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ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Το Δ.Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Αμαρουσίου εκπροσωπώντας 3000 και πλέον κυνηγούς
μέλη του από τις περιοχές του Βορειοανατολικού τομέα της Αττικής ,σας αποστέλλει αυτή την
Επιστολή Διαμαρτυρίας για την απαγόρευση της Κυνηγετικής Δραστηριότητας στην Χώρα μας ,όχι
με κάποια επίσημη Κ.Υ.Α. αλλά με μια αναγγελία σε μια τηλεοπτική συνέντευξη τύπου του
Υπουργού Πολιτικής Προστασίας καθώς το κυνήγι και το ψάρεμα δεν εμπίπτουν σε κανένα κωδικό
μετακίνησης.
Σε αντίστοιχη αναγγελία ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωνε ότι δε θα υπάρχει πρόβλημα σε καμία
αθλητική δραστηριότητα ,άσκηση στο βουνό και θα είναι ελαστικός ο έλεγχος.
Βάση του Δασικού Κώδικα Ν.Δ. 86/69 άρθρο 251 που εντάσσει την Κυνηγετική
Δραστηριότητα ως άθλημα και ασκείται μόνο σε φυσικό περιβάλλον ,σε βουνά και στους
κάμπους της ελληνικής Υπαίθρου ,πώς απαγορεύει τη διεξαγωγή του με το πρόσχημα ότι θα γίνετε
μεταδοτικότητα του Κορονοϊού μέσω της μετακίνησης των κυνηγών και την ίδια στιγμή επιτρέπει
την μετακίνηση στις πόλεις με τα κατοικίδια τους μέσα σε πλατείες και πάρκα, την άθληση των
κατοίκων των πόλεων μέσα στους δρόμους της πόλης .
Δεν εγκυμονεί κινδύνους η μετακίνηση των πολιτών μέσα στις πόλεις με τα κατοικίδια ή για
άσκηση τους για την μετάδοση του ιού ή ο συνωστισμός μέσα σε καταστήματα σουπερ μάρκετ για
αγορές αλλά μεταδίδει τη νόσο η άσκηση του κυνηγού με τα κυνηγόσκυλα τους στο φυσικό
περιβάλλον και στον καθαρό αέρα της υπαίθρου;
Όλη η Κυνηγετική οικογένεια διερωτάται πώς μπορεί να μεταδώσει ο κυνηγός τον ιό μέσα
στην «καραντίνα» με τις περισσότερες επιχειρήσεις να μη λειτουργούν ή να λειτουργούν με ειδικό
καθεστώς και περιορισμούς. Επιπλέον ποια θα είναι η μεταδοτικότητα του Κορονοϊού όταν
επιτρέπεται και καλώς η συγκομιδή της ελιάς από τους ελαιώνες της Ελληνικής γης,
επιδεικνύοντας μόνο το Ε9 ,σε αυτή την περίπτωση θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα
προστασίας σύμφωνα με τους ειδικούς όπου οι κυνηγοί δεν δίνονται να κρατήσουν αυτά τα μέτρα;
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αμαρουσίου ξεκίνησε τον Αύγουστο να εκδίδει και να ανανεώνει
τις κυνηγετικές άδειες θήρας των μελών του, ύστερα από τις διαβεβαιώσεις που έλαβαν (Κ.Σ.Ε. –
Δ΄ ΚΟΣΕ ) από τους Αρμοδίους Υπουργούς της Κυβέρνησης κ. Βορίδη ,κ.Γεωργιάδη
,κ.Χατζηδάκη ότι δε θα υπάρξει κανένα πρόβλημα όσων αφορά την Θήρα για τη Νέα κυνηγετική
Περίοδο 2020-2021 και την άσκηση της Κυνηγετικής Δραστηριότητας ,μιας και το κυνήγι
διεξάγεται όπως αναφέρθηκαν οι Υπουργοί στην ύπαιθρο, στη φύση και στον Καθαρό Αέρα και οι
Κυνηγοί δεν συνωστίζονται σε αυτή την διαδικασία, έτσι ώστε να υπάρξει μετάδοση του
Κορονοϊού.

Το Δ.Σ. του Κ.Σ.Α γνωρίζοντας την σοβαρότητα της κατάστασης που επικρατεί στην
Ελλάδα με τη Νόσο του Κορονοϊού και τη μεγάλη εξάπλωση του αλλά παραθέτοντας σε σας ότι η
Κυνηγετική Δραστηριότητα και οι ίδιοι οι Κυνηγοί έχουν να κάνουν με μια κατά κάποιον τρόπο
«μοναχική» δραστηριότητα-άθληση τους και ότι δεν είναι κλεισμένοι σε ένα χώρο, σε κάποιο
κτήριο έτσι ώστε να κινδυνεύουν αυτοί αλλά και να θέτουν σε κίνδυνο και τους γύρω τους
συμπολίτες, ζητάει να εξετασθεί εκ νέου το ζήτημα με την Απαγόρευση –Αναστολή του Κυνηγίου,
να γίνει άρση της απαγόρευσης και της μετακίνησης των κυνηγών στους τόπους διεξαγωγής του
κυνηγίου μιας από ότι γνωρίζουμε και σε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες με συνθήκες LOCKDOWN
διεξάγεται κανονικά η διαδικασία του Κυνηγίου και έχουν εξαιρεθεί οι κυνηγοί από αυτές τις
απαγορεύσεις. Η μετάβαση των κυνηγών και η μετακίνηση τους στους τόπους διεξαγωγής της
δραστηριότητας του κυνηγίου θα γίνεται σύμφωνα με τα Πρωτόκολλά ασφαλείας ,τα ατομικά
μέτρα προστασίας μέσα στα οχήματα των κυνηγών, την χρήση μάσκας και με την επίδειξη
των απαραίτητων εγγράφων τους, Αποστολή SMS ή Βεβαίωσης μετακίνησης, του Ατομικού
Βιβλιαρίου Θήρας του κάθε Κυνηγού που έχει Πληρώσει για την ανανέωση της αδείας θήρας
για την φετινή Κυνηγετική Περίοδο 2020-2021,του Δελτίου Κατοχής Κυνηγετικού όπλου του.
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