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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι κυνηγοί,
Σας πληροφορούμε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, ανάρτησε στο site του (www.ypeka.gr & www.opengov.gr) για
δημόσια διαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, που αφορά την προστασία
του ορεινού όγκου του Υμηττού.
Στο εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα και συγκεκριμένα στο άρθρο 7 παρ. 3
προβλέπεται ότι σε όλες τις Ζώνες της προστατευόμενης περιοχής θα απαγορεύεται η
θήρα.
Επειδή:
α) η σχεδιαζόμενη απαγόρευση είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη (επιπλέον 66.000
στρέμματα)
β) ο Υμηττός είναι περιοχή σύμβολο για το κυνήγι, ως ο εγκύτερος ελεύθερος
κυνηγότοπος με την πρωτεύουσα
γ) χιλιάδες κυνηγοί του λεκανοπεδίου τον επισκέπτονται κατά τη διάρκεια του έτους,
είτε για κυνήγι, είτε για εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων στις επιτρεπόμενες
ζώνες
δ) ο Υμηττός σύμφωνα με δηλώσεις της Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. θα αποτελέσει
‘‘προπομπό και πρότυπο για την προστασία όλων των ορεινών όγκων της
Αττικής’’, άρα μετά τον Υμηττό θα ακολουθήσουν η Πεντέλη, το Αιγάλεω, η
Πάρνηθα, η Λαυρεωτική, η Μαλακάσα, το Πάνειον Όρος και τα Γεράνια
ε) η αναίτια απαγόρευση που προωθείται δεν στηρίζεται σε κανένα επιστημονικό
διαχειριστικό λόγο και δεν εξυπηρετεί την υπόθεση της προστασίας. Το Υ.Π.Ε.Κ.Α.
απλώς υποκύπτει στις πιέσεις των γνωστών αντικυνηγετικών οργανώσεων

στ) η Ομοσπονδία μόνο με τη βοήθεια των μελών της θα μπορέσει να αγωνιστεί
αποτελεσματικά για να διατηρηθεί το υφιστάμενο κυνηγετικό καθεστώς στην Αττική
ενάντια στα συμφέροντα των αντικυνηγών, των οικοπεδοφάγων και των εμπρηστών.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, σας καλούμε να βρίσκεστε σε ετοιμότητα
για να συντονιστείτε με τις αποφάσεις και το είδος των κινητοποιήσεων που
είναι απαραίτητο να υπάρξουν.
Η Δ΄ Κ.Ο.Σ.Ε. έχει ήδη συγκαλέσει για την Τετάρτη 28/4/2010 ευρεία
σύσκεψη με τη συμμετοχή των Δ.Σ. όλων των συλλόγων της Αττικής.
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