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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Οι πποθέζειρ ηος Τποςπγείος για ηη Ρςθμιζηική ηηρ κςνηγεηικήρ
πεπιόδος 2015-2016, όπωρ αςηέρ διαηςπώθηκαν καηά ηιρ ζςνανηήζειρ ηηρ
Κ..Δ. με ηον απμόδιο Τποςπγό, θα επέθεπαν πολύ ζημανηικέρ μειώζειρ
ηος κςνηγίος ζε πεπιόδοςρ θήπαρ, θηπεύζιμα είδη και ηοπικέρ
απαγοπεύζειρ.
ηο ζύνολο αςηών ηων πποθέζεων και ειζηγήζεων η Κ..Δ. με
Απόθαζη ηος Γ.. ηηρ, απνήθηκε καηηγοπημαηικά ηην αποδοσή ηοςρ. Ζ
άπνηζή μαρ αιηιολογήθηκε με παποςζίαζη μελεηών, επιζηημονικών και
ηεσνικών επισειπημάηων, ηος ιζσύονηορ Δςπωπαϊκού και Δθνικού Γικαίος
και ηων ζοβαπών ζςνεπειών ζηην ππαγμαηική οικονομία.
Παπ’ όλα ηα αδιάζειζηα επισειπήμαηά μαρ, καηέζηη απολύηωρ
ζαθέρ όηι δεν ςπήπσε ππόθεζη ηος Τποςπγού να επαναλάβει ηην πεπζινή
Ρςθμιζηική, ζε καμία πεπίπηωζη.
Εήηηζε, επομένωρ, να ηος γνωπίζοςμε ποιερ είναι οι πεπικοπέρ πος
θα δεσόμαζηαν.
Μεηά από απόθαζη ηος έκηακηος Γ.. ηηρ Κ..Δ. ηην Σπίηη 4-82015, δεσθήκαμε ωρ μοναδική και ηελεσηαία ςποσώπηζη ηην μείωζη -10ημεπών ζε οπιζμένα ςδπόβια και ηην αθαίπεζη από ηα θηπεύζιμα ενόρ
ςδποβίος σωπίρ καμία άλλη μείωζη και με ηην πποϋπόθεζη διαηήπηζηρ
ηος κόζηοςρ ηων αδειών ζηα ίδια ακριβώς ποζά όπωρ και πέπζι.

Ζ ππόηαζή μαρ αςηή έγινε αποδεκηή, μεηά από ένηονη
διαππαγμάηεςζη και ηο θέμα έκλειζε με αμοιβαία ςποσώπηζη ηος
Τποςπγού και δική μαρ και ζήμεπα πλέον έσοςμε ηην Τπογπαθή
Ρςθμιζηικήρ Απόθαζηρ και ηηρ Απόθαζηρ ςνδπομών.
Ζ επίηεςξη αςηήρ ηηρ ζςμθωνίαρ, σωπίρ ηιρ καηαζηποθικέρ για ηο
κςνήγι απσικέρ πποθέζειρ, ήηαν αποηέλεζμα:
α)

ηηρ ζςζηπάηεςζηρ όλων ηων κςνηγών και ηων οπγανώζεών μαρ
ζηον κοινό μαρ αγώνα

β)

ηηρ βοήθειαρ ηων κςνηγεηικών μέζων ενημέπωζηρ πος από ηην
ππώηη ζηιγμή ενημέπωζαν ηοςρ κςνηγούρ για ηιρ απειλούμενερ
ζημανηικέρ έωρ καηαζηποθικέρ μειώζειρ ηηρ θήπαρ.

γ)

ηων ζημανηικών παπεμβάζεων Τποςπγών, Βοςλεςηών και άλλων
Πολιηικών πποζωπικοηήηων ςπέπ ηων θέζεων ηων κςνηγών.
Ζ Κςνηγεηική ςνομοζπονδία Δλλάδορ εςσαπιζηεί όζοςρ μαρ

βοήθηζαν ζ’ αςηή ηη μακπόσπονη και δύζκολη πποζπάθειά μαρ και
ενημεπώνει ηοςρ κςνηγούρ όηι πολλά και νεςπαλγικήρ ζημαζίαρ άλλα θέμαηα
κςνηγίος μένοςν ακόμη ανοικηά.
Θα ζςνεσίζοςμε ηον αγώνα μαρ ποσ απαιηεί ηη ζσζπείρωζη και
βοήθεια όλων μας.
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