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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς
Προστασίας του Πολίτη
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Θέμα: «Άρση των περιορισμών για το κυνήγι, την παράκτια αλιεία και την αλιεία βυθού ειδικά στις
νησιωτικές περιοχές»
Με την επιβολή του καθολικού lockdown που επέβαλε η κυβέρνηση στα πλαίσια του περιορισμού
της διασποράς της πανδημίας σ’ όλη την επικράτεια της χώρας από τις πρωινές ώρες του Σαββάτου
7/11/2020 και για τρεις τουλάχιστον εβδομάδες, απαγόρευσε τη δραστηριότητα του κυνηγιού, καθώς επίσης
και της ερασιτεχνικής παράκτιας αλιείας και της αλιείας βυθού. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση σημείωσε, πως
το κολύμπι σε ανοιχτή θάλασσα επιτρέπεται ως άθληση, όπως επίσης και η σύντομη μετακίνηση για τις
ανάγκες κατοικίδιου ζώου με την αποστολή του απαραίτητου γραπτού μηνύματος στην ειδική πλατφόρμα
εξόδου.
Ο αριθμός των κυνηγών στην χώρα μας, όπως προσδιορίζεται από τα επίσημα στοιχεία, ανέρχεται
στις 270.000. Το κυνήγι αποτελεί μια αυστηρά προσωπική υπόθεση που τη βιώνει ο καθένας με τον δικό
του ξεχωριστό τρόπο, ανάλογα με την παιδεία, το ένστικτο και την προσωπική ηθική του. Η οικολογία ως
επιστήμη αντιλαμβάνεται το κυνήγι ως μια συμβατή προς το περιβάλλον ανθρώπινη δραστηριότητα, με την
αυστηρή όμως προϋπόθεση ότι δεν θα υπονομεύσει την ακεραιότητα και την ομορφιά των άγριων βιοτικών
κοινοτήτων.
Η κυνηγετική περίοδος ξεκίνησε από τις 20 Αυγούστου μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Για τους
κυνηγούς, ετούτοι οι ιδιαίτεροι μήνες αποτελούν την καλύτερη αφορμή για την πραγματοποίηση
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ξεχωριστών, συναρπαστικών και γοητευτικών εξορμήσεων στη φύση για την εκτόνωση από τα μεγάλα
προβλήματα της εποχής μας.
Στην ίδια λογική, και η παράκτια αλιεία αναψυχής, όπου ως δραστηριότητα είναι μοναχική, δίνει
όμως μια ξεχωριστή ψυχική διέξοδο και αποφορτίζει τους πολίτες σε μια κρίσιμη συναισθηματικά στιγμή,
ειδικά στις μικρές νησιωτικές περιοχές, όπου οι κάτοικοί τους έχουν μάθει να ζουν με τη θάλασσα και έχουν
συνδέσει τη ζωή τους με το ψάρεμα.
Δεδομένου ότι, οι κυνηγοί έχουν υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα τα οποία δεν πρέπει να
παραγραφούν.
Δεδομένου ότι, η θήρα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους του κράτους και τον δασικό κώδικα
(Ν.Δ. 86/89, άρθρο 251 παρ. 1) θεωρείται άθλημα και οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ατομικής άσκησης σε
εξωτερικούς δημόσιους χώρους.
Δεδομένου ότι, το κυνήγι από τη φύση του ασκείται αποκλειστικά στην ύπαιθρο και αποτελεί την
πιο μοναχική από όλες τις γνωστές αθλητικές δραστηριότητες.
Δεδομένου ότι, οι κυνηγοί διατηρούν κυνηγετικούς σκύλους ως κατοικίδια που είναι επιβεβλημένη
η συχνή τους επαφή με τη φύση και το περιβάλλον.
Δεδομένου ότι, τόσο η ερασιτεχνική παράκτια αλιεία όσο και η αλιεία βυθού αποτελούν ειδικά για
τους κατοίκους των νησιωτικών περιοχών βασικές τους δραστηριότητες, που αποσκοπούν στην ψυχολογική
αποφόρτισή τους, όσο και στη στενή ιδιαίτερη σχέση και επαφή των κατοίκων αυτών των περιοχών με την
ίδια τη φύση και το περιβάλλον.
Δεδομένου ότι, η αλιεία βυθού αποτελεί πρώτα από όλα σωματική άσκηση και μετά ψυχαγωγία και
το κολύμπι σε ανοιχτή θάλασσα έχει εξαιρεθεί από τους περιορισμούς ως άθληση.
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
1. Εάν είναι στις προθέσεις των Υπουργείων σας να εξαιρέσετε από τις σχετικές απαγορεύσεις τις
δραστηριότητες του κυνηγιού (κατά μόνας) και να εντάξετε ως οφείλετε το κυνήγι στις αθλητικές
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δραστηριότητες, καθώς σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους του κράτους και τον δασικό κώδικα (Ν.Δ.
86/89, άρθρο 251 παρ. 1) θεωρείται άθλημα;
2. Εάν είναι στις προθέσεις των Υπουργείων σας να εξαιρέσετε από τις σχετικές απαγορεύσεις τις
δραστηριότητες της ερασιτεχνικής παράκτιας αλιείας και της αλιείας βυθού, καθώς αποτελούν
βασικές δραστηριότητες των κατοίκων ειδικά των νησιωτικών περιοχών;
Ο ερωτών Βουλευτής
Δημήτρης Μπιάγκης

Βουλευτής Κέρκυρας
Κίνημα Αλλαγής
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