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Πξνο: Ωο ΠΗΝΑΚΑ Απνδεθηώλ
Σν Γ.. ηεο Κπλεγεηηθήο πλνκνζπνλδίαο Διιάδνο πνπ εθπξνζσπεί 200.000 θπλεγνύο –
πνιίηεο ηεο ρώξαο καο, θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 5εο-5νπ-2016, κεηά από ζρεηηθή ζπδήηεζε θαη
αληαιιαγή απόςεσλ, απνθάζηζε πακςεθεί ηα εμήο:

Οι Κςνηγεηικέρ Οπγανώζειρ διακόπηοςν ηη ζςμμεηοσή ηοςρ ζηον
Αποηςσημένο, Απαπάδεκηο και Πποζσημαηικό
«Εθνικό Διάλογο για ηο Κςνήγι»
Ζ απόθαζε ηεο δηαθνπήο ηεο ζπκκεηνρήο καο ζηνλ πξνζρεκαηηθό απηό Γηάινγν,
πξνθεηκέλνπ λα κε λνκηκνπνηήζνπκε ηηο ήδε πξναπνθαζηζκέλεο αληηθπλεγεηηθέο απνθάζεηο
νθείιεηαη ζηα εμήο:
1. Η άπνηζη ή η εζκεμμένη αποθςγή από ηνλ θ. Τπνπξγό Αλαπιεξσηή λα θαζνξίζεη
επαθξηβώο ποιερ είναι οι επιθςμηηέρ αλλαγέρ πνπ θξίλεη όηη πξέπεη λα επέιζνπλ ζην
ηεξάζηην λνκηθό θαη δηνηθεηηθό θαζεζηώο πνπ δηέπεη ην θπλήγη, δημιούπγηζαν ηιρ
πποϋποθέζειρ ηος σάοςρ ζην νπνίν πεξηέπεζε ν Δζληθόο Γηάινγνο.

2.

Η απόκπςτη ή η μη αποζηολή από ην Τπνπξγείν ησλ επίζεκσλ ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη
πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο (έξγν Θεξνθπιαθήο, ρξήζε ηειώλ & ζπλδξνκώλ θ.ι.π.)
κεηέηξεςαλ ην δηάινγν ζε κηα αθαηάζρεηε θιπαξία πξνζσπηθώλ ζπκθεξόλησλ,
ηδενιεπηηθώλ ζηξεβιώζεσλ, ζπθνθαληηθώλ ζέζεσλ, επηπόιαησλ λνκηθώλ ηζρπξηζκώλ
εθηόο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πληάγκαηνο, ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο, ηνπ Δπξσπατθνύ
δηθαίνπ θαη ηεο ππνρξεσηηθά ηεξνύκελεο λνκνινγίαο. Σο σάορ μεγαλώνει και βαθαίνει.

3.

Ο απελπιζηικά ζύνηομορ σπόνορ δηεμαγσγήο ελόο Γηαιόγνπ εθ’ όιεο ηεο ύιεο πνπ
επεζήκαλαλ όινη νη ζπκκεηέρνληεο θνξείο, όρη κόλν παξακέλεη αιιά ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
παληειή έιιεηςε όισλ ησλ παξαπάλσ (νξγαλσηηθή αληθαλόηεηα, έιιεηςε απαξαίηεηεο
ελεκέξσζεο, έιιεηςε ζπγθεθξηκέλσλ θαηά ηνκέα ζηόρσλ θ.ι.π.) μεηαηπέπει ηην
«μηδενική βάζη» πος εξήγγειλε ο κ. Σζιπώνηρ ζε μηδενιζηική βάζη κε όιεο ηηο
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θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο πνπ ζα έρεη απηή ε πξνζρεκαηηθή δηαδηθαζία γηα ην θπλήγη θαη
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
4.

Οη εξσηήζεηο πνπ θαζνξίζηεθαλ γηα θάζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηαιόγνπ, εθηόο ηεο
ανξηζηνινγίαο, ηεο αιιειναλαίξεζεο θαη ηεο αιιεινζύγθξνπζεο πνπ ηηο δηέπεη
δηακνξθώζεθαλ κε ηξόπν ώζηε να ενιζσύζοςν ηοςρ ιδεοληπηικούρ και έξυ από κάθε
ππαγμαηικόηηηα αλππόζηαηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπ κεηώπνπ ησλ αληηθπλεγώλ, αηόκσλ ή
θνξέσλ, πνπ απνβιέπνπλ, όπσο έρνπλ δηαθεξύμεη, ζηην άμεζη ή πποοδεςηική οπιζηική
καηάπγηζη ηος κςνηγίος. Σν ράνο κεγαιώλεη θαη βαζαίλεη.

5.

Κπαςγαλέορ ήηαλ επίζεο, κε επζύλε ηνπ Τπνπξγείνπ, ο πλήπηρ αποκλειζμόρ από ηε
δηαδηθαζία εκπποζώπυν ηηρ Πεπιθεπειακήρ και Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ, ηυν
Παπαγυγικών και Επαγγελμαηικών Φοπέυν, θαηαζηξαηεγώληαο ηελ πλζήθε ηνπ
Aarhus (ΦΕΚ 303/Α΄/13-12-2005, Ν. 3422/12-12-2005), πνπ έρεη ζπλππνγξάςεη ε ρώξα
καο, κε ηελ νπνία επηβάιιεηαη πξνο ελίζρπζε ηεο εγθπξόηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ζηε
ιήςε απνθάζεσλ, η ζςμμεηοσή όλυν ηυν ενδιαθεπόμενυν σπηζηών ζε αληίζηνηρεο
δηαδηθαζίεο, θαη ζε εύλογα σπονικά διαζηήμαηα. Ζ απηνδηνίθεζε Α΄ θαη Β΄ βαζκνύ
άιισζηε, είλαη θαη ε άκεζα ελδηαθεξόκελε γηα ηα πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε
ηεο θπλεγεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηεο. Δπίζεο άκεζα ελδηαθεξόκελνη
είλαη νη παξαγσγηθνί θνξείο πνπ εθπξνζσπνύλ ηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο γηα ηηο νπνίεο ε
ππάξρνπζα θπλεγεηηθή δξαζηεξηόηεηα ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηελ επηβίσζή ηνπο ηηο
δύζθνιεο ζεκεξηλέο επνρέο:
1 διρ € εηήζηνο ηδίξνο θπλεγηνύ
7.000 ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ θπλεγεηηθό θιάδν
180.000.000 € έζνδα δεκνζίνπ από έθδνζε αδεηώλ θαη ΦΠΑ:
2.000 επηρεηξήζεηο θπλεγεηηθώλ εηδώλ

6.

Όια ηα παξαπάλσ, κεηαμύ πνιιώλ άιισλ, με εςθύνη ηος απμόδιος Τποςπγού
Αναπληπυηή, επηβεβαηώλνπλ θαηά ηξόπν αλακθηζβήηεην πιένλ όηη ν Γηάινγνο απηόο
είλαη παληειώο πξνζρεκαηηθόο πξνθεηκέλνπ λ’ απνηειέζεη ηελ απαξαίηεηε ππόθαζη γηα
ηελ εθαξκνγή ησλ πποειλημμένυν καηαζηποθικών για ηο κςνήγι αλλά και για ηο
πεπιβάλλον αποθάζεών ηος.

7.

Διεπυηώμεθα εάλ νη απαξάδεθηεο απηέο δηαδηθαζίεο θαη νη ζαθείο επηδηώμεηο ηεο
οςζιαζηικήρ θαηάξγεζεο ηνπ θπλεγίνπ πνπ δεκηνύξγεζαλ ηη δικαιολογημένη
αγανάκηηζη ηυν 200.000 κςνηγών – πολιηών ηηρ σώπαρ είναι ζε γνώζη ηος
2

Ππυθςποςπγού; Οη θαηαζηξνθηθέο γηα ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσληθή
ζπλνρή ζπλέπεηεο ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ θ. Τπνπξγνύ Αλαπιεξσηή Πεξηβάιινληνο έσοςν
ηην έγκπιζη ηος Ππυθςποςπγού;
8.

Καηαγγέιινπκε ηα πξνζρεδηαζκέλα ζπκπεξάζκαηα απηνύ ηνπ Γηαιόγνπ.

Γειώλνπκε όηη δηαθόπηνπκε ηε ζπκκεηνρή καο ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ απαξάδεθηνπ θαη
πξνζρεκαηηθνύ Γηαιόγνπ πξνθεηκέλνπ να μη νομιμοποιήζοςμε ηα ήδε δηαγξαθόκελα
αληηθπλεγεηηθά απνηειέζκαηά ηνπ.
Καλούμε ζε εγπήγοπζη ηηο 261 Κπλεγεηηθέο καο Οξγαλώζεηο θαη ηνπο 200.000 κςνηγούρ –
μέλη ηοςρ γηα ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηέο καο πνπ ζα ζπδεηεζνύλ, ζρεδηαζηνύλ θαη απνθαζηζηνύλ
αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο.
Δλεκεξώλνπκε όηη ζα ζπλερίζνπκε ηηο επαθέο καο γηα ελεκέξσζε Τπνπξγώλ, Αξρεγώλ
θνκκάησλ, Βνπιεπηώλ, Πεξηθεξεηαξρώλ, Γεκάξρσλ, Παξαγσγηθώλ θνξέσλ θ.ι.π.

9.

Σν παξώλ θείκελν λ’ απνζηαιεί σο ΠΗΝΑΚΑ Απνδεθηώλ (Συνημμένο).
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΝΗΚ. ΠΑΠΑΓΟΓΖΜΑ

ΓΔΩΡΓ. ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ

Αληηπξόεδξνο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο
Κπλεγεηηθώλ Οξγαλώζεσλ (F.A.C.E.)

- Α΄ Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Κξήηεο & Γσδεθ.
- Β΄ Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Αξρηπειάγνπο
- Γ΄ Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Πεινπνλλήζνπ
- Γ΄ Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία ηεξεάο Διιάδνο
- Δ΄ Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Ζπείξνπ
- Σ΄ Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Μαθεδνλίαο Θξάθεο
- Ε΄ Κπλεγεηηθή Οκνζπνλδία Θεζζαιίαο & Ν. πνξάδσλ
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ΠΗΝΑΚΑ Απνδεθηώλ
Πξνο:
Πξσζππνπξγό κ. Σζίππα Αλέξη
Τπνπξγό Δπηθξαηείαο κ. Παππά Νίκο
Τπνπξγό Δπηθξαηείαο γηα ην πληνληζκό ηνπ Κπβεξλεηηθνύ έξγνπ
κ. Φλαμποςπάπη Αλέκο
Τπνπξγό Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο κ. κοςπλέηη Πάνο
Αλαπεξσηή Τπνπξγό Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο κ. Σζιπώνη Γιάννη
Κνηλνβνπιεπηηθό Δθπξόζσπν ΤΡΗΕΑ κ. Φάμελλο υκπάηη
Τθππνπξγό Δζσηεξηθώλ & Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο κ. Μπαλάθα Ιυάννη
Βνπιεπηή Πεηξαηά κα Καπακώζηα Εύη
Δθπξόζσπνη Πνιηηηθώλ Κνκκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Δζληθό Γηάινγν γηα ην θπλήγη
Πξόεδξν Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο (ΚΔΓΔ)
Πξόεδξν Έλσζεο Πεξηθεξεηώλ Διιάδνο (ΔΝ.Π.Δ.)
Παλεπηζηεκηαθά Ηδξύκαηα
Γαζηθέο Τπεξεζίεο
Φνξείο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο αλά ηε ρώξα
Παξαγσγηθνί Φνξείο αλά ηε ρώξα
Αγξνηηθνί πλεηαηξηζκνί αλά ηε ρώξα
Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (Μ.Μ.Δ.)
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