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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Υπέρ της επικείμενης, όπως αναφέρουν σχετικά δημοσιεύματα στον αθηναϊκό τύπο,
απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ιωάννη Τσιρώνη, να προωθήσει την
τροποποίηση της ρυθμιστικής κυνηγίου με την οποία θα παρατείνεται η κυνηγετική περίοδο
για τον αγριόχοιρο έως τις 29 Φεβρουαρίου, τάσσεται με επιστολή του ο Δήμαρχος Ζίτσας
Μιχάλης Πλιάκος.

Στην επιστολή που αποστέλλει προς τον κ. Τσιρώνη και προς τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευάγγελο Αποστόλου ο Δήμαρχος Ζίτσας εκφράζει την
ικανοποίησή του καθώς όπως αναφέρει υιοθετούνται οι θέσεις και προτάσεις των
κυνηγετικών οργανώσεων και των τοπικών αρχών και κοινωνιών που επιφέρουν άμεσα
αποτελέσματα στη διαχείριση των προβλημάτων που δημιουργεί τα τελευταία χρόνια ο
υπερπληθυσμός των αγριόχοιρων.

Να σημειωθεί, πως τα τελευταία χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί τα περιστατικά όπου
αγέλες αγριόχοιρων καταστρέφουν καλλιέργειες με αποτέλεσμα οι αιρετοί της Τοπικής
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Αυτοδιοίκησης να γίνονται συχνά αποδέκτες διαμαρτυριών από τους αγρότες καθώς η
πολιτεία δεν τους αποζημιώνει για τις ζημιές.

Στην επιστολή του ο κ. Πλιάκος μεταξύ άλλων καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις που ήδη
έχει συζητήσει κατά καιρούς τόσο με τους κυνηγούς όσο και με τους αγρότες.

«Εστιάζουμε όπως και εσείς, αναφέρει ο Δήμαρχος Ζίτσας απευθυνόμενος στον
αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, στην κυνηγετική διαχείριση του υπερπληθυσμού των
αγριόχοιρων καθώς επιφέρει άμεσα εφικτές λύσεις» και προτείνει:

Να αυξηθεί η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου όχι μόνο ως προς τη λήξη αλλά και ως
προς την έναρξη ( Να ξεκινάει 20 Αυγούστου και να λήγει 28 Φεβρουαρίου),

Να αυξηθούν οι ημέρες κυνηγίου και ο αριθμός των θηραμάτων,

Να εξετασθεί το ενδεχόμενο εκτός από τον ΕΛΓΑ να χορηγεί αποζημιώσεις υπό
συγκεκριμένες προϋποθέσεις και το Πράσινο Ταμείο, καθώς ένα μέρος του τέλους που
πληρώνουν οι κυνηγοί για την έκδοση των αδειών τους πηγαίνει στο Ταμείο.

«Πιστεύουμε, καταλήγει ο Δήμαρχος, πως με τα παραπάνω συμβάλουμε στην προσπάθεια
που καταβάλλουν όλοι οι εμπλεκόμενοι για τη διαχείριση των προβλημάτων που
προκύπτουν από τον υπερπληθυσμό των αγριόχοιρων. Όλα αυτά βέβαια , πάντα σε
συνεργασία με τους επιστημονικούς συνεργάτες των κυνηγετικών οργανώσεων και τους
υπηρεσιακούς παράγοντες των κρατικών φορέων, σεβόμενοι την ευρωπαϊκή και εθνική
νομοθεσία και διασφαλίζοντας την αειφορία».
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