
                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                               Αθήνα   25-8- 2014 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ                  Αρ.Πρωτ.   112031/2285 

EΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &                                  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & Φ.Π.                                        
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ∆ΑΣΩΝ ∆ΡΥΜΩΝ  
ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ       
ΤΜΗΜΑ: Β΄ 

Ταχ. ∆/νση       : Χαλκοκονδύλη 31                    Προς: 1. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση  

Ταχ. Κωδ         :  101-64                                                ∆υτ.Ελλάδος -Πελ/νήσου 
Πληροφορίες    : Ν. Μπόκαρης                                    και Ιονίων Νήσων 
Τηλέφωνα        : 210 212 4606-7                             Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 
e.mail               :  nbokaris@gmail.com                 2. Γενική ∆/νση  ∆ασών και  
                                                                                         Αγροτικών υποθέσεων 
                                                                                3. ∆/νση Συντονισµού και  
                                                                                    Επιθεώρησης ∆ασών 
                                                                                                           Έδρες τους  
                                                                           Κοιν  -  Λοιπές  Αποκεντρωµένες  

                                                                                       ∆ιοικήσεις                                                     
                                                                                   Γραφεία Γενικών Γραµµατέων    
                                                                                  -    Γενικές ∆/νσεις  ∆ασών και  
                                                                                         Αγροτικών υποθέσεων 
                                                                                -     ∆/νσεις  Συντονισµού και  
                                                                                        Επιθεώρησης ∆ασών 
                                                                         (Για την κοινοποίηση στις ∆ασ. Υπηρεσίες)  

                                                                                 -   ∆/νση ∆ασών Ν. Μεσσηνίας  

                                                 -   ∆ασαρχείο  Καλαµάτας    

                                                                                 -   ΚΣΕ 

                                                                                -    Κυνηγετικές Οµοσπονδίες  

                                                                                                     Έδρες τους  

Θέµα: ∆ιευκρινήσεις για τον τρόπο καταβολής των έκτακτων εισφορών των Κ.Ο 

 
Σχετ.  α. Το αριθµ. 67181/5347/14-8-2014 έγγραφο του ∆ασαρχείου Καλαµάτας 
          β. Το αριθµ. 113766/2195/12-8-2014 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ  
          γ. Η αριθµ. 102667/5336/13-8-2014 απόφαση ∆/νσης Συντονισµού και  
             Επιθεώρησης ∆ασών Α.∆. ∆υτ.Ελλ.-Πελ/νήσου και Ιονίων Νήσων. 
          δ. Τα αριθµ. 659 και 667 /13-8-2014 έγγραφα Γ΄ ΚΟΠ . 
          ε. Το αριθµ,85795/1377/6-3-2002 έγγραφο της ∆/νσης Αισθητικών ∆ασών ∆ρυµών  
             και   Θήρας. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και προκειµένου να παρασχεθούν οι διευκρινήσεις που 
ζητήθηκαν θέτουµε υπόψη σας τα εξής:  

1. Το θέµα της καταβολής από τους πρωτοβάθµιους Κ.Σ της έκτακτης εισφοράς που 
αποφασίζεται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Οµοσπονδιών τους, έχει κριθεί νοµολογιακά 
όπως αναφέρεται και στο ανωτέρω υπ. αριθµ.(β) σχετικό έγγραφο της Γενικής ∆/νσης  
Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φ.Π του ΥΠΕΚΑ (βλ.1056/22-6-2011 απόφαση του 
Α.Π).  
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2. Οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι, ως µέλη των  Κυνηγετικών Οµοσπονδιών  σύµφωνα µε το άρθρο 
4 παρ. 4 του καταστατικού τους - απόφαση Υ.Γ αριθµ. 25234/1637/1976 (ΦΕΚ 640/Β) - 
έχουν υποχρέωση να καταβάλουν στις οµοσπονδίες τα δικαιώµατα εγγραφής και 
ετήσιας συνδροµής, καθώς και τις έκτακτες εισφορές, που αποφασίζονται από τη 
Γενική Συνέλευση της οικείας  Οµοσπονδίας. και εγκρίνονται από την Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση 

3. Οι αποφάσεις των Γενικών συνελεύσεων των Οµοσπονδιών  δεν αφορούν στα µέλη των 
πρωτοβαθµίων Κυνηγετικών Οργανώσεων (φυσικά πρόσωπα), αλλά στα δικά τους µέλη 
δηλαδή στα πρωτοβάθµια σωµατεία (Κ.Σ), τα οποία θα πρέπει να καταβάλουν 
την ως άνω έκτακτη εισφορά που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της 
Οµοσπονδίας, από τους πόρους που διαθέτουν, κατ αναλογία µε τα µέλη τους. 

4. Στην περίπτωση που για την καταβολή  της κατά τα ανωτέρω αποφασιζόµενης από τη Γ.Σ 
της Οµοσπονδίας έκτακτης εισφοράς, απαιτείται η αντίστοιχη επιβολή από τις 
πρωτοβάθµιες Κυνηγετικές Οργανώσεις (Κυν.Συλλόγους) στα µέλη τους (φυσικά 
πρόσωπα) ετήσιας έκτακτης εισφοράς, εφαρµόζονται αντίστοιχα οι καταστατικές τους 
διαδικασίες (άρθρο 4 παρ. 4 του καταστατικού τους, απόφαση Υ.Γ 25234/1637/1976 
(ΦΕΚ 640/Β’/1976)).  

5. Με βάση τα ανωτέρω και δεδοµένου ότι η γενική συνέλευση κάθε Κυνηγετικής 
Οργάνωσης  είναι κυρίαρχο όργανο,  θα πρέπει το θέµα της καταβολής έκτακτης 
εισφοράς για φιλοθηραµατικούς σκοπούς από ένα  πρωτοβάθµιο Κ.Σ σε µια Οµοσπονδία,  
να εισάγεται στο Σώµα της Γ.Σ του πρωτοβάθµιου Κ.Σ, µε πλήρη και 
εµπεριστατωµένη τεκµηρίωση που θα αφορά στην υποχρεωτική     καταβολή  
της έκτακτης εισφοράς από τον Κυνηγετικό Σύλλογο στη δευτεροβάθµια Κ.Ο, 
στους φιλοθηραµατικούς λόγους που την επέβαλαν και στη δυνατότητα και 
στον τρόπο καταβολής της,  είτε από διαθέσιµους ίδιους πόρους των 
πρωτοβάθµιων Κ.Σ,  είτε µε την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα µέλη τους 
(φυσικά πρόσωπα),  ώστε να αποφεύγονται  προβλήµατα στην επακόλουθη 
έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων από τη διοίκηση αλλά και προβλήµατα 
ανάµεσα στις διαφόρου επιπέδου  Κυνηγετικές Οργανώσεις  
 
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες  
 

  

                                                                             
                                                                Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΑΣΩΝ         

                                                                   

 

                                                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ       
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