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ΓΑΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΚΖ ΡΤΘΜΗΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΤΛΟΣΟΜΗΑ ΠΛΑΣΑΝΟΤ 

Έρνληαο ππόςε: 

1 Σα άξζξα 28 θαη 28 Α ηνπ Ν. 4325/2015( ΦΔΚ Α' 47) « Δθδεκνθξαηηζκόο ηεο Γηνίθεζεο - 

Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε αδηθηώλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». 

2 Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 1213/1981 (ΦΔΚ 300/14-10-1981) «πεξί αλαδηνξγάλσζεο ησλ Γαζηθώλ 

Τπεξεζηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο». 

3 Σν Π.Γ. ππ' αξηζκ. 29 (η.Α777/2022) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ..132/2017 «Οξγαληζκόο 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (Τ.Π.Δ.Ν.)» (ΑΊ60).» 

4 Σελ ππ' αξηζκ. ΤΠΔΝ/ΓΓΤ/48478/3594/16-05-2022 ( ΦΔΚ 2415/Β' ) Κ.Τ.Α.«Καζνξηζκόο ησλ 

δηνηθεηηθώλ ιεπηνκεξεηώλ κεηαθνξάο ησλ δαζηθώλ ππεξεζηώλ, ηνπ αληίζηνηρνπ πξνζσπηθνύ θαη 

ινηπώλ ζεκάησλ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ ηξίηνπ ηεο από 13.8.2021 Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ 

Πεξηερνκέλνπ ( ΦΔΚ 143/Α' ), ε νπνία θπξώζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4824/2021 

(ΦΔΚ156/Α')». 

5 Σελ ππ' αξηζκ. ΤΠΔΝ/ΓΓΤ/62511/4542/17-06-2022 ( ΦΔΚ 3145/Β' ) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο πνπ αθνξά «Γηαπηζησηηθή πξάμε θαηάηαμεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ 

πξνζσπηθνύ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Γαζηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ ΤΠΔΝ» ζε ζπλέρεηα ηεο 

αξηζκ.81051/20-05-2022(ΦΔΚ2584/Β')Απόθαζεο ηνπ πληνληζηή ηεο Α.Γ.Π.Γ.Δ.&Ι. πνπ 

αθνξνύζε ηε «Μεηαθνξά πξνζσπηθνύ θαη ζέζεσλ ησλ Γαζηθώλ Τπεξεζηώλ ηεο 

Α.Γ.Π.Γ.Δ.&Ι.». 

6 Σελ ππ' αξηζ. ΤΠΔΝ/ΓΝΔΠ/68754/2347/19-07-2022 (ΦΔΚ 4041/η.'Β/29-07-2022) Απόθαζε 

Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο πεξί εμνπζηνδόηεζεο ππνγξαθήο «Με εληνιή 

Τπνπξγνύ» ,ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη «Με εληνιή Τπεξεζηαθνύ 

Γξακκαηέα» ηνπ Τπεξεζηαθνύ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαηά 

ιόγσ αξκνδηόηεηαο, ζηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Δπηζεσξήζεσλ Δθαξκνγήο Γαζηθήο Πνιηηηθήο 
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ηεο Γεληθήο Γξακκαηέαο Γαζώλ ηνπ Τ.Π.ΔΝ. θαη ζηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ Γηεπζύλζεσλ 

,Γαζαξρείσλ θαη Σκεκάησλ πνπ ππάγνληαη ζε απηέο. » 

7 Σηο δ/μεηο ησλ άξζ. 66, 177, 220 θαη 268 ηνπ ΝΓ 86/1969 «Πεξί δαζηθνύ Κώδηθνο». 

8 Σελ αξηζκ. ΤΠΔΝ/ΓΝΔΠ/83988/2740 (ΦΔΚ 4528/η:Β'/26-08-2022) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο πεξί εμνπζηνδόηεζεο ππνγξαθήο «Με εληνιή Τπνπξγνύ, «Με 

εληνιή Τθππνπξγνύ» θαη κε «Δληνιή Γεληθνύ Γξακκαηέα Γαζώλ», θαηά ιόγν αξκνδηόηεηαο, 

ζηνλ πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Γαζώλ & Γ.Π. ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γαζώλ ηνπ 

ΤΠΔΝ, ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ Δ.Δ.Γ.Π. θαη ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ Γηεπζύλζεσλ, Γα-

ζαξρείσλ θαη Σκεκάησλ πνπ ππάγνληαη ζε απηέο. 

9 Σελ εθδνζείζα ΚΤΑ αξ. 119999/22-9-04 κε ηελ νπνία ιακβάλνληαη επείγνληνο ραξαθηήξα 

κέηξα κε ζθνπό ηνλ πεξηνξηζκό θαη εμάιεηςε ηνπ επηβιαβνύο νξγαληζκνύ Ceratocystis fimbriate 

f. sp. platani Walter πνπ πξνθαιεί ηελ αζζέλεηα θαη ε νπνία απαγνξεύεη ηε δηαθίλεζε θπηώλ 

πιαηάλνπ πνπ πξννξίδνληαη γηα θύηεπζε, ηεο μπιείαο πιαηάλνπ θαη ησλ ζπόξσλ πξνο ζπνξά από 

ηηο εζηηαθέο δώλεο πεξηνρώλ πνπ έρεη δηαπηζησζεί ε παξνπζία ηνπ ελ ιόγσ επηβιαβνύο νξγα-

ληζκνύ (δώλε αθηίλαο ηνπιάρηζηνλ 100 κ. γύξσ από ηνλ ηόπν πνπ δηαπηζηώλεηαη ν επηβιαβήο 

νξγαληζκόο) θαη από ηε δώλε αζθαιείαο (δώλε αθηίλαο ηνπιάρηζηνλ 1 ρικ γύξσ από ηελ εζηηαθή 

δώλε) θαζώο επίζεο απαγνξεύεη ηελ πινηνκία θαη ηελ θιάδεπζε ηνπ πιαηάλνπ ζηελ πεξηνρή πνπ 

έρεη δηαπηζησζεί ν ελ ιόγσ νξγαληζκόο ρσξίο ηελ επνπηεία ησλ δαζηθώλ αξρώλ. 

10 Σελ αξηζκ 85783/2158/05-10-2011 Απόθαζε ηεο Γελ. Γ/λζεο Γαζώλ θαη Αγξνηηθώλ Τπνζέζεσλ 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ - Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ «Γαζηθή 

Αζηπλνκηθή Ρπζκηζηηθή Γηάηαμε Τινηνκίαο Πιαηάλνπ» ζύκθσλα κε ηελ νπνία απαγνξεύεηαη ζε 

όιε ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδαο θαη Ινλίνπ ε πινηνκία, ε 

θιάδεπζε, ε δηαθίλεζε θπηώλ πξνο θύηεπζε, ε δηαθίλεζε μπιείαο & ε δηαθίλεζε ζπόξσλ πξνο 

ζπνξά πιαηάλνπ ρσξίο ηελ επνπηεία θαη έγθξηζε ηεο δαζηθήο Τπεξεζίαο θαη ε ηζρύο απηήο είλαη 

κέρξη 31/12/2022. 

11 Όηη ν πιάηαλνο είλαη δαζνπνληθό είδνο κε ζπνπδαία δαζνπνληθή ζεκαζία πνπ νθείιεηαη αθελόο 

ζηελ παξαγσγηθή ηνπ αμία, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη από ηηο ηδηόηεηεο πνπ έρεη λα απμάλεηαη 

ηαρέσο θαη λα έρεη πςειή απόδνζε μύινπ πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, αθεηέξνπ ζηηο θνηλσθειείο ηνπ 

επηπηώζεηο πνπ είλαη έθδειεο θαη άκεζα ρξήζηκεο αθνύ έρεη ηελ ηδηόηεηα λα θαηαιακβάλεη 

πιήξσο ηηο θνίηεο ησλ ρεηκάξξσλ θαη ηηο ακκνραιηθώδεηο πξνζρώζεηο ηνπο ηηο νπνίεο 

πξνζηαηεύεη θαη αμηνπνηεί κνλαδηθά, ζηεξεώλεη ηηο θνίηεο ηνπο, αληέρεη ζηηο θξνύζεηο θαη 

ζπγθξαηεί ηα θεξηά πιηθά, αληέρεη ζηε βόζθεζε, πξνζδίδεη εμαηξεηηθή αηζζεηηθή ζην ηνπίν, 

δεκηνπξγεί πγηεηλό πεξηβάιινλ πξόζθνξν γηα αλαςπρή θαη ζπλεπώο ε δηαρείξηζε ηνπ πξέπεη λα 

γίλεηαη κε θξόλεζε θαη λα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηελ αμίσζε πιήξνπο αμηνπνίεζεο ησλ πνιιώλ 

σθειεηώλ ηνπ νη νπνίεο ελδηαθέξνπλ όιν ην θνηλσληθό ζύλνιν θαη όρη κόλν ηνλ εδαθνθηήκνλα. 

12 Σν γεγνλόο όηη δηαπηζηώζεθε ζηελ πεξηνρή καο ζε δηάζπαξηεο ζέζεηο ε παξνπζία ηνπ επηβιαβνύο 

νξγαληζκνύ Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter πνπ πξνθαιεί ηελ αζζέλεηα ηνπ κεηαρ- 
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ξσκαηηθνύ έιθνπο ηνπ πιαηάλνπ, αζζέλεηα πνπ είλαη ε πιένλ θαηαζηξεπηηθή γηα ην είδνο δηε-

ζλώο, πξνθαιεί ηε λέθξσζε ησλ δέληξσλ θαη ε νπνία εμαπιώλεηαη εύθνια κε θύξην παξάγνληα 

δηαζπνξάο ηνπ παζνγόλνπ ηνλ άλζξσπν κε ηε κεηαθνξά ηεο μπιείαο ή θπηεπηηθνύ πιηθνύ θαη κε 

ηε ρξήζε κνιπζκέλσλ εξγαιείσλ θιαδεύζεσλ θαζώο επίζεο δηαδίδεηαη ζε γεηηνληθά δέληξα κε 

ηελ επαθή ή ζπλέλσζε ησλ ξηδώλ. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

Απαγνξεύνπκε γηα κία 10εηία ζε όιε ηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γαζαξρείνπ Ακθηινρίαο: 

1. Σελ πινηνκία, θιάδεπζε, δηαθίλεζε θπηώλ πξνο θύηεπζε, δηαθίλεζε μπιείαο θαη δηαθίλεζε 

ζπόξσλ πξνο ζπνξά ηνπ πιαηάλνπ, ρσξίο ηελ επνπηεία θαη έγθξηζε ηεο δαζηθήο Τπεξεζίαο. 

2. Κάζε πινηνκία ζε δεκόζηα δάζε, δεκόζηεο δαζηθέο εθηάζεηο, πάξθα θαη άιζε εληόο πόιεσλ θαη 

νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ, εθηόο αλ ε πινηνκία πξνβιέπεηαη από πίλαθεο πινηνκίαο ή δηαρεηξηζηηθέο 

κειέηεο θαη βξίζθνληαη εθηόο πεξηνρώλ πνπ έρεη εληνπηζηεί ν επηβιαβήο νξγαληζκόο. ηε πεξίπησζε 

απηή ε δηάκεηξνο απμεηηθήο σξηκόηεηαο (ζηεζηαία έκθινηνο δηάκεηξνο) θαζνξίδεηαη ζε πελήληα (50) 

εθαηνζηά εθηόο αλ πξόθεηηαη γηα δέληξα θαθήο πνηόηεηαο, υγείας θαη αλαπηύμεσο, νπόηε ε απμεηηθή 

σξηκόηεηα ζε δηάκεηξν θαζνξίδεηαη ζε ζαξάληα (40) εθαηνζηά. 

3. Κάζε πινηνκία πιαηάλνπ πνπ θύεηαη αξαηά θαη κεκνλσκέλα κέζα ζε γεσξγηθά ή δελδξνθνκηθά 

θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε πινηνκία είλαη δπλαηή θαηόπηλ αηηήζεσο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ, απηνςίαο αξκόδηνπ δαζηθνύ ππαιιήινπ θαη έγθξηζε ηνπ Γαζάξρε βάζεη ηεο παξ. 

ζη άξζ. 177 ΝΓ 86/69, αλεμάξηεηα από ηε δηάκεηξν απμεηηθήο σξηκόηεηαο θαη ε πινηνκία, κεηά από 

ζπλεθηίκεζε ηεο σθέιεηαο θαη ηεο δεκίαο ζηελ γεσξγηθή θαιιηέξγεηα θαη εθόζνλ ζηεξίδεηαη ζε 

πξαγκαηηθνύο ιόγνπο θαιύηεξεο θαη απνδνηηθόηεξεο αμηνπνίεζεο ηνπ θηήκαηνο, ζεσξείηαη 

επηβεβιεκέλε. 

3. Κάζε πινηνκία πιαηάλνπ πνπ θύεηαη αξαηά θαη κεκνλσκέλα κέζα ζε ρέξζνπο ή αθαιιηέξγεηνπο 

αγξνύο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε πινηνκία είλαη δπλαηή θαηόπηλ αηηήζεσο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, 

απηνςίαο αξκόδηνπ δαζηθνύ ππαιιήινπ θαη έγθξηζε ηνπ Γαζάξρε βάζεη ηεο παξ. ζη άξζ. 177 ΝΓ 

86/69, αλεμάξηεηα από ηε δηάκεηξν απμεηηθήο σξηκόηεηαο εθόζνλ ε πινηνκία ζεσξείηαη επηβεβ-

ιεκέλε γηα ηελ θαιύηεξε εδαθνπνληθή αμηνπνίεζε ηνπ θηήκαηνο, ελώ αλ ην αίηεκα έρεη κόλν ζθνπό 

ηε ξεπζηνπνίεζε ηνπ μπιώδνπο όγθνπ ε πινηνκία ζα εγθξίλεηαη γηα άηνκα ζηεζηαίαο δηακέηξνπ 

πελήληα (50) εθαηνζηώλ θαη άλσ. 

4. Κάζε πινηνκία απηνθπώλ ελώζεσλ θαη παξόρζησλ ισξίδσλ πιαηάλνπ πνπ απαληώληαη κέζα 

ζε επξύηεξεο γεσξγηθέο πεξηνρέο. ε απηή ηελ πεξίπησζε δύλαηαη λα επηηξαπεί ε πινηνκία κεηά από 

απηνςία θαη έθζεζε αξκόδηνπ δαζηθνύ ππαιιήινπ, γηα πιαηαλεώλεο εκβαδνύ κηθξόηεξνπ ησλ 50 

ζηξεκ., ρσξίο πίλαθα πινηνκίαο θαη αλεμαξηήηνπ δηακέηξνπ, όηαλ είλαη ιπκέλν νξηζηηθά ην 

ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ηεο έθηαζεο. Γηα πιαηαλεώλεο εκβαδνύ κεγαιύηεξνπ ησλ 50 ζηξεκ. θαη κε 

ιπκέλν νξηζηηθά ην ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο ηεο έθηαζεο κπνξεί λα επηηξαπεί ε πινηνκία κόλν 

ΑΔΑ: 9ΞΧΧ4653Π8-ΖΕΑ



4 

 

θαηόπηλ ζύληαμεο πίλαθα πινηνκίαο ή δηαρεηξηζηηθήο έθζεζεο εγθεθξηκέλσλ αξκνδίσο θαη γηα άηνκα 

κε δηάκεηξν απμεηηθήο σξηκόηεηαο άλσ ησλ πελήληα (50) εθαηνζηώλ ή ζαξάληα (40) εθαηνζηώλ 

όηαλ πξόθεηηαη γηα δέληξα θαθήο πνηόηεηαο, πγείαο θαη αλαπηύμεσο. 

5. Κάζε πινηνκία ζε παξάθηηεο πεξηνρέο όπνπ ηα θπόκελα πιαηαλόδελδξα έρνπλ πνιύηηκε 

αμία γηα ηηο έκκεζεο σθέιεηεο ηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε δύλαηαη λα επηηξαπεί ε πινηνκία κεηά 

από απηνςία θαη έθζεζε αξκόδηνπ δαζηθνύ ππαιιήινπ. 

6. Κάζε πινηνκία ζε άδελδξεο ή νιηγόδελδξεο ή ππνβαζκηζκέλεο από ηελ ππεξβόζθεζε ή θακέλεο 

εθηάζεηο, όπνπ θάζε θπόκελν δέληξν πιαηάλνπ απνηειεί πνιύηηκν θαηαθύγην αλζξώπσλ θαη δώσλ 

εηδηθά θαηά ηνπο ζεξηλνύο θαύζσλεο. 

7. Κάζε πινηνκία πιαηάλνπ ζε ηνπία θαη πεξηνρέο κε ηδηαίηεξε αηζζεηηθή αμία πνπ πξνζθέξνληαη γηα 

αλαςπρή. 

8. Κάζε πινηνκία πιαηάλνπ πνπ θύεηαη ζε πεγέο, παξεθθιήζηα θαη άιιεο ζέζεηο ηδηαίηεξεο 

αλαςπρηθήο ζεκαζίαο θαη αηζζεηηθήο αμίαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε δύλαηαη λα επηηξαπεί ε 

πινηνκία κεηά από απηνςία θαη έθζεζε αξκόδηνπ δαζηθνύ ππαιιήινπ. 

9. Κάζε πινηνκία πιαηάλνπ ζε πεξηνρέο πνπ ιεηηνπξγνύλ ιαηνκεία, κεηαιιεία, βηνκεραλίεο, θ.ι.π., 

όπνπ ηα ππάξρνληα πιαηαλόδελδξα έρνπλ ζπνπδαία ζεκαζία θαη επίδξαζε ζηε δηαηήξεζε θαη 

πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. 

10. Σέινο ζε θάζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί πξνζβνιή πιαηάλνπ από ηνλ επηβιαβή 

νξγαληζκό Ceratocystis fimbriate f. sp. platani Walter ή ππάξμεη ππνςία πξνζβνιήο, νη 

εδαθντδηνθηήηεο ησλ θπόκελσλ δέλδξσλ ζύκθσλα κε ηηο δ/μεηο ηνπ άξζ. 220 ΝΓ 86/69, 

ππνρξενύληαη λα πξνβαίλνπλ ζηηο ελέξγεηεο θαη λα ιακβάλνπλ ηα κέηξα πνπ ζα ηνπ ππνδεηρζνύλ από 

ηα αξκόδηα δαζηθά όξγαλα πξνο απνθπγή εμάπισζεο ηνπ, ηηκσξνύκελνη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε 

θαη' άξζξν 268 ΝΓ 86/1969. Δλ αξλήζεη ησλ θπξίσλ ή θαηόρσλ ησλ δέληξσλ λα πξνβνύλ ζηα 

ππνδεηρζέληα κέηξα, δύλαηαη ε δαζηθή αξρή λα πξνβαίλεη ζηε ιήςε ησλ κέηξσλ απηώλ θαη λα 

θαηαινγίδεη ηηο δαπάλεο ζηνλ θάηνρν θύξην ή ππόρξεν θαηά ηηο δ/μεηο πεξί εηζπξάμεσο δεκνζίσλ 

εζόδσλ. 

Η ηζρύο ηεο παξνύζαο αξρίδεη από ηελ δεκνζίεπζή ηεο, θαηαξγνύκελεο θάζε άιιεο 

απαγνξεπηηθήο ή ξπζκηζηηθήο δηάηαμεο ζρεηηθήο κε ηε δηαρείξηζε ησλ πιαηάλσλ . Ζ ισχύς της ΓΑΓ 

θα είναι για (10) έτη και ισχύει μέχρι 31-12-2032. Οη παξαβάηεο ηεο παξνύζαο ηηκσξνύληαη 

ζύκθσλα κε ηηο δ/μεηο ηνπ άξζ. 268 ΝΓ86/69 «Πεξί Γαζηθνύ Κώδηθνο», ή δε εθαξκνγή ηεο 

αλαηίζεηαη ζηα Γαζηθά θαη Αζηπλνκηθά όξγαλα θαζώο θαη ζε θάζε θηιόλνκν πνιίηε. 

 

 

Ο Γαζάξρεο 

 

 

 

 

ΓΗΜΟΘΔΝΗ ΘΔΟΥΑΡΟΠΟΤΛΟ 

M.Sc.,Ph.D 

ΓΑΟΛΟΓΟ ΜΔ Α΄ ΒΑΘΜΟ 
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ Α. ΠΡΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

1. Γαζηθό πξνζσπηθό ηεο Τπεξεζίαο καο γηα ηελ ηήξεζε θαη εθαξκνγή 

2. Γαζνλνκεία επζύλεο καο - Έδξεο ηνπο. 

3. Γήκνπο Πεξηνρήο καο: 

> Ακθηινρίαο : γηα ηελ δεκνζίεπζε ζε όιεο ηηο ηνπηθέο θαη δεκνηηθέο θνηλόηεηεο ηεο πεξηνρήο 

επζύλεο ηνπ θαη ηελ απνζηνιή ζε καο ησλ απνδεηθηηθώλ δεκνζίεπζεο 

> Αθηίνπ - Βόληηζαο : γηα ηελ δεκνζίεπζε ζε όιεο ηηο ηνπηθέο θαη δεκνηηθέο θνηλόηεηεο ηεο 

πεξηνρήο επζύλεο ηνπ θαη ηελ απνζηνιή ζε καο ησλ απνδεηθηηθώλ δεκνζίεπζεο 

> Ξεξνκέξνπ : γηα ηελ δεκνζίεπζε ζε όιεο ηηο ηνπηθέο θαη δεκνηηθέο θνηλόηεηεο ηεο πεξηνρήο 

επζύλεο ηνπ θαη ηελ απνζηνιή ζε καο ησλ απνδεηθηηθώλ δεκνζίεπζεο 

 

 

Β. ΠΡΟ ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ 

1. Γ/λζε πληνληζκνύ & Δπηζεώξεζεο Γαζώλ Π.Γ.Δ.& Ι. Παηξώλ - Αζελώλ 33, 

26441, Πάηξα 

2. Γ/λζε Γαζώλ Αηησι/λίαο Ισζήθ Ρσγώλ 3, 30200, Ι. Π. Μεζνινγγίνπ 

3. Δηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Αγξηλίνπ 

4. Δηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Λεπθάδαο 

5. Δηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Μεζνινγγίνπ 

6. Δηζαγγειέα Πξσηνδηθώλ Άξηαο 

7. Αζη. Δ/νζη Αιηωλίας, Αρτ. Δαμαζκηνού 11, 30200 Μεζολόγγι 

8. Αζη. Δ/νζη Ακαρνανίας, Όδός Κσριαζή, 30100, Αγρίνιο 

9. Γαζαξρεία: 

• Μεζνινγγίνπ 

• Ναππάθηνπ 

• Ακθηινρίαο 

• Καξπελεζίνπ 
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