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ΗΔΛΑ: ΔΑΡΘΙΖ ΑΡΣΜΞΛΘΙΖ ΔΘΑΑΝΖ - ΙΑΗΞΠΘΡΛΞΣ ΥΩΠΩΜ ΔΙΓΣΛΜΑΡΖΡ 

ΙΣΜΖΓΔΘΙΩΜ ΡΙΣΚΩΜ - ΠΣΗΛΘΡΘΙΖ ΖΡ ΙΣΙΚΞΤΞΠΘΑΡ ΔΔΡΟΞΕΞΛΔΜΩΜ 

ΡΙΣΚΩΜ ΡΞ ΣΟΑΘΗΠΞ, ΓΘΑ Ξ ΜΞΛΞ ΟΘΔΠΘΑΡ. 
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Έυξμςαπ σπόφη: 
1. ιπ διαςάνειπ ςηπ παο. 10 ςξσ άοθ. 255, ςηπ παο. 4 ςξσ άοθ. 257, ςηπ  παο. 18 ςξσ 

άοθ. 287 ςξσ Μ.Δ. 86/69 «Δαρικόπ Ιώδικαπ», όπχπ ιρυύξσμ ρήμεοα. 
2. ιπ διαςάνειπ ςχμ : άοθ. 1 παο. δ, ε & ιδ, άοθ. 4 παο. 3α & 9, άθο. 5 παο. 2, 3, 4 & 

5, άοθ. 20, άοθ. 21  & λξιπέπ διαςάνειπ ςξσ Μ. 4039/12 (ΤΔΙ 15 Α/2-2-2012): Για ςα 
δερπξζόμεμα και ςα αδέρπξςα ζώα ρσμςοξτιάπ και ςημ ποξρςαρία ςχμ ζώχμ από ςημ 
εκμεςάλλεσρη ή ςη υοηριμξπξίηρη με κεοδξρκξπικό ρκξπό.  

3. ημ εγκύκλιξ 2963/87735/7-8-2015 (ΑΔΑ: ΩΗ4Β465ΤΗΖ-ΠΡ7) «Σγειξμξμικξί και άλλξι 
όοξι πξσ εταομόζξμςαι ρςιπ μη εμπξοικξύ υαοακςήοα μεςακιμήρειπ ζώχμ ρσμςοξτιάπ»  

4. ιπ διαςάνειπ ςηπ παο. 9 ςξσ άοθ. 38 ςξσ Μ. 1845/89 (ΤΔΙ Α' 102) «Αμάπςσνη και 
ανιξπξίηρη ςηπ αγοξςικήπ έοεσμαπ και ςευμξλξγίαπ Δαρξποξρςαρία και άλλεπ διαςάνειπ». 

5. ιπ διαςάνειπ ςξσ Μ. 1650/86 (ΤΔΙ - 160 Α') «Για ςημ ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ».  
6. ιπ διαςάνειπ ςξσ N. 3937/11 (ΤΔΙ 60 Α/31-3-2011) «Διαςήοηρη ςηπ βιξπξικιλόςηςαπ και 

άλλεπ διαςάνειπ. 
7. ιπ διαςάνειπ ςηπ αοιθμ. Ζ.Ο. 37338/1807/Δ103/10 (ΤΔΙ 1495 Β/6-9-2010) 

«Ιαθξοιρμόπ μέςοχμ και διαδικαριώμ για ςη διαςήοηρη ςηπ άγοιαπ ξομιθξπαμίδαπ και ςχμ 
ξικξςόπχμ/εμδιαιςημάςχμ ςηπ, ρε ρσμμόοτχρη με ςιπ διαςάνειπ ςηπ Ξδηγίαπ 79/409/ΔΞΙ, 
«Οεοί διαςηοήρεχπ ςχμ άγοιχμ πςημώμ», ςξσ Δσοχπαψκξύ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 2απ Αποιλίξσ 1979, 
όπχπ κχδικξπξιήθηκε με ςημ ξδηγία 2009/147/ΔΙ» και ςιπ διαςάνειπ ςηπ αοιθμ. Ζ.Ο. 
8353/276/Δ103/12 (ΤΔΙ 415 Β/23-2-2012) [οξπξπξίηρη και ρσμπλήοχρη ςηπ σπ’ αοιθ. 
37338/ 1807/2010 κξιμήπ σπξσογικήπ απόταρηπ «Ιαθξοιρμόπ μέςοχμ και διαδικαριώμ για ςη 
διαςήοηρη ςηπ άγοιαπ ξομιθξπαμίδαπ και ςχμ ξικξςόπχμ/εμδιαιςημάςχμ ςηπ, ρε ρσμμόοτχρη 
με ςημ Ξδηγία 79/409/ΔΞΙ....» (Β΄ 1495), ρε ρσμμόοτχρη με ςιπ διαςάνειπ ςξσ ποώςξσ 
εδατίξσ ςηπ παοαγοάτξσ 1 ςξσ άοθοξσ 4 ςηπ Ξδηγίαπ 79/409/ΔΞΙ «Για ςη διαςήοηρη ςχμ 
άγοιχμ πςημώμ» ςξσ Δσοχπαψκξύ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 2απ Αποιλίξσ 1979, όπχπ κχδικξπξιήθηκε με 
ςημ ξδηγία 2009/147/ΔΙ]. 
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8. ξ Μ. 3028/2002 (ΤΔΙ 153/Α’/2002) «για ςημ ποξρςαρία ςχμ Αουαιξςήςχμ και εμ γέμει 
ςηπ πξλιςιρςικήπ κληοξμξμιάπ». 

9. ξ Μ. 3852/2010 (ΤΔΙ 87/Α/2010) «Μέα Αουιςεκςξμική ςηπ Ασςξδιξίκηρηπ και ςηπ 
Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ». 

10. ξ Ο.Δ. 142/27-12-10 «Ξογαμιρμόπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – 
Ηοάκηπ», (ΤΔΙ 235/Α/27-12-10). 

11. ημ αο. 35748/30-05-2017 (ΤΔΙ 1971/Β΄/7-6-2017) αμάθερη άρκηρηπ αομξδιξςήςχμ ρε 
ξογαμικέπ μξμάδεπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ και παοξυή 
ενξσριξδόςηρηπ σπξγοατήπ ποάνεχμ και εγγοάτχμ «Λε εμςξλή Ρσμςξμιρςή» ρςξσπ 
ποξψρςαμέμξσπ ςχμ ξογαμικώμ μξμάδχμ ςηπ Α.Δ.Λ.Η.» (πεοίπς. Ρ 15 ςξσ άοθ. 27)  

12. ημ 159489/1969/17 (ΤΔΙ 2809/Β/10-8-2017) απόταρη ςξσ Αμ. Σπξσογξύ 
Οεοιβάλλξμςξπ και Δμέογειαπ «Πσθμίρειπ θήοαπ για ςημ κσμηγεςική πεοίξδξ 2017 – 2018» και 
ειδικόςεοα ςημ διάςανη ςηπ παο. Γ.4. πεοί γεμικώμ οσθμίρεχμ θήοαπ και όπχπ ασςέπ ιρυύξσμ 
κάθε τξοά με ςημ αμςίρςξιυη εςήρια οσθμιρςική διάςανη  θήοαπ.  

13. ημ 7299/51/26-8-15, (ΑΔΑ : 6316ΞΠ1Σ-ΜΝ0), ΔΑΔ ςηπ σπηοερίαπ μαπ για ςξ ίδιξ θέμα, 
η ξπξία, με ςημ έκδξρη ςηπ παοξύραπ, καςαογείςαι. 

14. α 831/22-2-16, 2950/11-4-16, 4301/3-6-16, 10528/5-12-16 και 1302/20-3-17 
έγγοατά μαπ, ςα 17/8-2-16 και 9/20-1-17 έγγοατα ςξσ Ισμηγεςικξύ Ρσλλόγξσ Ιαςεοίμηπ, ςξ 
13/17-2-17 έγγοατξ ςξσ Ι.Ρ. Αιγιμίξσ και Οεοιυώοχμ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ μημσμάςχμ 
ηλεκςοξμικξύ ςαυσδοξμείξσ, με ςιπ πεοιγοατέπ ςχμ ξοίχμ ςχμ ποξςειμόμεμχμ ζχμώμ 
εκγύμμαρηπ κσμηγεςικώμ ρκύλχμ, όπχπ απξρςάλθηκαμ, μεςά από ρσμεογαρία με ςξσπ Ι.Ρ. και 
ςξσπ θηοξτύλακεπ ςηπ πεοιξυήπ μαπ, από ςξμ επιρςημξμικό ρσμεογάςη ςηπ ρς΄ ΙΞΛΑΗ 
Αλέναμδοξ Γκαριό), καθώπ και ςξ 1636/25-5-16 έγγοατξ ςηπ ΔΤΑ Οιεοίαπ, ρυεςικά με ςξμ 
επαμακαθξοιρμό ςχμ υώοχμ εκγύμμαρηπ κσμηγεςικώμ ρκύλχμ ρςξ Μ. Οιεοίαπ, ρε ρυέρη με 
ςξσπ στιρςάμεμξσπ αουαιξλξγικξύπ υώοξσπ ςηπ πεοιξυήπ μαπ, ςα ΙΑΕ πεοιξυήπ μαπ, ςημ 
πεοίξδξ αμαπαοαγχγήπ διατόοχμ θηοαμάςχμ. 

15. ημ ΔΣ/6-2-18 ποόςαρη - ειρήγηρη ςξσ ποξψρςαμέμξσ ςξσ γοατείξσ Ηήοαπ, ρε 
ρσμδσαρμό με ςημ αμάγκη, απξτσγήπ ςηπ θμηριμόςηςαπ, ςξσ αμςαγχμιρμξύ και 
εκςξπιρμξύ ειδώμ ςηπ άγοιαπ παμίδαπ, από ςημ μη ελεγυόμεμη κσκλξτξοία ρκύλχμ, ρςξσπ 
βιόςξπξσπ πξσ ασςή διαβιεί. ημ αμάγκη αύνηρηπ ςχμ πεοιξυώμ εκγύμμαρηπ ςχμ κσμηγεςικώμ 
ρκύλχμ ρςξ μξμό Οιεοίαπ, με ρκξπό μα μημ στίρςαςαι ρσμχρςιρμόπ ρςα κσμηγόρκσλα και 
πίερη, πέοα από ςα αμεκςά επίπεδα, ρςημ παμίδα. ημ αμάγκη υοήρηπ ρκύλχμ τύλανηπ 
πξιμμίχμ ρςξ ύπαιθοξ, ρε ρσμδσαρμό με ςημ αμάγκη απξτσγήπ μεςάδξρηπ αρθεμειώμ και 
γεμικά ςημ αθέμιςη εμόυληρη ςηπ άγοιαπ παμίδαπ, από ςη δημιξσογία αγελώμ και ςημ 
αμενέλεγκςη κσκλξτξοία ςχμ ςρξπαμόρκσλχμ. ημ αμάγκη ποξρςαρίαπ ςχμ θηοαμάςχμ καςά 
ςημ πεοίξδξ αμαπαοαγχγήπ ςξσπ και ιδιαίςεοα ςηπ ξοειμήπ πέοδικαπ και ςξσ αγοιόυξιοξσ. ημ 
αμάγκη απξτσγήπ διεμένεχμ μεςανύ κσμηγώμ και εκπαιδεσςώμ κσμηγεςικώμ ρκύλχμ, καςά ςημ 
πεοίξδξ πξσ επιςοέπεςε η θήοα ςοσγξμιώμ κλπ, ρςη ζώμη διάβαρηπ απξδημηςικώμ πςημώμ ρςημ 
πεοιξυή ςηπ Οιεοίαπ.  
   

Α π ξ τ α ρ ί ζ ξ σ μ ε 
 
Α. Ιαθξοίζξσμε, ςιπ παοακάςω πέμςε (15) πεοιγοατόμεμεπ εκςάρειπ και όπωπ ασςέπ 
εμταμίζξμςαι ρςα ρσμημμέμα απξρπάρμαςα υαοςώμ , ωπ Εώμεπ Δκγύμμαρηπ (κσμηγεςικώμ) 
Ρκύλωμ (ΕΔΡ)  για ςξ Μξμό Οιεοίαπ και για ςιπ αμςίρςξιυεπ  υοξμικέπ πεοιόδξσπ πξσ 
αματέοξμςαι για καθεμία πεοιξυή, ωπ ενήπ: 
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1η Οεοιξυή κξιμξςήςωμ Οαλιάμπελα – Ιξλιμδοόπ, Δήμξσ Ούδμαπ - Ιξλιμδοξύ. 

Δπιςοεπόμεμη πεοίξδξπ εκγύμμαρηπ : Από ςηπ λήνηπ ςηπ κσμηγεςικήπ πεοιόδξσ όπχπ ασςή 
ξοίζεςαι με ςημ εςήρια οσθμιρςική διάςανη θήοαπ, μέυοι ςημ έμαονη ςηπ κσμηγηςικήπ πεοιόδξσ 
ςξσ λαγξύ, ήςξι μέυοι 15 Ρεπςεμβοίξσ εκάρςξσ έςξσπ.   

Δμβαδό έκςαρηπ : 11.172 ρςοέμμαςα. 

Οεοιγοατή έκςαρηπ : α όοια ςηπ Εώμηπ Δκγύμμαρηπ Ρκύλχμ Οαλιάμπελχμ – Ιξλιμδοξύ, 
νεκιμξύμ από ςη διαρςαύοχρη για Οαλιάμπελα επί ςηπ επαουιακήπ ξδξύ Αιγιμίξσ – Ιξλιμδοξύ, 
από όπξσ ακξλξσθξύμ ςξμ επαουιακό δοόμξ για Οαλιάμπελα με γεμική καςεύθσμρη δσςική, 
πεομξύμ από ςξμ ξικιρμό Οαλιάμπελα και ρσμευίζξσμ επί ςηπ επαουιακήπ ξδξύ Οαλιάμπελχμ – 
Κιβαδίξσ για απόρςαρη πεοίπξσ ςοία υιλιόμεςοα, ώρπξσ ρσμαμςξύμ διαρςαύοχρη ρςη θέρη 
«οίκλαδα». Δκεί ρςοίβξσμ «αοιρςεοά» , ρςξμ αγοξςικό δοόμξ με γεμική καςεύθσμρη ΜΑ, 
πεομξύμ από ςξ «Λεγάλξ Κάκκξ» και ρσμευίζξσμ μέυοι ςα «Ηεομξκήπια ςξσ Ρξύοα». Δκεί 
ρςοίβξσμ δενιά ρςη διαρςαύοχρη με γεμική διεύθσμρη ΜΔ, ακξλξσθώμςαπ ςξμ αρταλςόδοξμξ 
και πεομξύμ από ςξ «Ρςάβλξ ςξσ Γλσκξύ». Ρε απόρςαρη πεοίπξσ 600 μ. από ςξ ρςάβλξ, 
ρσμαμςξύμ διαρςαύοχρη με επαουιακό δοόμξ Κιβαδίξσ – Ιξλιμδοξύ, ςξμ ξπξίξ ακξλξσθξύμ 
ποξπ Ιξλιμδοό με γεμική διεύθσμρη Μ-ΜΑ. Ρςη ρσμέυεια ρσμαμςξύμ εμςόπ ςξσ ξικιρμξύ ςξσ 
Ιξλιμδοξύ ςξμ επαουιακό δοόμξ Ιαρςαμιάπ – Αιγιμίξσ, ςξμ ξπξίξ ακξλξσθξύμ αοιρςεοά ποξπ 
Αιγίμιξ, με γεμική διεύθσμρη Α-ΒΑ μέυοι ςξ ρημείξ εκκίμηρηπ.   

2η Οεοιξυή κξιμξςήςωμ Ιαρςαμιάπ - Πσακίωμ, Δήμξσ Ούδμαπ - Ιξλιμδοξύ. 

Δπιςοεπόμεμη πεοίξδξπ εκγύμμαρηπ : Από 15 Αποιλίξσ εκάρςξσ έςξσπ, μέυοι ςημ έμαονη ςηπ 
κσμηγηςικήπ πεοιόδξσ ςξσ λαγξύ (και για ςημ ρσγκεκοιμέμη πεοιξυή και όρεπ αμςίρςξιυηπ 
πεοιόδξσ ακξλξσθξύμ, ςξσ αγοιόυξιοξσ), ήςξι μέυοι 15 Ρεπςεμβοίξσ εκάρςξσ έςξσπ.   

Δμβαδό έκςαρηπ : 9.438 ρςοέμμαςα.  

Οεοιγοατή έκςαρηπ : α όοια ςηπ Εώμηπ Δκγύμμαρηπ Ρκύλχμ Πσακίχμ, νεκιμξύμ επί ςηπ 
επαουιακήπ ξδξύ Ιαρςαμιάπ – Πσακίχμ, ρςξ ύφξπ ςηπ Ταοδιάπ Πάυηπ, όπξσ ρςοίβξσμ ρε 
υχμαςόδοξμξ με γεμική διεύθσμρη Δ-ΒΔ, μέυοι ςξ οέμα «Ιοαρξπξύλι». Ρςη ρσμέυεια 
ακξλξσθξύμ ςξ οέμα «Ιοαρξπξύλι» με γεμική διεύθσμρη  Μ-ΜΔ, μέυοι ςξ ρημείξ ρςξ ξπξίξ 
πεομά πάμχ από ςξ οέμα η γέτσοα ςηπ επαουιακήπ ξδξύ Ρσκιάπ – Πσακίχμ. Από εκεί ρςοίβξσμ 
αοιρςεοά ακξλξσθώμςαπ ςξμ επαουιακό δοόμξ Ρσκιάπ -  Πσακίχμ ποξπ Πσάκια, με γεμική 
διεύθσμρη, Μ,. και διαρυίζξσμ ςξμ ξικιρμό Πσάκια. Λεςά ςξμ ξικιρμό Πσάκια, ρςη διαρςαύοχρη 
ποξπ Ιαρςαμιά, ακξλξσθξύμ ςξμ αρταλςόδοξμξ ποξπ Ιαρςαμιά, μέυοι πξσ ρσμαμςξύμ ςξ 
ρημείξ εκκίμηρηπ.  

3η Οεοιξυή κξιμξςήςωμ Αλωμίωμ - Ιίςοξσπ, Δήμξσ Ούδμαπ - Ιξλιμδοξύ. 

Δπιςοεπόμεμη πεοίξδξπ εκγύμμαρηπ : Από ςηπ λήνηπ ςηπ κσμηγεςικήπ πεοιόδξσ όπχπ ασςή 
ξοίζεςαι με ςημ εςήρια οσθμιρςική διάςανη θήοαπ, μέυοι ςημ έμαονη ςηπ θήοαπ ςοσγξμιώμ κλπ 
ρςιπ Εώμεπ Διάβαρηπ Απξδημηςικώμ Οςημώμ, ήςξι μέυοι 20 Ασγξύρςξσ εκάρςξσ έςξσπ.   

Δμβαδό έκςαρηπ : 6.318 ρςοέμμαςα. 
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Οεοιγοατή έκςαρηπ : α όοια ςηπ Εώμηπ Δκγύμμαρηπ Ρκύλχμ Ιίςοξσπ – Αλχμίχμ νεκιμξύμ ρςημ 
μόςια ένξδξ για ςξμ ξικιρμό ςξσ Ιίςοξσπ επί ςηπ παλαιάπ Δθμικήπ ξδξύ Αθημώμ Ηερραλξμίκηπ. 
Από εκεί ακξλξσθξύμ ςξμ επαουιακό δοόμξ ποξπ Ιίςοξπ με γεμική διεύθσμρη ΒΔ, πεομξύμ 
διαρυίζξσμ ςξμ ξικιρμό Ιίςοξπ, ρσμευίζξσμ επί ςηπ επαουιακήπ ξδξύ Ιίςοξσπ – Πσακίχμ, μέυοι 
ςημ είρξδξ ςξσ ξικιρμξύ Αλώμια, όπξσ ρςοίβξσμ δενιά ρε αρταλςόδοξμξ , με γεμική διεύθσμρη 
Α, ποξπ Ρτεμδάμη. Ρςα 400 μ. πεοίπξσ, ατήμξσμ ςξμ αρταλςόδοξμξ και ρσμευίζξσμ εσθεία ρε 
αγοξςικό δοόμξ για απόρςαρη πεοίπξσ 1000 μ. όπξσ ρςοίβξσμ αοιρςεοά ρςημ ποώςη 
διαρςαύοχρη για πεοίπξσ πεμήμςα μέςοα και ρςη ρσμέυεια ρςοίβξσμ δενιά με γεμική διεύθσμρη 
Α, ρε αγοξςικό δοόμξ, ςξμ ξπξίξ ακξλξσθξύμ για πεοίπξσ 3 υμ. ώρπξσ ρσμαμςξύμ ςημ Οαλιά 
Δθμική ξδό Αθημώμ Ηερραλξμίκηπ, ςξμ ξπξίξ  ακξλξσθξύμ με γεμική διεύθσμρη Μ, μέυοι πξσ 
ρσμαμςξύμ ςξ ρημείξ εκκίμηρηπ. 

4η Οεοιξυή κξιμξςήςωμ οιλότξσ – Οαλαιάπ Υοάμηπ, Δήμξσ Ιαςεοίμηπ. 

Δπιςοεπόμεμη πεοίξδξπ εκγύμμαρηπ : Από ςηπ λήνηπ ςηπ κσμηγεςικήπ πεοιόδξσ όπχπ ασςή 
ξοίζεςαι με ςημ εςήρια οσθμιρςική διάςανη θήοαπ, μέυοι ςημ έμαονη ςηπ θήοαπ ςοσγξμιώμ κλπ 
ρςιπ Εώμεπ Διάβαρηπ Απξδημηςικώμ Οςημώμ, ήςξι μέυοι 20 Ασγξύρςξσ εκάρςξσ έςξσπ.   

Δμβαδό έκςαρηπ : 4.296 ρςοέμμαςα.  

Οεοιγοατή έκςαρηπ :α όοια ςηπ Εώμηπ Δκγύμμαρηπ Ρκύλχμ ρςημ πεοιξυή οιλότξσ, νεκιμξύμ 
από ςη διαρςαύοχρη ποξπ ΥΣΑ, επί ςξσ επαουιακξύ δοόμξσ Ιαςεοίμηπ οιλότξσ. Από εκεί 
ακξλξσθξύμ με γεμική καςεύθσμρη Α-ΜΑ ςξ δοόμξ ποξπ ΥΣΑ – Οαλιά Υοάμη, πεομξύμ από ςξ 
ΥΣΑ και μεςά ςημ Οαλιά Υοάμη, ρςοίβξσμ αοιρςεοά ρςημ ποώςη διαρςαύοχρη ακξλξσθώμςαπ 
ςξμ υχμαςόδοξμξ πξσ βοίρκεςαι αμαςξλικά ςξσ ξικιρμξύ, με γεμική καςεύθσμρη Β. Ρε 
απόρςαρη 180 μ. πεοίπξσ ρςοίβξσμ δενιά ρε υχμαςόδοξμξ με γεμική καςεύθσμρη Δ-ΒΔ. 
Ρσμευίζξσμ ρςξμ ίδιξ υχμαςόδοξμξ μέυοι ςη διαρςαύοχρη ρςημ εκκληρία Οαμαγία. Από κει 
ακξλξσθξύμ ςξ δενί αγοξςικό δοόμξ με γεμική καςεύθσμρη Β για πεοίπξσ 3 υμ. μέυοι ςη 
διαρςαύοχρη ρςη θέρη «Πάκξβα», όπξσ ρςοίβξσμ αοιρςεοά με γεμική καςεύθσμρη Δ. για 
πεοίπξσ 100 μέςοα και ρσμαμςξύμ αγοξςικό δοόμξ ρε μέα διαρςαύοχρη, ςξμ ξπξίξ ακξλξσθξύμ 
με γεμική καςεύθσμρη Μ-ΜΔ. Ρε απόρςαρη 450 μ. πεοίπξσ ρσμαμςξύμ διαρςαύοχρη όπξσ 
ακξλξσθξύμ ςξ δενί αγοξςικό δοόμξ με γεμική καςεύθσμρη Δ-ΜΔ, ξ ξπξίξπ ρε απόρςαρη 600 μ. 
πεοίπξσ πεομά μεγάλξ οέμα. Ρσμευίζξσμ για πεοίπξσ 150 μ. μεςά ςξ οέμα μέυοι διαρςαύοχρη. 
Από εκεί ρσμευίζξσμ ρςξμ αγοξςικό δοόμξ εσθεία, με γεμική καςεύθσμρη Δ. για πεοίπξσ 400 μ. 
ώρπξσ ρςαμαςά ξ υχμαςόδοξμξπ ρε αγοό. Από εκεί ακξλξσθξύμ ςη μξηςή εσθεία ρςα βόοεια 
όοια ςχμ αγοώμ μέυοι ςξ οέμα «Λπεπ Ιαψμάκι», ςξ ξπξίξ ςέμμξσμ κάθεςα. Ρε απόρςαρη 
πεοίπξσ 130 μ. από ςξ οέμα «Λπεπ Ιαψμάκι», ρσμαμςξύμ αγοξςικό δοόμξ, ςξμ ξπξίξ 
ακξλξσθξύμ δενιά με γεμική καςεύθσμρη Δ-ΜΔ. μέυοι πξσ ρσμαμςξύμ  ςξμ επαουιακό δοόμξ 
Ιαςεοίμηπ οιλότξσ, ςξμ ξπξίξμ ακξλξσθξύμ με γεμική καςεύθσμρη Μ-ΜΑ ποξπ Ιαςεοίμη, μέυοι 
πξσ ρσμαμςξύμ ςξ ρημείξ εκκίμηρηπ.   

5η  Οεοιξυή κξιμξςήςωμ Λξρυξπόςαμξπ - Ιαςαλώμια, Δήμξσ Ιαςεοίμηπ. 

Δπιςοεπόμεμη πεοίξδξπ εκγύμμαρηπ : Από ςηπ λήνηπ ςηπ κσμηγεςικήπ πεοιόδξσ όπχπ ασςή 
ξοίζεςαι με ςημ εςήρια οσθμιρςική διάςανη θήοαπ, μέυοι ςημ έμαονη ςηπ κσμηγηςικήπ πεοιόδξσ 
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ςξσ λαγξύ, ήςξι μέυοι 15 Ρεπςεμβοίξσ εκάρςξσ έςξσπ.   

Δμβαδό έκςαρηπ : 4.388 ρςοέμμαςα. 

Οεοιγοατή έκςαρηπ : α όοια ςηπ Εώμηπ Δκγύμμαρηπ Ρκύλχμ, ρςημ πεοιξυή Λξρυξπξςάμξσ, 
παοαμέμξσμ ςα ίδια όπχπ είυαμ καθξοιρθεί με ςημ 7299/51/26-8-15 απόταρή μαπ. Δηλαδή, 
ΒΞΠΔΘΑ: Ζ αγοξςική ξδόπ από ςημ διαρςαύοχρη ρςη θέρη «Λασοόπεςοεπ» έχπ ςη διαρςαύοχρη 
ρςη θέρη «Ολάςαμξπ». ΜΞΘΑ: Ζ αγοξςική ξδόπ από ςη διαρςαύοχρη ρςη θέρη «Λεοιάμα» έχπ 
ςξμ ελιγμό ςηπ ξδξύ ρςη θέρη «Λπεκξβόλακαπ» ή «Τοάγμα Λξρυξπξςάμξσ», μέρχ ςξσ 
στιρςάμεμξσ αμώμσμξσ οέμαςξπ. ΑΜΑΞΚΘΙΑ: Ζ αγοξςική ξδόπ από ςη διαρςαύοχρη ρςη θέρη 
«Λεοιάμα» έχπ ςη διαρςαύοχρη ρςη θέρη «Ολάςαμξπ». ΔΣΘΙΑ: Ζ αγοξςική ξδόπ από ςη 
διαρςαύοχρη ρςη θέρη «Λασοόπεςοεπ» έχπ ςξμ ελιγμό ςηπ ξδξύ ρςη θέρη «Λπεκξβόλακαπ» ή 
«Τοάγμα Λξρυξπξςάμξσ». 

6η Οεοιξυή κξιμξςήςωμ Οαλαιξύ Ιεοαμιδίξσ , Δήμξσ Ιαςεοίμηπ.  

Δπιςοεπόμεμη πεοίξδξπ εκγύμμαρηπ : Από ςηπ λήνηπ ςηπ κσμηγεςικήπ πεοιόδξσ, όπχπ ασςή 
ξοίζεςαι με ςημ εςήρια οσθμιρςική διάςανη θήοαπ, μέυοι ςημ έμαονη ςηπ θήοαπ ςοσγξμιώμ κλπ, 
ρςιπ Εώμεπ Διάβαρηπ Απξδημηςικώμ Οςημώμ, ήςξι μέυοι 20 Ασγξύρςξσ εκάρςξσ έςξσπ.  

Δμβαδό έκςαρηπ : 3.942 ρςοέμμαςα 

Οεοιγοατή έκςαρηπ : α όοια ςηπ πεοιξυήπ νεκιμξύμ από ςη δεναμεμή ςξσ Οαλιξύ Ιεοαμιδίξσ 
πξσ βοίρκεςαι ρε απόρςαρη 1600 μ. πεοίπξσ Δ ςξσ ξικιρμξύ. Από κει ακξλξσθξύμ ςξμ αγοξςικό 
δοόμξ με γεμική καςεύθσμρη Β-ΒΔ ποξπ «Αγία οιάδα», για απόρςαρη πεοίπξσ 2 υμ., όπξσ 
ρσμαμςξύμ διαρςαύοχρη. Από εκεί ακξλξσθξύμ ςξμ αγοξςικό δοόμξ με γεμική καςεύθσμρη Β-ΒΑ 
ποξπ «Οαλιόκαρςοξ» για πεοίπξσ 1000μ., ξ ξπξίξπ ρςαμαςά ρςα όοια αγοώμ με ςξ οέμα 
«Ρκλήθοξ». Από κει ακξλξσθξύμ ςξ οέμα «Ρκλήθοξ» με γεμική καςεύθσμρη Α-ΜΑ, για πεοίπξσ 
500 μ. μέυοι ςξ ρημείξ πξσ ρσμαμςά δύξ αγοξςικξύπ δοόμξσπ. Από εκεί ακξλξσθξύμ ςξμ 
αοιρςεοό αγοξςικό δοόμξ με γεμική καςεύθσμρη Α. για πεοίπξσ 100 μέςοα, ξ ξπξίξπ ρςη 
ρσμέυεια ρςοίβει και ακξλξσθεί γεμική καςεύθσμρη Β- ΒΑ, πεομά από ςη «Ταοδιά Πάυη» και 
καςαλήγει ρςξμ αρταλςόδοξμξ Οαλαιξύ Ιεοαμιδίξσ – Δνξυήπ, ςξμ ξπξίξ ακξλξσθξύμ με γεμική 
καςεύθσμρη Μ-ΜΑ, ποξπ Οαλιό Ιεοαμίδι για πεοίπξσ 1700 μ., μέυοι ςη διαρςαύοχρη με 
αγοξςικό αρταλςόδοξμξ δενιά, 500μ. μέςοα πεοίπξσ ποιμ ςξ Οαλιό Ιεοαμίδι. Από εκεί 
ακξλξσθξύμ ςξμ αγοξςικό αρταλςόδοξμξ με γεμική καςεύθσμρη Δ-ΜΔ. Λεςά ςξ ςελεσςαίξ 
μαμςοί ςηπ πεοιξυήπ, ρε απόρςαρη 1000 μ. πεοίπξσ από ςξμ αρταλςόδοξμξ Οαλαιξύ 
Ιεοαμιδίξσ – Δνξυήπ, ξ δοόμξπ ασςόπ γίμεςαι υχμαςόδοξμξπ. α όοια ρσμευίζξσμ επί ςξσ 
υχμαςόδοξμξσ για απόρςαρη πεοίπξσ 600 μ., μέυοι ςξ ρημείξ όπξσ ξ υχμαςόδοξμξπ υχοίζεςαι 
ρε έμα αδιένξδξ δενιά (βόοεια) υχμαςόδοξμξ και ρε κύοιξ υχμαςόδοξμξ αοιρςεοά (ΜΔ). Από 
εκεί ακξλξσθξύμ ςξ ςξπικό οέμα με γεμική καςεύθσμρη Δ-ΒΔ, μέυοι πξσ ρσμαμςξύμ ςξμ κύοιξ 
υχμαςόδοξμξ Οαλαιξύ Ιεοαμιδίξσ- Γεμ. Μξρξκξμείξσ, ςξμ ξπξίξ ακξλξσθξύμ με γεμική 
καςεύθσμρη Δ-ΜΔ, μέυοιπ όςξσ ρσμαμςήρξσμ ςξ ρημείξ εκκίμηρηπ.  

7η Οεοιξυή ξικιρμξύ Ρκξςειμώμ (Λόομαπ) κξιμόςηςαπ Τωςειμώμ, Δήμξσ Ιαςεοίμηπ. 

Δπιςοεπόμεμη πεοίξδξπ εκγύμμαρηπ : Από 15 Αποιλίξσ εκάρςξσ έςξσπ για ρκύλξσπ δίχνηπ 
και από 15 Θξσλίξσ για ρκύλξσπ δείκςεπ (τέομαπ), μέυοι ςημ έμαονη ςηπ κσμηγηςικήπ πεοιόδξσ 
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ςξσ λαγξύ, ήςξι μέυοι 15 Ρεπςεμβοίξσ εκάρςξσ έςξσπ.   

Δμβαδό έκςαρηπ : 10.286 ρςοέμμαςα 

Οεοιγοατή έκςαρηπ : α όοια ςηπ Ε.Δ.Ρ. Ρκξςειμώμ νεκιμξύμ από ςη διαρςαύοχρη «Πάυηπ – 
Ρκξςειμώμ», ρε απόρςαρη πεοίπξσ 500 μ. Δ-ΜΔ από ςα Ρκξςειμά και ακξλξσθξύμ ςξ 
υχμαςόδοξμξ ποξπ διαρςαύοχρη «Πάυηπ - Γξύομεπ» με γεμική καςεύθσμρη Β. Ρςη 
διαρςαύοχρη «Πάυηπ – Γξύομεπ», ακξλξσθεί ςξμ αοιρςεοό υχμαςόδοξμξ ποξπ «Πέμα Υάβξσ» . 
Ρε απόρςαρη 1700 μ. πεοίπξσ, ρςξ ρημείξ πξσ ξ υχμαςόδοξμξπ ρσμαμςά ςξ «οέμα Υάβξσ», ςα 
όοια ακξλξσθξύμ ςξ «οέμα Υάβξσ» με γεμική καςεύθσμρη Β για πεοίπξσ 1800 μ. μέυοι ςη θέρη 
«Ρέλχμα», όπξσ ρσμαμςά υχμαςόδοξμξ ςξμ ξπξίξ ςέμμξσμ  κάθεςα και ρσμευίζξσμ με γεμική 
καςεύθσμρη Β. ποξπ εγκαςαλελειμμέμξ ρςάβλξ, πξσ βοίρκεςαι ρε απόρςαρη 200μ. Από ςξ 
ρςάβλξ, ακξλξσθξύμ ςη μξηςή εσθεία με γεμική καςεύθσμρη ΒΔ για πεοίπξσ 800 μ. μέυοι ςη 
θέρη «Οσογάκια» ρςημ κξοστξγοαμμή, όπξσ ρσμαμςά ςξ υχμαςόδοξμξ ‘Αμχ Ληλιάπ – 
Αβδέλλαπ, ςξμ ξπξίξ ακξλξσθξύμ Αβδέλλα, με γεμική καςεύθσμρη Δ. Ρςξ σπόρςεγξ ρςη θέρη 
Αβδέλα, ρσμευίζξσμ ρςξ υχμαςόδοξμξ με γεμική καςεύθσμρη Δ-ΜΔ, μέυοι ςξ ρημείξ πξσ 
βοίρκεςαι επί ςηπ μξηςήπ εσθείαπ ςξσ οέμαςξπ Αγίξσ Μικόλα. Από εκεί, ατήμξσμ ςξ 
υχμαςόδοξμξ και ακξλξσθξύμ ςξ οέμα Αγίξσ Μικξλάξσ με γεμική καςεύθσμρη ΜΔ. για πεοίπξσ 
3000μ., μέυοι πξσ ρσμαμςξύμ διαρςαύοχρη με δύξ υχμαςόδοξμξσπ ποξπ «Άγιξ Μικόλαξ» και 
ποξπ «Ολάκεπ». Από εκεί ακξλξσθξύμ ςξ υχμαςόδοξμξ ποξπ «Ολάκεπ», πεομξύμ από ςη θέρη 
«Ολάκεπ» και ατξύ πεοάρξσμ από ςξ ρημείξ «Οαλιόμσλξπ» ρσμευίζξσμ μέυοι πξσ ρσμαμςξύμ ςξ 
ρημείξ εκκίμηρηπ. 

8η Οεοιξυή κξιμξςήςωμ Μέαπ Δτέρξσ - Ιξμςαοιώςιρραπ, Δήμξσ Ιαςεοίμηπ. 

Δπιςοεπόμεμη πεοίξδξπ εκγύμμαρηπ : Από ςηπ λήνηπ ςηπ κσμηγεςικήπ πεοιόδξσ, όπχπ ασςή 
ξοίζεςαι με ςημ εςήρια οσθμιρςική διάςανη θήοαπ, μέυοι ςημ έμαονη ςηπ θήοαπ ςοσγξμιώμ κλπ, 
ρςιπ Εώμεπ Διάβαρηπ Απξδημηςικώμ Οςημώμ, ήςξι μέυοι 20 Ασγξύρςξσ εκάρςξσ έςξσπ.  

Δμβαδό έκςαρηπ : 11.266 ρςοέμμαςα. 

Οεοιγοατή έκςαρηπ : α όοια ςηπ Ε.Δ.Ρ. Μ. Δτέρρξσ , νεκιμξύμ από ςη θέρη Νηοξλάκι ρςξ 
οέμα ςηπ «Ιξμςαοιώςιρραπ», ρε απόρςαρη 200μ. Α από ςη γέτσοα ςηπ επαουιακήπ ξδξύ 
Ιαςεοίμηπ – Δίξσ. Από εκεί ακξλξσθξύμ ςξ οέμα ςηπ «Ιξμςαοιώςιρραπ» με καςεύθσμρη Β-ΒΑ 
ποξπ ςα καςάμςη, μέυοι ςη ρσμβξλή ςξσ με ςξ «Λασοξμέοι». Από εκεί ακξλξσθξύμ ςημ κξίςη 
ςξσ «Λασοξμεοίξσ» ποξπ ςα καςάμςη, μέυοι 300 μ. ΜΑ ςξσ Βιξλξγικξύ Ιαθαοιρμξύ Ιαςεοίμηπ. 
Από εκεί, ακξλξσθξύμ αρταλςόδοξμξ με γεμική καςεύθσμρη ΜΔ πξσ διέουεςαι από ςα φσγεία 
Οοχςξταμξύπ, μέυοι πξσ ρσμαμςξύμ ςημ επαουιακή ξδό Μέαπ Δτέρρξσ – Βαοικξύ, ςημ ξπξία 
ακξλξσθξύμ με γεμική καςεύθσμρη Μ-ΜΑ, για πεοίπξσ 600μ, μέυοι ςη διαρςαύοχρη με αγοξςικό 
δοόμξ δενιά, ποξπ Λπάοα Ιαοίςραπ, με γεμική καςεύθσμρη Δ, ςξμ ξπξίξ ακξλξσθξύμ μέυοι ςξ 
εογξρςάριξ Εχξςοξτώμ Ιαλαιςζή. Ρε απόρςαρη 100 πεοίπξσ μ. ποιμ ςξ εογξρςάριξ, 
καςεσθύμεςαι ΒΔ ρε υχμαςόδοξμξ για πεοίπξσ 1000 μ. μέυοι ςη διαρςαύοχρη με ςξμ 
αρταλςξρςοχμέμξ αγοξςικό δοόμξ Ιάμπξσ Αγίξσ Ρπσοίδχμα, ςξμ ξπξίξ ακξλξσθξύμ μέυοι ςη 
θέρη «Ρβόοξπ» με γεμική καςεύθσμρη Δ-ΜΔ, για απόρςαρη πεοίπξσ 2 υμ, μέυοι πξσ ρσμαμςξύμ 
μικοό οέμα ςξ ξπξίξ ακξλξσθξύμ με γεμική καςεύθσμρη Β-ΒΔ, μέυοι ςξ ρημείξ εκκίμηρηπ ρςη 
θέρη Νηοξλάκι. 
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9η Οεοιξυή κξιμξςήςωμ Οέςοαπ - Βοξμςξύπ, Δήμωμ Ιαςεοίμηπ και Δίξσ - Ξλύμπξσ. 

Δπιςοεπόμεμη πεοίξδξπ εκγύμμαρηπ : Από ςηπ λήνηπ ςηπ κσμηγεςικήπ πεοιόδξσ, όπχπ ασςή 
ξοίζεςαι με ςημ εςήρια οσθμιρςική διάςανη θήοαπ, μέυοι ςημ έμαονη ςηπ κσμηγηςικήπ πεοιόδξσ 
ςξσ λαγξύ, ήςξι μέυοι 15 Ρεπςεμβοίξσ εκάρςξσ έςξσπ.  

Δμβαδό έκςαρηπ : 17.814 ρςοέμμαςα. 

Οεοιγοατή έκςαρηπ : α όοια ςηπ Εώμηπ Δκγύμμαρηπ Ρκύλχμ, ρςημ πεοιξυή Λξρυξπξςάμξσ, 

παοαμέμξσμ ςα ίδια όπχπ είυαμ καθξοιρθεί με ςημ 7299/51/26-8-15 απόταρή μαπ. Δηλαδή, 

ΒΞΠΔΘΑ: Ζ δαρική ξδόπ από ςημ ςξπξθερία «Γοέβεμη» ποξπ ςημ θέρη «Ιαοαμίκα» και μέυοι ςημ 

διαρςαύοχρη ρςη θέρη «Πόγγια». ΜΞΘΑ: Ζ δαρική ξδόπ από ςη διαρςαύοχρη ρςη θέρη «Αγία 

οίαδα» ποξπ ςξμ ξικιρμό ςηπ Κόκξβηπ μέρχ ςηπ θέρηπ «Οαλιξυώοατα» και μέυοι ςη 

διαρςαύοχρη ρςη θέρη «Ιοσόβοσρη». ΑΜΑΞΚΘΙΑ: Ζ δαρική ξδόπ από ςη διαρςαύοχρη ρςη 

θέρη «Πόγγια» ποξπ ςξμ ξικιρμό ςηπ Οαλιάπ Βοξμςξύπ και μέυοι ςη διαρςαύοχρη ρςη θέρη 

«Αγία οιάδα». ΔΣΘΙΑ: Ζ δαρική ξδόπ από ςη διαρςαύοχρη ρςη θέρη «Ιοσόβοσρη» μέυοι ςη 

θέρη «Γοέβεμη». 

10η Οεοιξυή κξιμόςηςαπ Αγίξσ Δημηςοίξσ, Δήμξσ Ιαςεοίμηπ. 

Δπιςοεπόμεμη πεοίξδξπ εκγύμμαρηπ : Από 15 Αποιλίξσ εκάρςξσ έςξσπ για ρκύλξσπ δίχνηπ 
και από 15 Θξσλίξσ για ρκύλξσπ δείκςεπ (τέομαπ), μέυοι ςημ έμαονη ςηπ κσμηγηςικήπ πεοιόδξσ 
ςξσ λαγξύ, ήςξι μέυοι 15 Ρεπςεμβοίξσ εκάρςξσ έςξσπ.   

Δμβαδό έκςαρηπ : 11.263 ρςοέμμαςα. 

Οεοιγοατή έκςαρηπ : α όοια ςηπ ΕΔΡ Αγίξσ Δημηςοίξσ αουίζξσμ από ςημ ΒΑ είρξδξ ςξσ 
ξμώμσμξσ ξικιρμξύ, επί ςξσ επαουιακξύ δοόμξσ Ιαςεοίμηπ – Δλαρρόμαπ και ρσγκεκοιμέμα ρςη 
διαρςαύοχρη δενιά με αρταλςόδοξμξ ρςα όοια ςξσ ξικιρμξύ. Από εκεί ακξλξσθξύμ ςξμ 
αρταλςόδοξμξ με γεμική καςεύθσμρη ΒΑ, πξσ πεομά από ςιπ κςημξςοξτικέπ εγκαςαρςάρειπ πξσ 
βοίρκξμςαι ρςημ πεοιξυή βξοειξαμαςξλικά  ςξσ ξικιρμξύ. Λεςά ςξ ςελεσςαίξ μαμςοί, ρε 
απόρςαρη πεοίπξσ 1100μ. από ςξ ρημείξ εκκίμηρηπ, και ατξύ ξ αρταλςόδοξμξπ έυει γίμει 
υχμαςόδοξμξπ, ρςη διαρςαύοχρη πξσ ρσμαμςξύμ, ακξλξσθξύμ ςξμ αοιρςεοό υχμαςόδοξμξ, με 
γεμική καςεύθσμρη Β ποξπ ςημ κξοστξγοαμμή. Ρςημ επόμεμη διαρςαύοχρη, ρςη θέρη 
«Βλαυιώςη», ρε απόρςαρη πεοίπξσ 1500 μ. από ςημ ποξηγξύμεμη, ακξλξσθξύμ πάλι ςξμ 
αοιρςεοό υχμαςόδοξμξ για απόρςαρη πεοίπξσ 1600μ. μέυοι πξσ τςάμξσμ ρςημ κξοστξγοαμμή.  
Από εκεί, ρσμευίζξσμ ρςξμ ίδιξ υχμαςόδοξμξ ξ ξπξίξπ παίομει γεμική Δ επί ςηπ 
κξοστξγοαμμήπ, για απόρςαρη πεοίπξσ 1900 μ.. Από εκεί, ρςη δαρχμέμη έκςαρη πξσ ξ 
υχμαςόδοξμξπ καςητξοίζει με καςεύθσμρη Μ-ΜΔ, ρσμευίζξσμ ρε μξηςή εσθεία δσςικά πάμχ 
ρςημ κξοστξγοαμμή, ρςημ πεοιξυή «Γκαμςριέπ». Λεςά από απόρςαρη πεοίπξσ 2000 μέςοα 
τςάμξσμ ρςη θέρη «Κήμμια», όπξσ σπάουει εγκαςαλελειμμέμξπ ρςάβλξπ. Από εκεί ρσμευίζξσμ 
ρςημ κξοστξγοαμμή με γεμική καςεύθσμρη Δ-ΜΔ, για απόρςαρη πεοίπξσ 1500μ. μέυοι ςη θέρη 
«ραμάρξ», όπξσ ρσμαμςξύμ υχμαςόδοξμξ πξσ έουεςαι από Β-ΒΑ, από ςημ πίρχ, βξοειμή 
πλεσοά ςξσ βξσμξύ και καςεσθύμεςαι Μ-ΜΔ. Ακξλξσθξύμ ασςόμ ςξ υχμαςόδοξμξ γεμική 
καςεύθσμρη Μ-ΜΔ ρςη οάυη «Μςιμώκα» για πεοίπξσ 1800μ.  μέυοι διαρςαύοχρη με 
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υχμαςόδοξμξ αοιρςεοά. Από εκεί ακξλξσθξύμ ςξμ αοιρςεοό  υχμαςόδοξμξ με γεμική 
καςεύθσμρη Β-ΒΑ και ρςη ρσμέυεια Α, για απόρςαρη πεοίπξσ 500μ, μέυοι ςξ ρημείξ πξσ 
ρςαμαςά ξ υχμαςόδοξμξπ ρςημ αουή ςξσ οέμαςξπ «Νσλξπήγαδα». Από εκεί ακξλξσθξύμ ςξ 
οέμα «Νσλξπήγαδα», με καςεύθσμρη Α. για απόρςαρη πεοίπξσ 500 μ. μέυοι ςξ ρημείξ πξσ 
ρσμαμςά υχμαςόδοξμξ, ςξμ ξπξίξ ακξλξσθξύμ δενιά με γεμική καςεύθσμρη Α – ΜΑ, πεομώμςαπ 
από ςιπ θέρειπ «Γκςρξύπια» και «Αλεπόςοσπεπ» και καςαλήγξσμ ρςημ παλιά εθμική ξδό 
Δλαρρόμαπ Ιαςεοίμηπ, κξμςά ρςξ ρημείξ πξσ βοίρκεςαι η εκκληρία Οοξτήςηπ Ζλίαπ. Από εκεί 
ρσμευίζξσμ επί ςηπ παλιάπ εθμικήπ ξδξύ Δλαρρόμαπ- Ιαςεοίμηπ, με καςεύθσμρη Α ποξπ Άγιξ 
Δημήςοιξ μέυοι ςξ ρημείξ εκκίμηρηπ.   

11η Οεοιξυή οεμάςωμ Νσοιά - Ξσολιά, κξιμξςήςωμ Ιαοίςραπ - Δίξσ, Δήμξσ Δίξσ - 
Ξλύμπξσ. 

Δπιςοεπόμεμη πεοίξδξπ εκγύμμαρηπ : Από 15 Αποιλίξσ εκάρςξσ έςξσπ, μέυοι ςημ έμαονη ςηπ 
κσμηγηςικήπ πεοιόδξσ ςξσ λαγξύ, ήςξι μέυοι 15 Ρεπςεμβοίξσ εκάρςξσ έςξσπ.   

Δμβαδό έκςαρηπ :3.789 ρςοέμμαςα. 

Οεοιγοατή έκςαρηπ : α όοια ςηπ Εώμηπ Δκγύμμαρηπ Ρκύλχμ οεμάςχμ Ξσολιά – Νσδιά, 
νεκιμξύμ από ςξ οέμα «Ξσολιάπ», ρςξ ρημείξ πξσ ρσμαμςά ςξ μξμξπάςι πξσ έουεςαι από ςημ 
εκκληρία ςξσ Αγίξσ Ιχμρςαμςίμξσ. Από εκεί, ακξλξσθξύμ για 150 μ. ΒΑ ςξ μξμξπάςι ποξπ ςξ 
δαρικό δοόμξ Αγίξσ Ιχμρςαμςίμξσ – Ιξοξμηλιάπ, ςξμ ξπξίξ ακξλξσθξύμ για απόρςαρη 3,4 υμ. 
μέυοι ςημ ποώςη διαρςαύοχρη με δαρικό δοόμξ αοιρςεοά. Από εκεί, ακξλξσθξύμ για 
απόρςαρη πεοίπξσ 300μ. μξηςή εσθεία με καςεύθσμρη Α-ΜΑ, κάθεςα ποξπ ςξ οέμα Νσδιάπ. 
Ακξλξσθξύμ ςημ κξίςη ρςξ οέμα Νσδιά για απόρςαρη πεοίπξσ 2 υλμ. με γεμική καςεύθσμρη Δ-
ΜΔ και μεςά ρςοίβξσμ Β-ΒΔ ρςξ μξμξπάςι πξσ τςάμει ρςη θέρη «Ρέλχμα» μεςά από 400 μ. 
πεοίπξσ. Από ςη θέρη «Ρέλχμα», ρσμευίζξσμ με καςεύθσμρη Β. για 800 μ. πεοίπξσ ρςξ 
μξμξπάςι ποξπ ςη Δαρική Ηέρη «Οαςάςα». Από εκεί, ακξλξσθξύμ πάλι με καςεύθσμρη Β, για 
πεοίπξσ 900 μ. ςξ μξμξπάςι ποξπ ςξ Ξοειβαςικό Ιαςατύγιξ ςηπ Ιξοξμηλιάπ. Ρσμευίζξσμ ρςξ 
μξμξπάςι πξσ πεομά ρε απόρςαρη 120 μ. από ςξ Ιαςατύγιξ ςηπ Ιξοξμηλιάπ με καςεύθσμρη ΒΔ 
και ατξύ πεοάρξσμ από ςη Δαρική Ηέρη «Ηόδχοξσ καοαξύλι», με καςεύθσμρη ΒΑ και 
καςαλήγξσμ ρςημ κξίςη ςξσ οέμαςξπ Ξσολιάπ. Από εκεί, ρσμευίζξσμ ρςημ κξίςη ςξσ Ξσολιά με 
καςεύθσμρη Α-ΒΑ ποξπ ςα καςάμςη, μέυοι πξσ ρσμαμςξύμ ςξ ρημείξ εκκίμηρηπ.  

12η Οεοιξυή κξιμξςήςωμ Κιςόυωοξσ, Δήμξσ Δίξσ - Ξλύμπξσ. 

Δπιςοεπόμεμη πεοίξδξπ εκγύμμαρηπ : Από 15 Αποιλίξσ εκάρςξσ έςξσπ, μέυοι ςημ έμαονη ςηπ 
κσμηγηςικήπ πεοιόδξσ ςξσ λαγξύ, ήςξι μέυοι 15 Ρεπςεμβοίξσ εκάρςξσ έςξσπ.   

Δμβαδό έκςαρηπ : 6.640 ρςοέμμαςα. 

Οεοιγοατή έκςαρηπ : α όοια ςηπ Εώμηπ Δκγύμμαρηπ Ρκύλχμ Κιςξυώοξσ, αουίζξσμ από ςη 
ρσμβξλή οέμαςξπ «Νηοξλάκι» με αομαςόδοξμξ, ρε απόρςαρη 180 μ. πεοίπξσ Δ. από ςημ 
επαουιακή ξδό Ιαςεοίμηπ – Κιμέμξπ Κιςξυώοξσ και 650 μ. Α-ΒΑ από ςξ ρςοαςόπεδξ 
Ιαμαπίςραπ. Από εκεί με γεμική Μ-ΜΑ καςεύθσμρη ακξλξσθξύμ ςξμ αομαςόδοξμξ, για 
απόρςαρη πεοίπξσ2,5 υμ. μέυοι ςημ αρταλςξρςοχμέμη ξδό πξσ έουεςαι από ςξ λιμέμα 
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Κιςόυχοξσ ποξπ Κιςόυχοξ. Από εκεί με γεμική καςεύθσμρη Δ-ΜΔ, ακξλξσθξύμ ςημ 
αρταλςξρςοχμέμη ξδό μέυοι ςη διαρςαύοχρη με αρταλςόδοξμξ ποξπ Οοιόμια – Όλσμπξ, πξσ 
βοίρκεςαι 300 μ. ποιμ ςιπ αθληςικέπ εγκαςαρςάρειπ ςξσ Κιςόυχοξσ. Από εκεί, με γεμική ΒΔ 
καςεύθσμρη ακξλξσθξύμ ςξ δοόμξ ποξπ «Οοιόμια» μέυοι ςξ Λεςόυι Αγίξσ Διξμσρίξσ. Από εκεί, 
ρσμευίζξσμ με βξοειξαμαςξλική καςεύθσμρη ρςξ δαρικό δοόμξ  μέυοι ςιπ  κςημξςοξτικέπ 
εγκαςαρςάρειπ ςηπ Λξμήπ Αγίξσ Διξμσρίξσ. Ρσμευίζξσμ με γεμική καςεύθσμρη ΒΑ και 
ακξλξσθξύμ ςξ δαρικό δοόμξ ποξπ «Οαλιξμάμςοια – Ιαμαπίςρα». Ακξλξσθώμςαπ ςξμ ίδιξ δοόμξ 
διέουξμςαι από ςη δαρική θέρη «Ιαμαπίςρα» 350 μ. αμαςξλικά από ςημ πύλη ςξσ ρςοαςξπέδξσ 
και ρσμευίζξσμ μέυοι ςξμ αομαςόδοξμξ και ςξ ρημείξ όπξσ νεκίμηραμ. 

13η Οεοιξυή κξιμξςήςωμ Κιςόυωοξσ - Κεπςξκαοσάπ, Δήμξσ Δίξσ - Ξλύμπξσ. 

Δπιςοεπόμεμη πεοίξδξπ εκγύμμαρηπ : Από ςηπ λήνηπ ςηπ κσμηγεςικήπ πεοιόδξσ όπχπ ασςή 
ξοίζεςαι με ςημ εςήρια οσθμιρςική διάςανη θήοαπ, μέυοι ςημ έμαονη ςηπ κσμηγηςικήπ πεοιόδξσ 
ςξσ λαγξύ, ήςξι μέυοι 15 Ρεπςεμβοίξσ εκάρςξσ έςξσπ.   

Δμβαδό έκςαρηπ : 14.339 ρςοέμμαςα. 

Οεοιγοατή έκςαρηπ : α όοια ςηπ Εώμηπ Δκγύμμαρηπ Ρκύλχμ, ρςημ πεοιξυή Κιςόυχοξσ - 
Κεπςξκαοσάπ, παοαμέμξσμ ςα ίδια όπχπ είυαμ καθξοιρθεί με ςημ 7299/51/26-8-15 απόταρή 
μαπ. Δηλαδή, ΒΞΠΔΘΑ: ξ οέμα «ξπόλιαμη» από ςημ «παοξλύμπια» δαρική ξδό, θέρη «Άγιξπ 
Λημάπ» έχπ αγοξςική ξδό ςοία (3) υιλιόμεςοα Αμαςξλικά ςηπ ακςξγοαμμήπ.  ΜΞΘΑ: ξ «Κάζη 
Γοίβα» οέμα από ςη θέρη «Ιξσμαοιά» έχπ ςημ «παοξλύμπια» δαρική ξδό.  ΑΜΑΞΚΘΙΑ: Ζ 
αγοξςική ξδόπ πξσ βοίρκεςαι ςοία (3) υιλιόμεςοα Αμαςξλικά ςηπ ακςξγοαμμήπ, από ςξ οέμα ςηπ  
«ξπόλιαμηπ» έχπ ςη θέρη «Ιξσμαοιά». ΔΣΘΙΑ: Ζ «παοξλύμπια» δαρική ξδόπ από ςξ «Κάζη 
Γοίβα» οέμα έχπ ςξ οέμα «ξπόλιαμη», θέρη«Άγιξπ Λημάπ».  

14η Οεοιξυή κξιμξςήςωμ Κεπςξκαοσάπ, Δήμξσ Δίξσ - Ξλύμπξσ. 

Δπιςοεπόμεμη πεοίξδξπ εκγύμμαρηπ : Από 15 Αποιλίξσ εκάρςξσ έςξσπ για ρκύλξσπ δίχνηπ 
και από 15 Θξσλίξσ για ρκύλξσπ δείκςεπ (τέομαπ), μέυοι ςημ έμαονη ςηπ κσμηγηςικήπ πεοιόδξσ 
ςξσ λαγξύ, ήςξι μέυοι 15 Ρεπςεμβοίξσ εκάρςξσ έςξσπ.   

Δμβαδό έκςαρηπ : 3.698 ρςοέμμαςα. 

Οεοιγοατή έκςαρηπ : α όοια ςηπ Εώμηπ Δκγύμμαρηπ Ρκύλχμ Κεπςξκαοσάπ, νεκιμξύμ επί ςηπ 
επαουιακήπ ξδξύ Κεπςξκαοσάπ – Ιαοσάπ, ρςη θέρη «Γεοξδημξύλι», ρςξμ ελιγμό 500 μ. 
φηλόςεοα από ςη βίλλα Βοάμξσ. Από ςη θέρη «Γεοξδημξύλι» ακξλξσθξύμ μξηςή εσθεία με 
γεμική καςεύθσμρη Μ-ΜΔ, για απόρςαρη πεοίπξσ 1500 μ. μέυοι ςη θέρη «Ιόκα» ρςξ οέμα 
«Εηλιάμα». Από εκεί αμέουξμςαι με γεμική καςεύθσμρη Δ, για απόρςαρη πεοίπξσ 3 υιλιόμεςοα, 
ςξ οέμα «Εηλιάμαπ» μέυοι ςξ μξμξπάςι ποξπ «Οαλιξμπάςρι» και «Ιάςχ Ούογξ». Από εκεί 
ακξλξσθξύμ ςξ μξμξπάςι ποξπ «Ιάςχ Ούογξ» με γεμική καςεύθσμρη Β, για πεοίπξσ υίλια μ. 
Από ςη θέρη «Ιάςχ Ούογξπ» ακξλξσθξύμ καςεουόμεμα με γεμική καςεύθσμρη Α, ποξπ 
Κεπςξκαοσά, ςημ αρταλςξρςοχμέμη επαουιακή ξδό Κεπςξκαοσάπ - Ιαοσάπ μέυοι ςη θέρη 
«Γεοξδημξύλι» όπξσ νεκίμηραμ. 
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15η Οεοιξυή κξιμξςήςωμ Ρκξςίμαπ, Δήμξσ Δίξσ - Ξλύμπξσ. 

Δπιςοεπόμεμη πεοίξδξπ εκγύμμαρηπ : Από 15 Αποιλίξσ εκάρςξσ έςξσπ, μέυοι ςημ έμαονη ςηπ 
κσμηγηςικήπ πεοιόδξσ ςξσ λαγξύ, ήςξι μέυοι 15 Ρεπςεμβοίξσ εκάρςξσ έςξσπ. 

Δμβαδό έκςαρηπ : 5.699 ρςοέμμαςα. 

Οεοιγοατή έκςαρηπ : α όοια ςηπ Εώμηπ Δκγύμμαρηπ Ρκύλχμ Ρκξςίμαπ, νεκιμξύμ από ςη 
δαρική θέρη «Λήλια» Ρκξςίμαπ, πξσ βοίρκεςαι 350μ. πεοίπξσ Α, από ςξμ ξικιρμό ςηπ Ρκξςίμαπ. 
Από εκεί ακξλξσθξύμ υχμαςόδοξμξ με γεμική καςεύθσμρη ΜΔ για απόρςαρη πεοίπξσ 1200 μ. 
μέυοι πξσ ρσμαμςξύμ ςξ «οέμα Οαππά». Από εκεί  ακξλξσθξύμ ςξ «οέμα Οαππά» με γεμική 
καςεύθσμρη Δ για πεοίπξσ 650 μ. μέυοι πξσ ρσμαμςξύμ ςξ ςέλξπ αδιένξδξσ υχμαςόδοξμξσ 
δενιά, ςξμ ξπξίξ ακξλξσθξύμ για πεοίπξσ 600 μ. μέυοι πξσ ρσμαμςξύμ ςξμ αρταλςόδοξμξ 
Ρκξςίμαπ – Οαλιάπ (Άμχ) Ρκξςίμαπ ρςη θέρη «Ιοαμιέπ». Από εκεί, ακξλξσθξύμ ςξμ δοόμξ 
Ρκξςίμαπ – Άμχ Ρκξςίμαπ μέυοι ςξμ ξικιρμό Άμχ Ρκξςίμα. Ρςημ είρξδξ ςξσ ξικιρμξύ, ρςοίβξσμ 
δενιά ρε αρταλςόδοξμξ πξσ καςαλήγει ρςημ επαουιακή ξδό Ιαλλιπεύκηπ – Ο. Οαμςελεήμξμα, 
ςημ ξπξία ακξλξσθξύμ με γεμική καςεύθσμρη Μ ποξπ Ο. Οαμςελεήμξμα,  μέυοι ςη δαρική θέρη 
«Ραλςάμι» πεοίπξσ δύξ υμ. ποιμ ςξμ ξμώμσμξ ξικιρμό. Από εκεί, ρςοίβξσμ αοιρςεοά, ρε δαρικό 
υχμαςόδοξμξ, ξ ξπξίξπ καςαλήγει ρςξ ρημείξ εκκίμηρηπ ρςη θέρη «Λήλια» Ρκξςίμαπ.  

 
Β΄ ΓΔΜΘΙΔΡ ΠΣΗΛΘΡΔΘΡ 

 
Ζ εκγύμμαρη ςχμ κσμηγεςικώμ ρκύλχμ, επιςοέπεςαι καθ’ όλξ ςξ κσμηγεςικό έςξπ, ρςιπ 

πεοιξυέπ (Εώμεπ Δκγύμμαρηπ Ρκύλχμ – ΕΔΡ) πξσ καθξοίζξμςαι με ςημ παοξύρα απόταρη από 
ςη Δ/μρη Δαρώμ Οιεοίαπ και για ςημ υοξμική πεοίξδξ πξσ ξοίζεςαι για κάθε μία από ασςέπ, με 
ςξσπ ακόλξσθξσπ γεμικξύπ όοξσπ και πεοιξοιρμξύπ : 

 
1. Ζ ελεύθεοη ή σπό επιςήοηρη κσκλξτξοία ρςημ ύπαιθοξ, κάθε δερπξζόμεμξσ ρκύλξσ, 

είςε κσμηγεςικξύ, είςε τύλανηπ πξιμμίχμ, είςε γεμικόςεοα κάθε ρκύλξσ ρσμςοξτιάπ, καςά ςη 
διάοκεια ςηπ εκγύμμαρηπ, ςξσ κσμηγίξσ, ςηπ τύλανηπ πξιμμίξσ, ή ςξσ πεοιπάςξσ, επιςοέπεςαι 
μόμξ ετόρξμ ξ κάςξυξπ ςξσ ζώξσ έυει μεοιμμήρει για ςη ρήμαμρη και ςημ καςαγοατή ςξσ ζώξσ 
ςξσ, για ςημ έκδξρη βιβλιαοίξσ σγείαπ, καθώπ και για ςημ ςξπξθέςηρη ρε εμταμέπ ρημείξ ςξσ 
πεοιλαίμιξσ ςξσ ζώξσ μεςαλλικήπ κξμκάοδαπ (καςά ςξμ ξοιρμό ςηπ παο. 1α ςξσ άοθ.5 ςξσ Μ. 
4039/12). 

2.  Ξι κσμηγξί ή κσμαγχγξί θα ποέπει μα τέοξσμ μαζί ςξσπ ςξ βιβλιάοιξ σγείαπ ςξσ 
ρκύλξσ.  

3. Ιάθε κσμηγόπ – κάςξυξπ κσμηγεςικξύ ρκύλξσ, επιςοέπεςαι μα έυει ςασςόυοξμα 
ελεύθεοξσπ και μα εκγσμμάζει μέυοι ςέρρεοειπ (4) κσμηγεςικξύπ ρκύλξσπ. 

4. Ξι πξιμέμεπ ή κςημξςοότξι καςά ςη βόρκηρη ςχμ πξιμμίχμ ςξσπ και καθ’ όλη ςη διάοκεια 
ςξσ έςξσπ, δύμαςαι μα ρσμξδεύξμςαι από αοιθμό ρκύλχμ, με ρκξπό μα βξηθξύμ ςξμ πξιμέμα 
καςά ςη βόρκηρη ςχμ πξιμμίχμ ςξσ, υχοίπ όμχπ μα ποξκαλξύμ ζημιέπ ρςημ άγοια παμίδα, 
ρύμτχμα με ςημ πιξ κάςχ αμαλξγία:  

α. Οξίμμιξ απξςελξύμεμξ μέυοι 100 ζώα, μέυοι δύξ (2) ρκύλξσπ.  
β. Οξίμμιξ απξςελξύμεμξ από 101 μέυοι 200 ζώα, μέυοι ςέρρεοιπ (4) ρκύλξσπ.  
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γ. Οξίμμιξ απξςελξύμεμξ από πεοιρρόςεοα από 200 ζώα, όυι πέοαμ ςχμ ένι (6) ρκύλχμ.  
Απαγξοεύεςαι, ρε πξιμέμεπ ή κςημξςοότξσπ μα ρσμξδεύξμςαι καςά ςη βόρκηρη ςχμ πξιμμίχμ 

ή ςχμ ζώχμ ςξσπ,  από ρκύλξσπ τσλώμ, πξσ υοηριμξπξιξύμςαι για ςξ κσμήγι ή πξσ 
υοηριμξπξιξύμςαι για άλλξσπ ρκξπξύπ πλημ ςηπ βόρκηρηπ ςχμ πξιμμίχμ ςξσπ.  Ξι κςημξςοότξι, 
θα ποέπει μα μεοιμμξύμ, για ςημ ποξμήθεια καςάλληλχμ ρκύλχμ τύλανηπ πξιμμίχμ, (με 
ποξςειμόμεμεπ τσλέπ, Δλλημικόπ Οξιμεμικόπ, Λξλξρρόπ Ζπείοξσ, Κεσκόπ Οξιμεμικόπ κλπ) και μα 
τοξμςίζξσμ για ςημ αμαγκαία εκπαίδεσρη ςχμ ρκύλχμ ςξσπ, χπ ποξπ ςημ σπακξή ςξσπ, ώρςε μα  
μημ ποξκαλξύμ ζημιέπ ρςημ άγοια παμίδα και ςξμ ςοασμαςιρμό ή θαμάςχρη κσμηγεςικώμ 
ρκύλχμ.   

5. Απαγξοεύεςαι η διαςήοηρη ρε σπαίθοιεπ πξιμεμικέπ εγκαςαρςάρειπ κσμηγεςικώμ ρκύλχμ, 
ιδίχπ δίχνηπ (ιυμηλαςώμ), δηλαδή λαγόρκσλχμ, τχλεξδσςώμ, λαγχμικώμ.  

6. Υοξμικά η εκπαίδεσρη επιςοέπεςαι καθημεοιμά από ςημ αμαςξλή ςξσ ηλίξσ μέυοι ςημ 
δύρη ςξσ και για ςιπ ρσγκεκοιμέμη υοξμική πεοίξδξ πξσ αματέοεςαι ρε κάθε υώοξ εκγύμμαρηπ. 

7. Απαγξοεύεςαι, η καςά ςη μύκςα, ελεύθεοη ή σπό επιςήοηρη κσκλξτξοία κσμηγεςικώμ 
ρκύλχμ ρςξ ύπαιθοξ, καθώπ και η καςά ςημ ημέοα ελεύθεοη κσκλξτξοία ασςώμ, εκςόπ ςχμ 
καθξοιρμέμχμ με ςημ παοξύρα απόταρη ζχμώμ εκγύμμαρηπ ρκύλχμ, όςαμ και όπξσ 
απαγξοεύεςαι η θήοα. Ισμηγεςικξί ρκύλξι, πεοιπλαμώμεμξι ρςημ ύπαιθοξ, εκςόπ ςχμ 
καθξοιρμέμχμ ΕΔΡ, καςά ςημ απαγξοεσμέμη πεοίξδξ θήοαπ ή καςά ςη μύκςα ή δσμάμεμξι μα 
ποξκαλέρξσμ τθξοέπ ρςημ αγοία παμίδα, ρσλλαμβάμξμςαι και παοαδίδξμςαι ρςξμ ξικείξ 
κσμηγεςικό ρύλλξγξ, για τύλανη και παοάδξρη ρςξμ ιδιξκςήςη ςξσπ. Ρε πεοίπςχρη μη εύοερηπ 
ςξσ ιδιξκςήςη, εμςόπ εύλξγξσ υοξμικξύ διαρςήμαςξπ, ξι ρσλλητθέμςεπ ρκύλξι παοαδίδξμςαι 
ρςξμ ξικείξ δήμξ, για ςξμ πεοαιςέοχ υειοιρμό ςξσ ζώξσ, χπ αδέρπξςξσ. Ξμξίχπ 
υαοακςηοίζξμςαι χπ αδέρπξςα ζώα και ακξλξσθείςαι η χπ άμχ διαδικαρία, για κάθε κσμηγεςικό 
ή μη ρκύλξ, πξσ κσκλξτξοεί ελεύθεοα εμςόπ μξμίμχμ καςατσγίχμ άγοιαπ ζχήπ.  

8. Ρε κάθε πεοίπςχρη, απαγξοεύεςαι η κσκλξτξοία, έρςχ και σπό επιςήοηρη, 
δερπξζόμεμξσ ρκύλξσ ρσμςοξτιάπ, αμεναοςήςχπ τσλήπ, εμςόπ  ςξσ πσοήμα ςξσ Δθμικξύ 
Δοσμξύ Ξλύμπξσ και ςξσ Δθμικξύ Οάοκξσ Δέλςα Αλιάκμξμα – Αλσκώμ Ιίςοξσπ. Δναιοξύμςαι ξι 
ρκύλξι βξήθειαπ, έοεσμαπ και διάρχρηπ όςαμ ασςό απαιςείςαι, εμώ ρςξ εθμικό πάοκξ Δέλςα 
Αλιάκμξμα Αλσκώμ επιςοέπεςαι η κσκλξτξοία ρκύλχμ τύλανηπ πξιμμίχμ όπξσ επιςοέπεςαι η 
βόρκηρη.  

9. ξσπ ποξπ εκγύμμαρη ρκύλξσπ θα ρσμξδεύξσμ ξι ίδιξι ξι κάςξυξί ςξσπ – κύοιξί ςξσπ- 
ρσμξδξί ςξσπ- τύλακέπ ςξσπ - κσμηγξί ή κσμαγχγξί, υχοίπ κσμηγεςικό όπλξ. Δπιρημαίμεςαι όςι 
απαγξοεύεςαι η μεςατξοά κσμηγεςικξύ όπλξσ (έρςχ και ρε θήκη εμςόπ ξυήμαςξπ)  εκςόπ 
κσμηγεςικήπ πεοιόδξσ.   

10.  Δεμ επιςοέπεςαι η υοήρη μέρχμ, ςχμ ξπξίχμ απαγξοεύεςαι η υοήρη καςά ςημ άρκηρη 
θήοαπ, όπχπ κοαυςώμ, παγίδχμ κλπ. Οοξςείμεςαι η υοήρη ρσρκεσώμ εμςξπιρμξύ και ελέγυξσ 
ςχμ κσμηγεςικώμ ρκύλχμ, ποξπ απξτσγή ειρόδξσ ςξσπ ρε πεοιξυέπ όπξσ απαγξοεύεςαι η 
κσκλξτξοία ςξσπ.   

11. Δεμ επιςοέπεςαι η απελεσθέοχρη ξπξιξσδήπξςε θηοάμαςξπ ρςιπ παοαπάμχ ΕΔΡ, με 
ρκξπό ςημ εκγύμμαρη ςχμ ρκύλχμ, υχοίπ ποξηγξύμεμη έγκοιρη ςηπ Δαρικήπ Σπηοερίαπ 

12. Απαγξοεύεςαι η εκγύμμαρη υχοίπ ςηπ ρσγκαςαθέρεχπ ςξσ ιδιξκςήςξσ, μξμέχπ ή 
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μιρθχςξύ: α) Δμςόπ ςχμ αμπελώμχμ από ςηπ εμάονεχπ ςηπ πεοιόδξσ ςηπ θήοαπ έχπ λήνεχπ ςξσ 
ςοσγηςξύ. β) Δμςόπ ςχμ αθέοιρςχμ λειμώμχμ. γ) Δμςόπ καλλιεογξσμέμχμ εκςάρεχμ ή 
ξπχοώμχμ από ςηπ αμθξτξοίαπ μέυοι και ςηπ ρσγκξμιδήπ ςχμ καοπώμ. δ) Δμςόπ ιδιόκςηςχμ 
εκςάρεχμ, πεοιτοαγμέμχμ δια ρσμευξύπ αδιαπέοαρςξσ και αμσπεοβλήςξσ από άμθοχπξ 
τοάυςη παμςόπ είδξσπ, ύφξσπ ςξσλάυιρςξμ 1,50 ςξσ μέςοξσ.  

13. Ζ εκγύμμαρη ςχμ κσμηγεςικώμ ρκύλχμ, θα γίμεςαι ςηοξσμέμχμ ςχμ διαςάνεχμ πεοί 
ποξρςαρίαπ ςηπ άγοιαπ παμίδαπ, ςηπ άγοιαπ πςημξπαμίδαπ και ςξσ μόμξσ για ςα δερπξζόμεμα 
και ςα αδέρπξςα ζώα ρσμςοξτιάπ και ςημ ποξρςαρία ςχμ ζώχμ από ςημ εκμεςάλλεσρη ή ςη 
υοηριμξπξίηρη με κεοδξρκξπικό ρκξπό, όπχπ κάθε τξοά ιρυύξσμ. 

14. Ζ μεςατξοά ςχμ κσμηγεςικώμ ρκύλχμ με μεςατξοικά μέρα, από και ποξπ ςξσπ υώοξσπ 
εκγύμμαρηπ, θα ποέπει μα γίμεςαι εμςόπ ειδικά διαμξοτχμέμχμ κλξσβιώμ με επαοκή υώοξ, 
τχςιρμό και αεοιρμό και μα ικαμξπξιξύμ ςιπ τσριξλξγικέπ αμάγκεπ ςξσ ζώξσ, έςρι ώρςε, ξι 
ρκύλξι μα ποξρςαςεύξμςαι από ςιπ καιοικέπ ρσμθήκεπ και ςιπ οσπξγόμξσπ εκπξμπέπ ςχμ μέρχμ 
μεςατξοάπ, μα μημ κιμξύμςαι ελεύθεοα εμςόπ ςχμ μέρχμ μεςατξοάπ, η είρξδξπ και η ένξδξπ 
ςχμ ρκύλχμ από ςα μέρα μεςατξοάπ μα είμαι ελεγυόμεμη από ςξμ ιδιξκςήςη ή ςξ ρσμξδό ςχμ 
ρκύλχμ. 

15. Απαγξοεύεςαι ξ βαραμιρμόπ, η κακξπξίηρη, η κακή και βάμασρη μεςαυείοιρη 
ξπξιξσδήπξςε είδξσπ ζώξσ, καθώπ και ξπξιαδήπξςε ποάνη βίαπ κας’ ασςξύ, όπχπ ιδίχπ η 
δηληςηοίαρη, ςξ κοέμαρμα, ξ πμιγμόπ, ςξ κάφιμξ, η ρύμθλιφη και ξ ακοχςηοιαρμόπ. 

16. Απαγξοεύεςαι η εγκαςάλειφη ρκύλχμ ξπξιαρδήπξςε τσλήπ ρςημ ύπαιθοξ. Ρε πεοίπςχρη 
πξσ ξ ιδιξκςήςηπ ςξσ επιθσμεί μα απξυχοιρςεί ςξ ζώξ, ποέπει μα ςξ παοαδίδει ρςημ αομόδια 
σπηοερία ςξσ Δήμξσ ςξσ ςόπξσ ςηπ καςξικίαπ ςξσ, ρύμτχμα με ςημ παο. 1  ε ςξσ άοθ. 5 ςξσ μ. 
4039/12.    

17. Απαγξοεύεςαι ασρςηοά, η υοηριμξπξίηρη ςξνικώμ ξσριώμ και εμ γέμει δηληςηοιχδώμ 
ξσριώμ, ξι ξπξίεπ θέςξσμ ρε κίμδσμξ ςα ποξρςαςεσόμεμα είδη ςηπ αγοίαπ παμίδαπ, αλλά και 
ςχμ ζώχμ γεμικόςεοα. Απαγξοεύεςαι επίρηπ, η αμενέλεγκςη και υχοίπ ςημ ςήοηρη ςχμ 
ρυεςικώμ διαςάνεχμ δημόριαπ σγείαπ, απόοοιφη μεκοώμ ζώχμ ή σπξλειμμάςχμ ςξσπ ρςξ 
ύπαιθοξ. Ζ διάθερη ςχμ μεκοώμ ζώχμ ρσμςοξτιάπ, όπχπ απξςέτοχρη και σγειξμξμική ςατή, 
ποέπει μα ποαγμαςξπξιείςαι ρύμτχμα με ςημ ιρυύξσρα εθμική και εμχριακή μξμξθερία (παο. 3 
άοθ. 11 Μ. 4039/12). 

18. Απαγξοεύεςαι, ςξ άμαμμα τχςιάπ ρε δάρη και δαρικέπ εκςάρειπ  και ιδιαίςεοα από 1ηπ 

Λαΐξσ έχπ 31ηπ Ξκςχβοίξσ εκάρςξσ έςξσπ. 

19. Δεμ επιςοέπεςαι η κίμηρη μηυαμξκίμηςχμ ξυημάςχμ, εκςόπ ξδικξύ δικςύξσ και, η μέρχ 

ςηπ κίμηρηπ μηυαμξκίμηςχμ ξυημάςχμ, ασςόβξσλη δημιξσογία μέχμ ή, η επέκςαρη στιρςάμεμχμ 

δοόμχμ, ρε ξικξλξγικά εσαίρθηςεπ εκςάρειπ, όπχπ εμδεικςικά, οέμαςα και οσάκια, δάρη, 

λιβάδια, βξρκόςξπξι, καθώπ και ρε μξμξπάςια πξσ βοίρκξμςαι ρε ςέςξιεπ πεοιξυέπ. 

Γ΄ ΔΘΔΘΙΔΡ ΠΣΗΛΘΡΔΘΡ 
1. Δκςόπ ςηπ κσμηγεςικήπ πεοιόδξσ, η εκγύμμαρη ςχμ κσμηγεςικώμ ρκύλχμ ρςιπ αμχςέοχ 

καθξοιρμέμεπ πεοιξυέπ, επιςοέπεςαι μόμξ καςά ςημ πεοίξδξ πξσ ξοίζεςαι για κάθε μία από 
ασςέπ και ειδικόςεοα,  
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α. Ρςιπ ΕΔΡ πξσ βοίρκξμςαι εμςόπ ςηπ Εώμηπ διάβαρηπ ςχμ απξδημηςικώμ πξσλιώμ, η 
εκγύμμαρη επιςοέπεςαι, από ςηπ λήνηπ ςηπ κσμηγεςικήπ πεοιόδξσ, όπχπ ασςή ξοίζεςαι με ςημ 
εςήρια οσθμιρςική διάςανη θήοαπ, μέυοι ςημ έμαονη ςηπ θήοαπ ςοσγξμιώμ κλπ, ήςξι μέυοι 20 
Ασγξύρςξσ εκάρςξσ έςξσπ.  

β. Ρςιπ ΕΔΡ όπξσ εμδημεί και αμαπαοάγεςαι η ξοειμή πέοδικα, (ΕΔΡ Ρκξςειμώμ, Αγίξσ 
Δημηςοίξσ και Κεπςξκαοσάπ), από 15 Αποιλίξσ εκάρςξσ έςξσπ για ρκύλξσπ δίχνηπ και από 15 
Θξσλίξσ για ρκύλξσπ δείκςεπ (τέομαπ), μέυοι ςημ έμαονη ςηπ κσμηγηςικήπ πεοιόδξσ ςξσ λαγξύ, 
ήςξι μέυοι 15 Ρεπςεμβοίξσ εκάρςξσ έςξσπ. 

γ. Ρςιπ ΕΔΡ όπξσ εμδημεί και αμαπαοάγεςαι ξ αγοιόυξιοξπ (χπ κύοιξ αμ όυι απξκλειρςικό 
θήοαμα για εκγύμμαρη και θήοα), η εκγύμμαρη επιςοέπεςαι από 15 Αποιλίξσ εκάρςξσ έςξσπ, 
μέυοι ςημ έμαονη ςηπ κσμηγηςικήπ πεοιόδξσ ςξσ λαγξύ, ήςξι μέυοι 15 Ρεπςεμβοίξσ εκάρςξσ 
έςξσπ. 

δ. Ρςιπ σπόλξιπεπ ΕΔΡ, η εκγύμμαρη επιςοέπεςαι από ςηπ λήνηπ ςηπ κσμηγεςικήπ πεοιόδξσ 
όπχπ ασςή ξοίζεςαι με ςημ εςήρια οσθμιρςική διάςανη θήοαπ, μέυοι ςημ έμαονη ςηπ κσμηγηςικήπ 
πεοιόδξσ ςξσ λαγξύ, ήςξι μέυοι 15 Ρεπςεμβοίξσ εκάρςξσ έςξσπ. 

2. Απαγξοεύεςαι  η εκγύμμαρη, ρε ζώμεπ πλάςξσπ 250 μέςοχμ εμςόπ ςχμ αμχςέοχ ΕΔΡ, 
όπξσ ασςέπ γειςμιάζξσμ με υώοξσπ απαγόοεσρηπ θήοαπ, και  ειδικόςεοα : 

α. Ρε ζώμη πλάςξσπ 250 μ . από ςημ ξοιξγοαμμή ςχμ Ιαςατσγίχμ Άγοιαπ Εχήπ. 
β. Ρε ζώμη πλάςξσπ 250 μέςοχμ, από ςα όοια ςχμ ξικιρμώμ. 
γ. Ρε ζώμη πλάςξσπ 250 μέςοχμ, από μεμξμχμέμεπ ξικίεπ και κςημξςοξτικέπ εγκαςαρςάρειπ.  
δ. Ρε ζώμη πλάςξσπ 250 μέςοχμ, από ςξμ πεοίβξλξ υώοξ ςχμ εμεογώμ Θεοώμ Λξμώμ, 
ε. Ρε ζώμη πλάςξσπ 250 μέςοχμ, από ςξσπ αουαιξλξγικξύπ υώοξσπ, ιρςξοικξύπ ςόπξσπ και 

μμημεία όπχπ εμταμίζξμςαι ρςξμ υάοςη και πίμακα πξσ ρσμξδεύει ςιπ εςήριεπ οσθμιρςικέπ 
διαςάνειπ θήοαπ ςηπ σπηοερία μαπ, ρύμτχμα με ςξ 122315/74667/1636/25-5-16 έγγοατξ ςηπ 
ετξοείαπ αουαιξςήςχμ Οιεοίαπ. 

ρς. Ρε ζώμη πλάςξσπ 250 μέςοχμ, από ςιπ πεοιξυέπ για ςιπ ξπξίεπ έυξσμ εκδξθεί Δαρικέπ 
Απαγξοεσςικέπ Διαςάνειπ Ισμηγίξσ, λόγχ πσοκαγιώμ και ιρυύξσμ ή ποόκειςαι μα εκδξθξύμ 
ρυεςικέπ απξτάρειπ. 

ζ. Ρε πεοιξυέπ πξσ λειςξσογξύμ μόμιμα καςαρκημώρειπ και καςά ςημ πεοίξδξ λειςξσογίαπ 
ςξσπ, ρε απόρςαρη μέυοι διακξρίχμ πεμήμςα (250) μέςοχμ από ςημ ενχςεοική πεοίτοανη 
ασςώμ. 

 
3. Απαγξοεύεςαι η εκγύμμαρη κσμηγεςικώμ ρκύλχμ, όπξσ και όςαμ επικοαςξύμ ιδιαίςεοα 

δσρμεμείπ ρσμθήκεπ για ςα θηοάμαςα, όπχπ, εμδεικςικά, υιξμξπςώρεχμ μεγάληπ διάοκειαπ και 
έμςαρηπ, παοαςεςαμέμξσ παγεςξύ, παοαςεςαμέμηπ αμξμβοίαπ, αρσμήθιρςα παοαςεςαμέμηπ 
σφηλήπ θεομξκοαρίαπ.  

4. Ιαςά ςημ κσμηγεςική πεοίξδξ, η εκγύμμαρη κσμηγεςικώμ ρκύλχμ δεικςώμ (τέομαπ), 
επιςοέπεςαι ρε όλξσπ ςξσπ υώοξσπ όπξσ επιςοέπεςαι και όςαμ επιςοέπεςαι η θήοα (δηλαδή 
εκςόπ, ΙΑΕ, αουαιξλξγικώμ υώοχμ, απξρςάρεχμ πεοιμεςοικά ξικιρμώμ ρε ακςίμα 250 μέςοχμ 
από ςηπ παοστήπ ασςώμ ή ρε ακςίμα 100 μέςοχμ από μεμξμχμέμεπ ξικίεπ κλπ), εμώ η 
εκγύμμαρη κσμηγεςικώμ ρκύλχμ δίχνηπ, επιςοέπεςαι μόμξ καςά ςιπ ςοειπ (3) ημέοεπ ςημ 
εβδξμάδα (εςάοςη, Ράββαςξ και Ισοιακή), δηλαδή μόμξ ςιπ ημέοεπ καςά ςιπ ξπξίεπ 

ΑΔΑ: 6ΩΞΝΟΡ1Υ-Ι7Ε



ΑΜΖΙΔΘ ΡΖΜ 810/6/7-2-2018 Δ.Α.Δ. ΖΡ Δ/ΜΡΖΡ ΔΑΡΩΜ ΟΘΔΠΘΑΡ                                                                     Σελίδα 14 από 15 

 

επιςοέπεςαι αμςιρςξίυχπ ςξ κσμήγι ςξσ Καγξύ (Lepus europaeus) και ςξσ Αγοιόυξιοξσ (Sus 
scrofa).  

5. Ξι Ισμηγεςικξί Ρύλλξγξι Ιαςεοίμηπ & Αιγιμίξσ, παοακαλξύμςαι για ςημ ρήμαμρη ςχμ 
πεοιξυώμ εκγύμμαρηπ ρςημ πεοιτέοεια αομξδιόςηςάπ ςξσπ, με δικέπ ςξσπ δαπάμεπ και ρε 
ρσμεογαρία με ςη Δ/μρη Δαρώμ Μ. Οιεοίαπ. 

Δ΄ ΙΣΠΩΡΔΘΡ 
1. Ζ εκγύμμαρη και η ελεύθεοη κσκλξτξοία κσμηγεςικώμ και λξιπώμ ρκύλχμ, εκςόπ ςχμ 

εκςάρεχμ πξσ ποξαματέοξμςαι, καθώπ και η μη ςήοηρη ςχμ αμχςέοχ όοχμ και πεοιξοιρμώμ, 
ςιμχοείςαι ρύμτχμα με ςιπ διαςάνειπ α) ςηπ παο. 18 ςξσ άοθοξσ 287 ςξσ Μ.Δ. 86/69, β) άοθ. 
20, 21 κλπ ςξσ Μ. 4039/12, γ) ςξσ άοθ. 11  ςηπ Ζ.Ο. 37338/1807/Δ.103/1-9-2010 (ΤΔΙ 
1495/Β’/2010) ΙΣΑ. δ) ςα άοθ. 458 και 459 ςξσ Ο.Ι., ε) χμ παο. 8 και 9 ςξσ άθο. 28 ςξσ Μ. 
1650/86,  όπχπ ςοξπξπξιήθηκαμ και ιρυύξσμ ρήμεοα, εάμ δεμ ποξβλέπεςαι ασρςηοόςεοη πξιμή 
από άλλεπ διαςάνειπ. Οαοαβάρειπ πξσ ρσμςελξύμςαι ρςξ ύπαιθοξ καςά ςη διάοκεια ςηπ 
εκγύμμαρηπ, κσκλξτξοίαπ ρκύλχμ κλπ, πξσ δεμ ρσμδέξμςαι όμχπ με ςη δοαρςηοιόςηςα 
εκγύμμαρηπ κλπ, διώκξμςαι και ςιμχοξύμςαι, ασςξςελώπ, με βάρη ςιπ ρυεςικέπ με ασςέπ 
διαςάνειπ, και αμενάοςηςα από ςη δίχνη ςσυόμ παοαβάρεχμ λξιπώμ διαςάνεχμ ςηπ παοξύραπ, 
όπχπ  εμδεικςικά ξι παοαβάρειπ ςχμ παο. 17, 18 και 19 ςηπ εμόςηςαπ Β ςηπ παοξύραπ. 

2. Ξι κάςξυξι και εκπαιδεσςέπ ςχμ κσμηγεςικώμ ρκύλχμ έυξσμ ςημ απόλσςη πξιμική και 
αρςική εσθύμη (ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 924 Α.Ι.) απέμαμςι ρςξ ιδιχςικό ζχικό και πςημξςοξτικό 
κετάλαιξ ςχμ πεοιξυώμ εκπαίδεσρηπ και είμαι σπξυοεχμέμξι μα απξςοέπξσμ ςξσπ κσμηγεςικξύπ 
ρκύλξσπ ςξσπ από ςσυόμ όυληρή ςξσ. ξ ίδιξ σπεύθσμξι είμαι χπ αμχςέοχ όςαμ ποξκαλξύμ 
τθξοέπ ξι ίδιξι ή ςα ξυήμαςά ςξσπ. 

3. Ζ παοξύρα απόταρη, δεμ παοέυει δικαιώμαςα ρςξσπ κσμηγξύπ ή κσμαγχγξύπ, ειπ 
βάοξπ δικαιχμάςχμ ςοίςχμ ρςιπ παοαπάμχ εκςάρειπ, ςα ξπξία δεμ θίγξμςαι.  
 

 
Δ΄ ΘΡΥΣΡ ΖΡ ΟΑΠΞΣΡΑΡ : 
Ζ ιρυύπ ςηπ παοξύραπ αουίζει από ςη δημξρίεσρή ςηπ καςά ςα ξοιζόμεμα ςξσ Μ. 3861/10 και  

ςημ αμάοςηρή ςηπ ρςα δημξςικά καςαρςήμαςα ςηπ πεοιξυήπ μαπ,  ξπόςε και καςαογεί κάθε 
ποξηγξύμεμη πξσ οσθμίζει ςα ίδια θέμαςα. 

Ξι αμχςέοχ εκςάρειπ εμταμίζξμςαι ρςα επιρσμαπςόμεμα απξρπάρμαςα ξοθξτχςξυαοςώμ 
αμαλόγξσ κλίμακαπ. 

Ζ ςήοηρή ςηπ αμαςίθεςαι ρςα ποξρχπικό ςηπ Δαρικήπ Σπηοερίαπ, ςηπ Ξμξρπξμδιακήπ 
Ηηοξτσλακήπ, ςηπ Δλλημικήπ Αρςσμξμίαπ, ρςξσπ ιδιχςικξύπ τύλακεπ θήοαπ ςχμ Ισμηγεςικώμ 
Ρσλλόγχμ, ρςξσπ Δημξςικξύπ Σπαλλήλξσπ και ρε κάθε τιλόμξμξ πξλίςη.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΛΔ ΔΜΞΚΖ ΡΣΜΞΜΘΡΖ Α.∆. ΛΑΙΔΔΞΜΘΑΡ-ΗΠΑΙΖΡ 

Ξ Οοξϊρςάμεμξπ ςηπ  
Δ/μρηπ Δαρώμ Οιεοίαπ 

 
 

Γεώογιξπ Λασοίδηπ 
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ΟΘΜΑΙΑΡ ΑΟΞΔΔΙΩΜ 

1. α. Ισμηγεςικόπ Ρύλλξγξπ Ιαςεοίμηπ 

        Β΄ πάοξδξπ Διοήμηπ 1   

        60100  Ιαςεοίμη 

     β. Ισμηγεςικόπ Ρύλλξγξπ Αιγιμίξσ 

         60300 Αιγίμιξ 

        (Για εμημέοχρη ςχμ μελώμ ςξσπ) 

2. α. Δήμξπ Ιαςεοίμηπ 

    β. Δήμξπ Δίξσ – Ξλύμπξσ 

    γ. Δήμξπ Ούδμαπ – Ιξλιμδοξύ 

         (Για εμημέοχρη αομξδίχμ σπαλλήλχμ ςξσπ 

           και αμάοςηρη ρςξμ πίμακα αμακξιμώρεχμ 

           ςξσ δημξςικξύ καςαρςήμαςξπ, με απξδεικςικό  

           πξσ θα μαπ απξρςείλξσμ)  

3. Δαρικό ποξρχπικό σπηοερίαπ μαπ   

4. Δαρξμξμεία Ιαςεοίμηπ, Τχςειμώμ, Κιςξυώοξσ, 

    Ιξλιμδοξύ, Πηςίμηπ. 
    (Για εμημέοχρη δαρξτσλάκχμ εσθύμηπ ςξσπ  

      και εσούςεοη δημξρίεσρη ρςα κξιμξςικά καςαρςήμαςα 

      με απξδεικςικά πξσ θα μαπ σπξβάλλξσμ)  

5. Διεύθσμρη Αρςσμξμίαπ Οιεοίαπ 

    1o υιλ. Ο.Δ.Ξ. Ιαςεοίμηπ   

    Ηερ/μίκηπ,  

    601 00 Ιαςεοίμη 

6. Ηηοξτύλακεπ πεοιξυήπ μαπ. 

7. Δ/μρη Αγοξςικήπ Ξικξμξμίαπ 

    & Ιςημιαςοικήπ ΟΔ Οιεοίαπ 

    25ηπ Λαοςίξσ 49, 60100 Ιαςεοίμη 
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ΖΩΝΕΣ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ 810/6/7-2-2018 Δ.Α.Δ. ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ

Χάρτης Προσανατολισμού
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