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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Προς:
το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης είπε στο
Συμβούλιο ότι μας ζητήθηκε με το υπ΄αρ. πρωτ. 2462/28-01-2015 έγγραφο από το
Γραφείο Δημάρχου να γνωμοδοτήσουμε σχετικά με το αίτημα του Συλλόγου Εθελοντών
Πολιτικής Προστασίας ΔΕ Διονύσου που αφορά την οριστική απαγόρευση της θήρας
στις περιοχές Διονυσοβούνι-Σταματοβούνι-Σκάρπα και Μακρυπούρι πέραν της
Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας που ισχύει έως 31-05-2016.
Η διεξαγωγή της κυνηγετικής δραστηριότητας στην Ελλάδα καθορίζεται και
ελέγχεται από ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο το οποίο είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στο
Ευρωπαϊκό Δίκαιο και ρυθμίζει όλα τα θέματα που σχετίζονται με το κυνήγι.
Η νομοθεσία που αφορά το κυνήγι στη χώρα μας καθίσταται ως μία από τις
αυστηρότερες της Ευρώπης, η δε συμμόρφωση της Ελλάδος στις κοινοτικές οδηγίες έχει
επισήμως αναγνωρισθεί και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Τα τελευταία είκοσι (20) τουλάχιστον χρόνια πραγματοποιούνται μελέτες για την
εξαγωγή αξιόπιστων επιστημονικά συμπερασμάτων για την επίδραση της κυνηγετικής
δραστηριότητας στους πληθυσμούς της πανίδας και κατ΄επέκταση των θηρεύσιμων
ειδών.
Κάθε χρόνο, εκδίδεται Ρυθμιστική Υπουργική Απόφαση βασιζόμενη στις
παραπάνω μελέτες, που καθορίζει τα θηρεύσιμα είδη, τον αριθμό των θηραμάτων που
επιτρέπεται να θηρευτούν και την χρονική περίοδο που επιτρέπεται το κυνήγι για κάθε
θήραμα ξεχωριστά.
Έχει αποδειχθεί πως οι περιορισμοί και οι περίοδοι άσκησης της θήρας που
καθορίζονται σε κάθε Ρυθμιστική Υπουργική Απόφαση προστατεύουν την πληθυσμιακή
ισορροπία των θηραμάτων, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗ ΘΗΡΑ κατά την αναπαραγωγική περίοδο
και παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στους κυνηγούς να μπορούν να ασκούν τη
δραστηριότητά τους με ΑΣΦΑΛΕΙΑ γι΄αυτούς και όσους δραστηριοποιούνται στη γύρω
περιοχή, χωρίς να επιβαρύνεται το οικοσύστημα.
Με βάση λοιπόν τα παραπάνω και δεδομένης της οικονομικής κρίσης και του
γεγονότος πως πολλοί συμπολίτες μας είναι κυνηγοί και επιθυμούν να έχουν την επιλογή
μιας κοντινής και ανέξοδης κυνηγετικής εξόδου εισηγούμαι την άρση της απαγόρευσης
αυτής και τη συνέχιση της κυνηγετικής δραστηριότητας στις περιοχές ΔιονυσοβούνιΣταματοβούνι-Σκάρπα και Μακρυπούρι, με τους περιορισμούς που ίσχυαν πριν τις
πυρκαγιές του 2009.
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Συμβούλιο όπως γνωμοδοτήσει για
το συγκεκριμένο θέμα.
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