Πρόταση για έναν
Ολοκληρωµένο Εθνικό Σχεδιασµό
για το κυνήγι στην Ελλάδα
Η Ορνιθολογική, ως η µόνη περιβαλλοντική οργάνωση της Ελλάδας µε αποκλειστικό
στόχο την προστασία των πουλιών και των βιότοπών τους, υπερασπίζεται την πλήρη και
ουσιαστική εφαρµογή της εθνικής, Κοινοτικής και διεθνούς νοµοθεσίας και ιδιαίτερα της
Οδηγίας για τα Πουλιά. Βάση της Οδηγίας η Ελλάδα οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα
µέτρα «ώστε η θήρα […] των ειδών να µην υπονοµεύει τις προσπάθειες διατηρήσεως που
αναλαµβάνονται στη ζώνη εξαπλώσεώς τους» και να «εξασφαλίσει ότι η θηρευτική
δραστηριότητα σέβεται τις αρχές µιας ορθολογικής χρησιµοποιήσεως και µιας οικολογικά
ισορροπηµένης ρυθµίσεως για τα είδη πτηνών […]»1.
Η κατάλληλη οριοθέτηση, ο έλεγχος των όρων του κυνηγιού και η πάταξη της λαθροθηρίας
αποτελούν τα βασικά απαραίτητα µέτρα που πρέπει άµεσα να λάβει η Ελλάδα. Μόνο έτσι
το κυνήγι θα στραφεί προς µία κατεύθυνση που εξασφαλίζει την διατήρηση των ειδών και
σέβεται τη φύση και τον άνθρωπο. Ο εκσυγχρονισµός της ισχύουσας νοµοθεσίας, θα
πρέπει να ρυθµίζει το κυνήγι λαµβάνοντας υπόψη όλες τις παραµέτρους που σχετίζονται
µε αυτό: έγκυρα επιστηµονικά δεδοµένα, επιπτώσεις στα προστατευόµενα είδη και τους
βιοτόπους, και τη δυνατότητα ελέγχου της λαθροθηρίας.
Η πρόταση αντιµετωπίζει την επίλυση των προβληµάτων του κυνηγιού και της
λαθροθηρίας, όχι µονοδιάστατα, αλλά ολοκληρωµένα και στηριγµένη στις διεθνείς
πρακτικές2 και τα πλέον επικαιροποιηµένα επιστηµονικά δεδοµένα. Αποτελείται από 3
κεφάλαια και το κάθε ένα από αυτά αφορά την διευθέτηση των προβληµάτων που
αναλύθηκαν στις «Θέσεις της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας για το κυνήγι».
Κεφάλαιο 1: Σχεδιασµός της δραστηριότητας του κυνηγιού. Περιλαµβάνει στρατηγικές
προτάσεις για τον συνολικό επανασχεδιασµό του συστήµατος του κυνηγιού σε εθνικό
επίπεδο, µε γνώµονα την ανάγκη για παρακολούθηση, επόπτευση και αξιολόγηση του
κυνηγιού.
Κεφάλαιο 2: Νοµοθετικές αλλαγές. Προτείνονται σειρά από αλλαγές στην υφιστάµενη
νοµοθεσία στα οποία το ΥΠΕΚΑ µπορεί να προχωρήσει άµεσα, προκειµένου να
ευθυγραµµιστεί το εθνικό νοµικό πλαίσιο µε την Οδηγία για τα Πουλιά, αλλά και να
εφαρµοστεί αυτή σωστά.
Κεφάλαιο 3: Πάταξη της λαθροθηρίας. Προτείνονται σειρά ρυθµίσεων σε σχέση µε τη
φύλαξη, τις κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβίασης του νόµου περί θήρας, την
εκπαίδευση των κυνηγών και την πάταξη της αγοραπωλησίας παράνοµου κυνηγιού.

Προϋποθέσεις
Η σωστή εφαρµογή της πρότασης προϋποθέτει τα εξής:
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Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας που αφορά το κυνήγι και τις αρµοδιότητες των
υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Άρθρο 7 παρ 1 και 4, Οδηγία 79/409/ΕΟΚ
Παράρτηµα ΙΙ
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Eνεργός συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων φορέων και χρηστών για την
επίλυση των προβληµάτων: των περιβαλλοντικών ΜΚΟ, των Κυνηγετικών
Οµοσπονδιών και των Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ.
Αποτελεσµατική και οργανική συνεργασία µεταξύ της ∆ιεύθυνσης Περιβαλλοντικού
Σχεδιασµού και της ∆ιεύθυνσης Αισθητικών ∆ασών, ∆ρυµών και Θήρας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Πολιτική βούληση για την ουσιαστική εφαρµογή των διατάξεων.
Βούληση και συµµετοχή για την εφαρµογή της νοµοθεσίας από τους πολίτες.

Κεφάλαιο 1: Σχεδιασµός της διεξαγωγής του κυνηγιού
Ο ολοκληρωµένος σχεδιασµός αποτελεί τη µόνη λύση έτσι ώστε το κυνήγι να γίνει µια
δραστηριότητα συµβατή µε την διατήρηση των πουλιών. Το κύριο έλλειµµα στο σχεδιασµό
για το κυνήγι σήµερα αφορά την απουσία στοιχείων για την κατάσταση των θηρεύσιµων
ειδών και την παρακολούθησή τους, όπως και την τεκµηριωµένη επιλογή των περιοχών
όπου απαγορεύεται το κυνήγι. Προτείνεται:
1) Να καταρτιστεί Ειδικό Σχέδιο ∆ράσης για το κυνήγι που θα δίνει βασικές κατευθύνσεις,
µε έγκριση της Υπουργού ΠΕΚΑ και θα υπάγεται στην νέα Στρατηγική της χώρας για την
βιοποικιλότητα. Το Σχέδιο ∆ράσης πρέπει να βασίζεται σε επιστηµονική τεκµηρίωση και
να εναρµονίζεται µε τους στόχους διατήρησης των άγριων πουλιών.
Το Σχέδιο θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τις παρακάτω δράσεις:
 Χαρτογράφηση των περιοχών όπου κατά προτεραιότητα πρέπει να ληφθούν µέτρα
για την ελεγχόµενη διεξαγωγή του κυνηγιού στα είδη που αντιµετωπίζουν
προβλήµατα από την υπερθήρευση, καθώς και για προστατευόµενα είδη (πχ.
αρπακτικά) για τα οποία η υπερθήρευση επηρεάζει την διαθεσιµότητα της τροφής
τους.
 ∆ηµιουργία µίας εθνικής βάσης δεδοµένων για τις ευαίσθητες στο κυνήγι περιοχές,
η οποία θα κοινοποιηθεί σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.
 Εκπόνηση και εφαρµογή Σχεδίων ∆ιαχείρισης για τα Καταφύγια Άγριας Ζωής της
Ελλάδας, µε ευθύνη των αρµόδιων ∆ιευθύνσεων ∆ασών των Περιφερειών.
 Ίδρυση Ελεγχόµενων Κυνηγετικών Περιοχών στις Περιφέρειες που δεν έχουν.
 Καθορισµός της φέρουσας ικανότητας των περιοχών όπου διεξάγεται το κυνήγι
ανά Περιφέρεια, µε σκοπό να οριστεί ένας κλειστός αριθµός κυνηγετικών αδειών
για κάθε έτος. Ο αριθµός των κυνηγετικών αδειών θα πρέπει να είναι ανάλογος της
δυνατότητας κάρπωσης των θηρεύσιµων ειδών κάθε Περιφέρειας. Εάν
συµπληρωθεί ο ανώτατος αριθµός αδειών, οι καινούργιοι υποψήφιοι θα πρέπει να
αναµένουν ένας δικαιούχος να παραιτηθεί του δικαιώµατος ή να αποβιώσει
(αριθµός αδειών ανάλογος µε τη δυνατότητα κάρπωσης). Ευθύνη του καθορισµού
της φέρουσας ικανότητας έχει η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, µε τη
συνδροµή των Κυνηγετικών Οµοσπονδιών, όπου αυτό κρίνεται χρήσιµο.
 Εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων για την ορθή διαχείριση και επίβλεψη του
κυνηγιού εντός των ΖΕΠ3.
 Έναρξη 5ετούς Εθνικού Σχεδίου Παρακολούθησης των θηρεύσιµων ειδών.
 Εκπόνηση Εθνικού προγράµµατος παρακολούθησης των επιπτώσεων του
κυνηγιού και της λαθροθηρίας στα προστατευόµενα είδη της Ελλάδας.
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Όπως προτείνεται και σε έκθεση τεχνικού σεµιναρίου της Ε.Ε. για το ‘Κυνήγι εντός και γύρω από τις περιοχές
NATURA 2000’:
http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/docs/report_green_week_en.pdf
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2) Κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Φύλαξης για τις θεσµοθετηµένες προστατευόµενες
περιοχές της Ελλάδας. Το Σχέδιο θα περιλαµβάνει τον ορισµό αρµοδιοτήτων σε ότι αφορά
την φύλαξη της υπαίθρου, την κατάρτιση ειδικού σώµατος υπαίθρου, την σήµανση των
προστατευόµενων περιοχών, την τεχνική ενίσχυση, βελτίωση και επαναπροσδιορισµό της
λειτουργίας της ∆ασοφυλακής.
3) Αλλαγές στη ∆ιοικητική οργάνωση για τη διαχείριση του κυνηγιού:
 Σύσταση Επιστηµονικής Επιτροπής του ΥΠΕΚΑ (Τµήµα Θήρας), µε την εµπλοκή
όλων των εµπλεκόµενων φορέων και χρηστών. Σκοπός της Επιτροπής θα είναι η
εισήγηση ενός νέου νοµοθετικού πλαισίου για το κυνήγι, η αξιολόγηση των
εκάστοτε µελετών για θέµατα σχετικά µε το κυνήγι και η εισήγηση έκτακτων
αλλαγών σε περιπτώσεις πυρκαγιών ή επιδείνωσης της κατάστασης διατήρησης
προστατευόµενων ειδών.
 Εξασφάλιση χρηµατοδότησης για την εκπόνηση µελετών τόσο για τα θηραµατικά
είδη, (πληθυσµοί, γεωγραφική κατανοµή κλπ.), όσο και για άλλα θέµατα που
σχετίζονται µε το κυνήγι και τις επιπτώσεις του.

Κεφάλαιο 2: Νοµοθετικές αλλαγές
Οι παρακάτω νοµοθετικές αλλαγές προτείνονται τόσο ώστε η νοµοθεσία για το κυνήγι
στην Ελλάδα να είναι σύµφωνη µε την ευρωπαϊκή ως προς την διατήρηση των ειδών
πουλιών, όσο και για να ελεγχτούν τα περιστατικά λαθροθηρίας.

Α) Αλλαγές στην ΚΥΑ ενσωµάτωσης της Οδηγίας για τα Πουλιά
Η ΚΥΑ ενσωµάτωσης της Οδηγίας4 για τα Πουλιά προτείνεται να γίνει νόµος, και όχι να
παραµείνει στην ισχνότερη νοµική µορφή της ΚΥΑ. Στον νόµο αυτό προτείνεται να
περιληφθούν οι παρακάτω τροποποιήσεις:
 Να καταργηθούν οι ετήσιες Ρυθµιστικές Αποφάσεις. Η παράγραφος 3 του άρθρου
5 της ΚΥΑ 414985/1985 καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΚΑ γίνονται αλλαγές στον κατάλογο των
θηρεύσιµων ειδών, µετά από τεκµηριωµένη γνώµη της ∆ιεύθυνσης
Περιβάλλοντος και της ∆ιεύθυνσης ∆ασών.
2. Με αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΚΑ γίνονται αλλαγές στον αριθµό
κάρπωσης των θηρεύσιµων ειδών, µετά από τεκµηριωµένη γνώµη της
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και της ∆ιεύθυνσης ∆ασών.
3. Με απόφασή του ο Περιφερειάρχης οφείλει να εκδίδει απαγορευτική
απόφαση για την άσκηση θήρας σε πυρόπληκτες περιοχές και 3 χιλιόµετρα
περιµετρικά αυτών για 5 έτη».
Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 της ΚΥΑ τροποποιείται ως εξής:
«1. Ο Περιφερειάρχης οφείλει να εκδίδει απαγορευτικές αποφάσεις για
προσωρινή αναστολή της άσκησης θήρας, σε ολόκληρη την επικράτεια ή σε
τµήµατα αυτής, ύστερα από πρόταση της αρµόδιας ∆ασικής Αρχής ή της
Κυνηγετικής Συνοµοσπονδίας Ελλάδος, σε περίπτωση που επικρατούν
δυσµενείς ή ακραίες καιρικές συνθήκες».
 Να καταργηθούν οι κλιµακωτές ηµεροµηνίες και να οριστεί η 31η Ιανουαρίου ως
ηµεροµηνία λήξης της κυνηγετικής περιόδου για όλα τα είδη. Η παράγραφος 1 του
άρθρου 5 της ΚΥΑ 414985/1985 τροποποιείται ως εξής:
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«1. Η θήρα των θηρεύσιµων ειδών αγρίων πτηνών επιτρέπεται κατά το χρονικό
διάστηµα που αρχίζει το νωρίτερο την 20η Αυγούστου εκάστου έτους και
τελειώνει το αργότερο στις 31η Ιανουαρίου του εποµένου έτους».
 Να καταργηθεί η άσκηση της θήρας στο σκοτάδι. Η παράγραφος 2 της ΚΥΑ
414985/1985 τροποποιείται ως εξής:
«2. Η θήρα των ειδών της προηγούµενης παραγράφου επιτρέπεται να από την
ανατολή µέχρι και τη δύση του ήλιου».
 Να απαγορευθούν τα µολύβδινα σκάγια σε όλους τους υγρότοπους και σταδιακά
σε όλη την Ελλάδα, για την αποφυγή εκτεταµένης µολυβδίασης5.
Στο άρθρο 7 της ΚΥΑ 414985/1985 προστίθεται η παράγραφος:
«4. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση σκαγιών µολύβδου για το κυνήγι πτηνών
σε πάσης φύσεως υγροτοπικά οικοσυστήµατα.»
 Απαγόρευση του κυνηγιού σε νησιά µικρότερα από 500 εκτάρια, στους
υγρότοπους Ραµσάρ και στα αναγνωρισµένα µεταναστευτικά περάσµατα. Το
εδάφιο α) παράγραφος 1 του άρθρου 6 της ΚΥΑ 414985/1985 τροποποιείται ως
εξής:
«α) Τους πυρήνες των Εθνικών ∆ρυµών, τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας που
έχουν χαρακτηριστεί ως µεταναστευτικά περάσµατα, τις βραχονησίδες
µικρότερες από … στρέµµατα, τους υγρότοπους Ραµσάρ, τα Καταφύγια Άγριας
Ζωής, τις ελεγχόµενες κυνηγετικές περιοχές, τα κυνηγετικά πάρκα, τα εκτροφεία
θηραµάτων σε ζώνη πλάτους 500 µέτρων κατά µήκος της χερσαίας µεθοριακής
γραµµής και τις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισµένου
χρόνου.»
 Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και τα αντίστοιχα Προεδρικά ∆ιατάγµατα
χαρακτηρισµού Προστατευόµενων Περιοχών να περιλαµβάνουν προβλέψεις για
την άσκηση της θήρας σε κάθε προστατευόµενη περιοχή της Ελλάδας6.
 Επικαιροποίηση του καταλόγου των θηρεύσιµων ειδών µε βάση τα πλέον
σύγχρονα επιστηµονικά δεδοµένα. Η κατάσταση των θηρεύσιµων ειδών είναι
τέτοια που επιβάλλονται οι εξής απαγορεύσεις:
 η θήρα του είδους Καπακλή (Anser strepera) για περίοδο 5 ετών
 η θήρα του είδους Ασπροµέτωπη Χήνα (Anser albifrons) στα
ενδιαιτήµατα όπου απαντάται η Νανόχηνα (Anser erythropus), δηλαδή
στους υγρότοπους Κερκίνης, Κορώνειας-Βόλβης, ∆έλτα Νέστου, Λίµνης
Ισµαρίδας, Λίµνης Βιστονίδας και ∆έλτα Έβρου
 η θήρα του είδους Καληµάνα (Vanellus vanellus) για περίοδο 3 ετών
 η θήρα του είδους Πετροπέρδικα (Alectoris graeca) για περίοδο 3 ετών
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Synthesis Report, “The use of lead shot for bird hunting in wetlands of Mediterranean third countries”,
facilitated by: The Sustainable Hunting Project (LIFE 04/TCY/INT/0000054), όπως και Pain, D.J. (ed.)
1992. Lead poisoning in waterfowl. Proceedings of an IWRB Workshop, Brussels, Belgium, 13-15 June
1991. IWRB Special Publication 16, Slimbridge, UK.
6
Στο «Έγγραφο κατευθύνσεων για τη θήρα βάσει της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ» η Επιτροπή επισηµαίνει:
«Προκειµένου να επιτευχθεί συµβιβασµός της ανθρώπινης χρήσης µε τους αντικειµενικούς σκοπούς
διατήρησης, η Επιτροπή συνηγορεί υπέρ της ανάπτυξης σχεδίων διαχείρισης, τα οποία θα ορίζουν ότι
πρέπει να διασφαλίζεται η συµβατότητα των δραστηριοτήτων[...]» µέσα σε προστατευόµενες περιοχές.
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Β) Αλλαγές στο ∆ασικό Κώδικα και τον νόµο 2637/1998 περί
Καταφυγίων Άγριας Ζωής:
 Ο αποχαρακτηρισµός των Καταφυγίων Άγριας Ζωής γίνεται από ανώτερο όργανο.
Η παράγραφος 5 του Άρθρου 254 τροποποιείται ως εξής:
«5. Ο χαρακτηρισµός µιας περιοχής ως Καταφυγίου Άγριας Ζωής γίνεται µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας. Τυχόν ανάκληση
πράξης χαρακτηρισµού περιοχής ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής υπόκειται σε
έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, καθώς και άλλου κατά περίπτωση
συναρµόδιου υπουργού (Αγροτικής Ανάπτυξης, Εµπορικής Ναυτιλίας,
Μακεδονίας – Θράκης), στη βάση σχετικής αιτιολογικής έκθεσης που
υποβάλλεται από τον Γ.Γ. της Περιφέρειας.»
 Τα ΚΑΖ θα πρέπει να παρακολουθούνται και να διαχειρίζονται από την αρµόδια
υπηρεσία. Στο άρθρο 254 του ∆ασικού Κώδικα προστίθεται οι εξής δύο
παράγραφοι:
«Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ τηρεί βάση δεδοµένων µε όλα τα
διαθέσιµα στοιχεία για την οικολογική κατάσταση. Οι ∆ιευθύνσεις
Περιβάλλοντος των Περιφερειών συντάσσουν Σχέδια ∆ιαχείρισης για τα
Καταφύγια Άγριας Ζωής ανά την επικράτεια, µε υπολογισµό της φέρουσας
ικανότητας κάθε περιφέρειας. Με εγκυκλίους της ίδιας ∆ιεύθυνσης παρέχονται
προς τους Γενικούς Γραµµατείς των Περιφερειών όλες οι κατευθύνσεις για την
οικολογική διαχείριση των περιοχών αυτών».
 Η κυνηγετική άδεια να ισχύει µόνο για 2 Περιφέρειες τις οποίες αιτείται ο µέλλον
κάτοχος άδειας. Σήµερα υπάρχουν τρεις κατηγορίες αδειών: τοπικές,
περιφερειακές και σε όλη την Επικράτεια. Η παράγραφος 3 του άρθρου 626 του
∆ασικού Κώδικα τροποποιείται ως εξής, ενώ παράλληλα καταργούνται τα εδάφια
α), γ) και δ):
«Η άδεια θήρας, ούσα προσωπική και αµεταβίβαστος, ισχύει δια την
κυνηγετικήν περίοδον και µόνο δια τις δύο περιφέρειες δι` ήν εξεδόθη και τις
οποίες αιτούνται οι αιτούντες για άδεια θήρας.»

Κεφάλαιο 3: Πάταξη της Λαθροθηρίας
Ο έλεγχος της λαθροθηρίας απαιτεί τον πλήρη ανασχεδιασµό του συστήµατος ελεγκτικών
µηχανισµών, κυρίως µέσω της ενίσχυσης και της δραστηριοποίησης των κατά τόπους
∆ασικών Αρχών ως ευθύνη της Πολιτείας και ως µοναδική πραγµατική και µόνιµη λύση για
την αντιµετώπιση της λαθροθηρίας.

Α) Φύλαξη
Η φύλαξη των Προστατευόµενων Περιοχών της Ελλάδας πρέπει να είναι αρµοδιότητα της
∆ασοφυλακής και να αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Η φύλαξη στις περιοχές αυτές
µπορεί να γίνεται µε τη συνεργασία και υποστήριξη και άλλων φορέων, όπως της
Θηροφυλακής και των φυλάκων των Φορέων ∆ιαχείρισης. Προτείνεται:
 Άµεση ενεργοποίηση της ∆ασοφυλακής, µε ενίσχυση των υπαρχουσών υπηρεσιών
για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα άµεσης και αποτελεσµατικής λειτουργίας τους
ως πραγµατικού, ένστολου σώµατος ασφαλείας. Επίσης, είναι αναγκαίος ο πλήρης
εξοπλισµός τους µε µηχανοκίνητα µέσα και άλλα απαραίτητα τεχνικά εφόδια
(ασύρµατοι, χάρτες κλπ).
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 Επανακαθορισµός των καθηκόντων των ∆ασοφυλάκων. Η ∆ασοφυλακή θα πρέπει
να κάνει αισθητή παρουσία στην ύπαιθρο καθ’ όλη την διάρκεια της ηµέρας, αλλά
και τα Σαββατοκύριακα.
 Τοποθέτηση σήµανσης περιµετρικά των Καταφυγίων Άγριας Ζωής, καθώς και
στους πυρήνες Εθνικών ∆ρυµών για την ενηµέρωση των κυνηγών ότι
απαγορεύεται το κυνήγι στην περιοχή, αλλά και την πρόληψη ακούσιων λαθών.

Β) Κυρώσεις
Το υπάρχον σύστηµα κυρώσεων για τους λαθροθήρες περιλαµβάνει δίκες και χαµηλά
χρηµατικά πρόστιµα, ενώ είναι επίσης αργό και δυσκίνητο. Αυτό δίνει δυνατότητες
αποφυγής της ποινής, µε αποτέλεσµα οι λαθροθήρες να παραµένουν ουσιαστικά
ατιµώρητοι. Προτείνονται οι εξής αλλαγές του υπάρχοντος συστήµατος:
 ∆ηµιουργία συστήµατος αθροιστικών ποινών (point system). Η αφαίρεση της
άδειας κυνηγιού γίνεται και εφ’ όρου ζωής µετά από τη συσσώρευση
συγκεκριµένου αριθµού παραβάσεων θήρας.
 Αύξηση ποσού των χρηµατικών προστίµων και κατάθεσή τους στο πράσινο ταµείο
της χώρας (ΕΤΕΡΠΣ).

Γ) Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση την κυνηγών αποτελεί την πιο αποτελεσµατική λύση για την πρόληψη της
λαθροθηρίας. Προτείνεται:
 Καθιέρωση ενός νέου συστήµατος εκπαίδευσης µε αυστηρότερες εξετάσεις για την
έκδοση άδειας κυνηγιού. Οι εξετάσεις θα πρέπει να αποτελούν εκπαίδευση του
κυνηγού και όχι να είναι απλά µία γραφειοκρατική διαδικασία. Ο κυνηγός πέρα από
τις βασικές γνώσεις αναγνώρισης των ειδών πουλιών, οφείλει να έχει βασικές
γνώσεις ζωολογίας, οικολογίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος. Έτσι οι
εξετάσεις οφείλουν να περιλαµβάνουν εκπαιδευτικά σεµινάρια αναγνώρισης ειδών.
 Ενίσχυση του ελεγκτικού µηχανισµού κατά την διεξαγωγή των εξετάσεων. Να
καταργηθεί η εγκύκλιος του πρώην ΥΠΑΑΤ 80362/1671/22-4-1987 και να
αντικατασταθεί από Υπουργική Απόφαση η οποία θα περιλαµβάνει τα εξής
στοιχεία:
α) Οι εξετάσεις να πρέπει να διεξάγονται στην αρµόδια ∆ιεύθυνση
Περιβάλλοντος της κάθε Περιφέρειας, από όπου και θα εκδίδονται οι
άδειες, και όχι στα στις ∆ασικές Αρχές και τις Κυνηγετικές Οµοσπονδίες,
όπως σήµερα.
β) Στις εξετάσεις να συµπεριλαµβάνονται ερωτήσεις αναγνώρισης ειδών
και διαχείρισης βιοτόπων, µετά από τα σχετικά εκπαιδευτικά σεµινάρια.
γ) Ο εξεταζόµενος επιτυγχάνει όταν έχει όλες τις απαντήσεις σωστές.
 Αναβάθµιση της διαδικασίας απόκτησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου. Είναι
απαραίτητο, εκτός από τα σηµερινά ιατρικά δικαιολογητικά, να περνά κανείς από
εκπαίδευση πριν αγοράσει όπλο. Αυτό ωφελεί κυρίως τον κυνηγό, αλλά και τους
υπόλοιπους συνανθρώπους µας.

∆) Πάταξη της αγοραπωλησίας προϊόντων παράνοµου κυνηγιού
 Είναι αναγκαίος ο τακτικός έλεγχος από µικτά κλιµάκια (αστυνοµία, δασοφύλακες
και θηροφύλακες), παρουσία εισαγγελέα, σε ταβέρνες για εξακρίβωση παρουσίας
προϊόντων λαθροθηρίας.
 Αύξηση των σχετικών ποινών.
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