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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η   
 

 
Με ατξομή ςημ έμαονη ςηπ τεςιμήπ κσμηγεςικήπ πεοιόδξσ, από ςημ Δεσςέοα 20/8, και ςημ 

αμαμεμόμεμη αύνηρη ςχμ κσμηγώμ ρςξ ύπαιθοξ, η Διεύθσμρη Δαρώμ Πιεοίαπ, εμημεοώμει όςι  ςξ Σμήμα 
Διαυείοιρηπ Άγοιαπ Ζχήπ και Θήοαπ ςηπ Γεμικήπ Διεύθσμρηπ Αμάπςσνηπ και Ποξρςαρίαπ Δαρώμ και 
Αγοξπεοιβάλλξμςξπ ςξσ ΤΠΕΝ, ενέδχρε ςημ 168583/1362/3-8-18 εγκύκλιξ, με ςημ ξπξία επιρημαίμει – 
σπεμθσμίζει ξοιρμέμεπ βαρικέπ αουέπ πξσ διέπξσμ ςη θήοα ξι ξπξίεπ και ποέπει μα ςύυξσμ ςηπ 
ιδιαίςεοηπ ποξρξυήπ ςξσ κσμηγεςικξύ κόρμξσ, ςξ κείμεμξ δε ςηπ ξπξίαπ έυει όπχπ παοακάςχ : 

 
«Εμόφει ςηπ έμαονηπ ςηπ κσμηγεςικήπ πεοιόδξσ και ποξκειμέμξσ μα απξτεσυθξύμ πεοιρςαςικά μη 
ρσμεςήπ άρκηρηπ ςηπ θηοεσςικήπ δοαρςηοιόςηςαπ , ςα ξπξία ποξκάλεραμ πξλλέπ τξοέπ αομηςικέπ 
εμςσπώρειπ και ρυόλια ακόμη και αςσυήμαςα, η σπηοερία μαπ επιρημαίμει και σπεμθσμίζει, ξοιρμέμεπ 
βαρικέπ αουέπ πξσ ποέπει μα ρσμειδηςξπξιήρξσμ όλξι ξι κσμηγξί καςά ςημ άρκηρη ςχμ θηοεσςικώμ 
δοαρςηοιξςήςχμ. 

1. Ποώςα απ’ όλα η αρτάλεια. Σξ ρημαμςικόςεοξ δεδξμέμξ πξσ ποέπει όλξι ξι κσμηγξί μα έυξσμ 
σπόφη ςξσπ, είμαι η πιρςή ςήοηρη ςχμ καμόμχμ αρταλείαπ καςά ςημ άρκηρη ςηπ κσμηγεςικήπ 
δοαρςηοιόςηςαπ. Ποέπει μα δίμεςαι ιδιαίςεοη ποξρξυή ρςξμ αρταλή υειοιρμό ςχμ όπλχμ, ςόρξ 
καςά ςη διάοκεια ςξσ κσμηγίξσ όρξ και καςά ςη μεςατξοά ή ςημ απξθήκεσρη ςξσπ. Υξοάμε 
πξοςξκαλί γιλέκξ και μξσθεςξύμε και ςξσπ άλλξσπ κσμηγξύπ. Ποέπει μα μηδεμίρξσμε ςα 
αςσυήμαςα πξσ ςα ςελεσςαία υοόμια βλέπξσμε μα ρσμβαίμξσμ ρςξ κσμήγι. 

2. Δεμ οσπαίμξσμε ςξ πεοιβάλλξμ. Δεμ πεςάμε ρκξσπίδια ρςιπ πεοιξυέπ πξσ κσμηγάμε 
και τοξμςίζξσμε πάμςα μα μαζεύξσμε ςξσπ άδειξσπ κάλσκεπ. Για ςξ θέμα ασςό έυει γίμει μεγάλη 
ρσζήςηρη και αοκεςξί κσμηγεςικξί ρύλλξγξι έυξσμ αμαλάβει ποχςξβξσλίεπ για ςξμ πεοιξοιρμό ςξσ 
ποξβλήμαςξπ. Θεχοξύμε όςι η σπξυοέχρη πεοιρσλλξγήπ ςχμ καλύκχμ και ςχμ λξιπώμ 
απξοοιμμάςχμ απξςελεί αςξμική εσθύμη ςξσ κάθε κσμηγξύ. 

3. Εταομόζξσμε ςιπ διαςάνειπ πεοί θήοαπ. Δευόμαρςε αμαμςίοοηςα ςξσπ ελέγυξσπ από ςιπ Αουέπ και 
ςα διαπιρςεσμέμα όογαμα. Δεμ διρςάζξσμε μα καςαγγείλξσμε ςη λαθοξθηοία. Ο λαθοξθήοαπ είμαι 
ευθοόπ ςξσ κσμηγξύ, κλέβει ςξ θήοαμα, αλλά και εκθέςει ςη δοαρςηοιόςηςα ρςημ κξιμή γμώμη. 

4. Σηοξύμε ςξσπ ειδικξύπ καμόμεπ πξσ ιρυύξσμ για ςξσπ σγοξςόπξσπ και κσοίχπ ςιπ απαγξοεύρειπ 
ρςη υοήρη μξλύβδιμχμ ρκαγιώμ. Δεμ κσμηγάμε με μξλύβδιμα ρκάγια ρςξσπ σγοξςόπξσπ. Η 
μξλσβδίαρη ποξρβάλει ςα ζώα, αλλά και ςξμ άμθοχπξ. 
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5. εβόμαρςε ςημ νέμη ιδιξκςηρία και ςξμ κόπξ ςχμ αγοξςώμ. Δεμ κσμηγάμε κξμςά ρε ξικιρμξύπ, 
καςαρκημώρειπ και μεμξμχμέμεπ ξικίεπ, ρε αθέοιρςξσπ λειμώμεπ, ρε αςούγηςα αμπέλια, ρε 
ελαιώμεπ, ξπχοώμεπ ποιμ ςη ρσγκξμιδή ή κξμςά ρε κςημξςοξτικά ζώα. 

6. εβόμαρςε ςξμ ξοειβάςη, ςξμ πεοιηγηςή, ςξμ εκδοξμέα, ςξμ ρσμ-κσμηγό. Όλξι έυξσμ δικαίχμα 
επατήπ με ςη τύρη. Υαιμόμεμα ςξπικιρμξύ ποέπει μα καςαδικάζξμςαι. 

7. εβόμαρςε ςξ θήοαμα. Ο ρεβαρμόπ ρςξ θήοαμα είμαι βαρικό κσμηγεςικό ανίχμα ςξ ξπξίξ δείυμει 
και ςξ επίπεδξ ςηπ κσμηγεςικήπ παιδείαπ πξσ υαοακςηοίζει κάθε κσμηγό. Αμαγμχοίζξσμε ςξ είδξπ 
ςξσ θηοάμαςξπ ποιμ παςήρξσμε ςη ρκαμδάλη. Δεμ πσοξβξλξύμε αμ δεμ είμαρςε ρίγξσοξι για ςξ 
είδξπ ςξσ θηοάμαςξπ και εάμ η απόρςαρη βξλήπ δεμ είμαι καςάλληλη. Υοξμςίζξσμε για ςημ άμερη 
αμεύοερη ςξσ ςοασμαςιρμέμξσ θηοάμαςξπ. 

8. Σξ κσμήγι είμαι και άθλημα και επατή με ςη τύρη και φσυαγχγία. Η τιλξρξτία ςξσ βαρίζεςαι 
ρςημ απόκςηρη παιδείαπ. Διενάγεςαι κάςχ από ρσγκεκοιμέμξσπ σπξυοεχςικξύπ καμόμεπ, πξσ 
ξοίζξμςαι από ςημ Πξλιςεία και επιπλέξμ σπόκειςαι και ρε πξιξςικξύπ πεοιξοιρμξύπ και ςημ 
κσμηγεςική ηθική πξσ επιβάλλξμςαι από ςημ αςξμική ρσμείδηρη και ςημ κσμηγεςική παιδεία ςξσ 
κάθε κσμηγξύ. Δεμ ποέπει ςξ κσμήγι μα μεςαβάλλεςαι, καθ’ ξιξμδήπξςε ςοόπξ, ρε μέρξ 
εκςόμχρηπ και επίδεινηπ.» 

Μεςά από ασςά, ςα Διξικηςικά σμβξύλια ςχμ Κσμηγεςικώμ σλλόγχμ ςηπ πεοιξυήπ μαπ, 
παοακαλξύμςαι για ςημ παοαπέοα εμημέοχρη ςχμ μελώμ ςξσπ, παοαμέμξμςαπ ρε ρσμευή επατή με 
ςξσπ κσμηγξύπ και ιδιαίςεοα ςξσπ μέξσπ, παοέυξμςαπ ξδηγίεπ και ξογαμώμξμςαπ, ημεοίδεπ, 
εκδηλώρειπ και δοάρειπ, όπχπ άλλχρςε ποξβλέπεςαι από ςξ καςαρςαςικό ςξσπ, έςρι ώρςε μα 
παοέυεςαι η απαοαίςηςη πληοξτόοηρη για ςη μόμιμη θηοεσςική δοαρςηοιόςηςα, μα βελςιώμεςαι η 
γμώρη, μα ασνάμεςαι η σπεσθσμόςηςα ςχμ κσμηγώμ και μα επιδιώκεςαι έμα σφηλόςεοξ επίπεδξ 
κσμηγεςικήπ παιδείαπ επ’ χτελεία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ και ςηπ άγοιαπ παμίδαπ.  

Επιρημαίμεςαι όςι, ςα μέλη ςχμ Δ.. ςχμ Κσμηγηςικώμ σλλόγχμ, ποέπει μα απξςελξύμ 
σπξδείγμαςα κσμηγώμ και γεμικόςεοα κσμηγεςικήπ ρσμπεοιτξοάπ, απξτεύγξμςαπ διεμένειπ με ςξ Δ.. 
άλλξσ ρσλλόγξσ και εμδευξμέμχπ μεςατέοξμςαπ ςημ αμςαγχμιρςική ρσμπεοιτξοά ρςα σπόλξιπα μέλη 
ςχμ ρσλλόγχμ, δημιξσογώμςαπ αομηςική εικόμα για ςξ ρύμξλξ ςχμ κσμηγώμ.   

Ο ποξψρςάμεμξπ ςηπ Δ/μρηπ Δαρώμ Πιεοίαπ 
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