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Θηρευτική Νομοθεσία
Σύμφωνα με το άρθρο 251 του ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικος» (ΦΕΚ Α΄ 7/18.1.1969)
το κυνήγι επιτρέπεται να ασκείται ως άθλημα καθόλη την Επικράτεια σύμφωνα με τις
διατάξεις του ανωτέρω Κώδικα. Ειδικά όσον αφορά στη θήρα των πτερωτών ιδιαίτερες ρυθμίσεις διαλαμβάνει η με αριθ. 414985/1985 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
Β΄757/16.12.1985) για τα «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
Ο κυνηγός πρέπει να είναι ευσυνείδητος, συνετός και νομοταγής. Πρέπει να είναι
φυσιολάτρης, οικολόγος και προστάτης όλων των ειδών της άγριας πανίδας. Να απολαμβάνει τους καρπούς του φυσικού περιβάλλοντος, ταυτόχρονα όμως, να επωμίζεται τις ευθύνες και να αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του.
Γενικά ο κυνηγός πρέπει:
- να σέβεται όλα τα όργανα ελέγχου (θηροφύλακες, αστυνομικούς κλπ.) που εποπτεύουν τους χώρους του κυνηγίου. Ο κυνηγός συνεργάζεται με τα όργανα, δεν αντιδρά
και δεν αντιστέκεται στη νόμιμη διαδικασία ελέγχου. Είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει την άδεια θήρας, την άδεια κατοχής του κυνηγετικού του όπλου, τα έγγραφα
υγείας και κατοχής των σκυλιών του, να δεχθεί τον έλεγχο στο κυνηγετικό του όπλο,
στο κυνηγετικό του σακίδιο και στο αυτοκίνητό του, καθώς επίσης και σωματικό
έλεγχο.
- να σέβεται τον μόχθο του αγρότη, την κινητή και ακίνητη περιουσία του, τη σοδειά
του και να μη λογομαχεί μαζί του.
- να σέβεται τα δάση και κάθε φυσικό ενδιαίτημα που προσφέρει στέγη και τροφή στα
θηράματα.
- να σέβεται την προτεραιότητα, το καρτέρι του άλλου κυνηγού και ιδιαίτερα τους
γηραιότερους.
- να μη λογομαχεί για την κυριότητα του θηράματος. Μπορεί μεν ο νόμος να ορίζει ότι
το δικαιούται αυτός που το πυροβόλησε και το πήρε στην κατοχή του, το έθιμο όμως
και η κυνηγετική δεοντολογία επιβάλλουν την απόδοση του θηράματος αυτού στον
κυνηγό, του οποίου το κυνηγετικό σκυλί το καταδίωξε ή στον κυνηγό που το τραυ-
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μάτισε αφού αυτός παραδώσει τα φυσίγγια στον κυνηγό που το πυροβόλησε και το
κατέβαλε. Το σωστό είναι αυτό και είναι ζήτημα τιμής για κάθε κυνηγό να τηρήσει
το έθιμο. Αν αρνείται, παρά την ευγενική υπόδειξη που του γίνεται, ο καυγάς και οι
ύβρεις δεν ωφελούν. Αποφύγετε κάθε διένεξη και συνεχίστε το κυνήγι σας. Ας μείνει
το πρόβλημα στη δική του ψυχή και όχι στη δική σας.
- να βοηθά πάντα τον συνάδελφό του, όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση, κι ας χάσει
μια κυνηγετική εξόρμηση.
- να μην πυροβολεί τα θηράματα την ώρα που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα (λ.χ. πίνουν
νερό). Πάντα πρέπει να δίνεται στο θήραμα η δυνατότητα αντίδρασης.
- όταν συναντήσει κοπάδι αποδημητικών να κάνει ορθολογική χρήση, να μην χτυπάει
αλόγιστα. Ο νόμος ορίζει κάθε χρόνο τον αριθμό θηραμάτων που επιτρέπεται να
θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του.
- να μην πυροβολεί σε νεαρά θηράματα και να αποφεύγει κατά κανόνα τα θηλυκά,
γιατί αυτά διαιωνίζουν τα είδη τους.
- να μην κομπάζει για τα κυνηγετικά του κατορθώματα ούτε να επιδεικνύει τα θηράματα στην οποιαδήποτε μεταφορά τους. Εκτός του ότι είναι παράνομο, αποτελεί και
πρόκληση στο δημόσιο αίσθημα.
1. Το κυνηγετικό όπλο
Σύμφωνα με τον νόμο (άρθρο 252 ν.δ.86/1969, άρθρο 4 Κ.Υ.Α.414985/1985 και το
άρθρο 1 ν.2160/1993) το κυνήγι ασκείται με κυνηγετικό επωμιζόμενο όπλο, που έχει
συνολικό μήκος τουλάχιστον ενός (1) μέτρου, σταθερό κοντάκι, έχει το εσωτερικό της
κάνης λείο και όχι ραβδωτό και είναι μονόκανο, δίκανο ή επαναληπτική ή ημιαυτόματη καραμπίνα, η οποία φέρει μέχρι τρία φυσίγγια συνολικά, από τα οποία το ένα
είναι στη θαλάμη και τα δύο στην αποθήκη. Κυνηγετικό όπλο θεωρείται και το λειόκανο όπλο μικρού διαμετρήματος, τύπου “Flobert”. Ο κάθε συνετός κυνηγός πρέπει να
αντιμετωπίζει το όπλο του όχι σαν άψυχο αντικείμενο, αλλά σαν σύντροφο που θέλει
ειδική μεταχείριση. Αν το παραμελήσει ή τo αγνοήσει, θα γίνει εχθρός του και πρόξενος θλιβερών ατυχημάτων στον ίδιο, στους φίλους του, στα μέλη της οικογένειάς του
ή τρίτους.
Ο κυνηγός κατά την κατοχή, χρήση και μεταφορά του όπλου του πρέπει:
- να διατηρεί το όπλο του σε άριστη κατάσταση και αν διαπιστώσει κάποια βλάβη αμέσως να το πάει στον οπλουργό.
- να προσέχει πάντα οι κάννες του όπλου του να μην είναι φραγμένες από ξένα αντικείμενα (λάσπη, χώμα κλπ.) γιατί υπάρχει κίνδυνος εκπυρσοκρότησης.
- να μην ελέγχει ποτέ τις κάνες από το στόμιό τους,
- να μη μεταχειρίζεται το όπλο σαν ραβδί για να παραμερίζει χαμόκλαδα ή σαν μπα-
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στούνι, ακουμπώντας πάνω στις κάνες,
- να αδειάζει το όπλο όταν πηδάει χαντάκια ή φράκτες ή διασχίζει ανώμαλα και
δύσβατα μέρη,
- να μη στρέφει το όπλο εναντίον άλλων προσώπων και όταν το επωμίζει για βολή να
έχει τέλεια ορατότητα του στόχου και της απουσίας ανθρώπου ή ζώου από τον χώρο,
- να «σπάζει» το όπλο του (δίκαννο) ή να βγάζει το φυσίγγι από τη θαλάμη (μονόκαννοκαραμπίνα), όταν συναντιέται στο κυνήγι με άλλους κυνηγούς για ολιγόλεπτη στάση
ή για ξεκούραση,
- να μεταφέρει το όπλο λυμένο και εντός θήκης με μεταφορικό μέσο,
- να φυλάσσει το όπλο και τα φυσίγγια σε ασφαλές μέρος μέσα στο σπίτι και μάλιστα σε
χωριστά σημεία, μακριά από την περιέργεια των παιδιών, τη φωτιά και την υγρασία
και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή φύλαξη. Σε διαφορετική περίπτωση τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις ενός (1) χρόνου (άρθρο 8 παρ.5 ν.2168/1993),
ανάκληση της άδειας κατοχής του όπλου και των άλλων όπλων που τυχόν κατέχει,
στέρηση της άδειας κυνηγίου για πέντε (5) χρόνια καθώς και της δυνατότητάς του ν΄
αγοράσει άλλο κυνηγετικό όπλο.
- να μη παραχωρεί το κυνηγετικό του όπλο σε πρόσωπο το οποίο δεν είναι εφοδιασμένο με άδεια θήρας. Σε διαφορετική περίπτωση τιμωρείται με φυλάκιση μέχρις
ενός (1) χρόνου (άρθρο 8 παρ.5 ν.2168/1993), ανάκληση της άδειας κατοχής του
όπλου και των άλλων όπλων που τυχόν κατέχει, στέρηση της άδειας κυνηγίου για
πέντε (5) χρόνια καθώς και της δυνατότητάς του ν΄ αγοράσει άλλο κυνηγετικό όπλο.
- να συντηρεί τακτικά το όπλο και ειδικά μετά από κάθε κυνήγι και γενικά να μη ξεχνά
ποτέ ότι το όπλο σκοτώνει.
- να μη μετατρέπει την κυνηγετική του καραμπίνα (λ.χ. από 3σφαιρη σε 4σφαιρη κλπ.)
διότι κινδυνεύει με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και μέχρι πέντε (5) χρόνων
και χρηματική ποινή τουλάχιστον 586,94 ευρώ, (άρθρο 7 παρ.8 ν.2168/1993), κατάσχεση και (μετά την καταδίκη του) δήμευση του όπλου του, ανάκληση της άδειας
κατοχής του όπλου και όλων των αδειών κατοχής των άλλων κυνηγετικών των όπλων
και 5ετή στέρηση της άδειας κυνηγίου καθώς και της δυνατότητάς του να αγοράσει
άλλο κυνηγετικό όπλο.
- να μην πυροβολεί σε τοίχους και βράχους ή σε λείες επιφάνειες, γιατί ο εξοστρακισμός των σκαγιών πολλές φορές προκαλεί σοβαρά ατυχήματα.
- να μη χρησιμοποιεί το όπλο για διασκέδαση με άσκοπους πυροβολισμούς, διότι κινδυνεύει με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και μέχρι πέντε (5) χρόνων (άρθρο
12 παρ.2 α ν. 2168/1993), με κατάσχεση και (μετά τη καταδίκη του) με δήμευση του
όπλου του, με ανάκληση της άδειας κατοχής του όπλου και των αδειών κατοχής των
άλλων κυνηγετικών των όπλων και με 5ετή στέρηση της άδειας κυνηγίου καθώς και
της δυνατότητάς του να αγοράσει άλλο κυνηγετικό όπλο.
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2. Η άδεια θήρας
Σύμφωνα με το άρθρο 262 παρ.1 του ν.δ.86/1969 “περί Δασικού Κώδικος” το κυνήγι
επιτρέπεται μόνον στον κάτοχο άδειας θήρας, που εκδίδεται από την αρμόδια δασική
αρχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του. Αυτός που κυνηγά χωρίς άδεια θήρας
τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα (1) χρόνο ή με χρηματική ποινή ή και με τις δύο ποινές (άρθρο 287 παρ.11 περ.δ ν.δ.86/1969), εάν μάλιστα σκοτώσει ενδημικό θήραμα
(λαγό, αγριογούρουνο, πέρδικες) τιμωρείται επί πλέον με φυλάκιση μέχρι δύο (2)
χρόνια ή με χρηματική ποινή ή και με τις δύο ποινές (άρθρο 287 παρ.10 περ.γ. του
ν.δ.86/1969).
Οι εκδιδόμενες άδειες θήρας διακρίνονται σε:
- Τοπική, που ισχύει για την περιφέρεια του Νομού.
- Περιφερειακή, που ισχύει για μία από τις επτά (7) κυνηγετικές περιφέρειες, στην
οποία εδρεύει και η αντίστοιχη Κυνηγετική Ομοσπονδία, και
- Γενική, που ισχύει για ολόκληρη την Επικράτεια.
Κάθε Έλληνας πολίτης, εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν
έχει καταδικασθεί για τα κατωτέρω αδικήματα και εφόσον υποστεί τις κατά νόμον
γραπτές εξετάσεις και επιτύχει σε αυτές δικαιούται να λάβει άδεια θήρας (κυνηγίου).
Ειδικότερα, άδεια θήρας χορηγείται στον ΄Ελληνα πολίτη, ηλικίας τουλάχιστον 18
χρόνων, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας ή καταγωγής, ο οποίος κατέχει νόμιμα κυνηγετικό όπλο με άδεια κατοχής εκδοθείσα από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, επιτυγχάνει σε γραπτή δοκιμασία, απαντώντας εγγράφως σε έντυπο δέκα ερωτήσεων
και εφόσον καταβάλει το χρηματικό ποσό, που καθορίζει η εκδιδόμενη γι’ αυτό κάθε
χρόνο Υπουργική απόφαση.
Άδεια θήρας δε χορηγείται στους καταδικασθέντες:
α) για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή, για πλημμέλημα, για το οποίο επιβλήθηκε
στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων,
β) για ζωοκλοπή, ζωοκτονία, παράνομη οπλοφορία, παράνομη κατοχή όπλου και
παράβαση των διατάξεων περί θήρας,
γ) για εμπρησμό, ανθρωποκτονία από αμέλεια, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, εφόσον
η τέλεση των αδικημάτων αυτών συνδέεται με την άσκηση του κυνηγίου και την
προστασία των δασών.
Άδεια θήρας μπορεί να χορηγηθεί στους παραπάνω καταδικασθέντες:
α) για πταισματικές παραβάσεις μετά τη πάροδο δύο (2) χρόνων από την έκτιση της ποινής μετά από απόφαση του οικείου Νομάρχη και γνώμη της αρμόδιας Δασικής Αρχής,
β) για τα παραπάνω αδικήματα (κακούργημα ή πλημμέλημα) μετά τη πάροδο πέντε
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(5) χρόνων από την έκτιση της ποινής, μετά από απόφαση του οικείου Νομάρχη και
τη γνώμη της αρμόδιας Δασικής Αρχής.
Εάν κυνηγός που κατέχει άδεια θήρας καταδικασθεί κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής
περιόδου για παράβαση των διατάξεων περί θήρας, τότε η άδεια θήρας του ακυρώνεται και δεν επιστρέφονται τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν για την έκδοσή της.
Η άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου εκδίδεται από το Τμήμα Ασφαλείας ή το Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας του τόπου μονίμου κατοικίας του κυνηγού, εφόσον:
1) είναι Έλληνας πολίτης, ηλικίας τουλάχιστον 18 χρόνων, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας ή καταγωγής,
2) προσκομίζει αντίγραφο ή απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από το οποίο αποδεικνύεται ότι δεν έχει καταδικασθεί για τις ανωτέρω αναφερόμενες αξιόποινες πράξεις,
3) προσκομίζει ιατρική βεβαίωση ψυχιάτρου ή παθολόγου ιατρού, από την οποία
αποδεικνύεται ότι “δεν πάσχει από οποιαδήποτε ψυχική νόσο και δεν υφίσταται
από πλευράς υγείας γενικά κανένα κώλυμα»,
4) προσκομίζει όλα τα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη αγορά κυνηγετικού όπλου στο όνομά του. Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να προηγηθεί η έκδοση
στο όνομά του σχετικής άδειας αγοράς κυνηγετικού όπλου.
Αστυνόμευση του κυνηγίου
Σύμφωνα με τον νόμο (άρθρο 289 ν.86/1969 «Περί Δασικού Κώδικος») τα αρμόδια
όργανα ελέγχου των κυνηγών είναι: Οι Δασικοί Υπάλληλοι, οι Δημοτικοί και Κοινοτικοί
Υπάλληλοι, τα όργανα της Αστυνομίας - Συνοριοφυλακής και Αγροφυλακής, οι Φύλακες Θήρας του Δημοσίου και οι Ιδιωτικοί Φύλακες Θήρας (Εποχιακοί και Μόνιμοι των
Κυνηγετικών Συλλόγων και οι Ομοσπονδιακοί).
3. Ποινές
Για τα αδικήματα της θήρας προβλέπονται:
• ποινές φυλάκισης και κράτησης
• χρηματικές ποινές και πρόστιμα
• παρεπόμενες ποινές
Η ποινή φυλάκισης σε διάρκεια δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια, ούτε είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών. Εάν δεν ανασταλεί (υπό όρο αναστολή επί 3ετία) ή δε
μετατραπεί σε χρηματική εξαγοράσιμη, τότε εκτελείται σε σωφρονιστικό κατάστημα
(φυλακές).
Η ποινή της κράτησης σε διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα, ούτε να
είναι μικρότερη της μίας (1) ημέρας. Εάν δεν μετατραπεί σε χρηματική εξαγοράσιμη,
τότε εκτελείται σε ιδιαίτερα τμήματα των φυλακών ή στα αστυνομικά κρατητήρια.
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Στις παραβάσεις της θήρας η ποινή της κρατήσεως δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
δέκα (10) ημερών, ως επίσης η καταδικαστική απόφαση σε πταισματικές ποινές είναι
εκκλητή, δηλαδή μπορεί να εφεσιβληθεί και να εκδικασθεί και πάλι η υπόθεση από το
αμέσως ανώτερο δικαστήριο.
Η χρηματική ποινή δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 146,74 € ούτε ανώτερη των
14.673,51 €.
Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 29,35 € ούτε ανώτερο των 586,94 €.
Παρεπόμενη ποινή είναι η ποινή που επιβάλλεται στον καταδικασθέντα κατηγορούμενο μετά την επιβολή της κύριας ποινής (φυλάκισης, κράτησης, κλπ.).
Στα δασικά αδικήματα και ειδικότερα στα αδικήματα της θήρας η παρεπόμενη ποινή
επέρχεται αυτοδικαίως και είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο. Εάν δεν επιβληθεί
από το πρωτόδικο δικαστήριο επιβάλλεται από το Εφετείο.
Κύρια παρεπόμενη ποινή είναι η δήμευση των κατασχεθέντων μέσων παράνομης
θήρας και των παρανόμως θηρευθέντων θηραμάτων.
Επί παράνομης θήρας με μηχανοκίνητα μέσα (λ.χ. προβολείς και φώτα), επιβάλλεται η
δήμευση των όπλων, των προβολέων, του αυτοκινήτου σε οποιονδήποτε και αν ανήκουν (άρθρο 288 ν.δ.86/1969) και εάν δεν παραδόθηκαν, υποχρεώνεται ο καταδικασθείς στη πληρωμή της αξίας τους.
4. Παραγραφή των αδικημάτων θήρας
Τα αδικήματα της θήρας παραγράφονται μετά την πάροδο ορισμένου χρόνου.
Τα πλημμελήματα παραγράφονται μετά πέντε (5) χρόνια.
Τα πταίσματα παραγράφονται μετά ένα (1) χρόνο.
5. Δικαστήρια
Τα Δικαστήρια που εκδικάζουν τα αδικήματα της θήρας είναι:
• Το Πταισματοδικείο
• Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο
• Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο
• Το Τριμελές Εφετείο και
• Ο Άρειος Πάγος
Το Πταισματοδικείο εκδικάζει τις απλές, τυπικές παραβάσεις των διατάξεων περί
θήρας, για τις οποίες προβλέπονται ποινές κράτησης ή προστίμου.
Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο εκδικάζει τις παραβάσεις για τις οποίες προβλέπονται ποινές φυλάκισης μέχρις ενός (1) χρόνου ή χρηματικές ποινές, ως επίσης και τις
εφέσεις κατ΄ αποφάσεων του Πταισματοδικείου.
Το Τριμελές Πλημελειοδικείο εκδικάζει τις παραβάσεις για τις οποίες προβλέπονται
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ποινές φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών, ως επίσης και τις εφέσεις κατ΄ αποφάσεων του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.
Το Τριμελές Εφετείο εκδικάζει τις εφέσεις κατ΄ αποφάσεων του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου.
Ο Άρειος Πάγος εκδικάζει τις αναιρέσεις κατ΄ αποφάσεων του Τριμελούς Εφετείου, ως
επίσης και τις αναιρέσεις κατ΄ αποφάσεων του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και του
Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, που εκδίκασαν σε β΄ βαθμό .
6. Απαγορεύσεις θήρας
6.1 Απαγορευμένοι χώροι για το κυνήγι
Απαγορεύεται:
1) Το κυνήγι μέσα στις πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά και συνοικισμούς σε ακτίνα 250
μέτρων από την παρυφή αυτών και σε ακτίνα 100 μέτρων από μεμονωμένες οικίες.
2) Το κυνήγι χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, νομέα ή ενοικιαστή
α) μέσα στα αμπέλια μέχρι τη λήξη του τρυγητού,
β) μέσα στους αθέριστους λειμώνες,
γ) μέσα στις καλλιεργημένες εκτάσεις ή στους οπωρώνες και μέχρι τη συγκομιδή
των καρπών,
δ) μέσα σε ιδιόκτητες εκτάσεις, περιφραγμένες με φράκτες ύψους τουλάχιστον 1,5
μέτρων.
3) Το κυνήγι μέσα:
- στους πυρήνες εθνικών δρυμών,
- τα καταφύγια θηραμάτων (καταφύγια άγριας ζωής),
- τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, τα κυνηγετικά πάρκα,
- τα εκτροφεία θηραμάτων και
- σε ζώνη πλάτους 500 μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής και
300 μέτρων από τις ακτές μέσα στη θάλασσα.
4) Το κυνήγι με καρτέρι στις πηγές ή με παρακολούθηση των ιχνών του θηράματος
στο χιόνι.
5) Η διέλευση από απαγορευμένη περιοχή (λ.χ. καταφύγιο θηραμάτων), με όπλο που
είναι δεμένο.
6.2 Απαγορευμένοι χρόνοι για το κυνήγι
1) Το κυνήγι επιτρέπεται μισή ώρα πριν την ανατολή του ηλίου και μέχρι μισή ώρα
μετά τη δύση του ηλίου. Τις υπόλοιπες ώρες απαγορεύεται.
2) Το κυνήγι επιτρέπεται από τις 20 Αυγούστου μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου του επόμενου χρόνου. Τους υπόλοιπους μήνες απαγορεύεται.
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3) Το κυνήγι του λαγού, της πέρδικας και του αγριογούρουνου επιτρέπεται όπου και
όταν ορίζει η ετήσια υπουργική απόφαση και μόνον τις ημέρες Τετάρτη, Σάββατο
και Κυριακή. Τις υπόλοιπες ημέρες απαγορεύεται.
4) Το κυνήγι των υπολοίπων θηρεύσιμων ειδών επιτρέπεται όταν και όπου ορίζει ρητά
η ετήσια υπουργική απόφαση.
5) Το κυνήγι επιτρέπεται από τις 20 Αυγούστου και μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου μόνον
μέσα στις ζώνες διάβασης και από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 28 Φεβρουαρίου του
επόμενου χρόνου παντού, εκτός βεβαίως των καταφυγίων άγριας ζωής κλπ.
6.3 Ειδικές απαγορεύσεις για τη θήρα τριχωτών θηραμάτων
(ν.δ.86/1969 περί δασικού κώδικα)
(λαγού, αγριογούρουνου, αγριοκούνελου, αλεπούς, πετροκούκαβου)
Απαγορεύεται:
1) Η χρησιμοποίηση χερσαίων μηχανοκίνητων μέσων (αυτοκινήτων, γεωργικών ελκυστήρων, μοτοποδηλάτων κλπ) και η μεταφορά μ΄ αυτά κυνηγετικών όπλων δεμένων και εκτός θήκης, ως και η χρήση προβολέων και ελκυστικών φώτων.
2) Η αγοραπωλησία και η μεταφορά προς πώληση κάθε είδους τριχωτού θηράματος
κατά τη διάρκεια που απαγορεύεται το κυνήγι.
- η αγοραπωλησία καθ΄ όλο το έτος του λαγού, εκτός των προερχομένων από τα
εκτροφεία και τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές.
- η αγοραπωλησία κάθε θηράματος , εφόσον διαπιστωθεί ότι θανατώθηκε παράνομα.
- η θήρα, κατά το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα, από τον κυνηγό πλέον του ενός
λαγού σε κάθε επιτρεπόμενη ημερήσια έξοδό του (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή).
- η μεταφορά, η έκθεση σε κοινή θέα και ο βασανισμός με οποιοδήποτε τρόπο συλληφθέντων τριχωτών θηραμάτων.
- η θήρα της άρκτου και του λυγκός (ρήσου), χωρίς την έγκριση του Υπουργού Γεωργίας.
3) Το κυνήγι του ελαφιού, του ζαρκαδιού του αγριοκάτσικου,του αγριόγιδου.
4) Το κυνήγι τριχωτού θηράματος (λαγού, αγριογούρουνου κλπ.) χωρίς άδεια θήρας.
5) Το κυνήγι τριχωτού θηράματος με πυροβόλο όπλο, με αεροβόλο ή άλλο όπλο.
6) Το κυνήγι μισή ώρα πριν την ανατολή του ηλίου και μισή ώρα μετά τη δύση του ηλίου.
7) Η χρησιμοποίηση γεωργικών φαρμάκων (εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων) σε γεωργικές εκτάσεις χωρίς την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Γεωργίας και σε ποσότητες
που να αποβαίνουν επικίνδυνες για τα θηράματα.
8) Η χρησιμοποίηση των ανωτέρω φαρμάκων μέσα στα δάση χωρίς συνεννόηση με
τη δασική αρχή.
9) Η θήρα, κατά το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα, από ομάδα μέχρι 10 κυνηγών,
πλέον των δύο (2) αγριογούρουνων σε κάθε επιτρεπόμενη ημερήσια έξοδό του
(Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή).
10) Η τοποθέτηση και η χρήση παγίδων, δηλητηρίων, διχτύων, βρόχων παντός είδους
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ελκυστικών φυτών ή οργάνων ή άλλων ανάλογων μέσων, που έχουν σκοπό την
θανάτωση, σύλληψη, νάρκωση των άγριων θηλαστικών (λαγού, αγριογούρουνου
κλπ.), ως και η εμπορία, κατασκευή και εισαγωγή από το εξωτερικό τέτοιων οργάνων.
(σιταρίθρας, φάσας, αγριοπερίστερου, ορτυκιού, τρυγονιού, τσίχλας, κότσυφα, πέρδικας, μπεκάτσας, μπεκατσινιού, νερόκοτας, αγριόπαπιας, χήνας, καλημάνας, φασιανού, κάργιας, κουρούνας, ψαρονιού)
Απαγορεύεται:
1) Η χρησιμοποίηση μηχανοκίνητων πλωτών μέσων (βάρκες, ταχύπλοα) για την
άσκηση κυνηγίου των ειδών της άγριας πτηνοπανίδας σε λίμνες, ποταμούς, ελώδεις εκτάσεις και λιμνοθάλασσες και σε θαλάσσιες περιοχές σε ακτίνα 300 μέτρων
από τις ακτές, ως επίσης και η χρησιμοποίηση μηχανοκίνητων πλωτών μέσων,
στην ανοικτή θάλασσα, που μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα μεγαλύτερη των 18
χιλιομέτρων την ώρα.
Για κάθε παράβαση απειλείται ποινή φυλάκισης μέχρι ένα χρόνο ή χρηματική
ποινή από 58,69 € μέχρι 293,47 € (άρθρο 9 παρ.2 κ.υ.α.)
2) Η χρησιμοποίηση αεροσκαφών για άσκηση κυνηγίου των ειδών της άγριας πτηνοπανίδας (χήνας, πάπιας, φάσσας, τρυγονιού κλπ) μέσα από αυτά.
3) Η χρησιμοποίηση για άσκηση κυνηγίου των ειδών της άγριας πτηνοπανίδας:
- ελαστικής σφενδόνης, θηλειών,
- ηχοπαραγωγών συσκευών με μιμητικές φωνές πουλιών (και η κατοχή),
- ηλεκτρονικών συσκευών προσέλκυσης των πουλιών (και η κατοχή),
- εξαρτημάτων για νυκτερινή σκόπευση,
- φωσφορίζοντος στοχάστρου,
- κάθε είδους προβολέων, καθρεπτών, διχτύων,
- εκρηκτικών (παράβαση και του άρθρου 14 ν.2168/1993),
- μηχανισμών ηλεκτροπληξίας,
- δολωμάτων με τοξικές ή αναισθητικές ουσίες,
- κάθε είδους παγίδων καθώς και
- ασυρμάτων για συντονισμό δράσης κατά το κυνήγι.
Απαγορεύεται, επίσης:
1) Η σύλληψη, η διατήρηση σε αιχμαλωσία, η αγοραπωλησία, η κατοχή, η μεταφορά
κάθε είδους πτερωτού θηράματος, με εξαίρεση εκείνων που προέρχονται από εκτροφεία και τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές (ρεζέρβες) ή το εξωτερικό, εφόσον
αποκτήθηκαν νόμιμα.
2) Η αγοραπωλησία νεκρών πτερωτών θηραμάτων, των οποίων επιτρέπεται το κυνήγι,
με εξαίρεση αυτών που προέρχονται από εκτροφεία και τις ελεγχόμενες κυνηγετικές
περιοχές (ρεζέρβες) ή το εξωτερικό, εφόσον αποκτήθηκαν νόμιμα.
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3) Η ρύπανση των υγροβιοτόπων με δηλητήρια ή απόβλητα βιομηχανιών και βιοτεχνιών.
4) Η χρησιμοποίηση γεωργικών φαρμάκων που απαγορεύεται η κυκλοφορία τους.
5) Η διατάραξη με πρόθεση της ησυχίας των πτερωτών θηραμάτων, ιδιαίτερα κατά την
περίοδο της αναπαραγωγής ή της εξάρτησης των μικρών, επίσης η καταστροφή ή η
αφαίρεση των φωλιών ως και η κατοχή και αγοραπωλησία νεοσσών, αυγών και κελύφων.
6) Το κυνήγι της μπεκάτσας στο καρτέρι το πρωί και το βράδυ (ετήσια υπουργική απόφαση).
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“Certified Environmental Actors - CEA”
Εταίροι του έργου είναι:
• Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης
• Κυνηγετικός Σύλλογος Κ. Νευροκοπίου “Η ΑΡΤΕΜΙΣ”
• Δήμος Κ. Νευροκοπίου
• Σύλλογος “EURORADAR” (Association “EURORADAR”) Βουλγαρίας
• Κυνηγετικός και Αλιευτικός Σύλλογος “Sokol”
(Association of Hunters and Fishermen “Sokol”) Βουλγαρίας

“Το περιεχόμενο αυτού του εκπαιδευτικού βιβλίου αποτελεί
αποκλειστική ευθύνη των Δικαιούχων του έργου CEA και σε
καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εκφράζει τις
απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των συμμετεχόντων κρατών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας”.

