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ΓΑΗΚΖ  ΑΣΤΝΟΜΗΚΖ   ΡΤΘΜΗΣΗΚΖ   ΓΗΑΣΑΞΖ  ΚΤΝΖΓΗΟΤ 
     Έρνληαο ππόςε: 
1. Σηο δ/μεηο ηνπ  λ.δ.  86/69 «πεξί Γαζηθνύ Κώδηθα» θαη εηδηθόηεξα ηνπ άξζξνπ 258 παξ. 5 όπσο 
ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ ζήκεξα,  ηελ ππ’ αξηζ. 414985/85 «πεξί κέηξσλ δηαρείξηζεο ηεο άγξηαο 
πηελνπαλίδαο» (ΦΔΚ 757 Β/85) ΚΤΑ όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα θαζώο θαη ηελ Η.Π. 
37338/1807/Δ.103/1-9-2010 (ΦΔΚ 1495/Β’/2010) ΚΤΑ ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ, Οηθνλνκίαο, 
Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο όπσο απηή 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηελ Η.Π. 8353/276/Δ103/23-2-2012 (ΦΔΚ 415/Β’/2012) ΚΤΑ  ησλ 
Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ - Οηθνλνκηθώλ - Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο - Πεξηβάιινληνο, 
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο - Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ . 
2. Σελ ππ’ αξηζ. 68735/1777/14-07-2020 απόθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο «Ρπζκίζεηο 
ζήξαο γηα ηελ θπλεγεηηθή πεξίνδν 2020 - 2021» (ΦΔΚ 3053 ηεύρνο  Β΄/23-07-2020). 
3. Σελ ππ.  αξηζκ. 34817/15-6-2017 (ΦΔΚ 2131/η.Β’/2017)  απόθαζε ηνπ πληνληζηή  ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γ\ζεο Αηγαίνπ «Παξνρή εμνπζηνδόηεζεο ππνγξαθήο δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ θαη 
εγγξάθσλ  «Με εληνιή πληνληζηή» ζηνλ πξντζηάκελν ηεο  Γελ. Γ/λζεο Γαζώλ θαη  Αγξνη. Τπνζέζεσλ 
θαη ζηνπο πξντζηάκελνπο ησλ νξγαληθώλ κνλάδσλ απηήο». 

                                                       Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ  
1.Καζνξίδνπκε ηελ δηάξθεηα ηεο θπλεγεηηθήο πεξηόδνπ γηα ην θπλεγεηηθό έηνο 2020 – 2021 ζηνλ Ννκό 
Υίνπ από  20-8-2020 κέρξη θαη 28-2-2021. Καη’  εμαίξεζε επηηξέπεηαη ην θπλήγη ηνπ αγξηνθνύλεινπ έσο 
10-3-2021. 
2.Σα επηηξεπόκελα λα θπλεγεζνύλ είδε, ε ρξνληθή πεξίνδνο,  νη εκέξεο ηνπ θπλεγίνπ ηνπο θαζώο θαη ν 
κέγηζηνο αξηζκόο ζεξακάησλ θαηά είδνο, πνπ επηηξέπεηαη λα ζεξεύεη ν θπλεγόο ζηελ εκεξήζηα έμνδό 
ηνπ, αλαθέξνληαη παξαθάησ: 
 

Α. ΘΖΛΑΣΗΚΑ 
1. Αγξηνθνύλειν: Από 20-8-2020 κέρξη 14-9-2020 κόλν κέζα ζηηο δώλεο δηάβαζεο απνδεκεηηθώλ 
πνπιηώλ  θάζε κέξα θαη από 15-9-2020  κέρξη 10-3-2021  θάζε κέξα παληνύ όπνπ επηηξέπεηαη ην θπλήγη, 
ρσξίο πεξηνξηζκό. Από 1-3-2021 έσο 10-3-2021 ρσξίο ζπλνδεία ζθύινπ κόλν ζηα λεζηά Οηλνπζζαη, 
Φαξά θαη Αγ ηέθαλν. 
2. Λαγόο: Από 15-9-2020 κέρξη 10-1-2021  κόλν Σεηάξηε-άββαην-Κπξηαθή θαη κέρξη έλα ιαγό ζε θάζε 
έμνδν. 
3. Αιεπνύ: Από 15-9-2020 κέρξη 20-1-2021 ρσξίο πεξηνξηζκό κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε όπινπ θαη ζθύινπ 
δίσμεο  θαη από 21-1-2021 κέρξη 28-2-2021 ρσξίο ζθύιν δίσμεο, κόλν ζηηο πεξηνρέο ηνπ Ννκνύ πνπ δελ 
έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο αξνπξαηόπιεθηεο. 
4. Πεηξνθνύλαβν: Από 15-9-2020 κέρξη 20-1-2021 ρσξίο πεξηνξηζκό κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε θπλεγεηηθνύ 
όπινπ θαη ζθύινπ δίσμεο θαη από 21-1-2021 κέρξη 28-2-2021 ρσξίο ζθύιν δίσμεο, κόλν ζηηο πεξηνρέο 
ηνπ Ννκνύ πνπ δελ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο αξνπξαηόπιεθηεο. 
Γηεπθξηλίδνπκε όηη ε ρξεζηκνπνίεζε ζθύινπ δίσμεο γηα ην θπλήγη ηεο Αιεπνύο θαη ηνπ Πεηξνθνύλαβνπ 
ππόθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο παξαγξάθνπ Γ. 

 

Β. ΠΟΤΛΗΑ 

 α) Γενδρόβια, εδαθόβια 
1. Νεζηώηηθε πέξδηθα: Από 15-09-2020 έσο θαη 30-11-2020 κόλν άββαην θαη Κπξηαθή θαη κέρξη (4) ζε 
θάζε  εκεξήζηα έμνδν. 
2.Σξπγόλη: Από 20-8-2020 κέρξη 14-9-2020  κόλν κέζα ζηηο δώλεο δηάβαζεο απνδεκεηηθώλ πνπιηώλ 
θάζε κέξα θαη από 15-9-2020 κέρξη 20-2-2021 θάζε κέξα παληνύ όπνπ επηηξέπεηαη ην θπλήγη θαη κέρξη 
(8) ηξπγόληα ζε θάζε εκεξήζηα έμνδν. 
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3. Φάζα: Από 20-8-2020 κέρξη 14-9-2020  κόλν κέζα ζηηο δώλεο δηάβαζεο απνδεκεηηθώλ πνπιηώλ θάζε 
κέξα θαη από 15-9-2020 κέρξη 20-2-2021 θάζε κέξα παληνύ όπνπ επηηξέπεηαη ην θπλήγη, ρσξίο 
πεξηνξηζκό. 
4. Αγξηνπεξίζηεξν: Από 20-8-2020 κέρξη 14-9-2020  κόλν κέζα ζηηο δώλεο δηάβαζεο απνδεκεηηθώλ 
πνπιηώλ θάζε κέξα θαη από 15-9-2020 κέρξη 20-2-2021 θάζε κέξα παληνύ όπνπ επηηξέπεηαη ην θπλήγη, 
ρσξίο πεξηνξηζκό. 
5. Οξηύθη: Από 20-8-2020 κέρξη 14-9-2020  κόλν κέζα ζηηο δώλεο δηάβαζεο απνδεκεηηθώλ πνπιηώλ 
θάζε κέξα θαη από 15-9-2020 κέρξη 20-2-2021θάζε κέξα παληνύ όπνπ επηηξέπεηαη ην θπλήγη,  κέρξη (12) 
νξηύθηα ζε θάζε  εκεξήζηα έμνδν. 
6. ηηαξήζξα: Από 20-8-2020 κέρξη 14-9-2020  κόλν κέζα ζηηο δώλεο δηάβαζεο απνδεκεηηθώλ πνπιηώλ 
θάζε κέξα θαη από 15-9-2020 κέρξη 10-2-2021 θάζε κέξα παληνύ όπνπ επηηξέπεηαη ην θπλήγη κέρξη (10) 
ζε θάζε  εκεξήζηα έμνδν. 
7. Γελδξόηζηρια, Κόηζπθαο:  Από 20-8-2020 κέρξη 14-9-2020  κόλν κέζα ζηηο δώλεο δηάβαζεο 
απνδεκεηηθώλ πνπιηώλ θάζε κέξα θαη από 15-9-2020 κέρξη 20-2-2021 & Σζίρια, Κνθηλόηζηρια,  
Γεξαθόηζηρια :  Από 20-8-2020 κέρξη 14-9-2020  κόλν κέζα ζηηο δώλεο δηάβαζεο απνδεκεηηθώλ 
πνπιηώλ θάζε κέξα θαη από 15-9-2020 κέρξη 28-2-2021  θάζε κέξα παληνύ όπνπ επηηξέπεηαη ην θπλήγη & 
κέρξη (25) ζε θάζε εκεξήζηα έμνδν ζπλνιηθά από όια ηα αλσηέξσ είδε. 
8. Καξαθάμα, Κάξγηα, Κνπξνύλα, Φαξόλη : Από 20-8-2020 κέρξη 14-9-2020  κόλν κέζα ζηηο δώλεο 
δηάβαζεο απνδεκεηηθώλ πνπιηώλ θάζε κέξα θαη από 15-9-2020 κέρξη 28-2-2021 θάζε κέξα παληνύ 
όπνπ επηηξέπεηαη ην θπλήγη, ρσξίο πεξηνξηζκό. 
9.:Μπεθάηζα:  Από 15-9-2019 κέρξη 28-2-2021 θάζε κέξα παληνύ όπνπ επηηξέπεηαη ην θπλήγη θαη κέρξη 
(10) ζε θάζε εκεξήζηα έμνδν. 

β) Τδρόβια και παρσδάηια 
1. θπξηρηάξη, νπβιόπαπηα, Φαιαξίδα:  Από  15-9-2020 κέρξη 10-2-2021 &  Υνπιηαξόπαπηα, 
Σζηθλόπαπηα,  αξζέια,  Κηξθίξη,  Πξαζηληθέθαιε,  Κπλεγόπαπηα, Αζπξνκεησπόρελα: Από 15-9-2020 
κέρξη 31-1-2021 θάζε κέξα παληνύ όπνπ επηηξέπεηαη ην θπλήγη θαη κέρξη  (12) ζε θάζε έμνδν ζπλνιηθά 
από όια ηα είδε. 
2. Νεξόθνηα, Μπεθαηζίλη, Καιεκάλα: Από 15-9-2020 κέρξη 31-1-2021 θάζε κέξα παληνύ όπνπ 
επηηξέπεηαη ην θπλήγη θαη κέρξη (10) αλά είδνο ζε θάζε εκεξήζηα έμνδν. 

 

Γ. ΠΔΡΗΟΡΗΕΟΤΜΔ 
Σελ ρξεζηκνπνίεζε ζθύισλ δίσμεο γηα άζθεζε θπλεγίνπ από 15-9-2020 κέρξη 20-1-2021 ζε ηξείο (3) 
εκέξεο ηελ εβδνκάδα Σεηάξηε-άββαην- Κπξηαθή δειαδή κόλν ηηο εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη 
αληηζηνίρσο, ην θπλήγη ηνπ ιαγνύ. 

 

Γ. ΑΠΑΓΟΡΔΤΟΤΜΔ 
-Σν θπλήγη ηεο κπεθάηζαο ζην θαξηέξη πξσί θαη βξάδπ. 
-Σν θπλήγη γηα ηα είδε ησλ πνπιηώλ πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 2, 3 θαη 4 ηεο νδεγίαο 79/409 ΔΟΚ. 
-Σν θπλήγη ζεξακάησλ ζηα κόληκα Καηαθύγηα Άγξηαο δσήο. 
-Σν θπλήγη ζηα εθηξνθεία ζεξακάησλ. 
-Σν θπλήγη ζηηο πεξηνρέο όπνπ ηζρύνπλ απαγνξεύζεηο ζήξαο νξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο. 
-Σν θπλήγη ζε ζαιάζζηα δώλε πιάηνπο (300) κέηξσλ από ηηο αθηέο. 
- Σν θπλήγη ζηηο θακέλεο εθηάζεηο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί ή πξόθεηηαη  λα εθδνζνύλ νη ζρεηηθέο 
απνθάζεηο απαγόξεπζεο θπλεγίνπ. 
-Σν θπλήγη ζε όιεο ηηο πεξηνρέο πνπ ηζρύνπλ εηδηθνί πεξηνξηζκνί ζήξαο ζύκθσλα  κε ην άξζξν 6 ηεο 
414985/85 ( ΦΔΚ 757/Β/18-12-1985) Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο, όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη 
ηζρύεη. 
-Σν θπλήγη ζηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, ηζηνξηθνύο ηόπνπο θαη κλεκεία ρσξίο πξνεγνύκελε άδεηα ηνπ 
Τπνπξγνύ Πνιηηηζκνύ. 
- Σν θπλήγη ζε πεξηνρέο πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα θαηαζθελώζεηο θαηά ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη  
ζε απόζηαζε κέρξη δηαθνζίσλ πελήληα (250) κέηξσλ από ηελ εμσηεξηθή πεξίθξαμε απηώλ. 
-Σελ αγνξνπσιεζία όισλ ησλ εηδώλ ζεξακάησλ, εθηόο από εθείλα ηα νπνία πξνέξρνληαη από εθηξνθεία 
(δεκόζηα ή ηδησηηθά), από ηηο ειεγρόκελεο θπλεγεηηθέο πεξηνρέο θαη από ην εμσηεξηθό εθόζνλ έρνπλ  
ηεξεζεί νη λόκηκεο δηαδηθαζίεο απόθηεζεο ηνπο. 
-Σν θπλήγη ζε πεξηνρέο πνπ ιόγσ παξαηεηακέλσλ ρηνλνπηώζεσλ ή νιηθνύ παγεηνύ δεκηνπξγνύληαη 
αξλεηηθέο γηα ηα ζεξάκαηα ζπλζήθεο επηβίσζεο, εθόζνλ εθδνζεί  εηδηθόηεξε γηα ην ζέκα απηό Γ.Α.Γ.. 
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Δ. ΤΠΟΥΡΔΟΤΝΣΑΗ 
Οη θπλεγνί θαηά ηελ δηάξθεηα  θπλεγίνπ ιαγνύ, κπεθάηζαο θαη νξηπθηνύ ππνρξενύληαη λα θέξνπλ ζηνλ 
θνξκό ηνπ ζώκαηνο ηνπο έλδπκα θσζθνξίδνληνο ρξώκαηνο πνξηνθαιί (απνθιεηόκελεο απιήο ισξίδαο), 
νξαηό από θάζε νπηηθή πιεπξά, πξνο απνθπγή αηπρεκάησλ.  

 

Σ. ΔΠΗΣΡΔΠΟΤΜΔ 
Σν θπλήγη κέζα ζηηο δώλεο δηάβαζεο απνδεκεηηθώλ πνπιηώλ από 20-8-2020 κέρξη θαη 14-9-2020  όπσο 
απηέο έρνπλ  ραξαθηεξηζζεί κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο κέρξη ηελ 18-12-1985. 
Σελ  εθγύκλαζε ησλ θπλεγεηηθώλ ζθύισλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηνπο πεξηνξηζκέλνπο ρώξνπο 
εθγύκλαζεο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί από ηελ ππεξεζία καο θαη απαγνξεύεηαη νπνπδήπνηε αιινύ. 
Η ηζρύο ηεο παξνύζαο αξρίδεη από ζήκεξα θαη ιήγεη ηελ 31-7-2021, ε δε ηήξεζε ηεο αλαηίζεηαη ζηελ 
Γαζηθή Τπεξεζία, ηελ Αζηπλνκία, ηνπο θύιαθεο ζήξαο ησλ Κπλεγεηηθώλ Οξγαλώζεσλ  θαη θάζε 
θηιόλνκν πνιίηε. 
Οη παξαβάηεο θαηά πεξίπησζε ηηκσξνύληαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γαζηθνύ Κώδηθα, ηεο  ππ΄  άξ. 
414985/1985 ΚΤΑ θαη ηεο Η.Π. 37338/1807/Δ.103/1-9-2010 (ΦΔΚ 1495/Β’/2010) απόθαζεο ησλ 
Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ, Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηελ Η.Π. 8353/276/Δ103/23-2-
2012 (ΦΔΚ 415/Β’/2012) απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ - Οηθνλνκηθώλ - Αλάπηπμεο, 
Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο - Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο - Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 
Η δηάηαμε απηή λα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηεο Γ/λζεο Γαζώλ Υίνπ θαη ησλ Γήκσλ ηνπ 
Ννκνύ Υίνπ.  
 

ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ                                                                                Μ.Δ.  

1. Γήκνπο Ν. Υίνπ                                                                                  Ο Γ/ΝΣΖ ΓΑΩΝ ΥΗΟΤ  α/α 
κε ηελ παξάθιεζε λα αλαξηεζνύλ                                                                                                      
ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ ησλ.                                                                                       

                                                                                                           ΑΠΟΣΟΛΟ ΦΛΗΟΤΚΑ  

                                                                                                 ΓΑΟΠΟΝΟ 
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