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Αξιότιμοι της Διαχείρισης Δασών
Λάβαμε το έγγραφό σας στις 14/07/2016 και ζητάτε να σας
απαντήσουμε και μάλιστα με “αιτιολογημένη πρόταση”, μέχρι τις
17/07/2016!!!
Είναι προφανές ότι βρισκόμαστε προ ειλημμένων αποφάσεων και
ζητάτε τη γνώμη μας για τυπικούς και μόνο λόγους. Εξάλλου και
τις προηγούμενες χρονιές, ανεξάρτητα από τις προτάσεις που
διατυπώνονταν από τις οικολογικές οργανώσεις, οι αποφάσεις σας
ήταν φιλοκυνηγετικές και χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, στη μέχρι
σήμερα πρακτική στο θέμα του κυνηγιού. Και αυτό μάλιστα ενώ η
κατάσταση της πανίδας είναι γνωστό ότι είναι τραγική.
Το ΠΑΝΔΟΙΚΟ υποστηρίζει την οριστική κατάργηση του κυνηγιού
και για λόγους ηθικής και καταδικάζει τη θανάτωση ζώων για
ψυχαγωγικούς σκοπούς. Θεωρούμε αναξιόπιστες τις μελέτες που
παρουσιάζουν οι κυνηγετικοί σύλλογοι και με βάση τις οποίες
διαμορφώνονται οι ετήσιες ρυθμιστικές και πιστεύουμε ότι η
πολιτεία οφείλει να εκσυγχρονίσει το νομοθετικό πλαίσιο που
διέπει το κυνήγι και να λάβει υπόψη της την πλειονότητα του
κόσμου, που καταδικάζει ως βάρβαρη τη δραστηριότητα αυτή.
Επιπλέον θεωρούμε απαράδεκτο η θανάτωση ζώων για ψυχαγωγικούς
σκοπούς να βασίζεται σε αριθμούς.
Ζητάμε:

Να εκσυγχρονιστεί το νομικό πλαίσιο που καθορίζει το κυνήγι
και που αποτελείται κυρίως από το αναχρονιστικό ΝΔ 86/1969 και
να εναρμονιστεί με τις σύγχρονες αντιλήψεις, τις σχετικές
διεθνείς συμβάσεις και τις κοινοτικές οδηγίες.
Να λήγει η κυνηγετική περίοδος για όλα τα είδη στις 31
Ιανουαρίου, προκειμένου να μην προκαλείται σύγχυση για τις
ημερομηνίες κυνηγιού των διαφόρων ειδών και όχληση στα πουλιά.
Εντατικοποίηση των ελέγχων και αυστηροποίηση των ποινών για
τους λαθροθήρες
Να καταργηθεί η ανάθεσης της θηροφύλαξης στους κυνηγούς αφού
δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα ελεγκτές και ελεγχόμενοι και να
δημιουργηθεί ένα δημόσιο σώμα, φύλαξης και θηροφύλαξης, το
οποίο θα ενισχύεται οικονομικά από τα έσοδα από τις
κυνηγετικές άδειες καθώς και από
επιβάλλονται.

τα πρόστιμα που θα

Τέλος ζητάμε την οριστική απαγόρευση του κυνηγιού στις
πυρόπληκτες περιοχές της Αττικής που έληξε στις 31/5/2016.
Για την Αττική:
Τον Οκτώβριο του 2009 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 7748/55/30-10-2009
Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας του Δασαρχείου Πεντέλης για
την προστασία των θηρεύσιμων ειδών από τις εκτεταμένες
καταστροφές του φυσικού βιότοπου που προκλήθηκαν από την
πυρκαγιά της 21-22-23-24/8/2009.
Τον Ιούλιο του 2013 με την υπ΄αριθμ. 19/30-07-2013 Δασική
Απαγορευτική Διάταξη Θήρας, η ισχύς της ανωτέρω Δ.Α.Δ.
παρετάθη μέχρι 31-05-2016.
Σύμφωνα με τη Δ.Α.Δ. απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων
σε περιοχές των Δ.Ε. Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Δροσιάς και
Διονύσου του Δ. Διονύσου, των Δ.Ε. Κηφισιάς και Ν.Ερυθραίας
του Δ.Κηφισιάς, των Δ.Κ. Ν. Πεντέλης και Π.Πεντέλης του
Δ.Μελισσίων, της Δ.Ε. Μελισσίων του Δήμου Μελισσίων, της Δ.Ε.

Παλλήνης του Δ. Παλλήνης, της Δ.Ε. Ραφήναςτου Δ.Ραφήνας –
Πικερμίου, της Δ.Ε. Ν.Μάκρης του Δ.Μαραθώνα και των Δ.Κ.
Σταμάτας, Ροδόπολης του Δ.Διονύσου, της Δ.Κ. Ανθούσας του
Δ.Παλλήνης και Δ.Ε. Πικερμίου του Δ.Ραφήνας – Πικερμίου.
Αυτό σημαίνει ότι τέλος Μαΐου 2016 έπαψε η ισχύς της
απαγόρευσης και το κυνήγι θα είναι ξανά νόμιμο στις ανωτέρω
περιοχές με την έναρξη της νέας κυνηγετικής περιόδου.
Το λιγοστό πράσινο που έχει απομείνει στην Αττική μετά τις
καταστροφικές φωτιές και την αστικοποίηση, δεν αποτελεί μόνο
καταφύγιο πολλών ειδών της πανίδας μας, αποτελεί και τόπο
προορισμού για αναψυχή και άθληση των κατοίκων του
λεκανοπεδίου.
Εν κατακλείδι και επειδή οι θέσεις μας είναι γνωστές όσον
αφορά στην αντίθεσή μας σε αυτή την αντιδημοκρατική και
επικίνδυνη δραστηριότητα, αναμένουμε τις αποφάσεις σας, οι
οποίες πιθανολογούμε ότι δε θα διαφέρουν σε τίποτα σχεδόν από
ότι έχετε αποφασίσει και στο παρελθόν.
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