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ΕΙΣΗΠίΤΙΚΙΓΕΚμΕιν

νοΰ σχε-’.ου Νόμου «περί άντικαταστάσεως καί συκ- 
ρωσεως διατάξεών τινων του λ.Δ.' <S6 1060 «-ζζΐ 

Δασικού Κωδικός». '

11 οόζ τ//ΐ· Bor/.ij>· uov Ε/.λήνιον

Εκ τής μέχρι τοΰδε εφαρμογής των Οεσπισθεισών - ιατά- 
>ν περί 0ν ν α ς. τοΰ Δασικόυ Κωδικός. ε π εσημ ά νί)ησαν 
λεία·., έλλείψει; τ.νες καί άσάφειαι. α.ί όποια·. δημιουργούν 
-χερείας και κενά.
Εκ του . ογου τον.ου άνε.ωι εν ανάγκη θεραπεία; των 
ειφεων και βε.·.-. ιωσεων των Λιατάςεων, ώστε νά. μή 
,κύψ'.υν μςλλοντ.κώς. εν τη εφαρμογή των. δυσκολία.·, 
τά έκτε/.:στικά όργανα.

Είδι.. .τ: τον :

Λ·.ά του άρ'Ιρου 1 : 11 ροστιθενται παράγρσφο·. 5. 6 καί 7 
τό άρθρον 80 διά των όποιων σκοπεΐται ή λήψις μέτρων 

ός αποτελεσματικήν προστασίαν της άγριας —ανίδος καί 
τοφυοϋς /λωρίδας, ώστε νά περιορισθή ή παρατηρούμενη 
υδοσία άλ.ογίστου συλλογής βοτανικού καί ζωολογικού

των ερευνών τοσον υπο των ημεοαπιυν, οσον κα·. των 
λοδαπών ερευνητών, ώστε νά έκλειψη τό φαινόμενο·/ τής 
τά βούλησιν, έρεύνης εν άγνοια. τοΰ Υπουργού Γεωργίας, 
όποια, προϋποθέτει φθοράν καί καταστροφήν τής πανίδας 
,ί /λωρίδας. 11 ροεδ'ΐκόν Διάταγμα θέλει ρυθμίσει τον 
όπον. τόν χρόνον, τ,ή είδος έρεύνης επίσης προβλέπεται 
συγκρότησις γνωμυόοτικής ’Επιτροπής διά. τά. θέματα

Διά τοΰ ' : 0ρου 2 τοΰ σχεδίου προτείνεται ή τροποποίησις 
·>■* ~α -- ν'.: ·ν 2. 3 καί ί τοΰ άρθρου 252, ώστε νά παρέ- 
(τα. οτηε εις τούς κατόχους κυνηγετικών όπλων,
όπυΐι προβλεπομένης προθεσμίας, δεν έφωδιάσ-

,σαν· δι> - ου κατοχής, νά. έφοδιάζωνται διά. τοιούτων, 
α τής κ;.τ: ,ολής προστίμου, ενώ μέχρι σήμερον δέν παρεί- 
το τοιοΰτον δικαίωμα. ’Επίσης κατά τήν επιβολήν τής 
'ανίσεως τών κυνηγετικών όπλων. παρέχεται ή δυνατότης 

■ ούς εκπροΟέσμωε σφραγίσαντας τοιαΰτα καί 
μέρου άπϋ-τήε > έξεως τής προθεσμίας νά εφόδιά 

άδείαε ίήεχε £π: καταβολή προστίμου, εύχέρει 
παρειχετο μέχρι σήμερο,ν.

σφα/.η φυ/.αειν των κυνηγετικών οπ/.ο/ν προς : 
ατά το δυνατόν ατυχημάτων τά. όποια τελευτά 
ο/λ.απλ; σιασΟή.
Διά τοΰ άρθρου *3- αντικαθίσταται τό άρθρου 253 περί 

υνηγετικών περιοχών καί καθορίζονται οί στόχοι, οί όποιοι 
ρέπει νά. έπιδιωχΟοϋν διά. τήν διατήρησιν καί άνάπτυςιν 
οΰ θηραματικοΰ πλουτου καί τής άγριας πανίδος εν γενει. 
οΰτο θά. έπιτευχθή διά τής ίδρύσεως εκτροφείων θηραμάτων, 
αταφυγίων θηραμάτων καί έλεγχομένο/·/ Κυνηγετικών 
! εριοχών.
Διά τοΰ άρθρου 4 σκοπεΐται ή άντικατάστασις τοΰ άρθρου 

5 4 καί ή συμπλήρωση τούτου, διά. τοΰ καθορισμού τών 
τροϋποθέσεων τής ίδρύσεως τών εκτροφείιον θηραμάτων 
τόσον υπό τής Υπηρεσίας, όσον καί υπό ιδιωτών επί ιδιο
κτήτων. ώστε νά. δοθή ώθησις πολλαπλασιασμού τοΰ Οηρά- 
ιατος καί παραγωγής κρέατος.

Επίσης δίδεται τό δικαίωμα άγορας ή αναγκαστικής 
άπαλλοτριώσεως. παρά τοΰ Δημοσίου, εκτάσεων πρός άρτ’οι- 
τέράν λειτουργίαν τών εκτροφείων, καταφυγίων καί έλε 
εένων Κυνηγετικών 11 εριοχών. Καθορίζεται ό τρόπο 
χώρος καί τά μέτρα διά. τήν ΐδρυσιν και άςιοποίησιν τών ; ,.ε 
υγιών θηραμάτων, ώστε κατά τόν καλύτερον τρόπ ι 
ιά τών άποδοτικωτέρων μεθόδων νά έπιτευχθή ό έ :λου- 

τισμός καί ή αναπαραγωγή τούτων.-Τέλος κ.αθο: ’. .ται ή 
διαδικασία, αί προϋποθέσεις καί. αί διάτυπών ότεοΐαι 
δέον νά τηρούνται διά τήν ΐδρυσιν καί λειτουργία" ~ έλεγχο-

κένων Κυνηγετικών ΓΤεριοχο/ν τοσον υπο τής I πηρεσίας 
καί έπί δημοσίων εκτάσεων ιόρυομένων τοιούτων. όσον καί 
τών υπό νομικών ή φυσικών προσώπων, ίδρυομένων. Επίσης 
διώκεται ή έςασφάλισις τοΰ άναγκαιοΰντος διά τήν λειτυυε- 
γίαν τών περιοχών προσωπικού. 1 έλος προβλέπεται ή εκ·· ; 
Προεδρικών Διαταγμάτων διά τών όποιων θά ρυθμίζω· α.ι 
λεπτόκερώς ό τρόπος ίδρύσεως τών οημοσίων καί ιδιωτικών 
περιοχών, ή έκτασις. ό χώρος, ή εκτέλεσις έργων καί εργα
σιών. ή άποκατάστασις τών προκαλουμένων παρά τών θηρα
μάτων ζημιών, θά άναλύωνται τά έξοδα καί τά έσοδα τών 
έλεγ/ομένων Κυνηγετικών Περιοχών ώς καί πάσα έτέτα 
λεπτομέρεια. καΟορίζουσα τάς προϋποθέσεις τής ίδεύσεωε. 
δια/ειρίσεως καί λειτουργίας τούτων.

Διά τοΰ άρθρου 5 σκοπεΐται ή αντικατάσταση τής παρα
γράφου 5 τοΰ άρθρου 2 >5. ώστε νά περιορισθή ή κυκ/.οφορία 
τών αδέσποτων κυνηγετικών κυνών, άλ/.ά. πρό πάντων τών 
αδέσποτων μή κυνηγετικών, οί όποιοι κατέστησαν μάστιξ 
τόσον διά τά θηράματα, όσον καί διά τήν κτηνοτροφίαν, 
άλ/.ά καί δι’ αύτόν τούτον τόν άνθρωπον, διά τής κεταδό- 
σεως τής λύσσης.

Διά. τοΰ άρθρου 6 έπιδιώκεται ή άντικατάστασις τών πεοιπτ. 
γ' καί δ' τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 25G ώστε ή διάταξις νά 
καταστή σαφής καί νά μή γεννώνται έρωτήματα καί άντί- 
δρήσεις ώς πρός τήν έννοιαν καί ορισμόν τών περιπεφραγκέ- 
νων διά. συνεχούς φράκτόϋΓ ιδιοκτήτων εκτάσεων, επίσητ' 
ρυθμίζεται τό θέμα τής τοποθετήσεως απαγορευτικών τής 
Θήρας πινακίδων, ώστε νά έκλειψη τό φαινόμενο·/ τής άναρ- 
τήσεως τοιούτων, παρ’ οίουδήποτε.

Διά τοΰ άρθρου 7 επιδιώκεται ή άντικατάστασις τών 
περιπτώσεων γ' καί 3' παραγράφων 2 καί 3 τοΰ άρθρου 
258 άντιστοίχως ως καί προσθήκη παρ. 5 εις τούτο. Κατ’ 
αύτόν τόν τρόπον παρέχεται δυνατότης νά διατίθενται Οηεά- 
ματα, ώς τοΰ λαγωοΰ καί τής πέρδικος έκ τών παραγομένων 
εις τά εκτροφεία, πρός τό έμπόριον, δοθέντος ότι. βάσει 
τών ΐσχυουσών σήμερον διατάξεων, απαγορεύεται ή άγιεα- 
πωλησία τούτων. Βασική παράλειψις ήτο ή μή'άπαγόρευσις 
τής Θήρας διά τής παρακολουθήσεως τών ΐ/νών τοΰ θη;άκα
τος έπί τής χιόνο; μέ συνέπειαν νά προκαλήται μεγάλη 
φθορά εις τούτο.

' Υπήρχε·/ επίσης άσάφεια καί κενόν, ιός προς τήν δυνατό-
εντός τητα 0εοττίσεως αστυνομικών περί Οήεα.ς διατάξεων, πατά

'ωνται τών Π εριφερειακών Δασικών Αρχών, οΰτω διά τής προσ-
c ή τις θήκης τής παρ. 5 παρέχεται ή δυνατότης μή δηκοσιευτ.ο >:

τούτων εις -.ήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως καί τνΰτυ
άφ* ένο ε κέν διά νά κή καθυστεεΰ ή έταεκογό των. εσ’ έτέ: ,υ

VJ τ νν δέ διά
’ *, ,
να μη τ:ροκα/.ηται GjOgc^ζζ^·.ζ -ροσΟετον εργ/τια:ρο-Υ,ν « « · Εθνικόν 'Γυπογραφεΐον. άφοΰ διά τών λοιπών νομίκω /ει: τοέχουν αέσίον */»!* εται ε\ίιεεΐα δηκοσίευσιε καί ν/ώσιε των ένδιαυεο /

μενων.
Διά τοΰ άρθρου 8 τροποποιούνται αί παράγραφοι 2 και 3 

τοΰ άρθρου 261 ώστε ή Θήρα νά λήγη τήν ΙΟην .Μαιτίου 
καί ούχί τήν 31ην Μαρτίου, ώς ΐσχυεν ά.πό ανέκαθεν κέ/ρι 
τοΰ 11)71, τούτο γίνεται διότι τήν ΙΟην Μαρτίου άε/ίζει 
τό ζευγάρωμα, καί ή Θήρα αποβαίνει μοιραία διά τήν ανα
παραγωγήν. ’Επίσης καθορίζεται όπως, ή Θήρα τοΰ λαγω ΰ 
καί τής ορεινής πέρδικος καθώς καί τών λοιπών Οηρακάτων 
εκτός τών ζωνών, άρχεται ένιαίως καί ταυτοχρόνω, . / ν 
15ην Σεπτεμβρίου. Τούτο άπετέλει αίτημα τοΰ π/π ιστού 
τών νομοταγών κυνηγών, διότι ώ; ήτο πρότεεον. όταν 
έΟηρεύετο ό λαγοοός τήν ΙΟην Σεπτεμβρίου έλαθροθηρεύετο 
καί ή ορεινή πέρδιξ. Τέλος μετατοπίζεται δι’ εν 59ήκερον, 
ήτοι από 10ης Σεπτεμβρίου εις τήν 15ην Σεπτεμβρίου έναρ- 
ξις των λοιπών θηοαμάτοον έκτος ζωνών δι αβά στους.

Διά τοΰ άρθρου !.· σκοπεΐται ή άντικατάστασις τήε πατ. 
1γ τοΰ άρθρου 264, ουστε οί καταδικαζόμενοι επί πταισκα- 
τικών παραβάσεων νά. στερώνται άδειας Θήρας έπί ΰετίαν 
ους ισχύει μέχρι σήμερον.

Διά τοΰ άρθρου 10 τό όποιον προστίθεται ους νέου άρθρο·/, 
σκοπεΐται ή συγκρότηση Άνωτάτου Συμβουλίου Θήρας 
τοΰ όποιου ή σύνθεσις προβλέπεται Οαμελής. Σκοπός τοΰ 
εν λόγου Συμβουλίου είναι ή ύποβοήθησις τοΰ έργου τοΰ 
* Υπουργού Γεωργίας, εις τά θέματα τής θηραματικής πάλι-



2

τικη;. εν το; του ευρυτερου π/.αισιου τη; προστασία; του 
περιβάλλοντο;. δεδομένου ότι φατικού — χράγοντχ τούτου 
αποτελεί ή άγρια πανί;. κχθώ; επίση; καί τη; λήψεω; μέ- 
τρων αναπτύξει»; του ΰηραματ·.·/.ιό πλιότιυ τή; Χώρα;.

Αια τοΰ άρθρου 1 1 σκοπειτχι ή άντικατάστασι; των παρα
γράφων 4 καί 6 τοΰ άρθρου 2ΐΚ> ώστε, εί; την περιφέρειαν 
έκαστη; Δ νσεω; Δασών άνευ Δασαρχείων. Χομ ρ/είου ή 
Δασαρχείου νά παρέχη ται ή δυνατό τη; άναγνωρίσεω;. 
υπο τοΰ 'Υπουργού Ι'εωργία;. πλειόνων τοΰ ένό; κυνηγετι
κέ»-/ συλλόγων, βάσει τοΰ αριθμού των κυνηγών. Έπίση; 
προβλέπετχι ό καθορισμό; τη; έδρα; τη; περιφερεία; έκα
στου άνχγνωριζομένου Κυνηγετικού Συλλόγου, νά γίνη δι’ 
άποφάσει»; τοΰ * Υπουργού Γεωργία;, βάσει τοΰ αριθμού 
των κυνηγών, τη; χιλιομετρική; άποστάσεω; από τή; έδρα; 
τη; Δασική;, τών συγκοινωνιακών συνθηκών καί των υφι
σταμένων Δασονομείων ή Δασικών Τμημάτων. Ί! άναγνώ- 
ρισι; πλειόνων συλλόγων. Οά. συμβάλη εί; την καλλιτέραν 
εςυπηρετησιν τών κυνηγών.

Τ έλο; επιδιώκεται ό σαφή; καθορισμό; τή; συγκροτήσει»; 
μελών τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τή; Κυνηγετική; Συνο
μοσπονδία; εί; ένδεκα (11), ήτοι έζ (6) είναι οί ΙΙρόεδροι 
τών Ομοσπονδιών καί πέντε (5) ώ; ορίζει το Καταστατικόν^

Διά τοΰ 'άρθρου Ί2 'επιδιώκεται ή άντικατάστασι;- καί 
συμπλήρωσε; παραγράφων τοΰ άρθρου 287. ώστε αί κατ’ 
άρθρον άντικαθιστάμεναι διατάζει; νά κχλΰπτωνται άντι- 
στοίχω; διά τών ποινικών κυρώσεων. Έπίση; άπαριΟμοΰνται 
αί κυρώσει; διά παραβάσει; έντό; τών Κυνηγετικών Περι
οχών. αί όποϊαι Οά συμπεριληφθοϋν εί; το έκδοθησόμενον 
Προεδρικόν Διάταγμα.

Διά τού άρθρου 13 προβλέπετχι ή κατάργησι; τοΰ Βασ. 
Δ το; 134.18/3, εύθΰ; μετά, τήν έκδοσιν τοΰ προβλεπομένου 
11 ροεδρικοΰ Διατάγματο;, τοΰ άφορώντο; τά; ε/.εγχομένα; 
Κυνηγετικά; ί I εριοχά;.

Κι; τούτο άποσκοπεΐ το παρόν σχέδιον Νόμου, οπερ 
έχομε-/ τήν τιμήν νά Οέσωμεν Ύπ’ όψιν ’ Γμών προ; Μ’ήφισιν.

Έν Άθήναι; τή 14.8.1975 

Οί Υπουεγοί

Άενεον 253.

Π ροεδείαε Κυ3ερνήσεω:
Γ. ΡΑΛΛΜΣ'
Οικονομικών
Ε. ΔΕΒΑΕΊΌΓΑΟΥ

Κ.
Δικαιοσύνη:
ΣΊΈΦΛ.ΝΛΚΠΣ

"ΛρΟρον 252 

Μέσα ασκήσει»: θ/,εαε.
1.

2. 11 ά; κάτοχο; κυνηγετικού όπλου ΰποχρεοΰται νά 
είναι εφωδιασμενο; δια δελτίου κατοχή: όπλου, έκδιδομένου 
υπο τή; οικεία; δασική; άρχή;. X) αγοραστή; κυνηγετικού 
οπλου. εεαιρουμενων τών έμπορων οπλών καί τών οπλουρ
γών. ΰποχρεοΰται όπω;. έντό; μηνό; άπό τή; άγορα;. ζητήση 
τον εφοδιασμόν του διά. δελτίου κατοχή; όπλου. Δ ίποφά- 
οεω: τοΰ ' Γπουργυΰ Γεωργία;, δημοσιευόμενη: εί: τη Εφη
μέριον. πή; Κυβερνήσει»;. καθορίζονται τά τή; έκδόσητ»; τοΰ 
δελτίου κατοχή; όπλου. .·

·’!. Ο Κάτοχο; κυνηγετικού όπλου ΰποχρεοΰται · ά μεριμνά 
διά τήν ασφαλή φύλαζιν τού όπλου του.

ί. Δύναται ό Υπουργό; Γεωργία;, όταν απαγορεύεται 
ή Θήρα, νά επιβάλη δι’ άποφάσει»; του τήν ο -σιν ή τ ήν 
συγκέντρωσιν τών όπλων, εί; περιοχά: ένθα ·.: τηρείται
εύρεΐα άσκησι; παρανόμου Θήρα: ή καθ' άπασχν τήν'Έίίϊ- 
κεάτειαν.

Κυνηγετικά! II έριοχαί.
1. ΔΓ άττυ φάσε(ος του Υπουργού Γεωργία; δύναται νά

Ζ αρ av.Tr: :ζων τα·. ώ; 7->νε*ηεΐε /.υνηγετ ι/.αί περιοχαί Γημότιαι
εκτάτε; ς ιόχί υ.*. κρότε: α: τών 5.000 ατρευμάτων. L·:; τα;
έκτάτε*.; ταΰτατ έτιτρέττεται ή νήρα ώριτυ.ένου εί:::; ‘/αι
apivy.cj 6η:ανάτων κατά τά; ςιατάΞϊ ι; τ:ό παρόν τ:; ν.ατο-

Γ εωεγία:
1Γ1ΙΙ. ΙΟΡΔΛΝΌΓΛΟΥ

’ .λ ν τ ικ αΟ ιστώ μεν αι διατάζει; τοΰ Ν.Δ. 8G,l9'30 «περί 
Δασικού Κωδικό:».

π:ν είΐιαών αδειών ή κατόπιν ε'/.μιτΰώτει»; το» σχετικού 
καιώματο;.

2. Αί κυνηγετικά', περιο/αί δέν δύνανται νά περιέχουν 
λίμνα; ή άνεγ/ωρισμένού; σταθμού; διαβάσει»; κατά τό 
φθινόπωρο-/ ορτύγων ή τρυγόνι»-/.

3. Διά Β.Δ. καθορίζονται αί προϋποθέσει; καί ο τροπυ; 
τή; Θήρα; εί; τά; κυνηγετικά: περιοχά;, τά τή; εκμισθώσει»; 
τών περιοχών τούτων, ι»; καί πάσα έτέρα λεπτομέρεια.

4. Δύναται ό Υπουργό; Γεωργία;, δι’ άποφάσει»; του, 
έκδιδομένη; μετά γνώμην τοΰ Τεχνικού Συμβουλίου Δασέον, 
νά χαρακτηρίζη καί μή δημοσία; έκτάσει;. ι»; κυνηγετικά; 
περιοχά;. έπί τή αιτήσει τών ιδιοκτητών αΰτώ/ καί υπο τα; 
προϋποθέσει; τοΰ παρόν το, άρθρου. Έν αύταΐ; παρέχεται 
τό δικαίωμα έκμεταλλεύσεω; τή; Θήρα; εί; τού; ιδιόκτητα; 
των, έφ’ όσον ούτοι προβοΰν εί: τήν ΐδρυσιν .ιδιωτικών 
εκτροφείων εμπλουτισμού τών εκτάσεων τούτων και συν
τάζουν δι’ ιδιωτών δασολόγων, δαπάνα·.; των, ειδικά; μελέτα; 
ή πίνακα; διαχειρίσεω; τοΰ Οηραματικοϋ πλούτου, έγκρινο- 
μένα; ύπό τοΰ Υπουργείου Γεωργία;. Οί ιδιόκτητα·. τέ»ν 
εκτάσεων τούτων δικαιούνται εί; εϊσπραζιν δικαιώματος 
παρά τών νομίμω; έφωδιχσμένων δΓ άδεια; Θήρα; κυνηγών. 
Τό δικαίωμα τούτο καθορίζεται διά τή; αυτή; άποφάσεωε 
τοΰ Υπουργού Γεωργία;.

"Αρθρο-/ 254.

Μέτρα άνχπτύζεω; Οηραματικοϋ πλούτου. Καταφύγια 
Εκτροφεία θηραμάτων.

1. Δι’ άποφάσει»; τοΰ Υπουργού Γεωργία; ’δρύονται 
μόνιμα καταφύγια Ουρχμάτων έπί έκτάσει»;. ού/ί κροτερα; 
τών πέντε χιλιάδων (5.000) στρεμμάτων, προκειμένου περί 
δασών, δέκα χιλιάδων (10.ΟΙ.ΚΙ) στρεμμάτω/. προκειμεν.υ 
περί μερικώ;.δασοσκεπών έκτάσεων. χιλίων (Ι.Ο(ΚΙ) στρεμ 
οιάτων. προκειμένου περί πεδινών καί πεντακοσιων (οΟΟ) 
στρεμμάτων προκειμένου περί ελωδών. 1 ά καταφύγια 
ταΰτα δέον νά πληρούν τά; βαοικά; άνάγκα; τοΰ θηράματος 
εί; ο.τι άφορά εί; τήν ή συ χίαν, τροφήν καί ύδωρ. Διά τή: 
αύτή; άποφάσει»; καθορίζονται αί άπαιτούμεναι τεχνικοί 
έργασίαι καί τά μέτρα προ; βελτίωσιν και συμπυήρωσιν

έττίση; εις τήν Ϊδρυσιν και συντν,ρησιν. τουλάχιστον ενός 
καταφυγίου θηραμάτων, έπί καταλλήλου εκτάσεω;. υπο- 
δειχθησομένη; παρά τή; άρμοδία; δασική; άρχή;.

2. ’Απαγορεύεται ή Θήρα παντό; θηράματος έντό; κατα-
ουγιων Ονr εκ νιατών.

3. Ή δίωζι; έντό; τών καταφυγίων τών έπιβλαβών θηρα
μάτων ένεργεΐται παρά τών δασικών οργάνων ή τών φυλάκων 
Θήρα; δι’ ειδικών συνεργείων. Επιτρέπεται ή συλληϋι: 
θηράματος δι’ έπιστημονικού: σκοπού: ή ή μεταφορά τούτου 
προ; εμπλουτισμόν άλλη; περιοχή;, κατόπιν άποφάσει»; 
τοΰ 'Υπουργού Γεωργία;.

4. Λί διατάζει: τών ανωτέρω παραγράφων ισχύουν : a 
δι’ έρημονήσου: έκτάσει»; ούχι μικτοτερα; τών IM'KJ 
στρεμμάτων.

§. ΔΓ άποφάσει»; τού Υπουργού Γεωργία; Ιδρύονται 
έκτροφεΐα θηραμάτων, διά περιφράζει»; καταλλήλων εκτά
σεων. έπί σκοπώ άνχπχρχγωγή; καί χύζήσεω; τΓ··. ένδη 
μικών θηραμάτων ή εισαγωγή; Ξενικών τοιούτων. όεα. επι
διώκεται ο έμπλουτισμό; άλλων περιοχών δΓ αύτών.

0. ΔΓ άποφάσει»; τού 'Υπουργού I εωργίχ; επιτρέπεται 
ή ΐδρυσι; μικρών εκτροφείων Θήρα,«άτι»-/ επι μή δημοσίων 
εκτάσεων ύπό ιδιωτών, ή νομικών ,σιοπων δημοσίου η 
ιδιωτικού δικαίου, προ; τον σκοπό·, τή; άνχπχρχγωγή;



ε'.τεΤί~" θηραμάτων. είτε προς εμπορίαν" (κρέατος, δέρματος, 
~ ζζϋιΊ. κεράτων κ-π.) είτε προς εμπλουτισμόν μή δημοσίων 
έ τάσεων διά θηραμάτων μή επιβλαβών, έμ’ όσον ή λειτουό- 
V'·2 ~ου..ων ο εν ανττκειτάι ττροε τάς ισχυουσας ττερί δημοσίας 
υγείας διατάξεις.

' - Επιτρέπεται η αγορά αν ευ λημοπρασιαε ΰττό του 
Δημοσίου, κατόπιν άπομάσεως των Υπουργών ’Εθνικής 
Ο κονομιαε και Οικονομικών, εκτάσεων cot καί ερημόνησων, 
εν )α διαβιοΰν αίγαγροι ή ετερα εύγενή θηράματα η σπάνια 
ει·ιη θηραμάτων προς δημιουργίαν εντός τούτων εκτροφείων 
θη ρ αο.άτων η προς ιδρυσιν σταθμών παρακολουθήσεως καί 
όακτυλιωσεως αποδημητικών πτηνών. Ομοίως, επιτρέπεται 
ή αγορά υπο τοϋ Δημοσίου ή η αναγκαστική άπαλλοτρίωσις 
κτημάτων, οιασόηποτε μυσεως, κείμενων εντός των εκτάσεων, 
πεεί ων αί παράγραφοι 1. 4. 5 τοϋ παρόντος άρθρου ώς καί αί 
παρ. 1. 2. 3 τοϋ άρθρου 233 τοϋ Ν.Δ. 80 1039 πρός έπίτευξιν 
των σκοπών, περί ών αί ανωτέρω διατάξεις, τούτων θεωρού- 
μένων ώς δημοσίας ώμελείας.

8. ’Απαγορεύεται ή έπί σκοπιό Θήρας παράβασις των ορίων 
εκτροφείων ώς καί ό μόνος ή οίαδήποτε βλάβη εκτρεμομένων 
ζώων.

"ΛρΟρον 255.

Κυνηνετικοί κύνες.
1.......................................'.................... .'.....................................
2.......................................-.............................................................
3. ............. ..-.-Γ-Τ—i .-ϊ-ϊ . . . . . . . . ... . V τ,.-.--
4......................... ................................... ........................................
5. Απαγορεύεται ή κατά την νύκτα έν τη ύπαίθρω έλευ- 

θέρα ή υπό έπιτήρησιν, κυκλομορία κυνηγετικών κυνών, 
ώσαύτως δέ ή κατά την ημέραν έλευθέρα κυκλομορία τούτων, 
όταν απαγορεύεται ή Θήρα.

’Αδέσποτοι κυνηγετικοί κύνες, περιπλανώμενοι έν ύπαίθρω 
κατά τήν άπαγορευομένην περίοδον Θήρας συλλαμβάνονταΐ.

Άρθρον 256.
Άπηγορευμένοι εις τήν Θήραν χώροι.

2. Απαγορεύεται ή Θήρα άνευ τής συγκαταθέσεως τοϋ 
ιδιοκτήτου, νομέως ή μισθωτοϋ :

α) ........... ............... ’..................... ..........................................
3) , - -η......... ................. /····,·■·,................... . .
γ) Εντός καλλιεργουμένων εκτάσεων καί οπωρώνων, 

έμ’ όσον ή εντός αύτών άσκησις τής Θήρας βλάπτει τήν καλ
λιέργειαν.

δ) ’Εντός περιπεμραγμένιον διά συνεχούς μράκτου έκτά- 
σεων.

“ΛρΟρον 258.

Γεντκαί άπαγοεεύσεις Θήρας.
1......................................................................................................
2. Άπα*'οεεύεται έπίσης :
α) ................................................................................. /
β) ···,.................. -...........;·:.......... γ··............................:
γ) II αγοραπωλησία καθ’ όλον τό έτος τοϋ λαγωοϋ

καί τής πέρδικος............................................................................

3. Ώσαύτο>ς απαγορεύεται :
*) .................................................................................
β) ΊΙ Θήρα δι’ ένέδρας (καρτέρι εις τάς πηγάς), ώς καί 

ή χρησιμοποίησις βοηθοϋ μέροντος όπλον άνευ άδειας.

Άεθεον 261.
ι.......................................;...................... ...................................
2. ΊΙ κυνηγετική περίοδος καθ’ ήν γενικώς έπιτρέπεται 

ή Θήρα άρχεται : ν-ν
α) Τοϋ λαγωοϋ, άπό 10 Σεπτεμβρίου κπ ώ ηγει τήν 10 

Ιανουάριου.
β) Τής ορεινής πέρδικος άπό 1 Όκτιομβρ καί λήγει 

τήν 30 Νοεμβρίου.
γ) Τής πεδινής πέρδικος άπό 1 Όκτωβρ καί λήγει 

τήν 30 Νοεμβρίου.
δ) Τών λσιπών θηραμάτων, έξαιρέσει τής εριπτώσεως

εής παραγράφου 3 τοϋ παρόντος άρθρου, άπό 10 Σεπτεμ
βρίου και λήγει τήν 31 Μαρτίου.

- ’ΕπιτρέπετάΓή Θήρα μετά κυνός πτερωτού θηράματος 
μόνον τρυγόνων. όρτύγων καί δενδροβίων πτηνών, (άετο- 
μάχου. συκομάγου) άπό 20 ής Λύγούστου. εις περιοχάε 
διαβάσεως τούτων (περάσματα), καθοριζομένας δι’άπομά- 
σεωςτοϋ ’ Υπουργού ’Εθνικής Οίκονοριίας τή προτάσει των 
δασικών αρχών............................................. .......................

“ΛρΟρον 264.
Απαγορεύσεις χορηγήσεως άδειων Οήρας.

1. “Αδεια Θήρας δεν χορηγείται εις τούς καταδικασθέντας : 
α) ’Επί κακ ουρ-σήμα τι εις οίανδήποτε ποινήν ή έπί πλημ- 

μελήματι. δι’ ό έπεβλήθη στέρησις τών πολιτικών δικαιωμά
των.

β) Έπί ζωοκλοπή ζωοκτονία, παρανομώ όπλομορία. 
παρανομώ κατοχή όπλου, παραβάσει τών διατάξεων περί
θήραεη

γ) Έπί έμπρησμώ, ανθρωποκτονία έξ άμελείας καί φθορά 
ξένης ιδιοκτησίας, έμ’ όσον ή τέλεσις τών αδικημάτων τούτων 
συνδέεται πρός τήν άσκησιν τής Θήρας καί πρός τήν προστα
σίαν τών δασών.

Μετά πάροδον πέντε έτών άπό τής έκτίσεως τής έπί τινι 
τών ανωτέρω άδικημάτων έπιβληθείσης ποινής, δύναται νά 

- χορηγηθή εις τούς καταδικασθέντας άδεια Θήρας μετά-γνωμο-_. 
δότησιν τοϋ περιφερειακού διευθυντοΰ δασών ή τοϋ δασάρχου.

Άρθρον 266.
1........................................................ ·...........................................

■2. .....................................................................................
3. .....................................................................................
4. ......................... .............ΐ.....................................................
5......................... ...........................................................................
6. Ιδρύεται, μέ έδραν τάς ’Αθήνας, μία κυνηγετική συνο

μοσπονδία, είς ήν ύποχρεωτικώς υπάγονται άπασαι αί κυνη- 
γετικαί όμοσπονδίαι. Οί ΙΙρόεδροι τών ομοσπονδιών συγ- 
κροτοϋν τό διοικητικόν συμβούλιον τής συνομοσπονδίας, τοϋ 
οποίου ή θητεία είναι διετής.

Άρθρον 287.
Ποιναί κατά τών παραβαινόντων τάς διατάξεις περί Θήρας.

1. Κάτοχος κυνηγετικού όπλου, μή μερίμνων διά τήν 
άσμαλή μύλαξιν αύτοϋ, συμμώνως πρός τήν παρ. 3 τοϋ άρθρου 
252, τιαωεεΐται διά κεατήσεως.

2. .................... ;..............'.................................................
3. Διά κρατήσεως ή προστίμου ή δι’ άμμοτέρων τών ποι

νών τούτων τιμωρούνται :
*) .................................................................................
β) ·..............;...............;.......... ·;................................... ;··
γ) Οί παραβαινοντες τάς διατάςεις των παρ. 3 και 4 

τοϋ άεθεου 258.
*> ‘...........................................................................................................................
4 .......................................................................................................
5 ......................................λ............. ............................................
6 ............... ............... .·............................................... ..
7. Οί έκ προθέσεως ή άμελείας παραβαινοντες τάς διατά

ξεις τοϋ άρθρου 256 τιμωρούνται διά · ακίσεως μέχρις 
ενός έτους ή διά χρηματικής ποινής.

8. Οί έκ ..προθέσεως παραβαινοντες τήν διάταξιν τής 
παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 252 τιμωρούνται διά φυλακίσεως 
μέχρις ενός έτους καί χρηματικής ποινής, οί δέ έξ άμελείας 
διά φυλακίσεως μέχρις ενός έτους ή διά χρηματικής ποινής.

9. Οί παραβαινοντες τάς διατάξεις τών παραγράφων 2 
καί S τοϋ άρθρου 254 τιμωρούνται διά φυλακίσεως μέχρι 
δύο έτών.

10.................. ·;ν. . . . / .·. ........................... .................................................
11. Διά φυλακίσεως μέχρις ενός έτους ή διά χρηματικής 

ποινής ή δι’ άμμοτέρων τιμωρούνται :
*) ··;............;.......... ;·;_·· ···;...................#.............. ;■
β) Οί έκ προθέσεως ή έξ άμελείας παραβαινοντες τάς 

διατάξεις τής παραγράφου 2 τοϋ άρθρου 258.


