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Έρνληαο ππ‟ ππόςε : 

1.  Ρηο δ/μεηο ησλ άξζξσλ  251, 258, 259, 261 ηνπ λ.δ. 86/69 «πεξί Γαζ. Θώδηθα», ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.δ. 
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 απόθαζεο ησλ θ.θ. θππ. Δζλ. Νηθνλνκίαο θαη Αλαπιεξσηή 
πνπξγνύ Γεσξγίαο, «Κέηξα δηαρείξηζεο ηεο άγξηαο  πηελνπαλίδαο» όπσο 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 πνπξγώλ Δζλ. 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‟ αξηζ. 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. 

2.  Ρν άξζξν 255 ηνπ λ.δ.86/1969, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 57, παξ. 4 ηνπ λ.2637/1998 (ΦΔΘ 

200/η.Α/1998). 
3.  Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3208/2003 (ΦΔΘ 303/η.Α΄/24-12-03), «πξνζηαζία ησλ δαζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ, 

θαηάξηηζε δαζνινγίνπ, ξύζκηζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ επί δαζώλ θαη δαζηθώλ ελ γέλεη εθηάζεσλ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο.  

4. Ρελ αξηζκ. νηθ 47983/17835/9-6-2017 (ΦΔΘ 2150/Β΄/23-6-2017) απόθαζε ηνπ Ππληνληζηή Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Αηηηθήο πεξί κεηαβίβαζεο δηθαηώκαηνο ππνγξαθήο «Κε εληνιή Ππληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Αηηηθήο».  

5. Ρελ αξηζκ. ΞΔΛ/ΓΓΓ/71082/539/5-8-2019 απόθαζε ηνπ πνπξγνύ Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο κε ζέκα: 
«Οπζκίζεηο ζήξαο γηα ηελ θπλεγεηηθή πεξίνδν 2019-2020» (ΦΔΘ 3137/ηΒ΄/06-8-2019). 

6 . Ρηο απνθάζεηο απαγόξεπζεο ζήξαο ιόγσ ππξθαγηώλ ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο πνπ εθδίδνληαη από ην Γαζαξρείν 
Ξεληέιεο.  

7.  Ρελ 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 ηνηνύησλ ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ Γαζαξρείνπ  Ξεληέιεο. 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 

Θαζνξίδνπκε ηελ δηάξθεηα ηεο θπλεγεηηθήο πεξηόδνπ γηα ην θπλεγεηηθό έηνο 2019 – 2020 ζηελ πεξηνρή 
αξκνδηόηεηαο ηνπ Γαζαξρείνπ Ξεληέιεο από 20 Ασγούζηοσ 2019 κέρξη 29 Φεβροσαρίοσ  2020. 

Θαη‟ εμαίξεζε ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ, επηηξέπνπκε ηε ζήξα ηνπ αγξηνθνύλεινπ (Oryctolagus cuniculus) 
κέρξη ηελ 10ε Καξηίνπ 2020.  

 
Α. ΓΔΝΗΘΔ ΡΤΘΜΗΔΗ (ΠΗΝΑΘΑ ΘΖΡΔΤΗΜΩΝ ΔΗΓΩΝ)  

 

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 ζηνλ ζπλεκκέλν «ΠΗΝΑΘΑ ΘΖΡΔΤΗΜΩΝ ΔΗΓΩΝ».  
 

 

Α                   

 

ΑΔΑ: 69ΗΘΟΡ1Κ-ΧΨΚ



 
Β. ΔΗΓΗΘΔ ΡΤΘΜΗΔΗ  

 

1. Απαγνξεύνπκε ην θπλήγη ηεο Κπεθάηζαο (Scolopax rusticola), ζην θαξηέξη, ην πξσί θαη ην βξάδπ. 
2. Ξεξηνξίδνπκε ηε ρξεζηκνπνίεζε ζθύισλ δίσμεο γηα άζθεζε θπλεγίνπ, από 15.09.2019 κέρξη θαη 20.01.2020 ζε 

ηξεηο (3) εκέξεο ηελ εβδνκάδα (Ρεηάξηε, Πάββαην θαη Θπξηαθή), δειαδή κόλν ηηο εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο 
επηηξέπεηαη αληηζηνίρσο ην θπλήγη ηνπ Ιαγνύ (Lepus europaeus) θαη ηνπ Αγξηόρνηξνπ (Sus scrofa). 

3. Δπηηξέπνπκε ην θπλήγη ηνπ Αγξηόρνηξνπ (Sus scrofa) ζε νκάδεο κέρξη δέθα (10) θπλεγώλ, κε δηθαίσκα 
ζήξεπζεο 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 ησλ ρνηξνκεηέξσλ 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 
28.02.2020 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 Ξεηξνθνύλαβνπ ππόθεηληαη 

ζηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηεο παξνύζεο. 
 

5. Γηα όζα είδε πνπιηώλ δελ αλαθέξνληαη ζηε παξνύζα απαγνξεύεηαη ην θπλήγη ηνπο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ησλ άξζξσλ 2,3 θαη 4 ηεο Νδεγίαο 79/409 ΔΝΘ. 

6. Ξαξαηείλεηαη ε ηζρύο ηεο παξαγξάθνπ (Α) ηεο αξηζ.97734/4284/14-8-2007 (ΦΔΘ 1657/Β/21-8-2007) 

απόθαζεο «ηξνπνπνίεζε ξπζκίζεσλ ζήξαο»  από 20.08.2019 έσο 14.09.2019. 
7. Ξαξαηείλεηαη γηα ηελ ηξέρνπζα θπλεγεηηθή πεξίνδν ε ηζρύο ηεο 161977/2659/19-10-2017 (ΦΔΘ 3885Β΄) 

απόθαζεο ηνπ ΞΔΛ, πεξί “Απαγόξεπζεο ζήξαο ζηνλ νξεηλό όγθν ηνπ κεηηνύ  θαη ζηα κεηξνπνιηηηθά πάξθα 
Γνπδή – Ηιηζζίσλ”. 

 

Γ.   ΓΔΝΗΘΔ ΡΤΘΜΗΔΗ 
 

1. Απαγορεύοσκε ηο θσλήγη: 
α.  Πηα κόληκα θαηαθύγηα άγξηαο δσήο. 

β.  Πηα εθηξνθεία ζεξακάησλ  
γ. Πηηο πεξηνρέο όπνπ ηζρύνπλ νη αξηζ. 539/20/5-7-2011 θαη 3860/64978/10/22-8-2016 Γαζηθέο Απαγνξεπηηθέο     

Γηαηάμεηο Θήξαο (Γ.Α.Γ.Θ.) νξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο 

δ.  Πε ζαιάζζηα δώλε πιάηνπο ηξηαθνζίσλ  (300) κ. από ηηο αθηέο. 
ε. Πηηο πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ή πξόθεηηαη λα εθδνζνύλ από ηηο αξκόδηεο Γαζηθέο πεξεζίεο,                        

Γαζηθέο Απαγνξεπηηθέο Απνθάζεηο Θπλεγίνπ, ιόγσ ππξθαγηώλ, όπσο αλαγξάθεηαη ζην ζεκείν 6 ηνπ                           
πξννηκίνπ ηεο παξνύζαο θαη ζε όζεο πεξηνρέο έρνπλ εθδνζεί θαη ηζρύνπλ ή πξόθεηηαη λα εθδνζνύλ                         

ζρεηηθέο απνθάζεηο. 

ζη. Πε όιεο ηηο πεξηνρέο όπνπ ηζρύνπλ εηδηθνί πεξηνξηζκνί ζήξαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο 414985/29-11-1985                          
(ΦΔΘ 757/Β/18-12-1985) Θνηλήο πνπξγηθήο Απόθαζεο, όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ θνηλή πνπξγηθή 

Απόθαζε    
Ζ.Ξ.8353/276/Δ103 ΦΔΘ 415/Β΄/23-02-2012 θαη ηζρύεη.  

δ. Πηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, ηζηνξηθνύο ηόπνπο θαη κλεκεία ρσξίο πξνεγνύκελε άδεηα ηνπ πνπξγείνπ 
Ξνιηηηζκνύ.           

ε. Πηηο πεξηνρέο πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα θαηαζθελώζεηο θαη θαηά ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζε απόζηαζε 

κέρξη δηαθνζίσλ πελήληα (250) κέηξσλ από ηελ εμσηεξηθή πεξίθξαμε απηώλ.                           
ζ. Απαγνξεύνπκε κέρξη ηέινπο ηεο θπλεγεηηθήο πεξηόδνπ 2019-2020 ην θπλήγη θάζε ζεξάκαηνο ζηελ πεξηνρή       

αξκνδηόηεηαο ηνπ Γαζαξρείνπ Ξεληέιεο, ζε πεξηνρέο πνπ ιόγσ παξαηεηακέλσλ ρηνλνπηώζεσλ ή νιηθνύ παγεηνύ       
δεκηνπξγνύληαη αξλεηηθέο γηα ηα ζεξάκαηα (ηξηρσηά θαη πηεξσηά) ζπλζήθεο επηβίσζεο. 

2. Απαγνξεύνπκε ηελ αγνξαπσιεζία όισλ ησλ εηδώλ ζεξακάησλ, εθηόο εθείλσλ ηα νπνία πξνέξρνληαη από 

εθηξνθεία (Γεκόζηα 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 ζηνπο ρώξνπο εθγύκλαζεο ήηνη: ζηε 
ζέζε „Πέζη – Ξξνθήηεο Ζιίαο΄ θαη „Θόληξα‟ πεξηθέξεηαο Γήκνπ Θνξσπίνπ θαη ζηε ζέζε „Κεξέληα‟ πεξηθέξεηαο 

Γήκνπ Καξθνπνύινπ ζύκθσλα κε ηηο αξηζ. 3783/25-9-2000 θαη 6395/14-7-2006 Απνθάζεηο ηνπ Γαζάξρε 

Ξεληέιεο αληίζηνηρα, εθηός από ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Κάην πνπ είλαη επνρή αλαπαξαγσγήο ησλ ζεξακάησλ.  
 

 
   

 
 

ΑΔΑ: 69ΗΘΟΡ1Κ-ΧΨΚ



 
Γ.          

Θαηά ηε δηάρθεηα θσλεγίοσ αγρηογούροσλοσ, ιαγού, κπεθάηζας θαη ορησθηού οη θσλεγοί 

σποτρεούληαη λα θέροσλ ζηολ θορκό ηοσ ζώκαηός ηοσς έλδσκα θωζθορίδοληος τρώκαηος 
πορηοθαιί (αποθιεηόκελες απιής ιωρίδας), οραηό από θάζε οπηηθή πιεσρά προς αποθσγή 

αηστεκάηωλ. 
 

Δ. 
Από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. Νη παξαβάηεο 

ηεο παξνύζεο Γ.Α.Γ. πνπ θπλεγνύλ εθηόο ηόπνπ θαη ρξόλνπ όπσο θαζνξίζηεθαλ πην πάλσ δηώθνληαη θαη 

ηηκσξνύληαη κε ηηο δ/μεηο ηνπ Λ.Γ.86/69 «πεξί Γαζηθνύ Θώδηθνο», ηνπ ΛΓ.996/71. ηνπ Λ.177/1975 θαη ηεο 
ππ‟αξηζκ. 414985/29.11.85 θνηλήο απόθ.π. Δζλ. Νηθνλνκίαο θαη Γεσξγίαο «επί κέηξσλ δηαρείξηζεο ηεο άγξηαο 

πηελνπαλίδαο» (ΦΔΘ 757/18.12.85 Ρεύρνο Β΄) όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε, θαζώο θαη κε ηηο δαζηθέο θαη πνηληθέο 
δηαηάμεηο πνπ ζα ηζρύνπλ θαηά ηνλ ρξόλν εθαξκνγήο ηεο.  

Ζ ηζρύο ηεο αξρίδεη από ηελ έθδνζή ηεο θαη ιήγεη ηελ 29-2-2020 θαη ε ηήξεζή ηεο αλαηίζεηαη ζηε Γαζηθή 

πεξεζία, Αζηπλνκηθά Ρκήκαηα, Θπλεγεηηθέο Νξγαλώζεηο θαη θάζε θηιόλνκν πνιίηε. 
 

                    
       Κε εληνιή Ππληνληζηή Α.Γ.Α. 

                                                                                                     Ν   Γαζάξρεο  Ξεληέιεο α.α 

                                                                                                      
 

 
                                                                                                            Αζαλάζηνο Οέππαο 

                                                                                                                Γαζνιόγνο  
 
 
 
 
ΠΗΝΑΘΑ ΓΗΑΝΟΜΖ: 
      
Α΄ ΓΗΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑ 
1.Γαζνιόγνπο ,Γαζνπόλνπο, Γαζνθύιαθεο 

   γηα ηήξεζε ηεο Γ.Α.Γ. 
2.Γαζνλνκεία καο γηα ηελ δεκνζίεπζε ηεο ΓΑΓ 
   θαη ππνβνιή ηνπ απνδεηθηηθνύ δεκνζίεπζεο σο 
   θαη ηελ ηήξεζή ηεο  
3. Αζηπλνκηθά Ρκήκαηα  πεξηνρήο καο 
4.Γήκνπο πεξηνρήο επζύλεο καο 
   κε ηελ παξάθιεζε ηεο δεκνζίεπζήο ηεο θαη απνζηνιή 
   ζε καο, ηνπ νηθείνπ απνδεηθηηθνύ 
 

 
Β΄  ΓΗΑ ΘΝΗΛΝΞΝΗΖΠΖ 
1.  Ξ.ΔΛ –Γ/λζε Γηαρείξεζεο Γαζώλ θαη Γ.Ξ. 
     Ρκήκα Γηαρ/ζεο Άγξηαο Εσήο & Θήξαο 
     Ρέξκα Νδνύ Αιθκάλνπο – 11528 Ηιίζζηα 
2.  Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο  
     Γεληθή Γ/λζε Γαζώλ & Αγξ.πνζέζεσλ 
     Θαηεράθε 56 ΑΘΖΛΑ 
3.  Γ/λζε Ππληνληζκνύ & Δπηζεώξεζεο Γαζώλ 
     Κεζνγείσλ 239 – Λ. Τπρηθό 
4.  Γ/λζε Γαζώλ .Αλ.Αηηηθήο 
     Αγ.Ησάλλνπ 65 & Διεπζεξίαο 2 ΑΓ.ΞΑΟΑΠΘΔΖ 
5.  Γ/λζε Γαζώλ Αζελώλ 
      Κεζνγείσλ 239 – Λ. Τπρηθό 
6.   Γαζαξρεία : 
       Ξάξλεζαο, Ιαπξίνπ, Θαπαλδξηηίνπ, 
       Αηγάιεσ,Κεγάξσλ, Ξεηξαηώο, Ξόξνπ  
       Δδξεο ηνπο 
7.  Γ΄ Θπλεγεηηθή Νκνζπνλδία Πηεξεάο Διιάδνο 
     Δξκνύ &Φσθίσλνο 8 ΑΘΖΛΑ 10564 
8.  Θπλεγεηηθνύο Ππιιόγνπο: 

Ακαξνπζίνπ,Θνξσπίνπ,Ιαπξίνπ,Αραξλώλ,                                                                                                    
1νΑζελώλ,2νΑζελώλ,3νΑζελώλ,Θαιιηζέαο,                                               

     Ξεηξαηώο, Διεπζίλαο, Κεγάξσλ, Aηγάιεσ.  Έδξεο ηνπο.       
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ΠΗΝΑΘΑ ΘΖΡΔΤΗΜΩΝ ΔΗΓΩΝ 

 Ππλνδεύεη ηελ αξηζ. 4331/81751/4/21-8-2019 Γαζηθή Αζηπλνκηθή Οπζκηζηηθή Γηάηαμε Θήξαο  Γαζαξρείνπ Ξεληέιεο 
 

 Α/Α 
 

ΔΗΓΝΠ 
 

ΕΥΛΔΠ1 

 
ΞΔΟΗΝΓΝΠ 

 
ΖΚΔΟΔΠ 

ΔΞΗΡΟΔΞΝΚΔΛΝΠ 
ΑΟΗΘΚΝΠ ΑΡΝΚΥΛ ΑΛΑ 

ΘΛΖΓΝ/ΔΜΝΓΝ 

ΘΖΙΑΠΡΗΘΑ: 

1.* 
 Αγξηνθνύλειν (Oryctolagus cuniculus) 

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

2. 
 Ιαγόο (Lepus europaeus)  

15/9-10/1 Ρεη-Παβ-Θπξ Έλα (1) 

3.  Αγξηόρνηξνο (Sus scrofa)  15/9-20/1 Ρεη-Παβ-Θπξ Σσξίο πεξηνξηζκό 

4.  Αιεπνύ (Vulpes vulpes) 20/8-14/9 15/9-29/2 Όιεο Σσξίο πεξηνξηζκό 

5. 
 Ξεηξνθνύλαβν(Martes foina)  

15/9-29/2 Όιεο Σσξίο πεξηνξηζκό 

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 πεξηνξηζκό 

3. 
Αγξηνπεξίζηεξν (Columba livia) 

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

4. 
Νξηύθη (Coturnix coturnix) 

20/8-14/9 15/9-20/2 Όιεο Γώδεθα (12) 

5. 
Ρξπγόλη (Streptopelia turtur) 

20/8-14/9 15/9-20/2 Όιεο Νθηώ (8) 

6. 
Ρζίρια (Turdus philomelos) 

20/8-14/9 15/9-29/2 Όιεο 
 
 
 

Δίθνζη πέληε (25) 
(Ππλνιηθά από όια ηα είδε) 

7. 
Γελδξόηζηρια (Turdus viscivorus) 

20/8-14/9 15/9-20/2 Όιεο 

8. 
Θνθθηλόηζηρια (Turdus iliacus) 

20/8-14/9 15/9-29/2 Όιεο 

9. 
Γεξαθόηζηρια (Turdus pilaris) 

20/8-14/9 15/9-29/2 Όιεο 

10. 
Θόηζπθαο (Turdus merula) 

20/8-14/9 15/9-20/2 Όιεο 

11.  Θαξαθάμα (Pica pica) 20/8-14/9 15/9-29/2 Όιεο Σσξίο πεξηνξηζκό 

12. 
Θάξγηα (Corvus monedula) 

20/8-14/9 15/9-29/2 Όιεο Σσξίο πεξηνξηζκό 

13. 
Θνπξνύλα (Corvus corone) 

20/8-14/9 15/9-29/2 Όιεο Σσξίο πεξηνξηζκό 

14. 
Ταξόλη (Sturnus vulgaris) 

20/8-14/9 15/9-29/2 Όιεο Σσξίο πεξηνξηζκό 

15. 
Κπεθάηζα (Scolopax rusticola)  

15/9-29/2 Όιεο Γέθα (10) 

16.  
Ξεηξνπέξδηθα (Alectoris graeca)  

1/10-15/12 Ρεη-Παβ-Θπξ Γύν (2) 

17. 
Λεζηώηηθε Ξέξδηθα (Alectoris chukar)  

1/10 -15/12 Ρεη-Παβ-Θπξ Ρέζζεξα (4) 

 
18. 

Φαζηαvόç (Phasianus sp., 
Θπλεγεηηθόο) 

  
15/9-31/12 

 
Ρεη-Παβ-Θπξ 

 
Έλα (1) 

ΞΝΙΗΑ: β) δξόβηα θαη παξπδάηηα 

1. 
Πθπξηρηάξη (Mareca penelope)  

15/9 -10/2 Όιεο 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γώδεθα (12) [Ππλνιηθά από 

όια ηα είδε] 

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

3. 
Ξξαζηλνθέθαιε (Anas platyrhynchos)  

15/9-31/1 Όιεο 

4. 
Πνπβιόπαπηα (Anas acuta)  

15/9-10/2 Όιεο 

5. 
Παξζέια (Spatula querquedula)  

15/9-31/1 Όιεο 

6. 
Σνπιηαξόπαπηα (Spatulaclypeata)  

15/9-31/1 Όιεο 

7. 
Θπλεγόπαπηα (Aythya ferina)  

15/9-31/1 Όιεο 

8. 
 Ρζηθλόπαπηα (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 

11. 
Λεξόθνηα (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) 

1 Ξεξηνρέο ηεο ρώξαο νη νπνίεο είραλ ραξαθηεξηζζεί «σο δώλεο δηάβαζεο ησλ απνδεκεηηθώλ πνπιηώλ» κε απνθάζεηο ηνπ 
πνπξγνύ Γεσξγίαο κέρξη ηελ 18-12-1985.  

         *Από 1/3 έσο 10/3 κόλν ζε λεζηά πνπ ππάξρεη αγξηνθνύλειν ρσξίο ζπλνδεία ζθύινπ 
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