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Έρνληαο ππόςε:
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.Γ. 86/1969 «πεξί δαζηθνύ θώδηθα» (άξζξα 251, 258, 259 θαη 261), ηνπ Λ.Γ. 996/1971 (άξζξν
11), ηνπ Λ. 177/1975 (άξζξα 7 θαη 8), ηνπ Λ. 2637/1998 (άξζξα 57, 58 θαη 59).
Ρεο 414985/29-11-1985 (ΦΔΘ 757/Β’/18-12-1985) θνηλήο απόθαζεο ησλ θππνπξγνύ Δζληθήο Νηθνλνκίαο θαη Αλαπιεξσηή πνπξγνύ Γεσξγίαο «Κέηξα δηαρείξηζεο ηεο άγξηαο πηελνπαλίδαο» (άξζξα 5 θαη 11), όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ’ αξηζ. 366599/16-12-1996 (ΦΔΘ 1188/η.Β’/31 -12-96), 294283/23-12-97 (ΦΔΘ 68/Β/4-21998), 87578/703/6-3-2007(ΦΔΘ 581/Β’/23-4-2007) θνηλέο απνθάζεηο ησλ πνπξγώλ Δζληθήο Νηθνλνκίαο θαη Γεσξγίαο θαη ηεο Ζ.Ξ. 37338/1807/Δ.103/1-9-2010 (ΦΔΘ 1495/Β’/2010) θνηλήο απόθαζεο ησλ πνπξγώλ Νηθνλνκηθώλ, Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Λαπηηιίαο, Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο, όπσο απηή
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. Ζ.Ξ. 8353/276/Δ103/23-2-2012 (ΦΔΘ 415/Β’/2012 θνηλήο
απόθαζεο ησλ πνπξγώλ Δζσηεξηθώλ - Νηθνλνκηθώλ - Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Λαπηηιίαο - Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο- Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Ρξνθίκσλ.
Ρν άξζξν 255 ηνπ Λ.δ. 86/1969, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 57, παξ. 4 ηνπ Λ. 2637/1998.
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3208/2003 «Ξξνζηαζία ησλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ, θαηάξηηζε δαζνινγίνπ, ξύζκηζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ επί δαζώλ θαη δαζηθώλ ελ γέλεη εθηάζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». (ΦΔΘ 303/Α’/24-122003).
Ρελ Γηεζλή Πύκβαζε ηεο Βέξλεο «γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο θαη ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ηεο Δπξώπεο» όπσο θπξώζεθε κε ην Λ. 1335/1983 (ΦΔΘ 32/Α’/13-3-1983).
Ρελ Γηεζλή Πύκβαζε Οακζάξ «γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηεζλνύο ελδηαθέξνληνο πγξνηόπσλ θαη πδξνβηνηόπσλ», ε
νπνία θπξώζεθε κε ην Λ. 191/1974 (ΦΔΘ 350/Α’/29-11-1974).
Ρελ Πύκβαζε ηεο Βόλλεο «γηα ηε δηαηήξεζε ησλ απνδεκεηηθώλ εηδώλ πνπ αλήθνπλ ζηελ άγξηα παλίδα», ε νπνία
θπξώζεθε κε ην Λ. 2719/1999 (ΦΔΘ 106/Α’/26-5-1999).
Ρελ Θνηλνηηθή Νδεγία 79/409/ΔΝΘ «γηα ηε δηαηήξεζε ησλ άγξησλ πηελώλ» θαζώο θαη όιεο ηηο κεηέπεηηα ζρεηηθέο
ηξνπνπνηήζεηο ηεο.
Ρελ Θνηλνηηθή Νδεγία 92/43/ΔΝΘ «γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθώλ νηθνηόπσλ θαζώο θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη
ρισξίδαο».
Ρηο 399/1993, 540/1993, 641/1993, 1174/1994, 1592/1998, 590/1998, 2580/2000, 1047/2001 θαη 2603/2003 απνθάζεηο ηνπ ΠηΔ.
Ρν Λ. 3028/2002 (ΦΔΘ 153/Α’/2002) «γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο».
12) Ρν άξζξν 90 ηνπ «Θώδηθα Λνκνζεζίαο γηα ηελ Θπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά όξγαλα»
πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ Ξ.δ. 63/2005 (ΦΔΘ 98/Α’/2005).
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ 87/Α’/2010) «Λέα αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνίθεζεο - Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο.
Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ.1 πεξ. β ηνπ Ξ.δ. 189/2009 (ΦΔΘ 221/Α’) «Θαζνξηζκόο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ πνπξγείσλ».
Ρν π.δ. 132/2017 (ΦΔΘ 160/Α’) «Νξγαληζκόο πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο».
Ρν π.δ. 70/2015 (ΦΔΘ 114/Α’) πεξί «Αλαζύζηαζε ησλ πνπξγείσλ «θαη ηνπ πνπξγείνπ Ξαξαγσγηθήο Αλαζπγθξόηεζεο, Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ζε πνπξγείν Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο»
Ρν Ξ.δ. 81/2019 '' Πύζηαζε ζπγρώλεπζε, κεηνλνκαζία θαη θαηάξγεζε πνπξγείσλ θαη θαζνξηζκόο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο - Κεηαθνξά ππεξεζηώλ θαη αξκνδηνηήησλ κεηαμύ πνπξγείσλ''(ΦΔΘ119/Α’/8-07-2019).
Ρν π.δ. 83/2019 «Γηνξηζκόο Αληηπξνέδξνπ ηεο Θπβέξλεζεο, πνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ πνπξγώλ θαη θππνπξγώλ» (ΦΔΘ 121/Α’/9-07-2019).
Ρν π.δ. 84/2019 "Πύζηαζε θαη θαηάξγεζε Γεληθώλ Γξακκαηεηώλ θαη Δηδηθώλ Γξακκαηεηώλ/Δληαίσλ Γηνηθεηηθώλ Ρνκέσλ πνπξγείσλ" (ΦΔΘ 122/Α΄/17-07-2019).
Ρελ επηθαηξνπνηεκέλε (Κάηνο 2018) Έξεπλα-Κειέηε πνπ εθπνλήζεθε από ην Αξηζηνηέιεην Ξαλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ην Α.Ρ.Δ.Η. Πηεξεάο Διιάδαο - Ξαξάξηεκα Θαξπελεζίνπ θαη Α. Ρ.Δ.Η. Θεζζαιίαο – Ξαξάξηεκα Θαξδίηζαο κε
ηνλ ηίηιν «Ζ επίδξαζε ηεο ζήξαο ζηνπο πιεζπζκνύο ησλ ζεξεπζίκσλ θαη κε εηδώλ, ν έιεγρνο ηεο ιαζξνζεξίαο
θαη ε δηάξθεηα ησλ πεξηόδσλ ζήξαο θ.ι.π.
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21) Ρν πεξηερόκελν ηεο από Πεπηέκβξην 2007 εηδηθήο Κειέηεο ηνπ Δπίθνπξνπ Θαζεγεηή ζεξακαηνπνλίαο θνπ ζσκαίδε
Σξήζηνπ ηνπ Ρκήκαηνο Γαζνπνλίαο & Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Ξεξηβάιινληνο ηνπ Ρ.Δ.Η. Ιακίαο,κε ζέκα «Γηαρείξηζε
ηεο ζεξακαηνπαλίδαο κεηά ηηο ππξθαγηέο»
22) Ρν πεξηερόκελν ηεο από 16 Λνεκβξίνπ 2009 Ρερληθήο Έθζεζεο πνπ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο ζήξαο κεηά ηελ ππξθαγηά ζηε Β.Α. Αηηηθή, ησλ εηδηθώλ επηζηεκόλσλ Σαηδελίθνπ Δ., Αιεμίνπ Δ., Γεδνπζνπνύινπ Δ. θαη Θηνύζε Γ
23) Ρν αξηζκ. 1245/13-7-2018 ελεκεξσηηθό ζεκείσκα ηεο Γ/λζεο Γηαρείξηζεο Γαζώλ.
24) Ρελ επηζηνιή JURM (2003) 8249 ΚΘ/13.11.2003 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πξνο ην Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθώλ
Θνηλνηήησλ, κε ηελ νπνία παξαηηείηαη από ηελ πξνζθπγή θαηά ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο (ππόζεζε C-167/03)
ιόγσ ζπκκόξθσζεο ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 4 ηεο Νδεγίαο 79/409/ΔΝΘ.
25) Ρε δηαηαγή ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθώλ Θνηλνηήησλ ηεο 14-01-2004 πεξί δηαγξαθήο ηεο ππόζεζεο C-167/03.
26) Ρελ αξηζκ. 97734/4284/14.08.2007 (Φ.Δ.Θ. 1657/Β/ 21.08.2007) απόθαζε «Ρξνπνπνίεζε ξπζκίζεσλ ζήξαο»
27) Ρηο απνθάζεηο απαγόξεπζεο ζήξαο ιόγσ ππξθαγηώλ ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο πνπ εθδίδνληαη από ηηο αξκόδηεο πεξηθεξεηαθέο δαζηθέο ππεξεζίεο.
28) Ρηο απνθάζεηο ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο πνπ αθνξνύλ ζηε ζπγθξόηεζε ζπλεξγείσλ δίσμεο εηδώλ ηεο άγξηαο παλίδαο, ζηα πιαίζηα ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ λ.δ. 68/1969 γηα ηνλ πεξηνξηζκό πιεζπζκώλ αγξίσλ
ζειαζηηθώλ πνπ πξνθαινύλ δεκηέο ζηελ αγξνηηθή θαη δαζηθή παξαγσγή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηδίσο ηνπ αγξηνθνύλεινπ, ιόγσ ππεξπιεζπζκνύ ζηελ Ιήκλν θαη Θεξαζηά.
29) Ρελ αξηζκ. 9/2-8-2016 έθζεζε πξαθηηθώλ θαη απόθαζε ηνπ Ρερληθνύ Ππκβνπιίνπ Γαζώλ
πνπ ζπλεδξίαζε ην έηνο 2016 κε ζέκα ηελ «έθθξαζε απόςεσλ γηα ηε ξπζκηζηηθή απόθαζε γηα ην θπλήγη» κεηά
από ζρεηηθή παξαπνκπή ηνπ ζέκαηνο ζην ΡΠΓ από ηνλ Αλ. πνπξγό Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.
30) Ρν αξηζκ. 1661/168631/8-07-2019 έγγξαθν ηεο Γεληθή Γ/λζεο Θηεληαηξηθήο ηνπ Ξ.Α.Α.Ρ. κε ζέκα: ''Ξξνηάζεηο
γηα ηε δηακόξθσζε ηεο Οπζκηζηηθήο απόθαζεο ζήξαο 2019-2020''
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Ρν θπλήγη ζηελ πεξηθέξεηα αξκνδηόηεηαο ηνπ Γαζαξρείνπ Μπινθάζηξνπ θαηά ηνλ θπλεγεηηθό ρξόλν 2019 – 2020
σο θάησζη:
Α. ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΘΛΖΓΔΡΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΓΝ
1) Θαζνξίδνπκε ηε δηάξθεηα ηεο θπλεγεηηθήο πεξηόδνπ από 20 Απγνύζηνπ 2019 κέρξη 29 Φεβξνπαξίνπ 2020.
2) Θαη' εμαίξεζε ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ, επηηξέπνπκε ηε ζήξα ηνπ αγξηνθνύλεινπ (Oryctolagus cuniculus)
κέρξη ηελ 10ε Καξηίνπ 2020. Ρα επηηξεπόκελα λα θπλεγεζνύλ είδε, ε ρξνληθή πεξίνδνο θαη νη εκέξεο θπλεγίνπ ηνπο,
θαζώο θαη ν κέγηζηνο αξηζκόο ζεξακάησλ θαηά είδνο, πνπ επηηξέπεηαη λα ζεξεύεη ν θάζε θπλεγόο ζηελ εκεξήζηα έμνδό
ηνπ, αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν «ΞΗΛΑΘΑ ΘΖΟΔΠΗΚΩΛ ΔΗΓΩΛ» πνπ αθνινπζεί. Πην θεθάιαην Β ηεο παξνύζαο
απόθαζεο αλαθέξνληαη νη εηδηθέο ξπζκίζεηο σο πξνο ην θπλήγη ηνπ «ΞΗΛΑΘΑ ΘΖΟΔΠΗΚΩΛ ΔΗΓΩΛ».
Β. ΔΗΓΗΘΔΠ ΟΘΚΗΠΔΗΠ
1. Απαγνξεύνπκε ην θπλήγη ηεο Κπεθάηζαο (Scolopax rusticola) ζην θαξηέξη, ην πξσί θαη ην βξάδπ.
2. Ξεξηνξίδνπκε ηε ρξεζηκνπνίεζε ζθύισλ δίσμεο γηα άζθεζε ηνπ θπλεγίνπ από 15-9-2019 κέρξη 20-1-2020 ζε ηξεηο
(3) εκέξεο ηελ εβδνκάδα (Ρεηάξηε, Πάββαην θαη Θπξηαθή), δειαδή κόλν ηηο εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη
αληηζηνίρσο, ην θπλήγη ηνπ Ιαγνύ (Lepous europaeus) θαη ηνπ Αγξηόρνηξνπ(Sus scrofa)
3. Δπηηξέπνπκε ην θπλήγη ηνπ Αγξηόρνηξνπ (Susscrofa) ζε νκάδεο κέρξη δέθα (10) θπλεγώλ κε δηθαίσκα Θήξεπζεο
ρσξίο πεξηνξηζκό ζην όξην θάξπσζεο 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 ηηο ρνηξνκεηέξεο απηώλ.
4. Δπηηξέπνπκε ην θπλήγη ηεο Αιεπνύο (Vulpes vulpes) θαη ηνπ Ξεηξνθνύλαβνπ (Martes foina) από 15.09.2019 κέρξη
20.01.2020 κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θπλεγεηηθνύ όπινπ θαη ζθύινπ δίσμεο θαη από 21.01.2020 κέρξη 29.02.2020
ρσξίο ζθύιν δίσμεο, κόλν ζηνπο λνκνύο πνπ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο αξνπξαηόπιεθηνη. Δπηηξέπνπκε επίζεο
ην θπλήγη ηεο Αιεπνύο (Vulpes vulpes) ρσξίο ζθύιν, ζηηο δώλεο δηάβαζεο, από 20.8.2019 -14.9.2019 ζηηο Ξεξηθεξεηαθέο ελόηεηεο πνπ δηελεξγείηαη πξόγξακκα εκβνιηαζκώλ από αέξνο γηα ηε ιύζζα. Γηεπθξηλίδνπκε όηη ε ρξεζηκνπνίεζε ζθύινπ δίσμεο γηα ην θπλήγη ηεο Αιεπνύο θαη ηνπ πεηξνθνύλαβνπ ππόθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο
παξ. 2 ηεο παξνύζεο.
5. Απαγνξεύνπκε ην θπλήγη ηνπ Ιαγνύ (Lepus europaeus) θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο θπλεγεηηθήο πεξηόδνπ ζηηο λήζνπο Ιήκλν θαη Άγην Δπζηξάηην.
6. Απαγνξεύνπκε ην θπλήγη ηεο Λεζηώηηθεο Ξέξδηθαο (Alectoris chukar) θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο θπλεγεηηθήο πεξηόδνπ ζηνλ Άγην Δπζηξάηην.
7. Απαγνξεύνπκε ην θπλήγη όισλ ησλ ζεξακάησλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο θπλεγεηηθήο πεξηόδνπ ζηελ Λήζν Ρήιν.
8. Απαγνξεύνπκε ην θπλήγη όισλ ησλ ζεξακάησλ ζηελ πεξηνρή πνπ νξίδεηαη από ηηο δώλεο Α, ΑΒ1, ΑΒ2, Α1, Β1 ηνπ
«εζληθνύ πάξθνπ Θνηπρίνπ - Πηξνθπιηάο», ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 172337/1266/26-7-2018 (ΦΔΘ 3120 Β΄) απόθαζε ΞΔΛ.
9. Γηα όζα είδε πνπιηώλ δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα απαγνξεύεηαη ην θπλήγη ηνπο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 2, 3 θαη 4 ηεο Νδεγίαο 79/409 Δ.Ν.Θ.
10. Ρν θπλήγη ηεο Λεζηώηηθεο Ξέξδηθαο (Alectoris chukar) επηηξέπεηαη ζύκθσλα κε ηνλ πίλαθα ζεξεπζίκσλ εηδώλ ηεο
παξνύζαο απόθαζεο, κε ηηο παξαθάησ εμαηξέζεηο:
α) Πηελ Ξεξηθεξεηαθή Δλόηεηα (Λνκό) Ιέζβνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λήζσλ Ιήκλν θαη Άγην Δπζηξάηην)
επηηξέπεηαη ην θπλήγη ηεο Λεζηώηηθεο Ξέξδηθαο ηηο παξαθάησ εκεξνκελίεο: (Θπξηαθέο): 15.09.2019, 22.09.2019,
29.09.2019, 6.10.2019, 13-10-2019, 20-10-2019, 27-10-2019 & 3-11-2019 ζπλνιηθά γηα νθηώ (8) εμόδνπο.
β) Πηηο Ξεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο (Λνκνύο) Πάκνπ θαη Σίνπ θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Α’ Θπλεγεηηθήο Νκνζπνλδίαο Θξήηεο
θαη Γσδεθαλήζσλ (Α’ ΘΝΘΓ) επηηξέπεηαη ην θπλήγη ηεο από 15.09.2019 έσο 30.11.2019 θαη κόλν ηηο εκέξεο Ρεηάξηε-Πάββαην-Θπξηαθή. Δμαηξείηαη ε Λήζνο Σίνο όπνπ επηηξέπεηαη ε ζήξα από 15.09.2019 έσο 30.11.2019 κόλν
ηηο εκεξνκελίεο: 14.9.2019, 15.9.2019, 21.9.2019, 22.9.2019, 28.9.2019, 29.9.2019, 5.10.2019, 6.10.2019,
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γ)
δ)
11)
12)

12.10.2019, 13.10.2019, 19.10.2019, 20.10.2019, 26-10-2019, 27.10.2019, 2.11.2019, 3.11.2019, 9-11-2019,1011-2019,16-11-2019, 17.11.2019, 23-11-2019, 24-11-2019 & 30-11-2019 .
Πηε λήζν Γαύδν θαη ζηε Γαπδνπνύια ε ζήξα επηηξέπεηαη κόλν ηηο εκέξεο Πάββαην θαη Θπξηαθή κέρξη 30 Λνεκβξίνπ.
Ξαξαηείλνπκε ηελ ηζρύ ηεο παξαγξάθνπ (Α) ηεο 97734/4284/14.08.2007 (ΦΔΘ 1657/Β΄/21.08.2007) απόθαζεο
«Ρξνπνπνίεζε ξπζκίζεσλ ζήξαο» από 20.08.2019 έσο 14.09.2019.
Απαγνξεύεηαη ε ζήξα ηεο πεηξνπέξδηθαο (Alectoris graeca) ζηηο δώλεο Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Β3 θαη Β4 ηνπ Δζληθνύ
Ξάξθνπ Σεικνύ Βνπξατθνύ όπσο απηέο είραλ θαζνξηζηεί κε ηελ 40390/1-10-2009 θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε (ΦΔΘ
Γ΄ 446).
Ξαξαηείλεηαη γηα ηελ ηξέρνπζα θπλεγεηηθή πεξίνδν ε ηζρύο ηεο 161977/2659/19-10-2017 (ΦΔΘ 3885 Β΄) απόθαζεο ηνπ ΞΔΛ, πεξί «Απαγόξεπζεο ζήξαο ζηνλ νξεηλό όγθν ηνπ κεηηνύ θαη ζηα κεηξνπνιηηηθά πάξθα Γνπδή - Ηιηζζίσλ».

Γ. ΓΔΛΗΘΔΠ ΟΘΚΗΠΔΗΠ
1. Απαγνξεύνπκε ην θπλήγη:
1.1. Πην κόληκν θαηαθύγην άγξηαο δσήο Κπνπηζίνπ Θαξπάο.
1.2. Πην εθηξνθείν ζεξακάησλ Παξαληαπήρνπ.
1.3. Πηηο πεξηνρέο όπνπ ηζρύνπλ απαγνξεύζεηο ζήξαο νξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο.
1.4. Πηνπο ππξήλεο Δζληθώλ Γξπκώλ.
1.5. Πε δώλε πιάηνπο πεληαθνζίσλ (500) κέηξσλ θαηά κήθνο ηεο ρεξζαίαο κεζνξηαθήο γξακκήο.
1.6. Πε ζαιάζζηα δώλε πιάηνπο ηξηαθνζίσλ (300) κέηξσλ από ηηο αθηέο.
1.7. Πε όιεο ηηο πεξηνρέο θαη γηα όια ηα είδε όπνπ ηζρύνπλ εηδηθνί πεξηνξηζκνί ζήξαο ζύκθσλα κε ηελ αξ.
414985/29-11-85 (Φ.Δ.Θ. 757/Β/18-12-1985) θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε, όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε (κε ηελ
ΘΑ Ζ.Ξ.8353/276/Δ103 ΦΔΘ 415/Β΄/23-2-2012 θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε θαη ηζρύεη.
1.8. Πηηο πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί Γαζηθέο Απαγνξεπηηθέο Απνθάζεηο Θπλεγίνπ, ιόγσ ππξθαγηώλ, όπσο
αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 27ηνπ πξννηκίνπ ηεο πα ξνύζαο θαη ζε όζεο πεξηνρέο έρνπλ εθδνζεί θαη ηζρύνπλ ή
πξόθεηηαη λα εθδνζνύλ ζρεηηθέο απνθάζεηο.
1.9. Πηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, ηζηνξηθνύο ηόπνπο θαη κλεκεία ρσξίο πξνεγνύκελε άδεηα ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνύ.
1.10. Πε πεξηνρέο πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα θαηαζθελώζεηο θαη θαηά ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζε απόζηαζε
κέρξη δηαθνζίσλ πελήληα (250) κέηξσλ από ηελ εμσηεξηθή πεξίθξαμε απηώλ.
1.11. Πε πεξηνρέο πνπ ιόγσ παξαηεηακέλσλ ρηνλνπηώζεσλ ή νιηθνύ παγεηνύ δεκηνπξγνύληαη αξλεηηθέο γηα ηα ζε
ξάκαηα ζπλζήθεο επηβίσζεο, ζε εθαξκνγή ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 258 ηνπ λ.δ. 86/1969.
Γηα ηελ ηζρύ ηεο απαγόξεπζεο, απαηηείηαη ε κε βάζε ηελ παξνύζα ξύζκηζε, έθδνζε από ηελ νηθεία Γαζηθή Αξρή, εηδηθόηεξεο γηα ην ζέκα απηό Γ.Α.Γ. αλαθνξηθά κε ηα όξηα θαη ην ρξόλν δηάξθεηαο ηεο απαγόξεπζεο θαη
αθνύ πξνεγεζεί εθηίκεζε ηεο επηθξαηνύζαο θαηάζηαζεο.
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. Δπηηξέπεηαη -θαη’ εμαίξεζε- γηα ηελ ηξέρνπζα θπλεγεηηθή πεξίνδν ε αγνξαπσιεζία ηνπ αγξηνθνύλεινπ ζηηο Λήζνπο Ιήκλν θαη Θεξαζηά όπνπ νη ππεξπιεζπζκνί έρνπλ δηαηαξάμεη ην νηθνζύζηεκα θαη έρνπλ δεκηνπξγήζεη ήδε
ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη θαηαζηξνθέο ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεύζεηο. Ζ έγθξηζε αγνξαπσιεζίαο γίλεηαη κε απόθαζε ηνπ Ππληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο κεηά από εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο δαζηθήο αξρήο.
4. Ζ εθγύκλαζε ησλ θπλεγεηηθώλ ζθύισλ επηηξέπεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηνπο πεξηνξηζκέλνπο ρώξνπο εθγύκλαζεο πνπ θαζνξίζηεθαλ ζύκθσλα κε ηηο 253/20-5-2002 θαη 489/7-3-2012 απνθάζεηο Γαζαξρείνπ Μπινθάζηξνπ
θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 2/2007 Γαζηθή Αζηπλνκηθή Οπζκηζηηθή Γηάηαμε εθγύκλαζεο θπλεγεηηθώλ ζθύισλ θαη απαγνξεύεηαη νπνπδήπνηε αιινύ.
5. Ξξνο 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.
Ζ ηήξεζε ηεο παξνύζαο αλαηίζεηαη ζηε Γαζηθή πεξεζία, Διιεληθή Αζηπλνκία θαζώο θαη ζε θάζε θηιόλνκν
πνιίηε.
Νη παξαβάηεο ηεο παξνύζαο θαη εθείλνη θαη΄ εληνιή ησλ νπνίσλ ελεξγνύλ δηώθνληαη θαη ηηκσξνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο.
ΞΗΛΑΘΑΠ ΓΗΑΛΝΚΖΠ
1. Διζαγγελία Ξρωηοδικών Θορίνθοσ
2. Αζησνομική Γ/νζη Θορινθίας
3. Αζησνομικά ημήμαηα: Μπινθάζηξνπ, Γεξβελίνπ,
Γθνύξαο- Έδξεο ηνπο
4. Γ/νζη Γαζών Θορινθίας, 20100 Θόξηλζνο
5. Γαζονομεία: Μπινθάζηξνπ, Γθνύξαο,
Γεξβελίνπ.- Έδξεο ηνπο.
Γηα ηελ δεκνζίεπζεο ηεο παξνύζεο
ζηα ρσξηά πεξηνρήο αξκνδηόηεηαο ηνπο
θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ ζρεηηθνύ απνδεηθηηθνύ.
6. Γήμοσς: Μπινθάζηξνπ-Δπξσζηίλεο, Πηθπώλνο
- Έδξεο ηνπο
7. Γαζικό Ξροζωπικό ηεο πεξεζίαο καο.
8. Θσνηγεηικό Πύλλογο Μσλοκάζηροσ.
9. Όκνξα Γαζαρτεία: Θνξίλζνπ, Αηγίνπ, Θαιαβξύησλ,
Ρξίπνιεο, Βπηίλαο, Έδξεο ηνπο.

Μπιόθαζηξν 8-08-2019
Ν ΓΑΠΑΟΣΖΠ ΜΙΝΘΑΠΡΟΝ

ΦΥΡΗΝΠ ΛΡΑΦΝΠ
Γαζνιόγνο κε Α΄ βαζκό
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ΞΗΛΑΘΑΠ ΘΖΟΔΠΗΚΩΛ ΔΗΓΩΛ 2019-2020
(επηζπλάπηεηαη ζηελ 2/173195/08-8-2019 Γαζηθή Οπζκηζηηθή Απαγνξεπηηθή Γηάηαμε Θπλεγίνπ ηνπ
Γαζαξρείνπ Μπινθάζηξνπ)
ΔΞΗΡΟΔΞΝΚΔΛΝΠ
ΔΗΓΝΠ
ΕΩΛΔΠ 1
ΞΔΟΗΝΓΝΠ
ΖΚΔΟΔΠ
ΑΟΗΘΚΝΠ
ΘΖΙΑΠΡΗΘΑ:
Αγξηνθνύλειν (Oryctolagus cuniculus)
20/8-14/9
15/9-10/3
Όιεο
Σσξίο πεξηνξηζκό
Ιαγόο (Lepus europaeus)
15/9-10/1
Ρεη. Παβ. Θπξ.
Έλα (1)
Αγξηόρνηξνο (Sus scrofa)
15/9-20/1
Ρεη. Παβ. Θπξ.
Σσξίο πεξηνξηζκό
Αιεπνύ (Vulpes vulpes)
20/8-14/9
15/9-29/2
Όιεο
Σσξίο πεξηνξηζκό
Ξεηξνθνύλαβν (Martes foina)
15/9-29/2
Όιεο
Σσξίο πεξηνξηζκό
ΞΝΙΗΑ: α) Γενδρόβια, εδαθόβια, κ.α.
Πηηαξήζξα (Alauda arvensis)
20/8-14/9
15/9-10/2
Όιεο
Γέθα (10)
Φάζα (Columba palumbus)
20/8-14/9
15/9-20/2
Όιεο
Σσξίο πεξηνξηζκό
Αγξηνπεξίζηεξν (Columba livia)
20/8-14/9
15/9-20/2
Όιεο
Σσξίο πεξηνξηζκό
Νξηύθη (Coturnix coturnix)
20/8-14/9
15/9-20/2
Όιεο
Γώδεθα (12)
Ρξπγόλη (Streptopelia turtur)
20/8-14/9
15/9-20/2
Όιεο
νθηώ (8)
Ρζίρια (Turdus philomelos)
20/8-14/9
15/9-29/2
Όιεο
Δίθνζη πέληε (25)
Γελδξόηζηρια (Turdus viscivorus)
20/8-14/9
15/9-20/2
Όιεο
(Ππλνιηθά από όια
Θνθθηλόηζηρια (Turdus iliacus)
20/8-14/9
15/9-29/2
Όιεο
ηα είδε)
Γεξαθόηζηρια (Turdus pilaris)
20/8-14/9
15/9-29/2
Όιεο
Θόηζπθαο (Turdus merula)
20/8-14/9
15/9-20/2
Όιεο
Θαξαθάμα (Pica pica)
20/8-14/9
15/9-29/2
Όιεο
Σσξίο πεξηνξηζκό
Θάξγηα (Corvus monedula)
20/8-14/9
15/9-29/2
Όιεο
Σσξίο πεξηνξηζκό
Θνπξνύλα (Corvus corone)
20/8-14/9
15/9-29/2
Όιεο
Σσξίο πεξηνξηζκό
Ταξόλη (Sturnus vulgaris)
20/8-14/9
15/9-29/2
Όιεο
Σσξίο πεξηνξηζκό
Κπεθάηζα (Scolopax rusticola)
15/9-29/2
Όιεο
Γέθα (10)
Ξεηξνπέξδηθα (Alectoris graeca)
01/10-15/12
Ρεη. Παβ. Θπξ.
Γύν (2)
Λεζησηηθή Ξέξδηθα (Alectoris chukar)
1/10-15/12
Ρεη. Παβ. Θπξ.
Ρέζζεξα (4)
Φαζηαλόο (Phasianus sp., Θπλεγεηηθόο)
15/9-31/12
Ρεη. Παβ. Θπξ.
Έλα (1)
ΞΝΙΗΑ: β) δρόβια και παρσδάηια
Πθπξηρηάξη (Anas penelope)
15/9-10/2
Όιεο
Θηξθίξη (Anas crecca)
15/9-31/1
Όιεο
Ξξαζηλνθέθαιε (Anas platyrhynchos)
15/9-31/1
Όιεο
Πνπβιόπαπηα (Anas acuta)
15/9-10/2
Όιεο
Παξζέια (Anas querquedula)
15/9-31/1
Όιεο
Γώδεθα (12)
Σνπιηαξόπαπηα (Anas clypeata)
15/9-31/1
Όιεο
(Ππλνιηθά
Θπλεγόπαπηα (Aythya ferina)
15/9-31/1
Όιεο
από όια ηα είδε)
Ρζηθλόπαπηα (Aythya fuligula)
15/9-31/1
Όιεο
Φαιαξίδα (Fulica atra)
15/9-10/2
Όιεο
Aζπξνκεησπόρελα (Anser albifrons)
15/9-31/1
Όιεο
Λεξόθνηα (Gallinula chloropus)
15/9-31/1
Όιεο
Γέθα (10)
Κπεθαηζίλη (Gallinago gallinago)
15/9-31/1
Όιεο
Γέθα (10)
Θαιεκάλα (Vanellus vanellus)
15/9-31/1
Όιεο
Γέθα (10)

Ξεξηνρέο ηεο ρώξαο νη νπνίεο είραλ ραξαθηεξηζζεί «σο δώλεο δηάβαζεο ησλ απνδεκεηηθώλ πνπιηώλ» κε απνθάζεηο
ηνπ πνπξγνύ Γεσξγίαο κέρξη ηελ 18.12.1985, θαζώο θαη κε ηελ αλσηέξσ (26) ζρεηηθή.
*
Από 1/3 – 10/3 κόλν ζε λεζηά πνπ ππάξρεη αγξηνθνύλειν ρσξίο ζπλνδεία ζθύινπ.
**
Νη εμαηξέζεηο ηνπ θπλεγίνπ ηνπ ιαγνύ θαζνξίδνληαη ζην θεθάιαην Β, παξ. 5.
***
Δπηηξέπεηαη ε ζήξα ζηηο ΕΔΞ α) GR 2450009 (πεξηνρή Γαιαμηδίνπ), β) GR 114009 (Όξνο Φαιαθξό) θαη γ) GR
2530006 (Όξνο Εήξεηα), κόλν ηηο κέξεο Πάββαην θαη Θπξηαθή.
**** Δηδηθέο ξπζκίζεηο ηνπ θπλεγίνπ ηεο λεζηώηηθεο πέξδηθαο θαζνξίδνληαη ζην θεθάιαην Β, παξ. 10.
***** Απαγνξεύεηαη ε ζήξα (θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε Ζ.Ξ.8353/276/Δ103 (ΦΔΘ 415/Β/23.02.2012) ζηε ιίκλε Θεξθίλε, Θνξώλεηα-Βόιβε ζην Γέιηα ηνπ Λέζηνπ, ζηε Ιίκλε Ηζκαξίδα, ζηε Ιίκλε Βηζηνλίδα-Ξόξην Ιάγνο θαη ζην
Γέιηα ηνπ Έβξνπ θαζώο θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ έινπο Αξηδάλ (ΕΔΞ κε θσδηθό GR 1230005) θαη ζηελ πεξηνρή ηεο
ιίκλεο Γντξάλεο (ΕΔΞ κε θσδηθό GR 12330003).

