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ΓΑΗΚΖ  ΡΤΘΜΗΣΗΚΖ  ΓΗΑΣΑΞΖ  ΘΖΡΑ 

ΓΑΑΡΥΔΗΟΤ  ΞΑΝΘΖ 

Κσνηγεηικής Περιόδοσ  20/8/2016 - 28/2/2017 

Ο Γαζάρτης Ξάνθης 
Έρνληαο ππόςε : 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ 86/69 «πεξί δαζηθνύ θώδηθα» (άξζξα 251, 258, 259 θαη 261), ηνπ 
Ν.Γ 996/71 (άξζξν 11), ηνπ Ν. 177/75 (άξζξα 7 θαη 8), ηνπ Ν. 2637/98 (άξζξα 57, 58 θαη 59)  

2.Σελ  414985 /29−11−85 (Φ.Δ.Κ. 757/Β/18−12−85) θνηλήο απόθαζεο ησλ Τθππνπξγνύ 
Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Γεσξγίαο «Μέηξα δηαρείξηζεο ηεο άγξηαο 
πηελνπαλίδαο» (άξζξα 5 θαη 11), όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ’ αξηζ. 366599 /16−12−96 
(Φ.Δ.Κ. 1188/η.Β/31−12−96), 294283/23−12−97 (Φ.Δ.Κ. 68/Β/4−2−98), 
87578/703/6−3−2007(Φ.Δ.Κ. 581/Β/23−4−2007) θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγώλ Δζληθήο 
Οηθνλνκίαο θαη Γεσξγίαο θαη ηεο Ζ.Π. 7338/1807/Δ.103/1−9−2010 (Φ.Δ.Κ.1495/Β/2010) θνηλήο 
απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ, Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, 
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο,όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε 
κε ηελ ππ’ αξηζκ. Ζ.Π. 8353/276/Δ103/23−2−2012 (Φ.Δ.Κ. 415/Β/2012).θνηλήο απόθαζεο ησλ 
Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ – Οηθνλνκηθώλ – Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο– 
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο –Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

3 .Σν άξζξν 255 ηνπ Ν.Γ. 86/69, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 57, παξ.4 ηνπ 
Ν.2637/98. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3208/2003 «Πξνζηαζία ησλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ, θαηάξηηζε 
δαζνινγίνπ, ξύζκηζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ επί δαζώλ θαη δαζηθώλ ελ γέλεη εθηάζεσλ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο». (Φ.Δ.Κ. 303/Α/24−12−2003). 

5 .Σελ Γηεζλή ύκβαζε ηεο Βέξλεο «γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο θαη ηνπ θπζηθνύ 
πεξηβάιινληνο ηεο Δπξώπεο» όπσο θπξώζεθε κε ην Ν. 1335/83 (Φ.Δ.Κ.32/Α/13−3−83) 

6 .Σελ Γηεζλή ύκβαζε Ρακζάξ «γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηεζλνύο ελδηαθέξνληνο 
πγξνηόπσλ θαη πδξνβηνηόπσλ», ε νπνία θπξώζεθε κε ην Ν. 191/1974 (Φ.Δ.Κ. 350/Α/29−11−74),  

7 .Σελ ύκβαζε ηεο Βόλλεο «γηα ηε δηαηήξεζε ησλ απνδεκεηηθώλ εηδώλ πνπ αλήθνπλ ζηελ 
άγξηα παλίδα», ε νπνία θπξώζεθε κε ην Ν. 2719/99 (Φ.Δ.Κ. 106/Α/26−5−99). 

8 .Σελ Κνηλνηηθή Οδεγία 79/409/ΔΟΚ «γηα ηε δηαηήξεζε ησλ άγξησλ πηελώλ» θαζώο θαη 
όιεο ηηο κεηέπεηηα ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηεο. 

9.Σελ Κνηλνηηθή Οδεγία 92/43/ΔΟΚ «γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθώλ νηθνηόπσλ θαζώο θαη 
ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο», θαη’ εθαξκνγή ηεο νπνίαο ειήθζεζαλ ππόςε νη ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ηελ αλάγθε εηδηθήο κέξηκλαο γηα ηηο πεξηνρέο ηνπ δηθηύνπ Natura  2000. 

10. Σηο 399/93, 540/93, 641/93, 1174/94, 1592/98, 590/98, 2580/00, 1047/01 θαη 2603/03 
απνθάζεηο ηνπ ηΔ. 

11. Σν Ν.3028/2002 (Φ.Δ.Κ. 153/Α/2002) «γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη 
ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο». 

12. Σν άξζξν 90 ηνπ «Κώδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» 
πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (Φ.Δ.Κ. 98/Α/2005). 

13. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ.1 πεξ. β ηνπ Π.Γ.189/2009 (Φ.Δ.Κ. 221/Α/2009) 
«Καζνξηζκόο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ». 
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14 .Σνλ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/2010) «Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». 

15.Σν Π.Γ.24/20-15(Α/20) πεξί ζύζηαζεο θαη κεηνλνκαζίαο Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά Γεληθήο 
Γξακκαηείαο Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ 

16.Σελ αξ.Τ6 /27-1-2015 (204Β)Απόθαζε Πξσζππνπξγνύ πεξί «θαζνξηζκνύ ηάμεο 
Τπνπξγείσλ» 

17.Σν ΠΓ 25/2015 (Α/21) « Γηνξηζκό Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο Τπνπξγώλ 
,Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ θαη Τθππνπξγώλ». 

18.Σν ΠΓ 100/2014 (Α/157) «Οξγαληζκόο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη 
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο». 

19.Σελ αξηζκ. Τ31/9-10-2015 (Β’/311) απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ πεξί αλάζεζεο 
αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγό Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξόηεζεο Πεξηβάιινληνο 
Δλέξγεηαο , Ησάλλε Σζηξώλε (Β/2183). 

20.Σν Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 70/2015{Αλαζύζηαζε ησλ Τπνπξγείσλ θη} (ΦΔΚ114/Σα/22-9-
2015) 

21.Σελ επηθαηξνπνηεκέλε (Μάηνο 2016 ) Έξεπλα –Μειέηε  πνπ εθπνλήζεθε από ην ΑΠΘ,  ην 
ΑΣΔΗ ηεξεάο Διιάδαο θαη ΑΣΔΗ Θεζζαιίαο. 

21. α) Σν πεξηερόκελν ηεο από επηέκβξην 2007 εηδηθήο Μειέηεο ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή 
Θεξακαηνπνλίαο θνπ Θσκαΐδε Υξήζηνπ ηνπ Σκήκαηνο Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ 
Πεξηβάιινληνο ηνπ Σ.Δ.Η. Λακίαο, κε ζέκα «Γηαρείξηζε ηεο ζεξακαηνπαλίδαο κεηά ηηο ππξθαγηέο»,.  
β) Σν πεξηερόκελν ηεο από 16 Ννεκβξίνπ 2009 Σερληθήο Έθζεζεο πνπ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο 
ζήξαο κεηά ηελ ππξθαγηά ζηε Β.Α. Αηηηθή, ησλ εηδηθώλ επηζηεκόλσλ θ.θ. Υαηδελίθνπ Δ., Αιεμίνπ Δ.,  
Γεδνπζνπνύινπ Δ. θαη Κηνύζε Γ. 

22. Σν ππ’ αξ. 22−7−2016  ελεκεξσηηθό ζεκείσκα ηεο Γ/λζεο  Γηαρείξηζεο Γαζώλ θαη Γ.Π. 
ην νπνίν δηακνξθώζεθε κε βάζε :  
    α) ηηο κειέηεο γηα ηνλ «Πξνζδηνξηζκό ηεο θαηλνινγίαο ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ ζεξεύζηκσλ 
πδξόβησλ πνπιηώλ» (2008) θαη ηελ «Δπίδξαζε ηεο ζήξαο ζηα ζεξεύζηκα πδξόβηα είδε ηεο 
νξληζνπαλίδαο» (2009), ηηο νπνίεο ε Τπεξεζία καο αλέζεζε ζην ΔΘΗΑΓΔ/Ηλζηηηνύην Γαζηθώλ 
Δξεπλώλ Θεζζαινλίθεο 
β) ηηο πξνηάζεηο ησλ δαζηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ ΔΘΗΑΓΔ, ηεο Κ..Δ.  θαη ησλ ΜΚΟ. 
   
 γ) ηηο δηαζέζηκεο έγθπξεο πιεξνθνξίεο, επηζηεκνληθά ζηνηρεία θαη κειέηεο, απνηειέζκαηα 
πξνγξακκάησλ θ.α. ζρεηηθά κε ην θαζεζηώο δηαρείξηζεο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηνλ πίλαθα 
ζεξεύζηκσλ εηδώλ, ηδηαίηεξα ηα δεδνκέλα ηεο Δπηζηεκνληθήο Βάζεο ORNIS. 
    δ) ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ησλ πιεζπζκώλ όισλ ησλ εηδώλ ηεο άγξηαο παλίδαο ζε ηθαλνπνηεηηθά 
επίπεδα, ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο νηθνινγηθέο, επηζηεκνληθέο θαη κνξθσηηθέο απαηηήζεηο, 
ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ νηθνλνκηθώλ θαη ςπραγσγηθώλ αλαγθώλ.  

23. Σελ επηζηνιή JURM (2003) 8249MK/13.11.2003 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πξνο ην 
Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ, κε ηελ νπνία παξαηηείηαη από ηελ πξνζθπγή θαηά ηεο 
Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο (ππόζεζε C−167/03) ιόγσ ζπκκόξθσζεο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 4 ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ. 

24. Σε δηαηαγή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ ηεο 
14−01−2004 πεξί δηαγξαθήο ηεο ππόζεζεο C−167/03. 

25.Σελ αξ. πξ. 97734/4284/14.08.07 (Φ.Δ.Κ. 1657/Β/21.08.07) απόθαζή καο 
«Σξνπνπνίεζε ξπζκίζεσλ ζήξαο». 

26. Σηο απνθάζεηο απαγόξεπζεο ζήξαο ιόγσ ππξθαγηώλ ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο 
Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο πνπ εθδίδνληαη από ηηο αξκόδηεο πεξηθεξεηαθέο δαζηθέο ππεξεζίεο. 

27.  Σελ αξηζκ. 9/2-8-2016 έθζεζε πξαθηηθώλ θαη απόθαζε ηνπ Σερληθνύ πκβνπιίνπ  
Γαζώλ κε ζέκα ηελ «έθθξαζε απόςεσλ γηα ηελ ξπζκηζηηθή απόθαζε γηα ην θπλήγη»  

28. Σν αξηζ.νηθ. 99386/6-11-2014 Απόθαζε Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο  
Μαθεδνλίαο-Θξάθεο «Αλάζεζε άζθεζεο αξκνδηνηήησλ ζε νξγαληθέο κνλάδεο ηεο Α.Γ..Μ-Θ. θαη 
παξνρή εμνπζηνδόηεζεο ππνγξαθήο πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ ΄΄Με εληνιή Γεληθνύ 
Γξακκαηέα΄΄ ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ ηεο Α.Γ.Μ.-Θ.» (ΦΔΚ 
2017/Β΄/16-08-2013). 

29. Σν αξίζκ.2086/80400/13-7-2016 έγγξαθν ΤΠΑΑΣ 
30. Σελ αξ.143543/2140/10-8-2016 απόθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο   

Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο «Ρπζκίζεηο ζήξαο γηα ηελ θπλεγεηηθή πεξίνδν 2016– 2017» 
(ΦΔΚ.Β.2536/17-8-2016),  
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Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ 

 

         A.Καζνξίδνπκε ηελ δηάξθεηα ηεο θπλεγεηηθήο πεξηόδνπ γηα ην θπλεγεηηθό έηνο 2016 – 2017 από 
20 Απγνύζηνπ 2016 κέρξη 28 Φεβξνπαξίνπ 2017.  
Σα επηηξεπόκελα λα θπλεγεζνύλ είδε, ε ρξνληθή πεξίνδνο θαη νη κέξεο θπλεγίνπ ηνπο, θαζώο θαη ν 
κέγηζηνο αξηζκόο ζεξακάησλ θαηά είδνο, πνπ επηηξέπεηαη λα ζεξεύεη ν θάζε θπλεγόο ζηελ εκεξήζηα 
έμνδό ηνπ, αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν «ΠΗΝΑΚΑ ΘΖΡΔΤΗΜΧΝ ΔΗΓΧΝ». ην Κεθάιαην Β 
αλαθέξνληαη νη εηδηθέο ξπζκίζεηο σο πξνο ην θπλήγη ηνπ «ΠΗΝΑΚΑ ΘΖΡΔΤΗΜΧΝ ΔΗΓΧΝ». 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΘΖΡΔΤΗΜΩΝ ΔΗΓΩΝ 

α/α ΔΗΓΟ ΕΧΝΔ 1 ΠΔΡΗΟΓΟ
 

ΖΜΔΡΔ ΔΠΗΣΡΔΠΟΜΔΝΟ 
ΑΡΗΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ 

ΑΝΑ ΚΤΝΖΓΟ ΔΞΟΓΟ 
 ΘΖΛΑΣΗΚΑ: 
1* Αγξηνθνύλειν                                                                    

(   (Oryctolagus cuniculus) 
20/8-14/9 15/9-10/3 Όιεο Υσξίο πεξηνξηζκό 

2 Λαγόο (Lepus europaeus)   15/9-10/1 Σεη-αβ-
Κπξ 

Έλα (1) 

3 Αγξηόρνηξνο (Sus scrofa)  15/9-20/1 Σεη-αβ-
Κπξ 

Πέληε (6) θαηά νκάδα 

4 Αιεπνύ (Vulpes vulpes) 20/8 – 14/9  15/9-28/2 Όιεο Υσξίο πεξηνξηζκό 
5 Πεηξνθνύλαβν (Martes foina)  15/9-28/2 Όιεο Υσξίο πεξηνξηζκό 
  

 

ΠΟΤΛΗΑ: 

α) Γενδρόβια, εδαθόβια κ.α. 
1. ηηαξήζξα (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 Υσξίο πεξηνξηζκό 
3. Αγξηνπεξίζηεξν (Columba livia) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όιεο Υσξίο πεξηνξηζκό 
4. Οξηύθη (Coturnix coturnix)  20/8-14/9 15/9-20/2 Όιεο Γώδεθα(12) 
5. Σξπγόλη (Streptopelia turtur) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όιεο Γώδεθα(12) 
6. Σζίρια (Turdus philomelos) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όιεο  

7. Γελδξόηζηρια (Turdus viscivorus) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όιεο 25 (πλνιηθά 
8. Κνθθηλόηζηρια (Turdus iliacus) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όιεο Από όια ηα είδε) 
9. Γεξαθόηζηρια (Turdus pilaris) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όιεο  

10. Κόηζπθαο (Turdus merula) 20/8-14/9 15/9-20/2 Όιεο  

11. Καξαθάμα (Pica pica) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όιεο Υσξίο πεξηνξηζκό 
12. Κάξγηα (Corvus monedula) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όιεο Υσξίο πεξηνξηζκό 
13. Κνπξνύλα (Corvus corone) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όιεο Υσξίο πεξηνξηζκό 
14. Φαξόλη (Sturnus vulgaris) 20/8-14/9 15/9-28/2 Όιεο Υσξίο πεξηνξηζκό 
15. Μπεθάηζα (Scolopax rusticola)  15/9-28/2 Όιεο Γέθα(10) 
16. Πεηξνπέξδηθα (Alectoris graeca)  01/10-15/12 Σεη-αβ-

Κπξ 
Γύν (2) 

17. Νεζηώηηθε Πέξδηθα (Alectoris 
chucar)  

 1/10-15/12 Σεη-αβ-
Κπξ 

Σέζζεξα (4) 

 ΠΟΤΛΗΑ: 

β) Τδρόβια και παρσδάηια 
1. θπξηρηάξη (Anas Penelope)  15/9-10/2 Όιεο  

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

3. Πξαζηλνθέθαιε (Anas platyrynchos)  15/9-31/1 Όιεο  

4. νπβιόπαπηα (Anas acuta)  15/9-10/2 Όιεο  

5. αξζέια (Anas querquedula)   15/9-31/1 Όιεο 12 (πλνιηθά 
6. Υνπιηαξόπαπηα (Anas clypeata)  15/9-31/1 Όιεο από όια ηα είδε) 
7. Κπλεγόπαπηα (Aythya ferina)  15/9-31/1 Όιεο  

8. Σζηθλόπαπηα (Aythya fuligula)  15/9-31/1 Όιεο  

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

10. **Αζπξνκεησπόρελα(Anser albifrons)   15/9-31/1 Όιεο  
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12. Νεξόθνηα (Gallinula chloropus)  15/9-31/1 Όιεο Γέθα (10) 
13. Μπεθαηζίλη (Gallinago gallinago)  15/9-31/1 Όιεο Γέθα (10) 
14. Καιεκάλα (Vanellus vanellus)  15/9-31/1 Όιεο Γέθα (10) 

 
  ΕΧΝΖ 1,  Πεξηνρέο ηεο ρώξαο νη νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί «σο δώλεο δηάβαζεο ησλ 
απνδεκεηηθώλ πνπιηώλ» κε απνθάζεηο ηνπ  Τπνπξγνύ Γεσξγίαο κέρξη ηελ 18-12-1985 θαη κε ηελ 
αλσηέξσ 24 ζρεηηθή.  Γηα ηελ πεξηνρή ηεο Ξάλζεο αθνξά ηελ πεξηνρή ε νπνία πεξηθιείεηαη από ηελ 
Δζληθή νδό Σνμνηώλ – Ξάλζεο – Ηάζκνπ, ηα όξηα Ν. Ρνδόπεο, ζάιαζζα θαη ηα όξηα Ν. Καβάιαο 
 
*Από 1/3 έσο 10/3 κόλν ζε λεζηά πνπ ππάξρεη αγξηνθνύλειν ρσξίο ζπλνδεία μύινπ 
** Απαγνξεύεηαη ε ζήξα αζπξνκέησπεο ρήλαο (Anser Albinfrons) ζην Γέιηα ηνπ Νέζηνπ , ζηελ 
Λίκλε Βηζησλίδα- Πόξην Λάγνο. 
 
  

 

Β. ΔΗΓΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ 
 
1. Απαγνξεύνπκε ην θπλήγη ηεο Μπεθάηζαο (Scolopax rusticola) ζην θαξηέξη, ην πξσί θαη ην 
βξάδπ. 
 
2. Πεξηνξίδνπκε ηε ρξεζηκνπνίεζε ζθύισλ δίσμεο γηα άζθεζε θπλεγίνπ, από 15.9.2016 κέρξη 
θαη 20.1.2017 ζε ηξεηο (3) εκέξεο ηελ εβδνκάδα (Σεηάξηε, άββαην θαη Κπξηαθή), δειαδή κόλν 
ηηο εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη αληηζηνίρσο ην θπλήγη ηνπ Λαγνύ (Lepus europaeus) θαη 
ηνπ Αγξηόρνηξνπ (Sus scrofa). 
 
3. Δπηηξέπνπκε ην θπλήγη ηνπ Αγξηόρνηξνπ (Sus scrofa) ζε νκάδεο κέρξη δέθα (10) θπλεγώλ, κε 
δηθαίσκα ζήξεπζεο κέρξη πέληε (6) αηόκσλ αλά νκάδα θαη έμνδν. Γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο ηεο 
θπζηθήο παξαγσγήο ηνπ αγξηόρνηξνπ, απαγνξεύεηαη ην θπλήγη ζε όιε ηε ρώξα ηνπ λεαξνύ 
αγξηόρνηξνπ όζν απηόο θέξεη ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ξαβδώζεηο ζην ζώκα ηνπ, θαζώο θαη ησλ  
ρνηξνκεηέξσλ απηώλ.  
 
4. Δπηηξέπνπκε ην θπλήγη ηεο Αιεπνύο (Vulpes vulpes) θαη  Πεηξνθνύλαβνπ (Martes foina) από 
15.9.2016 κέρξη 20.1.2017 κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θπλεγεηηθνύ όπινπ θαη  ζθύινπ δίσμεο θαη από 
21.1.2017 κέρξη 28.2.2017 ρσξίο ζθύιν δίσμεο. Ζ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Ξάλζεο δελ 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο πεξηνρέο όπνπ δηελεξγείηαη πξόγξακκα εκβνιηζκώλ από αέξνο γηα ηελ 
ιύζζα.  
 Γηεπθξηλίδνπκε όηη ε ρξεζηκνπνίεζε ζθύινπ δίσμεο γηα ην θπλήγη ηεο Αιεπνύο θαη ηνπ 
Πεηξνθνύλαβνπ ππόθεηληαη ζηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηεο παξνύζεο. 
 
5. Γηα όζα είδε πνπιηώλ δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα απαγνξεύεηαη ην θπλήγη ηνπο, ζύκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2, 3 θαη 4 ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ.  
 
6.Απαγνξεύεηαη ην θπλήγη ηνπ είδνπο αζπξνκέησπε ρήλα (Anser albifrons) ζηηο Εώλεο εηδηθήο 
Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ) ησλ πγξνηόπσλ Γέιηα Νέζηνπ, Λίκλεο Βηζηνλίδαο-Πόξην Λάγνο 

 
 

Γ.  ΓΔΝΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ 

 
1. Απαγνξεύνπκε ην θπλήγη: 
1.1. ηα κόληκα Καηαθύγηα Άγξηαο δσήο α) Λίκλεο Βηζησλίδαο-Πόξην-Λάγνπο, β) Νηνκνύδ Οξκάλ 
(ρνηξνδάζνο), γ) Κνηδά Οξκάλ-Νέζηνπ, δ) Φηιίσλ-εκάληξσλ-Ρύκεο ε) Παλαγίαο Καιακνύο-
Σαμηαξρώλ θαη ζη) Γξπκνύ 
1.2. ε δώλε πιάηνπο πεληαθνζίσλ (500) κέηξσλ θαηά κήθνο ηεο ρεξζαίαο κεζνξηαθήο γξακκήο 
1.3. ε ζαιάζζηα δώλε πιάηνπο ηξηαθνζίσλ (300) κέηξσλ από ηηο αθηέο. 
1.4. ε όιεο ηηο πεξηνρέο θαη γηα όια ηα είδε πνπ ηζρύνπλ εηδηθνί πεξηνξηζκνί ζήξαο ζύκθσλα κε 
ηελ αξηζκ 414985/29.11.85 (Φ.Δ.Κ. 757/Β/18.12.85) Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο, όπσο απηή 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ (ΚΤΑ Ζ.Π.8353/276/Δ103 ΦΔΚ 415Β 23/2/2012) θαη ηζρύεη. 
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1.5 . ηηο πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί Γαζηθέο Απαγνξεπηηθέο Απνθάζεηο Κπλεγίνπ, 
ιόγσ ππξθαγηώλ, όπσο αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 26 ηνπ πξννηκίνπ ηεο παξνύζαο θαη ζε όζεο 
πεξηνρέο έρνπλ εθδνζεί θαη ηζρύνπλ ή πξόθεηηαη λα εθδνζνύλ ζρεηηθέο απνθάζεηο. 
 
1.6 . ηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, ηζηνξηθνύο ηόπνπο θαη κλεκεία ρσξίο πξνεγνύκελε άδεηα 
ηνπ Τπνπξγνύ Πνιηηηζκνύ. 
 
2. Απαγνξεύνπκε ηελ αγνξαπσιεζία όισλ ησλ εηδώλ ζεξακάησλ, εθηόο εθείλσλ ηα νπνία 
πξνέξρνληαη από εθηξνθεία (δεκόζηα ή ηδησηηθά), από ηηο ειεγρόκελεο θπλεγεηηθέο πεξηνρέο ή 
από ην εμσηεξηθό, εθόζνλ έρνπλ ηεξεζεί νη λόκηκεο δηαδηθαζίεο απόθηεζήο ηνπο. 
 

      3. Ζ εθγύκλαζε ησλ θπλεγεηηθώλ ζθύισλ επηηξέπεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηνλ πεξηνξηζκέλν 
ρώξν εθγύκλαζεο όπσο απηόο έρεη νξηνζεηεζεί κε ηελ ππ΄αξηζκ. 2511/06-07-2000 απόθαζε 
Γαζάξρε Ξάλζεο . 

  
4. Πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα θπλεγίνπ αγξηνγνύξνπλνπ, ιαγνύ, κπεθάηζαο θαη 
νξηπθηνύ, νη θπλεγνί ππνρξενύληαη λα θέξνπλ ζηνλ θνξκό ηνπ ζώκαηόο ηνπο έλδπκα 
θσζθνξίδνληνο ρξώκαηνο πνξηνθαιί (απνθιεηόκελεο απιήο ισξίδαο), νξαηό από θάζε  
νπηηθή πιεπξά, πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ.  
 
  Δθηόο ησλ πην πάλσ πεξηνξηζκώλ θαη απαγνξεύζεσλ ηζρύνπλ θαη όιεο νη πεξί ζήξαο δηαηάμεηο 

ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο. 
 Οη παξαβάηεο ηεο δηάηαμεο απηήο ηηκσξνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ησλ πεξί 

ζήξαο Νόκσλ θαη Γηαηάμεσλ. 
          Σελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο, πνπ ηζρύεη από 20-8-16 κέρξη 28-2-17, αλαζέηνπκε ζηα όξγαλα 
ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο, ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηνπο θύιαθεο ζήξαο ηεο Οκνζπνλδηαθήο  
Θεξνθπιαθήο θαη ησλ Κπλεγεηηθώλ πιιόγσλ θαζώο θαη ζε θάζε θηιόλνκν θαη θηινπξόνδν πνιίηε. 

         Μεηά ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο παύεη λα ηζρύεη θάζε πξνγελέζηεξε όκνηα. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Γαζάξρεο Ξάλζεο   α/α 

 
 
 
 

Μνύξνο Δπάγγεινο 
Γαζνιόγνο Γεσηερληθόο  

κε βαζκό Γ’ 
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 ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 
  

Α.  
 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

1 Γήκνη θαη Κνηλόηεηεο πεξηθεξείαο καο 
    (Γηα άκεζε δεκνζίεπζε θαη απνζηνιή ζρεηηθνύ 
απνδεηθηηθνύ) 

                         ΔΓΡΔ ΣΟΤ 
2 Γαζνλνκείν Δρίλνπ – ΔΥΗΝΟ 

    (Γηα ελεκέξσζε θαη πηζηή εθαξκνγή) 
3 Γαζηθό πξνζσπηθό – ΔΓΡΑ ΣΟΤ 

    (Γηα ελεκέξσζε θαη πηζηή εθαξκνγή) 
4 Κπλεγεηηθό ύιινγν Ξάλζεο – ΞΑΝΘΖ 

 

Β.  
 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΗΑ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

1 Γ/λζε Γαζώλ Ξάλζεο-  Ξάλζε 

2 Γαζαξρείν ηαπξνύπνιεο-ηαπξνύπνιε 
3 Γ΄ ώκα ηξαηνύ (κε 10 αληίηππα) 
4 Αζηπλνκηθά Σκήκαηα θαη Αζηπλνκηθνύο ηαζκνύο-Έδξεο 

ηνπο  
5 Αζηπλνκηθή Γ/λζε Ξάλζεο (κε 5 αληίηππα) 
  

 
πλνδεύεη ηελ αξ. 49 /2016  Γαζηθή Ρπζκηζηηθή Γηάηαμε Θήξαο Γαζαξρείνπ Ξάλζεο 
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