ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ

Αγαπητοί κυρίες και κύριοι
Αγαπητοί φορείς
Στις 30 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση στα πλαίσια του
Εθνικού Διαλόγου για το Κυνήγι.
Συζητήθηκαν και υποβλήθηκαν προτάσεις στα πλαίσια του άξονα Ι –[Το θεσμικό
πλαίσιο που διέπει το κυνήγι (όπως άδειες θήρας, εγγραφή σε σωματείο, έλεγχος,
εκπαίδευση κυνηγών, δικαιώματα κυνηγού και σωματείου κτλ)]
Η επόμενη συνάντηση μετά από συζήτηση , καθορίστηκε την Τετάρτη 20 Απριλίου
2016 ώρα 10:00. στο Αμφιθέατρο του Υ.Π.ΕΝ. Μεσογείων 119, Αμπελόκηποι, 115 26
Αθήνα. Θα συζητηθούν τα θέματα των αξόνων ΙΙ και ΙΙΙ. όπως περιγράφονται στην
από 22 Μαρτίου 2016 επιστολή , την οποία και πάλι διαβιβάζουμε.
Όσοι φορείς ,για οποιοδήποτε λόγο, δεν μπορούν να παραβρεθούν , θα
υποβάλλουν τις προτάσεις των με το Η/Τ.
Πληροφορούμε και πάλι ότι η παρουσία σας δεν αντικαθιστά την διαβίβαση των
απόψεων σας με Η/Τ.
Ενδεικτικά θέματα για συζήτηση στους άξονες ΙΙ και ΙΙΙ
ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ
Το οικονομικό πλαίσιο γύρω από την άσκηση του κυνηγιού
(συνδρομές, διάθεση εσόδων κ.λ.π.)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με τα ισχύοντα από τη νομοθεσία περί θήρας, οι πόροι από το κυνήγι
(συνδρομές για τις Κ.Ο. από την έκδοση αδειών θήρας) κατατίθενται ως εισφορά
στις αναγνωρισμένες και συνεργαζόμενες Κ.Ο., οι οποίοι προορίζονται κυρίως για
φιλοθηραματικούς σκοπούς όπως θηροφύλαξη, εμπλουτισμοί βιοτόπων, βελτίωση
βιοτόπων με σπορές, ειδικές μελέτες για τη θηραματική πανίδα κ.λπ. Τα τελευταία
χρόνια αυτό το ποσό είναι 60 € ανά κυνηγετική άδεια.
ΕΡΩΤΗΜΑ:
Θεωρείτε ότι εκπληρώνεται ο σκοπός των συνδρομών για τις Κ.Ο. που προέρχονται
από την έκδοση αδειών θήρας: Αν όχι, ποιες εναλλακτικές προτάσεις για την
αποδοτικότερη διαχείριση των εσόδων από το κυνήγι προτείνετε;

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ομοίως, πόροι από το κυνήγι (τέλη για την έκδοση αδειών θήρας) εισέρχονται στο
Πράσινο Ταμείο και σύμφωνα με το νόμο πρέπει να διατίθενται αποκλειστικά για
την εκπλήρωση φιλοθηραματικών σκοπών, την άσκηση της θηραματικής πολιτικής
και τη δασοπροστασία.
ΕΡΩΤΗΜΑ
Θεωρείτε ότι εκπληρώνεται ο σκοπός των τελών για τη θήρα: Αν όχι, ποιες
εναλλακτικές προτάσεις για την αποδοτικότερη διαχείριση των εσόδων από το
κυνήγι προτείνετε;
ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ
Θηροφύλαξη και ο έλεγχος της λαθροθηρίας (ιδιωτικοί φύλακες θήρας,
κυνηγετική παραβατικότητα κ.λ.π)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με το ισχύον καθεστώς η προστασία της άγριας πανίδας γίνεται από:
τους δασοφύλακες των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών
τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας των Κ.Ο. και
τους φύλακες των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
1) Θεωρείτε ότι η θηροφύλαξη πρέπει αν είναι καθήκον αποκλειστικά των
κρατικών οργάνων; Αιτιολογείστε
2) Θεωρείτε ότι η θηροφύλαξη είναι επαρκής όπως ασκείται σήμερα σε σχέση
με το προστατευτέο αντικείμενο και την περιοχή φύλαξης; Αιτιολογείστε.
3) Τι προτείνετε για την αποτελεσματικώτερη προστασία της άγριας πανίδας;
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΙΙ και ΙΙΙ

Προτάσεις και του άξονα Ι μπορούν να στείλουν και οι φορείς που για πρώτη φορά
λαμβάνουν μέρος στη συζήτηση.( ΤΕΙ Δασοπονίας , Φ.Δ.Π.Π. κα )
Οι προτάσεις σας θα διαβιβαστούν σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ethnikosdialogos_kynigi@yahoo.gr μέχρι την Τρίτη
19 Μαρτίου 2016 και ώρα 13:00 ( επειδή παρουσιάστηκαν προβλήματα στο
yahoo.gr και στο : ethnikos.dialogos.kynigi@gmail.com)
Η ημερομηνία της επόμενης συνάντησης θα συζητηθεί στις 20 Απριλίου 2016.

Αθήνα 4 Απριλίου 2016
Δημήτριος Ντινόκας
Συντονιστής του Εθνικού Διαλόγου για το Κυνήγι

