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ΘΔΚΑ : ΓΑΠΗΘΖ ΑΠΡΛΝΚΗΘΖ ΟΘΚΗΠΡΗΘΖ ΓΗΑΡΑΜΖ ΘΖΟΑΠ 

 

Έρνληαο ππ’ ππφςε: 
1. Ρηο δ/μεηο ησλ άξζξσλ 251, 258, 259, 261 ηνπ Λ.Γ. 86/69 «πεξί Γαζ. Θψδηθα», ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Λ.Γ. 

996/1971, ησλ άξζξσλ 7, 8 ηνπ Λ. 177/1975, ησλ άξζξσλ 57, 58, 59 ηνπ Λ. 2637/1998 θαη ηεο ππ΄αξ. 
414985/29.11.85 (ΦΔΘ 757/η.Β΄/18-12-1985) Θνηλήο Απφθαζεο ησλ θ.θ. θππ. Δζλ. Νηθνλνκίαο θαη Αλαπιεξσηή 

πνπξγνχ Γεσξγίαο, «Κέηξα δηαρείξηζεο ηεο άγξηαο πηελνπαλίδαο» φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ’αξ. 
366599/16.12.96 (ΦΔΘ 1188/Β’/31-12-96), 294283/23–12–97 (ΦΔΘ 68/Β/4–2–98) θαη 87578/703/6-3-07 (ΦΔΘ 

581/η.Β΄/23-4-07) Θνηλέο Απνθάζεηο ησλ πνπξγψλ Δζλ. Νηθνλνκίαο θαη Γεσξγίαο θαη ηεο Ζ.Ξ. 

37338/1807/Δ.103/1-9-2010 (ΦΔΘ 1495/Β/2010) Θνηλήο Απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Νηθνλνκηθψλ, Νηθνλνκίαο, 
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο, Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. Ζ.Ξ. 8353/276/Δ103/23-2-2012 (ΦΔΘ 415/Β/2012) Θνηλήο Απφθαζεο ησλ 
πνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Νηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Λαπηηιίαο, Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο 

θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο – Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ. 

2. Ρν άξζξν 255 ηνπ Λ.Γ. 86/1969, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 57, παξ. 4 ηνπ Λ. 2637/1998 (ΦΔΘ 
200/Α΄/1998). 

3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3208/2003 (ΦΔΘ 303/η.Α΄/24-12-03), «πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, 
θαηάξηηζε δαζνινγίνπ, ξχζκηζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ επί δαζψλ θαη δαζηθψλ ελ γέλεη εθηάζεσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο.  
4. Ρελ αξηζκ. ΞΔΛ/ΓΛΔΞ/68754/2347/19-7-2022 (ΦΔΘ 4041/Β΄/29-7-2022) Θνηλή Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Ξεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο θαη ηνπ πεξεζηαθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΞΔΛ «Δμνπζηνδφηεζε ππνγξαθήο ¨Κε εληνιή 

πνπξγνχ¨ ηνπ ΞΔΛ θαη ¨Κε εληνιή πεξεζηαθνχ Γξακκαηέα¨ ηνπ ΞΔΛ».   
5. Ρελ αξηζκ. ΞΔΛ/ΓΓΓ/80188/2575/1-8-2022 Απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο κε ζέκα: 

«Οπζκίζεηο ζήξαο γηα ηελ θπλεγεηηθή πεξίνδν 2022-2023» (ΦΔΘ 4132/Β΄/3-8-2022). 
6. Ρηο απνθάζεηο απαγφξεπζεο ζήξαο ιφγσ ππξθαγηψλ ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο πνπ εθδίδνληαη απφ ην Γαζαξρείν 

Ξεληέιεο.  

7. Ρελ αλάγθε δηαηήξεζεο ησλ πιεζπζκψλ φισλ ησλ εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, ψζηε 
λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο νηθνινγηθέο θαη επηζηεκνληθέο απαηηήζεηο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

ςπραγσγηθψλ αλαγθψλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ Γαζαξρείνπ Ξεληέιεο. 
 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΝΚΔ 

 
Α. ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΘΛΖΓΔΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ ΘΑΗ ΘΖΟΑΚΑΡΑ 

 
Θαζνξίδνπκε ηελ δηάξθεηα ηεο θπλεγεηηθήο πεξηφδνπ γηα ην θπλεγεηηθφ έηνο 2022 – 2023 ζηελ πεξηνρή 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Γαζαξρείνπ Ξεληέιεο απφ 20 Απγνύζηνπ 2022 κέρξη 28 Φεβξνπαξίνπ 2023. 
Θαη’ εμαίξεζε ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ, επηηξέπνπκε ηε ζήξα ηνπ αγξηνθνχλεινπ (Oryctolagus cuniculus) 
κέρξη ηελ 10ε Καξηίνπ 2023.  
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Ρα επηηξεπφκελα λα θπλεγεζνχλ είδε, ε ρξνληθή πεξίνδνο θαη νη εκέξεο θπλεγίνπ ηνπο, θαζψο θαη ν κέγηζηνο 
αξηζκφο ζεξακάησλ θαηά είδνο, πνπ επηηξέπεηαη λα ζεξεχεη ν θάζε θπλεγφο ζηελ εκεξήζηα έμνδφ ηνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν «ΞΗΛΑΘΑ ΘΖΟΔΠΗΚΩΛ ΔΗΓΩΛ».  

 
Β. ΔΗΓΗΘΔΠ ΟΘΚΗΠΔΗΠ  

 
1. Απαγνξεχνπκε ην θπλήγη ηεο Κπεθάηζαο (Scolopax rusticola), ζην θαξηέξη, ην πξσί θαη ην βξάδπ. 

2. Ξεξηνξίδνπκε ηε ρξεζηκνπνίεζε ζθύιωλ δίωμεο γηα άζθεζε θπλεγίνπ, απφ 15.09.2022 κέρξη θαη 28.02.2023 
ζε ηξεηο (3) εκέξεο ηελ εβδνκάδα (Ρεηάξηε, Πάββαην θαη Θπξηαθή), δειαδή κφλν ηηο εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο 

επηηξέπεηαη αληηζηνίρσο ην θπλήγη ηνπ Ιαγνχ (Lepus europaeus) θαη ηνπ Αγξηφρνηξνπ (Sus scrofa). Ν αλσηέξσ 

πεξηνξηζκφο ηεο ρξήζεο ζθχισλ δίσμεο δελ ηζρχεη θαηά ηε δξάζε ησλ ζπλεξγείσλ δίσμεο αγξηφρνηξσλ πνπ 
ζπγθξνηνχληαη απφ ηηο Γαζηθέο πεξεζίεο ζηα πιαίζηα ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ Γαζηθνχ Θψδηθα θαη ησλ νκάδσλ 

θπλεγψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη δπλάκεη ηεο ππφ ζηνηρεία 147/21886/25-01-2021 Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο 
(Β΄ 313).   

3. Δπηηξέπνπκε ην θπλήγη ηνπ Αγξηόρνηξνπ (Sus scrofa) ζε νκάδεο κέρξη δέθα (10) θπλεγψλ, κε δηθαίσκα 

ζήξεπζεο ρσξίο πεξηνξηζκφ ζην φξην θάξπσζεο αλά νκάδα θαη έμνδν. Γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο θπζηθήο 
παξαγσγήο ηνπ αγξηφρνηξνπ, απαγνξεχεηαη ην θπλήγη ζε φιε ηε ρψξα ηνπ λεαξνχ αγξηφρνηξνπ, φζν απηφο θέξεη 

ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ξαβδψζεηο ζην ζψκα ηνπ, θαζψο θαη ησλ ρνηξνκεηέξσλ απηψλ. 
4. Δπηηξέπνπκε ην θπλήγη ηεο Αιεπνύο (Vulpes vulpes) θαη ηνπ Ξεηξνθνύλαβνπ (Martes foina) απφ 15.09.2022 

κέρξη 20.01.2023 κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θπλεγεηηθνχ φπινπ θαη ζθχινπ δίσμεο θαη απφ 21.01.2023 κέρξη 
28.02.2023 ρσξίο ζθχιν δίσμεο, κφλν ζηνπο λνκνχο πνπ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο αξνπξαηφπιεθηνη. 

Δπηηξέπνπκε επίζεο ην θπλήγη ηεο Αιεπνύο (Vulpes vulpes) ρσξίο ζθχιν, ζηηο δψλεο δηάβαζεο, απφ 20.8.2022 - 

14.9.2022 ζηηο Ξεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο πνπ δηελεξγείηαη πξφγξακκα εκβνιηαζκψλ απφ αέξνο γηα ηε ιχζζα. 
Γηεπθξηλίδνπκε φηη ε ρξεζηκνπνίεζε ζθχινπ δίσμεο γηα ην θπλήγη ηεο Αιεπνχο θαη ηνπ Ξεηξνθνχλαβνπ ππφθεηληαη 

ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηεο παξνχζεο. 
5. Γηα όζα είδε πνπιηώλ δελ αλαθέξνληαη ζηε παξνύζα απαγνξεύεηαη ην θπλήγη ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2, 3 θαη 4 ηεο Νδεγίαο 79/409 ΔΝΘ, φπσο απηή θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 

2009/147/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 30εο Λνεκβξίνπ 2009. 
6. Ξαξαηείλεηαη ε ηζρχο ηεο παξαγξάθνπ (Α) ηεο αξηζ. 97734/4284/14-8-2007 (ΦΔΘ 1657/Β΄/21-8-2007) 

απφθαζεο «ηξνπνπνίεζε ξπζκίζεσλ ζήξαο» απφ 20.08.2022 έσο 14.09.2022. 
7. Ξαξαηείλεηαη γηα ηελ ηξέρνπζα θπλεγεηηθή πεξίνδν ε ηζρχο ηεο 161977/2659/19-10-2017 (ΦΔΘ 3885Β΄) 

απφθαζεο ηνπ ΞΔΛ, πεξί «Απαγόξεπζεο ζήξαο ζηνλ νξεηλό όγθν ηνπ κεηηνύ θαη ζηα κεηξνπνιηηηθά 
πάξθα Γνπδή – Ηιηζίωλ». 

 

Γ. ΓΔΛΗΘΔΠ ΟΘΚΗΠΔΗΠ 
 

1. Απαγνξεύνπκε ην θπλήγη: 
α. Πηα κφληκα θαηαθχγηα άγξηαο δσήο. 

β. Πηα εθηξνθεία ζεξακάησλ.  

γ. Πηηο πεξηνρέο φπνπ ηζρχνπλ νη αξηζ. 30500/ΓΑΑΓ01/16-3-2021, 3860/64978/10/22-8-2016 θαη 
19790/Γ.Α.Γ.05/16-2-2022 Γαζηθέο Απαγνξεπηηθέο Γηαηάμεηο Θήξαο (Γ.Α.Γ.Θ.) νξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο.  

δ. Πε ζαιάζζηα δψλε πιάηνπο ηξηαθνζίσλ (300) κ. απφ ηηο αθηέο. 
ε. Πηηο πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ή πξφθεηηαη λα εθδνζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο Γαζηθέο πεξεζίεο,                        

Γαζηθέο Απαγνξεπηηθέο Απνθάζεηο Θπλεγίνπ, ιφγσ ππξθαγηψλ, φπσο αλαγξάθεηαη ζην ζεκείν 6 ηνπ                           

πξννηκίνπ ηεο παξνχζαο θαη ζε φζεο πεξηνρέο έρνπλ εθδνζεί θαη ηζρχνπλ ή πξφθεηηαη λα εθδνζνχλ                         
ζρεηηθέο απνθάζεηο. 

ζη. Πε φιεο ηηο πεξηνρέο θαη γηα φια ηα είδε φπνπ ηζρχνπλ εηδηθνί πεξηνξηζκνί ζήξαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο 
414985/29-11-1985 Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΘ 757/Β΄/18-12-1985), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε Ζ.Ξ.8353/276/Δ103 (ΦΔΘ 415/Β΄/23-02-2012) θαη ηζρχεη.  
δ. Πηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηζηνξηθνχο ηφπνπο θαη κλεκεία ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ πνπξγείνπ 

Ξνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ.           

ε. Πηηο πεξηνρέο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα θαηαζθελψζεηο θαη θαηά ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζε απφζηαζε 
κέρξη δηαθνζίσλ πελήληα (250) κέηξσλ απφ ηελ εμσηεξηθή πεξίθξαμε απηψλ.                           

ζ. Απαγνξεχνπκε κέρξη ηέινπο ηεο θπλεγεηηθήο πεξηφδνπ 2022-2023 ην θπλήγη θάζε ζεξάκαηνο ζηελ πεξηνρή       
αξκνδηφηεηαο ηνπ Γαζαξρείνπ Ξεληέιεο, ζε πεξηνρέο πνπ ιφγσ παξαηεηακέλσλ ρηνλνπηψζεσλ ή νιηθνχ παγεηνχ       

δεκηνπξγνχληαη αξλεηηθέο γηα ηα ζεξάκαηα (ηξηρσηά θαη πηεξσηά) ζπλζήθεο επηβίσζεο ζε εθαξκνγή ηεο παξ. 3 

αξζ. 258 Λ.Γ. 86/1969. 
2. Απαγνξεύνπκε ηελ αγνξαπωιεζία φισλ ησλ εηδψλ ζεξακάησλ, εθηφο εθείλσλ ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ 

εθηξνθεία (Γεκφζηα ή ηδησηηθά), απφ ηηο Διεγρφκελεο Θπλεγεηηθέο Ξεξηνρέο ή απφ ην εμσηεξηθφ, εθφζνλ έρνπλ 
ηεξεζεί νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο απφθηεζήο ηνπο. 

3. Ζ εθγύκλαζε ηωλ θπλεγεηηθώλ ζθύιωλ επηηξέπεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηνπο πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο 
εθγχκλαζεο ήηνη: ζηε ζέζε «Πέζη – Ξξνθήηεο Ζιίαο» θαη «Θφληξα» πεξηθέξεηαο Γήκνπ Θνξσπίνπ θαη ζηε ζέζε 
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«Κεξέληα» πεξηθέξεηαο Γήκνπ Καξθνπνχινπ ζχκθσλα κε ηηο αξηζ. 3783/25-9-2000 θαη 6395/14-7-2006 
Απνθάζεηο ηνπ Γαζάξρε Ξεληέιεο αληίζηνηρα, εθηόο από ηνπο κήλεο Απξίιην έωο θαη Ηνύλην πνπ είλαη επνρή 

αλαπαξαγσγήο ησλ ζεξακάησλ, γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ φριεζε ηεο ζεξακαηνπαλίδαο ηελ πεξίνδν 

απηή.   
 

4. Θαηά ηε δηάξθεηα θπλεγίνπ αγξηνγνχξνπλνπ, ιαγνχ, κπεθάηζαο θαη νξηπθηνχ νη θπλεγνί ππνρξενχληαη λα 
θέξνπλ ζηνλ θνξκφ ηνπ ζψκαηφο ηνπο έλδπκα θωζθνξίδνληνο ρξώκαηνο πνξηνθαιί (απνθιεηφκελεο απιήο 

ισξίδαο), νξαηφ απφ θάζε νπηηθή πιεπξά πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ. 
 

Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Νη παξαβάηεο 

ηεο παξνχζεο Γ.Α.Γ. πνπ θπλεγνχλ εθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ φπσο θαζνξίζηεθαλ πην πάλσ δηψθνληαη θαη 
ηηκσξνχληαη κε ηηο δ/μεηο ηνπ Λ.Γ. 86/69 «πεξί Γαζηθνχ Θψδηθνο», ηνπ ΛΓ. 996/71, ηνπ Λ. 177/1975 θαη ηεο ππ’ 

αξηζκ. 414985/29.11.85 Θνηλήο Απφθ. π. Δζλ. Νηθνλνκίαο θαη Γεσξγίαο «επί κέηξσλ δηαρείξηζεο ηεο άγξηαο 
πηελνπαλίδαο» (ΦΔΘ 757/18.12.85 Ρεχρνο Β΄) φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε, θαζψο θαη κε ηηο δαζηθέο θαη πνηληθέο 

δηαηάμεηο πνπ ζα ηζρχνπλ θαηά ηνλ ρξφλν εθαξκνγήο ηεο.  

Ζ ηζρχο ηεο αξρίδεη απφ ηελ έθδνζή ηεο θαη ιήγεη ηελ 28-2-2023 θαη ε ηήξεζή ηεο αλαηίζεηαη ζηε Γαζηθή 
πεξεζία, Αζηπλνκηθά Ρκήκαηα, Θπλεγεηηθέο Νξγαλψζεηο θαη θάζε θηιφλνκν πνιίηε. 

 
                    

 Η Αναπληρώτρια Προϊςταμένη 
Δαςαρχείου Πεντέλησ 

 
 

Δρ Γκοφμα Βαςιλική 
Δαςολόγοσ 

          
ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΗΑΛΝΚΖΠ: 

      
Α΄ ΓΗΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑ 
1. Γαζηθφ πξνζσπηθφ ησλ Ρκεκάησλ ηεο πεξεζίαο καο.  
2. Γαζνλνκεία Αγ. Πηεθάλνπ, Αγ. Ξαξαζθεπήο, Θνξσπίνπ, Καξθνπνχινπ θαη Ππάησλ (έδξεο ηνπο) γηα έγθαηξε δεκνζίεπζε, ππνβνιή 

απνδεηθηηθνχ, ηήξεζε θαη εθαξκνγή απηήο. 
3. Γήκνπο πεξηνρήο επζχλεο καο (έδξεο ηνπο) κε ηελ παξάθιεζε ηεο δεκνζίεπζήο ηεο θαη ζηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο θαη Θνηλφηεηεο θαη 

απνζηνιή απνδεηθηηθψλ. 
4. Αζηπλνκηθά Ρκήκαηα πεξηνρήο καο (έδξεο ηνπο) κε ηελ παξάθιεζε ηεο αλάξηεζήο ηεο ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεψλ ηνπο.  

 
Β΄ ΓΗΑ ΘΝΗΛΝΞΝΗΖΠΖ 
1.  ΞΔΛ – Γ/λζε Γηαρείξηζεο Γαζψλ θαη Γ.Ξ. 
     Ρκήκα Γηαρ/ζεο Άγξηαο Εσήο & Θήξαο 
     Ρέξκα Νδνχ Αιθκάλνο – 11528 Ηιίζηα. 
2.  Δπηζεψξεζε Δθαξκνγήο Γαζηθήο Ξνιηηηθήο Αηηηθήο 
     Κεζνγείσλ 239 – Λ. Τπρηθφ. 
3.  Γ/λζε Ππληνληζκνχ & Δπηζεψξεζεο Γαζψλ 
     Κεζνγείσλ 239 – Λ. Τπρηθφ. 
4.  Γ/λζε Γαζψλ Αλ. Αηηηθήο 
     Αγ. Ησάλλνπ 65 & Διεπζεξίαο 2, Αγ. Ξαξαζθεπή. 
5.  Γ/λζε Γαζψλ Αζελψλ 
     Κεζνγείσλ 239 – Λ. Τπρηθφ. 
6.  Γαζαξρεία: 
     Ξάξλεζαο, Ιαπξίνπ, Θαπαλδξηηίνπ, 
     Αηγάιεσ, Κεγάξσλ, Ξεηξαηψο, Ξφξνπ.  
     Έδξεο ηνπο. 
7.  Γ΄ Θπλεγεηηθή Νκνζπνλδία Πηεξεάο Διιάδνο 
     Δξκνχ & Φσθίσλνο 8, Ρ.Θ. 10564, Αζήλα. 
8.  Θπλεγεηηθνχο Ππιιφγνπο: 

Ακαξνπζίνπ, Θνξσπίνπ, Ιαπξίνπ, Αραξλψλ,  
1νπ Αζελψλ, 2νπ Αζελψλ ,3νπ Αζελψλ,  
Θαιιηζέαο, Ξεηξαηψο, Διεπζίλαο, Κεγάξσλ, Αηγάιεσ.  
Έδξεο ηνπο.       
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΘΖΟΔΠΗΚΩΛ ΔΗΓΩΛ ΓΗΑ ΡΝ ΘΛ/ΘΝ ΔΡΝΠ 2022 - 2023 
 

 
 Α/Α 

 
ΔΗΓΝΠ 

 

ΕΥΛΔΠ1 

 
ΞΔΟΗΝΓΝΠ 

 
ΖΚΔΟΔΠ 

ΔΞΗΡΟΔΞΝΚΔΛΝΠ 
ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΡΝΚΥΛ ΑΛΑ 

ΘΛΖΓΝ/ΔΜΝΓΝ 

ΘΖΙΑΠΡΗΘΑ: 

1.* 
 Αγξηνθνχλειν (Oryctolagus cuniculus) 

20/8-14/9 15/9-10/3 Όιεο Σσξίο πεξηνξηζκφ 

2. 
 Ιαγφο (Lepus europaeus)  

15/9-10/1 Ρεη-Παβ-Θπξ Έλα (1) 

3.  Αγξηφρνηξνο (Sus scrofa)  15/9-28/2 Ρεη-Παβ-Θπξ Σσξίο πεξηνξηζκφ 

4.  Αιεπνχ (Vulpes vulpes) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όιεο Σσξίο πεξηνξηζκφ 

5. 
 Ξεηξνθνχλαβν(Martes foina)  

15/9-28/2 Όιεο Σσξίο πεξηνξηζκφ 

ΞΝΙΗΑ α) Γελδξόβηα, εδαθόβηα θ.α. 

1. 
 Πηηαξήζξα (Alauda arvensis) 

20/8-14/9 15/9-10/2 Όιεο Γέθα (10) 

2. 
Φάζα (Columba palumbus) 

20/8-14/9 15/9-20/2 Όιεο Σσξίο πεξηνξηζκφ 

3. 
Αγξηνπεξίζηεξν (Columba livia) 

20/8-14/9 15/9-20/2 Όιεο Σσξίο πεξηνξηζκφ 

4. 
Νξηχθη (Coturnix coturnix) 

20/8-14/9 15/9-20/2 Όιεο Γψδεθα (12) 

5. ** 
Ρξπγφλη (Streptopelia turtur) 

20/8-14/9 15/9-20/2 Όιεο Έμη (6) ** 

6. 
Ρζίρια (Turdus philomelos) 

20/8-14/9 15/9-28/2 Όιεο 
 
 
 

Δίθνζη πέληε (25) 
(Ππλνιηθά απφ φια ηα είδε) 

7. 
Γελδξφηζηρια (Turdus viscivorus) 

20/8-14/9 15/9-20/2 Όιεο 

8. 
Θνθθηλφηζηρια (Turdus iliacus) 

20/8-14/9 15/9-28/2 Όιεο 

9. 
Γεξαθφηζηρια (Turdus pilaris) 

20/8-14/9 15/9-28/2 Όιεο 

10. 
Θφηζπθαο (Turdus merula) 

20/8-14/9 15/9-20/2 Όιεο 

11.  Θαξαθάμα (Pica pica) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όιεο Σσξίο πεξηνξηζκφ 

12. 
Θάξγηα (Corvus monedula) 

20/8-14/9 15/9-28/2 Όιεο Σσξίο πεξηνξηζκφ 

13. 
Θνπξνχλα (Corvus corone) 

20/8-14/9 15/9-28/2 Όιεο Σσξίο πεξηνξηζκφ 

14. 
Ταξφλη (Sturnus vulgaris) 

20/8-14/9 15/9-28/2 Όιεο Σσξίο πεξηνξηζκφ 

15. 
Κπεθάηζα (Scolopax rusticola)  

15/9-28/2 Όιεο Γέθα (10) 

16.  
Ξεηξνπέξδηθα (Alectoris graeca)  

1/10-15/12 Ρεη-Παβ-Θπξ Γχν (2) 

17. 
Λεζηψηηθε Ξέξδηθα (Alectoris chukar)  

1/10 -15/12 Ρεη-Παβ-Θπξ Ρέζζεξηο (4) 

 
18. 

Φαζηαvφç (Phasianus sp., 
Θπλεγεηηθφο) 

  
15/9-31/12 

 
Ρεη-Παβ-Θπξ 

 
Έλαο (1) 

ΞΝΙΗΑ: β) δξόβηα θαη παξπδάηηα 

1. 
Πθπξηρηάξη (Mareca penelope)  

15/9 -10/2 Όιεο 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γψδεθα (12) [Ππλνιηθά απφ 

φια ηα είδε] 

2. Θηξθίξη (Anas crecca)  15/9-31/1 Όιεο 

3. 
Ξξαζηλνθέθαιε (Anas platyrhynchos)  

15/9-31/1 Όιεο 

4. 
Πνπβιφπαπηα (Anas acuta)  

15/9-10/2 Όιεο 

5. 
Παξζέια (Spatula querquedula)  

15/9-31/1 Όιεο 

6. 
Σνπιηαξφπαπηα (Spatulaclypeata)  

15/9-31/1 Όιεο 

7. 
Θπλεγφπαπηα (Aythya ferina)  

15/9-31/1 Όιεο 

8. 
 Ρζηθλφπαπηα (Aythya fuligula)  

15/9-31/1 Όιεο 

9. Φαιαξίδα (Fulica atra)  15/9 -10/2 Όιεο 

10. 
Αζπξνκεησπφρελα (Anser albifrons)  

15/9-31/1 Όιεο 

11. 
Λεξφθνηα (Gallinula chloropus)  

15/9-31/1 Όιεο Γέθα (10) 

12. 
Κπεθαηζίλη (Gallinago gallinago)  

15/9-31/1 Όιεο Γέθα (10) 

13. 
Θαιεκάλα (Vanellus vanellus)  

15/9-31/1 Όιεο Γέθα (10) 
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1 Ξεξηνρέο ηεο ρψξαο νη νπνίεο είραλ ραξαθηεξηζζεί «σο δψλεο δηάβαζεο ησλ απνδεκεηηθψλ πνπιηψλ» κε Απνθάζεηο ηνπ 
πνπξγνχ Γεσξγίαο κέρξη ηελ 18-12-1985 θαζψο θαη κε ηελ 97734/4284/14-8-2007 (ΦΔΘ 1657/Β΄/21-8-2007) Απφθαζε 
«ηξνπνπνίεζε ξπζκίζεσλ ζήξαο».  
 

         *Απφ 1/3 έσο 10/3 κφλν ζε λεζηά πνπ ππάξρεη αγξηνθνχλειν ρσξίο ζπλνδεία ζθχινπ. 
 

** Γηα ην Ρξπγόλη θαζνξίδεηαη εηήζην εζληθφ φξην θάξπσζεο 120.000 άηνκα, κεησκέλν δειαδή πιένλ ηνπ 50% ζε 
ζρέζε κε ηελ κέζε εζληθή θάξπσζε ηνπ είδνπο κεηαμχ ησλ εηψλ 2013-2018 θαζψο γηα ηηο ηξεηο θπλεγεηηθέο πεξηφδνπο. 
Κεηά ηε ζπκπιήξωζε ηνπ θαζνξηδόκελνπ αλωηέξω εηήζηνπ εζληθνύ νξίνπ θάξπωζεο, παύεη απηόκαηα ε 
ζήξα ηνπ είδνπο. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο θάξπσζεο ηφζν ηεο εκεξήζηαο, φζν θαη ηεο ζπλνιηθήο κέρξη ηε ζπκπιήξσζε 
ηνπ αλσηέξσ νξίνπ, γίλεηαη κέζσ online εθαξκνγήο θηλεηνχ ηειεθψλνπ πνπ έρεη πξνκεζεπζεί κε κέξηκλά ηεο ε 
Θπλεγεηηθή Ππλνκνζπνλδία Διιάδνο (Θ.Π.Δ.). Ζ εθαξκνγή ζα δηαλεκεζεί ζηνπο θπλεγνχο θαηά ηε δηαδηθαζία έθδνζεο 
ηεο εηήζηαο άδεηαο, είηε κέζσ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε ην ΞΔΛ Θπλεγεηηθψλ Ππιιφγσλ, είηε κέζσ ησλ Γαζηθψλ 
πεξεζηψλ απφ ηηο νπνίεο εθδίδνπλ άδεηα ζήξαο νη κεκνλσκέλνη θπλεγνί. Ν θάζε θπλεγφο θαηά ηελ έθδνζε άδεηαο 
ζήξαο ηνπ ζα εθνδηάδεηαη κε κνλαδηθφ θσδηθφ (QR) πνπ ζα ηνπ δίλεη απνθιεηζηηθή πξφζβαζε κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηνπ 
ηειεθψλνπ ζηελ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο. Νη θπλεγνί ζε φιε ηε ρψξα εθφζνλ ζεξεχζνπλ ηξπγφληα ππνρξενχληαη: 
 Λα δειψλνπλ κέζσ ηεο ελ ιφγσ εθαξκνγήο ηελ εκεξήζηα θάξπωζε ηνπ πξηλ ηελ αλαρψξεζή ηνπο απφ ην 

ρψξν θπλεγηνχ.  
 Λα επηδεηθλχνπλ ηελ εθάζηνηε εκεξήζηα θαηαρψξεζε θάξπσζεο ζηα αξκφδηα φξγαλα ειέγρνπ. Κεηά ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ εηήζηνπ εζληθνχ νξίνπ θάξπσζεο, φινη νη θπλεγνί ζα ελεκεξσζνχλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ζην 
θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν γηα ηελ ιήμε ηεο ζήξαο ηνπ είδνπο.  

 Θπλεγνί πνπ δελ είλαη θάηνρνη ζπζθεπήο θηλεηνχ ηχπνπ smartphone: 
Γηα ηνπο θπλεγνχο απηνχο ε δήισζε ηεο θάξπσζεο ηνπ ηξπγνληνχ ζα γίλεη κε ηελ απνζηνιή sms (ηειεθσληθνχ 
κελχκαηνο) ζηνλ αξηζκφ 6976580000, πξηλ ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ηελ πεξηνρή άζθεζεο ηεο ζήξαο. Πην κήλπκα 
ζα αλαγξάθνληαη κε ηελ θάησζη ζεηξά:  
1. Αξηζκφο θάξπσζεο ηξπγνληψλ 
2. Νλνκαηεπψλπκν  
3. Ν 12ςήθηνο Αξηζκφο QR πνπ παξαιακβάλεη ν θπλεγφο κε ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ζήξαο 
4. Ξεξηθεξεηαθή ελφηεηα ζηελ νπνία έγηλε ε θάξπσζε.     

Κνλαδηθή πξφζβαζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο εζληθήο θάξπσζεο ηνπ είδνπο, πνπ ζα ελεκεξψλεηαη απηφκαηα απφ 
ηελ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο απφ ηνπο θπλεγνχο (εκεξήζηεο θαηαρσξήζεηο θάξπσζεο Ρξπγνληνχ) ζα έρεη απνθιεηζηηθά ην 
Ρκήκα Γηαρείξηζεο Άγξηαο Εσήο θαη Θήξαο ηεο Γηεχζπλζεο Γηαρείξηζεο Γαζψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γαζψλ θαη 
Γαζηθνχ Ξεξηβάιινληνο ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.   
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