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  Προς: 
 

Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος  &  Ενέργειας,  
κ. Ταγαρά Νικόλαο 
E: nikos.tagaras@ypen.gr 
E: secdepmin.per@ypen.gr 
 

Κοιν.:  Γεν. Δ/ντη Δασών & Δασ. Περιβ. 
Υπουργείου  Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας 
κ. Γκουντούφα Ευάγγελο 
E: v.goudoufas@prv.ypeka.gr 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

 

Όπως πολύ καλά κατανοείται, μετά το ολικό lockdown που ανακοινώθηκε 

σήμερα, το κυνήγι και η οικονομική δραστηριότητα που κινείται γύρω από αυτό, 

απειλείται με πλήρη κατάρρευση. Ωστόσο, υπάρχει ένα νόμιμος και πλήρως 

αποδεκτός τρόπος αυτό να αποσοβηθεί, αλλά απαιτεί τη δική σας άμεση παρέμβαση 

τις επόμενες ώρες.  

Σύμφωνα με τον Δασικό Κώδικα (Ν.Δ. 86/69, άρθρο 251 παρ. 1) «Η θήρα 

επιτρέπεται να ασκείται ως άθλημα καθ’ όλην την Επικράτειαν….». Αυτό σημαίνει 

ότι, τώρα που όλη η χώρα έχει ενταχθεί στο επίπεδο 1 του «Συναγερμού», αλλά η 

δυνατότητα της ατομικής άσκησης σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους 

επιτρέπεται, συνάγεται ότι το κυνήγι ως άθληση μπορεί να επιτρέπεται με την 

αποστολή του σχετικού SMS, που προβλέπεται για τους αθλούμενους άλλους 

πολίτες όλων των κατηγοριών.  

Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο σημερινό του διάγγελμα, έκανε 

ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη ελαστικότητας ως προς την υπαίθρια άσκηση στο 

βουνό.  

Φυσικά,  ο έλεγχος και η διαπίστωση της σκοπιμότητας μετακίνησης των 

πολιτών που ασκούν θήρα, είναι πολύ εύκολο να διαπιστώνεται από τις αστυνομικές 

Αρχές: το κυνήγι ασκείται αποκλειστικά και μόνο από πολίτες που διαθέτουν άδεια 

θήρας, η οποία είναι δημόσιο έγγραφο και εύκολο να επιδειχθεί σε κάθε έλεγχο. 
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Το κυνήγι πολύ περισσότερο από κάθε άλλη αθλητική δραστηριότητα ΔΕΝ 

ελλοχεύει τη διασπορά του κορωνοϊού, γιατί είναι μοναχική δραστηριότητα και 

ασκείται αποκλειστικά στην ύπαιθρο.  

Στην αντίθετη περίπτωση, η απαγόρευση άσκησης της κυνηγετικής 

δραστηριότητας, μεταξύ άλλων, απειλεί να μηδενίσει την καθοριστική συμβολή των 

κυνηγών στην επιτήρηση της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων (μείωση 

πληθυσμού αγριόχοιρων, ανεύρεση ατόμων αγριόχοιρου στα πλαίσια ενεργητικής και 

παθητικής επιτήρησης της νόσου). 

Γνωρίζοντας τη μεγάλη σας ευαισθησία τόσο για την προστασία της Δημόσιας 

Υγείας, όσο και για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και των υπαίθριων 

δραστηριοτήτων, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, ώστε να επιβεβαιωθεί η 

δυνατότητα μετακίνησης των κυνηγών εντός περιφερειακής ενότητας, σύμφωνα με 

τα ανωτέρω, πάντα υπό το αυστηρό πλαίσιο των επιμέρους μέτρων περιορισμού της 

εξάπλωσης της πανδημίας (καθολική χρήση μάσκας, αποστολή SMS, διατήρηση 

κοινωνικής απόστασης κ.α.).  

 
Με ιδιαίτερη εκτίμηση  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

Γ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΦΩΤ. ΤΡΑΚΑΚΗΣ 


