ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ
Βουλευτής Ν. Μεσσηνίας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα 11.11.2020

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: 1. Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Χατζηδάκη
2. Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μ. Χρυσοχοΐδη
Θέμα: Εξαίρεση της θήρας από τα περιοριστικά μέτρα κατά της πανδημίας
Έντονα

παράπονα

έχουν

εκφράσει

τις

τελευταίες

ημέρες

οι

κυνηγητικές ομοσπονδίες της χώρας και οι περίπου 200.000 κυνηγοί – μέλη
τους για την καθολική απαγόρευση μετακίνησης που έχει επιβληθεί με την
υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342/06.11.2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4899/Β’/06.11.20) «Έκτακτα

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7
Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020»,, στο πλαίσιο των
προσωρινών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού, και η
οποία τους εμποδίζει από την άσκηση της δραστηριότητάς τους αυτής.
Χωρίς συγκεκριμένα επιδημιολογικά δεδομένα, που να αποδεικνύουν
τον υψηλό μολυσματικό κίνδυνο από την κυνηγετική δραστηριότητα,
επιλέχθηκε ένα οριζόντιο μέτρο, την ίδια ώρα που έχει επιτραπεί η
κολύμβηση, με περιορισμούς στο συγχρωτισμό και την απόσταση. Η
απογοήτευση των κυνηγών καθίσταται ακόμα μεγαλύτερη αν ελεγχθεί η
κατάσταση που επικρατεί στην πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Σύμφωνα με τα ισχύοντα δεδομένα κατά τις αρχές Νοεμβρίου
2020, σε επτά (7) χώρες της Ε.Ε., ήτοι τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία,
την Ολλανδία, την Πολωνία, την Ιταλία, την Κύπρο, καθώς και στην
Μεγάλη

Βρετανία

επιτρέπεται

η

θήρα

κατ’

εξαίρεση

των

όποιων

περιοριστικών μέτρων ισχύουν στις χώρες αυτές. Ενδεικτικά, στην Κύπρο
επιτρέπεται η μετακίνηση των κυνηγών για κυνήγι με μόνη εξαίρεση τις
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ώρες μεταξύ 23:00 και 03:00, καθώς θεωρήθηκε ότι δεν διακυβεύεται η
δημόσια υγεία. Στην Γερμανία και την Αυστρία επιτρέπεται το κυνήγι τόσο
κατά μόνας όσο και σε ομάδες έως των 10 ατόμων από δύο διαφορετικά
νοικοκυριά,

ενώ

επιτρέπεται

και

υπό

προϋποθέσεις

η

συγκρότηση

πολυάριθμων κυνηγετικών ομάδων για τον έλεγχο επιβλαβών θηραμάτων
(π.χ. αγριόχοιρος).
Στη Δανία το κυνήγι ακολουθεί τον γενικό κανόνα συνάθροισης έως
10 ατόμων, ενώ στην Ολλανδία το κυνήγι επιτρέπεται σε έως δύο άτομα
από το ίδιο νοικοκυριό. Στην Πολωνία επιτρέπεται το κυνήγι κατά μόνας,
ενώ

στην

Μεγάλη

Βρετανία

επιτρέπεται

η

οργανωμένη

θηρευτική

δραστηριότητα με έως 30 συμμετέχοντες και υπό τους ταξιδιωτικούς
περιορισμούς που έχουν τεθεί σε ισχύ. Τέλος, στην Ιταλία που ακολουθείται
ακόμα σύστημα ελέγχου της πανδημίας με χρωματικές ζώνες η κυνηγετική
δραστηριότητα στις πράσινες ζώνες είναι ελεύθερη πλην 22:00 με 05:00,
στις πορτοκαλί επιτρέπεται μόνο εντός των περιφερειακών ενοτήτων ενώ
στις κόκκινες έχει ανασταλεί πλήρως. Σημειώνεται ενδεικτικά ότι ακόμα και
στη Γαλλία επιτρέπεται το κυνήγι για τον έλεγχο επιβλαβών για τη γεωργία
θηραμάτων.
Επειδή η θήρα αποτελεί βασικό παράγοντα ελέγχου της πανίδας και δη της
επιβλαβούς,
Επειδή η κυνηγετική περίοδος είναι περιορισμένη και οι συμμετέχοντες
κυνηγοί έχουν ήδη καταβάλει τα σχετικά τέλη για την άδεια θήρας, είτε
τοπική, είτε περιφερειακή, είτε εθνική,
Επειδή η ελεγχόμενη και υπό όρους θηρευτική δραστηριότητα δεν θα
επιφέρει δυσμενή επιδημιολογικά δεδομένα, καθώς πραγματοποιείται μακριά
από αστικά κέντρα, κατ’ αντιστοιχία των ήδη επιτρεπόμενων αγροτικών
εργασιών,
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Επειδή

ήδη

σε

πολλές

χώρες

τις

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

εν

μέσω

περιοριστικών μέτρων και με μεγαλύτερη θνητότητα ανά εκατομμύριο
πληθυσμού επιτρέπεται υπό όρους το κυνήγι,
Επειδή

έχουν

ήδη

επιτραπεί

οι

αγροτικές

εργασίες

καθώς

και

η

ελαιοσυγκομιδή από ιδιοκτήτες ελαιοπεριβόλων που δεν είναι κατά κύριο
επάγγελμα αγρότες,
Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:
Προτίθενται να προχωρήσουν στην τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.
71342/06.11.2020

Κ.Υ.Α.

(ΦΕΚ

4899/Β’/06.11.20)

«Έκτακτα

μέτρα

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το
Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020», ούτως
ώστε να επιτραπεί η υπό όρους κυνηγετική δραστηριότητα;
Ο ερωτών βουλευτής

Μιλτιάδης Χρυσομάλλης
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