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      ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ     Καιακάηα     18 - 8 - 2016 
      ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ                                                 Αξηζκ. Πξση.: 123396 
ΠΔΛ/ΝΖΟΤ – ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ 

          ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΑΧΝ  &                                       
           ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ                                                         

Γ/ΝΖ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΓΑΧΝ                                                                    

         ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΑΧΝ ΜΔΖΝΗΑ                                                                                                                                                          
       ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ                                       
 
Αξηζκ.  Απαγ.  Γ/μεο :  26  
   

ΡΤΘΜΗΣΗΚΖ    ΑΠΑΓΟΡΔΤΣΗΚΖ    ΓΗΑΣΑΞΖ  ΘΖΡΑ 
Έρνληαο ππφςε : 

1. Σηο Γηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 86/69 ``πεξί δαζηθνχ θψδηθα ``(άξζξα 251, 258, 259 θαη 261), ηνπ Ν.Γ. 
996/71 (άξζξν 11), ηνπ Ν.177/75 (άξζξα 7 θαη 8), ηνπ Ν. 2637/98 (άξζξα 57, 58, 59) θαη ηεο 
414985/29-11-85(ΦΔΚ.757/η.Β΄/18-12-85) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τθππνπξγνχ Δζληθήο Οηθνλνκίαο 
θαη Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Γεσξγίαο «Μέηξα δηαρείξηζεο ηεο άγξηαο πηελνπαλίδαο», φπσο απηή 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο 366599/16-12-96 (ΦΔΚ.1188/η.Β΄/31-12-96) θαη 294283/23-12-97 
(ΦΔΚ.68/η.Β΄/4-2-98) θαη 87578/703/6-3-07 (ΦΔΚ.581/η.Β΄/23-04-07) θνηλέο απνθάζεηο ησλ 
Τπνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Γεσξγίαο θαη ηεο Ζ.Π. 37338/1807/Δ.103/1-9-2010 (ΦΔΚ 
1495/Β/2010) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

Ναπηηιίαο, Πεξ/ληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκ. Αιιαγήο, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε 
κε ηελ ππ' αξ. Ζ.Π. 8353/276/Δ103/23-2-2012 (ΦΔΚ 415/Β/2012) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπ. 

Δζσηεξηθψλ – Οηθνλνκηθψλ- Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, Πεξ/ληνο, Δλέξγεηαο 
θαη Κιηκ. Αιιαγήο- Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 139/10 Π.Γ. «Οξγαληζκφο ηεο Α.Γ. Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη 
Ηνλίνπ». 

4. Σελ κε αξ. ΓΓ15646/1521/1-3-2011 απφθαζε ηνπ Γ.Γ. Απνθ. Γηνηθ. Πει/ζνπ, Γπη. Διιάδαο & Ηνλίνπ 
πεξί «Μεηαβίβαζεο δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο κε εληνιή Γεληθνχ Γξακκαηέα θιπ.»  

5. Σελ αξηζκ. 143543/2140/10-8-2016 (ΦΔΚ 2536B΄/17-8-2016) απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή 
Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο  «πεξί ξπζκίζεσο ζήξαο γηα ηελ θπλεγεηηθή πεξίνδν 2016-
2017» θαη ηα δηαιακβαλφκελα ζε απηή. 

6. Σελ αλάγθε δηαηήξεζεο ησλ πιεζπζκψλ φισλ ησλ εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο ζε ηθαλνπνηεηηθά 
επίπεδα, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο νηθνινγηθέο, επηζηεκνληθέο θαη κνξθσηηθέο απαηηήζεηο, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ςπραγσγηθψλ αλαγθψλ. 

 
Α   π  ο  θ  α  ζ  ί  δ  ο  σ  μ  ε 

                                
1. Καζνξίδνπκε ηε  δηάξθεηα ηεο θπλεγεηηθήο πεξηφδνπ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γαζαξρείνπ Καιακάηαο, γηα 
ην θπλεγεηηθφ έηνο 2016 - 2017, απφ 20 Ασγούζηοσ  2016  μέτρι   28  Φεβροσαρίοσ   2017. 
2. Σα επηηξεπφκελα λα θπλεγεζνχλ είδε, ε ρξνληθή πεξίνδνο θαη νη εκέξεο θπλεγηνχ ηνπο, θαζψο θαη ν 
κέγηζηνο αξηζκφο ζεξακάησλ θαηά είδνο, πνπ επηηξέπεηαη λα ζεξεχεη ν θπλεγφο ζηελ  εκεξήζηα έμνδν 
ηνπ, αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ ``Πίλαθα Θεξεχζηκσλ Δηδψλ``                                 
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ΠΙΝΑΚΑ  ΘΗΡΕΤΙΜΩΝ   ΕΙΔΩΝ 
επηζπλάπηεηαη ζηελ αξ. 123396/26/18-8-2016 Ρπζκηζηηθή Απαγνξεπηηθή Γηάηαμε Θήξαο Γαζαξρείνπ Καιακάηαο 

Α/Α  ΔΗΓΟ  ΕΧΝΔ
1
 ΠΔΡΗΟΓΟ ΖΜΔΡΔ ΔΠΗΣΡΔΠΟΜΔΝΟ 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΣΟΜΧΝ 
ΑΝΑ ΚΤΝΖΓΟ/ΔΞΟΓΟ  

        
           ΘΗΛΑΣΙΚΑ:  
1. *  Αγξηνθνχλειν  

 
 
(Oryctolagus cuniculus) cuniculus) 

20/8  -  14/9  15/9 - 10/3 Όιεο  Υσξίο πεξηνξηζκφ 

2. ** Λαγός     15/9 - 10/1 Σεη-αβ-Κσρ  Ένα (1) 

3.  Αγριότοιρος   15/9 -  20/1 Σεη-αβ-Κσρ  Δέκα (10) καηά ομάδα 
ομάδα 4.  Αιεπνχ   15/9 - 28/2 Όιεο  Υσξίο πεξηνξηζκφ 

5.  Πεηξνθνχλαβν   15/9 - 28/2 Όιεο  Υσξίο πεξηνξηζκφ 
              ΠΟΤΛΙΑ  
           α)Δενδρόβια, εδαθόβια κ.α 

1.  ηηαξήζξα   20/8  -   14/9 15/9  -  10/2 Όιεο  Γέθα (10) 
2.  Φάζα   20/8  -  14/9 15/9  -  20/2 Όιεο  Υσξίο πεξηνξηζκφ 

3.  Αγξηνπεξίζηεξν  20/8  -  14/9 15/9  -  20/2 Όιεο  Υσξίο  πεξηνξηζκφ 
4.  Οξηχθη  20/8  -  14/9 15/9  -  20/2 Όιεο  Γψδεθα (12) 
5.  Σξπγφλη  20/8  -  14/9 15/9  -  20/2 Όιεο Γψδεθα (12) 
6.  Σζίρια  20/8  -  14/9 15/9  -  28/2 Όιεο   

Είκοζι πένηε (25 
(πλνιηθά 

απφ φια ηα είδε) 
 
 
 

7.  Γεληξφηζηρια  20/8  -   14/9 15/9  -  20/2 Όιεο  
8. Κνθθηλφηζηρια  20/8  -   14/9 15/9  -  28/2 Όιεο  
9.  Γεξαθφηζηρια  20/8  -   14/9 15/9  -  28/2 Όιεο  
10.  Κφηζπθαο  20/8  -   14/9 15/9  -  20/2 Όιεο  
11.  Καξαθάμα  20/8  -   14/9 15/9  -  28/2 Όιεο  Υσξίο πεξηνξηζκφ 
12.  Κάξγηα  20/8  -   14/9 15/9  -  28/2 Όιεο  Υσξίο πεξηνξηζκφ 
13.  Κνπξνχλα  20/8  -   14/9 15/9  -  28/2 Όιεο  Υσξίο πεξηνξηζκφ 
14.  Φαξφλη  20/8  -   14/9 15/9  -  28/2 Όιεο  Υσξίο πεξηνξηζκφ 

15.  Μπεθάηζα   15/9  - 28/2 Όιεο  Γέθα (10) 
16.  Πεηξνπέξδηθα  1/10 - 15/12 Σεη-αβ-Κπξ  Γχν (2) 
17. Νεζηψηηθε Πέξδηθα  1/10 – 15/12 Σεη-αβ-Κπξ Σέζζεξα (4) 
18. Κπλεγεηηθφο Φαζηαλφο  15/9 - 31/12 

31/121/10 - 
15/12 

Σεη-αβ-Κπξ Έλα (1) 
   ΠΟΤΛΙΑ:  
β) Τδρόβια και παρσδάηια       

1.  θπξηρηάξη   15/9  -  10/2 Όιεο   
 
 
 

12( πλνιηθά απφ φια 
ηα είδε) 

2.  Κηξθίξη  15/9  -  31/1 Όιεο   
 3.  Πξαζηλνθέθαιε   15/9  -  31/1 Όιεο   
 
 
 
 

4.  νπβιφπαπηα  15/9  -  10/2 Όιεο  Δώδεκα 12 (πλνιηθά 
 
 

5.  αξζέια   15/9  -  31/1 Όιεο  απφ  φια ηα είδε) 
 6.  Υνπιηαξφπαπηα   15/9  -  31/1 Όιεο   
 7. Κπλεγφπαπηηα  15/9  -  31/1 Όιεο   
 8.  Σζηθλφπαπηα  15/9  -  31/1 Όιεο   
 9.  Φαιαξίδα   15/9  -  10/2 Όιεο   
 10.  Αζπξνκεησπφρελα   15/9  -  31/1 Όιεο   
 11.  Νεξφθνηα   15/9  - 31/1 Όιεο   

12.  Μπεθαηζίλη   15/9  - 31/1 Όιεο  Γέθα (10) 

13.  Καιεκάλα    15/9  -  31/1 Όιεο  Γέθα (10) 
1
 Πεξηνρέο ηεο ρψξαο νη νπνίεο είραλ ραξαθηεξηζηεί ``σο δψλεο δηάβαζεο ησλ απνδεκεηηθψλ πνπιηψλ`` κε 

απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο κέρξη ηελ 18-12-1985. 
*  Απφ 1/3 – 10/3 κφλν ζε λεζηά πνπ ππάξρεη αγξηνθνχλειν ρσξίο ζπλνδεία ζθχινπ. 
** Οη εμαηξέζεηο ηνπ θπλεγίνπ ηνπ ιαγνχ θαζνξίδνληαη παξαθάησ. 
                                                                                                                                                     

3.   Α π α γ ν ξ ε χ  ν π κ ε ην θπλήγη  ηεο κπεθάηζαο ζην θαξηέξη, ην πξσί θαη ην βξάδπ. 
 
4.    Π ε ξ η ν ξ ί δ ν π κ ε  :  Σελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζθχισλ δίσμεο γηα άζθεζε θπλεγηνχ απφ   
15   ε π ηε κ β ξ ί ν π   2016 κέρξη  20  Η α λ ν π α ξ ί ν π  2017  ζε ηξεηο (3) κέξεο ηελ 
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εβδνκάδα (Σεηάρηε, άββαηο και Κσριακή) δειαδή κφλν ηηο εκέξεο θαηά ηηο νπνίεο 
επηηξέπεηαη, αληηζηνίρσο, ην θπλήγη ηνπ Λαγνχ θαη ηνπ Αγξηφρνηξνπ. 
 
5. Δ π η η ξ έ π ν π κ ε : Σν θπλήγη ηνπ Αγξηφρνηξνπ ζε νκάδεο κέρξη δέθα (10) θπλεγψλ, κε 
δηθαίσκα ζήξεπζεο δέθα (10) αηφκσλ θαηά νκάδα θαη  εκεξήζηα έμνδν γηα ηελ πεξίνδν απφ 
15-9-2016 κέρξη  20-1-2017 ζε  ηξεηο (3)  εκέξεο ηελ εβδνκάδα θάζε Σεηάρηε - άββαηο - 
Κσριακή. 

Γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηεο θπζηθήο παξαγσγήο ηνπ αγξηφρνηξνπ, απαγνξεχεηαη ην 
θπλήγη ζε φιε ηε ρψξα ηνπ λεαξνχ αγξηφρνηξνπ φζν απηφο θέξεη ηηο ραξαθηεξηζηηθέο 
ξαβδψζεηο ζην ζψκα ηνπ, θαζψο θαη ηηο ρνηξνκεηέξεο απηψλ. 
 
6. Δ π η η ξ έ π ν π κ ε : Σν θπλήγη ηεο αιεπνχο θαη ηνπ πεηξνθνχλαβνπ απφ 15-9-2016  κέρξη 
20-1-2017 κε ηε ρξεζηκνπνίεζε θπλεγεηηθνχ φπινπ θαη ζθχινπ δίσμεο θαη απφ 21-01-2017 
έσο 28-02-2017 ρσξίο ζθχιν δίσμεο ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα θαη ρσξίο πεξηνξηζκφ αξηζκνχ, εθ' 
φζνλ ε πεξηνρή Γαζαξρείνπ Καιακάηαο δελ έρεη ραξαθηεξηζζεί αξνπξαηφπιεθηε,  
 
-Γηεπθξηλίδνπκε φηη  ε ρξεζηκνπνίεζε ζθχινπ δίσμεο γηα ην θπλήγη ηεο αιεπνχο θαη ηνπ 
πεηξνθνχλαβνπ ππφθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηεο παξνχζεο. 
 
7.   Γηα φζα είδε πνπιηψλ δελ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα, απαγνξεχεηαη ην θπλήγη ηνπο, 
ζχκθσλα κε ηηο Γηαηάμεηο  ησλ άξζξσλ 2 , 3 θαη 4 ηεο νδεγίαο 79/409/ ΔΟΚ. 
           
8.  Α π α γ ν ξ ε χ ν π κ ε : Σν θπλήγη φισλ ησλ ζεξακάησλ φηαλ θαη φπνπ ην έδαθνο είλαη 
ζθεπαζκέλν κε ρηφλη. 
 
9.  Α π α γ ν ξ ε χ ν π κ ε:  Σν θπλήγη φισλ ησλ ζεξακάησλ : 
α. ηα κφληκα θαηαθχγηα άγξηαο δσήο. 
β. ηα εθηξνθεία ζεξακάησλ. 
γ. ηε  Νήζν θαθηεξία θαη ζε απφζηαζε πεληαθνζίσλ (500) κέηξσλ εληφο ηεο ζαιάζζεο απφ 
ηηο αθηέο απηήο (αξ. 521/4-2-1965 ΓΑΓ). 
δ. ηηο πεξηνρέο φπνπ ηζρχνπλ απαγνξεχζεηο ζήξαο νξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο (αξ. 
41558/3665/21/20-5-2015 ΓΑΓ ΚΤΝΖΓΗΟΤ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ζε έθηαζε εκβαδνχ 
4.900,00 ζηξ. πεξίπνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ Σ.Κ. Αγίνπ Φιψξνπ, Σ.Κ. Αξθαξψλ, 
Σ.Κ. Πιαηέσο ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο θαη Σ.Κ. θάιαο Γήκνπ Οηραιίαο πέξημ ηνπ θισβνχ 
πξνζαξκνγήο ζεξακάησλ ηνπ Κ.. Καιακάηαο)  
ε. ε  ζαιάζζηα δψλε πιάηνπο ηξηαθνζίσλ (300) κέηξσλ απφ ηηο αθηέο. 
δ. ε φιεο ηηο πεξηνρέο φπνπ ηζρχνπλ εηδηθνί πεξηνξηζκνί ζήξαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηεο 
414985/29-11-85 (ΦΔΚ 757/Β/18-12-85) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο απηή 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ Ζ.Π. 8353/276/Δ103 ΦΔΚ 415Β/23-2-2012 θαη ηζρχεη. 
ε. ηηο πφιεηο, θσκνπφιεηο, ρσξηά ή νηθηζκνχο θαη ζε αθηίλα 250 κέηξσλ απφ ηε ηειεπηαία 
θαηνηθία ηνπ θαη γχξσ απφ κεκνλσκέλεο αγξνηθίεο «θαη λφκηκεο νξγαλσκέλεο εγθαηαζηάζεηο 
θαηαζθήλσζεο (θάκπηλγθ)» ζε αθηίλα 150 κέηξσλ. 
ζ. ηηο θακέλεο εθηάζεηο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί Γαζηθέο Απαγνξεπηηθέο Απνθάζεηο 
θπλεγίνπ ιφγσ ππξθαγηψλ θαη ζε φζεο πεξηνρέο έρνπλ εθδνζεί θαη ηζρχνπλ ή πξφθεηηαη λα 
εθδνζνχλ ζρεηηθέο απνθάζεηο . 
η. ηνπο  αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηζηνξηθνχο ηφπνπο  θαη κλεκεία  ρσξίο πξνεγνχκελε  άδεηα 
ηνπ Τπνπξγνχ  Πνιηηηζκνχ. 
10.  Α π α γ ν ξ ε χ ν π κ ε : Σελ αγνξαπσιεζία φισλ ησλ εηδψλ ζεξακάησλ, εθηφο εθείλσλ ηα 
νπνία πξνέξρνληαη απφ εθηξνθεία (δεκφζηα ή ηδησηηθά), απφ ηηο ειεγρφκελεο θπλεγεηηθέο 
πεξηνρέο ή απφ ην εμσηεξηθφ, εθφζνλ έρνπλ ηεξεζεί νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο απφθηεζήο ηνπο. 
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11.  Ζ εθγχκλαζε ησλ θπλεγεηηθψλ ζθχισλ επηηξέπεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηνπο 
πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο εθγχκλαζεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο δαζηθέο αξρέο θαη 
απαγνξεχεηαη νπνπδήπνηε αιινχ. 
 
12. Καηά ηελ δηάξθεηα θπλεγίνπ αγξηνγνχξνπλνπ, ιαγνχ, κπεθάηζαο θαη νξηπθηνχ νη θπλεγνί 
ππνρξενχληαη λα θέξνπλ ζηνλ θνξκφ ηνπ ζψκαηφο ηνπο έλδπκα θσζθνξίδνληνο ρξψκαηνο 
πνξηνθαιί (απνθιεηφκελεο απιήο ισξίδαο), νξαηφ απφ θάζε νπηηθή πιεπξά πξνο απνθπγή 
αηπρεκάησλ.   
 
13. Σν θπλήγη ζηελ ΔΚΠ Ν. απηέληδαο επηηξέπεηαη μόνο θαηφπηλ Δηδηθήο αδείαο θπλεγίνπ πνπ 
ζα εθδίδεηαη απφ ην Γαζαξρείν θαη ζχκθσλα κε ην εηήζην πξφγξακκα πνπ ζα ηζρχεη γηα απηήλ.  
  
Π ε ξ η ν ξ ί δ ν π κ ε :  Σν θπλήγη γηα ηνπο αιινδαπνχο  θπλεγνχο (πιελ θξαηψλ - κειψλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο), πνπ έξρνληαη απνθιεηζηηθά γηα θπλήγη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γαζαξρείνπ 
Καιακάηαο κφλν κέζα ζηελ Δ.Κ.Π. Νήζνπ απηέληδαο θαη ζχκθσλα κε ην εηήζην πξφγξακκα 
πνπ ζα ηζρχεη γηα απηήλ θαη ηε ζρεηηθή άδεηα θπλεγηνχ πνπ ζα εθδίδεηαη απφ ην Γαζαξρείν. 
 
14.  Οη παξαβάηεο ηεο παξνχζεο δηψθνληαη θαη ηηκσξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Ν.Γ.86/1969 ``Πεξί Γαζηθνχ Κψδηθα`` φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ κε ην 
Ν.Γ.996/1971 θαη ην Νφκν 177/1975, ηηο Γηαηάμεηο ηνπ Ν. 2367/1998 (άξζξα 57,58 θαη 59) 
θαζψο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Άξζξσλ 458 θαη 459 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ηαπηφρξνλα δε 
θαηάζρνληαη ηα Κπλεγεηηθά φπια θαη ηα ζεξάκαηα ζε φπνηα θαηάζηαζε θαη αλ βξίζθνληαη 
θαζψο θαη νη άδεηεο ζήξαο. 
 
15.    Ζ απαγνξεπηηθή απηή δηάηαμε ηζρχεη γηα ηελ Κπλεγεηηθή Πεξίνδν 2016-2017. 
 
16. Οη επηζπκνχληεο  λα απνθηήζνπλ άδεηα ζήξαο γηα πξψηε θνξά (λένη θπλεγνί) ζα 
ππνβάινπλ αίηεζε ζην Γαζαξρείν Καιακάηαο πξνζθνκίδνληαο: α) επηθπξσκέλν 
θσηναληίγξαθν ηεο Άδεηαο Καηνρήο Κπλεγεηηθνχ Όπινπ (Α.Κ.Κ.Ο) ή Βεβαίσζε (ΚΟ 6) απφ 
ηελ Αζηπλνκηθή Αξρή ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, φηη πιεξνχληαη νη 
πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο άδεηαο θαηνρήο θπλεγεηηθνχ φπινπ β) απνδεηθηηθφ κφληκεο θαηνηθίαο 
(βεβαίσζε απφ ηνλ νηθείν Γήκν ή ην ηειεπηαίν εθθαζαξηζηηθφ ηεο εθνξίαο).  
ηε ζπλέρεηα ζα ππνβάιινληαη ζε γξαπηέο εμεηάζεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γαζηθνχ ηαζκνχ 
(Αξρέο ηεο Οδνχ Αξηέκηδνο) θαη ζα ειέγρνληαη απφ επηηξνπή, πνπ ζα ζπλεδξηάδεη ηε 1ε θαη 3ε 
Σξίηε θάζε κήλα θαη ψξα 09:30. Αλ νη αλσηέξσ εκέξεο ζπκπέζνπλ κε αξγίεο νη εμεηάζεηο ζα 
γίλνληαη ηελ επφκελε εβδνκάδα ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα. Οη απνηπρφληεο ζα επαλέξρνληαη γηα 
επαλεμέηαζε ζε επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο.  
      
17. Ζ ηήξεζε ηεο παξνχζεο αλαηίζεηαη ζηε Γαζηθή Τπεξεζία, ζηνπο Οκνζπνλδηαθνχο 
θχιαθεο ζήξαο, ζηνπο θχιαθεο ζήξαο ησλ Κπλεγεηηθψλ πιιφγσλ, ζηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, 
ζηνπο Γεκνηηθνχο θαη Κνηλνηηθνχο Τπαιιήινπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 289 ηνπ Ν.Γ. 86/69 
«πεξί δαζηθνχ θψδηθα» θαη ζε θάζε θηιφλνκν πνιίηε. 
                                                                                               Δ .Γ. Γ. Α.Γ.Π.Γ.Δ. & Η.                                                                                            
                                                                                          Ο ΓΑΑΡΥΖ  ΚΑΛΑΜΑΣΑ   
                                                                               
                                                                                                      π. Καηζίπνδαο 
                                                                                                            Γαζνιφγνο 
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