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ΔΑΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΘΗΡΑ ΔΑΑΡΧΕΙΟΤ ΔΡΑΜΑ 
ΚΤΝΗΓΕΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2019-2020 

 
 
  Έυξμςαπ σπόφη: 
1.ιπ διαςάνειπ ςξσ Μ.Δ. 86/69 «πεοί Δαρικξύ Ιώδικα» (άοθοα 251,258,259 και 261), ςξσ 
Μ.Δ. 996/71 (άοθοξ 11), ςξσ Μ.177/75 (άοθοα 7 και 8), ςξσ Μ.2637/98 (άοθοα 57,58 και 
59) και ςηπ 414985/29-11-85 (ΤΔΙ 757/ς.Β΄/18-12-85) κξιμήπ απόταρηπ ςξσ 
Στσπξσογξύ Δθμικήπ Ξικξμξμίαπ και Αμαπληοχςή Σπξσογξύ Γεχογίαπ «Λέςοα 
Διαυείοιρηπ ςηπ άγοιαπ πςημξπαμίδαπ ,όπχπ ασςή ςοξπξπξιήθηκε με ςιπ σπ’άοιθμ. 
366599/16-12-96 (ΤΔΙ 1188/ς.Β΄/31-12-96),294283/23-12-97  (ΤΔΙ 68/.Β΄/4-2-
98),87578/703/6-3-2007 (ΤΔΙ 581/ς.Β΄/23-4-2007)κξιμέπ απξτάρειπ ςχμ Σπξσογώμ 
Δθμικήπ Ξικξμξμίαπ και Γεχογίαπ και ςηπ Ζ.Ο. 37338/1807/Δ.103/1-9-2010 (ΤΔΙ 
1495/ς.Β΄/2010) κξιμήπ Απόταρηπ ςχμ Σπξσογώμ Ξικξμξμικώμ, Ξικξμξμίαπ, 
Αμςαγχμιρςικόςηςαπ  και Μασςιλίαπ, Οεοιβάλλξμςξπ, Δμέογειαπ και Ιλιμαςικήπ Αλλαγήπ. 
2.ξ άοθοξ 255 ςξσ Μ.Δ. 86/69, όπχπ αμςικαςαρςάθηκε με ςξ άοθοξ 57, παο.4 ςξσ Μ. 
2637/98. 
3.ιπ διαςάνειπ ςξσ Μ. 3208/2003 «Οοξρςαρία ςχμ Δαρικώμ Ξικξρσρςημάςχμ, καςάοςιρη 
δαρξλξγίξσ, ούθμιρη εμποαγμάςχμ δικαιχμάςχμ επί Δαρώμ και Δαρικώμ εμ γέμει 
εκςάρεχμ και άλλεπ διαςάνειπ» (ΤΔΙ 303/ς.Α΄/24-12-2003). 
4.ημ Διεθμή Ρύμβαρη ςηπ Βέομηπ «για ςημ διαςήοηρη ςηπ άγοιαπ ζχήπ και ςξσ τσρικξύ 
πεοιβάλλξμςξπ ςηπ Δσοώπηπ» όπχπ κσοώθηκε με ςξμ Μ.1335/83 (ΤΔΙ 32/ς.Α΄/13-3-83). 
5.ημ Διεθμή Ρύμβαρη Παμράο «για ςημ ποξρςαρία  ςχμ Διεθμξύπ Δμδιατέοξμςξπ 
σγοξςόπχμ και σδοξβιξςόπχμ» η ξπξία κσοώθηκε με ςξμ Μ.191/1974 (ΤΔΙ350/ς.Α’ /29-
11-74). 
6.ημ Ρύμβαρη ςηπ Βόμμηπ «για ςημ Διαςήοηρη ςχμ απξδημηςικώμ ειδώμ πξσ αμήκξσμ 
ρςημ άγοια παμίδα»,η ξπξία κσοώθηκε με ςξμ Μ.2719/99(ΤΔΙ 106/ς.Α΄26-5-99). 
7.ημ Ιξιμξςική Ξδηγία 79/409/ΔΞΙ «για ςημ Διαςήοηρη ςχμ Άγοιχμ Οςημώμ» καθώπ και 
όλεπ ςιπ μεςέπειςα ρυεςικέπ ςοξπξπξιήρειπ ςηπ. 

Δράμα. 9 Ασγξύρςξσ 2019 
 
Αριθ. Πρωτ.: 11649 

 
 

 

 

 

mailto:das-dra@damt.gov.gr
ΑΔΑ: 6ΗΡ9ΟΡ1Υ-8ΦΥ



8.ημ Ιξιμξςική Ξδηγία 92/43/ΔΞΙ «για ςημ διαςήοηρη ςχμ τσρικώμ ξικξςόπχμ καθώπ 
και ςηπ άγοιαπ παμίδαπ και υλχοίδαπ». 
9.ιπ 399/93, 540/93, 641/93, 1174/94, 1592/98, 590/98, 2580/00, 1047/01 και 2603/03 
Απξτάρειπ ςξσ ΡςΔ. 
10.ξμ Μ.3028/2002 (ΤΔΙ 153/ς.Α΄/2002) «για ςημ Οοξρςαρία ςχμ Αουαιξςήςχμ και εμ 
γέμει ςηπ Οξλιςικήπ κληοξμξμιάπ». 
11.ιπ διαςάνειπ ςξσ Μ.3852/2010 (ΤΔΙ87/ςΑ/7-6-2010) «Μέα Αουιςεκςξμική ςηπ  
Ασςξδιξίκηρηπ και ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ-Οοόγοαμμα Ιαλλικοάςηπ» και ςξσ 
Ο.Δ. 142/2010 (ΤΔΙ 235/ς.Α΄/27-12-2010). 
12.ημ αοιθμ 35748/30-05-2017 (ΤΔΙ 1971/ςβ/7-06-2017) απόταρη ςξσ Ρσμςξμιρςή 
Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ και Ηοάκηπ «Οεοί ενξσριξδξςήρεχπ ποξπ 
σπξγοατή με εμςξλή. 
13.ιπ διαςάνειπ ςηπ σπ’ αοιθμ.40379/1-10-2009 Ιξιμήπ Σπξσογικήπ Απόταρηπ 
«Υαοακςηοιρμόπ υεοραίχμ και σδάςιμχμ πεοιξυώμ ςηπ Ξοξρειοάπ Πξδόπηπ χπ Δθμικό 
Οάοκξ» (ΤΔΙ 445/ς.Δ΄/2-10-2009) όπχπ ασςή ςοξπξπξιήθηκε και ρσμπληοώθηκε με ςημ 
σπ’αοίθμ. 1433/12-4-2010 κξιμή Σπξσογική Απόταρη (ΤΔΙ 209/ς.Δ΄/21-4-2010). 
14.ημ σπ’αοιθμ. ΖΟ 8383/276/Δ106/17-2-2012 κξιμή σπξσογική απόταρη ςχμ 
σπξσογώμ Δρχςεοικώμ, Ξικξμξμικώμ, Αμάπςσνηπ, Αμςαγχμιρςικόςηςαπ και Μασςιλίαπ, 
Οεοιβάλλξμςξπ, Δμέογειαπ και Ιλιμαςικήπ Αλλαγήπ και Αγοξςικήπ Αμάπςσνηπ και 
οξτίμχμ (ΤΔΙ 415Β/23-2-2012). 
15.ημ σπ’αοιθμ. 71082/539/5-8-2019 (ΤΔΙ 3137/ςΒ/6-8-2019) απόταρη ςξσ Σπξσογξύ , 
Οεοιβάλλξμςξπ και Δμέογειαπ «Πσθμίρειπ θήοαπ για ςημ κσμηγεςική πεοίξδξ 2019-2020». 
 

Ρ Τ Θ Μ Ι  Ζ Ο Τ Μ Ε 
 
ημ θήοα ρςημ πεοιξυή ςξσ Δαραουείξσ Δοάμαπ για ςημ Ισμηγεςική πεοίξδξ 2019-2020 
από 20-8-2019 μέχρι 29-2-2020 χπ ακξλξύθχπ: 
 
Α. ΕΠΙΣΡΕΠΟΤΜΕ 
1.ημ άρκηρη ςηπ θήοαπ θηοεύριμχμ θηοαμάςχμ χπ άθλημα πξσ αρκείςαι από καςόυξσπ 
άδειαπ θήοαπ, μόμξ με κσμηγεςικό επχμιζόμεμξ όπλξ, με λεία κάμμη και είμαι μξμόκαμμξ 
δίκαμμξ ή καοαμπίμα, με ή υχοίπ ρκύλξ. 
2.ξ κσμήγι ςχμ απξδημηςικώμ ειδώμ: Ριςαοήθοα, Τάρα, Αγοιξπεοίρςεοξ, Ξοςύκι, 
οσγόμι, ρίυλα, Δεμδοόςριυλα, Ιξκκιμόςριυλα, Γεοακόςριυλα, Ιόςρσταπ, Ιαοακάνα, 
Ιάογια, Ιξσοξύμα και Φαοόμι από 20-8-2019 μέυοι 14-9-2019 όλεπ ςιπ μέοεπ 
απξκλειρςικά και μόμξ ρςιπ πεοιξυέπ πξσ έυξσμ υαοακςηοιρθεί με απόταρη ςξσ 
Σπξσογείξσ Γεχογίαπ χπ ζώμεπ διάβαρηπ ςχμ απξδημηςικώμ πξσλιώμ, όπχπ 
αματέοξμςαι παοακάςχ: 
2.1. Από ςημ πόλη ςηπ Δοάμαπ, ακξλξσθώμςαπ ςξ δημόριξ δοόμξ Δοάμαπ-Ι. Μεσοξκξπίξσ 
έχπ ρςημ διαρςαύοχρη Ιξκκιμξγείχμ και από εκεί δια ςξσ δημόριξσ δοόμξσ, μέυοι ςημ 
Λικοόπξλη. Ρςημ ρσμέυεια, η ζώμη, καςεσθσμόμεμη αοιρςεοά και δια μέρξσ ςξσ δοόμξσ 
ποξπ ςα υχοιά Υαοιςχμέμη-Ι.Βούρη-Αμθξυώοι-Ιαλλιθέα, καςαλήγει ρςξμ πξςαμό Αγγίςη 
(γέτσοα δημόριαπ ξδξύ ρςα όοια ςχμ Μξμώμ Δοάμαπ-Ρεοοώμ). Από εκεί ακξλξσθεί ςημ 
ξοιξγοαμμή, ςχμ Μξμώμ Δοάμαπ-Ιαβάλαπ, μέυοι ςημ γέτσοα ςηπ δημόριαπ ξδξύ Δοάμαπ-
Ιαβάλαπ, ςξσ πξςαμξύ Ιεταλαοίξσ.  Ρςη ρσμέυεια δια ςξσ πξςαμξύ Ιεταλαοίξσ, 
καςαλήγει ρςιπ πηγέπ Ισογίχμ και καςά μήκξπ ςξσ Δημόριξσ δοόμξσ, διέουεςαι από ςα 
Ιύογια και ρσμευίζει ςξμ δοόμξ ποξπ ςα Οηγάδια, Αγξοά, Αδοιαμή, όπξσ τθάμει ρςξμ 
δημόριξ δοόμξ Μικητόοξσ, Δοάμαπ, ςξμ ακξλξσθεί μέυοι ςημ Δοάμα όπξσ είμαι και η 
ατεςηοία. 
2.2. Ρε πλάςξπ 500 μέςοχμ ςχμ παοακάςχ υειμάοοχμ και πξςαμώμ: 
α) Υείμαοοξπ Δξνάςξσ: Αουίζει από ςξμ ριδηοξδοξμικό ρςαθμό Ολαςαμιάπ και ςελειώμει 
ρςξ Δ.Δ.Αδοιαμήπ όπξσ και ρσμαμςά ςη ζώμη διάβαρηπ. 
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β) Οξςαμόπ Μέρςξπ: Αουίζει από ςξ έμεμξπ και ςελειώμει ρςα όοια ςχμ μξμώμ Δοάμαπ-
Νάμθηπ. 
3. α είδη ςηπ άγοιαπ παμίδαπ ςχμ ξπξίχμ επιςοέπεςαι ςξ κσμήγι, η πεοίξδξπ και ξι 
ήμεοεπ κσμηγίξσ ςξύπ, καθώπ και ξ μέγιρςξπ αοιθμόπ θηοεσμέμχμ πξσλιώμ ή 
θηλαρςικώμ, πξσ επιςοέπεςαι μα θηοεύρει  κάθε κσμηγόπ καςά ςημ ημεοήρια ενόομηρη, 
αματέοξμςαι ρςξμ πιμάκα πξσ επιρσμάπςεςαι  << ΟΘΜΑΙΑΡ ΗΖΠΔΣΡΘΛΩΜ ΔΘΔΩΜ>> 
4. Για όρα ειδή πξσλιώμ δεμ αματέοξμςαι ρςημ παοξύρα, απαγξοεύεςαι ςξ κσμήγι ςξσπ 
ρσμτώμα με ςιπ διαςάνειπ  414985/29-11-85 (Τ.Δ.Ι.757/ς.Β’/18-12-1985) Ι.Σ.Α. ςξσ στ. 
Δθμικήπ Ξικξμξμίαπ και Αμαπ.  Σπ.Γεχογίαπ<< Οεοί μέςοχμ διαυείοιρηπ ςηπ άγοιαπ 
πςημξπαμίδαπ>> όπχπ ςοξπξπξιήθηκε με ςιπ  366599/16-12-1996 (Τ.Δ.Ι. 1188/ ς.Β’/31-
12-1996) και  29483/23-12-1997   (Τ.Δ.Ι. 68/ς.Β΄ /4-2-1998) και 87578/703/6-3-2007   
(Τ.Δ.Ι. 581/ς.Β’  /23-4-2008 Ι.Σ.Α.) 
5. ξ κσμήγι ςχμ ειδώμ Τάρα, Αγοιξπεοίρςεοξ, Ξοςύκι, οσγόμι, Δεμδοόςριυλα και 
Ιόςρσταπ  από 15-9-2019 έχπ 20-2-2020 εμώ ςξ κσμήγι ςχμ ειδώμ ρίυλα, 
Ιξκκιμόςριυλα, Γεοακόςριυλα, Ιαοακάνα, Ιάογια, Ιξσοξύμα, Φαοόμι και Λπεκάςρα από 
15-9-2019 έχπ 29-2-2020, ςξ κσμήγι ςηπ ριςαοήθοαπ από 15-9-2019 έχπ 10-2-2020, ρε 
όλεπ ςιπ πεοιξυέπ πξσ επιςοέπεςαι ςξ κσμήγι και όλεπ ςιπ μέοεπ. 
Ξ επιςοεπόμεμξπ αοιθμόπ αςόμχμ αμά κσμηγό και αμά ένξδξ είμαι για Τάρα, 
Αγοιξπεοίρςεοξ, Ιαοακάνα, Ιάογια, Ιξσοξύμα και Φαοόμι υχοίπ πεοιξοιρμό, για Ξοςύκι  
δώδεκα (12) και ςοσγόμι ξυςώ (8) άςξμα, για Δεμδοόςριυλα, , Ιξκκιμόςριυλα, 
Γεοακόςριυλα και Ιόςρσταπ είκξρι πέμςε (25) άςξμα. 
6. ξ κσμήγι ςξσ λαγξύ, ρε όλεπ ςηπ πεοιξυέπ πξσ επιςοέπεςαι η θήοα, ςοειπ (3) ημέοεπ 
ςημ εβδξμάδα, έςαοςη, Ράββαςξ, Ισοιακή, από 15-9-2019 μέυοι 10-1-2020 με 
δικαιώμαςα θήοεσρηπ εμόπ (1) λαγξύ για κάθε κσμηγό καςά ημεοήρια ενόομηρη. 
Απαγξοεύεςαι ςξ κσμήγι ςξσ λαγξύ καθ’ όλη ςη διάοκεια ςηπ κσμηγεςικήπ πεοιόδξσ ρςα 
μηριά ςηπ Κήμμξσ και ςξσ Άγιξσ Δσρςοαςίξσ. 
7. ξ κσμήγι ςξσ αγοιόυξιοξσ, ρε όλεπ ςιπ πεοιξυέπ πξσ επιςοέπεςαι ςξ κσμήγι ςοειπ (3) 
ήμεοεπ ςημ εβδξμάδα, έςαοςη, Ράββαςξ, Ισοιακή, από 15-9-2019 μέυοι 20-1-2020 ρε 
ξμάδεπ μέυοι δέκα (10) κσμηγώμ, με δικαίχμα θήοεσρηπ υχοίπ πεοιξοιρμό ρςξ όοιξ 
κάοπχρηπ αμά ξμάδα και ένξδξ. 
Για λξγξύπ ποξρςαρίαπ ςηπ τσρικήπ παοάγχγηπ ςξσ αγοιόυξιοξσ, απαγξοεύεςαι ςξ 
κσμήγι ρε όλη ςη υώοα ςξσ μεαοξύ αγοιόυξιοξσ όρξ ασςόπ τέοει ςηπ υαοακςηοίρςηκεπ 
οαβδώρειπ ρςξ ρώμα ςξσ, καθώπ και ςιπ υξιοξμηςέοεπ ασςώμ.  
8. ξ κσμήγι ςηπ πεςοξπέοδικεπ, ρε όλεπ ςιπ πεοιξυέπ πξσ επιςοέπεςαι η θήοα, από  1-10-
2019 μέυοι 15-12-2019, ςοειπ (3) ημέοεπ ςημ εβδξμάδα, έςαοςη, Ράββαςξ, Ισοιακή, με 
δικαίχμα θήοεσρηπ μέυοι δσξ (2) πεςοξπέοδικεπ καςά κσμηγό και ημεοήρια ενόομηρη. 
 Για ςη ΕΔΟ ςξσ Ταλακοξύ Όοξσπ επιςοέπεςαι η θήοα ςηπ πεςοξπέοδικαπ μόμξ ςιπ ημέοεπ 
Ράββαςξ και Ισοιακή. 
 ξ κσμήγι ςηπ μηριώςικηπ πέοδικαπ επιςοέπεςαι από 1-10-2019 έχπ 15-12-2019, ςοειπ (3) 
ημέοεπ ςημ εβδξμάδα, έςαοςη, Ράββαςξ, Ισοιακή. Λε δικαίχμα θήοεσρηπ μέυοι ςέρρεοα 
(4) άςξμα καςά κσμηγό και ημεοήρια ενόομηρη. 
9. ημ υοηριμξπξίηρη ςξσ ρκσλξύ δίχνηπ, για άρκηρη κσμηγίξσ, από 15-9-2019 μέυοι 
21-1-2020 ρε ςοειπ (3) ημέοεπ ςημ εβδξμάδα, έςαοςη, Ράββαςξ, Ισοιακή, δηλαδή μόμξ 
ςιπ ήμεοεπ  πξσ επιςοέπεςαι αμςιρςξίυχπ ςξ κσμήγι ςξσ λαγξύ και ςξσ αγοιόυξιοξσ. 
10. ξ κσμήγι ςηπ αλεπξύπ από 20-8-2019 έχπ 14-9-2019, ρςιπ ζώμεπ διάβαρηπ υχοίπ 
ρκύλξ δίχνηπ, ρςιπ πεοιξυέπ πξσ διεμεογείςαι ποόγοαμμα εμβξλιαρμώμ από αέοξπ για ςη 
λύρρα, ςξσ πεςοξκξύμαβξσ και ςηπ αλεπξύπ από 15-9-2019 μέυοι 20-1-2020, με ςημ 
υοηριμξπξίηρη κσμηγεςικξύ όπλξσ και ρκσλξύ δίχνηπ και από 21-1-2020 μέυοι 29-2-
2020, υχοίπ ρκύλξ δίχνηπ, μόμξ ρςξσπ Μξμξύπ πξσ δεμ έυξσμ υαοακςηοιρθεί 
αοξσοαιόπληκςξι. 
 Ξ ρκύλξπ δίχνηπ επιςοέπεςαι μόμξ ςιπ ημέοεπ πξσ επιςοέπεςαι ςξ κσμήγι ςξσ λαγξύ και 
ςξσ αγοιόυξιοξσ. 
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11. ξ κσμήγι ςξσ Ταριαμξύ ρε όλεπ ςιπ πεοιξυέπ πξσ επιςοέπεςαι η θήοα από 15-9-2019 
μέυοι 31-12-2019 ςοειπ (3) ημέοεπ ςημ εβδξμάδα, έςαοςη, Ράββαςξ, Ισοιακή, με 
δικαίχμα θήοεσρηπ μέυοι έμα (1) Ταριαμό αμά κσμηγό και ημεοήρια ένξδξ. 
12. ξ κσμήγι ςχμ ρτσοιυςάοι, ρξσβλόπαπια, ταλαοίδα, αρποξμεςχπόυημα  από 15-9-
2019 μέυοι 10-2-2020, εμώ για ςα είδη ραορέλα, υξσλιαοόπαπια, ςρικμόπαπια, μεοόκξςα, 
μπεκαςρίμι, κιοκίοι, ποαριμξκέταλη, κσμηγόπαπια και καλημάμα, από 15-9-2019 έχπ 31-
1-2020 για όλεπ ςιπ ήμεοεπ και ςξμ αμςίρςξιυξ αοιθμό τξμεσθέμςχμ αμά ημεοήρια ένξδξ, 
για ςα είδη μεοόκξςα, μπεκαςρίμι,  καλημάμα ρσμξλικά ρε δέκα (10) και για ςα σπόλξιπα 
ειδή ρσμξλικά ρε δώδεκα (12).  
13. Ζ εκγύμμαρη ςχμ κσμηγεςικώμ ρκύλχμ επιςοέπεςαι απξκλειρςικά και μόμξ ρςξσπ 
πεοιξοιρμέμξσπ υώοξσπ εκγύμμαρηπ πξσ καθξοίζξμςαι από ςιπ δαρικέπ αουέπ και 
απαγξοεύξμςαι ξπξσδήπξςε άλλξσ.  
14. Ιας’ εναίοερη, ςη θήοα ςξσ αγοιξκξύμελξσ μέυοι 10/3/2020. 
B   Α Π Α Γ Ο Ρ Ε Τ Ο Τ Μ Ε. 

1)     ξ κσμήγι όλχμ ςχμ θηοαμάςχμ ρςα καςατύγια άγοιαπ ζχήπ: 
α) Υαοιςχμέμηπ - Ιαλήπ Βούρηπ, 
β) Νηοξπξςάμξσ - Οεςοξύραπ, 
γ) Αεςξοάυηπ, 
δ) Λασοξκξοδάςξσ, 
ε) Οαοθέμξσ Δάρξσπ, 
ρς) Βώλακαπ - Μεσοξκξπίξσ και 
ζ) Οξςαμξύ Μέρςξσ 

   2)     ξ κσμήγι όλχμ ςχμ θηοαμάςχμ ρςιπ πεοιξυέπ όπχπ ξοίζξμςαι από ςημ 
Σπξσογική      Απόταρη «Υαοακςηοιρμόπ Υεοραίχμ και Σδάςιμχμ Οεοιξυώμ ςηπ 
Ξοξρειοάπ Πξδόπηπ χπ Δθμικό Οάοκξ»: 
α) Εώμη  Β4: Οεοιλαμβάμει ςξμ αβαθή επίπεδξ ςύοτχμα έκςαρηπ 900 ςμ., πξσ 
βοίρκεςαι  παοαπλεύοχπ ςξσ δοόμξσ κξμςά ρςξ Δαρικό Υχοιό Δλαςιάπ. 
β) Εώμη Β5: Οεοιλαμβάμει ςξμ αβαθή επίπεδξ ςύοτχμα έκςαρηπ 500 ςμ., πξσ 
βοίρκεςαι παοαπλέσοχπ ςξσ δοόμξσ κξμςά ρςξ Δαρικό Υχοιό Δλαςιάπ. 
γ) Εώμη Β6: Οεοιλαμβάμει ςξ παοαπόςαμξ δάρξπ ρκλήθοξσ (Alnusincana) έκςαρηπ 
εμόπ(1) εκςαοίξσ πξσ βοίρκεςαι ρςημ ςξπξθερία Δοείπια Βαθσοέμαςξπ καςά μήκξπ 
ςξσ ξμώμσμξσ οέμαςξπ. 
δ) Εώμη Β7: Οεοιλαμβάμει ςημ κξίςη ςξσ Ρςοαβξοέμαςξπ και ςα εκαςέοχθεμ ασςήπ 
σπαλπικά λιβάδια βόοεια ςξσ Δαρικξύ Υχοιξύ Δλαςιάπ. 

 3)    ξ κσμήγι ρςα εκςοξτεία θηοαμάςχμ. 
 4)    ξ κσμήγι για κάθε άλλξ είδξπ ςηπ άγοιαπ παμίδαπ πξσ δεμ πεοιλαμβάμεςαι ρςξ 

ρσμημμέμξ πίμακα. 
 5)    ξ κσμήγι με καοςέοι ρςιπ πηγέπ, δια ςηπ παοακξλξσθήρεχπ ςχμ ιυμώμ ρςξ υιόμι 

και ςημ  υοηριμξπξίηρη βξηθξύ πξσ τέοει όπλξ, υχοίπ άδεια κσμηγιξύ. 
 6)    ξ κσμήγι μιρή ώοα μεςά ςη δύρη ςξσ ήλιξσ μέυοι μιρή ώοα μεςά ςημ αμαςξλή. 
 7)    ξ κσμήγι ρε ακςίμα 250μ από ξικιρμξύπ και 100μ από μεμξμχμέμεπ καςξικίεπ. 
 8)    ξ κσμήγι υχοίπ ρσγκαςάθερη ςξσ ιδιξκςήςη, μξμέα ή μιρθχςή:  
  α) Λέρα ρε αμπελώμεπ, από ςημ έμαονη ςηπ θήοαπ, μέυοι μα λήνει ξ ςούγξπ. 
  β) Λέρα ρε αθέοιρςξσπ λειμώμεπ. 

 γ) Λέρα ρε καλλιεογξύμεμεπ εκςάρειπ, ξπχοώμεπ , από ςημ αμθξτξοία μέυοι ςημ 
ρσγκξμιδή. 
δ)Λέρα ρε πεοιτοαγμέμεπ με ρσμευή, αδιαπέοαρςξ, και αμσπέοβληςξ τοάκςη ύφξσπ 
1,50μ , ιδιόκςηςεπ εκςάρειπ. 

  9)   ξ κσμήγι με ρκόπεσρη πςημώμ, πξσ κάθξμςαι ρε ςηλεγοατικξύπ  ρςύλξσπ, 
ςηλεγοατικά καλώδια και λξιπά έογα. 
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10)   ημ αγξοαπχληρία όλχμ ςχμ ειδώμ θηοαμάςχμ, εκςόπ εκείμχμ πξσ ποξέουξμςαι 
από εκςοξτεία, από ςιπ ελεγυόμεμεπ κσμηγεςικέπ πεοιξυέπ ή από ςξ ενχςεοικό, ετόρξμ 
έυξσμ ςηοηθεί ξι μόμιμεπ διαδικαρίεπ απόκςηρήπ ςξσπ. 
        Δπιςοέπεςαι (καςά εναίοερη) για ςημ ςοέυξσρα κσμηγεςική πεοίξδξ η 

αγξοαπχληρία ςξσ αγοιξκξύμελξσ ρςη Μήρξ Κήμμξ. 
11)  ημ υοηριμξπξίηρη ή υοήρη για άρκηρη θήοαπ ςχμ ειδώμ ςηπ άγοιαπ 

πςημξπαμίδαπ: 
 α) Ξπξιαρδήπξςε καςηγξοίαπ υεοραίξσ μηυαμξκίμηςξσ μέρξσ, από ςξ ξπξίξ 

αρκείςαι θήοα ή μεςατξοά με ασςά κσμηγεςικώμ όπλχμ, πξσ δεμ είμαι λσμέμα ή μέρα 
ρςημ κλειρςή θήκη ςξσπ, καθώπ και η υοήρη ςχμ ποξβξλέχμ ςξσπ για εμςξπιρμό ή 
ακιμηςξπξίηρη ςξσ θηοάμαςξπ.  

β) Αεοξρκατώμ για άρκηρη θήοαπ μέρα από ασςά. 

γ) Δλαρςική ρτεμςόμα, θηλιέπ από ξπξιαδήπξςε σλικά, ινόπ, αγκίρςοι, ξμξιώμαςα, 
ζχμςαμξύπ κοάυςεπ, ρσρκεσέπ ήυξσ πξσ μιμξύμςαι τχμέπ πξσλιώμ, ηλεκςοικέπ ρσρκεσέπ 
ποξρέλεσρηπ πξσλιώμ, εναοςήμαςα κσμηγεςικώμ όπλχμ για μσυςεοιμή ρκόπεσρη, 
κσμηγεςικά όπλα με ρςόυαρςοξ πξσ τχρτξοίζει, κάθε είδξσπ ποξβξλείπ , καθοέπςεπ, 
δίυςσα , εκοηκςικά, μηυαμιρμξί ηλεκςοξπληνίαπ, δξλώμαςα με ςξνικέπ ή αμαιρθηςικέπ 
ξσρίεπ, κάθε μξοτήπ παγίδεπ για πξσλιά με ρκξπό ςημ ποξρέλεσρή ςξσπ, μάοκχρη, 
ρύλληφη ή θαμάςχρη ςχμ πςεοχςώμ θηοαμάςχμ, καθώπ και αρσομάςξσπ για ςξμ 
ρσμςξμιρμό καςά ςημ διάοκεια ςηπ θήοαπ. 
11) ημ υχοίπ άδεια ςηπ Δαρικήπ ή Αρςσμoμικήπ Αουήπ, μεςατξοά κσμηγεςικώμ όπλχμ ρε 
σπαίθοιξσπ ςόπξσπ, καςά ςημ πεοίξδξ πξσ απαγξοεύεςαι ςξ κσμήγι και καςά ςξ υοόμξ ςηπ 
κσμηγεςικήπ πεοιόδξσ, υχοίπ άδεια θήοαπ. 
12) ημ διάβαρη με κσμηγεςικό όπλξ, από απαγξοεσμέμεπ για θήοα πεοιξυέπ, εκςόπ αμ 
ςξ όπλξ είμαι λσμέμξ. 
13) ξ κσμήγι με καοαμπίμα, πξσ έυει πεοιρρόςεοα από ςοία τσρίγγια. 
14) Ρε ζώμη πλάςξσπ πεμςακξρίχμ (500) μέςοχμ καςά μήκξπ ςηπ Δλλημξςξσοκικήπ 
υεοραίαπ μεθξοιακήπ γοαμμήπ. 
15) Ρςιπ καμέμεπ εκςάρειπ για ςιπ ξπξίεπ έυξσμ ήδη εκδξθεί ή ποόκειςαι μα εκδξθξύμ ξι 
ρυεςικέπ απξτάρειπ απαγόοεσρηπ κσμηγίξσ. 
16) ξ κσμήγι ςηπ μπεκάςραπ ρςξ καοςέοι, ποχί και βοάδσ. 
17) Ζ θήοα ρε τσλάυςοεπ με ςη υοήρη ζχμςαμώμ κοαυςώμ και ρσρκεσέπ ηλεκςοξμικώμ 
κοαυςώμ (θήοα ρε «γκιξσμέδεπ») 
18) Ρςιπ πεοιξυέπ όπξσ ιρυύξσμ απαγξοεύρειπ θήοαπ ξοιρμέμηπ υοξμικήπ διάοκειαπ. 
19) Ρςξσπ πσοήμεπ ςχμ εθμικώμ δοσμώμ. 
20) Ρςξσπ αουαιξλξγικξύπ υώοξσπ, ιρςξοικξύπ ςόπξσπ και μμημεία υχοίπ ποξηγξύμεμη 
άδεια ςξσ Σπξσογείξσ Οξλιςιρμξύ. 
21) Ρε πεοιξυέπ πξσ λόγχ παοαςεςαμέμχμ υιξμξπςώρεχμ ή ξλικξύ παγεςξύ 
δημιξσογξύμςαι αομηςικέπ για ςα θηοάμαςα ρσμθήκεπ επιβίχρηπ, ρε εταομξγή ςηπ παο. 
3 ςξσ άοθοξσ 258 ςξσ μ.δ.86/69. Για ςημ ιρυύ ςηπ ρυεςικήπ απαγόοεσρηπ, απαιςείςαι η 
έκδξρη από ςημ ξικεία Δαρική Αουή, ειδικόςεοηπ για ςξ θέμα ασςό Δ.Α.Δ. αματξοικά με 
ςα όοια και ςξ υοόμξ διάοκειαπ ςηπ απαγόοεσρηπ και ατξύ ποξηγηθεί εκςίμηρη ςηπ 
επικοαςξύραπ καςάρςαρηπ.                                                                                                  
 
Γ. Ιαςά ςη διάοκεια κσμηγίξσ αγοιξγξύοξσμξσ, λαγξύ, μπεκάςραπ και ξοςσκιξύ, ξι 
κσμηγξί υποχρεούνταιμα τέοξσμ ρςξμ κξομό ςξσ ρώμαςόπ ςξσπ ένδυμα φωσφορίζοντος 
χρώματος πξοςξκαλί (απξκλειόμεμηπ απλήπ λχοίδαπ), ξοαςό από κάθε ξπςική πλεσοά, 
ποξπ απξτσγή αςσυημάςχμ. 
   Δκςόπ ςχμ αμχςέοχ πεοιξοιρμώμ και απαγξοεύρεχμ ιρυύξσμ και ξι σπόλξιπεπ 
διαςάνειπ πεοί θήοαπ ςηπ δαρικήπ μξμξθερίαπ. 
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   Ξι παοαβάςεπ ςηπ διαςάνεχπ ασςήπ ςιμχοξύμςαι με ςιπ πξιμικέπ διαςάνειπ ςχμ δαρικώμ 
Μόμχμ και δ/ςχμ ήςξι άοθοξ 287 και 288α ςξσ Μ.Δ. 86/1969, 996/1971, άοθοξ 12 Μ. 
177/1975, άοθοξ 9 ςηπ 414985/1985 Ι.Σ.Α., όπχπ ασςή ςοξπξπξιήθηκε με ςημ 
366599/16-12-1996 Ι.Σ.Α. και ςημ Ζ.Ο. 37338/1807/Δ.103/1-9-2010 Ι.Σ.Α. 
 
   ημ εταομξγή ςηπ διαςάνεχπ ασςήπ πξσ ιρυύει από 20-8-2019 μέυοι 29-2-2020 
αμαθέςξσμε ρςα όογαμα ςηπ Δαρικήπ Σπηοερίαπ, ςηπ Δλλημικήπ Αρςσμξμίαπ και ρε κάθε 
τιλόμξμξ και τιλξποόξδξ πξλίςη. 
 
 
 
 
                                                                                  Δ.Ρ.Α.Δ.Λ.Η. 
                                                                   Ζ Αμαπληοώςοια Δαράουηπ Δοάμαπ 
 
 
 
                                                                         Ρξτία Ηεξδχοίδξσ 
                                                                      Δαρξλόγξπ με Α’ Βαθμό 
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