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ΑΘΗΝΑ, 07 – 06- 2015

ΨΗΦΙΣΜΑ
Της Γενικής Συνέλευσης της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος,
που εκπροσωπεί 200.000 πολίτες – κυνηγούς.
7 Ιουνίου 2015

Καταγγέλλουμε το γεγονός ότι, παρά τα επανειλημμένα διαβήματά μας, ο αρμόδιος
για τη θήρα Υπουργός Αναπληρωτής κ. Τσιρώνης, δεν έχει καθορίσει συνάντηση με την
Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος, που εκπροσωπεί 200.000 πολίτες της χώρας μας.
Στην μακροχρόνια λειτουργία της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, δεν
υπήρξε ποτέ παρόμοια περίπτωση να αγνοείται από τον αρμόδιο Υπουργό επί τρεις (3)
μήνες το σχετικό αίτημά μας.
Η Γενική μας Συνέλευση δεν μπορεί να εξηγήσει αυτήν την στάση του αρμόδιου
Υπουργού όταν, με επίσημες ανακοινώσεις του, έχει αναφερθεί σε συναντήσεις και
συνεργασίες που είχε με Μ.Κ.Ο., συνήθως αντικυνηγετικής κατεύθυνσης, και με
διάφορους φορείς, αλλά όχι με την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος!
Αποτελεί κρίσιμο ερώτημα το γιατί περιφρονούνται 200.000 πολίτες που ασκούν
τη νόμιμη δραστηριότητα του κυνηγιού, διεθνώς αναγνωρισμένη ως διαχείριση του
περιβάλλοντος; Όταν μάλιστα στη χώρα μας, το κυνήγι αποτελεί, επιπλέον, μια καθαρά
λαϊκή δραστηριότητα, που απευθύνεται σ’ όλους τους πολίτες, χωρίς καμία οικονομική,
κοινωνική, επαγγελματική, γεωγραφική, ή άλλη διάκριση. Επιπρόσθετα εξασφαλίζει
στην πραγματική οικονομία: (α) 7.000 θέσεις εργασίας εργαζομένων στον κυνηγετικό
κλάδο, (β) 2.000 επιχειρήσεις κυνηγετικών ειδών, (γ) 180.000.000 € έσοδα δημοσίου
από έκδοση αδειών και Φ.Π.Α., (δ) 1.000.000.000 € ετήσιος τζίρος κυνηγιού.
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Ο Υπουργός έχει γραπτώς ενημερωθεί από την Κυνηγετική Συνομοσπονδία
Ελλάδος, με την αποστολή του τεύχους «Η πραγματικότητα για το κυνήγι στην Ελλάδα»,
για το τεράστιο έργο της προστασίας και διαχείρισης τους περιβάλλοντος, που η
υφιστάμενη νομοθεσία επιτρέπει και επιβάλει στις Κυνηγετικές Οργανώσεις να
εξασφαλίζουν μέσω επιστημονικών μελετών και προγραμμάτων, μέσω της αξιοσημείωτης
αποτελεσματικότητας της θηροφυλακής μας.
Ο κ. Τσιρώνης, σε δημόσια δήλωσή του διαχώρισε την προσωπική του
επιθυμία «…να εξαφανιστεί το κυνήγι», από τον ρόλο του ως αρμόδιος Υπουργός που
συμμετέχει και διαμορφώνει το κυβερνητικό έργο.
Αυτόν τον κυβερνητικό ρόλο του Υπουργού ζητούμε, όπως έχουμε απολύτως το
δικαίωμα, να μάθουμε. Πιστεύουμε και συμφωνούμε ότι τα προσωπικά πιστεύω ενός
Υπουργού δεν πρέπει να επηρεάζουν τις αποφάσεις του, οι οποίες οφείλουν να βασίζονται
στην αντικειμενική πραγματικότητα που διέπει κάθε νόμιμη δραστηριότητα.
Η Γενική Συνέλευση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, καλεί τον
Υπουργό Αναπληρωτή ν’ αναλάβει τις θεσμικές υποχρεώσεις και ευθύνες του, απέναντι
στους 200.000 πολίτες – κυνηγούς της χώρας μας.

