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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
(έλαξμε ηνπ Εζληθνύ Δηαιόγνπ γηα ην θπλήγη 10 -03-2016)
Απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θ.
Σζηξψλε, ζηελ νπζία πξνθύπηεη:
Ζ κείσζε ησλ θπλεγεηηθψλ πεξηφδσλ
ε αχμεζε ησλ απαγνξεπκέλσλ ζην θπλήγη πεξηνρψλ
ε θαηάξγεζε ηεο ζεξνθπιαθήο ησλ Κπλεγεηηθψλ Οξγαλψζεσλ
ε θαηάξγεζε ηνπ ξφινπ θαη ηνπ έξγνπ ησλ Κπλεγεηηθψλ Οξγαλψζεσλ,
αθφκα θαη ε πιήξεο απαγφξεπζε ηνπ θπλεγηνχ.
Απηά είλαη ηα αληηθείκελα πνπ, κεηαμχ άιισλ, αλήγγεηιε ν Τπνπξγφο,
φηη ζα ζπδεηεζνχλ θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δζληθνχ Γηαιφγνπ γηα ην
θπλήγη!!!
Επηβεβαίωζε, δειαδή, κε ηνλ πιένλ ζαθή ηξφπν ηηο
ζπγθεθξηκέλεο απεηιέο γηα ην θπλήγη, γηα ηηο νπνίεο ε Κπλεγεηηθή
πλνκνζπνλδία Διιάδνο, εδψ θαη 15 κήλεο, είρε ζαθψο θαη ιεπηνκεξψο
ελεκεξψζεη ηνπο θπλεγνχο θαη, ζηε ζπλέρεηα, ηνπο Βνπιεπηέο, ηνπο
αξκφδηνπο θνξείο θαη ην ίδην ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.
Ζ επηβεβαίσζε ηεο ππεχζπλεο θαη απνιχησο ηεθκεξησκέλεο
πιεξνθφξεζεο, ζηελ νπνία έρνπκε ππνρξέσζε λα πξνβαίλνπκε θαη
πάληνηε
πξαγκαηνπνηνχκε,
είλαη
ε
ηξαλή
απόδεημε
ηεο
αληηθεηκεληθόηεηαο πνπ δηέπεη ηηο ελέξγεηέο καο.
Καηά ηελ ελαξθηήξηα ζπδήηεζε ηνπ Δζληθνχ Γηαιφγνπ νη βαζηθέο
δηαπηζηώζεηο είλαη νη εμήο:
α)

Άξλεζε, αληθαλόηεηα ή ππεθθπγή ηνπ Τπνπξγείνπ λα δψζεη
ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία θαη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, παξά ην
έληνλν αίηεκα όιωλ ζρεδόλ ηωλ θνξέωλ πνπ πήξαλ ηνλ ιφγν;
Καη πνηέο είλαη νη πξνζέζεηο θαη πνηα ε αλαγθαηόηεηα ηεο αιιαγήο
ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ;
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β)

γ)

δ)

Η αεηθνξία ηεο θπλεγεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο δηθαηνινγεί
απόιπηα ηε δηαηήξεζε ηεο. Απηή ηε ζεκειηψδε αξρή ηελ
ζηήξημαλ, καδί κε ηελ Κπλεγεηηθή πλνκνζπνλδία Διιάδνο νη
πιένλ
εμεηδηθεπκέλνη,
αξκόδηνη
επηζηεκνληθνί
θνξείο:
θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ ζην αληηθείκελν ηεο άγξηαο
παλίδαο, Επηκειεηήξηα, Δαζηθέο Τπεξεζίεο, πλδηθαιηζηηθνί
θνξείο δαζηθώλ ππαιιήιωλ.
Παξεπξέζεζαλ, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ Τπνπξγείνπ, ηα θφκκαηα:
ΤΡΗΕΑ, Νέα Γεκνθξαηία, Υξπζή Απγή, Γεκνθξαηηθή
πκπαξάηαμε, Αλεμάξηεηνη Έιιελεο, Οηθνιφγνη Πξάζηλνη.
Δθ ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ θνκκάησλ, ηα κόλα πνπ ήηαλ ξηδηθά θαη
θάζεηα αληίζεηα κε ηελ θπλεγεηηθή δξαζηεξηόηεηα ήηαλ ν
ΤΡΗΕΑ θαη νη Οηθνιφγνη Πξάζηλνη.
Ζ δηαπηζησζείζα απφ φινπο ρξνληθή αλεπάξθεηα ηωλ 45 εκεξώλ
πνπ φξηζε ην Τπνπξγείν, γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ επνλνκαδφκελνπ
«Δζληθνχ Γηαιφγνπ», ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ
λνκνζεηεκάησλ θαη ησλ αιιεινπρηψλ θαη αιιειεμαξηήζεσλ κεηαμχ
ηνπο, πξνδίδεη φηη είηε είλαη ήδε εηιεκκέλεο νη απνθάζεηο θαη ν
δηάινγνο είλαη πξνζρεκαηηθόο, είηε φηη απηνί πνπ ηνλ
πξνζδηνξίδνπλ δελ έρνπλ θακία επαθή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Η ρξνληθή αλεπάξθεηα επηζεκάλζεθε απφ ην ζχλνιν ησλ
ζπκκεηερφλησλ.

Δθθξάδνληαο ηελ ζέζε ηνπ ζπλφινπ ησλ Κπλεγεηηθψλ Οξγαλψζεσλ πνπ
εθπξνζσπνχλ ηνπο 200.000 θπλεγνχο, ε ηνπνζέηεζε ηεο Κπλεγεηηθήο
πλνκνζπνλδίαο Διιάδνο ζηα βαζηθά ηεο ζεκεία είλαη ε εμήο:
Πξώηνο θαη θύξηνο ζηόρνο ηωλ Κπλεγεηηθώλ Οξγαλώζεωλ, πνπ
εθπξνζωπνύλ 200.000 πνιίηεο είλαη:
ε Πξνζηαζία θαη Αλάπηπμε ηνπ ζεξακαηηθνχ πινχηνπ ηεο ρψξαο θαη
δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο
ε πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ ζήξαο ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο
Δπξψπεο
ην θφζηνο ηεο παξαπάλσ, κε έξγα, πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο,
ρξεκαηνδνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ ηζέπε ησλ θπλεγψλ ρσξίο
θακία θξαηηθή ή άιιε επηρνξήγεζε.
Ννκηθό θαζεζηώο απνηεινύκελν από:
α)

πάλσ απφ 30 άξζξα ζε δηάθνξα λνκνζεηήκαηα θαη ζηνλ Γαζηθφ
Κψδηθα, κε κεγάιε έθηαζε ην θαζέλα θαη κε ηζρπξνχο θαη
πνιχπινθνπο αιιεινζπζρεηηζκνχο θαη αιιειεμαξηήζεηο κεηαμχ ηνπο.
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β)
γ)
δ)
ε)
ζη)

κεγάινο αξηζκφο ΚΤΑ κε ηζρχ Νφκνπ
Π.Γ/ηα
πνιπάξηζκεο ΚΤΑ
κεγάινο αξηζκφο Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ
πιήζνο ξπζκηζηηθψλ ηεο ζήξαο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ

Απηό ην πθηζηάκελν λνκηθό θαη δηνηθεηηθό θαζεζηώο ζήξαο εμαζθαιίδεη:
1)
2)
3)

4)

5)

6)

ηελ πιήξε πξνζαξκνγή πξνο ην θνηλνηηθφ δίθαην (Απόθαζε
Επξωπαϊθνύ Δηθαζηεξίνπ)
ηε δπλαηφηεηα ιήςεο κέηξωλ θαη πεξηνξηζκώλ γηα ηελ επίηεπμε
επηζπκεηψλ ζηφρσλ, ζε φια ηα επίπεδα πνπ αθνξνχλ ζην θπλήγη.
ηελ αλάπηπμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ζεξνθχιαμεο, απφ
ηνπο θχιαθεο ζήξαο ησλ Κπλεγεηηθψλ Οξγαλψζεσλ, ππφ ηνλ απζηεξφ
έιεγρν, επηηήξεζε θαη θαζνδήγεζε ησλ δαζηθψλ Τπεξεζηψλ
(100.000 έιεγρνη εηεζίσο, 2.500 κελχζεηο εηεζίσο, θαη δπζηπρψο δχν
λεθξνί ζεξνθχιαθεο)
ηελ εμαζθάιηζε, κέζω ηνπ ηξόπνπ νξγάλωζεο θαη ειέγρνπ ησλ
Κπλεγεηηθψλ Οξγαλψζεσλ, ζε ζπλεξγαζία κε επηζηεκνληθνχο θνξείο
εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, ηεο εθπόλεζεο ηωλ απαξαίηεηωλ
κειεηώλ, εξεπλώλ, κεηξήζεωλ θιπ πνπ αθνξνχλ: α) ηελ θαηάζηαζε
ησλ πιεζπζκψλ ηεο άγξηαο παλίδαο β) ηελ θαηλνινγία ηεο
κεηαλάζηεπζεο γ) ηελ θαηάζηαζε ησλ βηνηφπσλ θ.ι.π.
ηελ εθ κέξνπο ησλ Κπλεγεηηθψλ Οξγαλψζεσλ, κε απνθιεηζηηθά δηθή
ηνπο ρξεκαηνδφηεζε, φπσο ήδε ζεκεηψζεθε, ρσξίο απνιχησο θακία
ζπκκεηνρή άιινπ θνξέα, εηήζηα δαπάλε γηα, θαηά απζηεξφ ηξφπν
θαζνξηδφκελνπο απφ ηε δηνίθεζε, θηινζεξακαηηθνχο ζθνπνχο θαη ηε
ιεηηνπξγία, χςνπο πάλσ απφ 12 εθαηνκκχξηα επξψ.
ηε ζπλερή ζπλεξγαζία, κεηαμχ Κπλεγεηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη δαζηθψλ
Τπεξεζηψλ, ππφ ηνλ έιεγρν, ηελ επνπηεία θαη ηελ θαζνδήγεζε απηψλ.

Απηό ην Ννκηθό, Δηνηθεηηθό θαη ιεηηνπξγηθό θαζεζηώο έρεη εμαζθαιίζεη:
α) ηνπο κεγαιχηεξνπο πεξηνξηζκνχο γηα ην θπλήγη ζηελ Διιάδα, ζε επίπεδν
ρξνληθήο δηάξθεηαο
Δπηηξεπφκελσλ εηδψλ
Απαγνξεπκέλσλ ζηε ζήξα πεξηνρψλ
β) ηελ πξνυπφζεζε χπαξμεο ησλ απαξαίηεησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερληθψλ
γλψζεσλ γηα ηε ζήξα.
Σαπηόρξνλα:
α)
Σν .η.Δ. έρεη αλαγλσξίζεη ηνλ ραξαθηήξα
ζπκθέξνληνο» ησλ Κπλεγεηηθψλ Οξγαλψζεσλ.

ηνπ

«δεκφζηνπ
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β)
γ)
δ)
ε)

Σν .η.Δ. έρεη επίζεο ζέζεη απζηεξέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έθδνζε ηεο
εθάζηνηε Ρπζκηζηηθήο Απφθαζεο.
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη ραξαθηεξίζεη ηε ζήξα σο «δηαρείξηζε
πεξηβάιινληνο».
Ζ Γξακκαηεία ηεο πλζήθεο ηεο Βέξλεο, ζε επίζεκα πξαθηηθά ηεο,
έρεη αλαγλσξίζεη ηελ αηζζεηή κείσζε ηεο ιαζξνζεξίαο ζηελ Διιάδα.
ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, 47 ρψξεο - κέιε, ζπλππέγξαςαλ ηελ
επάξθεηα λνκηθνχ θαζεζηψηνο ζηελ Διιάδα, κεηά απφ εηδηθή έξεπλα
ζηηο δεκφζηεο Τπεξεζίεο.
Απφ ηελ Δ.Δ. ηελ αλαγλψξηζε ηεο αεηθνξίαο ηνπ ζεκεξηλνχ ηξφπνπ
άζθεζεο ηεο ζήξαο.

Επίζεο,
α)
ρεηηθή κειέηε απνδεηθλχεη ηελ ηεξάζηηα ζπκβνιή ηεο θπλεγεηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία:
1 δηο € εηήζηνο ηδίξνο θπλεγηνχ
7.000 ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ θπλεγεηηθφ θιάδν
180.000.000 € έζνδα δεκνζίνπ απφ έθδνζε αδεηψλ θαη ΦΠΑ:
2.000 επηρεηξήζεηο θπλεγεηηθψλ εηδψλ
β)
ηε ζπκβνιή ηεο ζήξαο ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζήκεξα δηαζπαζκέλνπ
θνηλσληθνχ ηζηνχ.
Μεηά ηα παξαπάλσ, σο πξνο ην πεξηερφκελν ηνπ δηαιφγνπ θαη σο πξνο ηηο
ζέζεηο ηεο Κπλεγεηηθήο πλνκνζπνλδίαο Διιάδνο πνπ αλαπηχρζεθαλ, ε Κ..Δ.
δηαβεβαηψλεη φηη παξακέλεη ζηαζεξή ζε απηέο θαη ζα ζπλερίζεη ηηο πξνζπάζεηεο
κε ηελ ζπζπείξσζε φισλ ησλ Κπλεγεηηθψλ Οξγαλψζεσλ θαη ησλ θπλεγψλ γηα ηε
δηάζσζε ηνπ θπλεγίνπ ζηε ρψξα καο.
ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Κ..Ε. ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ελεκέξωζε θαη ην
θάιεζκα ζηήξημεο από πνιηηηθνύο, Παλεπηζηεκηαθνύο θαη παξαγωγηθνύο
θνξείο, ηελ ηνπηθή Απηνδηνίθεζε, ζπλεηαηξηζκνύο θαη όινπο ηνπο αλζξώπνπο
ηεο ππαίζξνπ, κε ζεβαζκό πάληνηε ζηε θύζε, ζηνλ πνιηηηζκό, ηελ παξάδνζε
θαη ηηο αμίεο πνπ δηέπνπλ ην θπλήγη.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ

ΝΗΚ. ΠΑΠΑΓΟΓΖΜΑ
Αληηπξφεδξνο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο
Κπλεγεηηθψλ Οξγαλψζεσλ (F.A.C.E.)

ΓΔΩΡΓ. ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ
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