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Άρθρο 80 
 
1. Προς εκπλήρωσιν των σκοπών διά τους οποίους ήδη έχουν συσταθή ή ήθελον 
συσταθή οι εθνικοί δρυμοί και αι κηρυχθείσαι ως διατηρητέα μνημεία της φύσεως 
εκτάσεις, απαγορεύεται, επί ποινή απολύτου ακυρότητος, η εντός του πυρήνος του 
εθνικού δρυμού και των χώρων των διατηρητέων μνημείων της φύσεως πάσης 
μορφής παραχώρησις προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού 
δικαίου, ως και εις δημοσίας υπηρεσίας, προς επιδίωξιν οιουδήποτε ετέρου σκοπού. 
 
2. Απαγορεύεται, ωσαύτως, εντός του πυρήνος των εθνικών δρυμών και των χώρων 
των διατηρητέων μνημείων της φύσεως: 
 
α) Η ανόρυξις και εκμετάλλευσις μεταλλείων και λατομείων, η απόληψις οιουδήποτε 
ορυκτού προϊόντος και εν γένει εκτέλεσις πάσης συναφούς εργασίας ή η κατασκευή 
σχετικής εγκαταστάσεως. 
 
β) Η ανασκαφή, η επιχωμάτωσις, η δειγματοληψία και πάσα άλλη ενέργεια, τείνουσα 
εις την φθοράν και αλλοίωσιν των γεωμορφικών σχηματισμών και φυσικών 
καλλονών. 
 
γ) Η τοποθέτησις διαφημιστικών πινακίδων και αγγελιών, πλην των υπό του 
Υπουργού Εθνικής Οικονομίας εγκρινομένων και σκοπουσών εις την ανάπτυξιν του 
τουρισμού, της φιλοδασικής ενημερώσεως, των επιστημονικών μελετών και την 
εξυπηρέτησιν γενικωτέρων συμφερόντων. 
 
δ) Αι βιομηχανικαί δραστηριότητες εν γένει. 
 
ε) Η εγκατάστασις οικισμών, οικιών, αγροικιών, παραπηγμάτων και η κατασκευή 
παντός εν γένει έργου, εξαιρέσει των απαραιτήτων διά την προστασίαν και 
λειτουργίαν του εθνικού δρυμού ή των διατηρητέων μνημείων της φύσεως έργων, ως 
η κατασκευή δασικών κτιρίων, τοιούτων δι' εγκατάστασιν δασικών επιστημονικών 
εργαστηρίων, οδικού δικτύου, η διάνοιξις αντιπυρικών ζωνών, η πραγματοποίησις 
υλωρικών και λοιπών προστατευτικών έργων. 
 
ς) Η υλοτομία, η κοπή, η κοπή, η εκρίζωσις, η καταστροφή, η συλλογή ή η μεταφορά 
φυτικών ειδών και δασικών προϊόντων. 
 
ζ) Η βοσκή παντός ζώου καθ' όλην την διάρκειαν του έτους και η κατασκευή πάσης 
φύσεως κτηνοτροφικών έργων, ως ποτιστρών, στεγάστρων. η) Η θήρα παντός ζώου, 
πλην των επιβλαβών θηραμάτων, των οποίων επιτρέπεται, κατόπιν αποφάσεως του 
νομάρχου, η διά δολωμάτων δίωξις ως και η προς τον σκοπόν τούτον διάβασις μετά 
κηνυγετικού όπλου, μετά ή άνευ κυνός, διά μέσου του εθνικού δρυμού και 
 



θ) Η αλιεία, καθ' όλην την διάρκειαν του έτους, εντός λιμνών και ορεινών ρεόντων 
υδάτων. 
 
3.α) Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, δύναται, δι' αποφάσεώς του, να λαμβάνη παν 
μέτρον, αποβλέπον εις την προστασίαν του εθνικού δρυμού, των αισθητικών δασών 
και των διατηρητέων μνημείων της φύσεως, ως και εις την εκπλήρωσιν των σκοπών 
ιδρύσεως αυτών. 
 
β) Αστυνομικαί δασικαί διατάξεις, εκδιδόμεναι υπό της οικείας δασικής υπηρεσίας 
εις τα πλαίσια του παρόντος και των αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 
και δημοσιευόμεναι κατά την ισχύουσαν νομοθεσίαν, δύνανται να ρυθμίζουν θέματα, 
αφορώντα εις την προστασίαν εν γένει των εθνικών δρυμών, των αισθητικών δασών 
και διατηρητέων μνημείων της φύσεως. 
 
4. Διά την προστασίαν, οργάνωσιν και βελτίωσιν των περιφερειακών ζωνών, ήτοι των 
χώρων περιωρισμένης προστασίας των εθνικών δρυμών, ως και των αισθητικών 
δασών, δύναται υπό της οικείας δασικής υπηρεσίας να λαμβάνωνται μέτρα και να 
εκτελούνται τα ενδεδειγμένα έργα, ιδία: α) Η προστασία και αύξησις της αγρίας 
πανίδος και χλωρίδος ή και μείωσις τούτων, κατ' είδος και αριθμόν, εντός των 
ενδεδειγμένων ορίων βιολογικής ισορροπίας μεταξύ των ειδών αφ' ενός της πανίδος 
και αφ' ετέρου της χλωρίδος, ως επίσης της ισορροπίας μεταξύ αλλήλων. β) Η 
διατήρησις των γεωμορφικών σχηματισμών και η προστασία των φυσικών καλλονών, 
ως και η διά τεχνητής επεμβάσεως καλυτέρα αυτών εκμετάλλευσις, από αισθητικής 
και τουριστικής απόψεως. 
 
γ) Η λήψις προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων, προς προστασίαν του εθνικού 
δρυμού και των αισθητικών δασών. 
 
δ) Η ίδρυσις εκτροφείων θηραμάτων και ιχθυοτροφείων, προς αύξησιν της αγρίας 
πανίδος, ως και η διά καταλλήλων δασοτεχνικών χειρισμών διατήρησις, βελτίωσις 
και επέκτασις της βλαστήσεως, η ίδρυσις δασικών φυτωρίων και δασικών 
δενδροκήπων (ARBORETUM), ως και η διά φυσικής και τεχνητής οδού αναγέννησις 
της χλωρίδος. 
 
ε) Η κατασκευή του απαραιτήτου οδικού δικτύου και των αναγκαίων δασικών 
κτιριακών εγκαταστάσεων, ως δασοφυλακείων, πυροφυλακείων και εργαστηρίων 
επιστημονικών πειραμάτων και ερευνών. 
 
ς) Η ίδρυσις θερινών και χειμερινών εγκαταστάσεων διά την εξυπηρέτησιν των 
κατασκηνώσεων, της ορειβασίας, του τουρισμού και του αθλητισμού εν γένει. 
 
ζ) Η συλλογή ή η εκρίζωσις φυτικών ειδών και η μεταφορά αυτών, ως και η σύλληψις 
και μεταφορά αγρίων ζώων, δύναται να επιτραπή, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργού 
Εθνικής Οικονομίας, δι' επιστημονικούς σκοπούς. 
 
5. Διά Π.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Γεωργίας, δύναται να 
απαγορεύηται καθ' άπασαν την επκράτειαν η συλλογή αυτοφυών φυτών, 
βοτανολογικού υλικού, η σύλληψις αγρίων ζώων και η εξαγωγή εκ της χώρας 
τούτων, ως και η διεξαγωγή ερεύνης επί της αγρίας πανίδος και αυτοφυούς χλωρίδος 



άνευ αδείας της υπό του Υπουργού Γεωργίας, ειδικώς εξουσιοδοτουμένης Δασικής 
Αρχής. 
 
6. Διά Π.Δ/των, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Γεωργίας, καθορίζεται η 
διαδικασία συντονισμού και ελέγχου των καθ' άπασαν την χώραν διεξαγομένων 
βοτανολογικών και ζωολογικών ερευνών επί της αγρίας πανίδος και αυτοφυούς 
χλωρίδος, ως και οι όροι και προϋποθέσεις διεξαγωγής τούτων. 
 
7. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας συνιστάται Γνωμοδοτική Επιτροπή 
αποτελουμένη εξ επτά μελών ως κάτωθι: 
 
α) Εκ του Γενικού Διευθυντού Δασών ως Προέδρου. 
 
β) Εκ τριών υπαλλήλων της Γεικής Διευθύνσεως Δασών επί βαθμώ 4ω-2ω. γ) Εκ 
τριών Καθηγητών ή Υφηγητών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Εν 
απουσία ή κωλύματι του Προέδρου, προεδρεύει ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού. 
 
'Εργον της Επιτροπής είναι η γνωμοδότησις επί των εν παρ. 6 του παρόντος άρθρου 
θεμάτων οσάκις τίθενται υπ' όψιν αυτής. Γραμματεύς της Επιτροπής μετά του 
Αναπληρωτού του, ορίζεται υπάλληλος της Γενικής Διευθύνσεως Δασών. Εις τον 
Πρόεδρον, τα μέλη και τον Γραμματέα της Επιτροπής, καταβάλλονται μόνον 
οδοιπορικά έξοδα κατά τας εκάστοτε ισχυούσας διατάξεις. 
 
Άρθρο 251 
 
1. Η θήρα επιτρέπεται να ασκήται ως άθλημα, καθ' όλην την Επικράτειαν, κατά τας 
διατάξεις του παρόντος κώδικος. 
 
2. Ως θηρεύσιμα θηράματα νοούνται πάντα τα άγρια θηλαστικά και πτηνά πλην: 
 
Εκ των θηλαστικών: Των ακανθοχοίρου, νυκτερίδος, μυγαλής, ασπάλακος. Εκ των 
πτηνών: α)Των μικροτέρων κατά μέγεθος της σιταρήθρας, μη συμπεριλαμβανομένης 
(τουτέστι των μικροτέρων εις μήκος των 17 εκ.), β) των κύκνου, πελαργού, 
φοινικοπτέρου, ροδοχρόου, γερανού, κούκκου, όλων των ειδών γυπός (ορνέου), 
παντός είδους δρυοκολάπτου, έποπος (τσαλαπετεινού), όλων των ειδών κίρκου 
(κιρκινεζιού) και τριόρχου, ακριδοθήρα (αγιοπουλιού), σίττης (τοσπανάκου 
σφυρικτή), αιγοθήλου (γιδοβίζι-πλάνου), του μικρού μελανοκεφάλου γλάρου, παντός 
είδους χελιδόνος, του κορακίου (χαλκοκουρούντας), παντός είδους νυκτοβίων και της 
τριγόνος της στρεπτοπηλίας δεκαοκτώ (δεκοχτούρας). 
 
Άρθρο 252 
 
1. Η θήρα ασκείται μόνον διά συνήθους κυνηγετικού επωμιζομένου πυροβόλου 
όπλου, ως και διά τόξου και κυνηγεντικού μαχαιρίου, μετά ή άνευ κυνός. Ως συνήθη 
κυνηγετικά όπλα νοούνται τα επωμιζόμενα μονόκαννα, δίκαννα, επαναληπτικά ή 
αυτογεμή (αυτόματα) τοιαύτα, έχοντα το εσωτερικόν της κάννης λείον και ουχί 
ραβδωτόν. Η διά πυροβόλου πολεμικού όπλου ή αεροβόλου ή άλλου ειδους όπλου 
άσκησις της θήρας απαγορεύεται. 2. (Καταργήθηκε με την παρ. 1β άρ. 38 του Ν. 
2168/1983 (ΦΕΚ. Α' 147). 3. Κατά πάσαν περίπτωσιν μεταφοράς κυνηγεντικού 
όπλου δι'οχημάτων παντός είδους, πλοίων κλπ. ή εντός κατωκημένων περιοχών, το 



κυνηγετικόν όπλον δέον να είναι κενόν φυσιγγίων και να φέρεται υποχρεωτικώς 
εντός θήκης, λελυμένον. Τα εντός των οικιών φυλαττόμενα κυνηγετικά όπλα, δέον 
όπως τηρούνται κενά φυσιγγίων. 4. Δύναται ο Υπουργός Γεωργίας, όταν 
απαγορεύεται η θήρα, να επιβάλη δι' αποφάσεώς του, την σφράγισιν των 
κυνηγετικών όπλων. Εν συνδρομή τεχνικών ή άλλων ειδικών λόγων, ρητώς εν τη 
αποφάσει του αναφερομένων, δύναται να εξαιρή της υποχρεώσεως ταύτης ωρισμένης 
της Επικρατείας περιοχάς". <Οι παρ. 3 και 4 αντικαταστάθηκαν ως άνω από το άρ. 2 
Ν. 177/1975>. 5. Απαγορεύεται η τοποθέτησις και η χρήσις παγίδων, δηλητηρίων, 
δικτύων, βρόχων, ιξού ειδικών καθρεπτών, αγκίστρων και παντός είδους ελκυστικών 
φώτων ή οργάνων ή άλλων αναλόγων μέσων, σκοπόν εχόντων την θανάτωσιν, 
σύλληψιν ή νάρκωσιν, εν γένει αγρίων θηλαστικών και πτηνών, ως και η εμπορία, 
κατασκευή και η εκ του εξωτερικού εισαγωγή των οργάνων τούτων. 6. Απαγορεύεται 
η προς θήραν χρησιμοποίησις ελαστικής σφενδόνης, κραχτών, ομοιωμάτων και 
μιμητικών φωνών των θηραμάτων. 7. Χρήσις παγίδων πάσης φύσεως επιτρέπεται να 
γίνεται μετ' έγκρισιν του Υπουργού Γεωργίας μόνον δι' επιστημονικούς σκοπούς 
(δακτυλίωσις, μελέται, ταρίχευσις). 
 
Άρθρο 255 
 
10. Επιτρέπεται καθ' όλο το έτος η εκνύμναση κυνηγετικών σκύλων, που 
συνοδεύονται από κυνηγούς ή κυναγωγούς, χωρίς να φέρουν κυνηγετικό όπλο, σε 
περιορισμένες εκτάσεις, που καθορίζονται από την οικεία Δασική Αρχή. Επίσης 
επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών με όρους 
και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Άρθρο 257 
 
1. Εις τα βασιλικά δασοκτήματα και πανεπιστημιακά δάση επιτρέπεται η άσκησις της 
θήρας κατά τας διατάξεις του παρόντος, κατόπιν ειδικής αδείας της διευθύνσεως των 
βασιλικών κτημάτων ή των πανεπιστημιακών αρχών. 2. Εις περιοχάς 
περιλαμβανούσας λίμνας, βάλτους, ελώδεις εκτάσεις ή δέλτα ποταμών και 
ποταμοκόλπους, ως και παραχθίους γενικώς εκτάσεις, εις ας σταθμεύουν και διαβιούν 
τα υδρόβια πτερωτά θηράματα (ένυδρα και παρυδάτια), δύναται ο Υπουργός 
Γεωργίας δι' αποφάσεώς του να λάβ παν μέτρον πρόσφορον αποβλέπον εις την 
διατήρησιν, διαφύλαξιν και αύξησιν του θηραματικού κεφαλαίου, σχετικόν προς την 
ενάσκησιν της θήρας. 3. Απαγορεύεται πάσα μόλυνσις δι' οιουδήποτε τρόπου 
υδάτων, λιμνών, ποταμών, λιμνοθαλασσών, είτε διά δηλητηρίου είτε εξ 
υπολειμμάτων διαφόρων εργοστασίων και βιομηχανιών. Οι ιδιοκτήται τούτων 
υποχρεούνται όπως, διά της ιδρυτικής των μελέτης ή διά συμπληρωματικής τοιαύτης 
διά τα ήδη υφιστάμενα, προβλέπουν την κατασκευήν των απαραιτήτων τεχνικών 
έργων προς ασφαλή και αζήμιον, διά τα ρέοντα ύδατα, την πανίδα και χλωρίδα, 
παροχέτευσιν των βιομηχανικών ακαθάρτων υδάτων. 4. Επιτρέπεται δι' αποφάσεως 
του Υπουργού Γεωργίας, τη προτάσει της κυνηγετικής συνομοσπονδίας και συμφώνω 
γνώμη του δασάρχου, η ίδρυσις κυνηγετικών σκοπευτηρίων παρά των κυνηγετικών 
οργανώσεων, σκοπόν εχόντων την εξάσκησιν των κυνηγών και την ενέργειαν 
αθλητικών σκοπευτικών αγώνων, ως και ο καθορισμός περιοχής εκγυμνάσεως 
κυνηγετικών κυνών. Η θέσις και λειτουργία εν γένει τούτων καθορίζονται εν τη 
αποφάσει. 5. Αι αμοιβαί διά την καταπολέμησιν επιβλαβών θηραμάτων, ο τρόπος 
παραδόσεως και παραλαβής των τεκμηρίων, η πληρωμή της αμοιβής αμέσως, επί τη 



παραδόσει του τεκμηρίου, καταβαλλομένης, ως και πάσα άλλη λεπτομέρεια 
ρυθμίζονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας. 
 
Άρθρο 258 
 
1. Απαγορεύεται: 
 
μέσων, διά την θήραν των υδροβίων πτηνών εντός των λιμνών, ελωδών εκτάσεων, 
ποταμών και λιμνοθαλασσών. β) Η άσκησις της θήρας από μηχανοκινήτων μέσων και 
η μεταφορά διά τοιούτων κυνηγετικών όπλων, εάν ταύτα δεν είναι λελυμένα ή εντός 
θήκης, ως και διά πάσης φύσεως προβολέων και ελκυστικών φώτων. γ) Οι οδηγοί 
των μηχανοκινήτων μέσων, δι' ων τρίτοι ήσκησαν παράνομον θήραν, ευθύνονται ως 
συναυτουργοί, ως και οι παραχωρήσαντες την χρήσιν τούτου, εφ' όσον τελούν εν 
γνώσει. Οι παρά των ιδιοκτητών του τροχοφόρου άσκησις της θήρας, κατά τον 
διαληφθέντα τρόπον, θεωρείται ως επιβαρυντική περίπτωσις. δ) Η θήρα ελάφου, 
δορκάδος, αιγάγρου (αγριοκάτσικου), αγριόγιδου, τετράωνος (αγριοπετεινού), ως και 
φασιανού. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας, μη δυναμένων εν πάση 
περιπτώσει να εκδοθούν προς της 1ης Αυγ. 1971 δύναται να εγκριθή η θήρα των 
ανωτέρω, εφ' όσον ο αριθμός τούτων αυξηθή, οπότε εν τη αποφάσει θα καθορίζεται ο 
τόπος, ο τρόπος και χρόνος της θήρας, το είδος και ο αριθμός των θηραμάτων και η 
παρά του κυνητού καταβολή προσθέτου τέλους αδείας. 
 
2. Απαγορεύεται επίσης: α) Η θήρα ωφελίμων πτηνών και θηλαστικών, 
καθοριζομένων δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας. β) Η αγοραπωλησία και η 
μεταφορά προς πώλησιν παντός είδους θηράματος κατά την διάρκειαν της 
απαγορεύσεως της θήρας. "γ. Η αγοραπωλησία καθ' όλον το έτος του λαγωού και της 
πέρδικος, πλην των, κατόπιν αδείας της Δασικής Αρχής, διατιθεμένων πλεονασμάτων 
των εκτροφείων ως και θηραμάτων κε των ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών". δ) 
Η αγοραπωλησία παντός θηράματος, εφ' όσον διαπιστωθή ότι η θανάτωσις τούτου 
ετελέσθη δι' απηγορευμένων μέσων. ε) Η μεταφορά, η έκθεσις εις κοινήν θέαν και ο 
καθ' οιονδήποτε τρόπον βασανισμός συλληφθέντων θηραμάτων. ς) Η θήρα παρά του 
κυνηγού πλέον του εντός λαγωού και τεσσάρων περίδκων δι' εκάστην ημερησίαν 
έξοδον τούτου. Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται δι' αποφάσεώς του να τροποποιήση 
τον αριθμόν τούτον καθ' άπασαν την Επικράτειαν ή κατά περιφερείας ταύτης, ως 
επίσης να περιορίζη τον αριθμόν προς θήραν και άλλων θηραμάτων. ζ) Η θήρα της 
άρκτου και του λυγκός (ρήσου) άνευ εγκρίσεως του Υπουργού Γεωργίας. 
 
3. Ωσαύτως απαγορεύεται: α) Η καταστροφή των φωλεών 
 
παντός πτηνού και η αφαίρεσις εξ αυτών των ωών και των νεοσσών και η 
αγοραπωλησία τούτων, πλην των κατά τας διατάξεις του άρθρ. 257 
χαρακτηριζομένων δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας ως επιβλαβών. "β. Η θήρα 
δι' ενέδρας παρά τας πηγάς (καρτέρι) ή διά παρακολουθήσεως των ιχνών επί της 
χιόνος, ως και η χρησιμοποίησις βοηθού φέροντος όπλον, άνευ αδείας θήρας". 
 
γ) Η μεταφορά ζώντος θηράματος καθ' όλον το έτος και η διατήρησις εν αιχμαλωσία 
ωδικών πτηνών, ως και παντός θηράματος, πλην των εξωτικών (κολυμπρίων, 
καναρίων, ψιττακών), επιτρεπομένη μόνον δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας 
εις δημοσίας, δημοτικάς ή κοινοτικάς αρχάς ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ως 
και κυνηγετικάς οργανώσεις προς εμπλουτισμόν ζωολογικών κήπων και πάρκων των 



πόλεων. Επιτρέπεται η κατόπιν ειδικής αδείας του Υπουργού Γεωργίας σύλληψις και 
μεταφορά θηράματος δι' επιστημονικούς λόγους. δ) Η άνευ αδείας της δασικής ή 
αστυνομικής αρχής μεταφορά κυνηγετικών όπλων εις υπαιθρίους τόπους κατά την 
περίοδον, καθ' ην απαγορεύεται η θήρα, κατά δε τον χρόνον της κυνηγετικής 
περιόδου άνευ αδείας θήρας. ε) Η μετά του κυνηγετικού όπλου διάβασις δι' 
απηγορευμένων εις την θήραν εκτάσεων, εκτός εάν το όπλον είναι λελυμένον. ς) Ο 
Υπουργός Γεωργίας δύναται ν' απαγορεύη την θήραν παντός θηράματος εν 
περιπτώσει χιονοπτώσεως μεγάλης διαρκείας και εντάσεως εις όλην την χώραν ή 
μεμονωμένας περιοχάς. ζ) Η θήρα καθ' ομάδας, περιλαμβανούσας πλείονας των εξ 
κυνηγών, εκτός της ομαδικής θήρας υδροβίων πτηνών, αγριοχοίρων και επιβλαβών 
ζώων, ήτοι λύκου, αλώπεκος, θωός και κορακοειδών, ήτις δέον να διενεργήται 
κατόπιν αδείας του δασάρχου τη επιβλέψει δασικού οργάνου ή του κυνηγετικού 
συλλόγου. Η δι' οιουδήποτε μεταφορικού μέσου μεταφορά μεγαλυτέρου αριθμού 
κυνηγών, εφ' όσον κατά την διάρκειαν ταύτης δεν ενεργείται θήρα, δεν θεωρείται ως 
παράβασις, ως επίσης και όταν οι πλείονες των 6 κυνηγοί ευρίσκωνται εις τοιαύτην 
απόστασιν, ώστε να υφίσταται η απαιτουμένη ζώνη ασφαλείας διά τα θηράματα. Η 
ζώνη αύτη καθορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας. η. Παραλείπεται ως 
μη ισχύουσα. 
 
4. Κατόπιν αδείας του Υπουργού 
 
Γεωργίας επιτρέπονται ο φόνος και η ταρίχευσις μη θηρευσίμων θηραμάτων, προς 
εμπλουτισμόν συλλογών μουσείων και των εργαστηρίων ζωολογίας των 
πανεπιστημίων, ως και διά διδακτικούς σκοπούς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 
 
5. Αι δασικαί αρχαί δύνανται να εκδίδουν απαγορευτικάς διατάξεις θήρας, μόνον 
κατόπιν αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας, δημοσιευομένων διά της Εφημερίδος 
της Κυβερνήσεως προς ρύθμισιν θεμάτων αφορώντων την προστασίαν, διοίκησιν και 
διαχείρισιν του θηραματικού πλούτου και της ασκήσεως της θήρας εν γένει. "6. α. 
Απαγορεύεται χωρίς άδεια η εξαγωγή, εισαγωγή, επανεξαγωγή, επανεισαγωγή, 
διαμετακόμιση, πώληση, αγορά, διαφήμιση, μίσθωση, εμπορική εκμετάλλευση, ο 
αντιπραγματισμός και γενικά η κατοχή, διάθεση, φύλαξη, έκθεση, μεταφορά, 
αποστολή και διακίνηση. αα) των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας 
και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών επεξεργασμένων ή μη, ββ) των ειδών της 
αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών που γεννήθηκαν 
και εκτράφηκαν/εκτρέφονται σε αιχμαλωσία ή έχουν παραχθεί τεχνητά, 
επεξεργασμένων ή μη, καθώς και των ειδών ή δειγμάτων που αποτελούν μέρος 
προσωπικών ή οικιακών αντικειμένων και γγ) των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και 
άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών επεξεργασμένων ή μη που 
χρησιμοποιούνται για δάνεια ή ανταλλαγές για μη εμπορικούς σκοπούς μεταξύ 
αναγνωρισμένων επιστημόνων και επιστημονικών - ερευνητικών ιδρυμάτων. β. Με 
αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας της 
προηγούμενης περίπτωσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας και ο 
τύπος αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των 
διατάξεων της περίπτωσης α'. γ. Για τη χορήγηση της άδειας της περίπτωσης α' 
απαιτείται η καταβολή τελών, τα οποία αποτελούν έσοδα του Κρατικού 
Προϋπολογισμού. Το χρηματικό ύψος των τελών αυτών καθορίζεται και 
αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. δ. Οι εισαγωγείς και 



εξαγωγείς, ως και οι ενώσεις αυτών, καθώς και οι επιχειρήσεις διάθεσης στην αγορά 
και διακίνησης των ειδών της περίπτωσης β' εγγράφονται σε ειδικό μητρώο για τη 
χορήγηση της ανωτέρω άδειας. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις 
εγγραφής στο εν λόγω μητρώο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης. "ε. Με απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται στη 
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος 
του Υπουργείου Γεωργίας, Επιστημονική Επιτροπή Εμπορίας Ειδών Αυτοφυούς 
Χλωρίδας και Άγριας Πανίδας. Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ορίζονται ειδικοί 
επιστήμονες, εξειδικευμένοι σε θέματα διαχείρισης και προστασίας ειδών της άγριας 
φύσης. Η Επιστημονική Επιτροπή γνωμοδοτεί για θέματα σχετικά με την προστασία 
και εμπορία των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας που 
προβλέπονται από τη Σύμβαση και τους σχετικούς με αυτή Κανονισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιστημονική Επιτροπή εκπροσωπεί τη Χώρα στις 
αντίστοιχες Επιτροπές ή Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γραμματείας της 
Διεθνούς Σύμβασης. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η οργάνωση και η λειτουργία 
της Επιστημονικής Επιτροπής, η θητεία των μελών, η γραμματειακή εξυπηρέτηση και 
κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγκρότηση και λειτουργία της. Οι λειτουργικές 
δαπάνες της Επιστημονικής Επιτροπής και οι αμοιβές των μελών της καθορίζονται με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας και 
βαρύνουν πιστώσεις του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών." 
στ) Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην 
 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία 
αναγνώρισης και εποπτείας των νομικών προσώπων που υποδέχονται, φυλάσσουν και 
περιθάλπουν είδη της άγριας πανίδας, ως "κέντρα περίθαλψης ειδών της άγριας 
πανίδας", καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των 
διατάξεων της παρούσας περίπτωσης. Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα αναγνωρίζονται 
ως "κέντρα περίθαλψης ειδών της άγριας πανίδας εφόσον η λειτουργία τους δεν 
αντίκειται στις ισχύουσες περί δημόσιας υγείας διατάξεις. 
 
Άρθρο 260 
 
Η όλη Επικράτεια διαιρείται εις τας κάτωθι κυνηγετικάς περιφερείας: Κρήτης και 
Δωδεκανήσου ματά των νήσων αυτών, με έδραν τα Χανιά. β) Των νήσων 
Αρχιπελάγους, με έδραν την Μυτιλήνην. γ) Της Πελοποννήσου μετά των νήσων 
'Υδρας, Σπετσών, Ζακύνθου, Πόρου, Κυθήρω και Ατνικυθήρων, Κεφαλληνίας, 
Ιθάκης και των λοιπών μικροτέρων της περιφερείας των, με έδραν τας Πάτρας. "δ) 
Της Στερεάς Ελλάδος μετά των νήσων Ευβοίας, Λευκάδος, Σκύρου, Αιγίνης, 
Κυκλάδων, Σαλαμίνος, Κυθήρων, 'Υδρας, Σπετσών και Πόρου, ως και των 
μικροτέρων της περιφερείας των, με έδραν τας Αθήνας. ε) Της Ηπείρου μετά των 
νήσων Κερκύρας και Παξών, με έδραν τα Ιωάννινα. ς) Της Βορείου Ελλάδος 
(Μακεδονία - Θράκη) μετά των νήσων Θάσου και Σαμοθράκης, με έδραν την 
Θεσσαλονίκην. ζ) Της Θεσσαλίας μετά των νήσων Σποράδων με έδραν την 
Λάρισαν".  
 
Άρθρο 261 
 



1. Το κυνηγετικόν έτος άρχεται από 1 Αυγούστου και λήγει την 31 Ιουλίου του 
επομένου έτους. 2. Η κυνηγετική περίοδος, καθ' ην γενικώς επιτρέπεται η θήρα 
άρχεται: α) Του λαγωού, από 15ης Σεπτεμβρίου και λήγει την 10ην Ιανουαρίου. β) 
Της ορεινής πέρδικος από 15ης Σεπτεμβρίου και λήγει την 30ήν Νοεμβρίου. γ) Της 
πεδινής πέρδικος από 1ης Οκτωβρίου και λήγει την 30ήν Νοεμβρίου. δ) Των λοιπών 
θηραμάτων, εξαιρέσει της περιπτώσεως της παρ. 3 του παρόντος άρθρου από 15ης 
Σεπτεμβρίου και λήγει την 10ήν Μαρτίου. 3. Επιτρέπεται από 20ης Αυγούστου η 
θήρα τρυγόνων, δενδροβίων (αετομάχου συκοφάγου) και λοιπών, περιστεροειδών, 
των ορτύγων μετά κυνός, ως και λοιπών επιβλαβών θηραμάτων, εις περιοχάς όπου 
υπάρχουν περάσματα, καθοριζόμενα δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας τη 
προτάσει των Δασικών Αρχών". <Οι παρ. 2 και 3 αντικαταστάθηκαν ως άνω από το 
άρ. 8 Ν. 177/1975>. 4. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, δύναται δι' αποφάσεώς του, 
τη προτάσει της δασικής αρχής ή της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας, να περιορίζη την 
διάρκειαν της κυνηγετικής περιόδου ή τας εντός αυτής ημέρας θήρας, καθ' όλην την 
Επικράτειαν ή περιφερείας ταύτης". <Οι παρ. 2 - 4 αντικαταστάθηκαν ως άνω από το 
άρ. 11 Ν.Δ. 996/1971>. 5. Επιτρέπεται η θήρα μόνον κατά την διάρκειαν της ημέρας, 
ήτοι ημίσειαν ώραν προ της ανατολής και μέχρις ημισείας ώρας μετά την δύσιν του 
ηλίου. 6. Από 11ης Μαρτίου και μέχρις ενάρξεως της κυνηγετικής περιόδου 
επιτρέπεται η διά δηλητηρίου καταπολέμησις των επιβλαβών θηραμάτων, μερίμνη 
και ευθύνη των κυνηγετικών συλλόγων και άνευ χρήσεως κυνηγετικών όπλων, η 
σύλληψις εις τας φωλεάς των νεογνών και νεοσσών αυτών, ως και η καταστροφή των 
φωλεών των. Επίσης η συγκρότησις συνεργείων δι' έρευναν (παγάνα) ως και η δίωξις 
των κορακοειδών τη επιβλέψει δασικού οργάνου. Κατά την διάρκειαν της 
κυνηγετικής περιόδου η χρήσις παγίδων και δηλητηρίων επιτρέπεται μόνον κατόπιν 
αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας. 7. Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται δι' 
αποφάσεώς του να παρατείνη την θήραν των αποδημητικών πτηνών καθ' άπασαν την 
Επικράτειαν ή περιφέρειαν ταύτης, επί προσθέτω καταβολή τέλους καθοριζομένου εν 
τη αποφάσει. 
 
Άρθρο 262 
 
1. Η θήρα επιτρέπεται μόνον εις τον κάτοχον αδείας θήρας, εκδιδομένης εις τον 
τόπον της μονίμου κατοικίας του υπό της αρμοδίας δασικής αρχής. 
 
2. Ουδείς δύναται να λάβη άδειαν θήρας, εάν δεν είναι μέλος κυνηγετικού συλλόγου. 
Εξαιρούνται όσοι, εκ της υπηρεσίας των, δεν επιτρέπεται να μετέχουν εις 
οργανώσεις, ως και οι αλλοδαποί. "3. Η άδεια θήρας, ούσα προσωπική και 
αμεταβίβαστος, ισχύει διά την κυνηγετικήν περίοδον και περιφέρειαν, δι' ην εξεδόθη, 
διακρίνεται δε: α) Εις τοπικήν, ισχύουσαν διά την περιφέρειαν του Νομού. 
 
β) Εις περιφερειακήν, ισχύουσαν διά μίαν των κυνηγετικών περιφερειών, περί ων το 
άρθρ. 260 του δασικού κώδικος. 
 
γ) Εις γενικήν, ισχύουσαν δι' ολόκληρον την Επικράτειαν και δ) Εις γενικήν τοιαύτην 
υπηκόων ξένων Κρατών, ισχύουσαν δι' ολόκληρον την Επικράτειαν. 
 
Η άδεια θήρας εκδίδεται επί τη υποβολή γραμματίου ή τριπλοτύπου εισπράξεως του 
αρμοδίου Δημοσίου Ταμείου, υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας 
και Δασών (Κεφ. Θήρας), εκ αα) δραχ. 125, διά την τοπικήν άδειαν, ββ) 300, διά την 
περιφερειακήν, γγ) 600, διά την γενικήν, δδ) 500, διά την γενικήν άδειαν υπηκόων 



ξένων Κρατών, δι' άσκησιν θήρας μέχρι 15 ημερών εε) 1.500, διά την γενικήν 
υπηκόων ξένων Κρατών, δι' άσκησιν θήρας μέχρι δύο μηνών και ςς) 3.000, διά την 
γενικήν υπηκόων ξένων Κρατών, δι' άσκησιν θήρας κατά την διάρκειαν ολοκήρου 
της κυνηγετικής περιόδου. Οι ομογενείς υπήκοοι ξένων Κρατών ή οι διαμένοντες εν 
Ελλάδι πέραν της δεκαπενταετίας, καταβάλλουν, δια την έκδοσιν αδείας, τα ως άνω 
διά τους ημεδαπούς καθοριζόμενα ποσά. «Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, μπορούν να αυξομειώνονται τα ανωτέρω ποσά. Για τους κυνηγούς 
που αποκτούν την άδεια θήρας απευθείας από τις δασικές αρχές, τα ανωτέρω ποσά 
προσαυξάνονται κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) επί του ποσού που 
καθορίζεται εκάστοτε από την υπουργική απόφαση, που εκδίδεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 10 του άρθρου 266 του ν.δ. 86/1969του Δασικού Κώδικα ως εισφορά 
υπέρ του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών και διατίθενται για φιλοθηραματικούς σκοπούς.» 
 
4. Προς έκδοσιν της κατά τα ανωτέρω αδείας θήρας απαιτείται εισέτι και γραμμάτιον 
ή τριπλότυπον εισπράξεως του αρμοδίου ταμείου υπέρ του Κεντρικού Ταμείου 
Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιον Θήρας) εκ δραχ. 60 διά τοπικάς και 
περειφερειακάς αδείας και δραχ. 100 διά γενικάς τοιαύτας, προς εξασφάλισιν 
λογαριασμού πληρωμής των εν άρθρ. 267 φυλάκων θήρας. Η έκδοσις των αδειών 
θήρας άρχεται από 1 Αυγούστου εκάστου έτους. 
 
5. Τα εις τας παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου αναφερόμενα ποσά δύνανται να 
αυξάνωνται διά κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας. 
 
6. Δι' αποφάσεως του επί της Γεωργίας Υπουργού, δημοσιευομένης εις την 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τύπος, η μορφή και τα στοιχείας άτινα 
δέον να περιέχη η άδεια θήρας, η διαδικασία εκδόσεως ταύτης, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά προς έκδοσιν ταύτης, τόσον διά τους 'Ελληνας πολίτας, όσον και διά 
υπηκόους ξένων κρατών, ως και τα απαιτούμενα προσόνα υγείας, κυνηγετικής 
ικανότητος και κυνηγετικών γνώσεων διά τους το πρώτον αιτουμένους έκδοσιν 
αδείας θήρας. 
 
7. Προς έκδοσιν αδειών θήρας κατοίκων των απηγορευμένων ζωνών της 
παραμεθορίου περιοχής απαιτείται ειδική έγκρισις της αρμοδίας στρατιωτικής αρχής 
εφ' απλού χάρτου. 
 
8. Οι δημόσιοι πολιτικοί και στρατιωτικοί υπάλληλοι, κάτοχοι αδείας θήρας, 
μετατιθέμενοι, δύνανται να θηρεύουν εις την περιφέρειαν της θέσεως εις ην 
τοποθετούνται με την αυτήν άδειαν θεωρουμένην παρά της δασικής αρχής. 
 
Άρθρο 264 
 
1. 'Αδεια θήρας δεν χορηγείται εις τους καταδικασθέντας: 
 
α) Επί κακουργήματι εις οιανδήποτε ποινήν ή επί πλημμελήματι, δι' ο επεβλήθη 
στέρησις των πολιτικών δικαιωμάτων. 
 
β) Επί ζωοκλοπή, ζωοκτονία, παρανόμω οπλοφορία, παρανόμω κατοχή όπλου και 
παραβάσει των διατάξεων περί θήρας. 
 



γ) Επί εμπρησμών, ανθρωποκτονία εξ αμελείας και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, εφ' 
όσον η τέλεσις των αδικημάτων τούτων συνδέεται προς την άσκησιν της θήρας και 
προς την προστασίαν των δασών. 
 
Προκειμένω περί καταδικασθέντος μεν διά παράβασιν των διατάξεων περί θήρας, 
δύναται να εγκριθή η χορήγησις αδείας θήρας υπό του Νομάρχου, μετά γνώμην της 
αρμοδίας Δασικής Αρχής, μετά πάροδον 2 ετών από της εκτίσεως της ποινής, περί 
καταδικασθέντος δε εις βαθμόν πλημμελήματος επί παραβάσεων, περί ων αι παρ. α, 
β, και γ του παρόντος, δύναται να εγκριθή η χορήγησις αδείας θήρας υπό του 
Νομάρχου μετά γνώμην της αρμοδίας Δασικής Αρχής μετά πάροδον 5 ετών από της 
εκτίσεως της ποινής". 
 
2. Η μετά την έναρξιν της κυνηγετικής περιόδου καταδίκη, διά παράβασιν των 
διατάξεων του παρόντος, συνεπάγεται την ακύρωσιν της αδείας θήρας, ήτις 
κατάσχεται υπό των αρμοδίων διά την τήρησιν των διατάξεων του παρόντος 
δημοσίων οργάνων, άνευ επιστροφής των καταβληθέντων διά την έκδοσιν 
χρηματικών ποσών. 
 
3. Δεν χορηγείται άδεια θήρας εις τους μη συμπληρώσαντας το 21ον έτος της ηλικίας 
των, δύναται όμως να χορηγηθή τοιαύτη εις τους 
 
συμπληρώσαντας το 18ον έτος, εφ' όσον προσκομισθή υπεύθυνος δήλωσις του 
έχοντος την επιμέλειαν του ανηλίκου ότι συγκατατίθεται εις την έκδοσιν αδείας 
θήρας. 
 
4. Ο Υπουργός Γεωργίας, τη προτάσει του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, δύναται ν' 
απαγορεύη την χορήγησιν αδείας θήρας εις ωρισμένας περιφερείας, εφ' όσον λόγοι 
ασφαλείας επιβάλλουν τούτο. 
 
5. Ο Υπουργός Γεωργίας, μετά πρότασιν του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως, δύναται ν' 
απαγορεύη την χορήγησιν αδείας θήρας εις άτομα χαρακτηριζόμενα ως επικύνδυνα 
εις την ασφάλειαν εν γένει ή ν' ανακαλή τυχόν χορηγηθείσας αδείας, άνευ επιστροφής 
των καταβληθέντων προς έκδοσιν αυτών χρηματικών ποσών. 
 
 
Άρθρο 287 
 
1. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρ. 252, τιμωρούνται διά 
κρατήσεως και διά στερήσεως της αδείας θήρας επί εν έτος. 2. Ο παρά την διάταξιν 
της παρ. 6 του άρθρ. 252 χρησιμοποιών προς θήραν ελαστικήν σφενδόνην, κράχτας, 
ομοιώματα και μιμητικάς φωνάς των θηραμάτων, τιμωρείται διά κρατήσεως ή 
προστίμου. 3. Διά κρατήσεως ή προστίμου ή δι' αμφοτέρων των ποινών τούτων 
τιμωρούνται: α) (παραλείπεται ως μη ισχύουσα). β) (παραλείπεται ως μη ισχύουσα). 
γ) Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρ. 258. δ) Οι 
παραβαίνοντες τας διατάξεις της παρ. 5 του άρθρ. 259. ε) Οι παραβαίνοντες τας 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 252". 4. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις των παρ. 1 
και 3 του άρθρ. 259 τιμωρούνται κατά τας διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 268. 5. Οι 
παραβαίνοντες τας διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 258 τιμωρούνται διά φυλακίσεως 
τουλάχιστον τριών μηνών. Η επιβαλλομένη ποινή φυλακίσεως, λόγω παρανόμου 
θήρας διά μηχανοκινήτων μέσων ή ασκήσεως ταύτης διά προβολέων ως και η 



τοιαύτη λόγω της θήρας ελάφου, δορκάδος, αιγαγρού, φασιανού, τετράωνος 
(αγριοπετεινού), δεν μετατρέπεται εις χρηματικήν. 6. (παραλείπεται ως μη ισχύουσα). 
7. Οι εκ προθέσεως ή αμελείας παραβαίνοντες τας διατάξεις του άρθρ. 256 
τιμωρούνται διά φυλακίσεως μέχρις ενός έτους ή διά χρηματικής ποινής. 8. 
(Καταργήθηκε με το Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ. Α' 147) άρ. 38 παρ. 1β). 9. Οι 
παραβαίνοντες τας διατάξεις των παρ. 2 και 8 του άρθρ. 254 τιμωρούνται διά 
φυλακίσεως μέχρι δύο ετών. 10. Διά φυλακίσεως μέρχι δύο ετών ή διά χρηματικής 
ποινής ή δι' αμφοτέρων τιμωρούνται: α)(παραλείπεται ως μη ισχύουσα). β) Ο 
θηρεύων κατά χρόνον μη εμπίπτοντα εντός της κυνηγετικής περιόδου. γ) Ο άνευ 
αδείας θήρας φονεύων ενδημικόν θήραμα. 11. Διά φυλακίσεως μέχρις ενός έτους ή 
διά χρηματικής ποινής ή δι' αμφοτέρων τιμωρούνται: α) Οι εκ προθέσεως ή εξ 
αμελείας παραβαίνοντες τας διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 257. β) Οι εκ προθέσεως 
ή εξ αμελείας παραβαίνοντες τας διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 258. γ) Οι 
παραβαίνοντες την διάταξιν της παρ. 5 του άρθρ. 261. δ) Οι θηρεύοντες άνευ αδείας 
θήρας. ε) Οι αρνούμενοι να υποστούν την κατά την παρ. 2 του άρθρ. 289 έρευναν. 12. 
(παραλείπεται ως μη ισχύουσα). 13. Ο κατά παράβασιν των διατάξεων της παρ. 1 του 
άρθρ. 252 θηρεύων διά πυροβόλου πολεμικού όπλου ή αεροβόλου ή άλλου είδους 
όπλου, μη συνήθους κυνηγετικού, τιμωρείται διά φυλακίσεως τουλάχισοτν δύο 
μηνών και μέχρι δύο ετών, ως και διά χρηματικής ποινής. 14. Εις τον 
καταδικαζόμενον διά την θανάτωσιν ή σύλληψιν ελάφου, δορκάδος, αγριόγιδου, 
παντός είδους αιγαγρού (αγριοκάτσικου), τετράωνος (αγριοπετεινού) και φασιανού, 
επιβάλλεται διά της καταδικαστικής αποφάσεως και χρηματική αποζημίωσις υπέρ 
του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιον Θήρας), 
καθοριζομένη ως εξής: Δι' έκαστην έλαφον ποσόν δραχ. 10.000, δι' εκάστην 
δορκάδα, αγριόγιδον και αίγαγρον Κρήτης ποσόν 5.000 δραχμών. Διά δε τα λοιπά 
είδη αιγάγρων ποσόν 4.000 δραχμών και δι' έκαστον τετράωνον (αγριοπετεινόν), 
φασιανόν ή αφαίρεσιν των ωών των ποσόν 500 δραχμών. Τα, ως άνω, ποσά δύνανται 
να αυξάνωνται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας. 15. Η ιδιότης του 
καταδικαζομένου ως δημοσίου, δημοτικού ή κοινοτικού υπαλλήλου ή ως ανήκοντος 
εις τας ενόπλους δυνάμεις ή τα σώματα ασφαλείας ή ως μέλους διοικητικού 
συμβουλίου κυνηγετικής οργανώσεως, αποτελεί ιδιαιτέραν επιβαρυντικήν 
περίπτωσιν. "16. Η καταδικαστική απόφασις εις πταισματικάς ποινάς είναι εκκλητή. 
Η ποινή της κρατήσεως δεν δύναται να είναι ελάσσων των 10 ημερών. Κατά τα 
λοιπά, ισχύουν αι διατάξεις των άρθρ. 55 και 57 του Ποινικού Κώδικος". "17. Οι 
παραβάται των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρ. 252 τιμωρούνται διά φυλακίσεως 
μέχρι 2 ετών και διά χρηματικής ποινής ή και διά μιας των ποινών τούτων, εις 
περίπτωσιν αμελείας. 18. Οι παραβάται των περί θήρας αστυνομικών διατάξεων 
τιμωρούνται διά κρατήσεως μέχρι 6 μηνών και διά προστίμου τουλάχιστον 1.000 
δραχμών, τα δε μέσα, δι' ών ενεργείται η παράβασις, κατάσχονται και δημεύονται, 
κατά τας διατάξεις του άρθρ. 288". "19. 'Οσοι δεν σφραγίζουν τα κυνηγετικά των 
όπλα συμφώνως προς την εν παρ. 4 του άρθρ. 252 απόφασιν του Υπουργού Γεωργίας 
αλλά εκπροθέσμως και εντός 15 ημερών από της λήξεως της αναφερομένης εν αυτή 
προθεσμίας, τιμωρούνται διοικητικώς διά ποινής του προστίμου καθοριζομένης, διά 
της αυτής αποφάσεως, από δραχμών 1000 κατ' ελάχιστον μέχρι δραχμών 10.000 κατ' 
ανώτατον όριον υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, 
(Κεφάλαιον Θήρας). Το πρόστιμον τούτο καταβάλλεται κατά την έκδοσιν της αδείας. 
Μετα την πάροδον των ως άνω 15 ημερών οι παραλείψαντες την σφράγισιν ως και οι 
αποσφραγίζοντες τα κυνηγετικά των όπλα τιμωρούνται διά του ως άνω προστίμου και 
προσέτι και ποινικώς, στερούνται δε αδείας θήρας δι' εν κυνηγετικόν έτος, 
ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της δίκης. 20. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις της 



παρ. 5 του άρθρ. 80 του Ν.Δ. 86/1969 τιμωρούναι διά φυλακίσεως μέχρι δύο ετών και 
διά χρηματικής ποινής ουχί κατωτέρας των δέκα χιλιάδων δραχμών. 21. Διά 
παραβάσεις αίτινες λαμβάνουν χώραν εντός των ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών 
ισχύουν τα κάτωθι: α) Διά κρατήσεως ή προστίμου ή δι' αμφοτέρων των ποινών 
τούτων τιμωρούνται: αα) Η διάβασις παντός, κυνηγού ή μη, δι' όπλου, διά μέσου των 
κυνηγετικών περιχών άνευ αδείας της Δασικής Αρχής. Η διάβασις επιτρέπεται μόνον 
εφ' όσον τα όπλα είναι λελυμένα και εντός θήκης. ββ) Η κυκλοφορία των οχημάτων, 
διά ταχύτητος μεγαλυτέρας των ενδείξεων των ειδικών πινακίδων, η χρήσις παρά 
τούτων ηχητικών οργάνων και συσκευών, εκτυφλωτικών φώτων και προβολέων. γγ) 
Η κατασκήνωσις παντός ατόμου άνευ αδεάις της αρμοδίας Δασικής Αρχής. δδ) Η 
εισαγωγή ή διέλευσις ποιμνίων ή ζώων άνευ αδείας των Κτηνιατρικών Αρχών ως και 
αι πτηνοτροφικαί εγκαταστάσεις άνευ αδείας των Δασικών Αρχών και άνευ 
υγειονομικού ελέγχου. εε) Η ολοκληρωτική δέσμευσις της ροής των υδάτων, κατά 
την κατασκευήν αρδευτικού δικτύου ή διευθέτησιν χειμάρρων ή ετέρων έργων. β) 
Διά φυλακίσεως μέχρι 2 ετών ή διά χρηματικής ποινής ή δι' αμφοτέρων των ποινών 
τούτων τιμωρούναι: αα) Διά θήρευσιν εξ αποστάσεως μεγαλυτέρας των 40 μέτρων, 
πλην των ευγενών θηραμάτων. ββ) Διά θήραν μη ανεπτυγμένων θηραμάτων, διά 
σύλληψιν παντός είδους θηράματος, καταστροφήν ή διατάραξιν φωλεών, συλλογήν 
ωών, μόλυνσιν ποτιστρών, και διατάραξιν της πανίδος εν γένει. γγ) Διά παράβασιν 
της παρ. 16 του άρθρ. 254. γ) Τυχόν έτεραι παραβάσεις εντός των ελεγχομένων 
κυνηγετικών περιοχών τιμωρούνται κατά τας γενικάς διατάξεις του παρόντος". "22. 
Όποιος κατέχει, εισάγει διακινεί, διαθέτει καθ' οιονδήποτε τρόπο είδη του άρθρου 
258 παρ. 6 περ. β' χωρίς άδεια ή με άδεια πλαστή ή που φέρει αλλοιώσεις τιμωράται 
με φυλάκιση από δύο (2) μήνες έως ένα (1) έτος και σε περίπτωση υποτροπής με 
φυλάκιση δύο (2) ετών. 23. Όποιος αρνείται ή παρακωλύει ή κωλυσιεργεί τη 
διενέργεια των ελέγχων από τα ελεγκτικά όργανα στα είδη του άρθρου 258 παρ. 6 
περ. β' ή αρνείται την παροχή πληροφοριών ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες 
τιμωρείται με φυλάκιση από έναν (1) έως έξι (6) μήνες. 24. Υπεύθυνοι κατά των 
οποίων ασκείται ποινική δίωξη και επιβάλλονται οι ποινές των παραγράφων 22 και 
23 είναι στις προσωπικές επιχειρήσεις οι επιχειρηματίες, στις ομόρρυθμες εταιρείες οι 
ομόρρυθμοι εταίροι, στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι διαχειριστές και στους 
συνεταιρισμούς και τις ανώνυμες εταιρίες ο ορισθείς υπεύθυνος ή, σε περίπτωση που 
δεν έχει ορισθεί υπεύθυνος, τα μέλη του οργάνου διοίκησης. 
 
Άρθρο 288 
 
1. Τα κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος κώδικος κατεχόμενα, 
κατασκευαζόμενα, πωλούμενα ή χρησιμοπιούμενα παντός είδους όραγανα κλπ. μέσα, 
σκοπόν έχοντα την θήραν, σύλληψιν ή θανάτωσιν εν γένει αγρίων ζώων, 
(θηλαστικών και πτερωτών), ασχέτως εποχής, κατάσχονται. Το αρμόδιον ποινικόν 
δικαστήριον διατάσσει την δήμευσιν των κατασχεθέντων και τα μεν απηγορευμένα 
μέσα καταστρέφονται, τα δε άλλα εκποιούνται παρ' επιτροπής, οριζομένης παρά του 
εισαγγελέως και αποτελουμένης εκ του προϊσταμένου της δασικής αρχής, ενός 
δημοσίου υπαλλήλου και ενός αντιπροσώπου του κυνηγετικού συλλόγου, διά 
δημοπρασίας, του εκπλειστηριάσματος κατατιθεμένου υπερ του Κεντρικού Ταμείου 
Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιον Θήρας). Αι ανωτέρω διατάξεις της 
παρούσης παραγράφου έχουν εφαρμογήν και επί καταδίκης διά παράβασιν της 
διατάξεως της παρ. 2 του άρθρ. 252. 2. Τα εκ παρανόμου θήρας προερχόμενα 
θηράματα κατάσχονται και εκποιούνται αμέσως υπό του κατάσχοντος ταύτα 
υπαλλήλου επί παρουσία ετέρου δημοσίου, δημοτικού ή κοινοτικού υπαλλήλου και 



εν απουσία τούτων επί παρουσία δύο μαρτύρων, του πρακτικού εκποιήσεως μη 
υποκειμένου εις έγκρισιν ετέρας ανωτέρας αρχής. Το εκπλειστηρίασμα, εάν η 
απόφασις του δικαστηρίου είναι αθωωτική, αποδίδεται εις τον αθωωθέντα, άλλως 
κατατίθεται υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών 
(Κεφάλαιον Θήρας). 3. Εάν δι' οινδήποτε λόγον τα όπλα, δίκτυα, παγίδες και λοιπά 
μέσα παρανόμου θήρας δεν έχουν κατασχεθή και ο κάτοχος τούτων καταδικάζεται, 
διατάσσεται υποχρεωτικώς διά της καταδικαστικής αποφάσεως και η δήμευσις 
τούτων, η περαιτέρω δε τύχη των διέπεται κατά τα εν τη παρ. 2 οριζόμενα. Εις 
περίπτωσιν μη παραδόσεως των πειστηρίων αδικαιολογήτως, ο καταδικασθείς 
υποχρεούται διά της καταδικαστικής αποφάσεως εις την πληρωμήν της αξίας τούτων, 
καθοριζομένης υπό του δικαστηρίου υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, 
Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιον Θήρας), η οποία όμως δεν πρέπει να είναι 
κατωτέρα των 200 δραχμών, προκειμένου δε περί όπλων κατωτέρα των 2.000 
δραχμών και προκειμένου περί μέσων μεταφοράς κατωτέρα των 2.000 δραχμών διά 
τα δίκυκλα και τρίκυκλα και των 20.000 δραχμών διά τα λοιπά μηχανοκίνητα μέσα. 
 
4. Εάν ο ένοχος της παρνόμου θήρας έλαβεν εις την κατοχήν του τα εις δήμευσιν 
κατά το παρόν άρθρον υποκείμενα δι' αδικήματος, τότε αποδίδονται μεν ταύτα τω 
δικαιούχω, αντί δε της δημεύσεως επιβάλλεται των ενόχω χρηματική ποινή ίση προς 
την αξίαν των αποδιδομένων τω δικαιούχω πλέον πάσης άλλης επιβαλλομένης κατά 
τον παρόντα. 
 
Άρθρο 288Α 
 
1. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 258 παράγραφος 6 περιπτώσεις α', β', γ , 
δ'. και στ' τιμωρούνται με πρόστιμο από διακόσιες χιλιάδες (200.000) έως πέντε 
εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, τα δε είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας 
πανίδας και των δειγμάτων αυτών των ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, 
κατάσχονται από την αρμόδια Δασική ή Τελωνειακή Αρχή και παραδίδονται στην 
πλησιέστερη Δασική Αρχή με μερίδιο της οποίας ή: α) επαναποστέλλονται ή 
επανεξάγονται στη Χώρα καταγωγής ή β) εκποιούνται ή γ) διατίθενται προς φύλαξη 
και περίθαλψη Όταν η κατάσχεση διενεργείται από τη Δασική Αρχή εφαρμόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 288 του ν.δ. 86/ 1969. 2. Αν 
διαπιστωθεί ότι η συνοδεύουσα το είδος άδεια είναι πλαστή ή φέρει αλλοιώσεις 
επιβάλλονται επιπλέον και οι κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου. 3. Σε 
περίπτωση υποτροπής τα όρια του προστίμου διπλασιάζονται. 
 
4. Για την επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου αυτού λαμβάνεται 
υπόψη η σοβαρότητα της παράβασης και η περίπτωση υποτροπής. 5. Το πρόστιμο 
του άρθρου αυτού επιβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα της 
οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία ελέγχου. Για την επίδοση 
της απόφασης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις επιδόσεις των άρθρων 56 
έως 57 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας. 6. Κατά της απόφασης επιβολής 
προστίμου ο βαρυνόμενος από αυτήν έχει δικαίωμα άσκησης προσφυγής ενώπιον του 
τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου μέσα σε προθεσμία -τριάντα (30) ημερών, η 
οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα που του επιδόθηκε η απόφασή. Η άσκηση της 
προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης, μπορεί 
όμως με απόφασή του προέδρου του διοικητικού πρωτοδικείου, στο οποίο εκκρεμεί η 
προσφυγή, να ανασταλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 820/1978 
(ΦΕΚ 174 Α'), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 2 του ν. 1406/ 1983 (ΦΕΚ 182 



Α'), εν μέρει, ή στο σύνολο η εκτέλεση της εν λόγω απόφασης, εάν εξαιτίας 
σφαλμάτων αυτής πιθανολογείται μερική ή ολική ευδοκίμηση της προσφυγής ή 
διαπιστώνεται, από συγκεκριμένα στοιχεία, αδυναμία καταβολής από τον αιτούντα. 
Κατά των αποφάσεων των διοικητικών πρωτοδικείων επιτρέπεται η άσκηση των 
ένδικων μέσων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής 
Δικονομίας, για την εκδίκαση των οποίων, καθώς και των προσφυγών του 
προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ίδιου Κώδικα. 7. Το 
χρηματικό ύψος του προστίμου του άρθρου αυτού μπορεί να αναπροσαρμόζεται με 
απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
8. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 
βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα και εισπράττονται κατά τον Κώδικα Εισπράξεως 
Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και αποτελούν έσοδο του Κρατικού προϋπολογισμού. 
Για την κίνηση της διαδικασίας βεβαίωσης μεριμνά η αρμόδια Διεύθυνση Δασών του 
οικείου νομού. 
 
Άρθρο 289 
 
1. Οι δασικοί, δημοτικοί και κοινοτικοί υπάλληλοι ως και τα όργανα της Αστυνομίας 
Πόλεων, Χωροφυλακής και Αγροφυλακής υποχρεούνται να καταγγέλουν πάντα 
παραβάτην των περί θήρας διατάξεων. 2. Οι υπάλληλοι και τα όργανα της παρ. 1 ως 
και οι φύλακες θήρας, δικαιούναι να ερευνούν πάντα κυνηγετικόν σάκκον ως και τα 
μηχανοκίνητα μέσα, έχοντες δικαιώματα και καθήκοντα ανακριτικών υπαλλήλων, έτι 
δε και να προβαίνουν εις σωματικήν έρευναν κατά τα εν άρθρ. 257 του Κώδικος 
Ποινικής Δικονομίας οριζόμενα. Οι ανωτέρω υποχρεούνται όπως, επί πάσης 
παραβάσεως των διατάξεων του παρόντος καθ' οιανδήποτε περίοδον, κατάσχουν την 
άδειαν θήρας, τα όπλα ως και πάντα τα χρησιμοποιηθέντα μέσα διά την ενέργειαν 
παρανόμου θήρας, έτι δε και τα θηράματα εις οιανδήποτε κατάστασιν και αν 
ευρίσκωνται ταύτα, εφαρμοζομένων περαιτέρω των διατάξεων του άρθρ. 288. 
 
Άρθρο 290 
 
Οι δασικοί και τα όργανα της δασικής υπηρεσίας εν γένει θεωρούνται διά τας περί τα 
δάση παραβάσεις ως ανακριτικοί υπάλληλοι υπαγόμενοι υπό την ιδιότητα ταύτην εις 
την αρμοδιότητα του παρά πλημμελειοδίκαις εισαγγελέως. 
 
Άρθρο 291 
 
Πλήν των οργάνων της δασικής υπηρεσίας και πας οιοσδήποτε αξιωματικός 
διοικητής μονάδος εν παραμεθορίω περιοχή ασκεί καθήκοντα ανακριτικού 
υπαλλήλου εν σχέσει προς τας υπό του άρθρου 282 προβλεπομένας παραβάσεις. Το 
άρθρ. 290 έχει και εν προκειμένω εφαρμογήν. 
 
Άρθρο 292 
 
Κατ' εξαίρεσιν της διατάξεως του άρθρ. 211 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας, τα 
δασικά εν γένει όργανα παντός βαθμού, διά τα περί δάση αδικήματα, δύνανται να 
εξετάζωνται και επ' ακροατηρίω ως μάρτυρες εν τη υποθέσει, εν τη οποία εξετέλεσαν 
καθήκοντα ανακριτού ή γραμματέως. Αναγιγνώσκονται δε εν τω ακροατηρίω αι 



ληφθείσαι κατά την προδικασίαν ένορκοι αυτών καταθέσεις, καθ' ας περιπτώσεις 
είναι δυσχερής ή αυτοπρόσωπος αυτών εμφάνισις. 
 
Άρθρο 293 
 
1. Οι δασάρχαι εν τη περιφερεία των ασκούν καθήκοντα δημοσίου κατηγόρου επί των 
δασικών ή περί θήρας παραβάσεων των χαρακτηριζομένων ως πταισμάτων. 
 
2. Τον δασάρχην, ως δημόσιον κατήγορον, απόντα ή κωλυόμενον αναπληροί δασικός 
υπάλληλος του Β/2 δασικού κλάδου από του βαθμού 10ου έως και 4ου και τούτον 
κωλυόμενον αναπληροί ο παρά τω αρμοδίω προς εκδίκασιν των υποθέσεων 
πταισματοδικείω δημόσιος κατήγορος. 
 
Άρθρο 294 
 
1. Το Δημόσιον δύναται να παραστή άνευ προδικασίας ως πολιτικώς ενάγων και να 
προσκομίση παν αποδεικτικόν μέσον διά του δασάρχου ή οιουδήποτε δασικού 
οργάνου ή δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον ήθελε δοθή εντολή υπό του νομάρχου. 
 
2. Αι προς αποζημίωσιν αξιώσεις του Δημοσίου δύνανται ωσαύτως να διατυπωθούν 
εν τη περί του αδικήματος εκθέσει των δασικών οργάνων, το δε δικαστήριον, και αν 
δεν παραστή κατά την συζήτησιν αντιπρόσωπος του Δημοσίου, δύναται ή να 
αποφανθή και περί αυτών ή να παραπέμψη ταύτας εις χωριστήν συζήτησιν ενώπιον 
των πολιτικών δικαστηρίων. 
 
3. Στις περιπτώσεις των αδικημάτων του άρθρου 287 παρ. 22 και 23 μπορεί να 
παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες και οι φορείς του άρθρου 258 παράγραφος 6 
περίπτωση στ', ανεξάρτητα αν έχουν υποστεί περιουσιακή ζημία. 
 
Άρθρο 295 
 
Τα δικαστήρια, επιβάλλοντα πρόστιμον ή χρηματικήν ποινήν, ορίζουν συγχρόνως ότι, 
εν περιπτώσει αδυναμίας ή αρνήσεως προς καταβολήν εικαζομένης, ή εάν άμα τη 
τελεσιδικία της αποφάσεως δεν καταβληθή ή καταγνωσθείσα χρηματική ποινή ή το 
πρόστιμον, αποτίεται υπό των καταδικασθέντων κράτησις ή φυλάκισις, λογιζομένης 
εκάστης ημέρας κρατήσες ή φυλακίσεως προς πεντήκοντα μέχρι πεντακοσίας 
μεταλλικάς δραχμάς προστίμου ή χρηματικής ποινής κατά την κρίσιν του δικαστού. 
Αλλά και μετά την έναρξιν της εκτελέσεως της κρατήσεως ή της φυλακίσεως, ήτις εκ 
τοιαύτης μετατροπής επήλθε, δύναται ο καταδικασθείς, καταβάλλων την κατά το 
μέτρον της αποφάσεως, αναλογούσαν προς τας υπολειπομένας ημέρας κρατήσεως ή 
φυλακίσεως χρηματικήν ποινήν ή το πρόστιμον, να απολυθή. Την απόλυσιν 
διατάσσει ο αρμόδιος εισαγγελεύς, ή επί πταισμάτων ο δημόσιος κατήγορος, δι' 
εγγράφου προς τον επιστάτην των φυλακών, άμα τη προσαγωγή του διπλοτύπου 
καταβολής. Η κατά την τοιαύτην ενδεχομένην μετατροπήν αποτιομένη ποινή, δεν 
συνυπολογίζεται προς την οριστικώς τυχόν μετά του προστίμου ή της χρηματικής 
ποινής επιβληθείσαν υπό του δικαστηρίου κράτησιν ή φυλάκισιν. 


