
                                                               

                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Iωάννινα, 8-8-2022 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                                                                                            Αρ. Πρωτ.: 88221 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
∆ΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ-∆ΥΤ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                         Αρ. ∆.Α.∆.: 24/2022 
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ        
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                                              
Γραφείο Θήρας  
Ταχ. ∆/νση: Μαρ. Κοτοπούλη 62, Γ΄κτίριο 
Τ.Κ.: 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ   
Πληροφορίες: Μάνθος Παππάς 
Τηλ.: 26510 88102 
Email: dasioan@eedphm.ypen.gr                                                       
 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ∆ΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2022-2023   

 
 Έχοντας υπόψη:  
1) Τις διατάξεις των άρθρων 251, 258, 259, 261 του Ν.∆. 86/69 «Περί ∆ασικού Κώδικα» του 
άρθρου 11 Ν.∆. 996/71, των άρθρων 7 και 8 του Ν. 177/75, τα άρθρα 57,58,59 Ν.2637/98 και 
τις διατάξεις της µε αριθµό 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-85) κοινής απόφασης των 
Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας «Περί µέτρων διαχείρισης της άγριας 
πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1186/Β/31-12-96), 
294283/23-12-97 (ΦΕΚ 88/Β/4-2-98), 87578/703/6-3-07 (ΦΕΚ 581/Β/23-4-07) κοινές 
αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας καθώς και την µε αριθµό 
37338/1807/103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) Κ.Υ.Α των Υπ. Οικονοµικών, Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής. 
2) Το άρθρο 255 του Ν.∆. 86/69, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 57, παρ. 4 του Ν. 
2637/98. 
3) Τις διατάξεις του Ν.3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων κατάρτιση 
δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων 
και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 303/Α΄/24-12-2003. 
4) Τη «∆ιεθνή σύµβαση της Βέρνης για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού 
περιβάλλοντος της Ευρώπης» που κυρώθηκε µε τον ν.1335/1983 (ΦΕΚ32/Α/13-3-1983). 
5) Την µε αριθµ.ΥΠΕΝ/∆∆Υ/48478/3594/16-5-2022 (ΦΕΚ2415τ.Β/16-5-2022) ΚΥΑ των Υπ. 
Οικονοµικών – Περιβάλλοντος & Ενέργειας - Εσωτερικών «Καθορισµός των διοικητικών 
λεπτοµερειών µεταφοράς των δασικών υπηρεσιών, του  αντίστοιχου προσωπικού και λοιπών 
θεµάτων της παρ. 5 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 
(Α ́ 143), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α ́ 156).». 
6) Την µε αριθµ.ΥΠΕΝ/∆ΝΕΠ/68754/2347/19-7-2022 (ΦΕΚ4041/τ.Β/29-7-2022) 
Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και «Με Εντολή Υπηρεσιακού Γραµµατέα, του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, κατά λόγο αρµοδιότητας, στους Προϊστάµενους των Επιθεωρήσεων Εφαρµογής 
∆ασικής Πολιτικής της Γενικής Γραµµατείας ∆ασών του ΥΠΕΝ και στους Προϊσταµένους των 
∆ιευθύνσεων, ∆ασαρχείων και Τµηµάτων που υπάγονται σε αυτές». 
7) Την µε αριθ. ΥΠΕΕΝ/∆∆∆/80188/2575/1-8-2022 (ΦΕΚ4132 τεύχος Β΄/3-8-2022) απόφαση 
του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε την οποία ρυθµίζεται το κυνήγι για το κυνηγετικό 
έτος 2022- 2023. 
 

                                                         
     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
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                                                     Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  µ  ε  
 
A΄:1. Για την περιφέρεια του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων και για το κυνηγετικό έτος 2022-2023 
καθορίζουµε τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου από 20 Αυγούστου 2022 µέχρι και 28 
Φεβρουαρίου 2023.  
2. Τα είδη των θηραµάτων των οποίων επιτρέπεται το κυνήγι, η περίοδος και οι ηµέρες 
κυνηγιού τους, καθώς και ο µέγιστος αριθµός θηραµάτων που επιτρέπεται να κατέχει κάθε 
κυνηγός ανά ηµερήσια έξοδο αναφέρονται στον συνηµµένο πίνακα θηρεύσιµων ειδών της  
παρούσης.  
3. Απαγορεύουµε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το 
βράδυ. 
4. Περιορίζουµε τη χρησιµοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου από 15-9-2022 µέχρι 
28-2-2023 σε τρεις (3) ηµέρες την εβδοµάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή µόνο 
τις ηµέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται, αντιστοίχως, το κυνήγι του Λαγού και του 
Αγριόχοιρου. Ο ανωτέρω περιορισµός της χρήσης σκύλων δίωξης δεν ισχύει κατά την δράση 
των συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων που συγκροτούνται από τις δασικές Υπηρεσίες στα 
πλαίσια του άρθρου 259 του ∆ασικού Κώδικα και των οµάδων κυνηγών που 
δραστηριοποιούνται δυνάµει της υπό στοιχεία 147/21886/25-1-2021 ΚΥΑ (Β΄313) 
5. Επιτρέπουµε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε οµάδες µέχρι δέκα (10) κυνηγών, 
χωρίς περιορισµό στο όριο κάρπωσης κατά οµάδα και ηµερήσια έξοδο. Για λόγους 
προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη 
χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώµα 
του, καθώς και τις χοιροµητέρες αυτών. 
6. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409 ΕΟΚ και σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β/18-2-85) κοινής απόφασης των Υφυπουργού 
Εθνικής Οικονοµίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «µέτρα διαχείρισης της άγριας 
πτηνοπανίδας». 
7. Επιτρέπουµε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) από 20-8 έως 14-9-2022 χωρίς σκύλο 
δίωξης στις ζώνες διάβασης και από 15-9-2022 µέχρι 20-1-2023 µε τη χρησιµοποίηση 
κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-1-2023 µέχρι 28-2-2023 χωρίς σκύλο 
δίωξης, µόνο στους νοµούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι.∆ιευκρινίζουµε 
ότι η χρησιµοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της αλεπούς υπόκειται στους 
περιορισµούς της παραγράφου 4 της παρούσης. 
8. Επιτρέπουµε το κυνήγι του Πετροκούναβου (Martes foina) µε τη χρησιµοποίηση 
κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης από 15-9-2022 µέχρι 20-1-2023 και από 21-1-2023 µέχρι 
και 28-2-2023 χωρίς σκύλο δίωξης. 
9. Από 20-8-2022 µέχρι και 14-9-2022 επιτρέπεται το κυνήγι µόνο µέσα στις ζώνες διάβασης 
αποδηµητικών πουλιών των εξής θηραµάτων: Τρυγονιού, Αγριοπερίστερου, Ορτυκιού, 
Σιταρήθρας, Τσίχλας, ∆ενδρότσιχλας, Κοκκινότσιχλας, Γερακότσιχλας, Κάργιας, Κουρούνας, 
Καρακάξας, Ψαρονιού και Κότσυφα. Οι ζώνες διάβασης αποδηµητικών πουλιών για την 
περιφέρεια του ∆ασαρχείου Ιωαννίνων είναι οι εξής: 
α) Το οροπέδιο Ιωαννίνων, που ορίζεται από την οριογραµµή που διέρχεται από τις παρυφές 
των πεδιάδων των χωριών Πεδινής, Σταυρακίου, Βουνοπλαγιάς, Ροδοτοπίου, Νεοχωρίου, 
Πετσαλίου, Ασφάκας, Περάµατος, Λυγγιάδων, Λογγάδων, Βασιλικής, Χαροκοπίου, 
Μουζακαίων, Κουτσελιού, Νεοκαισάρειας, Μπιζανίου, Αβγού, Κρυφοβού και Αµπελιάς. 
β) Το λεκανοπέδιο ∆ωδώνης (Πεδινές περιοχές Μελιγγών, Μαντείου, ∆ωδώνης και ∆ραµεσιών). 
γ) Οι δασαγροτικές περιοχές Πετραλώνων, Περάτης, Κόντσικας και Πολυλόφου. 
δ) Η κοιλάδα του ποταµού Καλαµά (πεδινές περιοχές των χωριών Γκριµπόβου, Πολυδώρου,    
Λεπτοκαρυάς, Βροσίνας, Κληµατιάς κοντά στο ποτάµι). 
ε) Η πεδιάδα Καλαµά-Παρακαλάµου (συνεχόµενες πεδινές εκτάσεις από Καλπάκι, ∆ολιανά, 
Παρακάλαµο µέχρι Κουκλιούς και Μαζαράκι). 
ζ) Η πεδιάδα Βίτσας, Άνω Πεδινών και Κάτω Πεδινών. 
η) Η πεδιάδα Ασπραγγέλων (από θέση Καµπόπουλος µέχρι Άγιος Αθανάσιος). 
θ) Η πεδιάδα Μπαλντούµας (η έκταση κοντά στο ποτάµι).  
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Β΄ Απαγορεύουµε το κυνήγι: 
1. Στα  καταφύγια άγριας ζωής: α) ∆ελβινακίου, εκτάσεως 15.250 στρ., β) Βρυσοχωρίου – 
Ηλιοχωρίου, εκτάσεως 39.000 στρ., γ) Ασπραγγέλων - Ελάτης, εκτάσεως 7.100 στρ., δ) 
Λάβδανης - Αγίας Μαρίνας - Καστανής (Μακραλέξη), εκτάσεως 13.500 στρ., ε) Κουπακίων, 
14.000 στρ., ζ) Ευρύτερης περιοχής χαράδρας ποταµού Αράχθου, έκτασης 27.330 στρ. 
2. Στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου και συγκεκριµένα στη περιοχή µε την ονοµασία 
«Πυρήνας του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου - Τµήµα Βίκος ( Ζώνη Ια) (ΦΕΚ 639/τεύχος 
∆΄ /14-6-2005). 
3. Στο Εθνικό Πάρκο Τζουµέρκων και συγκεκριµένα στις περιοχές µε την ονοµασία «Περιοχή 
Προστασίας της Φύσης Χαράδρας Αράχθου» (ΖώνηΙα) και το άνω τµήµα του ποταµού 
Καλαρρύτικου µε τα φαράγγια και τις διακλαδώσεις του µε την ονοµασία «Περιοχή 
Προστασίας της Φύσης Άνω τµήµατος Καλαρρύτικου (Ζώνη Ιβ) του Εθνικού Πάρκου 
Τζουµέρκων (ΦΕΚ 49/τεύχος ∆΄/12-2-2009).  
4. Στις  περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισµένης χρονικής διάρκειας. 
5. Στα  εκτροφεία θηραµάτων.  
6. Απαγορεύεται το κυνήγι στον περιφραγµένο χώρο της Πανεπιστηµιούπολης Ιωαννίνων. 
7. Στις καµένες εκτάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις απαγόρευσης 
κυνηγίου. 
8. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και µνηµεία χωρίς προηγούµενη 
άδεια του Υπουργού Πολιτισµού. 
9. Απαγορεύουµε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραµάτων, εκτός εκείνων τα οποία 
προέρχονται από εκτροφεία (δηµόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόµενες κυνηγετικές περιοχές ή 
από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόµιµες διαδικασίες απόκτησής τους. 
10. Η εκγύµναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο στους 
περιορισµένους χώρους εκγύµνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και 
απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού. 
 

        Γ΄ Κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, µπεκάτσας και ορτυκιού, οι 
κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορµό του σώµατός τους ένδυµα φωσφορίζοντος 
χρώµατος πορτοκαλί (αποκλειόµενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά 
προς αποφυγή ατυχηµάτων. 
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει στις 20 Αυγούστου 2022 και λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2023. 
Η τήρησή της ανατίθεται στους ∆ασικούς Υπαλλήλους, Ιδιωτικούς Θηροφύλακες, στην 
Ελληνική Αστυνοµία και σε κάθε φιλόνοµο πολίτη. Οι παραβάτες της παρούσας  τιµωρούνται 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες περί Θήρας διατάξεις.    
                                                                                               
      
                                                                                  Ο Αν. Προϊστάµενος του ∆ασαρχείου  
                                                                                                                
 
 
                                                                                                 Χρήστος Λαγός 
                                                                                          ∆ασολόγος µε Α΄ Βαθµό          
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                                                                                 ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ  ΕΙ∆ΩΝ 
                                                                

 
* Περιοχές της Χώρας οι οποίες µέχρι την 18/12/1985 είχαν χαρακτηριστεί µε αποφάσεις του Υπουργείου Γεωργίας «ως ζώνες 
διάβασης των αποδηµητικών πουλιών».              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΖΩΝΕΣ  * ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

 ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:     
1. Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus) 20/8 - 14/9 15/9 -10/3 Όλες Χωρίς περιορισµό 
2. Λαγός ( Lepus europaeus)  15/9 -10/1 Τετ-Σαβ-Κυρ. Ένα (1) 
3.  Αγριόχοιρος (Sus scrofa)  15/9 - 28/2 Τετ-Σαβ-Κυρ. Χωρίς περιορισµό 
4. Αλεπού (Vulpes vulpes) 20/8-14/9 15/9 - 28/2 Όλες Χωρίς περιορισµό 
5.  Πετροκούναβο (Martes foina)  15/9 - 28/2 'Όλες Χωρίς περιορισµό 
 ΠΟΥΛΙΑ:  α) ∆ενδρόβια, εδαφόβια κ.α     
1. Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 20/8 - 14/9 15/9-10/2 'Όλες ∆έκα (10) 
2. Φάσα (Columba palumbus) 20/8 - 14/9 15/9-20/2 'Όλες Χωρίς περιορισµό 
3. Αγριοπερίστερο (Columba livia) 20/8 - 14/9 15/9-20/2 'Όλες Χωρίς περιορισµό 
4. Ορτύκι (Coturnix coturnix) 20/8 - 14/9 15/9-20/2 'Oλες ∆ώδεκα(12) 
5. Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 20/8 - 14/9 15/9-20/2 'Oλες         Έξι (6)***** 
6. Τσίχλα (Turdus philomelos) 20/8 - 14/9 15/9-28/2 'Oλες  
7. ∆ενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) 20/8 - 14/9 15/9-20/2 'Όλες 25 (Συνολικά 
8. Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 20/8 - 14/9 15/9-28/2 'Όλες από όλα τα είδη) 
9. Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) 20/8 - 14/9 15/9-28/2 'Όλες  
10. Κότσυφας (Turdus merula) 20/8 - 14/9 15/9-20/2 'Oλες  
11. Καρακάξα (Pica pica) 20/8 - 14/9 15/9-28/2 'Oλες Χωρίς περιορισµό 
12. Κάργια (Corvus monedula) 20/8 - 14/9 15/9-28/2 'Όλες Χωρίς περιορισµό 
13. Κουρούνα (Corvus corone) 20/8 - 14/9 15/9-28/2 'Όλες Χωρίς περιορισµό 
14. Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) 20/8 - 14/9 15/9-28/2 'Όλες Χωρίς περιορισµό 
15. Μπεκάτσα (Scolopax rusticola)  15/9-28/2 Oλες ∆έκα(10) 
16. Πετροπέρδικα(Alectoris graeca)  1/10-15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ ∆ύο (2) 
17. Νησιωτική Πέρδικα (Alectoris chukar)  1/10-15/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Τέσσερα (4) 
18. Φασιανός (Phasianus colchicus)  15/9-31/12 Τετ-Σαβ-Κυρ Ένα  (1) 
 ΠΟΥΛΙΑ:  β) Υδρόβια και παρυδάτια     
1. Σφυριχτάρι (Anas penelope)  15/9 -10/2 'Oλες  
2. Κιρκίρι (Anas crecca)  15/9 - 31/1 'Oλες  
3. Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos)  15/9 - 31/1 'Oλες  
4. Σουβλόπαπια (Anas acuta)  15/9-10/2 'Oλες  
5. Σαρσέλα (Anas querquedula)  15/9 -31/1 'Oλες  
6. Χουλιαρόπαπια ( Anas clypeata)  15/9 -31/1 'Oλες 12 (Συνολικά 
7. Κυνηγόπαπια (Aythya ferina)  15/9 - 31/1 'Oλες από όλα τα είδη) 
8. Τσικνόπαπια (Aythya fuligula)  15/9- 31/1 'Oλες  
9. Φαλαρίδα (Fulica atra)  15/9 - 10/2 'Oλες  
10. Ασπροµετωπόχηνα ( Anser albifrons)  15/9 -31/1 Όλες  
11. Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)  15/9- 31/1 ΄Oλες ∆έκα (10) 
12. Νερόκοτα (Gallinula chloropus)  15/9 -31/1 'Oλες ∆έκα (10) 
13. Καληµάνα (Vanellus vanellus)  15/9 - 31/1 Όλες ∆έκα (10) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ:   
Ι) ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ                                                                                   
Όλους τους ∆ήµους δικαιοδοσίας µας σε δύο (2) αντίτυπα µε αποδεικτικό                                              
που θα µας στείλουν µέχρι 30-8-2022 
ΙΙ) ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας  
Γενική Γραµµατεία ∆ασών  
Γενική ∆/νση ∆ασών και ∆ασικού Περιβάλλοντος  
∆/νση ∆ιαχείρισης ∆ασών 
Τµήµα ∆ιαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας 
 Τέρµα Αλκµάνους-Ιλίσια Τ.Κ. 11528 - ΑΘΗΝΑ 

2. Κυνηγετικούς Συλλόγους Ιωαννίνων, ∆ελβινακίου, Πραµάντων και Ζαγορίου - Έδρα τους 
(µε παράκληση να δώσουν οδηγίες στα µέλη τους) 

3. Ε' Κυνηγετική Οµοσπονδία Ηπείρου  
Οπλαρχηγού Πουτέτση 19 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

4. Όλους τους ∆ασικούς υπαλλήλους - Έδρα τους (Για την εφαρµογή) 
5. Ιδιωτικούς Θηροφύλακες Κυνηγετικών Συλλόγων και Κυνηγετικής Οµοσπονδίας Ηπείρου - Έδρα τους  

(Για την εφαρµογή)   
6. ∆/νση ∆ασών Ιωαννίνων - Ενταύθα 
7. ∆/νση Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών Ηπείρου & ∆υτικής Μακεδονίας - Ενταύθα 
8. Αστυνοµική ∆/νση Ιωαννίνων – Ενταύθα 
9. Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ Μονάδα ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου 

Τ.Κ. 44007,Ασπράγγελοι ∆ήµου Ζαγορίου  
10. Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ Μονάδα ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουµέρκων, Κοιλάδας Αχελώου, 

Αγράφων & Μετεώρων     
Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, Πανεπιστηµιούπολη Ιωαννίνων ,Τ.Κ. 45110 - Ιωάννινα 

11. Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ Μονάδα ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας  
4ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Τρικάλων 

                   Τ.Κ. 45445, Πέραµα Ιωαννίνων  (Παλαιό ∆ηµαρχείο Περάµατος) 
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