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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 

 
Το έργο LIFE Natura 2000 Value Crete με θέμα “Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η 

οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη” 

υλοποιήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μ.Φ.Ι.Κ. και την 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία κατά την τετραετία 2014-2018 και ουσιαστικά, επιχειρεί να 

αφυπνίσει, με επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους διάδοσης της πληροφορίας, όλες τις 

κοινωνικές ομάδες που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ή διαμένουν στις προστατευόμενες 

περιοχές του δικτύου Natura 2000 σχετικά με την προστιθέμενη αξία και τις δυνατότητες ανάπτυξης 

που προσδίδει η περιβαλλοντική προστασία και διατήρηση σε όλους τους παραγωγικούς τομείς της 

οικονομίας. 

Οι Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης έχουν να επιδείξουν ένα σημαντικό 

έργο με την πολυετή συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα LIFE (Περιβάλλον & Κλιματική 

Αλλαγή, Φύση & Βιοποικιλότητα, Πληροφόρηση & Επικοινωνία). Η γνώση και η εμπειρία που έχουν 

κατακτηθεί μέσω των έργων LIFE αποτελούν εχέγγυο για τη σύγχρονη και επιστημονικά άρτια 

παροχή υπηρεσιών των Διευθύνσεων Δασών της Α.Δ.Κ., με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος 

και της βιοποικιλότητας, τη διατήρηση του κρητικού τοπίου και την εξυπηρέτηση του πολίτη. 

Το "Εγχειρίδιο Αντιμετώπισης Δασικών Παραβάσεων" είναι ένας πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή 

της δασικής νομοθεσίας προς αυτή την κατεύθυνση της αποτελεσματικής προστασίας του φυσικού 

περιβάλλοντος και της άγριας πανίδας. Αποτελεί το πόνημα ενός έμπειρου και δραστήριου 

συναδέλφου, του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου κ. Γιώργου Παπαδόπουλου, ο 

οποίος καταπιάστηκε με αυτό το εγχείρημα εξειδικευμένης ενημέρωσης γνωρίζοντας, από πρώτο 

χέρι, την επιτακτική ανάγκη για την αποτελεσματική πάταξη της εγκληματικότητας εναντίον του 

περιβάλλοντος, των δασών και της άγριας ζωής. 

Η έκδοση του δασικού εγχειριδίου αποτελεί έργο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με σκοπό 

την πληροφόρηση και ενημέρωση ομάδων στόχων για τα αποτελέσματα της έρευνας και των 

δράσεων του προγράμματος LIFE Natura 2000 Value Crete. Η επιμόρφωση των δασικών υπαλλήλων 

της Γενικής Διεύθυνσης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πάνω σε θέματα εφαρμογής των 

διατάξεων της νομοθεσίας για την ανάσχεση των δασικών ανομημάτων, είναι μια δράση που 

υλοποιεί τα αποτελέσματα του έργου LIFE δια της άσκησης των καθηκόντων των κρατικών δασικών 

και περιβαλλοντικών Υπηρεσιών μετά τη λήξη του συγχρηματοδοτούμενου Ευρωπαϊκού 

προγράμματος.  

 

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 

 

Μαρία Κοζυράκη 

ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων) 

Αρχιτέκτων Τοπίου M.L.A., Ph.D. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται σε όλους τους υπαλλήλους της Δασικής Υπηρεσίας. 
Δημιουργήθηκε λαμβάνοντας υπόψη όλες τις τροποποιήσεις της δασικής νομοθεσίας, προκειμένου 
οι δασικοί υπάλληλοι να γνωρίσουν τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, αλλά 
και τις νόμιμες ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν σε περιστατικά παραβάσεων της δασικής 
νομοθεσίας που θα συναντήσουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Στόχο έχει να συμβάλει εποικοδομητικά στην προσπάθεια για ουσιαστική εμπέδωση των αρχών και 
των κανόνων που ρυθμίζουν την εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας, με σκοπό την αποτελεσματική 
προστασία του δασικού περιβάλλοντος και της άγριας πανίδας. 

Αρχικά διευκρινίζονται κύριες νομικές έννοιες του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ) και του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας (ΚΠΔ), ενώ στη συνέχεια καταγράφονται οι αρμοδιότητες των δασικών υπαλλήλων ως 
ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων. 

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των κυριότερων δασικών ανομημάτων (προστασίας δασών και 
θήρας), όπου για κάθε αδίκημα αναφέρονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας που το 
προβλέπουν, οι ποινές με τις οποίες διώκονται οι παραβάτες, η κατηγορία που διατυπώνεται στον 
κατηγορούμενο κατά την απολογία του, ενώ παρατίθεται το σύνολο των εντύπων που πρέπει να 
συμπληρώνονται για κάθε αδίκημα, ώστε ολοκληρωμένη η δικογραφία να υποβάλλεται στην 
αρμόδια εισαγγελική αρχή. 

Στο τέλος του εγχειρίδιου υπάρχει σειρά Εντύπων – Υποδειγμάτων, που ανάλογα με την περίπτωση, 
πρέπει να συμπληρώνονται από τους δασικούς ανακριτικούς υπαλλήλους κατά το σχηματισμό της 
δικογραφίας.  

Πρέπει απαραίτητα να τονίσουμε ότι όλα τα παραπάνω έχουν διαμορφωθεί με βάση την ισχύουσα 
την περίοδο συγγραφής του εγχειριδίου δασική νομοθεσία. Μελλοντικές αλλαγές τόσο στην 
ισχύουσα νομοθεσία όσο και στον τρόπο αντιμετώπισης των δασικών παραβάσεων απαιτούν 
τροποποίηση του εγχειριδίου και επικαιροποίηση του περιεχομένου του. 

 

Ηράκλειο Δεκέμβριος 2018  

Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος 
Αναπληρωτής Δ/ντής Δασών Ν. Ηρακλείου 
E-mail: g.papadopoulos@apdkritis.gov.gr  
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Α.1. Χαρακτηρισμός παράνομης πράξης  

Για τον χαρακτηρισμό μιας αξιόποινης πράξης ως κακούργημα, πλημμέλημα ή πταίσμα λαμβάνεται 
υπόψη η ποινή την οποία ο νόμος απειλεί κατά της πράξης. 

Έτσι, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρο 18  του Ποινικού Κώδικα:  

 Κάθε πράξη που τιμωρείται με κάθειρξη είναι κακούργημα (π.χ. παράνομη ανέγερση 
κτίσματος σε δάσος ή παράνομη υλοτομία στο δάσος με ζημιά άνω των 10.000 ευρώ).  

 Κάθε πράξη που τιμωρείται με φυλάκιση ή με χρηματική ποινή ή με «περιορισμό σε ειδικό 
κατάστημα κράτησης νέων» είναι πλημμέλημα (π.χ. παράνομη εκχέρσωση δασικής 
έκτασης, παράνομη υλοτομία στο δάσος με ζημιά άνω των 300 ευρώ, παράνομη θήρα τη 
νύχτα). 

 Κάθε πράξη που τιμωρείται με κράτηση ή πρόστιμο είναι πταίσμα (π.χ. παράνομη 
υλοτομία με ζημιά κάτω των 300 ευρώ, παράβαση ΔΑΔ θήρας). 

Η διάκριση μιας πράξης έχει σημασία για τον καθορισμό της καθ’ ύλη αρμοδιότητας, την παραγραφή 
του αδικήματος, την προσωρινή κράτηση, την τιμωρία της απόπειρας και της συνέργειας. 

[Σημειώνουμε εδώ ότι σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρου 38 του ν. 4055/2012 (ΦΕΚ 51Α΄) αυξάνεται 
στο ποσό των 600 ευρώ το προβλεπόμενο από τις διατάξεις των άρθρων 37 (αγροτική κλοπή και 
υπεξαίρεση), 38 (Φθορά αγροτικού κτήματος) και 39 (Φθορά αγροτική με ζώα) του ν. 3585/2007 
όριο, μέχρι του οποίου τα αντίστοιχα αδικήματα (αγροτικά) τιμωρούνται σε βαθμό πταίσματος. 
Προσοχή τα προηγούμενα ισχύουν μόνο για τα αγροτικά αδικήματα. Στα δασικά δεν ισχύει το όριο 
των 600 ευρώ]. 

Α.2. Άσκηση ποινικής δίωξης 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 27 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ) την ποινική δίωξη την 
ασκεί στο όνομα της Πολιτείας ο εισαγγελέας των πλημμελειοδικών (άρθρο 43 ΚΠΔ), ενώ την 
ποινική δίωξη στα πταισματοδικεία την ασκεί ο δημόσιος κατήγορος, που ορίζεται για το σκοπό 
αυτόν.  

Κατηγορούσα αρχή είναι ο εισαγγελέας κάθε δικαστηρίου ή ο δημόσιος κατήγορος, όπου υπάρχει.  
 

Α.3. Δικαίωμα του Εισαγγελέα 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 31 παρ.1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας:  

«1. Ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών έχει δικαίωμα να ενεργεί:  
α) προκαταρκτική εξέταση, για να κρίνει αν υπάρχει περίπτωση ποινικής δίωξης,  
β) προανάκριση, για να βεβαιωθεί αξιόποινη πράξη.  

Μπορεί ακόμα να παρευρίσκεται ο ίδιος ή ένας από τους αντεισαγγελείς που υπάγονται σ' αυτόν, 
κατά την ενέργεια κάθε ανακριτικής πράξης και να ενημερώνεται οποτεδήποτε ως προς τα έγγραφα 
που αφορούν την ανάκριση».  

α. Προκαταρτική εξέταση 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 31 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας:  

«2. Η προκαταρκτική εξέταση ενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 240 και 241 (ΚΠΔ). Αν αυτή γίνεται 
ύστερα από μήνυση ή έγκληση κατά ορισμένου προσώπου ή αν κατά τη  διάρκεια της 
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προκαταρκτικής εξέτασης αποδίδεται σε ορισμένο πρόσωπο η τέλεση αξιόποινης πράξης, το 
πρόσωπο αυτό καλείται πριν από σαράντα οκτώ (48) ώρες για παροχή εξηγήσεων και εξετάζεται 
ανωμοτί. Έχει δικαίωμα να παρίσταται με  συνήγορο, να αρνηθεί εν όλω ή εν μέρει την παροχή 
εξηγήσεων και να λάβει  προθεσμία μέχρι σαράντα οκτώ ώρες για την παροχή τους, η οποία μπορεί 
να  παραταθεί από εκείνον που διενεργεί την προκαταρκτική εξέταση. Επίσης, μπορεί  να ζητήσει να 
του χορηγηθεί αντίγραφο της μήνυσης ή της έγκλησης. Αυτός που  ενεργεί την προκαταρκτική 
εξέταση πρέπει να ενημερώσει προηγουμένως τον εξεταζόμενο για την πράξη που αφορά η εξέταση 
και για τα παραπάνω δικαιώματα του. Προηγούμενη έγγραφη εξέταση του προσώπου αυτού, που 
έγινε ενόρκως ή χωρίς τη δυνατότητα παράστασης με συνήγορο, δεν μπορεί να αποτελέσει μέρος 
της  δικογραφίας αλλά παραμένει στο αρχείο της εισαγγελίας. Εφόσον ο μηνυόμενος ή  
εγκαλούμενος ή εκείνος κατά του οποίου στρέφονται οι υποψίες κλητεύθηκε νόμιμα και δεν 
εμφανίστηκε, η προκαταρκτική εξέταση περατώνεται και χωρίς την εξέταση του. 

3. Η προκαταρκτική εξέταση είναι συνοπτική και η διάρκεια της δεν μπορεί να  υπερβεί τους 
τέσσερις μήνες. Αν η προκαταρκτική εξέταση ενεργείται από τον  εισαγγελέα πλημμελειοδικών κατά 
τα άρθρα 43 και 47 και συντρέχουν εξαιρετικοί  λόγοι, ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί έως 
τέσσερις το πολύ μήνες με έγκριση του εισαγγελέα εφετών». 

Γενικά όταν ο αρμόδιος για την άσκηση ποινικής δίωξης εισαγγελέας έχει αμφιβολίες αν τελέστηκε ή 
όχι αξιόποινη πράξη, δεν προβαίνει αμέσως σε άσκηση της ποινικής δίωξης σύμφωνα με το άρθρο 
43 του ΚΠΔ (δηλαδή με την παραγγελία προανάκρισης ή κύρια ανάκρισης ή με την απευθείας 
εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο), αλλά έχει το δικαίωμα να ενεργήσει προκαταρτική 
εξέταση, είτε ο ίδιος ή δια ανακριτικού υπαλλήλου. Η προκαταρτική εξέταση είναι έγγραφη και 
συντάσσεται έκθεση. Ο ύποπτος μπορεί να μην παρίσταται αυτοπροσώπως, αλλά δια του 
συνηγόρου του, εκτός αν θεωρείται αναγκαία η αυτοπρόσωπη εμφάνισή του, κατά την κρίση εκείνου 
που διενεργεί την προκαταρτική εξέταση. 

Το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η τέλεση αξιόποινης πράξης, εξετάζεται ανωμοτί (ΕΚΘΕΣΗ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΚΟ Υπόδειγμα Δ-6α), γιατί το πρόσωπο αυτό (ύποπτος) είναι στην ουσία «οιονεί 
κατηγορούμενος». Δεν πρέπει να εξετάζεται ενόρκως δια της συλλογιστικής οδού «όταν εξετάστηκε 
ως μάρτυρας δεν υπήρχαν ακόμη στοιχεία που να τον καθιστούσαν ύποπτο», διότι στην ουσία 
γίνεται καταστρατήγηση της παρούσας ρύθμισης. Με την διάταξη παρέχονται στον «ύποπτο» 
τέλεσης αδικήματος κατά την προκαταρτική εξέταση τα ακόλουθα δικαιώματα, αντίστοιχα με τα 
παρεχόμενα στον κατηγορούμενο: α) Καλείται για παροχή εξηγήσεων β) Εξετάζεται ανωμοτί γ) Έχει 
δικαίωμα να παρίσταται με  συνήγορο δ) Δικαιούται να αρνηθεί εν όλω ή εν μέρει την παροχή 
εξηγήσεων και να λάβει  προθεσμία για την παροχή τους ε) Έχει δικαίωμα να ζητήσει να του 
χορηγηθούν αντίγραφα της δικογραφίας, να προτείνει μάρτυρες προς εξέταση και να προσαγάγει 
άλλα αποδεικτικά μέσα προς αντίκρουση των καταγγελλομένων σε βάρος του. 

β. Προανάκριση – Πότε και από ποιόν ενεργείται 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 243 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας: 

«1. Η προανάκριση ενεργείται από οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο μετά γραπτή παραγγελία του 
εισαγγελέα· από τον ανακριτή ενεργείται στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.  

2. Αν από την καθυστέρηση απειλείται άμεσος κίνδυνος ή αν πρόκειται για  αυτόφωρο κακούργημα 
ή πλημμέλημα, όλοι οι ανακριτικοί υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να επιχειρούν όλες τις 
προανακριτικές πράξεις που είναι αναγκαίες για να βεβαιωθεί η πράξη και να ανακαλυφθεί ο 
δράστης, έστω και χωρίς προηγούμενη παραγγελία του εισαγγελέα, στην περίπτωση αυτή 
ειδοποιούν τον εισαγγελέα με το ταχύτερο μέσο και του υποβάλλουν χωρίς χρονοτριβή τις εκθέσεις 
που συντάχθηκαν. Ο εισαγγελέας, αφού λάβει τις εκθέσεις, ενεργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στα 
άρθρα 43 και επόμενα του ΚΠΔ. 

3. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι καλούν τους μάρτυρες για να εξεταστούν και τους κατηγορουμένους για 
να απολογηθούν ενώπιον τους, αν όλοι αυτοί είναι κάτοικοι της περιφέρειάς τους ή όμορων 
ειρηνοδικειακών περιφερειών. Σε αντίθετη περίπτωση, αφού ειδοποιήσουν ταυτόχρονα τον οικείο 
εισαγγελέα, αναθέτουν την εξέταση μαρτύρων και τη λήψη απολογιών κατηγορουμένων, που είναι 
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κάτοικοι άλλων περιφερειών, στον αρμόδιο ανακριτικό υπάλληλο, ο οποίος πρέπει να εκτελέσει την 
παραγγελία μέσα σε δέκα ημέρες. 

4. Η διάρκεια της προανάκρισης δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι μήνες. Αν συντρέχουν εξαιρετικοί 
λόγοι, ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί για τέσσερις μήνες με έγκριση του εισαγγελέα εφετών». 

Γενικά προανάκριση ενεργείται από ανακριτικό υπάλληλο μετά γραπτή παραγγελία του Εισαγγελέα, 
η οποία παραγγελία αποτελεί και την πράξη έναρξης της ποινικής δίωξης.  

Προανάκριση χωρίς προηγούμενη παραγγελία του Εισαγγελέα διεξάγεται σε δύο περιπτώσεις: α) Αν 
από την καθυστέρηση απειλείται άμεσος κίνδυνος να ματαιωθεί ή να δυσχερανθεί η βεβαίωση του 
διαπραχθέντος εγκλήματος και της ανακάλυψης του δράστη. β) Αν πρόκειται για αυτόφωρο 
κακούργημα ή πλημμέλημα. 

(ΣΣ: Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 3 και 4 του ν.1845/1989 οι δασικοί υπάλληλοι μπορούν, ως 
ειδικοί προανακριτικοί υπάλληλοι, να ενεργούν προανάκριση για αδικήματα αρμοδιότητάς τους και 
χωρίς παραγγελία του Εισαγγελέα υπό τους όρους του άρθρου 243 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας). 

Ο προανακρίνων έχει το δικαίωμα (αλλά και τη νομική υποχρέωση) να διενεργήσει όλες τις 
αναγκαίες ανακριτικές πράξεις όπως: έρευνες (άρθρα 251-259 ΚΠΔ), κατασχέσεις (άρθρα 260-269 
ΚΠΔ), απολογία κατηγορουμένου (άρθρα 270-274 ΚΠΔ), σύλληψη (άρθρο 275 ΚΠΔ), αυτοψία (άρθρα 
180-182 ΚΠΔ), πραγματογνωμοσύνη (άρθρα 183-208 ΚΠΔ), εξέταση μαρτύρων (άρθρα 209-232 ΚΠΔ), 
διορισμός διερμηνέων (άρθρα 233-238 ΚΠΔ), κλπ. 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 244 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η προανάκριση δεν είναι 
αναγκαία στις εξής περιπτώσεις: α) για τα πταίσματα (άρθρο 115 ΚΠΔ), β) για τα πλημμελήματα που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου (άρθρο 114 ΚΠΔ), γ) για τα 
πλημμελήματα που δικάζονται κατά τη διαδικασία του αυτοφώρου (άρθρο 417 επ. ΚΠΔ). 

Τα δασικά πλημμελήματα (εκτός από τον εμπρησμό) και τα αγροτικά σε βαθμό πλημμελήματος 
δικάζονται από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο. 

 

Α.4. Ανακριτικοί υπάλληλοι 

Οι ανακριτικοί υπάλληλοι διακρίνονται σε γενικούς (άρθρο 33 ΚΠΔ) και ειδικούς (άρθρο 34 ΚΠΔ). 

Η διαφορά είναι ότι οι γενικοί ασκούν ανακριτικά καθήκοντα σε κάθε υπόθεση, ακόμη και σε 
εγκλήματα αρμοδιότητας των ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων. 

 Γενικοί ανακριτικοί υπάλληλοι είναι οι πταισματοδίκες και ειρηνοδίκες και οι βαθμοφόροι 
της Ελληνικής Αστυνομίας. 

 Ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι, πάντοτε υπό την 
διεύθυνση και την εποπτεία του Εισαγγελέα πλημμελειοδικών, ενεργούν προκαταρτική 
εξέταση και προανάκριση ορισμένων εγκλημάτων που προβλέπεται από ειδικούς νόμους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 290 του ν.δ. 86/69 «Δασικός Κώδικας» (ΔΚ) «Χαρακτηρισμός των δασικών 
υπαλλήλων ως ανακριτικών» οι δασικοί υπάλληλοι και τα όργανα της δασικής υπηρεσίας εν γένει, 
θεωρούνται για τις περί τα δάση παραβάσεις ως ανακριτικοί υπάλληλοι, υπαγόμενοι υπό την 
ιδιότητα αυτή στην αρμοδιότητα του Εισαγγελέα πλημμελειοδικών.  

Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 289 του ν.δ. 86/69 ΔΚ «Καθήκοντα ανακριτικών υπαλλήλων επί 
παρανόμου θήρας», οι δασικοί υπάλληλοι, (όπως και οι δημοτικοί και κοινοτικοί ως και τα όργανα 
της Αστυνομίας πόλεων, Χωροφυλακής και Αγροφυλακής) έχουν για τις παραβάσεις των περί θήρας 
διατάξεων, δικαιώματα και καθήκοντα ανακριτικών υπαλλήλων. 

Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 3 και 4 του ν.1845/1989 οι δασικοί υπάλληλοι μπορούν, ως 
ειδικοί προανακριτικοί υπάλληλοι, να ενεργούν προανάκριση για αδικήματα αρμοδιότητάς τους και 
χωρίς παραγγελία του Εισαγγελέα. 
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Α.5. Αυτεπάγγελτη δίωξη 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 36 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας: «Όταν δεν απαιτείται έγκληση 
ή αίτηση, η ποινική δίωξη κινείται αυτεπάγγελτα, ύστερα από αναφορά, μήνυση ή άλλη είδηση ότι 
διαπράχθηκε αξιόποινη πράξη». 

Τονίζουμε ότι όλα τα δασικά ανομήματα διώκονται αυτεπάγγελτα. 

 

A.6. Αυτόφωρο 

Πότε έχουμε αυτόφωρο έγκλημα  

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 242 του ΚΠΔ, αυτόφωρο είναι το έγκλημα την ώρα που γίνεται ή 
που έγινε πρόσφατα. Γενικά αυτόφωρο θεωρείται ότι έχουμε εφόσον συντρέχει μία από τις εξής 
περιπτώσεις: 
1. Το έγκλημα είναι εν τω πράττεσθαι, δηλαδή όταν ο δράστης συλλαμβάνεται αμέσως τη στιγμή 
εκείνη που διαπράττει την αξιόποινη πράξη. 
2. Όταν ο δράστης έχει ήδη ολοκληρώσει την πράξη του, αλλά σε πρόσφατο χρόνο.  
Αναφέρονται ενδεικτικά (που σημαίνει ότι και άλλες περιπτώσεις υπάγονται εδώ) στην παραπάνω 
σχετική διάταξη ιδίως: 
α) η αμέσως, μετά την τέλεση της πράξης, καταδίωξη του δράστη από τη δημόσια δύναμη, ή από τον 
παθόντα ή με δημόσια κραυγή, 
β) η σύλληψη - οπουδήποτε - του δράστη, που φέρει αντικείμενα ή ίχνη από τα οποία συμπεραίνεται 
ως πολύ πιθανόν ότι αυτός διέπραξε το έγκλημα, πριν από λίγη ώρα. 

Χρονικά όρια αυτόφωρου 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 242 του ΚΠΔ «ποτέ δεν θεωρείται αυτόφωρο εφόσον περάσει 
ολόκληρη η επόμενη μέρα από την τέλεση της πράξης». 
Τα χρονικά όρια του αυτόφωρου αρχίζουν από της στιγμής της τέλεσης της αξιόποινης πράξης και 
εκπνέουν με τη παρέλευση ολόκληρης της επόμενης μέρας (12η ώρα βραδινή). Το μεσονύκτιο (12η 
ώρα βραδινή) της επόμενης μέρας αποτελεί ακριβές σημείο εκπνοής του χρονικού ορίου του 
αυτοφώρου. Συνεπώς μπορεί να υπάρξει ανώτατο χρονικό όριο αυτοφώρου έως και 48 ώρες (για 
ακρίβεια 47 ώρες και 59 πρώτα λεπτά) π.χ. αν η αξιόποινη πράξη τελέσθηκε την 0 και 1' ώρα σήμερα, 
η διάρκεια του αυτόφωρου θα είναι κατ’ ανώτατο χρονικό όριο 47 ώρες και 59 πρώτα λεπτά (έως το 
μεσονύκτιο της επόμενης μέρας).  

Πρακτική συνέπεια της παρελεύσεως του χρόνου του αυτοφώρου είναι ότι κανένας κατά το νόμο δεν 
μπορεί να συλληφθεί ως δράστης αυτοφώρου (δηλ. χωρίς κοινοποίηση νόμιμου δικαστικού 
εντάλματος). 
Σε πλημμελήματα που είναι τα πραγματικά περιστατικά ξεκάθαρα και ο δράστης έχει συλληφθεί 
μέχρι το πέρας της επόμενης ημέρας από την τέλεση της πράξης, ακολουθείται η διαδικασία του 
αυτοφώρου, η υπόθεση εισάγεται δηλαδή χωρίς προδικασία απευθείας στο Αυτόφωρο Μονομελές ή 
Τριμελές Πλημμελειοδικείο. 

Η ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ: Πρέπει να σημειωθεί ότι ο αρμόδιος Εισαγγελέας 
Πλημμελειοδικών κρίνει σε κάθε περίπτωση για το αν υπάρχει ή όχι αυτόφωρο κακούργημα ή 
πλημμέλημα, αφού ο νόμος του δίδει το δικαίωμα έκδοσης εντάλματος σύλληψης κατά του 
διωκόμενου δράστη του επ’ αυτοφώρου εγκλήματος (άρθ. 275 παρ. 3 ΚΠοινΔ), μέσα στα νόμιμα 
χρονικά όρια του αυτόφωρου. 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ: α) Επιτρέπεται η διεξαγωγή αυτεπάγγελτης προανάκρισης επί αυτοφώρου 
β) Η σύλληψη του δράστη από τα αρμόδια (δασικά) όργανα, χωρίς ένταλμα, είναι υποχρεωτική (ενώ 
ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα, και όχι υποχρέωση, να συλλάβει το δράστη). γ) Επιτρέπεται σε 
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δικαστικό λειτουργό (σε περίπτωση κωλύματος σε αξιωματικό της αστυνομίας) η νυχτερινή έρευνα 
σε κατοικία προς σύλληψη επ’ αυτοφώρω δράστη. 

 

A.7. Σύλληψη και προσωρινή κράτηση του κατηγορουμένου 

Σύμφωνα με το άρθρο 275 του ΚΠΔ προκειμένου για αυτόφωρα κακουργήματα και πλημμελήματα 
οι ανακριτικοί υπάλληλοι έχουν υποχρέωση, ενώ οποιοσδήποτε πολίτης το δικαίωμα, να συλλάβουν 
το δράστη για την άμεση προσαγωγή του στον Εισαγγελέα. 

Στα εγκλήματα που διώκονται με έγκληση δεν επιτρέπεται η σύλληψη, εκτός αν προηγουμένως 
υποβληθεί η έγκληση, έστω και προφορικά, σ’ εκείνον που έχει το δικαίωμα να συλλάβει το δράστη 
(άρθρα 42 και 46 ΚΠΔ). 

Στα αυτόφωρα κακουργήματα και πλημμελήματα ο αρμόδιος εισαγγελέας πλημμελειοδικών έχει το 
δικαίωμα να εκδίδει εναντίον του δράστη που διώκεται ένταλμα σύλληψης, σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στα άρθρα 276 και 277. Το ένταλμα καταργείται αυτοδικαίως όταν παρέλθει η προθεσμία 
του αυτοφώρου (άρθρο 242 παρ.2). Δεν επιτρέπεται η έκδοση εντάλματος σύλληψης από ανακριτικό 
υπάλληλο. 

Αυτός που συνέλαβε το φερόμενο ως δράστη οφείλει να συντάξει Έκθεση στην οποία να 
πιστοποιείται η σύλληψη (ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ Υπόδειγμα Δ-4(1)). Με την ίδια Έκθεση μπορεί να γίνει 
και η Βεβαίωση του πλημμελήματος επ’ αυτοφώρω (ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ και ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ 
ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠ’ ΑΥΤΟΦΩΡΩ Υπόδειγμα Δ-3(1)). 

Αν δεν συντρέχουν οι νόμιμοι όροι για τη σύλληψη του υπόπτου, λ.χ. διότι έχει περάσει η προθεσμία 
του αυτοφώρου, η σύλληψη, ως ανακριτική πράξη, είναι άκυρη ενώ τα πρόσωπα που ενήργησαν τη 
σύλληψη υπέχουν και ποινικές ευθύνες για κατακράτηση παρά το Σύνταγμα. 

Αν πρόκειται για πταίσμα (δηλαδή η παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο ή κράτηση) δεν εφαρμόζεται 
η προηγούμενη διάταξη, αλλά αυτή του άρθρου 409 ΚΠΔ, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση 
αυτοφώρου πταίσματος επιτρέπεται η σύλληψη, μόνο για τη βεβαίωση της ταυτότητας του 
αυτουργού ή την άμεση εισαγωγή του σε δίκη, όποτε αυτή είναι δυνατή. Δεν είναι δηλαδή 
υποχρεωτική η σύλληψη του δράστη στα πταίσματα. Όμως μπορεί να γίνει προσαγωγή στο 
Δασοφυλακείο/Δασονομείο ή στο Αστυνομικό Τμήμα, για βεβαίωση στοιχείων ταυτότητας του 
δράστη και στη συνέχεια αφήνεται ελεύθερος, είτε οδηγείται αμέσως στο δημόσιο κατήγορο, αν 
υπάρχει πταισματοδικείο στον ίδιο τόπο και συνεδριάζει εκείνη την ώρα ή μπορεί να συνεδριάσει 
αμέσως, προσκομίζοντας τις σχετικές αποδείξεις, οπότε εισάγεται αμέσως σε δίκη (άρθρου 410 
ΚΠΔ). 

Σημειώνουμε ότι οι συλληφθέντες επ’ αυτοφώρω δεν δικαιούνται να χρησιμοποιούν τα κινητά τους 
τηλέφωνα, διότι είναι δυνατό να ειδοποιούν συνενόχους για συγκάλυψη. Μπορούν βέβαια να 
χρησιμοποιήσουν το σταθερό τηλέφωνο της Υπηρεσίας για να ειδοποιήσουν τον δικηγόρο ή τους 
οικείους τους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 419 του ΚΠΔ ο εισαγγελέας μπορεί να διατάσσει την κράτηση του 
κατηγορουμένου στο κρατητήριο της αστυνομίας, προκειμένου να εκδικαστεί η υπόθεση την 
επόμενη ημέρα από την προσαγωγή του σ’ αυτόν. Η κράτηση δεν επιτρέπεται να διαρκέσει 
περισσότερο από είκοσι τέσσερις ώρες από την προσαγωγή. 

Αν υπάρχει συμμετοχή ανηλίκου στην παράνομη πράξη τότε ο πατέρας του ανήλικου κατηγορείται 
για παράβαση του άρθρου 360 του Ποινικού Κώδικα «Παραμέληση εποπτείας ανηλίκου» γιατί … ενώ 
είχε την υποχρέωση εποπτείας ανηλίκου (ανωτέρω Γ κατηγορούμενος) εκείνος παρέλειψε να τον 
παρεμποδίσει από την τέλεση αξιόποινης πράξης. (Άρθρο 360 Ποινικού Κώδικα Παραμέληση της 
εποπτείας ανηλίκου) 
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A.8. Προσαγωγή του κατηγορουμένου – Ενέργειες Εισαγγελέα 

Σύμφωνα με το άρθρο 279 του ΚΠΔ ο συλλαμβανόμενος επ’ αυτοφώρω οδηγείται χωρίς αναβολή 
στον αρμόδιο Εισαγγελέα, το αργότερο μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την σύλληψή του. 

Αν πρόκειται για πλημμέλημα ο αρμόδιος Εισαγγελέας ενεργεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα 
άρθρα 43, 47, 246 παρ.3 και 417 επ., δηλαδή είτε ενεργεί προκαταρτική εξέταση, αν κρίνει αυτή 
αναγκαία, είτε ασκεί ποινική δίωξη, παραγγέλλοντας προανάκριση ή ανάκριση ή παραπέμπει στο 
ακροατήριο του αυτοφώρου, είτε απορρίπτει την έγκληση.  

Γενικά, σύμφωνα με το άρθρο 417 του ΚΠΔ, αν ο δράστης πλημμελήματος έχει συλληφθεί επ’ 
αυτοφώρω ακολουθείται η διαδικασία του «αυτοφώρου», εκτός αν ο Εισαγγελέας κρίνει 
διαφορετικά. Επαφίεται στην κρίση του Εισαγγελέα και γι’ αυτό πρέπει πάντοτε πριν την προσαγωγή 
του κατηγορουμένου να ενημερώνεται τηλεφωνικά ο αρμόδιος Εισαγγελέας υπηρεσίας. 

 

A.9. Κλήτευση μαρτύρων 

Σύμφωνα με το άρθρο 421 του ΚΠΔ προκειμένου για αυτόφωρα κακουργήματα και πλημμελήματα 
αυτός που πραγματοποίησε τη σύλληψη έχει υποχρέωση να κλητεύσει προφορικά τους μάρτυρες, 
καθώς και αυτούς που προτείνονται από τον κατηγορούμενο, αναφέροντας την κλήτευση αυτή στην 
έκθεση σύλληψης. Στους μάρτυρες που καλούνται με αυτόν τον τρόπο επιβάλλονται σε περίπτωση 
απείθειας οι ποινές που ορίζονται για τους λιπομάρτυρες και η βίαιη προσαγωγή, η οποία 
διατάσσεται από το δικαστήριο. 

Κλήτευση μαρτύρων γίνεται και κατά την προδικασία (προκαταρτική εξέταση) με επίδοση σχετικής 
κλήσης (ΚΛΗΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ Υπόδειγμα) στην οποία ο μάρτυρας καλείται συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, 
προκειμένου να καταθέσει ένορκα.  

Σύμφωνα με το άρθρο 213 του ΚΠΔ στην προδικασία (εκτός αυτοφώρου) και στο ακροατήριο οι 
μάρτυρες κλητεύονται εγγράφως (ΚΛΗΣΗ ΜΑΡΤΥΡΑ) σε ορισμένη ημέρα και ώρα. Η κλίση επιδίδεται 
στον μάρτυρα 24 ώρες τουλάχιστον πριν την ημέρα για την οποία καλείται αν πρόκειται για 
προδικασία. Στο στάδιο της προδικασίας μπορεί και αυθόρμητα να προσέλθει κάποιος για να 
εξεταστεί ως μάρτυρας, γεγονός που πρέπει να μνημονευτεί στην έκθεση της εξέτασής του. 

 

A.10. Εξέταση μαρτύρων 

Σύμφωνα με το άρθρο 251 του ΚΠΔ οι ανακριτικοί υπάλληλοι οφείλουν χωρίς χρονοτριβή να 
συγκεντρώνουν πληροφορίες για το έγκλημα και τους υπαιτίους, να εξετάζουν μάρτυρες και 
κατηγορουμένους, να μεταβαίνουν επί τόπου για διενέργεια αυτοψίας, να διεξάγουν έρευνες, να 
καταλαμβάνουν πειστήρια, και γενικά να ενεργούν οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τη συλλογή και τη 
διατήρηση των αποδείξεων του εγκλήματος. 

Οι ανακριτικοί υπάλληλοι έχουν το δικαίωμα (άρθρο 252 ΚΠΔ) να διατάξουν να μην απομακρυνθεί 
κανένας πριν το τέλος της έρευνας, δηλαδή οποιοδήποτε πρόσωπο και όχι μόνο οι κατηγορούμενοι. 

Για την εξέταση των μαρτύρων συμπληρώνονται ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΝΟΡΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 
(Υπόδειγμα Δ-5) πολιτών, δασοφυλάκων, οδηγού κ.α. 

Σύμφωνα με το άρθρο 217 του ΚΠΔ ο μάρτυρας πριν καταθέσει καλείται να δηλώσει τα στοιχεία της 
ταυτότητάς του, την τυχόν συγγένειά του με τον κατηγορούμενο, και αν υπάρχει ανάγκη του 
υποβάλλονται ερωτήσεις για κάθε περιστατικό.  

Σύμφωνα με τα άρθρα 218 έως 220 του ΚΠΔ ο μάρτυρας, πριν εξεταστεί, ορκίζεται στο ιερό 
ευαγγέλιο. Ο άλαλος γράφει και υπογράφει τον όρκο. Αν δεν ξέρει να γράφει ορκίζεται με την 
βοήθεια διερμηνέα. Οι κληρικοί και οι ιερωμένοι, που η θρησκεία τους απαγορεύει τον όρκο, δεν 
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ορκίζονται και δίδουν διαβεβαίωση στην ιεροσύνη τους. Οι αλλόθρησκοι ορκίζονται στο δικό τους 
ιερό βιβλίο. Σε κάθε άλλη περίπτωση (άθεοι) ορκίζονται στην τιμή και τη συνείδησή τους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 221 του ΚΠΔ χωρίς όρκο εξετάζονται οι ανήλικοι κάτω των 17 ετών, όσοι 
έχουν προφανώς εξασθενημένη διάνοια, στερήθηκαν τα πολιτικά τους δικαιώματα εξαιτίας 
καταδίκης, όσοι επιδιώκουν ως πολιτικώς ενάγοντες στο ποινικό δικαστήριο απαιτήσεις για 
αποζημίωση, κ.α. 

Σημειώνουμε ότι η έκθεση αναληθών στοιχείων από τον μάρτυρα ή απόκρυψη αληθινών σχετικά με 
τα ανωτέρω περιστατικά, τιμωρείται κατά το άρθρο 225 παρ. 1α του Ποινικού Κώδικα. 

 

A.11. Απολογία κατηγορουμένου 

Σύμφωνα με το άρθρο 270 του ΚΠΔ η κύρια ανάκριση δεν μπορεί να θεωρηθεί τελειωμένη, αν δεν 
απολογηθεί ο κατηγορούμενος (ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ Υπόδειγμα Δ-9). Μπορεί 
όμως να θεωρηθεί τελειωμένη ακόμη και αν ο κατηγορούμενος δεν παρουσιάστηκε για να 
απολογηθεί ύστερα από κλήτευσή του, αν δεν προκύπτουν αποχρώσες ενδείξεις εναντίον του. 
Προηγουμένως γίνεται εγγράφως κλήση κατηγορουμένου στην οποία αναφέρεται η αξιόποινη πράξη 
για την οποία διεξάγεται ανάκριση. Η επίδοση της κλήσης γίνεται τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την 
ημέρα που ορίζεται για την εμφάνισή του (άρθρο 271 ΚΠΔ). Αν ο κατηγορούμενος δεν εμφανιστεί 
μπορεί να εκδοθεί εναντίον του (από τον ανακριτή) ένταλμα βίαιης προσαγωγής (άρθρο 272 ΚΠΔ). 
Ένταλμα βίαιης προσαγωγής δεν μπορούν να εκδώσουν οι προανακριτικοί υπάλληλοι αφού ο 
κατηγορούμενος έχει το «δικαίωμα σιωπής» (άρθρο 273 ΚΠΔ). 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 273 του ΚΠΔ κατά την εμφάνιση του κατηγορουμένου ενώπιον του 
ανακριτικού υπαλλήλου γίνεται αρχικά εξακρίβωση στοιχείων ταυτότητας κατηγορουμένου από το 
δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας ή το διαβατήριό του. Επίσης ο κατηγορούμενος καλείται να 
δηλώσει την τωρινή διεύθυνση κατοικίας του ή της διαμονής του. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται 
στην έκθεση της απολογίας του. Αφού εξακριβωθεί η ταυτότητα του  κατηγορουμένου και του 
εξηγηθούν τα δικαιώματά του, σύμφωνα με το άρθρο 103 του ΚΠΔ (δικαιώματα άρθρων: 96 - 
διορισμός συνηγόρων, 97, 98, 99 - δικαίωμα παράστασης στις διαδικαστικές πράξεις, 100 - 
παράσταση με συνήγορο, 101 – ανακοίνωση της κατηγορίας και των εγγράφων της ανάκρισης, 102 – 
παροχής προθεσμίας απολογίας) εκείνος που ενεργεί την εξέταση του εκθέτει με πληρότητα και 
σαφήνεια την πράξη για την οποία κατηγορείται («Κατηγορείσαι ως υπαίτιος του ότι την …. στην … 
με περισσότερες πράξεις τέλεσες περισσότερα εγκλήματα και ειδικότερα ….. Τι απολογείσαι;» και 
παρατίθεται η ποινική διάταξη που την προβλέπει και την τιμωρεί) και τον προσκαλεί να απολογηθεί 
και να υποδείξει τα μέσα της υπεράσπισής του. Ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί να 
απαντήσει. Επίσης έχει δικαίωμα να παραδώσει την απολογία του γραπτή (απολογητικό υπόμνημα). 
Σε αυτή την περίπτωση όποιος ενεργεί την ανάκριση απευθύνει στον κατηγορούμενο τις 
απαραίτητες ερωτήσεις για να αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο της απολογίας. Οι ερωτήσεις πρέπει 
να αναγράφονται ρητά στην έκθεση. 
 
Κατ’ αρχήν ο κατηγορούμενος δεν έχει την υποχρέωση να λέει την αλήθεια. Έχει το δικαίωμα να 
ψεύδεται, προσπαθώντας να αποσείσει την κατηγορία, εφόσον όμως δεν παραβιάζει κάποια 
διάταξη του ποινικού νόμου, πράγμα που συμβαίνει όταν λ.χ. ενοχοποιεί ψευδώς κάποιον άλλον ή 
συκοφαντεί κάποιον κ.λπ. Ο ανακρίνων δεν εμποδίζεται από το να νουθετεί τον κατηγορούμενο να 
καταθέσει την αλήθεια και όταν περιπίπτει σε αντιφάσεις και να του υποδεικνύει ότι μια ομολογία 
του και η ειλικρινής μεταμέλειά του μπορεί να οδηγήσει σε παροχή από το δικαστήριο ελαφρυντικού 
που μειώνει την ποινή, εφόσον φυσικά αυτό δε γίνεται κατά τρόπο πιεστικό ή με απειλητικές 
αναφορές.  

Επίσης ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να απαντήσει (δικαίωμα σιωπής), να αρνηθεί 
την κατάθεση περιστατικών από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει η ενοχή του για αξιόποινη 
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πράξη. Ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τελείως να απολογηθεί, όχι όμως και να μην 
προσέλθει καθόλου για απολογία αν κληθεί αρμοδίως (άρθρο 104 παρ.2 ΚΠΔ). 

Τέλος κατά την λήψη απολογίας κατηγορουμένου: α) Όταν ο κατηγορούμενος δεν απομακρύνεται 
από το θέμα δεν πρέπει να διακόπτεται από τον ανακρίνοντα. β) Στον κατηγορούμενο απευθύνονται 
ερωτήσεις αφού τελειώσει την απολογία του και αν είναι αναγκαία η συμπλήρωσή της. γ) 
Παραπειστικές ερωτήσεις δεν επιτρέπονται δ) Οι κατηγορούμενοι εξετάζονται ο καθένας χωριστά. 
Πάντως επιτρέπεται, όταν αυτό είναι αναγκαίο, να εξετάζονται κατ’ αντιπαράσταση προς άλλον 
κατηγορούμενο ή προς μάρτυρα και ε) Ο κατηγορούμενος, όταν πρόκειται να αναγνωρίσει πρόσωπα 
ή πράγματα, καλείται προηγουμένως να τα περιγράψει με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. 

Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.4 του ΚΠΔ, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να 
απαγορευτεί επικοινωνία του κατηγορουμένου με τον συνήγορό του. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 
101 παρ.1 του ΚΠΔ, ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του μπορεί να μελετήσει το κατηγορητήριο 
(γραπτή διατύπωση της κατηγορίας, η οποία ενσωματώνεται στην έκθεση εξέτασης του 
κατηγορουμένου) και τα άλλα έγγραφα της ανάκρισης (καταθέσεις μαρτύρων, εκθέσεις αυτοψίας, 
πραγματογνωμοσύνης κλπ., ακόμα και οι απολογίες των λοιπών κατηγορουμένων) ή με δαπάνη του 
να χορηγηθούν αντίγραφα αυτών. Μέχρι να κληθεί σε απολογία ο κατηγορούμενος δεν έχει 
δικαίωμα πρόσβασης στην δικογραφία.  

Σύμφωνα με το άρθρο 102 του ΚΠΔ ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει προθεσμία έως 
σαράντα οκτώ ώρες για την απολογία του. Η 48ωρη προθεσμία διαρκεί ολόκληρες τις δύο επόμενες 
ημέρες μετά την έναρξή της, Δηλαδή αν αυτή χορηγήθηκε στις 2/3, διαρκεί μέχρι την 24.00 ώρα της 
4/3. Στην προθεσμία των 48 ωρών υπολογίζονται και οι αργίες και εξαιρέσιμες (Σαββατοκύριακα). Το 
δικαίωμα αυτό του κατηγορουμένου, να ζητήσει προθεσμία να απολογηθεί, υπάρχει τόσο κατά την 
κύρια ανάκριση όσο και στην προανάκριση από οποιονδήποτε κι αν ενεργείται, αλλά και κατά την 
προκαταρτική εξέταση. 

 

A.12. Παραγραφή αδικημάτων 

Σύμφωνα με το άρθρο 111 του Ποινικού Κώδικα τα πλημμελήματα παραγράφονται μετά από πέντε 
(5) έτη από την τέλεση της αξιόποινης πράξης και τα πταίσματα μετά από δύο (2) έτη (η παράγραφος 
που αναφέρεται στα πταίσματα τροποποιήθηκε – αυξήθηκε ο χρόνος παραγραφής από 1 σε 2 έτη με 
την παρ. 2 άρθρου 24 του Ν. 4055/2012, ΦΕΚ-51 Α/12-3-12 – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012). Όμως η 
παραγραφή αναστέλλεται (παρατείνεται) για όσο χρόνο διαρκεί η κύρια διαδικασία.  

Έναρξη της διαδικασίας ισοδυναμεί με την (νόμιμη) επίδοση στον κατηγορούμενο κλήσης ή 
κλητήριου θεσπίσματος να εμφανιστεί σε δίκη. Μετά από αυτήν η παραγραφή παρατείνεται για τρία 
ακόμα έτη για τα πλημμελήματα (5+3=8) και ένα για τα πταίσματα (2+1=3). 
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Β. ΔΑΣΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
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α. Ποιοι είναι δασικοί υπάλληλοι; 

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 39 του ν. 1845/1989  σχετικά με την 
Δασοπροστασία (ΦΕΚ 102 Α΄), την ιδιότητα του δασικού υπαλλήλου έχουν πρακτικά όλοι 
οι υπάλληλοι των Δασικών Υπηρεσιών, εκτός των διοικητικών υπαλλήλων και του 
βοηθητικού προσωπικού (π.χ. εργάτες φυτωρίων). 
Σύμφωνα με το άρθρο 267 του ν.δ. 86/69 «Δασικός Κώδικας» Η εφαρμογή και τήρηση των 
περί θήρας διατάξεων ανατίθεται εις την δασική υπηρεσία, ασκείται δε από τα δασικά 
όργανα και τους θηροφύλακες. Οι φύλακες θήρας συγχρόνως υποχρεούνται, κατά την 
ενάσκηση των καθηκόντων τούτων, να καταγγέλλουν πάντα παραβάτη των περί των δασών 
διατάξεων εξομοιούμενοι ως προς την επιτέλεση των καθηκόντων των προς τους 
δασοφύλακας. Ιδιωτικούς φύλακες θήρας μπορούν να προσλαμβάνουν και οι Κυνηγετικές 
οργανώσεις (Κυνηγετικοί Σύλλογοι και Ομοσπονδία) με δικές τους δαπάνες. Αυτοί 
αναγνωρίζονται, μετά πρόταση της αρμόδιας δασικής αρχής, υπό του Υπουργού Γεωργίας, 
ως φύλακες θήρας, εξομοιούμενοι σε ό, τι αφορά τα καθήκοντα με τους άλλους δημόσιους 
δασικούς υπαλλήλους. Οι αναγνωριζόμενοι ως ιδιωτικοί φύλακες θήρας, θεωρούνται κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους, υπάλληλοι, κατά την έννοια του άρθρου 13 περίπτωση 
α΄ του Ποινικού Κώδικα, δυνάμενοι να προβαίνουν σε όλες τις προανακριτικές πράξεις για 
τις παραβάσεις των περί θήρας διατάξεων, όπως το άρθρο 289 του Δασικού Κώδικα ορίζει. 

2. Για το αδίκημα της παράνομης υλοτομίας και μεταφοράς δασικών προϊόντων, παράνομης 
κλαδονομής και γενικά παράβασης των δασικών αστυνομικών διατάξεων υλοτομίας 
(άρθρου 268 του ν.δ. 86/69 Δασικός Κώδικας) προβλέπεται κατάσχεση και δήμευση των 
δασικών προϊόντων, εργαλείων, οργάνων κλπ. (άρθρου 271 του ν.δ. 86/69 Δασικός 
Κώδικας) από τα δασικά όργανα, τα αστυνομικά όργανα και από τους αναγνωριζόμενους 
φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων του άρθρου 267 του παρόντος. 

 

β. Ανακριτικές πράξεις δασικών υπαλλήλων 

1. Στο άρθρο 38 παρ. 2 του ν. 1845/1989 (ΦΕΚ 102 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 10 
άρθρου 55 Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α΄), προβλέπονται τα ακόλουθα:  «Στα πλαίσια άσκησης 
της δασικής προστασίας, οι δασικοί υπάλληλοι της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του 
παρόντος νόμου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως και οι υπάλληλοι των κλάδων ΥΕ 
Δασοφυλάκων και ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων που μετατάχθηκαν από την Ελληνική 
Αγροφυλακή, κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 του ν. 3938/2011, υποχρεούνται να 
συντάσσουν και υποβάλλουν αρμοδίως πρωτόκολλα μηνύσεως για κάθε παράβαση των 
δασικών νόμων, να προβαίνουν στην κατάσχεση, των δασικών προϊόντων, όλων γενικά των 
υπό καθεστώς προστασίας υπαγομένων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας 
πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη που 
συγκομίζονται ή μεταφέρονται ή συλλέγονται ή συλλαμβάνονται ή διακινούνται ή 
διατίθενται στην αγορά ή κατέχονται παράνομα, στην κατάσχεση των κατά παράβαση των 
περί θήρας και ορεινής αλιείας διατάξεων αποκτωμένων θηραμάτων και αλιευμάτων, στην 
κατάσχεση των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των παράνομων πράξεων και 
τη σύλληψη, μεταγωγή και παράδοση όσων παρανομούν στην πλησιέστερη αστυνομική 
αρχή.»  

2. Επίσης, στην παρ. 9 του άρθρ. 38 του ν. 1845/89, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 
3 άρθρου 58 Ν. 2637/1998 αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Όποιος διέρχεται μέσα 
από δάση ή δασικές χορτολιβαδικές, βιοτόπους και ιδίως υγροτόπους και γεωργικές 
εκτάσεις που γειτνιάζουν με δάση και δασικές εκτάσεις είτε ως περιπατητής ή 
κατασκηνωτής ή επαγγελματίας δασοκαρπωτής ή βοσκός, καθώς και όποιος θηρεύει ή 
συλλέγει ή συλλαμβάνει ή κατέχει ή διακινεί οπουδήποτε, υποχρεούται σε έλεγχο της 
ταυτότητας άδειας κυνηγίου, άδειας CITES, άδειας μεταφοράς δασικών προϊόντων κ.λπ., 
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εφόσον κληθεί από δασικό όργανο. Σε στάθμευση και έλεγχο των στοιχείων ταυτότητας και 
των αυτοκινήτων υποχρεούνται επίσης όλοι οι οδηγοί που διέρχονται από οδούς που 
διασχίζουν δάση η δασικές εν γένει εκτάσεις, καθώς και από οδούς του εθνικού και 
επαρχιακού δικτύου, όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι μεταφέρονται παράνομα 
δασικά εμπορεύματα η θηράματα η είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και 
των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, ή αντικείμενα δυνάμενα να 
προκαλέσουν ρύπανση, βλάβες ή καταστροφές στη δασική χλωρίδα και την άγρια πανίδα. 
Κανείς δεν υπόκειται στον παραπάνω έλεγχο χωρίς προηγούμενη επίδειξη της 
υπηρεσιακής ταυτότητας του δασικού οργάνου που τον ενεργεί. Ο έλεγχος του 
προηγούμενου εδαφίου διενεργείται και σε κάθε χώρο, όπου διατίθενται, διακινούνται, 
φυλάσσονται, εκτίθενται, εμπορικά εκμεταλλεύονται είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και της 
άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, σε 
συνεργασία όπου απαιτείται με υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών». 

Σημειώνουμε εδώ ότι κατά τον έλεγχο του κυνηγού οι δασικοί υπάλληλοι δεν έχουν 
αρμοδιότητα ελέγχου της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, αφού δεν αναφέρεται στις 
σχετικές περί θήρας διατάξεις του Δασικού Κώδικα. Την άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου 
στους πολίτες χορηγεί η Ελληνική Αστυνομία, η οποία έχει αρμοδιότητα αφαίρεσης και 
γενικά ελέγχου αυτής.  

3. Σύμφωνα με το άρθρο 290 του ν.δ. 86/69 «Δασικός Κώδικας» «Χαρακτηρισμός των 
δασικών υπαλλήλων ως ανακριτικών» οι δασικοί υπάλληλοι και τα όργανα της δασικής 
υπηρεσίας εν γένει θεωρούνται για τις περί τα δάση παραβάσεις, ως ανακριτικοί 
υπάλληλοι, υπαγόμενοι υπό την ιδιότητα αυτή στην αρμοδιότητα του Εισαγγελέα 
πλημμελειοδικών.  
Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 3 και 4 του ν.1845/1989 οι δασικοί υπάλληλοι μπορούν, ως 
ειδικοί προανακριτικοί υπάλληλοι, να ενεργούν προανάκριση για αδικήματα αρμοδιότητάς 
τους και χωρίς παραγγελία του Εισαγγελέα υπό τους όρους του άρθρου 243 Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ). Τα όργανα των Σωμάτων Ασφαλείας, οι φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης, καθώς και κάθε πολίτης, έχουν υποχρέωση εφόσον κληθούν από τους 
δασικούς υπαλλήλους να συνδράμουν στην αντιμετώπιση δασικών παραβάσεων και να 
ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες των τελευταίων. 

4. Σύμφωνα με το άρθρο 251 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ΚΠΔ) οι ανακριτικοί 
υπάλληλοι (οι δασικοί υπάλληλοι και τα όργανα της δασικής υπηρεσίας εν γένει, ως ειδικοί 
ανακριτικοί υπάλληλοι), οφείλουν χωρίς χρονοτριβή να συγκεντρώνουν πληροφορίες για 
το έγκλημα και τους υπαιτίους του, να εξετάζουν μάρτυρες και κατηγορουμένους, να 
μεταβαίνουν επί τόπου για ενέργεια αυτοψίας, να διεξάγουν έρευνες, να καταλαμβάνουν 
πειστήρια, και γενικά να ενεργούν οτιδήποτε είναι αναγκαίο για τη συλλογή και τη 
διατήρηση των αποδείξεων καθώς και την εξασφάλιση των ιχνών του εγκλήματος. 
Τονίζουμε ότι η κατάσχεση εργαλείων και μηχανημάτων τέλεσης δασικών ανομημάτων 
(Έκθεση Κατάσχεσης) ενεργείται από τον εντεταλμένο δασικό υπάλληλο και χωρίς 
παραγγελία Εισαγγελέα, ο οποίος ειδοποιείται στη συνέχεια από την Υπηρεσία για την 
διενεργηθείσα κατάσχεση. 
Τα κατασχεθέντα εργαλεία και μηχανήματα θα φυλάσσονται από την Υπηρεσία (άρθρο 266 
ΚΠΔ) για δε την τύχη τους αποφαίνεται το Δικαστήριο. Αν δεν είναι δυνατή η φύλαξη από 
την Υπηρεσία ο ανακριτικός  υπάλληλος μπορεί να διατάξει να φυλαχθούν αλλού και 
διορίζει φύλακα ικανό και φερέγγυο (μεσεγγυούχο), ο οποίος μπορεί να είναι και ο ίδιος ο 
κατηγορούμενος (Έκθεση Κατάσχεσης και Μεσεγγύησης).  

5. Σύμφωνα με το άρθρο 289 του ν.δ. 86/69 «Δασικός Κώδικας» «Καθήκοντα ανακριτικών 
υπαλλήλων επί παρανόμου θήρας» οι δασικοί, δημοτικοί υπάλληλοι ως και τα όργανα της 
αστυνομίας υποχρεούνται και καταγγείλουν πάντα παραβάτη των περί θήρας διατάξεων. 
Οι ανωτέρω δικαιούνται να ερευνούν τους κυνηγετικούς σάκους ως και τα μηχανοκίνητα 
μέσα, έχοντες δικαίωμα και καθήκοντα ανακριτικών υπαλλήλων, ακόμα και σωματική 
έρευνα κατά τα 257 ΚΠΔ οριζόμενα.  
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Υποχρεούνται επίσης για κάθε παράβαση των διατάξεων θήρας να κατάσχουν την άδεια 
θήρας, τα όπλα, όλα τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την παράνομη θήρα, καθώς και τα 
θηράματα, σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρίσκονται αυτά, εφαρμοζομένων των 
διατάξεων του άρθρου 288 του Δασικού Κώδικα. Το δικαστήριο διατάσσει τη δήμευση των 
κατασχεθέντων και τα απαγορευμένα μέσα καταστρέφονται, τα δε άλλα εκποιούνται από 
επιτροπή σε δημοπρασία.  
 
Τα θηράματα εκποιούνται αμέσως από τον δασικό που έκανε την κατάσχεση, παρουσία 
έτερου υπαλλήλου και σε απουσία αυτού από δύο μάρτυρες. Το εκπλειστηρίασμα 
κατατίθεται υπέρ Κ.Τ.Γ. και Δασών (σήμερα Πράσινο Ταμείο - Κεφάλαιο Θήρας στον 
αριθμό λογαριασμού 26671/8 της Τραπέζης της Ελλάδος ΙΒΑΝ GR 
2101000240000000000266718). Το ΦΠΑ (24%) κατατίθεται σε χωριστό λογαριασμό στην 
Τράπεζα της Ελλάδας (Απόδοσης ΦΠΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης) με IBAN GR 
8501000230000002341144900. 
 
Σημειώνουμε ότι τα αδικήματα θήρας δεν είναι δασικά αδικήματα αφού δεν στρέφονται 
κατά των δασών και του δασικού πλούτου αλλά κατά του θηραματικού (αριθμ. 28/11-9-
1991 Γνωμοδότηση Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ηρακλείου).  

6. Τονίζουμε ότι ενώ σε όλα τα αδικήματα (όπως και στα αδικήματα θήρας) αυτοί που κάνουν 
την Προανάκριση (α΄και β΄ ανακριτικοί υπάλληλοι) δεν μπορούν να είναι μάρτυρες στη 
δίκη (άρθρο 211 ΚΠΔ). Ενώ στα περί δάση αδικήματα (εκχερσώσεις, υλοτομίες κ.α.) 
υπάρχει ειδική εξαίρεση που προβλέπει το άρθρο 292 του Δασικού Κώδικα ώστε «τα 
δασικά εν γένει όργανα παντός βαθμού, δια τα περί τα δάση αδικήματα, δύνανται να 
εξετάζωνται και επ' ακροατηρίω ως μάρτυρες εν τη υποθέσει, εν τη οποία εξετέλεσαν 
καθήκοντα ανακριτού ή γραμματέως». 

7. Ο υπολογισμός της υλικής ζημιάς (Κόστος Ζημιάς) που υπέστη το Δημόσιο σε περίπτωση 
εκχέρσωσης ή καταστροφής δασικού εν γένει χαρακτήρα έκτασης (η εκτίμηση 
περιλαμβάνεται σε κάθε Πρωτόκολλο Μηνύσεως) γίνεται στην Έκθεση Αυτοψίας του 
αρμοδίου δασικού υπαλλήλου που περιγράφει την έκταση δικαιολογεί το δασικό της 
χαρακτήρα, σύμφωνα με την αριθμ. 136766/745/15-2-2016 Εγκύκλιο διαταγή της Δ/νσης 
Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. «Προσδιορισμός κόστους ζημιάς, 
αποκατάσταση μετά από καταστροφή έκτασης και αποζημίωση από τη χρήση δημοσίων 
εκτάσεων, οι οποίες προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας» (ΑΔΑ 
72ΖΙ4653Π8-ΗΜ1), που βασίζεται στην αριθμ. 115963/6070/22-10-2014 Υπ. Απόφαση 
«Έγκριση του ‘‘Οδηγού Εφαρμογής Υποδείγματος για την Εκτίμηση της Αξίας Δασικής Γης 
στην Ελλάδα’’, για τον προσδιορισμό της αξίας δάσους, δασικής έκτασης και των εκτάσεων 
των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, όπως ισχύει (ΦΕΚ 
2980 Β΄). 

8. Σύμφωνα με το άρθρο 294 του ν.δ. 86/69 «Δασικός Κώδικας»  «Παράστασις του Δημοσίου 
ως πολιτικώς ενάγοντος» το Δημόσιον δύναται να παραστεί άνευ προδικασίας ως 
πολιτικώς ενάγων και να προσκομίσει παν αποδεικτικό μέσο δια του δασάρχου ή 
οιουδήποτε δασικού οργάνου ή δημοσίου υπαλλήλου (με εντολή - απόφαση νομάρχου). 
Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι οι προς αποζημίωση αξιώσεις του Δημοσίου μπορούν να 
διατυπωθούν στην έκθεση του αδικήματος των δασικών οργάνων, το δε δικαστήριο, και αν 
δεν παραστεί κατά την συζήτησιν αντιπρόσωπος του Δημοσίου, δύναται ή να αποφανθεί 
και περί αυτών ή να παραπέμψει αυτές σε χωριστή συζήτηση ενώπιον των πολιτικών 
δικαστηρίων. 
 
Κατά συνέπεια σε όλες τις ποινικές υποθέσεις, τις οποίες χειρίζονται οι Δασικές Αρχές, 
μπορούν να προβληθούν και να υποστηριχθούν πολιτικές απαιτήσεις του Δημοσίου (θετική 
ζημιά – χρηματική αποζημίωση) λόγω ηθικής βλάβης, ανεξάρτητα από το ύψος της υλικής 
ζημιάς που υπέστη το Δημόσιο.  



Β. ΔΑΣΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
 

26  

 

Το Δημόσιο λοιπόν, δια της Δασικής Υπηρεσίας, νομίμως παρίσταται και αξιώνει και 
χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης (πλέον της θετικής ζημιάς) στην οποία υπέστη 
από την προσβολή των δασικών αγαθών (δάση, δασικές εκτάσεις, θηράματα κ.α.). Γι’ αυτό 
πρέπει να αναφέρεται σε όλα ανεξαιρέτως τα πρωτόκολλα μηνύσεως και να τονίζεται κάθε 
φορά στο δικαστήριο από τα δασικά όργανα ότι: 
 
«1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος και της Δασικής νομοθεσίας, ο δασικός 
πλούτος της χώρας (γενικά) προστατεύεται ευθέως από το Σύνταγμα, η δε παραβίαση από 
συγκεκριμένα άτομα των ισχυουσών δασικών διατάξεων, εκτός του ότι αποβαίνει σε βάρος 
του κοινωνικού συνόλου, θίγει άμεσα το κύρος του Δημοσίου ως Νομικού Προσώπου. 
 
2. Η συστηματική καταστροφή από διάφορους του δασικού πλούτου της χώρας τείνει να 
δημιουργήσει στον μέσο πολίτη την εντύπωση ότι είναι δυνατός ο χωρίς τιμωρία 
αφανισμός του δασικού πλούτου και μόνο η παραδειγματική εφαρμογή των οικείων 
Συνταγματικών και λοιπών διατάξεων μπορεί να αποτρέψει αυτόν τον αφανισμό και να 
συμβάλει στην γενική και ειδική πρόληψη». 
 
Όσον αφορά το ποσό της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης που υπέστη το 
Δημόσιο από την αξιόποινη συμπεριφορά των κατηγορουμένων αυτό προσδιορίζεται σε 
κάθε πρωτόκολλο μήνυσης.  
 
Το ύψος του ανωτέρω ποσού προσδιορίζεται κάθε φορά από τις κατά τόπους δασικές 
αρχές, κρίνοντας τις κρατούσες τοπικές συνθήκες, την συχνότητα επανάληψης του ίδιου 
δασικού αδικήματος, αν δηλαδή παρατηρείται έξαρση ή ύφεση του αδικήματος. Υπάρχει 
δηλαδή απεριόριστη δυνατότητα αυξομείωσης του ανωτέρω ποσού, το ύψος του οποίου, 
που τελικά θα επιδικαστεί, απόκειται στην κρίση του δικαστηρίου. 

9. Τέλος τονίζεται ιδιαίτερα ότι η παράλειψη ανακριτικού υπαλλήλου να ενεργήσει τις 
απαραίτητες ανακριτικές πράξεις συνιστά το αδίκημα του άρθρου 259 του Ποινικού 
Κώδικα (παράβαση καθήκοντος. 

 

γ. Υποχρεώσεις δασικών υπαλλήλων 

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του ν. 1845/1989 (ΦΕΚ 102 Α΄), όπως ισχύει, 
το αντικείμενο της Δασοπροστασίας είναι : 

α. Η προστασία των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων, των δασικών βοσκοτόπων, 
των ως αναδασωτέων χαρακτηριζόμενων εδαφών, των αλσών και πάρκων αναψυχής, των 
εθνικών δρυμών και αισθητικών δασών των υπό καθεστώς προστασίας υπαγόμενων 
σπάνιων φυτών της άγριας χλωρίδας και μνημείων της δασικής φύσης από κάθε κίνδυνο 
από τον οποίο απειλούνται και ιδιαίτερα τις πυρκαγιές, την όξινη βροχή, την παράνομη 
υλοτομία, εκρίζωση, εκχέρσωση και βόσκηση καθώς και την παράνομη κατάληψη, 
οικοπεδοποίηση, περίφραξη και ανέγερση κάθε μόνιμου ή πρόχειρου κτίσματος ή 
παραπήγματος. 

β. Η προστασία της πανίδας και των βιοτόπων, η εποπτεία για την τήρηση των περί θήρας 
κανόνων, η φύλαξη και η άσκηση ελέγχου στις κυνηγετικές περιοχές, η φύλαξη των 
καταφυγίων άγριας ζωής και των εκτροφείων θηραμάτων καθώς και η προστασία του 
αλιευτικού πλούτου των ορεινών ιχθυοτρόφων ρευμάτων και η άσκηση ελέγχου της 
αλιείας σ' αυτά. 

γ. Η μέριμνα για την καταπολέμηση εντόμων και μυκήτων καθώς και κάθε παθογόνου 
αιτίας που προσβάλλει τα δάση, τις τεχνητές δασικές φυτείες και γενικότερα τη δασική 
βλάστηση. 
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δ. Η φύλαξη των δημοσίων δασικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, των δασικών φυτωρίων, 
των έργων δασικής οδοποιίας και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων, διευθετήσεως 
λεκανών απορροής χειμάρρων και βελτιώσεις ορεινών βοσκοτόπων των επιφανειών στις 
οποίες ενεργούνται δασικές ερευνητικές εργασίες και γενικότερα κάθε έργου δασικής 
ανάπτυξης και εξυπηρέτησης. 

ε. Η άσκηση ελέγχου στη διακίνηση των κάθε είδους δασικών προϊόντων και η λήψη των 
απαραίτητων μέτρων για την πρόσληψη και καταστολή παρανομιών κατά τις περί 
μεταφοράς δασικών προϊόντων διατάξεις. 

στ. Η περίφραξη δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, η τοποθέτηση οροσήμων 
και ρυθμιστικών υπομνηστικών και πληροφοριακών πινακίδων και η φύλαξη αυτών από 
παράνομες μετατοπίσεις και φθορές. 

ζ. Η παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής από τους εκμεταλλευτές των μελετών 
αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο περιβάλλον καθώς και η άσκηση ελέγχου για την 
αποτροπή δυσμενών επιπτώσεων στα δάση από τη λειτουργία μεταλλευτικών, λατομικών 
και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων. 

η. Η άσκηση ελέγχου στην εισαγωγή, διακίνηση, διάθεση στην αγορά και κατοχή όλων 
γενικά των υπό καθεστώς προστασίας υπαγόμενων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και 
άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, και η 
λήψη των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη και καταστολή των παρανομιών. 

2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν. 998/1979 για την προστασία των 
δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας (ΦΕΚ 289 Α΄), οι δασικές αρχές μεριμνούν 
για την αδιάλειπτη και αποτελεσματική επιτήρηση των δημοσίων δασών και δασικών 
εκτάσεων προς προφύλαξη αυτών εκ των κινδύνων πυρκαγιών, παρανόμων υλοτομιών, 
εκχερσώσεων και βοσκήσεων, την φύλαξη των δασικών έργων, την προστασία της άγριας 
πανίδας και την πρόληψη δασικών αδικημάτων. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 19 του ίδιου νόμου, τα ιδιαίτερα προστατευτικά μέτρα αφορούν και την εντός των 
δασών και των δασικών εκτάσεων άγρια πανίδα ως και την λοιπή χλωρίδα. 

3. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του ν. 1845/1989  σχετικά με την 
Δασοπροστασία (ΦΕΚ 102 Α΄) υπεύθυνοι για την δασική προστασία είναι όλοι γενικά οι 
δασικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στις δασικές υπηρεσίες. 

 

δ. Ενέργειες δασικών υπαλλήλων σε δασικά αδικήματα 

Σε περίπτωση προφορικής ή τηλεφωνικής καταγγελίας πολίτη, σχετικής αναφοράς υπαλλήλου της 
Υπηρεσίας μας ή διαπίστωση παράβασης της δασικής νομοθεσίας, άμεσα απαιτούνται οι εξής 
ενέργειες: 

I. Ο υπάλληλος που λαμβάνει την καταγγελία: 

1. Καταγράφει στο Βιβλίο Συμβάντων τα πλήρη στοιχεία του συμβάντος, δηλαδή: 

 τα στοιχεία του καταγγέλλοντος (ονοματεπώνυμο, κατοικία, τηλέφωνο επικοινωνίας για 
τυχόν περεταίρω διευκρινήσεις), 

 το είδος της καταγγελίας (π.χ. παράνομη υλοτομία, θήρα, εκχέρσωση, αγροτικό  αδίκημα 
κ.α.), 

 το χρόνο της παράβασης, πότε έγινε αντιληπτό από τον καταγγέλλοντα, αν γίνεται εκείνη 
τη στιγμή, 

 την ακριβή θέση του συμβάντος καθώς και πληροφορίες για τη διαδρομή που πρέπει να  
ακολουθήσουν τα όργανα της Υπηρεσίας μας ώστε να φτάσουν σωστά και έγκαιρα στο 
σημείο του συμβάντος.  
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2. Ενημερώνει άμεσα το Δασονομείο (Δασονόμο) της περιοχής. Το απόγευμα ενημερώνει το 
δασικό υπάλληλο που είναι Επικεφαλής (Δασονόμος, Δασολόγος) και,     σε περίπτωση που έχει 
λήξει το ωράριο εργασίας του Επικεφαλής, ενημερώνει τηλεφωνικά τον Διευθυντή της 
Υπηρεσίας 

3. Ενεργεί πάντα σύμφωνα με τις εντολές του Επικεφαλής της Υπηρεσίας. 

4. Καταγράφει στο Βιβλίο Συμβάντων όλες τις ενέργειες που γίνονται για την αντιμετώπιση του 
περιστατικού που καταγγέλλεται. 

II. Αυτόφωρη διαδικασία 

Ο Δασικός υπάλληλος που διαπιστώνει την παράνομη πράξη επιλαμβάνεται όλων των νόμιμων 
ενεργειών δίωξης του παραβάτη. 

Η χρονική σειρά των ενεργειών του δασικού υπαλλήλου σε περίπτωση αυτόφωρης διαδικασίας και 
σύλληψης του δράστη είναι η εξής: 

1. Διαπίστωση της παράβασης. Χρόνος (ημερομηνία, ώρα), τόπος (θέση, Τοπική Κοινότητα, 
Δήμος), πρόσωπα και πράξεις (συγκεκριμένες - ποινικά κολάσιμες). 

2. Ενημερώνει άμεσα το δασικό υπάλληλο που είναι Επικεφαλής στην Υπηρεσία (Δασονόμος, 
Δασολόγος). Σε περίπτωση που έχει λήξει το ωράριο εργασίας του Επικεφαλής, ενημερώνει 
τηλεφωνικά τον Διευθυντή της Υπηρεσίας. 

3. Ενεργεί πάντα σύμφωνα με τις εντολές του Επικεφαλής (ή Δ/ντή) της Υπηρεσίας. 
4. Αν η παράνομη πράξη αφορά πταίσμα ο δασικός υπάλληλος καταγράφει τα στοιχεία 

ταυτότητας του παραβάτη. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει έγγραφα για την ταυτοποίησή του 
ο παραβάτης οδηγείται στο κοντινότερο Δασοφυλάκειο ή Δασονομείο ή Αστυνομικό Τμήμα, 
για βεβαίωση στοιχείων ταυτότητάς του και στη συνέχεια αφήνεται ελεύθερος. Σχηματίζεται 
δικογραφία και διαβιβάζεται στον αρμόδιο Δημόσιο Κατήγορο δασικών πταισμάτων. 

5. Αν η παράνομη πράξη αφορά πλημμέλημα (ή κακούργημα) ο δασικός υπάλληλος συντάσσει 
Έκθεσης Σύλληψης του/ων δράστη/ών και Βεβαίωσης Πλημμελήματος επ’ αυτοφώρω 
(Έντυπο Δ-3.1). Προφορικά κλητεύει όλους τους ουσιώδεις μάρτυρες της υπόθεσης. 

6. Συντάσσει Έκθεση Κατάσχεσης (και τυχόν Μεσεγγύησης) (Έντυπο Δ-26) των εργαλείων ή των 
μέσων παράνομης δραστηριότητας, (μηχανήματα, οχήματα, αυτοκίνητα, άδεια θήρας, όπλα, 
φυσίγγια, θήκες, παγίδες, θηράματα κ.α.). 

7. Μετά την Σύλληψη του δράστη/ών, οδηγούνται συνοδεία στο αρμόδιο Δασονομείο για 
σχηματισμό δικογραφίας. Σε περίπτωση που είναι κλειστό τότε οδηγούνται στα Γραφεία της 
Δ/νσης Δασών. Σε περίπτωση που είναι κλειστή και η Δ/νση Δασών τότε οδηγούνται στο 
κοντινότερο Αστυνομικό Τμήμα. 

 

Ο Επικεφαλής Δασονόμος ή Δασολόγος επιλαμβάνεται όλων των νόμιμων ενεργειών σχηματισμού 
της δικογραφίας (επικεφαλής ανακριτικός υπάλληλος) έως τη διαβίβαση του περιστατικού στον 
Εισαγγελέα Υπηρεσίας. 

Η χρονική σειρά των ενεργειών του Επικεφαλή σε περίπτωση αυτόφωρης διαδικασίας (πλημμέλημα 
ή κακούργημα) και σύλληψης του δράστη είναι η εξής: 

1. Ενημερώνει, αναλόγως της σοβαρότητας του περιστατικού, τον Διευθυντή της Υπηρεσίας. 

2. Ενημερώνεται για το όνομα του αρμόδιου εισαγγελικού λειτουργού, που είναι υπηρεσία - 
επιφυλακή σε καθημερινή βάση, από τις καταστάσεις που στέλνονται κάθε μήνα από την 
Εισαγγελία, ώστε να γνωρίζει πού πρέπει να απευθυνθεί στα πλαίσια του αυτοφώρου. 

3. Πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία του επικεφαλής ανακριτικού υπαλλήλου με τον Εισαγγελέα 
υπηρεσίας για να ενημερωθεί αρχικά περί του συμβάντος και ότι σχηματίζεται δικογραφία. 

4. Λαμβάνει Ένορκη Εξέταση μαρτύρων (πολιτών και δασικών) (Έντυπο Δ-5).  
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5. Αφού ολοκληρωθούν όλες οι καταθέσεις των μαρτύρων και περιέλθουν σε γνώση του 
κατηγορουμένου/ων, τότε λαμβάνεται Εξέταση Κατηγορουμένου/ων, η οποία είναι χωρίς όρκο 
(Έντυπο Δ-9). Πρώτα συμπληρώνεται Δελτίο Στοιχείων Ταυτότητας Κατηγορουμένου/ων (Έντυπο 
Δ-9γ). 

6. Στο μεταξύ, αν πρόκειται για παράνομη θήρα, και υπάρχουν ζωντανά θηράματα (π.χ. πουλιά) 
αυτά απελευθερώνονται στο περιβάλλον και συντάσσεται σχετικό πρακτικό απελευθέρωσης. 
Για τα τυχόν σκοτωμένα θηράματα (π.χ. λαγοί ή πουλιά) που κατασχέθηκαν γίνεται εκποίηση σε 
δημόσιο χώρο. Το εκπλειστηρίασμα κατατίθεται υπέρ Κ.Τ.Γ. και Δασών (σήμερα Πράσινο Ταμείο 
- Κεφάλαιο Θήρας στον αριθμό λογαριασμού 26671/8 της Τραπέζης της Ελλάδος ΙΒΑΝ GR 
2101000240000000000266718). Το ΦΠΑ (24%) κατατίθεται σε χωριστό λογαριασμό στην 
Τράπεζα της Ελλάδας (Απόδοσης ΦΠΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης) με IBAN GR 
8501000230000002341144900. Το πρακτικό εκποίησης αλλά και οι αποδείξεις κατάθεσης των 
χρημάτων συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία. Αν είναι αδύνατο, λόγω έλλειψης χρόνου, αυτό 
μπορεί να γίνει και σε μεταγενέστερο χρόνο. Καλό είναι πριν την εκποίηση τα θηράματα να 
εξετάζονται από κτηνίατρο (δημόσιο ή ιδιώτη), ο οποίος να βεβαιώνει για την καταλληλότητα 
βρώσης του θηράματος. 

7. Μετά την εξέταση του κατηγορουμένου και την ολοκλήρωση της δικογραφίας ακολουθεί νέα 
τηλεφωνική επικοινωνία με Εισαγγελέα Υπηρεσίας, από τον οποίο ζητούνται οδηγίες για το αν 
οι συλληφθέντες κρατηθούν και προσαχθούν στην Εισαγγελία και πότε ή θα αφεθούν 
ελεύθεροι.  

8. Αν ο Εισαγγελέας δώσει εντολή να αφεθεί ελεύθερος ο δράστης – κατηγορούμενος, τούτο θα 
αναγράφεται με κόκκινο στυλό στην Έκθεση Σύλληψης («Αφέθηκε ελεύθερος την ___ ώρα της 
_____ 2018 μετά από τηλεφωνική – προφορική εντολή του Εισαγγελέα Υπηρεσίας κ. ……………. 
……………………………») και θα υπογράφεται από τους ενεργούντες την προανάκριση και τον 
συλληφθέντα, ενώ τούτο επίσης θα αναφέρεται και στο διαβιβαστικό υποβολής της 
δικογραφίας.  

9. Αν ο Εισαγγελέας δώσει εντολή να προσαχθεί ο δράστης, τότε ο κατηγορούμενος μαζί με την 
δικογραφία οδηγείται στα δικαστήρια συνοδεία του δασικού οργάνου που διαπίστωσε το 
συμβάν και πραγματοποίησε την σύλληψη (μπορεί να ζητηθεί συνδρομή αστυνομίας).  

10. Αν ο Εισαγγελέας δώσει εντολή προσωρινής κράτησης οδηγείται στο κοντινότερο Αστυνομικό 
Τμήμα και παραδίδεται (με έγγραφό μας προς τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος) 
συντάσσοντας σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής κρατουμένου. Η αστυνομία 
αναλαμβάνει τότε την κράτηση, μέχρι την εντός των νόμιμων ορίων προσαγωγή του δράστη 
στον αρμόδιο Εισαγγελέα ή της μεταγωγής του αργότερα, στην καθορισμένη από τον 
Εισαγγελέα ώρα, στα δικαστήρια. 

11. Διαβίβαση όλων με έγγραφο στον Εισαγγελέα.  

Στο σχετικό έγγραφο (διαβιβαστικό) αναφέρονται: 

 Οι παράνομες πράξεις (αναφορά όλων των πράξεων). 

 Οι κατηγορούμενοι (πλήρη στοιχεία). 

 Περιληπτικά το περιστατικό. 

 Νομοθεσία με την οποία διώκονται και τιμωρούνται. 

 Συνημμένα έγγραφα δικογραφίας. 

 Στο έγγραφο γίνεσαι αναφορά αν ο δράστης αφέθηκε ελεύθερος, (σημειώνεται ώρα – 
ημέρα) μετά από προφορική εντολή Εισαγγελέα.  

Ολόκληρη η δικογραφία (αντίγραφα) κοινοποιείται στο αρμόδιο Δασονομείο, Δασοφυλακείο, 
ενόψει της μελλοντικής εκδίκασης της υπόθεσης.  

Το διαβιβαστικό (μόνο) της δικογραφίας κοινοποιείται, σε περίπτωση περιβαλλοντικής 
παράβασης στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΕΧΩΣ) της Περιφέρειας 
Κρήτης, για ενδεχόμενες διοικητικές κυρώσεις κατά την περιβαλλοντική νομοθεσία, ενώ σε 
περίπτωση παράβασης θήρας (με όπλο) το διαβιβαστικό (μόνο) της δικογραφίας κοινοποιείται 
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στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας της Δ/νσης Αστυνομίας για Ανάκληση της άδειας κατοχής του 
κυνηγετικού όπλου και στον αρμόδιο Κυνηγετικό Σύλλογο για ενημέρωση. 

12. Ενημερώνεται για το συμβάν το αρμόδιο Τμήμα Προστασίας της Δασικής Υπηρεσίας για τυχόν 
οφειλόμενες νόμιμες διοικητικές ενέργειες (κήρυξη αναδασωτέας, επιβολή προστίμων, 
Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής, κατεδάφιση κ.α.). 

13. Οι δασικοί υπάλληλοι που είναι μάρτυρες στα δικαστήρια οφείλουν να ενημερώνουν το 
αρμόδιο Τμήμα της Υπηρεσίας και το Γραφείο Δημοσίου Κατηγόρου, σχετικά με την έκβαση της 
υπόθεσης - απόφαση δικαστηρίου (αθώωση ή ενοχή και ποινή), για να ενημερώνεται σχετικά το 
Βιβλίο Δασικών Ανομημάτων της Υπηρεσίας. 

III. Τακτική διαδικασία (εκτός αυτοφώρου) 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτόφωρη διαδικασία οι ενέργειες της Υπηρεσίας είναι οι εξής: 
1. Συγκεντρώνονται από το αρμόδιο Δασονομείο τυχόν έγγραφα άλλων Υπηρεσιών ή 

καταγγελία πολίτη. 
2. Αναφορά Δασικού υπαλλήλου - Διαπίστωση της παράβασης -  Χρόνος πράξης 

(ημερομηνία), τόπος (θέση, Τοπική Κοινότητα, Δήμος), πρόσωπα και πράξεις 
(συγκεκριμένες - ποινικά κολάσιμες). 

3. Αναζήτηση τυχόν ύπαρξης παλαιότερων διοικητικών πράξεων – αναδασωτέων – ΠΔΑ - 
πράξης χαρακτηρισμού της έκτασης ή απόφασης Επιτροπής. 

4. Αυτοψία – Φωτοερμηνεία (δασοπόνου – δασολόγου) – Εκτίμηση Κόστους Ζημιάς. 
5. Επαρκές Φωτογραφικό Υλικό – Ορθοφωτοχάρτης θέσης. 
6. Κλήτευση των Μαρτύρων. 
7. Ένορκη Εξέταση Μαρτύρων. (Έντυπο Δ-5).   
8. Κλήτευση του Κατηγορουμένου. 
9. Αφού ολοκληρωθούν όλες οι καταθέσεις των μαρτύρων και περιέλθουν σε γνώση του 

κατηγορουμένου, τότε λαμβάνεται Εξέταση Κατηγορουμένου, η οποία είναι χωρίς όρκο 
(Έντυπο Δ-9). Αν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, πλην όμως είναι επισφαλείς, μπορούμε να 
πάρουμε καταθέσεις ανωμοτί (χωρίς όρκο) (Έντυπο Δ-6α). Πρώτα συμπληρώνεται Δελτίο 
Στοιχείων Ταυτότητας Κατηγορουμένου (Έντυπο Δ-9γ). 

10. Ο δασικός υπάλληλος συντάσσει α) Υποβολή Πρωτοκόλλου Μηνύσεως, β) Πρωτόκολλο 
Μηνύσεως και γ) Έκθεση Ένορκης Εξέτασης Μηνυτή. 

11. Υποβολή δικογραφίας (διαβιβαστικό) στον Εισαγγελέα (βλ. ανωτέρω). 
 

ε. Ενέργειες Θηροφυλάκων Κυνηγετικών Οργανώσεων 

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράνομη θήρα από τους θηροφύλακες των Κυνηγετικών 
Συλλόγων ή της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής τότε εκείνοι οφείλουν να αναφέρουν το συμβάν 
(συλλήψεις, κατασχέσεις – πειστήρια, μήνυση) για το σχηματισμό δικογραφίας κατ’ αρχάς στο 
αρμόδιο Δασοφυλακείο – Δασονομείο ή απευθείας στην Δ/νση Δασών.  
Σε περίπτωση που η Υπηρεσία είναι κλειστή (π.χ. νύχτα ή Σαββατοκύριακο) τότε οι θηροφύλακες 
αναφέρονται στο κοντινότερο Αστυνομικό Τμήμα, όπου εκεί σχηματίζεται πλήρης δικογραφία από 
τους αρμόδιους ως γενικούς ανακριτικούς υπαλλήλους της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται οποιαδήποτε άλλη παράβαση (δασική π.χ. παράνομη εκχέρσωση 
δασικής έκτασης)  από τους θηροφύλακες των Κυνηγετικών Συλλόγων ή της Ομοσπονδιακής 
Θηροφυλακής τότε πάλι οφείλουν να αναφέρουν το συμβάν στο αρμόδιο Δασοφυλακείο – 
Δασονομείο ή απευθείας στην Δ/νση Δασών, όπου οι δασικοί υπάλληλοι, ως ειδικοί ανακριτικοί, θα 
αναλάβουν το σχηματισμό δικογραφίας. 
 
Ακολουθούν οι σημαντικότερες και συχνότερες δασικές παραβάσεις, η ισχύουσα σήμερα νομοθεσία 
που τις καλύπτει καθώς και βασικές οδηγίες χειρισμού των υποθέσεων, χωρίς να αποκλείεται να 
απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός, ανάλογα με την περίπτωση.  
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I. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ 

1. Παράνομη επέμβαση σε δάσος, δασική έκταση χωρίς έγκριση  

Εκχέρσωση, καλλιέργεια, φύτευση μη δασικών ειδών, βλάβη, καταπάτηση, πράξεις διακατοχής 
επί εκχερσωθείσης έκτασης, παράνομη ανέγερση οικοδομών, κτισμάτων, πάσης φύσεως 
εγκαταστάσεων και κατασκευών, προσωρινής ή οριστικής μορφής, (π.χ. περίφραξη) σε δασικού 
χαρακτήρα έκταση (δάση, δασικές, αναδασωτέες, δημόσιες χορτολιβαδικές & βραχώδεις 
εκτάσεις) διάνοιξη οδών χωρίς αδειοδότηση παράνομη σύνδεση σε δίκτυο (ύδρευσης, 
αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου). 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Άρθρο 45 παρ. 1 και 2 του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν 
γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 
«Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών – 
Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159 Α/8-8-2014). 

 Άρθρο 67Α «Απαγόρευση οικοδόμησης δασικών εν γένει εκτάσεων» του ν. 998/1979, όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4280/2014. 

ΠΟΙΝΗ 

 Άρθρο 71 του ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 
4280/2014. 

 

Συγκεντρωτική αναφορά: 
Οι ανωτέρω πράξεις έγιναν κατά παράβαση του άρθρου 45 παρ. 1 & 2 του ν.998/1979 «Περί 
προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως ισχύει μετά την 
αντικατάστασή του με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική 
πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών – Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 159 Α/8-8-2014), σε συνδυασμό με το άρθρο 67Α του ίδιου νόμου (ν.998/1979), όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4280/2014.  
Τιμωρούνται δε με τα άρθρα: 70 παρ. 1 και 71 παρ.1&3 του ν.998/1979 «Περί προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 41 παρ. 
1&2 του ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη 
οικισμών – Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159 Α/8-8-2014).  
 

Σημείωση:  
Σε περίπτωση που η δασικού χαρακτήρα έκταση βρίσκεται εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής τότε 
περιγράφεται συνδυαστικά το αδίκημα και αναφέρονται οι διατάξεις που το προβλέπουν (βλέπε 
αναλυτικά την σχετική περίπτωση). 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Κατηγορείσαι ως υπαίτιος για το ότι στην δασική θέση ……………………… …………………………… 
περιφέρειας οικισμού …………………….. Δήμου ……………… παρέβλαψες καθ’ οιονδήποτε τρόπο την 
κατά προορισμό χρήση δάσους – δασικής έκτασης – αναδασωτέας έκτασης – δημόσιας 
χορτολιβαδικής ή βραχώδους έκτασης.  
 
Για την παράνομη εκχέρσωση, αναφέρουμε στην συνέχεια: 
Συγκεκριμένα στην ανωτέρω θέση προέβης με μηχανικά μέσα σε παράνομη εκχέρσωση δασικής 
έκτασης εμβαδού ………………., καταστρέφοντας την δασική της βλάστηση που αποτελείται από 
………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. 
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ενώ αυτό απαγορεύεται απολύτως, με συνέπεια να υποστεί βλάβη η δασική έκταση, με σκοπό να 
μετατρέψεις αυτή σε οικοπεδική - γεωργική έκταση. 
 
Για την παράνομη εκχέρσωση και ανέγερση κτίσματος ή φύτευση μη δασικών φυτών, 
αναφέρουμε στην συνέχεια: 
Συγκεκριμένα στην ανωτέρω θέση προέβης σε παράνομη εκχέρσωση δασικής έκτασης εμβαδού 
………………., καταστρέφοντας την δασική της βλάστηση που αποτελείται από 
…………..………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. 
Επίσης προέβης στην ανέγερση κτίσματος εμβαδού .........  τ.μ. ή στη φύτευση μη δασικών ειδών 
(συγκεκριμένα …….. ελαιόδενδρα) 
ενώ αυτό απαγορεύεται απολύτως, με συνέπεια να υποστεί βλάβη η δασική έκταση, με σκοπό να 
μετατρέψεις αυτή σε οικοπεδική - γεωργική. 
 
Για την κατασκευή παράνομης περίφραξης, αναφέρουμε στην συνέχεια: 
Συγκεκριμένα στην ανωτέρω θέση πραγματοποίησες επέμβαση χωρίς έγκριση της αρμόδιας δασικής 
αρχής, αφού προέβης χωρίς αδειοδότηση σε κατασκευή παράνομης περίφραξης μήκους ………… 
μέτρων, περιφράσσοντας δασική έκταση, που η δασική της βλάστηση αποτελείται από 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
ενώ αυτό απαγορεύεται, ενεργώντας αυθαίρετη πράξη διακατοχής επί δημόσιας δασικής εκτάσεως, 
με σκοπό να μετατρέψεις αυτή σε ιδιωτική κτηνοτροφική - γεωργική. 
 
Για την παράνομη διάνοιξη δρόμου, αναφέρουμε στην συνέχεια: 
Συγκεκριμένα στην ανωτέρω θέση πραγματοποίησες επέμβαση χωρίς έγκριση της αρμόδιας δασικής 
αρχής, αφού προέβης χωρίς αδειοδότηση σε παράνομη διάνοιξη δρόμου μήκους ………… μέτρων σε 
δασική έκταση, που η δασική της βλάστηση αποτελείται από …………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
ενώ αυτό απαγορεύεται, ενεργώντας αυθαίρετη πράξη επί δημόσιας δασικής εκτάσεως. 
 
Σημείωση: Σε περίπτωση αυτόφωρης σύλληψης αντικαθιστούμε στην απολογία του 
κατηγορουμένου τις λέξεις «προέβης» ή «πραγματοποίησες» με τη φράση «διότι την ____/201_ και 
περί ώρα _____ σε γενόμενο έλεγχο από δασικούς υπαλλήλους της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου 
κατελήφθης να εκτελείς (πραγματοποιείς) χωρίς έγκριση της αρμόδιας …»  

ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 

Η πλήρης δικογραφία πρέπει αποτελείται από: 
 

1. Τυχόν αναφορά δασικού υπαλλήλου για την παράνομη πράξη.  
2. Τυχόν έγγραφα άλλων Υπηρεσιών ή καταγγελία πολίτη. 
3. Αυτοψία – φωτοερμηνεία (δασοπόνου – δασολόγου) – Εκτίμηση Κόστους Ζημιάς. 
4. Τυχόν πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης. 
5. Επαρκές Φωτογραφικό Υλικό – Ορθοφωτοχάρτη θέσης. 
6. Τυχόν Έκθεση Σύλληψης και Βεβαίωση πλημμελήματος (επ’ αυτοφώρω). 
7. Τυχόν Έκθεση Κατάσχεσης και Μεσεγγύησης (Δ-26). 
8. Εκθέσεις Ένορκης Εξέτασης Μαρτύρων (Υπόδειγμα Δ-5) πολιτών, δασικών υπαλλήλων κ.α. 
9. Έκθεση Εξέτασης χωρίς όρκο (του/των μηνυόμενου/ων, εγκαλούμενων) (Υπόδειγμα Δ-6α) ή              

Έκθεση Εξέτασης Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9). 
10. Δελτίο Στοιχείων Ταυτότητας Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9γ), Φωτοαντίγραφο 

Αστυνομικής ταυτότητας. 
11. Στην περίπτωση που δεν έχουμε αυτόφωρη διαδικασία, ούτε βέβαια σύλληψη και 

βεβαίωση πλημμελήματος επ’ αυτοφώρω, τότε ο δασικός υπάλληλος συντάσσει: 
α) Υποβολή Πρωτοκόλλου Μηνύσεως,             
β) Πρωτόκολλο Μηνύσεως και  
γ) Έκθεση Ένορκης Εξέτασης Μηνυτή. 
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12. Υποβολή δικογραφίας (διαβιβαστικό) στον Εισαγγελέα. 
 

Μετά τον σχηματισμό δικογραφίας ακολουθούν οι εξής ενέργειες: 

1. Κήρυξη της αλλοιωμένης δασικού χαρακτήρα έκτασης ως αναδασωτέας (Η υποχρέωση 
αυτή απορρέει από τις διατάξεις των άρθρων 24 και 117 του Συντάγματος και τις σχετικές 
του άρθρου 38 του Ν. 998/79 και γίνεται σύμφωνα με άρθρο 40 του ίδιου νόμου, όπως οι 
ανωτέρω διατάξεις τροποποιήθηκαν και ισχύουν) 

2. Σύνταξη Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής. (Η υποχρέωση αυτή απορρέει από τις 
διατάξεις του άρθρου 61 του ν.δ.  86/69 «Δασικός Κώδιξ», όπως ισχύουν) 

3. Απόφαση Κατεδάφισης - Πρωτόκολλο Κατεδάφισης. (Η υποχρέωση αυτή απορρέει από τις 
διατάξεις του άρθρου 67Α του νόμου 998/1979, όπως προστέθηκε με το άρθρο 40 του ν. 
4280/2014) 

4. Πρωτόκολλο Ειδικής Αποζημίωσης ανά έτος διατήρησης (Η υποχρέωση αυτή απορρέει από 
τις διατάξεις του άρθρου 67Α του νόμου 998/1979, όπως προστέθηκε με το άρθρο 40 του 
ν. 4280/2014) 

5. Επιβολή Διοικητικής Ποινής Προστίμου σε περιπτώσεις εκχέρσωσης αναδασωτέας έκτασης 
με πράξη καταλογισμού του οικείου δασάρχη, η οποία εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δέκα 
(10) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης. 
(Η υποχρέωση αυτή απορρέει από τις διατάξεις του άρθρου 70 παρ. 1 του ν.998/1979, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1 του ν. 4280/2014). 
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2. Παράνομη επέμβαση σε αναδασωτέα έκταση  

Παράνομη εκχέρσωση, αποψιλωτική υλοτομία, καλλιέργεια, φύτευση μη δασικών ειδών, 
ανοικοδόμηση (ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος ή κατασκευάσματος) 

ΔΙΑΤΑΞΗ  

 Άρθρο 67Α «Απαγόρευση οικοδόμησης δασικών εν γένει εκτάσεων» του ν. 998/1979, όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4280/2014. 

ΠΟΙΝΕΣ  

 Άρθρο 70 παρ. 1 του ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 41 του 
ν. 4280/2014. 

 Άρθρο 71 του ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 
4280/2014.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Για παράνομη εκχέρσωση – καλλιέργεια αναδασωτέας έκτασης 
Κατηγορείσαι ως υπαίτιος για το ότι στην δασική θέση ………………………… …………………………… 
περιφέρειας οικισμού …………………….. Δήμου …………………………..… με πρόθεση προέβης στην 
εκχέρσωση –καλλιέργεια δημόσιας έκτασης που είχε κηρυχθεί αναδασωτέα, ενώ αυτό 
απαγορεύεται.  Η χρηματική ποινή δε, που επιβάλλεται για κάθε 100 τετραγωνικά μέτρα που 
καταστρέφονται ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, για καταστροφή δε, πέραν 
του ενός στρέμματος αναδασωτέας εκτάσεως αυξάνεται σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ για κάθε 
επιπλέον 100 τετραγωνικά μέτρα αναδασωτέας εκτάσεως που καταστρέφονται. 
 
Συγκεκριμένα εκχέρσωσες, υλοτόμησες αποψιλωτικά, καλλιέργησες ή φύτευσες μη δασικά φυτά σε 
αναδασωτέα έκταση εμβαδού ………………., που βρίσκεται στην παραπάνω θέση, καταστρέφοντας την 
φυόμενη δασική της βλάστηση που αποτελείται από ……………….………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
Η παραπάνω έκταση κηρύχθηκε αναδασωτέα με την αριθμ. ……………….. απόφαση του 
………………………………………… (ΦΕΚ………….). 
Η χρηματική ποινή δε που επιβάλλεται, σύμφωνα με την ανωτέρω εκχερσωθείσα αναδασωτέα 
έκταση, ανέρχεται στο ποσό των ………………… ……………………………………………………………………………. Ευρώ 
και ……………………………………………………………………..... λεπτών του Ευρώ. 

 
Για παράνομη εκχέρσωση και ανέγερση κτίσματος σε αναδασωτέα έκταση 
 Κατηγορείσαι ως υπαίτιος για το ότι στην δασική θέση ……………………….. …………………………… 
περιφέρειας οικισμού …………………….. Δήμου ………………………………. με πρόθεση προέβης αρχικά στην 
εκχέρσωση δημόσιας έκτασης που είχε κηρυχθεί αναδασωτέα και στη συνέχεια προχώρησες στην 
ανέγερση κτίσματος, ενώ αυτά απαγορεύονται.  
Η χρηματική ποινή δε, που επιβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ.1 του ν. 998/1979, για την 
εκχέρσωση κάθε 100 τετραγωνικών μέτρων που καταστρέφονται ανέρχεται στο ποσό των τριών 
χιλιάδων (3.000) ευρώ, για καταστροφή δε, πέραν του ενός στρέμματος αναδασωτέας εκτάσεως 
αυξάνεται σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ για κάθε επιπλέον 100 τετραγωνικά μέτρα αναδασωτέας 
εκτάσεως που καταστρέφονται. 
Η χρηματική ποινή δε, που επιβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 71 παρ.1 του ν. 998/1979, για την 
ανέγερση του κτίσματος κυμαίνεται από 20.000 μέχρι 200.000 ευρώ. 
Συγκεκριμένα εκχέρσωσες αρχικά αναδασωτέα έκταση εμβαδού ………………., που βρίσκεται στην 
παραπάνω θέση, καταστρέφοντας την φυόμενη δασική της βλάστηση που αποτελείται από 
……………….……. ………………………………………………………………………………………………. και στη συνέχεια 
ανέγειρες κτίσμα εμβαδού ……….. τ.μ. 



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 
 

37 

 

Η παραπάνω έκταση κηρύχθηκε αναδασωτέα με την αριθμ. ……………….. απόφαση του 
………………………………………… (ΦΕΚ………….). 
Η χρηματική ποινή δε που επιβάλλεται, σύμφωνα με την ανωτέρω εκχερσωθείσα αναδασωτέα 
έκταση, ανέρχεται στο ποσό των ………………… ……………………………………………………………………………. Ευρώ 
και ……………………………………………………………………..... λεπτών του Ευρώ, ενώ για την ανέγερση του 
κτίσματος κυμαίνεται από 20.000 μέχρι 200.000 Ευρώ. 

 
Σημείωση: Σε περίπτωση αυτόφωρης σύλληψης αντικαθιστούμε στην απολογία του 
κατηγορουμένου τις λέξεις «προέβης» ή «πραγματοποίησες» με τη φράση «διότι την ____/201_ και 
περί ώρα _____ σε γενόμενο έλεγχο από δασικούς υπαλλήλους της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου 
κατελήφθης να εκτελείς (πραγματοποιείς) …»  

ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 

Η πλήρης δικογραφία πρέπει αποτελείται από: 

1. Τυχόν αναφορά δασικού υπαλλήλου για την παράνομη πράξη.  
2. Τυχόν έγγραφα άλλων Υπηρεσιών ή καταγγελία πολίτη. 
3. Αυτοψία – φωτοερμηνεία (δασοπόνου – δασολόγου) – Εκτίμηση Κόστους Ζημιάς – 

Υπολογισμός χρηματικής ποινής. 
4. Επαρκές Φωτογραφικό Υλικό – Ορθοφωτοχάρτης θέσης. 
5. Απόφαση με την οποία η έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα (ΦΕΚ). 
6. Τυχόν Έκθεση Σύλληψης και Βεβαίωση πλημμελήματος επ’ αυτοφώρω. 
7. Τυχόν Έκθεση Κατάσχεσης και Μεσεγγύησης (Δ-26). 
8. Εκθέσεις Ένορκης Εξέτασης Μαρτύρων (Υπόδειγμα Δ-5) πολιτών, δασοφυλάκων κ.α. 
9. Έκθεση Εξέτασης χωρίς όρκο (του/των μηνυόμενου/ων, εγκαλούμενων) (Υπόδειγμα Δ-6α) ή 

Έκθεση Εξέτασης Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9). 
10. Δελτίο Στοιχείων Ταυτότητας Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9γ), Φωτοαντίγραφο 

Αστυνομικής ταυτότητας. 
11. Στην περίπτωση που δεν έχουμε αυτόφωρη διαδικασία, ούτε βέβαια σύλληψη και 

βεβαίωση πλημμελήματος επ’ αυτοφώρω, τότε ο δασικός υπάλληλος συντάσσει α) 
Υποβολή Πρωτοκόλλου Μηνύσεως, β) Πρωτόκολλο Μηνύσεως και γ) Έκθεση Ένορκης 
Εξέτασης Μηνυτή. 

12. Υποβολή δικογραφίας (διαβιβαστικό) στον Εισαγγελέα. 
 

Μετά τον σχηματισμό δικογραφίας ακολουθούν οι εξής ενέργειες: 

1. Εξετάζεται η (επανα-)κήρυξη της αλλοιωμένης έκτασης ως αναδασωτέας (Η υποχρέωση 
αυτή απορρέει από τις διατάξεις των άρθρων 24 και 117 του Συντάγματος και τις 
σχετικές του άρθρου 38 του Ν. 998/79 και γίνεται σύμφωνα με άρθρο 40 του ίδιου 
νόμου, όπως οι ανωτέρω διατάξεις τροποποιήθηκαν και ισχύουν) 

2. Σύνταξη Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής. (Η υποχρέωση αυτή απορρέει από τις 
διατάξεις του άρθρου 61 του ν.δ.  86/69 «Δασικός Κώδιξ», όπως ισχύουν) 

3. Απόφαση Κατεδάφισης - Πρωτόκολλο Κατεδάφισης. (Η υποχρέωση αυτή απορρέει από τις 
διατάξεις του άρθρου 67Α του νόμου 998/1979, όπως προστέθηκε με το άρθρο 40 του ν. 
4280/2014) 

4. Πρωτόκολλο Ειδικής Αποζημίωσης ανά έτος διατήρησης (Η υποχρέωση αυτή απορρέει από 
τις διατάξεις του άρθρου 67Α του νόμου 998/1979, όπως προστέθηκε με το άρθρο 40 
του ν. 4280/2014) 

5. Επιβολή Διοικητικής Ποινής Προστίμου, με πράξη καταλογισμού του οικείου δασάρχη, η 
οποία εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν 
της αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης. (Η υποχρέωση αυτή απορρέει από τις 
διατάξεις του άρθρου 70 παρ. 1 του ν.998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 
παρ. 1 του ν. 4280/2014).  



Γ. ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
 

38  

 

3. Παράνομη καταπάτηση δημόσιας δασικής έκτασης 

 Δημιουργία ανύπαρκτων δικαιωμάτων δια ψευδών ή εικονικών τίτλων ή δικών (παράνομη 
αγοραπωλησία κ.α.) 

ΔΙΑΤΑΞΗ  

 Άρθρο 67Α «Απαγόρευση οικοδόμησης δασικών εν γένει εκτάσεων» του ν. 998/1979, όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4280/2014. 

ΠΟΙΝΗ 

 Άρθρο 280 του ν.δ. 86/69 «Δασικός Κώδικας», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του 
ν.δ. 996/1971 (ΦΕΚ 192 Α). 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Κατηγορείσαι ως υπαίτιος για το ότι στην δασική θέση ………………………… περιφέρειας οικισμού 
…………………….. Δήμου ………………………..……… με πρόθεση επιχείρησες να καταπατήσεις δημόσια 
δασική έκταση που έχει εξαιρετική σημασία από τη θέση και τη σύστασή της, για να δημιουργήσεις 
ανύπαρκτα δικαιώματα, κατά τρόπο που να εμφανίζονται νόμιμες αξιώσεις καταφανώς αθέμιτες, 
δηλαδή χωρίς να έχεις δικαίωμα καταπάτησες δημόσια δασική έκταση εμβαδού ……………. τ.μ. που 
βρίσκεται στην παραπάνω θέση, αφού ………………………………….......………………………………...…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
με σκοπό να δημιουργήσεις ανύπαρκτα δικαιώματα κατοχής, νομής και κυριότητας στην έκταση 
αυτή, η οποία έχει εξαιρετική σημασία γιατί είναι παραθαλάσσια ή βρίσκεται κοντά στον οικισμό 
…………………………………. και έχει οικοπεδική αξία. 

ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 

Η πλήρης δικογραφία πρέπει αποτελείται από: 

1. Τυχόν αναφορά δασικού υπαλλήλου για την παράνομη πράξη.  
2. Τυχόν Έγγραφα άλλων Υπηρεσιών ή Καταγγελία πολίτη. 
3. Έγγραφο αγοραπωλησίας δημόσιας δασικής έκτασης ή άλλο. 
4. Αυτοψία – φωτοερμηνεία (δασοπόνου – δασολόγου). 
5. Επαρκές Φωτογραφικό Υλικό – Ορθοφωτοχάρτης θέσης. 
6. Τυχόν πράξη χαρακτηρισμού ή απόφαση με την οποία η έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα 

(ΦΕΚ). 
7. Εκθέσεις Ένορκης Εξέτασης Μαρτύρων (Υπόδειγμα Δ-5) πολιτών, δασοφυλάκων κ.α. 
8. Έκθεση Εξέτασης χωρίς όρκο (του/των μηνυόμενου/ων, εγκαλούμενων) (Υπόδειγμα Δ-6α) ή 

Έκθεση Εξέτασης Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9). 
9. Δελτίο Στοιχείων Ταυτότητας Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9γ), Φωτοαντίγραφο 

Αστυνομικής ταυτότητας. 
10. Υποβολή Πρωτοκόλλου Μηνύσεως, Πρωτόκολλο Μηνύσεως και Έκθεση Ένορκης Εξέτασης 

Μηνυτή (του δασοφύλακα που κάνει την μήνυση). 
11. Υποβολή δικογραφίας (διαβιβαστικό) στον Εισαγγελέα. 

 
Μετά τον σχηματισμό δικογραφίας ακολουθούν οι εξής ενέργειες: 

1. Σύνταξη Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής. (Η υποχρέωση αυτή απορρέει από τις 
διατάξεις του άρθρου 61 του ν.δ.  86/69 «Δασικός Κώδιξ», όπως ισχύουν). 
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4. Παράνομη βοσκή αναδασωτέας έκτασης 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 'Άρθρο 107 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας», «Βοσκή εις καέντα δάση». 

 'Άρθρο 105 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας», «Βοσκή εις αναδασωτέας εκτάσεις». 

 ΔΑΔ Βοσκής σε αναδασωτέα έκταση. 

ΠΟΙΝΗ 

 Άρθρο 70 παρ. 1 του ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 41 του 
ν. 4280/2014. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Κατηγορείσαι ως υπαίτιος για το ότι στην δασική θέση …………………………. περιφέρειας …………………….. 
Δήμου ……………………..……… με πρόθεση προέβης στην βόσκηση δημόσιας έκτασης που είχε κηρυχθεί 
αναδασωτέα, ενώ αυτό απαγορεύεται.   
Συγκεκριμένα το αιγο-προβατο-ποίμνιό σου έβοσκε σε αναδασωτέα έκταση που βρίσκεται στην 
παραπάνω θέση, καταστρέφοντας την φυόμενη δασική της βλάστηση που αποτελείται από 
………………………………………….……… ………………………………………………………………………………………………. 
Η παραπάνω έκταση κηρύχθηκε αναδασωτέα με την αριθμ. ……………….. απόφαση του 
………………………………………… (ΦΕΚ………….). 
Η Δασική Αστυνομική Διάταξη με την οποία απαγορεύεται η βόσκηση της παραπάνω έκτασης είναι η 
αριθμ…………………………………………………., η οποία προβλέπει απαγόρευση βοσκής των προβάτων ή 
αιγών για ……….. έτη. 
 
Σημείωση: Σε περίπτωση αυτόφωρης σύλληψης αντικαθιστούμε στην απολογία του 
κατηγορουμένου τις λέξεις «προέβης» ή «πραγματοποίησες» με τη φράση «διότι την ____/201_ και 
περί ώρα _____ σε γενόμενο έλεγχο από δασικούς υπαλλήλους της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου 
κατελήφθης να βόσκεις το ποίμνιό σου …»  
 
Η πλήρης δικογραφία πρέπει αποτελείται από: 

2. Τυχόν αναφορά δασικού υπαλλήλου για την παράνομη πράξη.  
3. Τυχόν Έγγραφα άλλων Υπηρεσιών ή Καταγγελία πολίτη. 
4. Απόφαση με την οποία η έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα (ΦΕΚ). 
5. Δασική Αστυνομική Διάταξη βοσκής. 
6. Τυχόν Έκθεση Σύλληψης και Βεβαίωση πλημμελήματος επ’ αυτοφώρω. 
7. Εκθέσεις Ένορκης Εξέτασης Μαρτύρων (Υπόδειγμα Δ-5) πολιτών, δασοφυλάκων κ.α. 
8. Έκθεση Εξέτασης χωρίς όρκο (του/των μηνυόμενου/ων, εγκαλούμενων) (Υπόδειγμα Δ-6α) ή 

Έκθεση Εξέτασης Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9). 
9. Δελτίο Στοιχείων Ταυτότητας Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9γ), Φωτοαντίγραφο 

Αστυνομικής ταυτότητας. 
10. Επαρκές Φωτογραφικό Υλικό, αν υπάρχει – Ορθοφωτοχάρτης θέσης. 
11. Στην περίπτωση που δεν έχουμε αυτόφωρη διαδικασία, ούτε βέβαια σύλληψη και 

βεβαίωση πλημμελήματος επ’ αυτοφώρω, τότε ο δασικός υπάλληλος συντάσσει α) 
Υποβολή Πρωτοκόλλου Μηνύσεως, β) Πρωτόκολλο Μηνύσεως και γ) Έκθεση Ένορκης 
Εξέτασης Μηνυτή. 

12. Υποβολή δικογραφίας (διαβιβαστικό) στον Εισαγγελέα. 
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5. Παράνομη βοσκή δάσους ή δασικής έκτασης (με ΔΑΔ) 

ΔΙΑΤΑΞΗ   

Δασική Αστυνομική Διάταξη (ΔΑΔ) βοσκής 

ΠΟΙΝΗ 

 Άρθρο 276 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» Παράνομος βοσκή 

 Άρθρο 268 του ν.δ 86/69 «Δασικός Κώδικας», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 
4138/2013, ΦΕΚ-72 Α/19-3-2013 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Κατηγορείσαι ως υπαίτιος για το ότι στην δασική θέση ………………………….  περιφέρειας …………………….. 
Δήμου ……………….…………… με πρόθεση προέβης στην βόσκηση δημόσιας δασικής έκτασης, ενώ αυτό 
απαγορεύεται με Δασική Αστυνομική Διάταξη.   
Συγκεκριμένα το αιγο-προβατο-ποίμνιό σου έβοσκε σε δασική έκταση που βρίσκεται στην παραπάνω 
θέση, καταστρέφοντας την φυόμενη δασική της βλάστηση που αποτελείται από 
………………………………………….……… ………………………………………………………………………………………………. 
Η Δασική Αστυνομική Διάταξη με την οποία απαγορεύεται η βόσκηση της παραπάνω έκτασης είναι η 
αριθμ…………………………………………………., η οποία προβλέπει απαγόρευση βοσκής των προβάτων ή 
αιγών για ……….. έτη. 
 
Σημείωση: Σε περίπτωση αυτόφωρης σύλληψης αντικαθιστούμε στην απολογία του 
κατηγορουμένου τις λέξεις «προέβης» ή «πραγματοποίησες» με τη φράση «διότι την ____/201_ και 
περί ώρα _____ σε γενόμενο έλεγχο από δασικούς υπαλλήλους της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου 
κατελήφθης να βόσκεις το ποίμνιό σου …»  
 

Η πλήρης δικογραφία πρέπει αποτελείται από: 

1. Τυχόν αναφορά δασικού υπαλλήλου για την παράνομη πράξη.  
2. Τυχόν Έγγραφα άλλων Υπηρεσιών ή Καταγγελία πολίτη. 
3. Αυτοψία – φωτοερμηνεία (δασοπόνου – δασολόγου). 
4. Τυχόν πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης. 
5. Δασική Αστυνομική Διάταξη βοσκής. 
6. Τυχόν Έκθεση Σύλληψης και Βεβαίωσης πλημμελήματος επ’ αυτοφώρω 
7. Εκθέσεις Ένορκης Εξέτασης Μαρτύρων (Υπόδειγμα Δ-5) πολιτών, δασοφυλάκων κ.α. 
8. Έκθεση Εξέτασης χωρίς όρκο (του/των μηνυόμενου/ων, εγκαλούμενων) (Υπόδειγμα Δ-6α) ή 

Έκθεση Εξέτασης Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9). 
9. Δελτίο Στοιχείων Ταυτότητας Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9γ), Φωτοαντίγραφο 

Αστυνομικής ταυτότητας. 
10. Επαρκές Φωτογραφικό Υλικό, αν υπάρχει – Αεροφωτογραφίες θέσης. 
11. Στην περίπτωση που δεν έχουμε αυτόφωρη διαδικασία, ούτε βέβαια σύλληψη και 

βεβαίωση πλημμελήματος επ’ αυτοφώρω, τότε ο δασικός υπάλληλος συντάσσει α) 
Υποβολή Πρωτοκόλλου Μηνύσεως, β) Πρωτόκολλο Μηνύσεως και γ) Έκθεση Ένορκης 
Εξέτασης Μηνυτή. 

12. Υποβολή δικογραφίας (διαβιβαστικό) στον Δημόσιο Κατήγορο ή τον Εισαγγελέα. 
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6. Βλάβη ή φθορά δάσους ή δασικής έκτασης  

Παράνομη υλοτομία – μεταφορά δασικών προϊόντων – παράνομη κλαδονομή – Παράβαση 
αστυνομικών διατάξεων (υλοτομίας) 

ΔΙΑΤΑΞΗ 

 Δασική Αστυνομική Διάταξη υλοτομίας 

ΠΟΙΝΗ 

 Άρθρο 268 παρ. 1&2 του ν.δ 86/69 «Δασικός Κώδικας», όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4138/2013, ΦΕΚ-72 Α/19-3-13 

 Άρθρο 271 του ν.δ 86/69 «Δασικός Κώδικας», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 
4138/2013, ΦΕΚ-72 Α/19-3-13 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Κατηγορείσαι ως υπαίτιος για το ότι στην δασική θέση …………………………… περιφέρειας 
…………………….. Δήμου ……………… χωρίς άδεια της αρμόδιας δασικής αρχής προέβης στην υλοτομία (ή 
άλλο) δασικών προϊόντων και προξένησες ζημιά που υπερβαίνει το ποσό των 300 Ευρώ.  
Συγκεκριμένα υλοτόμησες (ή άλλο) παράνομα (είδος – ποσότητα) …………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. Η ζημιά που προξένησες ανέρχεται στο 
ποσό των ……………………………… ……………………………………………………………………………………… Ευρώ και 
…………………………………………………………..……… λεπτών του Ευρώ. 
 
Σημείωση: Σε περίπτωση αυτόφωρης σύλληψης αντικαθιστούμε στην απολογία του 
κατηγορουμένου τη λέξη «προέβης» με τη φράση «διότι την ____/201_ και περί ώρα _____ σε 
γενόμενο έλεγχο από δασικούς υπαλλήλους της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου κατελήφθης να υλοτομείς 
χωρίς άδεια της αρμόδιας δασικής αρχής δασικά προϊόντα …»  
 
Η πλήρης δικογραφία πρέπει αποτελείται από: 
 

1. Τυχόν αναφορά δασικού υπαλλήλου για την παράνομη πράξη. Αυτοψία – τυχόν 
φωτοερμηνεία (δασολόγου – δασοπόνου). 

2. Τυχόν Έγγραφα άλλων Υπηρεσιών ή Καταγγελία πολίτη. 
3. Δασική Αστυνομική Διάταξη Υλοτομίας. 
4. Τυχόν πράξη χαρακτηρισμού ή απόφαση με την οποία η έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα 

(ΦΕΚ). 
5. Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στις έννοιες 

«κατελήφθη» ή «διεπιστώθη» αφού από αυτές προσδιορίζεται επακριβώς και το 
χρονικό όριο του αυτοφώρου. 

6. Τυχόν Έκθεση Σύλληψης και Βεβαίωσης πλημμελήματος επ’ αυτοφώρω. 
7. Εκθέσεις Ένορκης Εξέτασης Μαρτύρων (Υπόδειγμα Δ-5) πολιτών, δασοφυλάκων κ.α. 
8. Έκθεση Εξέτασης χωρίς όρκο (του/των μηνυόμενου/ων, εγκαλούμενων) (Υπόδειγμα Δ-6α) ή 

Έκθεση Εξέτασης Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9). 
9. Δελτίο Στοιχείων Ταυτότητας Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9γ), Φωτοαντίγραφο 

Αστυνομικής ταυτότητας. 
10. Έκθεση Κατάσχεσης των δασικών προϊόντων (ξύλων), των εργαλείων που 

χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των αδικημάτων της παράνομης υλοτομίας, του 
μεταφορικού μέσου, του διπλώματος οδήγησης του οδηγού, της άδειας κυκλοφορίας 
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και των πινακίδων του οχήματος– Απόδειξη παράδοσης κατασχεθέντων μεταφορικών 
μέσων προς φύλαξη (μεσεγγύηση). 

11. Τα κατασχεθέντα δασικά προϊόντα (καυσόξυλα) διατίθενται από τον Δ/ντή Δασών άνευ 
δημοπρασίας, είτε σε αγαθοεργά ή άλλα κοινωφελή ιδρύματα είτε σε δημόσιες 
υπηρεσίες, για την κάλυψη των αναγκών τους σε καυσόξυλα είτε στον οικείο Δήμο, για 
την κάλυψη των ατομικών αναγκών ατόμων, που αποδεδειγμένα υπάγονται σε ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες, εφόσον τα άτομα αυτά δεν συμμετείχαν σε οποιοδήποτε στάδιο και 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην προαναφερόμενη παράνομη ενέργεια (της υλοτομίας, 
συλλογής, μεταφοράς κ.λπ.). Η εν λόγω διάθεση γίνεται επί καταβολή τιμήματος, που 
αντιστοιχεί στο ήμισυ της αντίστοιχης αγοραίας τιμής του ισχύοντος πίνακα 
διατιμήσεως. 

12. Το δίπλωμα οδήγησης του οδηγού, η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας των 
κατασχεθέντων μέσων, παραδίδονται στην Αστυνομία συντάσσοντας Έκθεση παράδοσης 
– παραλαβής. 

13. Επαρκές Φωτογραφικό Υλικό, αν υπάρχει. 
14. Στην περίπτωση που δεν έχουμε αυτόφωρη διαδικασία, ούτε βέβαια σύλληψη και 

βεβαίωση πλημμελήματος επ’ αυτοφώρω, τότε ο δασικός υπάλληλος συντάσσει α) 
Υποβολή Πρωτοκόλλου Μηνύσεως, β) Πρωτόκολλο Μηνύσεως και γ) Έκθεση Ένορκης 
Εξέτασης Μηνυτή. 

15. Υποβολή δικογραφίας (διαβιβαστικό) στον Δημόσιο Κατήγορο ή τον Εισαγγελέα. 
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7. Παράνομη ρίψη απορριμμάτων  σε δασικού χαρακτήρα έκταση 
(σκουπίδια, τσιμέντα, μπάζα, λήμματα κ.α.)  

ΔΙΑΤΑΞΗ 

 Άρθρο 45 παρ. 1 και 2 του ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 
4280/2014. 

ΠΟΙΝΗ 

 Άρθρο 119 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 101 Α΄) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Κατηγορείσαι ως υπαίτιος για το ότι στην δασική θέση ……………………… …………………………… 
περιφέρειας οικισμού …………………….. Δήμου ……………… παρέβλεψες καθ’ οιονδήποτε τρόπο την κατά 
προορισμό χρήση δάσους -  δασικής έκτασης – αναδασωτέας έκτασης – δημόσιας χορτολιβαδικής ή 
βραχώδους έκτασης.  
 
Συγκεκριμένα ότι στην ανωτέρω δασική θέση απέρριψες, χωρίς προηγούμενη άδεια της αρμόδιας 
αρχής, με πρόθεση, υλικά, απορρίμματα ή άλλα αντικείμενα ……………………………………….………… 
 
 
Σημείωση: Σε περίπτωση αυτόφωρης σύλληψης αντικαθιστούμε στην απολογία του 
κατηγορουμένου τις λέξεις «προέβης» ή «πραγματοποίησες» με τη φράση «διότι την ____/201_ και 
περί ώρα _____ σε γενόμενο έλεγχο από δασικούς υπαλλήλους της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου 
κατελήφθης να απορρίπτεις …»  
 

Η πλήρης δικογραφία πρέπει αποτελείται από: 

1. Τυχόν αναφορά δασικού υπαλλήλου για την παράνομη πράξη. Αυτοψία – τυχόν 
φωτοερμηνεία (δασοπόνου – δασολόγου). 

2. Τυχόν Έγγραφα άλλων Υπηρεσιών ή καταγγελία πολίτη. 
3. Τυχόν Έκθεση Σύλληψης και Βεβαίωση πλημμελήματος επ’ αυτοφώρω. 
4. Εκθέσεις Ένορκης Εξέτασης Μαρτύρων (Υπόδειγμα Δ-5) πολιτών, δασοφυλάκων κ.α. 
5. Έκθεση Εξέτασης χωρίς όρκο (του/των μηνυόμενου/ων, εγκαλούμενων) (Υπόδειγμα Δ-6α) ή 

Έκθεση Εξέτασης Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9). 
6. Δελτίο Στοιχείων Ταυτότητας Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9γ), Φωτοαντίγραφο 

Αστυνομικής ταυτότητας. 
7. Επαρκές Φωτογραφικό Υλικό, αν υπάρχει. 
8. Στην περίπτωση που δεν έχουμε αυτόφωρη διαδικασία, ούτε βέβαια σύλληψη και 

βεβαίωση πλημμελήματος επ’ αυτοφώρω, τότε ο δασικός υπάλληλος συντάσσει α) 
Υποβολή Πρωτοκόλλου Μηνύσεως, β) Πρωτόκολλο Μηνύσεως και γ) Έκθεση Ένορκης 
Εξέτασης Μηνυτή. 

9. Υποβολή δικογραφίας (διαβιβαστικό) στον Εισαγγελέα. 
10. Μετά τον σχηματισμό δικογραφίας γίνεται έγγραφο στο Δήμο για την περισυλλογή και 

απομάκρυνση των απορριμμάτων από τη δασική θέση. 
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8. Πυρκαγιά (εμπρησμός) 

Αρμόδια όργανα είναι τα Πυροσβεστικά όργανα.  
(Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού) 

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης η Δασική Υπηρεσία ενημερώνει την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία. 

ΠΟΙΝΗ 

 Άρθρο 264 - ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ – Εμπρησμός 

 Άρθρο 265 - ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ – Εμπρησμός σε δάση 

 Άρθρο 266 - ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ – Εμπρησμός από αμέλεια 

 Άρθρο 267 - ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ  
 

 

 

9. Παράνομο άναμμα και διατήρηση της φωτιάς στην ύπαιθρο 
(και σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις) για οποιοδήποτε σκοπό 
(λόγους εστίασης, κατασκήνωσης, κ.α.), κατά την αντιπυρική 
περίοδο (1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους) 

Αρμόδια όργανα ελέγχου τα Πυροσβεστικά όργανα.  
(Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού) 

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης η Δασική Υπηρεσία ενημερώνει την Πυροσβεστική 
Υπηρεσία. 

ΔΙΑΤΑΞΗ   

 Πυροσβεστικές Διατάξεις αριθμ. 9/2000 (ΦΕΚ 1459 Β΄) και 9Α /2005 (ΦΕΚ 1554 Β΄) 

ΠΟΙΝΗ 

 Άρθρο 458 - ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ – Παραβάσεις διοικητικών πράξεων (πρόστιμο) 
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II. ΘΗΡΑ 

Η θήρα επιτρέπεται να ασκείται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια τόσο για τα θηλαστικά όσο και 
για τα άγρια πτηνά ακολουθώντας πάντα συγκεκριμένους κανόνες. (Άρθρο 251 του ν.δ. 86/69 (ΦΕΚ 
Α'7) «Δασικός Κώδιξ»).  
 
Για τη θήρα των πτηνών ισχύουν οι αριθμ. 414985/29-11-1985 (άρθρα 1 και 2) «Μέτρα διαχείρισης 
της άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ  757 Β΄ 18-12-1985) και Η.Π. 37338/1807/Ε103/1-9-2010 (άρθρα 1, 6 
και 7) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των 
οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί 
διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως 
κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.  
 
Για τις μηνύσεις – έρευνες – κατασχέσεις – δημεύσεις των οργάνων και μέσων θήρας ισχύουν οι 
παρακάτω διατάξεις: 
 

 Άρθρο 289 του ν.δ. 86/1969 Δασικός Κώδικας (7 Α΄) «Καθήκοντα ανακριτικών υπαλλήλων 
επί παρανόμου θήρας». 

 Άρθρο 288 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» «Κατάσχεσις και δήμευσις μέσων 
παρανόμου θήρας» 

 
 

Πταίσματα-πλημμελήματα θήρας 

Στις πταισματικές παραβάσεις θήρας που διαπιστώνονται στην ύπαιθρο δεν γίνεται σύλληψη του 
δράστη, αλλά λαμβάνονται πλήρη στοιχεία ταυτότητας, κατάσχονται άδεια θήρας, όπλα κ.α. (Έκθεση 
Κατάσχεσης). Αν δεν μπορούν να ληφθούν τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας στην ύπαιθρο οδηγείται 
για το σκοπό αυτό στο Δασονομείο ή στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα για διακρίβωση των 
στοιχείων της ταυτότητας του παραβάτη. Ο δασικός υπάλληλος αναφέρει στο Δασονομείο την 
παράβαση και σχηματίζεται άμεσα πλήρη δικογραφία. 

 
Πταίσματα θήρας είναι: 

1. Θήρα του λαγού κατά τις ημέρες ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από 15/9 μέχρι 
και 10/1 (εντός κυνηγετικής περιόδου του λαγού). 
ΠΡΟΣΟΧΗ Από 20-8 έως 15-9 και από 10-1 έως 28-2, διαστήματα που δεν έχει ανοίξει 
ακόμα ή έχει λήξει το κυνήγι του λαγού αντίστοιχα (παρά μόνο των πουλιών, σύμφωνα με 
την ετήσια Ρυθμιστική Θήρας) και συλληφθεί κάποιος να κυνηγά λαγό τότε η παράβαση 
δεν είναι για τη ΔΑΔ (πταίσμα), αλλά θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου του λαγού (βλ. ν.δ. 
86/69, άρθρο 261, παρ. 2α) και είναι πλημμέλημα (βλ. αριθμ. 1 παράβαση). 

2. Θήρα της πέρδικας κατά τις ημέρες ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από 15-9 
έως 30-11 (εντός κυνηγετικής περιόδου). 

3. Θήρα των δενδρόβιων και εδαφόβιων πουλιών εκτός Ζωνών διάβασης των πουλιών από 
20-8 έως 14-9. 

4. Θήρα των υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών εκτός του διαστήματος από 15-9 έως 31-1 ή 
10-2 ανάλογα με το είδος. 

5. Αριθμός κάρπωσης ανά κυνηγό πάνω από ένα λαγό, ή τέσσερις πέρδικες κ.α. 
6. Χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου κατά τις ημέρες ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, 

ΠΕΜΠΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από 15-9 μέχρι και 10-1 (εντός κυνηγετικής περιόδου του λαγού).  
7. Θήρα πτηνών από πάσης φύσεως υπερυψωμένες ή μη εγκαταστάσεις κατασκευασμένες 

από επεξεργασμένα δομικά υλικά. Εντός των Ζ.Ε.Π. (Ζώνες Ειδικής Προστασίας) 
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8. Κυνήγι του λαγού, της μπεκάτσας και του ορτυκιού, χωρίς οι κυνηγοί να φέρουν στον 
κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης 
απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη 
διάρκεια του κυνηγίου. 

9. Κυνήγι σε στύλους ΔΕΗ, ΟΤΕ. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημειώνουμε ότι σε κάθε παραπάνω περίπτωση ο κυνηγός πρέπει να έχει 
θεωρημένη από τη Δασική Αρχή άδεια κυνηγίου, αλλιώς έχουμε άλλη παράβαση (θήρα 
χωρίς άδεια κυνηγίου - πλημμέλημα)  

10. Εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους 
χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται 
οπουδήποτε αλλού.  (Βλ. Ειδική παρουσίαση της παράβασης αριθμ. 7). 

11. Μεταφορά κυνηγετικών όπλων σε υπαιθρίους τόπους κατά την περίοδο που απαγορεύεται 
η θήρα, κατά δε τον χρόνον της κυνηγετικής περιόδου άνευ αδείας θήρας. 

12. Η μετά του κυνηγετικού όπλου διάβασις δι' απηγορευμένων εις την θήραν εκτάσεων, εκτός 
εάν το όπλον είναι λελυμένον. 

13. Μεταφοράς κυνηγετικού όπλου δι’ οχημάτων παντός είδους, πλοίων κλπ. ή εντός 
κατοικημένων περιοχών, χωρίς να είναι κενόν φυσιγγίων και να φέρεται υποχρεωτικώς 
εντός θήκης, λελυμένον. Τα εντός των οικίων φυλαττόμενα κυνηγετικά όπλα, δέον όπως 
τηρούνται κενά φυσιγγίων. 

 
Πλημμελήματα είναι όλες οι υπόλοιπες παραβάσεις θήρας 

Σε περιπτώσεις πλημμελημάτων ο δράστης συλλαμβάνεται (συμπληρώνεται η «Έκθεση σύλληψης 
του δράστη και βεβαίωσης πλημμελήματος επ’ αυτοφώρω») γίνεται επί τόπου η κατάσχεση της 
άδειας θήρας, των θηραμάτων και όλων των μέσων θήρας (Έκθεση Κατάσχεσης και (τυχόν) 
Μεσεγγύησης). Στη συνέχεια οδηγείται στο Δασονομείο ή στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα για 
τον σχηματισμό πλήρους δικογραφίας. 
Αν υπάρχει δυνατότητα λαμβάνεται επαρκές φωτογραφικό υλικό στην ύπαιθρο ή στο γραφείο. 
Σε περίπτωση παράβασης θήρας (με όπλο) το διαβιβαστικό (μόνο) της δικογραφίας κοινοποιείται 
στον αρμόδιο Κυνηγετικό Σύλλογο και στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας της αρμόδια Δ/νσης 
Αστυνομίας για ανάκληση της άδειας κατοχής του κυνηγετικού όπλου. 
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΘΗΡΑΣ 

1. Παράνομη θήρα (Κυνηγετική περίοδος - Χρόνος θήρας – Θήρα 
κατά τη νύχτα) 

Για τα θηλαστικά θηράματα 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 Άρθρο 261 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας», «Χρόνος θήρας» 

 Ρυθμιστική Θήρας, εκδίδεται ετήσια από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 Δασική Αστυνομική Διάταξη Θήρας, εκδίδεται ετήσια από τον Δ/ντή Δασών 

ΠΟΙΝΗ 

ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ 

 Άρθρο 287 παρ.10β και 11γ του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» «Ποιναί κατά των 
παραβαινόντων τας διατάξεις περί θήρας» 

 

Για την θήρα των πτηνών 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Άρθρα 1, 2 παρ.1α και 5 της αριθμ. 414985/29-11-1985 ΚΥΑ του υφυπουργού Εθνικής 
Οικονομίας και αναπληρωτή υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας 
πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ  757 Β΄ 18-12-1985). 

ΠΟΙΝΗ   

ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ 
 

 Άρθρο 9 παρ.3 της αριθμ. 414985/29-11-1985 ΚΥΑ του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας 
και αναπληρωτή υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ  
757 Β΄ 18-12-1985). 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Κατηγορείσαι ως υπαίτιος παράνομης θήρας - Θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου ή κατά τις 
νυκτερινές ώρες, ενώ αυτό απαγορεύεται.   
Συγκεκριμένα στις ………………………. 2017 και ώρα ……….. στην θέση ………………………… περιφέρειας 
…………………….. Δήμου ……………… κατελήφθης επ’ αυτοφώρω από δασικό υπάλληλο να θηρεύεις με 
το κυνηγετικό σου όπλο παράνομα, (καθώς η ημερομηνία αυτή βρίσκεται εκτός κυνηγετικής 
περιόδου, που αρχίζει από ….. και λήγει ………) ή κατά την διάρκεια της νύκτας. 
 
 
Η πλήρης δικογραφία πρέπει αποτελείται από: 
 

1. Έκθεση Σύλληψης του δράστη και βεβαίωσης πλημμελήματος επ’ αυτοφώρω. 
2. Έκθεση (τυχόν) Κατάσχεσης των θηραμάτων και όλων των μέσων θήρας και 

(τυχόν)Μεσεγγύησης (Δ-26) 
3. ΔΑΔ Θήρας 
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4. Επαρκές Φωτογραφικό Υλικό 
5. Εκθέσεις Ένορκης Εξέτασης Μαρτύρων (Υπόδειγμα Δ-5) πολιτών, δασοφυλάκων κ.α. 
6. Έκθεση Εξέτασης (χωρίς όρκο) Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9) 
7. Δελτίο Στοιχείων Ταυτότητας Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9γ), Φωτοαντίγραφο 

Αστυνομικής ταυτότητας. 
8. Σε περίπτωση που υπάρχει θήραμα (λαγός) και είναι ζωντανό, χωρίς τραύματα, 

απελευθερώνεται στο περιβάλλον και συντάσσεται Πρακτικό απελευθέρωσης 
υπογεγραμμένο από δυο δασικούς υπαλλήλους. 

9. Σε περίπτωση που το θήραμα (λαγός) είναι σκοτωμένο πρόσφατα, εκποιείται (πλειοδοτικός 
διαγωνισμός) σε πολυσύχναστο σημείο και συντάσσεται Πρακτικό υπογεγραμμένο από 
δυο δασικούς υπαλλήλους. Τα χρήματα (εκπλειστηρίασμα) κατατίθενται στην Τράπεζα 
της Ελλάδος (Πράσινο Ταμείο - Κεφάλαιο Θήρας στον αριθμό λογαριασμού 26671/8). Το 
ΦΠΑ (24%) κατατίθεται σε χωριστό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδας (Απόδοσης 
ΦΠΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης) με IBAN GR 
8501000230000002341144900. 

10. Υποβολή δικογραφίας (διαβιβαστικό) στον Εισαγγελέα. Το πρακτικό του πλειοδοτικού 
διαγωνισμού εκποίησης των θηραμάτων και το αποδεικτικό κατάθεσης των χρημάτων 
μπορεί να γίνει σε δεύτερο χρόνο και να αποσταλεί αμέσως στον Εισαγγελέα, για την 
συμπλήρωση της δικογραφίας.  

11. Σε περίπτωση παράβασης θήρας (με όπλο) το διαβιβαστικό (μόνο) της δικογραφίας 
κοινοποιείται στον αρμόδιο Κυνηγετικό Σύλλογο και στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας της 
Δ/νσης Αστυνομίας Ηρακλείου για Ανάκληση της άδειας κατοχής του κυνηγετικού 
όπλου. 

 
Σε περίπτωση λαθροθηρίας με αυτοκίνητο την νύχτα με συνεπιβάτες τότε εκτός από την κατηγορία 
για παράβαση του άρθρου 287 του ν.δ. 86/69 «Περί δασικού κώδικα» προβλέπεται κατηγορία περί 
όπλων για το φυσικό αυτουργό και κατηγορία για απλή συνέργεια σε λαθροθηρία για τους 
υπόλοιπους επιβαίνοντες του οχήματος. 
Συμπληρώνοντας στη δικογραφία… σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του Ποινικού Κώδικα «Απλή 
συνέργεια σε λαθροθηρία». 
 
Ποινικός Κώδικας – Συμμετοχή 
Άρθρο 45 του Ποινικού Κώδικα - Συναυτουργοί.  
Άρθρο 46 του Ποινικού Κώδικα - Ηθικός αυτουργός και άμεσος συνεργός.  
Άρθρο 47 του Ποινικού Κώδικα - Απλός συνεργός 
Άρθρο 48 του Ποινικού Κώδικα - Γενική διάταξη.  
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2. Παράνομη θήρα - Θήρα σε απαγορευμένο χώρο  

(Πόλεις, χωριά, μεμονωμένα σπίτια, ατρύγητους αμπελώνες, αθέριστα σπαρμένα, καλλιεργημένες 
εκτάσεις και οπωρώνες, εντός περιφραγμένων ύψους 1,50 μ ιδιόκτητων εκτάσεων. Αυθαίρετη 
τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων θήρας) 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 256 του ν.δ. 86/69 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7Α΄), σε συνδυασμό με την 
αριθμ. 414985/29-11-1985 ΚΥΑ του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και αναπληρωτή υπουργού 
Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ  757 Β΄), της ετήσιας απόφασης του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις Θήρας για κάθε κυνηγετική περίοδο» και της 
ετήσιας «Δασικής Αστυνομικής Διάταξης Θήρας Νομού Ηρακλείου για κάθε κυνηγετική περίοδο», το 
κυνήγι όλων των θηραμάτων απαγορεύεται στους κατοικημένους χώρους, σε ακτίνα 250 μέτρων από 
την τελευταία κατοικία πόλεως και οικισμών και 150 μέτρα γύρω από μεμονωμένες κατοικίες. 
 

Για τα θηλαστικά θηράματα 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:  

 Άρθρο 256 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας», «Απηγορευμένοι εις την θήραν χώροι» 

ΠΟΙΝΗ  

ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ 

 Άρθρο 287 παρ.7 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» «Ποιναί κατά των παραβαινόντων 
τας διατάξεις περί θήρας» 

 

Για την θήρα των πτηνών 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Άρθρα 1, 2 παρ.1α και 6 της αριθμ. 414985/29-11-1985 ΚΥΑ του υφυπουργού Εθνικής 
Οικονομίας και αναπληρωτή υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας 
πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ  757 Β΄ 18-12-1985). 

ΠΟΙΝΕΣ  

ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ 
 

 Άρθρο 9 της αριθμ. 414985/29-11-1985 ΚΥΑ του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και 
αναπληρωτή υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ  
757 Β΄ 18-12-1985). 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Κατηγορείσαι ως υπαίτιος για το ότι στις …………… 2017 θήρευες σε περιοχή που απαγορεύεται.   
Συγκεκριμένα κατελήφθης επ’ αυτοφώρω από δασικό υπάλληλο να θηρεύεις παράνομα στις 
………………………. 2017 και περί ώρα …….. στην θέση ………………………… περιφέρειας …………………….. του 
Δήμου ……………………..……, σε απόσταση μικρότερη των 250 μέτρων από τα όρια του οικισμού ή σε 
απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων από οικία ή εντός ατρύγητου αμπελώνα ή εντός 
περιφραγμένης ιδιόκτητης έκτασης ή  ….. 
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Η πλήρης δικογραφία πρέπει αποτελείται από: 
 

1. Τυχόν αναφορά δασικού υπαλλήλου για την παράνομη πράξη. 
2. ΔΑΔ Θήρας 
3. Έκθεση Σύλληψης του δράστη και βεβαίωσης πλημμελήματος επ’ αυτοφώρω. 
4. Έκθεση (τυχόν) Κατάσχεσης των θηραμάτων και όλων των μέσων θήρας και 

(τυχόν)Μεσεγγύησης (Δ-26) 
5. Επαρκές Φωτογραφικό Υλικό 
6. Εκθέσεις Ένορκης Εξέτασης Μαρτύρων (Υπόδειγμα Δ-5) πολιτών, δασοφυλάκων κ.α. 
7. Έκθεση Εξέτασης (χωρίς όρκο) Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9) 
8. Δελτίο Στοιχείων Ταυτότητας Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9γ), Φωτοαντίγραφο 

Αστυνομικής ταυτότητας. 
9. Στην περίπτωση που δεν έχουμε αυτόφωρη διαδικασία, ούτε βέβαια σύλληψη και 

βεβαίωση πλημμελήματος επ’ αυτοφώρω, τότε ο δασικός υπάλληλος συντάσσει α) 
Υποβολή Πρωτοκόλλου Μηνύσεως, β) Πρωτόκολλο Μηνύσεως και γ) Έκθεση Ένορκης 
Εξέτασης Μηνυτή. 

10. Σε περίπτωση που υπάρχει θήραμα (λαγός) και είναι ζωντανό, χωρίς τραύματα, 
απελευθερώνεται στο περιβάλλον και συντάσσεται Πρακτικό απελευθέρωσης 
υπογεγραμμένο από δυο δασικούς υπαλλήλους. 

11. Σε περίπτωση που το θήραμα (λαγός) είναι σκοτωμένο πρόσφατα, εκποιείται (πλειοδοτικός 
διαγωνισμός) σε πολυσύχναστο σημείο και συντάσσεται Πρακτικό υπογεγραμμένο από 
δυο δασικούς υπαλλήλους. Τα χρήματα (εκπλειστηρίασμα) κατατίθενται στην Τράπεζα της 
Ελλάδος (Πράσινο Ταμείο - Κεφάλαιο Θήρας στον αριθμό λογαριασμού 26671/8). Το ΦΠΑ 
(24%) κατατίθεται σε χωριστό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδας (Απόδοσης ΦΠΑ της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης) με IBAN GR 8501000230000002341144900. 

12. Υποβολή δικογραφίας (διαβιβαστικό) στον Εισαγγελέα. Το πρακτικό του πλειοδοτικού 
διαγωνισμού εκποίησης των θηραμάτων και το αποδεικτικό κατάθεσης των χρημάτων 
μπορεί να γίνει σε δεύτερο χρόνο και να αποσταλεί αμέσως στον Εισαγγελέα, για την 
συμπλήρωση της δικογραφίας. 

13. Σε περίπτωση παράβασης θήρας (με όπλο) το διαβιβαστικό (μόνο) της δικογραφίας 
κοινοποιείται στον αρμόδιο Κυνηγετικό Σύλλογο και στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας της 
Δ/νσης Αστυνομίας Ηρακλείου για Ανάκληση της άδειας κατοχής του κυνηγετικού όπλου. 
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3. Παράνομη Θήρα χωρίς νόμιμη άδεια θήρας 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Άρθρο 262 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας», «Άδειαι θήρας» 

ΠΟΙΝΗ 

ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ 

Η ποινή διαφοροποιείται αν έχει σκοτώσει ενδημικό θήραμα ή όχι. 

 Άρθρο 287 παρ. 11δ και 10γ του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» «Ποιναί κατά των 
παραβαινόντων τας διατάξεις περί θήρας» 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Κατηγορείσαι ως υπαίτιος παράνομης θήρας.   
Συγκεκριμένα στις ………………………. 2017 στην θέση ………………………… περιφέρειας …………………….. 
Δήμου ……………….………, σε γενόμενο έλεγχο δασικού υπαλλήλου κατελήφθης να θηρεύεις (με το 
κυνηγετικό σου όπλο) χωρίς την προβλεπόμενη άδεια θήρας από την αρμόδια δασική αρχή. 
 
 
Η πλήρης δικογραφία πρέπει αποτελείται από: 
 

1. Τυχόν αναφορά δασικού υπαλλήλου για την παράνομη πράξη ή καταγγελία πολίτη. 
2. ΔΑΔ Θήρας 
3. Έκθεση Σύλληψης του δράστη και βεβαίωσης πλημμελήματος επ’ αυτοφώρω. 
4. Έκθεση (τυχόν) Κατάσχεσης των θηραμάτων και όλων των μέσων θήρας και 

(τυχόν)Μεσεγγύησης (Δ-26) 
5. Επαρκές Φωτογραφικό Υλικό 
6. Εκθέσεις Ένορκης Εξέτασης Μαρτύρων (Υπόδειγμα Δ-5) πολιτών, δασοφυλάκων κ.α. 
7. Έκθεση Εξέτασης (χωρίς όρκο) Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9) 
8. Δελτίο Στοιχείων Ταυτότητας Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9γ), Φωτοαντίγραφο 

Αστυνομικής ταυτότητας. 
9. Σε περίπτωση που υπάρχει θήραμα (λαγός) και είναι ζωντανό, χωρίς τραύματα, 

απελευθερώνεται στο περιβάλλον και συντάσσεται Πρακτικό απελευθέρωσης 
υπογεγραμμένο από δυο δασικούς υπαλλήλους. 

10. Σε περίπτωση που το θήραμα (λαγός) είναι σκοτωμένο πρόσφατα, εκποιείται (πλειοδοτικός 
διαγωνισμός) σε πολυσύχναστο σημείο και συντάσσεται Πρακτικό υπογεγραμμένο από 
δυο δασικούς υπαλλήλους. Τα χρήματα (εκπλειστηρίασμα) κατατίθενται στην Τράπεζα της 
Ελλάδος (Πράσινο Ταμείο - Κεφάλαιο Θήρας στον αριθμό λογαριασμού 26671/8). Το ΦΠΑ 
(24%) κατατίθεται σε χωριστό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδας (Απόδοσης ΦΠΑ της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης) με IBAN GR 8501000230000002341144900. 

11. Υποβολή δικογραφίας (διαβιβαστικό) στον Εισαγγελέα. Το πρακτικό του πλειοδοτικού 
διαγωνισμού εκποίησης των θηραμάτων και το αποδεικτικό κατάθεσης των χρημάτων 
μπορεί να γίνει σε δεύτερο χρόνο και να αποσταλεί αμέσως στον Εισαγγελέα, για την 
συμπλήρωση της δικογραφίας. 

12. Σε περίπτωση παράβασης θήρας (με όπλο) το διαβιβαστικό (μόνο) της δικογραφίας 
κοινοποιείται στον αρμόδιο Κυνηγετικό Σύλλογο και στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας της 
Δ/νσης Αστυνομίας Ηρακλείου για Ανάκληση της άδειας κατοχής του κυνηγετικού όπλου. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Κυνήγι μόνο με απόδειξη πληρωμής της αδείας (Γραμμάτιο Είσπραξης) στον Κυνηγετικό Σύλλογο, δεν 
αποτελεί νόμιμη θήρα.  
 
Ο κυνηγός για να είναι νόμιμος πρέπει κατά την διάρκεια του κυνηγίου να έχει μαζί του την 
θεωρημένη από τη Δασική Αρχή Άδεια Θήρας. 
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4. Παράνομη Θήρα - Παράβαση της ετήσιας ΔΑΔ Θήρας 

Θήρα του λαγού επιτρέπεται ΤΕΤΑΡΤΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ από 15-9 μέχρι και 10-1 (εντός 
κυνηγετικής περιόδου του λαγού). Τις υπόλοιπες ημέρες απαγορεύεται. 

ΠΡΟΣΟΧΗ Από 20-8 έως 15-9 και από 10-1 έως 28-2, διαστήματα που δεν έχει ανοίξει ακόμα ή έχει 
λήξει το κυνήγι του λαγού αντίστοιχα και συλληφθεί κάποιος να κυνηγά λαγό τότε η παράβαση δεν 
είναι για τη ΔΑΔ (πταίσμα), αλλά θήρα εκτός κυνηγετικής περιόδου του λαγού (βλ. ν.δ. 86/69, άρθρο 
261, παρ. 2α) και είναι πλημμέλημα (βλ. αριθμ. 1 παράβαση). 

Θήρα της πέρδικας επιτρέπεται ΤΕΤΑΡΤΗ – ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ από 15-9 έως 30-11 (εντός 
κυνηγετικής περιόδου). Τις υπόλοιπες ημέρες απαγορεύεται. 

Θήρα των δενδρόβιων και εδαφόβιων πουλιών επιτρέπεται στις Ζώνες διάβασης των πουλιών από 
20-8 έως 14-9. Σε όλες τις άλλες περιοχές από 15-9 έως 10, 20 ή 28-2 ανάλογα με το είδος. Ειδικά η 
μπεκάτσα μόνο από 15-9-2017 έως 10-2-2018.  

Θήρα των υδρόβιων και παρυδάτιων πουλιών επιτρέπεται από 15-9 έως 31-1 ή 10-2 ανάλογα με το 
είδος. 

Ο μέγιστος αριθμός κάρπωσης ανά κυνηγό είναι ένας λαγός, τέσσερις πέρδικες κ.α. 

Η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου επιτρέπεται από 15-9 μέχρι και 10-1 σε τρεις 
(3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες 
επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του λαγού.  

Εντός των Ζ.Ε.Π. (Ζώνες Ειδικής Προστασίας) απαγορεύεται η θήρα πτηνών από πάσης φύσεως 
υπερυψωμένες ή μη εγκαταστάσεις κατασκευασμένες από επεξεργασμένα δομικά υλικά.  

Εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους 
εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.  (Βλ. 
Ειδική παρουσίαση της παράβασης) 

Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου του λαγού, της μπεκάτσας και του ορτυκιού, 
οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος 
πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή 
ατυχημάτων.  

Απαγόρευση κυνηγίου στους στύλους ΔΕΗ, ΟΤΕ. 
 

ΔΙΑΤΑΞΗ  

 Δασική Αστυνομική Διάταξη Θήρας  
 

ΠΟΙΝΗ 

ΠΤΑΙΣΜΑ 
 

 Άρθρο 287 παρ. 18 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» «Ποιναί κατά των παραβαινόντων 
τας διατάξεις περί θήρας» 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ Δεν γίνεται σύλληψη, όμως γίνεται κατάσχεση όλων των μέσων θήρας σύμφωνα με το 
Άρθρο 288 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» «Κατάσχεσις και δήμευσις μέσων παρανόμου 
θήρας» 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Κατηγορείσαι ως υπαίτιος παράνομης θήρας.   
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Συγκεκριμένα στις ………………………. 201.. στην θέση ………………………… περιφέρειας …………………….. 
Δήμου ……………… σε τακτικό έλεγχο από δασικό υπάλληλο κατελήφθης επ’ αυτοφώρω να θηρεύεις 
………F……….. κατά παράβαση της αριθμ. …….. ΔΑΔ Θήρας της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου. 
 
F π.χ. λαγό ή πέρδικα ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή – ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή 
χρησιμοποιώντας σκύλο δίωξης – χωρίς να φέρεις στον κορμό του σώματός σου ένδυμα 
φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική 
πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων. 

 

Σημειώνουμε ότι σε κάθε παραπάνω περίπτωση ο κυνηγός πρέπει να έχει εκδώσει άδεια θήρας, 
αλλιώς έχουμε άλλη παράβαση (θήρα χωρίς νόμιμη άδεια). 
 
Η πλήρης δικογραφία πρέπει αποτελείται από: 
 

1. Τυχόν αναφορά δασικού υπαλλήλου για την παράνομη πράξη. 
2. ΔΑΔ Θήρας 
3. Έκθεση (τυχόν) Κατάσχεσης των θηραμάτων και όλων των μέσων θήρας και 

(τυχόν)Μεσεγγύησης (Δ-26) 
4. Επαρκές Φωτογραφικό Υλικό 
5. Εκθέσεις Ένορκης Εξέτασης Μαρτύρων (Υπόδειγμα Δ-5) πολιτών, δασοφυλάκων κ.α. 
6. Έκθεση Εξέτασης (χωρίς όρκο) Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9) 
7. Δελτίο Στοιχείων Ταυτότητας Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9γ), Φωτοαντίγραφο 

Αστυνομικής ταυτότητας. 
8. Υποβολή Πρωτοκόλλου Μηνύσεως, Πρωτόκολλο Μηνύσεως και Έκθεση Ένορκης Εξέτασης 

Μηνυτή (του δασοφύλακα που κάνει την μήνυση). 
9. Σε περίπτωση που υπάρχει θήραμα (λαγός) και είναι ζωντανό, χωρίς τραύματα, 

απελευθερώνεται στο περιβάλλον και συντάσσεται Πρακτικό απελευθέρωσης 
υπογεγραμμένο από δυο δασικούς υπαλλήλους. 

10. Σε περίπτωση που το θήραμα (λαγός) είναι σκοτωμένο πρόσφατα, εκποιείται (πλειοδοτικός 
διαγωνισμός) σε πολυσύχναστο σημείο και συντάσσεται Πρακτικό υπογεγραμμένο από 
δυο δασικούς υπαλλήλους. Τα χρήματα (εκπλειστηρίασμα) κατατίθενται στην Τράπεζα της 
Ελλάδος (Πράσινο Ταμείο - Κεφάλαιο Θήρας στον αριθμό λογαριασμού 26671/8). Το ΦΠΑ 
(24%) κατατίθεται σε χωριστό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδας (Απόδοσης ΦΠΑ της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης) με IBAN GR 8501000230000002341144900. 

11. Υποβολή δικογραφίας (διαβιβαστικό) στον Δημόσιο Κατήγορο. 
12. Σε περίπτωση παράβασης θήρας (με όπλο) το διαβιβαστικό (μόνο) της δικογραφίας 

κοινοποιείται στον αρμόδιο Κυνηγετικό Σύλλογο και στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας της 
Δ/νσης Αστυνομίας Ηρακλείου για Ανάκληση της άδειας κατοχής του κυνηγετικού όπλου. 
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5. Εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής  

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ  

Θήρα, αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών, η σύλληψη της άγριας πανίδας, η συλλογή 
της άγριας χλωρίδας, η καταστροφή ζώνης με φυσική βλάστηση με κάθε τρόπο, η καταστροφή των 
φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστράγγιση, η επιχωμάτωση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η 
ρύπανση των υδατικών συστημάτων, η διάθεση ή απόρριψη αποβλήτων. 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Άρθρο 19 παράγραφος 4.3, άρθρο 20 και άρθρο 21 παρ. 2 του ν. 1650/1986 «Για την 
προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 8 του ν. 
3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ85Α΄) και 
αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 5 και 6 του ν. 3937/2011 «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60Α΄) και το άρθρο 59 του ν. 4315/2014 «Πράξεις εισφοράς σε 
γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 269 Α΄). 

 

 Απόφαση Ίδρυσης ή Τροποποίησης του Καταφυγίου Άγριας Ζωής 

ΠΟΙΝΗ 

ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ 
 

 Άρθρο 28 Ν. 1650/86 : Ποινικές Κυρώσεις 

 Άρθρο 76 παρ.1 του Ποινικού Κώδικα «Δήμευση» 

 Άρθρο 288 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» «Κατάσχεσις και δήμευσις μέσων 
παρανόμου θήρας» 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Κατηγορείσαι ότι θήρευες εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής, ενώ αυτό απαγορεύεται.   
Συγκεκριμένα στις ………………………. 2017 στην θέση ………………………… περιφέρειας …………………….. 
Δήμου ……………… κατελήφθης επ’ αυτοφώρω από δασικό υπάλληλο να θηρεύεις παράνομα εντός 
του Καταφυγίου Άγριας Ζωής …………………………………………………………., το οποίο ιδρύθηκε με την αριθμ. 
……………………………………………. απόφαση του Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
(ΦΕΚ ………). 
 
Η πλήρης δικογραφία πρέπει αποτελείται από: 
 

1. Τυχόν αναφορά δασικού υπαλλήλου για την παράνομη πράξη ή καταγγελία πολίτη. 
2. Απόφαση Ίδρυσης ή Τροποποίησης του Καταφυγίου Άγριας Ζωής 
3. Έκθεση Σύλληψης του δράστη και βεβαίωσης πλημμελήματος επ’ αυτοφώρω. 
4. Έκθεση (τυχόν) Κατάσχεσης των θηραμάτων και όλων των μέσων θήρας και 

(τυχόν)Μεσεγγύησης (Δ-26) 
5. Επαρκές Φωτογραφικό Υλικό 
6. Εκθέσεις Ένορκης Εξέτασης Μαρτύρων (Υπόδειγμα Δ-5) πολιτών, δασοφυλάκων κ.α. 
7. Έκθεση Εξέτασης (χωρίς όρκο) Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9) 
8. Δελτίο Στοιχείων Ταυτότητας Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9γ), Φωτοαντίγραφο 

Αστυνομικής ταυτότητας. 
9. Στην περίπτωση που δεν έχουμε αυτόφωρη διαδικασία, ούτε βέβαια σύλληψη και 

βεβαίωση πλημμελήματος επ’ αυτοφώρω, τότε ο δασικός υπάλληλος συντάσσει α) 
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Υποβολή Πρωτοκόλλου Μηνύσεως, β) Πρωτόκολλο Μηνύσεως και γ) Έκθεση Ένορκης 
Εξέτασης Μηνυτή. 

10. Σε περίπτωση που υπάρχει θήραμα (λαγός) και είναι ζωντανό, χωρίς τραύματα, 
απελευθερώνεται στο περιβάλλον και συντάσσεται Πρακτικό απελευθέρωσης 
υπογεγραμμένο από δυο δασικούς υπαλλήλους. 

11. Σε περίπτωση που το θήραμα (λαγός) είναι σκοτωμένο πρόσφατα, εκποιείται (πλειοδοτικός 
διαγωνισμός) σε πολυσύχναστο σημείο και συντάσσεται Πρακτικό υπογεγραμμένο από 
δυο δασικούς υπαλλήλους. Τα χρήματα (εκπλειστηρίασμα) κατατίθενται στην Τράπεζα της 
Ελλάδος (Πράσινο Ταμείο - Κεφάλαιο Θήρας στον αριθμό λογαριασμού 26671/8). Το ΦΠΑ 
(24%) κατατίθεται σε χωριστό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδας (Απόδοσης ΦΠΑ της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης) με IBAN GR 8501000230000002341144900. 

12. Υποβολή δικογραφίας (διαβιβαστικό) στον Εισαγγελέα. Το διαβιβαστικό κοινοποιείται στην 
Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης (Μάρκου 
Μουσούρου 15, Ηράκλειο) για τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος 1650/1986.  

13. Σε περίπτωση παράβασης θήρας (με όπλο) το διαβιβαστικό (μόνο) της δικογραφίας 
κοινοποιείται στον αρμόδιο Κυνηγετικό Σύλλογο και στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας της 
Δ/νσης Αστυνομίας Ηρακλείου για Ανάκληση της άδειας κατοχής του κυνηγετικού όπλου. 
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6. Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές (Αφορά τη Νήσο Δία) 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ 

Θήρα χωρίς ειδική άδεια θήρας, η διάβαση με κυνηγετικό όπλο (επιτρέπεται λυμένο και εντός 
θήκης), η κατασκήνωση χωρίς άδεια της αρμόδιας δασικής αρχής, κ.α. 

Για τα θηρεύσιμα θηλαστικά 

ΔΙΑΤΑΞΗ 

 Άρθρο 254 παρ. 9, 10, 16 του ν.δ. 86/69 (ΦΕΚ Α'7) «Δασικός Κώδιξ» 

ΠΟΙΝΗ 

ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ 

 Άρθρο 287 παρ. 21α (πταίσματα) και 21β (πλημμελήματα) του ν.δ. 86/69 (ΦΕΚ Α'7) 
«Δασικός Κώδιξ» 

Για την θήρα των πτηνών 

ΔΙΑΤΑΞΗ  

 Άρθρο 6 παρ.1α της αριθμ. 414985/29-11-1985 ΚΥΑ του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας 
και αναπληρωτή υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ  
757 Β΄ 18-12-1985). 

ΠΟΙΝΗ 

ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ 
 

 Άρθρο 9 παρ.3 της αριθμ. 414985/29-11-1985 ΚΥΑ του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας 
και αναπληρωτή υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ  
757 Β΄ 18-12-1985). 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Κατηγορείσαι ως υπαίτιος για το ότι την  …………………………. 2017 και σε γενόμενο έλεγχο δασικού 
οργάνου που πραγματοποιήθηκε στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή νήσου Δία του Δήμου 
Χερσονήσου, κατελήφθης να θηρεύεις χωρίς ειδική αδειοδότηση της Δασικής Αρχής, ενώ αυτό 
απαγορεύεται. 
 
Η πλήρης δικογραφία πρέπει αποτελείται από: 
 

1. Τυχόν αναφορά δασικού υπαλλήλου για την παράνομη πράξη ή καταγγελία πολίτη. 
2. Απόφαση Ίδρυσης Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Νήσου Δία. 
3. Έκθεση Σύλληψης του δράστη και βεβαίωσης πλημμελήματος επ’ αυτοφώρω. 
4. Έκθεση (τυχόν) Κατάσχεσης των θηραμάτων και όλων των μέσων θήρας και 

(τυχόν)Μεσεγγύησης (Δ-26) 
5. Επαρκές Φωτογραφικό Υλικό 
6. Εκθέσεις Ένορκης Εξέτασης Μαρτύρων (Υπόδειγμα Δ-5) πολιτών, δασοφυλάκων κ.α. 
7. Έκθεση Εξέτασης (χωρίς όρκο) Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9) 
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8. Δελτίο Στοιχείων Ταυτότητας Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9γ), Φωτοαντίγραφο 
Αστυνομικής ταυτότητας. 

9. Στην περίπτωση που δεν έχουμε αυτόφωρη διαδικασία, ούτε βέβαια σύλληψη και 
βεβαίωση πλημμελήματος επ’ αυτοφώρω, τότε ο δασικός υπάλληλος συντάσσει α) 
Υποβολή Πρωτοκόλλου Μηνύσεως, β) Πρωτόκολλο Μηνύσεως και γ) Έκθεση Ένορκης 
Εξέτασης Μηνυτή. 

10. Σε περίπτωση που υπάρχει θήραμα (αγριοκούνελο) και είναι ζωντανό, χωρίς τραύματα, 
απελευθερώνεται στο περιβάλλον και συντάσσεται Πρακτικό απελευθέρωσης 
υπογεγραμμένο από δυο δασικούς υπαλλήλους. 

11. Σε περίπτωση που το θήραμα (αγριοκούνελο) είναι σκοτωμένο πρόσφατα, εκποιείται 
(πλειοδοτικός διαγωνισμός) σε πολυσύχναστο σημείο και συντάσσεται Πρακτικό 
υπογεγραμμένο από δυο δασικούς υπαλλήλους. Τα χρήματα (εκπλειστηρίασμα) 
κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος (Πράσινο Ταμείο - Κεφάλαιο Θήρας στον αριθμό 
λογαριασμού 26671/8). Το ΦΠΑ (24%) κατατίθεται σε χωριστό λογαριασμό στην Τράπεζα 
της Ελλάδας (Απόδοσης ΦΠΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης) με IBAN GR 
8501000230000002341144900. 

12. Υποβολή δικογραφίας (διαβιβαστικό) στον Δημόσιο Κατήγορο ή στον Εισαγγελέα. 
13. Σε περίπτωση παράβασης θήρας (με όπλο) το διαβιβαστικό (μόνο) της δικογραφίας 

κοινοποιείται στον αρμόδιο Κυνηγετικό Σύλλογο και στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας της 
Δ/νσης Αστυνομίας Ηρακλείου για Ανάκληση της άδειας κατοχής του κυνηγετικού όπλου. 
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7. Γενικά μέτρα προστασίας της άγριας ορνιθοπανίδας  

Παράνομη σύλληψη, διατήρηση σε αιχμαλωσία, αγοραπωλησία και κατοχή κάθε είδους ζωντανού 
πτερωτού θηράματος (π.χ. καρδερίνες κ.α.) Απαγορεύσεις: φόνος, σύλληψη, φωλιές, αυγά, 
αιχμαλωσία, έκθεση σε κοινή θέα, ταρίχευση, έκθεση σε κοινή θέα νεκρών πτηνών, σκόπιμη 
ενόχληση, εμπορική εκμετάλλευση, αγοραπωλησία. 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Άρθρα 1, 2 παρ.1α και 7 παρ.2α της αριθμ. 414985/29-11-1985 ΚΥΑ του υφυπουργού 
Εθνικής Οικονομίας και αναπληρωτή υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας 
πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ  757 Β΄ 18-12-1985). 

 Άρθρα 6 και 9 της αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε103/10 (ΦΕΚ 1495 Β/6-9-2010-Διορθ.σφαλμ. 
Στο ΦΕΚ 382 Β/11-3-11) : Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας 
ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ. 

ΠΟΙΝΗ  

ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ 

 Άρθρο 9 παρ.2 της αριθμ. 414985/29-11-1985 ΚΥΑ του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας 
και αναπληρωτή υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ  
757 Β΄ 18-12-1985). 

 Άρθρο 11 της αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε103/10  Κυρώσεις Διοικητικές και Ποινικές 

 Άρθρο 288 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» «Κατάσχεσις και δήμευσις μέσων 
παρανόμου θήρας» 

 
 ΠΡΟΣΟΧΗ !! Η παράβαση έχει και διοικητικές κυρώσεις. 
 
Τα ζωντανά θηράματα (π.χ. πουλιά) απελευθερώνονται στο φυσικό περιβάλλον και συντάσσεται 
σχετικό πρακτικό (απελευθέρωσης). 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Κατηγορείσαι ως υπαίτιος για το ότι στην …………..………………… (πόλη) του Δήμου …………….……………… 
την  …………………………. 2017, αν και απαγορεύεται η σύλληψη, η διατήρηση σε αιχμαλωσία, η 
αγοραπωλησία, η κατοχή, η μεταφορά, η εισαγωγή και η εξαγωγή κάθε είδους ζωντανού πτερωτού 
θηράματος, σε γενόμενο έλεγχο δασικών υπαλλήλων κατελήφθης στο (κατάστημά σου, πώλησης 
πουλιών, ζώων, εκτροφής ζώων κ.α.), ή στην οικία σου, που βρίσκεται στην οδό 
……………………………..….. αριθμό ……..., να έχεις συλλάβει και να διατηρείς σε αιχμαλωσία ή προς 
πώληση …………….. (αριθμός) ωδικά πτηνά και συγκεκριμένα (καρδερίνες - γαρδέλια), ενώ αυτό 
απαγορεύεται. 
 
 
Η πλήρης δικογραφία πρέπει αποτελείται από: 
 

1. Τυχόν αναφορά δασικού υπαλλήλου για την παράνομη πράξη. 
2. Έκθεση Σύλληψης του δράστη και βεβαίωσης πλημμελήματος επ’ αυτοφώρω. 
3. Έκθεση (τυχόν) Κατάσχεσης όλων των παράνομων μέσων κυνηγίου και των θηραμάτων. 
4. Εκθέσεις Ένορκης Εξέτασης Μαρτύρων (Υπόδειγμα Δ-5) πολιτών, δασοφυλάκων, 

θηροφυλάκων, κ.α. 
5. Έκθεση Εξέτασης χωρίς όρκο (του/των μηνυόμενου/ων, εγκαλούμενων) (Υπόδειγμα Δ-6α) ή 

Έκθεση Εξέτασης Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9) 
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6. Δελτίο Στοιχείων Ταυτότητας (τυχόν) Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9γ), Φωτοαντίγραφο 
Αστυνομικής ταυτότητας. 

7. Επαρκές Φωτογραφικό Υλικό 
8. Σε περίπτωση που υπάρχει σύλληψη ζωντανών πτηνών, χωρίς τραύματα, 

απελευθερώνονται στο περιβάλλον και συντάσσεται Πρακτικό απελευθέρωσης 
υπογεγραμμένο από δυο δασικούς υπαλλήλους. 

9. Στην περίπτωση που δεν έχουμε αυτόφωρη διαδικασία, ούτε βέβαια σύλληψη και 
βεβαίωση πλημμελήματος επ’ αυτοφώρω, τότε ο δασικός υπάλληλος συντάσσει α) 
Υποβολή Πρωτοκόλλου Μηνύσεως, β) Πρωτόκολλο Μηνύσεως και γ) Έκθεση Ένορκης 
Εξέτασης Μηνυτή. 

10. Υποβολή δικογραφίας (διαβιβαστικό) στον Εισαγγελέα. 
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8.  Κυνηγετικά όπλα  

Μεταφορά – Φύλαξη – Είδη όπλων 

Γενικά 

ΔΙΑΤΑΞΗ  

 Άρθρο 1 του ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Περί όπλων» όπως ισχύει καθορίζεται ακριβώς η 
έννοια του κυνηγετικού όπλου.  

ΠΟΙΝΗ 

ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ 
 

 Άρθρο 7 του ν. 2168/1993: Κατοχή, άρθρο 8: Κατοχή κυνηγετικών όπλων, άρθρο 10 : 
Οπλοφορία, άρθρο 11 : Μεταφορά όπλων και εκρηκτικών υλών και άρθρο 14: Οπλοχρησία 

Για τα θηρεύσιμα θηλαστικά 

ΔΙΑΤΑΞΗ 

 Άρθρο 252 παρ. 1 (είδος όπλου) και 3 (μεταφορά) του ν.δ. 86/69 (ΦΕΚ Α'7) «Δασικός 
Κώδιξ» 

ΠΟΙΝΗ 

ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ - ΠΤΑΙΣΜΑ 

 Άρθρο 287 παρ. 13 και 1 του ν.δ. 86/69 (ΦΕΚ Α'7) «Δασικός Κώδιξ» 

ΔΙΑΤΑΞΗ 

 Άρθρο 258 παρ.3δ (μεταφορά) &3ε (διάβαση) του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» 

ΠΟΙΝΗ 

ΠΤΑΙΣΜΑ 
 

 Άρθρο 287 παρ. 3 του ν.δ. 86/69 (ΦΕΚ Α'7) «Δασικός Κώδιξ» 
 

Για την θήρα των πτηνών 

ΔΙΑΤΑΞΗ  

 Άρθρο 4 της αριθμ. 414985/29-11-1985 ΚΥΑ του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και 
αναπληρωτή υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ  
757 Β΄ 18-12-1985). 

ΠΟΙΝΗ 

ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ 
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 Άρθρο 9 παρ.2 της αριθμ. 414985/29-11-1985 ΚΥΑ του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας 
και αναπληρωτή υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ  
757 Β΄ 18-12-1985). 

ΔΙΑΤΑΞΗ  

 Άρθρο 8 παρ.4 της αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε103/10 (ΦΕΚ 1495 Β/6-9-2010-Διορθ.σφαλμ. 
Στο ΦΕΚ 382 Β/11-3-11) : Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας 
ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ. 

 
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση σκαγιών μολύβδου για την θήρα πτηνών σε πάσης φύσεως 
υγροτοπικά οικοσυστήματα. 

ΠΟΙΝΗ 

ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ 

 Άρθρο 11 παρ.β της αριθμ Η.Π. 37338/1807/Ε103/10, Ποινικές Κυρώσεις 

 Άρθρο 288 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» «Κατάσχεσις και δήμευσις μέσων 
παρανόμου θήρας» 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Κατηγορείσαι ως υπαίτιος για το ότι την  …………………………. 2017 και σε γενόμενο έλεγχο δασικού 
οργάνου που πραγματοποιήθηκε στην θέση ………………………………….. του Δήμου …………….………………, 
κατελήφθης να μεταφέρεις με το αυτοκίνητό σου το κυνηγετικό σου όπλο πλήρη φυσιγγίων ή εκτός 

θήκης ή χωρίς να είναι λελυμένο, ενώ αυτό απαγορεύεται (ΠΤΑΙΣΜΑ). 
 
Κατηγορείσαι ως υπαίτιος για το ότι την  …………………………. 2017 και σε γενόμενο έλεγχο δασικού 
οργάνου που πραγματοποιήθηκε στην θέση ………………………………….. του Δήμου …………….………………, 
κατελήφθης να κυνηγάς με κυνηγετικό όπλο με ραβδωτή κάνη ή που έφερε άνω των τριών 

φυσιγγίων ή χωρίς δελτίο κατοχής κυνηγετικού όπλου, ενώ αυτό απαγορεύεται (ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ). 
 
 
Η πλήρης δικογραφία πρέπει αποτελείται από: 
 

1. Τυχόν αναφορά δασικού υπαλλήλου για την παράνομη πράξη. 
2. Σε περίπτωση πλημμελήματος: Έκθεση Σύλληψης του δράστη και βεβαίωσης 

πλημμελήματος επ’ αυτοφώρω. 
3. Έκθεση (τυχόν) Κατάσχεσης όλων των παράνομων μέσων κυνηγίου και των θηραμάτων. 
4. Εκθέσεις Ένορκης Εξέτασης Μαρτύρων (Υπόδειγμα Δ-5) πολιτών, δασοφυλάκων, 

θηροφυλάκων, κ.α. 
5. Έκθεση Εξέτασης χωρίς όρκο (του/των μηνυόμενου/ων, εγκαλούμενων) (Υπόδειγμα Δ-6α) ή 

Έκθεση Εξέτασης Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9) 
6. Δελτίο Στοιχείων Ταυτότητας (τυχόν) Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9γ), Φωτοαντίγραφο 

Αστυνομικής ταυτότητας. 
7. Επαρκές Φωτογραφικό Υλικό 
8. Στην περίπτωση που δεν έχουμε αυτόφωρη διαδικασία, ούτε βέβαια σύλληψη και 

βεβαίωση πλημμελήματος επ’ αυτοφώρω, τότε ο δασικός υπάλληλος συντάσσει α) 
Υποβολή Πρωτοκόλλου Μηνύσεως, β) Πρωτόκολλο Μηνύσεως και γ) Έκθεση Ένορκης 
Εξέτασης Μηνυτή. 

9. Υποβολή δικογραφίας (διαβιβαστικό) στον Δημόσιο Κατήγορο ή στον Εισαγγελέα. 
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10. Το διαβιβαστικό (μόνο) της δικογραφίας κοινοποιείται στον αρμόδιο Κυνηγετικό Σύλλογο 
και στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας της Δ/νσης Αστυνομίας Ηρακλείου για Ανάκληση της 
άδειας κατοχής του κυνηγετικού όπλου. 
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9. Απαγορευμένοι τρόποι και μέσα 

Παράνομη τοποθέτηση και χρήση παγίδων, διχτυών σύλληψης άγριων ζώων, χρησιμοποίηση 
ασυρμάτων για συντονισμό δράσης κατά τη θήρα, κατοχή, εμπορία, κατασκευή ηχομιμητικών 
συσκευών προσέλκυσης πουλιών. Παράνομη χρήση ελαστικής σφενδόνης, κραχτών, ομοιωμάτων 
και μιμητικών φωνών των θηραμάτων, παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων 
θανάτωσης των ζώων 

Για τη θήρα των άγριων θηλαστικών: 

ΔΙΑΤΑΞΗ  

 Άρθρο 252 παρ. 5 και 6 του ν.δ. 86/69 (ΦΕΚ Α'7) «Δασικός Κώδιξ»  

ΠΟΙΝΗ 

 Άρθρο 287 παρ. 17 (ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ) και 2 (ΠΤΑΙΣΜΑ) του ν.δ. 86/69 (ΦΕΚ Α'7) «Δασικός 
Κώδιξ» 

Για τη θήρα των άγριων πτηνών: 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Άρθρα 1, 2 παρ.1α και 7 παρ.1ε της αριθμ. 414985/29-11-1985 ΚΥΑ του υφυπουργού 
Εθνικής Οικονομίας και αναπληρωτή υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας 
πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ  757 Β΄ 18-12-1985). 

ΠΟΙΝΗ 

ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ 
 

 Άρθρο 9 παρ.2 της αριθμ. 414985/29-11-18-12-1985 απόφασης Υπ. Εθνικής Οικονομίας και 
Γεωργίας που εκδόθηκε βάσει του ν. 1338/1983 (ΦΕΚ  Α΄) 

 Άρθρο 7 της αριθμ. 414985/29-11-18-12-1985 απόφασης Υπ. Εθνικής Οικονομίας και 
Γεωργίας Απαγορευμένοι τρόποι και μέσα θήρας 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Άρθρα 5Ζ, 8 της αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε103/10 (ΦΕΚ 1495 Β/6-9-2010-Διορθ.σφαλμ. Στο 
ΦΕΚ 382 Β/11-3-11) : Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας 
ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ. 

ΠΟΙΝΗ 

ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ 
 

 Άρθρο 11   «Κυρώσεις»  της Η.Π. 37338/1807/Ε103/10. 

 Άρθρο 288 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» «Κατάσχεσις και δήμευσις μέσων 
παρανόμου θήρας» 
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10. Παράνομο εκτροφείο θηραμάτων 

Για τα θηλαστικά θηράματα (π.χ. λαγούς) 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Άρθρο 253 και 254 παρ.2 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7 Α΄) 

 Άρθρο 288 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» «Κατάσχεσις και δήμευσις μέσων 
παρανόμου θήρας» 

ΠΟΙΝΗ 

ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ 
 

 Άρθρο 287 παρ.9 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» «Ποιναί κατά των παραβαινόντων 
τας διατάξεις περί θήρας» 

Αν εκτρέφονται και πουλιά (π.χ. πέρδικες, ορτύκια) τότε προσθέτουμε 
και τις παρακάτω διατάξεις: 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 Άρθρα 1, 2 παρ.1α και 7 παρ.2α της αριθμ. 414985/29-11-1985 ΚΥΑ του υφυπουργού 
Εθνικής Οικονομίας και αναπληρωτή υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας 
πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ  757 Β΄ 18-12-1985). 

ΠΟΙΝΗ 

 Άρθρο 9 παρ.2 της αριθμ. 414985/29-11-1985 ΚΥΑ του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας 
και αναπληρωτή υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ  
757 Β΄ 18-12-1985). 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Κατηγορείσαι ως υπαίτιος για το ότι στις …………… 2017 στην θέση ………………………… περιφέρειας 
…………………….. Δήμου ………...………… σε γενόμενο έλεγχο δασικού υπαλλήλου κατελήφθης επ’ 
αυτοφώρω να διατηρείς παράνομα – χωρίς αδειοδότηση – ιδιωτικό εκτροφείο θηραμάτων, ενώ αυτό 
απαγορεύεται.  Συγκεκριμένα εξέτρεφες μέσα σε κλουβιά ……………….. λαγούς και …………. πέρδικες – 
ορτύκια κ.α. 
 
Η πλήρης δικογραφία πρέπει αποτελείται από: 
 

1. Τυχόν αναφορά δασικού υπαλλήλου για την παράνομη πράξη ή Καταγγελία πολίτη. 
2. Έκθεση Σύλληψης του δράστη και βεβαίωσης πλημμελήματος επ’ αυτοφώρω. 
3. Έκθεση (τυχόν) Κατάσχεσης των θηραμάτων και όλων των μέσων εκτροφής και 

(τυχόν)Μεσεγγύησης (Δ-26). 
4. Επαρκές Φωτογραφικό Υλικό. 
5. Εκθέσεις Ένορκης Εξέτασης Μαρτύρων (Υπόδειγμα Δ-5) πολιτών, δασοφυλάκων κ.α. 
6. Έκθεση Εξέτασης (χωρίς όρκο) Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9) 
7. Δελτίο Στοιχείων Ταυτότητας Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9γ), Φωτοαντίγραφο 

Αστυνομικής ταυτότητας. 
8. Στην περίπτωση που δεν έχουμε αυτόφωρη διαδικασία, ούτε βέβαια σύλληψη και 

βεβαίωση πλημμελήματος επ’ αυτοφώρω, τότε ο δασικός υπάλληλος συντάσσει α) 
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Υποβολή Πρωτοκόλλου Μηνύσεως, β) Πρωτόκολλο Μηνύσεως και γ) Έκθεση Ένορκης 
Εξέτασης Μηνυτή. 

9. Σε περίπτωση που υπάρχουν θηράματα (λαγοί, πέρδικες) και είναι ζωντανά, χωρίς 
τραύματα, απελευθερώνονται στο περιβάλλον (σε Κ.Α.Ζ.) και συντάσσεται Πρακτικό 
απελευθέρωσης υπογεγραμμένο από δυο δασικούς υπαλλήλους. 

10. Υποβολή δικογραφίας (διαβιβαστικό) στον Εισαγγελέα.  
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11. Παράνομη εκγύμναση σκύλου (εκτός καθορισμένης ζώνης) 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Άρθρο 255 παρ. 10 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας», σχετικά με τους «Κυνηγετικούς 
κύνες» 

 Ετήσια ΔΑΔ Θήρας. Στις Γενικές Απαγορεύσεις αναφέρεται: 3. Η εκγύμναση των 
κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους 
εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε 
αλλού.  

ΠΟΙΝΗ 

ΠΤΑΙΣΜΑ 

 Άρθρο 287 παρ.18 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» «Ποιναί κατά των παραβαινόντων 
τας διατάξεις περί θήρας» 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Κατηγορείσαι ως υπαίτιος εκγύμνασης κυνηγετικού σκύλου εκτός καθορισμένων ζωνών εκγύμνασης, 
ενώ αυτό απαγορεύεται.   
Συγκεκριμένα στις ………………………. 2017 στην θέση ………………………… περιφέρειας …………………….. 
Δήμου ……………… κατελήφθης επ’ αυτοφώρω από δασικό υπάλληλο να εκγυμνάζεις το κυνηγετικό 
σου σκύλο παράνομα, καθώς η περιοχή αυτή βρίσκεται εκτός καθορισμένων από την Δ/νση Δασών 
Ηρακλείου ζωνών εκγύμνασης κυνηγετικών σκυλιών. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο συλληφθείς δεν πρέπει να φέρει κυνηγετικό όπλο.  Σε αντίθετη περίπτωση ελέγχεται 
για παράνομη θήρα. 
 
Η πλήρης δικογραφία πρέπει να αποτελείται από: 

1. Τυχόν αναφορά δασικού υπαλλήλου για την παράνομη πράξη. 
2. ΔΑΔ Θήρας 
3. Έκθεση (τυχόν) Κατάσχεσης όλων των μέσων της παράβασης (Δ-26) 
4. Επαρκές Φωτογραφικό Υλικό 
5. Εκθέσεις Ένορκης Εξέτασης Μαρτύρων (Υπόδειγμα Δ-5) πολιτών, δασοφυλάκων κ.α. 
6. Έκθεση Εξέτασης (χωρίς όρκο) Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9) 
7. Δελτίο Στοιχείων Ταυτότητας Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9γ), Φωτοαντίγραφο 

Αστυνομικής ταυτότητας. 
8. Υποβολή Πρωτοκόλλου Μηνύσεως, Πρωτόκολλο Μηνύσεως και Έκθεση Ένορκης Εξέτασης 

Μηνυτή (του δασοφύλακα που κάνει την μήνυση). 
9. Υποβολή δικογραφίας (διαβιβαστικό) στον Δημόσιο Κατήγορο. 
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12. Γενικές απαγορεύσεις Θήρας 

Χρήση πλωτών, μηχανοκίνητων μέσων, μεταφορά όπλων εντός θήκης, προβολείς, ελκυστικά φώτα, 
θήρα αιγάγρου, αγοραπωλησία - μεταφορά προς πώληση θηράματος σε περίοδο απαγορεύσεως 
θήρας, αγοραπωλησία του λαγού και της πέρδικας καθ’ όλο το έτος, έκθεση σε κοινή θέα ή 
βασανισμός συλληφθέντων θηραμάτων, θήρα πλέον του ενός λαγού και πλέον των τεσσάρων 
περδίκων ανά κυνηγό, θήρα σε ενέδρα, μεταφορά ζώντος θηράματος, διατήρηση σε αιχμαλωσία 
παντός θηράματος, μεταφορά κυνηγετικού όπλου χωρίς άδεια, η διάβαση με κυνηγετικό όπλο από 
απαγορευμένη για θήρα περιοχή (εκτός και το όπλο είναι λυμένο). Χωρίς άδεια ταρίχευση 
θηραμάτων. Χωρίς άδεια εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά πώληση, διαφήμιση, μίσθωση, εμπορική 
εκμετάλλευση και γενικά η κατοχή, διάθεση, φύλαξη, έκθεση, μεταφορά, αποστολή και διακίνηση: 
των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών 
επεξεργασμένων ή μη, που υπάρχουν στον Κατάλογο Υπουργικής Απόφασης. 

Για τα θηλαστικά θηράματα 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Άρθρο 258 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» 

ΠΟΙΝΕΣ  

ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ - ΠΤΑΙΣΜΑ 
 

 Άρθρο 287 «Ποιναί κατά των παραβαινόντων τας διατάξεις περί θήρας» του ν.δ. 86/1969 
«Δασικός Κώδικας»  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις για τους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 
258 παράγραφος 6 περιπτ. α',β',γ',δ' και στ' 
 

 Άρθρο 288α του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας»  

 Άρθρο 288 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» «Κατάσχεσις και δήμευσις μέσων 
παρανόμου θήρας» 

Για την θήρα των πτηνών 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Άρθρα 1, 2 και 7 της αριθμ. 414985/29-11-1985 ΚΥΑ του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας 
και αναπληρωτή υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ  
757 Β΄ 18-12-1985). 

ΠΟΙΝΗ  

 Άρθρο 9 της αριθμ. 414985/29-11-1985 ΚΥΑ του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και 
αναπληρωτή υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ  
757 Β΄ 18-12-1985). 

 
ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 331794/99 (ΦΕΚ Β 281) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ: Από έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργούνται οι κυρώσεις που 
επιβάλλονται με το άρθρο 9 παράγραφο 1 της Κ. Υ. Α. 414985/29 - 11/18.12.1985 (ΦΕΚ 757Β), για 
παραβάσεις του άρθρου 7 παράγραφο 2, περίπτωση β της ιδίας Κ.Υ.Α. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Κατηγορείσαι ως υπαίτιος παράνομης θήρας.   
Συγκεκριμένα στις ………………………. 2017 και ώρα ……….. στην θέση ………………………… περιφέρειας 
…………………….. Δήμου ……………… κατελήφθης επ’ αυτοφώρω από δασικό υπάλληλο να θηρεύεις με 
το κυνηγετικό σου όπλο παράνομα, καθώς 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
……………………………………………………………………………………………….  
 
Η πλήρης δικογραφία πρέπει αποτελείται από: 
 

1. Τυχόν αναφορά δασικού υπαλλήλου για την παράνομη πράξη. 
2. Έκθεση Σύλληψης του δράστη και βεβαίωσης πλημμελήματος επ’ αυτοφώρω. 
3. Έκθεση (τυχόν) Κατάσχεσης των θηραμάτων και όλων των μέσων θήρας και 

(τυχόν)Μεσεγγύησης (Δ-26) 
4. Επαρκές Φωτογραφικό Υλικό 
5. Εκθέσεις Ένορκης Εξέτασης Μαρτύρων (Υπόδειγμα Δ-5) πολιτών, δασοφυλάκων κ.α. 
6. Έκθεση Εξέτασης (χωρίς όρκο) Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9) 
7. Δελτίο Στοιχείων Ταυτότητας Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9γ), Φωτοαντίγραφο 

Αστυνομικής ταυτότητας. 
8. Στην περίπτωση που δεν έχουμε αυτόφωρη διαδικασία, ούτε βέβαια σύλληψη και 

βεβαίωση πλημμελήματος επ’ αυτοφώρω, τότε ο δασικός υπάλληλος συντάσσει α) 
Υποβολή Πρωτοκόλλου Μηνύσεως, β) Πρωτόκολλο Μηνύσεως και γ) Έκθεση Ένορκης 
Εξέτασης Μηνυτή. 

9. Σε περίπτωση που υπάρχει θήραμα (λαγός) και είναι ζωντανό, χωρίς τραύματα, 
απελευθερώνεται στο περιβάλλον και συντάσσεται Πρακτικό απελευθέρωσης 
υπογεγραμμένο από δυο δασικούς υπαλλήλους. 

10. Σε περίπτωση που το θήραμα (λαγός) είναι σκοτωμένο πρόσφατα, εκποιείται (πλειοδοτικός 
διαγωνισμός) σε πολυσύχναστο σημείο και συντάσσεται Πρακτικό υπογεγραμμένο από 
δυο δασικούς υπαλλήλους. Τα χρήματα (εκπλειστηρίασμα) κατατίθενται στην Τράπεζα της 
Ελλάδος (Πράσινο Ταμείο - Κεφάλαιο Θήρας στον αριθμό λογαριασμού 26671/8). Το ΦΠΑ 
(24%) κατατίθεται σε χωριστό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδας (Απόδοσης ΦΠΑ της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης) με IBAN GR 8501000230000002341144900. 

11. Υποβολή δικογραφίας (διαβιβαστικό) στον Εισαγγελέα. Το πρακτικό του πλειοδοτικού 
διαγωνισμού εκποίησης των θηραμάτων και το αποδεικτικό κατάθεσης των χρημάτων 
μπορεί να γίνει σε δεύτερο χρόνο και να αποσταλεί αμέσως στον Εισαγγελέα, για την 
συμπλήρωση της δικογραφίας. 

12. Σε περίπτωση παράβασης θήρας (με όπλο) το διαβιβαστικό (μόνο) της δικογραφίας 
κοινοποιείται στον αρμόδιο Κυνηγετικό Σύλλογο και στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας της 
Δ/νσης Αστυνομίας Ηρακλείου για Ανάκληση της άδειας κατοχής του κυνηγετικού όπλου. 
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13. Άρνηση ελέγχου (ανθρώπου, αυτοκινήτου σε κάθε χώρο) – 
Απείθεια – Αντίσταση κατά της αρχής. 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Άρθρο 38 παρ. 9 του ν. 1845/1989. 

 Άρθρο 289 του ν.δ. 86/1969 Δασικός Κώδικας (7 Α΄) «Καθήκοντα ανακριτικών υπαλλήλων 
επί παρανόμου θήρας». 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο δασικός υπάλληλος δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου της ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ κυνηγετικού 
όπλου 

ΠΟΙΝΗ 

ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ 
 

 Άρθρο 38 παρ. 11 του ν. 1845/1989. 

 Άρθρο 287 παρ. 11 περ.ε και παρ. 23 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» «Ποιναί κατά 
των παραβαινόντων τας διατάξεις περί θήρας» 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Κατηγορείσαι ως υπαίτιος για το ότι στις …………… 2017 και περί ώρα ………., στην θέση 
….…………………… περιφέρειας οικισμού ….…………… Δήμου …………………………….……………… αρνήθηκες να 
υποστείς έλεγχο και έρευνα δασικού υπαλλήλου - θηροφύλακα, ενώ αυτό απαγορεύεται.   

 

Η πλήρης δικογραφία πρέπει αποτελείται από: 
1. Τυχόν αναφορά δασικού υπαλλήλου για την παράνομη πράξη. 
2. Εκθέσεις Ένορκης Εξέτασης Μαρτύρων (Υπόδειγμα Δ-5) πολιτών, δασοφυλάκων κ.α. 
3. Έκθεση Εξέτασης (χωρίς όρκο) Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9) 
4. Δελτίο Στοιχείων Ταυτότητας Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9γ), Φωτοαντίγραφο 

Αστυνομικής ταυτότητας. 
5. Υποβολή Πρωτοκόλλου Μηνύσεως, Πρωτόκολλο Μηνύσεως και Έκθεση Ένορκης Εξέτασης 

Μηνυτή (του δασοφύλακα που κάνει την μήνυση). 
6. Υποβολή δικογραφίας (διαβιβαστικό) στον Εισαγγελέα. 

 
Όποιος χωρίς αντίσταση εμποδίζει την είσοδο για τον έλεγχο οποιουδήποτε μέρους τιμωρείται για 
απείθεια: 
 

 Άρθρο 169 - ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ - Απείθεια 
 
Όποιος με αντίσταση εμποδίζει τον έλεγχο τιμωρείται για αντίσταση κατά της αρχής – βία – 
απειλή: 
 

 Άρθρο 167 - ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ – Αντίσταση κατά της αρχής – βία – απειλή 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Κατηγορείσαι ως υπαίτιος απείθειας (ή αντίστασης κατά της αρχής). 
Συγκεκριμένα στις …………… 2017 και περί ώρα ………., στην θέση ….…………………… περιφέρειας 
οικισμού ….…………… Δήμου …………… χωρίς αντίσταση (ή με απειλή βίας, ή με χρήση όπλου 
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………κ.α.……….) εμπόδισες τον έλεγχο και την έρευνα δασικού υπαλλήλου για ……………… 
………………………………………………………………, ενώ αυτό απαγορεύεται.   
 
Η πλήρης δικογραφία πρέπει αποτελείται από: 
 

1. Τυχόν αναφορά δασικού υπαλλήλου για την παράνομη πράξη. 
2. Εκθέσεις Ένορκης Εξέτασης Μαρτύρων (Υπόδειγμα Δ-5) πολιτών, δασοφυλάκων κ.α. 
3. Έκθεση Εξέτασης (χωρίς όρκο) Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9). 
4. Δελτίο Στοιχείων Ταυτότητας Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9γ), Φωτοαντίγραφο 

Αστυνομικής ταυτότητας. 
5. Υποβολή Πρωτοκόλλου Μηνύσεως, Πρωτόκολλο Μηνύσεως και Έκθεση Ένορκης Εξέτασης 

Μηνυτή (του δασοφύλακα που κάνει την μήνυση). 
6. Υποβολή δικογραφίας (διαβιβαστικό) στον Εισαγγελέα. 
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14. Παράνομη συλλογή σαλιγκαριών (HELIX και EOBANIA - 
χονδροί και λιανοί) 

Παράνομη είναι η συλλογή σαλιγκαριών κατά την περίοδο αναπαραγωγής τους, ήτοι από της 1ης 
Ιουλίου εκάστου έτους μέχρι της 31ης Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 
 
Παράβαση του άρθρου 4 παρ.1 του Π.Δ. 67/1981 (ΦΕΚ 23 Α) «Περί προστασίας της αυτοφυούς 
Χλωρίδος και Άγριας Πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και Ελέγχου της Ερεύνης επ’ 
αυτών», όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ Α΄ 43/1981, σε συνδυασμό με το άρθρο 258 παρ. 6α και β του 
ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7 Α), του άρθρου 1 παρ.2, άρθρου 2 παρ.δ4 και άρθρου 8 της 
ΚΥΑ αριθμ. 125188/246/13 (ΦΕΚ 285 Β/13-2-2013) «Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της 
αυτοφυούς χλωρίδας», και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 10 της ανωτέρω ΚΥΑ αριθμ. 
125188/246/13 (ΦΕΚ 285 Β/13-2-2013), που παραπέμπει  στο άρθρο 287 παρ. 22 του ν.δ. 86/1969 
«Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7 Α), όπως ισχύει. 
 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Άρθρο 1 και 4 του Π.Δ. 67/1981(Α΄ 23) «Περί προστασίας της αυτοφυούς Χλωρίδος και 
Άγριας Πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και Ελέγχου της Ερεύνης επ’ 
αυτών», όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ Α΄ 43/1981 και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 256/1987 
(Α΄ 114) 

 Άρθρο 258 παρ. 6α του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» 

 Σχετικά με την «Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας» 
εκδόθηκε η ΚΥΑ αριθμ. 125188/246/13 (ΦΕΚ 285 Β/13-2-2013).   

ΠΟΙΝΗ 

 Άρθρο 10 της προηγούμενης ΚΥΑ αριθμ. 125188/246/13 (ΦΕΚ 285 Β/13-2-2013):  Οι 
ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται αντίστοιχα με τις διατάξεις των 
παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 57 του Νόμου 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α) καθώς και η 
διαδικασία γνωστοποίησης των παραβάσεων σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις, που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 58 του ίδιου νόμου, έχουν εφαρμογή στις 
παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας που διαπιστώνονται σε είδη της αυτοφυούς 
χλωρίδας και άγριας πανίδας του άρθρου 2 της παρούσας.  

 Άρθρο 287 παρ.22 και άρθρο 288α του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Κατηγορείσαι ως υπαίτιος παράνομης συλλογής σαλιγκαριών.   
Συγκεκριμένα στις ………………………. 2017 και ώρα ……….. στην θέση ………………………… περιφέρειας 
…………………….. Δήμου ……………… κατελήφθης επ’ αυτοφώρω από δασικό υπάλληλο να συλλέγεις 
σαλιγκάρια του είδους HELIX, ενώ αυτό απαγορεύεται, καθώς η τρέχουσα είναι περίοδος 
αναπαραγωγής των σαλιγκαριών, που αρχίζει την 1η Ιουλίου εκάστου έτους μέχρι της 31ης 
Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 
 
 
Η πλήρης δικογραφία πρέπει αποτελείται από: 
 

1. Τυχόν αναφορά δασικού υπαλλήλου για την παράνομη πράξη. 
2. Έκθεση Σύλληψης του δράστη και βεβαίωσης πλημμελήματος επ’ αυτοφώρω. 
3. Έκθεση Κατάσχεσης των σαλιγκαριών 
4. Επαρκές Φωτογραφικό Υλικό 
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5. Εκθέσεις Ένορκης Εξέτασης Μαρτύρων (Υπόδειγμα Δ-5) πολιτών, δασοφυλάκων κ.α. 
6. Έκθεση Εξέτασης (χωρίς όρκο) Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9) 
7. Δελτίο Στοιχείων Ταυτότητας Κατηγορουμένου (Υπόδειγμα Δ-9γ), Φωτοαντίγραφο 

Αστυνομικής ταυτότητας. 
8. Στην περίπτωση που δεν έχουμε αυτόφωρη διαδικασία, ούτε βέβαια σύλληψη και 

βεβαίωση πλημμελήματος επ’ αυτοφώρω, τότε ο δασικός υπάλληλος συντάσσει α) 
Υποβολή Πρωτοκόλλου Μηνύσεως, β) Πρωτόκολλο Μηνύσεως και γ) Έκθεση Ένορκης 
Εξέτασης Μηνυτή. 

9. Σε περίπτωση αυτόφωρης διαδικασίας τα σαλιγκάρια απελευθερώνονται στο περιβάλλον 
και συντάσσεται Πρακτικό απελευθέρωσης υπογεγραμμένο από δυο δασικούς 
υπαλλήλους. 

10. Υποβολή δικογραφίας (διαβιβαστικό) στον Εισαγγελέα.  
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Δ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
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Νόμος 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών 
εν γένει εκτάσεων της Χώρας» 

Άρθρο 45 παρ. 1 και 2 

Γενικές διατάξεις 
 
1. Δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε επέμβαση που συνεπάγεται μεταβολή του 
προορισμού των δασών και δασικών εκτάσεων, πλην όσων ορίζονται ως επιτρεπτές στο παρόν 
Κεφάλαιο. 
 
2. Κάθε επιτρεπτή, κατά τις διατάξεις του παρόντος, επέμβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις 
αποτελεί εξαιρετικό μέτρο. Επέμβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις ως και σε δημόσιες 
χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 3 παράγραφος 5 
εδάφιο ε΄ του παρόντος νόμου, όπως ισχύει, επιτρέπεται μετά από έγκριση. Η έγκριση αυτή 
χορηγείται από τον Γενικό Γραμματέα (σήμερα Συντονιστή) της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
μετά από εισήγηση της οικείας δασικής αρχής, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στη διάταξη της 
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ή στις διατάξεις των άρθρων 46 έως 61. Σε περίπτωση 
επέμβασης από τρίτους στις ιδιωτικού χαρακτήρα εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις 
του παρόντος νόμου, απαιτείται και η έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη. 
 

Άρθρο 67Α παρ. 1 

Απαγόρευση οικοδόμησης δασικών εν γένει εκτάσεων  
 
1. Απαγορεύεται η ανέγερση οικοδομών, κτισμάτων και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων ή 
κατασκευών οριστικής ή προσωρινής μορφής, καθώς και η καταπάτηση, εκχέρσωση και φύτευση μη 
δασικών φυτών εντός δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων ή δημόσιων εκτάσεων των 
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των 
επιτρεπτών επεμβάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 46 έως 61 του έκτου κεφαλαίου. 
 

Άρθρο 70 παρ. 1 

Παραβάσεις υποχρεώσεων σχετικών προς αναδασώσεις 
 
« 1. Όποιος εκχερσώνει, υλοτομεί αποψιλωτικά, καλλιεργεί ή φυτεύει μη δασικά φυτά σε έκταση 
δημόσια ή ιδιωτική, που κηρύχθηκε αναδασωτέα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους 
και χρηματική ποινή τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε 100 τετραγωνικά μέτρα που 
καταστρέφονται. Η χρηματική ποινή για καταστροφή πέραν του ενός στρέμματος αναδασωτέας 
εκτάσεως αυξάνεται σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ για κάθε επιπλέον 100 τετραγωνικά μέτρα 
αναδασωτέας εκτάσεως που καταστρέφονται. Οι ποινές αυτές επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις 
ποινές των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 71 του παρόντος νόμου για την ανοικοδόμηση 
αναδασωτέων εκτάσεων. 
 
Επίσης επιβάλλεται διοικητική ποινή προστίμου με πράξη καταλογισμού του οικείου δασάρχη, η 
οποία εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της 
αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης που εκδίδεται σε βάρος των αναφερόμενων στο πρώτο 
εδάφιο προσώπων. Με μέριμνα της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής γνωστοποιούνται οι αποφάσεις 
αυτές, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή τους, στον οικείο δασάρχη. Το 
πρόστιμο ισούται με 1.467 ευρώ πολλαπλασιαζόμενα επί το συντελεστή Μ της παρ. 5 του άρθρου 16 
του π.δ. 437/1981 (Α΄ 120) και με την έκταση που καταστρέφεται σε στρέμματα. 
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Το πρόστιμο εισπράττεται κατά τα ισχύοντα για την είσπραξη Δημοσίων Εσόδων και αποδίδεται στον 
Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου, ως δαπάνη αποκατάστασης της δασικής βλάστησης 
που καταστράφηκε. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 
107 του ν.δ. 86/1969, όπως ισχύει, ο ιδιοκτήτης και ο κάτοχος ποιμνίου που συλλαμβάνεται με το 
ποίμνιό του μέσα σε αναδασωτέα έκταση ή που δεν λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να μην 
εισέρχονται τα ζώα μέσα σε αναδασωτέα έκταση, καθώς και αυτός που επιτρέπει τη βοσκή σε 
τρίτους, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από πεντακόσια (500) 
μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. 
 
Σε περίπτωση υποτροπής επί της ίδιας ή άλλης αναδασωτέας έκτασης οι παραπάνω ποινές κάθε 
παράβασης και το πρόστιμο διπλασιάζονται. - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 70 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 
ΤΟΥ ΑΡΘ. 41 ΤΟΥ Ν. 4280/14, ΦΕΚ-159 Α/8-8-14 – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 14 ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν. 3208/03, ΦΕΚ-303 Α’ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 29 ΤΟΥ Ν. 2081/92, ΦΕΚ-154 
Α   
 
(Με την παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν. 3208/03, ΦΕΚ-303 Α’ ορίζεται ότι : «Πρόστιμα που 
επιβλήθηκαν κατ' εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του N. 998/1979, σε βάρος 
προσώπων τα οποία αθωώθηκαν με τελεσίδικες αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων, καθώς και 
πρόστιμα που επιβλήθηκαν χωρίς τις εν λόγω δικαστικές αποφάσεις, διαγράφονται. Τυχόν 
καταβληθέντα ποσά δεν αναζητούνται»). 

Άρθρο 71 

Ανεπίτρεπτος μεταβολή χρήσεως 
 
1. Οι παραβάτες, εργολάβοι, υπεργολάβοι, κατασκευαστές, οι εντολείς τους και κάθε τρίτος που 
επιχειρεί, άνευ δικαιώματος ή καθ’ υπέρβαση των υπό του ν. 998/ 1979 προβλεπόμενων εξαιρέσεων 
την ανέγερση οποιουδήποτε κτίσματος ή κατασκευάσματος εντός δασών, δασικών και 
αναδασωτέων εκτάσεων ή δημόσιων χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ 
και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, όπως ισχύει, τιμωρούνται με κάθειρξη 
τουλάχιστον πέντε (5) ετών και χρηματική ποινή από 20.000 μέχρι 200.000 ευρώ. 
 
2. Οι συμπράττοντες στην ανοικοδόμηση ή κατασκευή υπάλληλοι και εργάτες των προσώπων της 
προηγούμενης περίπτωσης, οι συνεργάτες αυτών και κάθε τρίτος που παρέχει άμεση ή έμμεση 
συνδρομή πριν ή κατά την ανέγερση του κτίσματος ή της κατασκευής τιμωρούνται, με φυλάκιση 
τουλάχιστον ενός έτους και με χρηματική ποινή από 2.000 μέχρι 20.000 ευρώ.» 
 
3. Όποιος εκχερσώνει παράνομα δάσος, δασική έκταση, όποιος καλλιεργεί έκταση των ανωτέρω 
κατηγοριών που έχει εκχερσωθεί παράνομα ή φυτεύει μη δασικά φυτά ή παραβλάπτει καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο την κατά προορισμό χρήση δάσους, δασικής εκτάσεως, καθώς και όποιος ενεργεί 
επί εκχερσωθείσας παράνομα έκτασης πράξεις διακατοχής και σε κάθε περίπτωση όποιος 
πραγματοποιεί επέμβαση σε δάσος, δασική έκταση χωρίς την έγκριση της παραγράφου 2 ή την 
πράξη της παράγραφου 6 του άρθρου 45 του παρόντος νόμου τιμωρείται με τις ποινές της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 
 
Με τις ίδιες ποινές τιμωρούνται και εκείνοι κατ ’εντολή ή παρότρυνση ή οποιαδήποτε υποβοήθηση 
των οποίων τελέσθηκαν οι παραβάσεις αυτές. 
 
4. Κατά των παραβατών των προηγούμενων παραγράφων επιβάλλεται υποχρεωτικά δήμευση των 
προϊόντων των ως άνω αξιοποίνων πράξεων ως και των αντικειμένων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ή 
ήταν προορισμένα για την τέλεσή τους. 
 
5. Απαγορεύεται η σύνδεση των αναφερόμενων στην παραγράφο 1 του παρόντος άρθρου 
οικοδομών, κτισμάτων και εγκαταστάσεων με τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών 
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και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Οι παραβάτες τιμωρούνται με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή από 3.000 μέχρι 30.000 ευρώ. 
 
6. Το πρωτόκολλο κατεδάφισης- απομάκρυνσης κοινοποιείται εντός δύο (2) ημερών από την έκδοσή 
του στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Η μη τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων αποτελεί πειθαρχικό 
παράπτωμα και δεν επηρεάζει το κύρος της διαδικασίας. 
 
7. Ως προς την ανασταλτική δύναμη της έφεσης εφαρμόζεται το άρθρο 497 του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας. 
 
8.  Εκτελεστές έργων διανοίξεως οδών μη συμμορφούμενοι προς τις κατ’ άρθρο 48 παρ. 1 του 
παρόντος νόμου υποχρεώσεις τιμωρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 458 Π.Κ.. 
 
9. Οι μη συμμορφούμενοι με τις περί αποκατάστασης του φυσικού τοπίου και της δασικής 
βλάστησης υποχρεώσεις του άρθρου 52 του παρόντος ως και με τις κατ’ εφαρμογή αυτού από τη 
δασική αρχή επιβαλλόμενες υποχρεώσεις τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους και με 
χρηματική ποινή από 2.000 μέχρι 20.000 ευρώ. 
 
10.  Με τις ποινές της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται και οι μη συμμορφούμενοι με τις 
υποχρεώσεις του άρθρου 49 του παρόντος ως και με τις κατ’ εφαρμογή αυτού από τη δασική αρχή 
επιβαλλόμενες υποχρεώσεις. 
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Νόμος 86/1969 «Δασικός Κώδικας» 

Άρθρo 105 

Βοσκή εις αναδασωτέας εκτάσεις 
 
1. Με δασική αστυνομική διάταξη βοσκής, που εκδίδεται αυτεπάγγελτα από το δασάρχη 
απαγορεύεται η βοσκή παντός ζώου σε έκταση που κηρύχθηκε ανα-δασωτέα.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 105 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 60 ΤΟΥ Ν. 4264/14, ΦΕΚ-118 Α/15-5-14   
2. Εντός των ούτω απηγορευμένων εις την βοσκήν εκτάσεων επιτρέπεται εις τα όργανα της 
δασοφυλακής, αγροφυλακής και αστυνομίας να προβαίνουν εις τον φόνον ή την σύλληψιν των 
παρανόμως βοσκόντων ζώων, εφαρμοζομένων όσον αφορά εις την σύλληψιν, την πληρωμήν 
συλλήπτρων και την παροχήν βοηθείας κατά την σύλληψιν, των διατάξεων του άρθρ. 278. 
3. Δι' αποφάσεως του νομάρχου εκδιδομένης κατόπιν προτάσεως του αρμοδίου δασάρχου, δύναται 
να αρθή η απαγόρευσις της βοσκής ή να περιορισθή, είτε ως προς την απαγόρευσιν της βοσκής 
μόνον των αιγών είτε ως προς την απηγορευμένην έκτασιν. 

Άρθρo 107   

Βοσκή εις καέντα δάση 
 
1. Στις κηρυγμένες αναδασωτέες εκτάσεις λόγω πυρκαγιάς, που υπέρκεινται χωριών ή συνοικισμών 
ή βρίσκονται εντός λεκανών σχηματισμού χειμάρρων, απαγορεύεται η βοσκή, των μεν προβάτων και 
των μεγάλων ζώων το λιγότερο επί πενταετία, των δε αιγών το λιγότερο επί επταετία από την ημέρα 
της πυρκαγιάς. 
 
2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου και σε άλλες αναδασωτέες λόγω πυρκαγιάς 
εκτάσεις, εφόσον επήλθε πλήρης αναγέννηση μετά την πυρκαγιά, δύναται να ρυθμίζεται ο χρόνος 
της απαγόρευσης της βοσκής των κτηνοτροφικών ζώων αναλόγως των σταθ-μολογικών συνθηκών 
του οικοσυστήματος, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
μετά από εισήγηση του αρμοδίου Δασάρχη και σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή Συντονισμού και 
Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δια της βοσκής 
αυτών δεν κινδυνεύει η επελθούσα αναγέννηση των δασικών οικοσυστημάτων και η ομαλή 
αποκατάστασή τους.» 
 
3. Προκειμένου περί καεισών μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων, αι οποίαι δεν είναι προστατευτικαί 
κατά την παρ. 1 εδάφ. β' του παρόντος άρθρου, ως και χορτολιβαδικών εδαφών εφ' όσον θίγονται 
γενικώτεροι δασοπονικοί σκοποί και η πυρκαϊά οφείλεται εις εμπρησμόν, δύναται δι' αποφάσεως 
του νομάρχου, εκδιδομένης μετά πρότασιν των αρμοδίων δασάρχου και περιφερειακού διευθυντού 
δασών, να απαγορεύεται η βοσκή δια χρόνον μέχρι του εν τη παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
οριζομένου. 
 
4. Η κατά τας προηγουμένας παραγράφους δασική αστυνομική διάταξις βοσκής εκδίδεται 
αυτεπαγγέλτως υπό του δασάρχου, κατόπιν αυτοψίας αυτού, και εκτιμήσεως της προξενηθείσης εκ 
της πυρκαϊάς ζημίας. 
 

Άρθρο 251 

Θηράματα 
 
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: 
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Εκ των θηλαστικών: Των ακανθοχοίρου, νυκτερίδος, μυγαλής, ασπάλακος. 
Εκ των πτηνών: 
α) Των μικροτέρων κατά μέγεθος της σιταρήθρας, μη συμπεριλαμβανομένης (τούτεστι των 
μικροτέρων εις μήκος των 17 εκ.), β) των κύκνου, πελαργού, φοινικοπτέρου, ροδοχρόου, γερανού, 
κούκκου, όλων των ειδών γυπός (ορνέου), παντός είδους δρυοκολάτπυ, έποπος (τσαλαπετεινού), 
όλων των ειδών κίρκου (κιρκινεζιού) και τριόρχου, ακριδοθήρα (αγριοπουλιού), σίττης (τσοπανάκου 
σφυρικτή), αιγοθήλου (γιδοβίδι/πλάνου), του μικρού μελανοκεφάλου γλάρου, παντός είδους 
χελιδόνος, του κορακίου (χαλκοκουρούνας), παντός είδους νυκτοβίων και της τρυγόνος της 
στρεπτοπηλίας δεκαοκτώ (δεκοχτούρας). 
 
(Με το άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 414985/85 (ΦΕΚ-757 Β) απόφαση υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας 
και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας, ορίζεται ότι : «Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, οι 
διατάξεις των άρθρων 251, 252, 254, 256, 257, 258, εκτός της παρ. 3 περ. η 259, 261 και 264 του 
Ν.Δ/τος 86/69 «περί Δασικού Κώδικος» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις 
του Ν.Δ. 996/71 και Ν. 177/75, δεν εφαρμόζονται κατά το μέρος που αφορούν τη θήρα των 
πτηνών»). 
 

Άρθρο 252  

Μέσα ασκήσεως θήρας 
 
1. Η θήρα ασκείται μόνον δια συνήθους κυνηγετικού επωμιζομένου πυροβόλου όπλου, ως και δια 
τόξου και κυνηγετικού μαχαιρίου, μετά ή άνευ κυνός. (Τα υπόλοιπα εδάφια της παρ. 1 
καταργήθηκαν από το άρθρο 38 παρ. 1 εδ. β' του Ν. 2168/93, ΦΕΚ- 147 Α'). 
 
"2. (Καταργήθηκε από αρ. 38 παρ. 1 εδ. β' Ν. 2168/93 ΦΕΚ 147Α) 
 
3. Κατά πάσαν περίπτωσιν μεταφοράς κυνηγετικού όπλου οι 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 οικίων 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 ωρισμένας της 
Επικρατείας περιοχάς". (αντικ. των παρ. 2,3 και 4 ως άνω δια του άρθρ. 2 Νομ. 177/1975) 
 
5. Απαγορεύεται η τοποθέτησις και η χρήσις παγίδων, δηλητηρίων, δικτύων, βρόχων, εξού 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). 
 
(Με το άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 414985/85 (ΦΕΚ-757 Β) απόφαση υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας 
και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας, ορίζεται ότι : «Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, οι 
διατάξεις των άρθρων 251, 252, 254, 256, 257, 258, εκτός της παρ. 3 περ. η 259, 261 και 264 του 
Ν.Δ/τος 86/69 «περί Δασικού Κώδικος» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις 
του Ν.Δ. 996/71 και Ν. 177/75, δεν εφαρμόζονται κατά το μέρος που αφορούν τη θήρα των 
πτηνών»). 
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Άρθρο 253 

Εκτροφεία θηραμάτων Καταφύγια θηραμάτων. Ελεγχόμεναι κυνηγετικαί περιοχαί 
 
"Δι' αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, 
δύναται, δια την προστασίαν και διάσωσιν του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας εν γένει, καθώς 
επίσης και προς τον σκοπόν της διατηρήσεως, αναπτύξεως και εκμεταλλεύσεως "των πληθυσμών 
των θηραμάτων και των λοιπών ειδών της άγριας πανίδας ως και των ειδών της αυτοφυούς 
χλωρίδας" (αντικ. της μέσα σε "" φράσης από την παρ. 2 του άρθρου 57 του Ν. 2637/98, ΦΕΚ-200 Α'), 
να ιδρύωνται α) Εκτροφεία θηραμάτων, β) Καταφύγια θηραμάτων και γ) Ελεγχόμεναι Κυνηγετικάι 
Περιοχαί, επί ωρισμένων, σαφώς προσδιοριζομένων δια της αποφάσεως αυτού, εδαφικών 
εκτάσεων, απαγορευομένης απολύτως της εντός αυτών θήρας ή επιτρεπομένης ταύτης υπό 
ωρισμένας προϋποθέσεις κατά τα εν άρθρ. 254 του παρόντος ειδικώτερον οριζόμενα". 
 
(αντικατάσταση του ως άνω άρθρ. 253 δια του άρθρ. 3 Νομ. 177/1975) 

Άρθρο 254 

'Ιδρυσις και Λειτουργία Εκτροφείων Θηραμάτων Καταφυγίων Θηραμάτων Ελεγχομένων 
Κυνηγετικών Περιοχών 
 
1. "Δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας δύναται να ιδρύωνται μέχρις 60 εκτροφεία θηραμάτων, 
επί σκοπώ αναπαραγωγής και αυξήσεως των ενδημικών θηραμάτων ή εισαγωγής ξενικών τοιούτων, 
προς εμπλουτισμόν άλλων περιοχών δι' αυτών. Δια της αυτής αποφάσεως καθορίζονται αι εν 
εκάστω εκτελεστέαι δια την εκπλήρωσιν του ως άνω σκοπού εργασίαι. Δια την συντήρησιν και 
λειτουργίαν των εκτροφείων δύναται να προσλαμβάνωνται, δι' επιλογής, κατά τας κειμένας 
διατάξεις, αναλόγως των αναγκών εις έως δύο φύλακες κατά εκτροφείον, επί σχέσει εργασίας 
ιδωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αμειβόμενοι εις βάρος των πιστώσεων του Κεντρικού Ταμείου 
Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών ( Κεφάλαιον Θήρας). Οι φύλακες εκτροφείων εξομοιούνται ως 
προς τα προσόντα, αποδοχάς, δικαιώματα και καθήκοντα προς τους φύλακας θήρας. 
 
2. Με όμοια απόφαση επιτρέπεται η ίδρυση από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου, εκτροφείων θηραμάτων επί μη δημοσίων εκτάσεων, περιλαμβανομένων και των δασικού 
χαρακτήρα τοιούτων, καθώς και επί δημόσιων δασικών και εποικιστικών εκτάσεων, τις οποίες το 
Δημόσιο μπορεί να παραχωρεί ή να εκμισθώνει στους ενδιαφερομένους, έναντι τιμήματος ή 
μισθώματος που καθορίζεται από την επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του N. 998/1979, 
προς το σκοπό της αναπαραγωγής των θηραμάτων είτε προς εμπορία (κρέατος, δέρματος, πτερών, 
κεράτων κ.λπ.) είτε προς εμπλουτισμό περιοχών δια θηρεύσιμων ειδών, τηρουμένων των περί 
δημοσίας υγείας διατάξεων - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3208/03, 
ΦΕΚ-303 Α’   
 
3. Δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών επιτρέπεται: 
 
α) Η αγορά, άνευ δημοπρασίας υπό του Δημοσίου, εκτάσεων ως και ερημονήσων, ένθα διαβιούν 
αίγαγροι ή έτερα ευγενή θηράματα, προς δημιουργίαν εντός τούτων εκτροφείων ή προς ίδρυσιν 
σταθμών παρακολουθήσεως και δακτυλιάσεως αποδημητικών πτηνών. 
 
β) Η αναγκαστική απαλλλοτρίωσις κτημάτων οιασδήποτε φύσεως, κειμένων εντός των εκτάσεων 
περί ων το άρθρ. 253, προς πραγμάτωσιν του εν αυτώ σκοπού, του σκοπού τούτου καθοριζομένου 
δια του παρόντος, ως δημοσίας ωφελείας. 
 
4. Απαγορεύεται η επί σκοπώ θήρας, παραβίασις των ορίων εκτροφείων, ως και ο φόνος ή 
οισδήποτε βλάβη εκτρεφομένων θηραμάτων. 
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5. Με αποφάσεις του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ιδρύονται καταφύγια άγριας ζωής σε δασικές, δασοσκεπείς, 
χορτολιβαδικές, ελώδεις, υγροτοπικές, αγροτικές, παρόχθιες, παραλίμνιες και παράκτιες εκτάσεις, 
καθώς και σε ερημονησίδες με την προυπόθεση ότι οι εκτάσεις αυτές, είτε είναι απαραίτητες για τη 
διατροφή, διαχείμανση, αναπαραγωγή ή τη διάσωση των ειδών της άγριας πανίδας ή αυτοφυούς 
χλωρίδας, είτε είναι απαραίτητες για την επιβίωση ενός ή περισσοτέρων ειδών της άγριας πανίδας ή 
αυτοφυούς χλωρίδας που είναι μοναδικά, σπάνια ή απειλούνται με εξαφάνιση ή είτε αποτελούν 
αντιπροσωπευτικό δείγμα τύπου βιοτόπου. 
 
6. Εντός των καταφυγίων άγριας ζωής απαγορεύεται η θήρα κάθε θηράματος και κάθε είδους της 
άγριας πανίδας, η σύλληψη κάθε είδους της άγριας πανίδας για μη ερευνητικούς σκοπούς, η 
καταστροφή κάθε είδους ζώνης με φυσική βλάστηση, η καταστροφή κάθε είδους ζώνης με φυσική 
βλάστηση, η καταστροφή των ζωντανών φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστράγγιση και 
αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδατικών πόρων και η ένταξη έκτασης καταφυγίου 
άγριας ζωής σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό. Η εκτέλεση έργων ή εργασιών και ιδίως, 
αλιευτικά έργα, έργα αναδασμού, τουριστικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις, 
λατομεία μεταλλεία και δρόμοι εκτελούνται αφού προηγουμένως έχει υποβληθεί μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Α και έχει χορηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 
 
Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η σύλληψη ειδών της άγριας πανίδας και η μεταφορά τους προς 
εμπλουτισμό άλλων κατάλληλων περιοχών μόνον από τη Δασική Υπηρεσία. 
 
7. Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, μπορεί να απαγορεύεται ή να τίθενται όροι ή περιορισμοί στην άσκηση της 
αλιείας, γεωργίας, βοσκής, υλοτομίας, χρήσης των φυτοπροστατευτικών προιόντων και της συλλογής 
και κοπής αρωματικών, βαφικών, αρτυματικών, μελισσοκομικών και ανθοκομικών - διακοσμητικών 
φυτών για εμπορικούς σκοπούς. 
 
8. Εντός των καταφυγίων άγριας ζωής η Δασική Υπηρεσία δύναται να προγραμματίζει και να εκτελεί 
ειδικά έργα βελτίωσης του βιοτόπου των καταφυγίων άγριας ζωής και έργα ικανοποίησης των 
οικολογικών αναγκών του βιολογικού κύκλου των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς 
χλωρίδας και ιδίως αναδάσωση, διατήρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων, διατήρηση εκτάσεων με 
παραδοσιακές καλλιέργειες, έργα αναβάθμισης και αποκατάστασης υγροτοπικών εκτάσεων, 
δημιουργία και ανάπτυξη ζωνών φυτικής βλάστησης, δημιουργία δενδροστοιχιών κατά μήκος των 
αγροτικών δρόμων και ελωδών εκτεων. Τα εν λόγω ειδικά εργα ενεργούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 998/79 (ΦΕΚ-289 Α')" (αντικ. των παρ. 5,6,7 και 8 από την παρ. 3 του 
άρθρου 57 του Ν. 2637/98, ΦΕΚ-200 Α' – Η παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 2637/98 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν. 3937/11, ΦΕΚ-60 Α/31-3-11 ). 
 
9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται 
ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών, μπορεί να χαρακτηρίζονται ως συνεχείς 
ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, εκτάσεις, ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας, όχι μικρότερες των δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) στρεμμάτων εντός του χώρου της ηπειρωτικής Ελλάδας και 
πεντακοσίων (500) τουλάχιστον στρεμμάτων στη νησιωτική Ελλάδα. Πριν από την έκδοση της 
απόφασης αυτής συντάσσεται πλήρης μελέτη των απαιτούμενων τεχνικών έργων και βελτίωσης του 
φυσικού περιβάλλοντος του βιότοπου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανανέωση της άδειας 
λειτουργίας και την ισχύ της σχετικής απόφασης των ως άνω ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών 
είναι η υποβολή ανά τριετία μελέτης βοσκοϊκανότητας από την οποία να προκύπτει η μη μεταβολή 
του φυσικού περιβάλλοντος του βιότοπου. Διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί στο παρελθόν από 
την αρμόδια αρχή για τις οποίες πληρούται το τεκμήριο επιφανείας εκτάσεως κατά το προηγούμενο 
εδάφιο θεωρούνται νομίμως εκδοθείσες". -(Αντικατάσταση ως άνω της παρ. 9 με το άρθρο 12 του Ν. 
4164/13, ΦΕΚ-156 Α/9-7-13 (έναρξη ισχύος 10 ημέρες μετά τη δημόσιευση στην ΕτΚ) . Είχε 
τροποποιηθεί με το άρθρο 29 του Ν. 2040/92, όπως οι ως άνω διατάξεις τροποποιήθσαν την παρ. 9 
του άρθρου 4 του Ν. 177/75). 
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10. Εντός των ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών επιτρέπεται η θήρα κατά παρέκκλισιν των 
διατάξεων του παρόντος υπό όρους, προϋποθέσεις, πρόσθετα τέλη και διατυπώσεις, καθοριζομένας 
δια Π.Δ/τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Γεωργίας. Δια του αυτού Π.Δ/τος καθορίζεται ο 
τρόπος διοικήσεως, διαχειρίσεως, λειτουργίας, οργανώσεως προστασίας, φυλάξεως, κυκλοφορίας, 
οι οικονομικοί πόροι της ελεγχομένης κυνηγετικής περιοχής, ο τρόπος διαθέσεως των εσόδων αυτής, 
ο αριθμός του αναγκαιούντος προσωπικού, ως και πάσα εν γένει λεπτομέρεια αφορώσα την αρτίαν 
λειτουργίαν αυτής. 
 
11. Τα πάσης φύσεως έσοδα τα προερχόμενα εκ της θηραματικής εκμεταλλεύσεως των ελεγχομένων 
κυνηγετικών περιοχών περιέρχονται εις το Κεντρικόν Ταμείον Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών 
(Κεφάλαιον Θήρας). 
 
12. Οι ιδιοκτήται των εντός της ελεγχομένης κυνηγετικής περιοχής εκτάσεων δικαιούνται μερίσματος 
εκ των καθαρών εσόδων ταύτης, ο προσδιορισμός, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του οποίου 
καθορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας. 
 
13. Δύναται ο Υπουργός Γεωργίας, δι' αποφάσεώς του, εκδιδομένης μετά γνώμην του Τεχνικού 
Συμβουλίου Δασών να χαρακτηρίζη και μη δημοσίας εκτάσεις, ως κυνηγετικάς περιοχάς, επί τη 
αιτήσει των ιδιοκτητών αυτών και υπό τας προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. Εν αυταίς παρέχεται 
το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως της θήρας εις τους ιδιοκτήτας των, εφ' όσον ούτοι προβούν εις την 
ίδρυσιν ιδιωτικών εκτροφείων εμπλουτισμού των εκτάσεων τούτων και συντάξουν, δι' ιδιωτών 
δασολόγων, δαπάναις των, ειδικάς μελέτας ή πίνακας διαχειρίσεως του θηραματικού πλούτου, 
εγκρινομένας υπό του Υπουργείου Γεωργίας. Οι ιδιοκτήται των εκτάσεων τούτων δικαιούνται εις 
είσπραξιν δικαιώματος παρά των νομίμως εφοδιασμένων δι' αδείας θήρας κυνηγών. 
 
Το δικαίωμα τούτο καθορίζεται δια της αυτής αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας. 
 
14. Εις τας, εντός των ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών, ιδιοκτήτους εκτάσεις, τη συναινέσει των 
ιδιοκτητών, δύνανται να ενεργούνται φυτεύσεις και έτεραι συναφείς εργασίαι αποβλέπουσαι εις την 
βελτίωσιν του βιοτόπου και του περιβάλοντος εν γένει, δαπάναις της Ελεγχομένης Κυνηγετικής 
Περιοχής, ρυθμιζόμεναι δια Π.Δ/τος. 
 
15. Το αναγκαιούν δια την διοίκησιν, λειτουργίαν, διαχείρισιν και φύλαξιν της Ελεγχομένης 
Κυνηγετικής Περιοχής, προσωπικών, δύναται να τοποθετήται εκ του μονίμου υπηρετούντος 
(δασολόγων, δασικών, διοικητικών) υπό του Υπουργού Γεωργίας ή δια προσλήψεως μέχρι 3 
δασολόγων, 4 δασοκόμων, 5 υπαλλήλων λογιστών και διοικητικών και ενός φύλακος θήρας ανά 
10.000 στρέματα κυνηγετικής περιοχής, επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 
 
Αι αποδοχαί εν γένει του εκτάκτου προσωπικού βαρύνουν τας πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών. 
 
16. Απαγορεύεται η άσκησις θήρας εντός των ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών, κατά παράβασιν 
των διατάξεων του παρόντος και των βάσει αυτού εκδοθησομένων Π.Δ/των" - (Αντικατάσταση του 
ως άνω άρθρ. 254, με την παρ. 7 του άρθρ. 10 Ν.Δ. 996/1971. Αντικατεστάθη ως άνω δια του άρθρ. 4 
Νομ. 177/1975). 
 
(Με το άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 414985/85 (ΦΕΚ-757 Β) απόφαση υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας 
και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας, ορίζεται ότι : «Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, οι 
διατάξεις των άρθρων 251, 252, 254, 256, 257, 258, εκτός της παρ. 3 περ. η 259, 261 και 264 του 
Ν.Δ/τος 86/69 «περί Δασικού Κώδικος» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις 
του Ν.Δ. 996/71 και Ν. 177/75, δεν εφαρμόζονται κατά το μέρος που αφορούν τη θήρα των 
πτηνών»). 
 



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 
 

85 

 

Άρθρο 256  

Απηγορευμένοι εις την θήραν χώροι 
 
1. Απαγορεύεται η θήρα εντός των πόλεων, κωμοπόλεων, χωρίων ή συνοικισμών εν γένει και εις 
ακτίνα 250 μέτρων από της παρυφής αυτών ή εις ακτίνα 100 μέτρων από μεμονωμένων οικιών. Κατά 
παρέκκλισιν δύναται ο Υπουργός Γεωργίας, μετά πρότασιν της δασικής αρχής και συμφώνου γνώμης 
της οικείας αστυνομικής αρχής, να επιτρέπη την θήραν των επιβλαβών θηραμάτων και εις τους 
ανωτέρω χώρους. 
 
2. Απαγορεύεται η θήρα άνευ της συγκαταθέσεως του ιδιοκτήτου, νομέως ή μισθωτού: 
 
α) Εντός των αμπελώνων από της ενάρξεως της περιόδου της θήρας έως λήξεως του τρυγητού. 
β) Εντός των αθερίστων λειμώνων. 
"γ. Εντός καλλιεργουμένων εκτάσεων ή οπωρώνων από της ανθοφορίας μέχρι και της συγκομιδής 
των καρπών". 
"δ. Εντός περιφραγμένων δια συνεχούς αδιαπεράστου και ανυπερβλήτου από άνθρωπον φράχτου 
παντός είδους, ύψους τουλάχιστον 1,50 του μέτρου ιδιοκτησίαν εκτάσεων" (αντικ. των περιπτ. γ' και 
δ' ως άνω, δια της παρ. 1 του άρθρ. 6 Νομ. 177/1975). 
ε) (Κατηργήθη δια της παρ. 2 του άρθρ. 6 Νομ. 177/1975). 
 
3. Απαγορεύεται η θήρα εντός του πυρήνος εθνικών δρυμών. 
 
4. Απαγορεύεται η θήρα δια σκοπεύσεως επί πτηνών ισταμένων επί τηλεγραφικών στύλων, 
τηλεγραφικών καλωδίων του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος και λοιπών έργων, εφ' ων 
δύναται να προκληθή βλάβη εις τας εγκαταστάσεις. "5. Απαγορεύεται η τοποθέτησις απαγορευτικών 
της θήρας πινακίδων, άνευ προηγουμένης εγγράφου εγκρίσεως της οικείας Δασικής Αρχής" (προσθ. 
της παρ. 5,δια της παρ. 3 του άρθρ. 6 Νομ. 177/1975). 
 
(Με το άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 414985/85 (ΦΕΚ-757 Β) απόφαση υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας 
και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας, ορίζεται ότι : «Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, οι 
διατάξεις των άρθρων 251, 252, 254, 256, 257, 258, εκτός της παρ. 3 περ. η 259, 261 και 264 του 
Ν.Δ/τος 86/69 «περί Δασικού Κώδικος» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις 
του Ν.Δ. 996/71 και Ν. 177/75, δεν εφαρμόζονται κατά το μέρος που αφορούν τη θήρα των 
πτηνών»). 

Άρθρο 258 

Γενικαί απαγορεύσεις θήρας 
 
1. Απαγορεύεται: 
 
α) Η χρησιμοποίησις προς άσκησιν θήρας μηχανοκινήτων πλωτών μέσων, δια την θήραν των 
υδροβίων πτηνών εντός των λιμνών, ελωδών εκτάσεων, ποταμών και λιμνοθαλασσών. 
 
β) Η άσκησις της θήρας από μηχανοκινήτων μέσων και η μεταφορά δια τοιούτων κυνηγετικών 
όπλων, εάν ταύτα δεν είναι λελυμένα ή εντός θήκης, ως και δια 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 τω 
ιδιοκτητών τουτροχοφόρου άσκησις της θήρας, κατά τον διαληφθέντα τρόπον, θεωρείται ως 
επιβαρυντική περίπτωσις. 
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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 προ της 
1ης Αυγ. 1971 δύναται να εγκριθή η θήρα των ανωτέρω, εφ' όσον ο αριθμός τούττων αυξηθή, οπότε 
εν τη αποφάσει θα καθορίζεται ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος της θήρας, το είδος και ο αριθμός των 
θηραμάτων και η παρά του κυνηγού 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 λαγού και της πέρδικος, πλην των κατόπιν αδείας της 
Δασικής Αρχής, διατιθεμένων πλεονασμάτων των εκτροφείων ως και θηραμάτων εκ των 
ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών" (αντικ. της περιπτ. γ' ως άνω, δια της παρ. 1 του άρθρ. 7 Νομ. 
177/1975) 
 
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 πλεόν του ενός λαγού και τεσσάρων περδίκων δι' εκάστην ημερησίαν 
έξοδον τούτου. 
 
Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται δι' αποφάσεως 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 δια παρακολουθήσεως των ιχνών επί της χιόνος, 
ως και η χρησιμοποίησις βοηθού φέροντος όπλον, άνευ αδείας θήρας" (αντικ. της περιπτ. β' ως άνω, 
δια της παρ. 2 του άρθρ. 7 Νομ. 177/1975) 
 
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 πρς εμπλουτισμόν ζωολογικών κήπων 
και πάρκων των πόλεων. 
 
Επιτρέπεται η κατόπιν ειδικής αδείας του Υπουργού Γεωργίας σύλληψις και μεταφορά θηράματος δι' 
επιστημονικούς λόγους. 
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δ) Η άνευ αδείας της δασικής ή αστυνομικής αρχής μεταφορά κυνηγετικών όπλων εις υπαιρθίους 
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, αλώπεκτος, 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 
θεωρείαι ως παράβασις, ως επίσης και όταν οι πλείον των 6 κυνηγοί ευρίσκωνται εις τοιαύτην 
απόστασιν, ώστε να υφίσταται η απαιτουμένη ζώνη ασφαλείας δια τα θηράματα. Η ζώνη αύτη 
καθορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας. 
 
η) (Καταργήθηκε από την παρ. 5α του άρθρου 57 του Ν. 2637/98, ΦΕΚ-200 Α'). 
 
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 δια διδακτικούς σκοπούς εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. 
 
"5. Αι δασικαί αρχαί δύνανται να εκδίδουν απαγορευτικάς διατάξεις θήρας, μόνον κατόπιν 
αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας, δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προς 
ρύθμισιν θεμάτων αφορώντων την προστασίαν, διοίκησιν και διαχείρισιν του θηραματικού πλούτου 
και της ασκήσεως της θήρας εν γένει" (προσθ. της παρ. 5, δια της παρ. 3 του άρθρ. 7 Νομ. 
1787/1975). 
 
"6α. 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 
αυτοφυτούς 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 άγρας πανίδας της προηγούμενης περίπτωσης, οι 
όροι και οι προυποθέσεις χορήγησης της άδειας και ο τύπος αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. α'. 
 
γ. Για τη χορήγηση της άδειας της περίπτωση α' απαιτείται η καταβολή τελών, τα οποία αποτελούν 
έσοδα του Κρατικού Προυπολογισμού. 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 
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της ανωτέρω αδείας. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προυποθέσεις 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 - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. ε ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 3208/03, ΦΚΕ-303 Α’   
 
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 λειτουργίας τους δεν αντίκειται στις ισχύουσες περί δημόσιας 
υγείας διατάξεις" (προσθ. της παρ. 6 από την παρ. 5β του άρθρου 57 του Ν. 2637/98, ΦΕΚ-200 Α'). 
 
(Με το άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 414985/85 (ΦΕΚ-757 Β) απόφαση υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας 
και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας, ορίζεται ότι : «Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, οι 
διατάξεις των άρθρων 251, 252, 254, 256, 257, 258, εκτός της παρ. 3 περ. η 259, 261 και 264 του 
Ν.Δ/τος 86/69 «περί Δασικού Κώδικος» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις 
του Ν.Δ. 996/71 και Ν. 177/75, δεν εφαρμόζονται κατά το μέρος που αφορούν τη θήρα των 
πτηνών»). 

 

Άρθρο 261 

Χρόνος θήρας 
 
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 λαγού, από 15ης Σεπτεμβρίου και λήγει την 10ην Ιανουαρίου. 
 
β) Της ορεινής πέρδικος από 15ης Σεπτεμβρίου και λήγει την 30ην Νοεμβρίου. 
 
γ) ης πεδινής πέρδικος από 1ης Οκτωβρίου και λήγει την 30ην Νοεμβρίου. 
 
δ) Των λοιπών θηραμάτων, εξαιρέσει της περιπτώσεως της παρ. 3 του παρόντος άρθρου από 15ης 
Σεπτεμβρίου και λήγει την 10ην 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 
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περιοχάς όπου υπάρχουν περάσματα, καθοριζόμενα δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας τη 
προτάσει των Δασικών Αρχών" (αντικατάσταση των παρ. 2 και 3 δια του άρθρ. 8 Νομ.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" (αντικατάσταση των παρ. 2-4 
δια του άρθρ. 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 εξάρξεως της κυνηγετικής περιόδου επιτρέπεται η δια 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. 
 
(Με το άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 414985/85 (ΦΕΚ-757 Β) απόφαση υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας 
και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας, ορίζεται ότι : «Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, οι 
διατάξεις των άρθρων 251, 252, 254, 256, 257, 258, εκτός της παρ. 3 περ. η 259, 261 και 264 του 
Ν.Δ/τος 86/69 «περί Δασικού Κώδικος» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις 
του Ν.Δ. 996/71 και Ν. 177/75, δεν εφαρμόζονται κατά το μέρος που αφορούν τη θήρα των 
πτηνών»). 

Άρθρο 262 

Άδειαι θήρας 
 
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 δια την κυνηγετικήν περίοδον και 
περιφέρειαν, δι' ην εξεδόθη, διακρίνεται δε: 
 
α) Εις τοπικήν, ισχύουσαν δια την περιφέρειαν του Νομού. 
 
β) Εις περιφερειακήν, ισχύουσαν δια 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, δια την τοπικήν άδειαν, ββ) 300, δια την περιφερειακήν, γγ) 600, δια την γενικήν, 
δδ) 500, δια την γενικήν άδειαν υπηκόων ξένων Κρατών, δι' άσκησιν θήρας μέχρι 15 ημερών εε) 
1.500, δια την γενικήν υπηκόων ξένων Κρατών, δι' άσκησιν θήρας μέχρι δύο μηνών και ςς) 3.000, δια 
την γενικήν υπηκόων ξένων Κρατών, δι' άσκησιν θήρας κατά την διάρκειαν ολοκλήρου της 
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κυνηγετικής περιόδου. Οι ομογενείς υπήκοοι ξένων Κρατών ή οι διαμένοντες εν Ελλάδι πέραν της 
δεκαπενταετίας, καταβάλλουν δια την έκδοσιν αδείας, τα ως άνω δια 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. 86/1969 του Δασικού Κώδικα ως εισφορά υπέρ του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών και διατίθενται για 
φιλοθηραματικούς σκοπούς – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ Ν. 3170/03, ΦΕΚ-191 Α’   " (αντικατάσταση της παρ. 3 δια του ως άνω άρθρ. 12 Ν.Δ. 
996/1971) 
 
(Αύξησιν των ανωτέρω τελών θήρας βλ. εν υπ' αριθμ. 58485/2426/1975 αποφ. Υπ. Γεωργίας) 
 
(Με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 3170/03, ΦΕΚ-191 Α’ ορίζεται ότι : «Οι συνδρομές που 
εισπράχθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού από την Κυνηγετική Συνομοσπονδία 
Ελλάδος για τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας που προσλήφθηκαν από τις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες 
αναγνωρίζονται ως νομίμως διατεθείσες από την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος προς τις 
Κυνηγετικές Ομοσπονδίες για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας, εξόδων κίνησης, εξοπλισμού και 
λοιπών σχετικών δαπανών που αφορούν τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας που προσλήφθηκαν από τις 
Κυνηγετικές Ομοσπονδίες»). 
 
4. Προς έκδοσιν της κατά τα ανωτέρω αδείας θήρας απαιτείται εισέτι και γραμμάτιον ή τριπλότυποιν 
εισπράξεως του αρμοδίου ταμείου υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών 
(Κεφάλαιον Θήρας) εκ δραχ. 60 δια τοπικάς και περιφερειακάς αδείας και δραχ. 100 δια 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 δια 
κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας. 
 
6. Δι' αποφάσεως του επί της Γεωργίας Υπουργού, δημοσιευομένης εις την Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τύπος ή μορφή και τα στοιχεία, άτινα δέον να περιέχη η άδεια θήρας, 
η διαδικασία εκδόσεως ταύτης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς έκδοσιν ταύτης τόσον δια τους 
'Ελληνας πολίτας όσον και δια υπηκόοους ξένων κρατών, ως και τα απαιτούμενα προσόντα υγείας, 
κυνηγετικής ικανότητος και κυνηγετικών γνώσεων δια τους το πρώτον αιγουμένους έκδοσιν αδείας 
θήρας. 
 
(Η Επιτροπή εξετάσεων υποψηφίων για την απόκτηση άδειας κυνηγίου και οι σχετικές με αυτή 
διατάξεις καταργήθηκαν από την παρ. 17 άρθρ. 6 της 272961/26-26 Απρ. 1982 (ΦΕΚ Β' 216) Διορθ. 
σφαλμ. στο ΦΕΚ Β' 564/9- 8-1982 αποφ. Υπ. Προεδρ. Κυβερν. και Γεωργίας). 
 
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, μετατιθέμετνοι, 
δύνανται να θηρεύουν εις την περιφέρειαν της θέσεως εις ην τοποθετούνται με την αυτήν άδειαν 
θεωρουμένην παρά της δασικής αρχής. 

Άρθρο 268 

Παράνομη υλοτομία και μεταφορά δασικών προϊόντων - Παράνομη κλαδονομή - Παράβαση 
αστυνομικών διατάξεων 
 



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 
 

91 

 

1. α) Ο οπωσδήποτε βλάπτων δάσος ή δασική έκταση ή προξενών οποιαδήποτε φθορά, β) ο 
υλοτομών, κατασκευάζων ή συλλέγων δασικά προϊόντα χωρίς άδεια υλοτομίας ή έγκριση ατελούς 
υλοτομίας ή εγκατάσταση από τη δασική αρχή, προκειμένου δε περί μη δημοσίων δασών, και χωρίς 
αδεία του ιδιοκτήτη ή του διακατόχου του δάσους, όπου απαιτείται τέτοια άδεια, γ) ο υλοτομών, 
κατασκευάζων ή συλλέγων δασικά προϊόντα δυνάμει αδείας ή έγκρισης ατελούς υλοτομίας της 
δασικής αρχής ή αδείας και του ιδιοκτήτη, προκειμένου περί μη δημοσίου δάσους, κατά τρόπο 
αντιβαίνοντα στις περί του τρόπου υλοτομίας, κατασκευής ή συλλογής δασικών προϊόντων 
διατάξεις, δ) ο μεταφέρων δασικά προϊόντα πριν την εξέλεγξη ή μετά από αυτήν από τον τόπο της 
εξέλεγξης στον τόπο της πρώτης αποθήκευσης ή από αυτόν αλλού χωρίς θεώρηση ή εξόφληση του 
πρωτοκόλλου εξελέγξεως του δελτίου μεταφοράς δασικών προϊόντων ή της αδείας υλοτομίας, στις 
περιπτώσεις όπου δεν συντάσσεται πρωτόκολλο εξέλεγξης, για το μεταφερόμενο ποσό, ε) ο 
μεταφέρων δασικά προϊόντα, πλέον των επιτρεπομένων να μεταφερθούν, σύμφωνα με τα ως άνω 
έγγραφα μεταφοράς, καθώς και ο κάτοχος των παρανόμως μεταφερόμενων δασικών προϊόντων, 
εφόσον ειδικές διατάξεις του παρόντος κώδικα δεν ορίζουν άλλως, τιμωρούνται με πρόστιμο ή 
κράτηση ή και με αμφότερες τις ποινές αυτές, εάν από την παράβαση δεν επήλθε καμία ζημία ή η 
προξενηθείσα δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ.  «στ. ο μεταφέρων δασικά προϊόντα, τα οποία έχουν 
υλοτομηθεί ή συλλεχτεί χωρίς τις απαιτούμενες άδειες». - ΠΡΟΣΘ. ΠΕΡ. ΣΤ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
268 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 48 ΤΟΥ Ν. 4280/14, ΦΕΚ-159 Α/8-8-14 
  
2.  Εάν η ζημία υπερβαίνει τα 300 ευρώ, ο παραβάτης τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 381 και 382 του Ποινικού Κώδικα. Ως επιβαρυντική περίπτωση θεωρείται, εάν το δάσος 
είναι δημόσιο. Σε όσους αγοράζουν την παρανόμως υλοτομημένη ξυλεία για περαιτέρω εμπορία 
επιβάλλεται από την αρμόδια οικονομική αρχή πρόστιμο ίσο με την πενταπλάσια αξία μεταπώλησης 
του προϊόντος, το οποίο εισπράττεται κατά τα ισχύοντα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Σε 
περίπτωση υποτροπής αφαιρείται η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης για 2 μήνες. 
 
3. Ο υπαίτιος των πράξεων των περιπτώσεων β΄ έως και ε΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα έτη αν η προξενηθείσα από την τέλεση αυτών στο δάσος ζημία 
υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ. 
 
4. Οι παραβάτες των δασικών αστυνομικών διατάξεων τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση, εκτός 
εάν η από την παράβαση των ως άνω διατάξεων προκύψασα ζημία είναι μεγαλύτερη των 300 ευρώ, 
οπότε τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 
 
5. Με τις ποινές των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου τιμωρούνται και οι παραβάτες των 
περί κλαδονομής διατάξεων του άρθρου 112. Η κλαδονομή εντός δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών 
δασών θεωρείται ως επιβαρυντική αιτία. 
 
6. Οποιαδήποτε διάταξη ρυθμίζει τα θέματα του παρόντος άρθρου κατά διάφορο τρόπο 
καταργείται.» - ΑΝΤΙΚ.ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 268 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ Ν. 4138/13, ΦΕΚ-72 Α/19-3-13  
 
(Με την παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 4055/12, ΦΕΚ-51 Α/12-3-12, (Ισχύς από 2 Απριλίου 2012), 
ορίζεται ότι : “Αυξάνεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ το προβλεπόμενο από τις διατάξεις 
των άρθρων 268 του ν.δ. 86/1969, 37, 38 και 39 του ν. 3585/2007 όριο, μέχρι του οποίου τα 
αντίστοιχα αδικήματα τιμωρούνται σε βαθμό πταίσματος”). 
 
(Με την παρ. 9 του άρθρου 110 του Ν. 4055/12, ΦΕΚ-51 Α/12-3-12, ορίζεται ότι : “9. Υποθέσεις του 
άρθρου 38 σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας και αν βρίσκονται, εκδικάζονται 
σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, αν δε ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών διαπιστώσει τη συμπλήρωση 
του χρόνου παραγραφής, με πράξη του θέτει αυτές στο αρχείο”). 

 (ΣΣ Το ποσό των 600 ευρώ δεν ισχύει για τις παράνομες υλοτομίες αφού ο Ν. 4138/13, ΦΕΚ-72 Α/19-
3-13 είναι νεότερος του Ν. 4055/12, ΦΕΚ-51 Α/12-3-12) 
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Άρθρο 271 

Κατάσχεσις και δήμευσις δασικών προϊόντων, εργαλείων, οργάνων, σκευών κλπ. 

 

«1. Κατάσχονται και δημεύονται από τα δασικά όργανα, τα αστυνομικά όργανα και από τους 
αναγνωριζόμενους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων του άρθρου 267 του παρόντος, τα 
δασικά προϊόντα:». - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 271 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ 
ΑΡΘ. 15 ΤΟΥ Ν. 4180/13, ΦΕΚ-182 Α/5-9-13 – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 55 ΤΟΥ 
Ν. 4178/13, ΦΕΚ-174 Α/8-8-13 ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡ. Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 4138/13, ΦΕΚ-72 Α/19-3-13  
 
α) Τα υλοτομούμενα, κατασκευαζόμενα ή συλλεγόμενα άνευ αδείας υλοτομίας ή εγκρίσεως ατελούς 
υλοτομίας της δασικής αρχής, προκειμένου δε περί μη δημοσίων δασών και άνευ αδείας του 
ιδιοκτήτου ή διακατόχου του δάσους όπου απαιτείται τοιαύτη άδεια. 
 
β) Τα υλοτομούμενα, κατασκευαζόμενα ή συλλεγόμενα, δυνάμει αδείας ή εγκρίσεως ατελούς 
υλοτομίας της δασικής αρχής ή αδείας και του ιδιοκτήτου προκειμένου, περί μη δημοσίου δάσους, 
κατά τρόπον αντιβαίνοντα εις τας περί τρόπου υλοτομίας, κατασκευής ή συλλογής δασικών 
προϊόντων διατάξεις. 
 
γ) Τα μεταφερόμενα προ της εξελέγξεως πέραν του τόπου της καταμετρήσεως. 
 
δ) Τα μεταφερόμενα μετά την εξέλεγξιν, αλλά προς της εκδόσεως της συμπληρωματικής αδείας, 
κατασχομένου και δημευομένου εν τη περιπτώσει ταύτη ποσού ουχί μείζονος του διαπιστωθέντος 
πλεονάσματος. 
 
ε) Η εκ δημοσίων δασών μεταφερομένη ρητίνη άνευ αδείας της δασικής αρχής. 
 
 «στ) Τα μεταφερόμενα βαλανίδια και κεράτια άνευ καταβολής του κατά το άρθρο 165 
καθοριζομένου μισθώματος» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. ΣΤ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 271 ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡ. Β ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 4138/13, ΦΕΚ-72 Α/19-3-13   
 
ζ) Τα παρανόμως και άνευ δασονομικών εγγράφων μεταφερόμενα ή πωλούμενα δασικά προϊόντα. 
 
 «2.α. Τα ως άνω κατασχεμένα δασικά προϊόντα, ευθύς μετά την κατάσχεση, διατίθενται άνευ 
δημοπρασίας, από τον προϊστάμενο του οικείου δασαρχείου είτε σε αγαθοεργά ή άλλα κοινωφελή 
ιδρύματα είτε σε δημόσιες υπηρεσίες, αντί τιμήματος ίσου με την αντίστοιχή αγοραία τιμή του 
ισχύοντος πίνακα διατιμήσεως, εκτός εάν πρόκειται για προϊόντα από μη δημόσια δάση, οπότε 
καταβάλλεται από αυτούς τίμημα οριζόμενο από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης. 
 
β. Στην περίπτωση που από τη σχετική έκθεση κατάσχεσης, προκύπτει ότι τα ως άνω κατασχεμένα, 
δασικά προϊόντα αφορούν αποκλειστικά την κατηγορία των καυσόξυλων, τότε, ευθύς μετά την 
κατάσχεση, ο προϊστάμενος του οικείου Δασαρχείου ή της Διεύθυνσης Δασών χωρίς Δασαρχείο, 
δύναται άμεσα να προβεί στη διάθεση αυτών, άνευ δημοπρασίας, είτε σε αγαθοεργά ή άλλα 
κοινωφελή ιδρύματα είτε σε δημόσιες υπηρεσίες, για την κάλυψη των αναγκών τους σε καυσόξυλα 
είτε στον οικείο Δήμο, για την κάλυψη των ατομικών αναγκών ατόμων, που αποδεδειγμένα 
υπάγονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, εφόσον τα άτομα αυτά δεν συμμετείχαν σε οποιοδήποτε 
στάδιο και καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην προαναφερόμενη παράνομη ενέργεια (της υλοτομίας, 
συλλογής, μεταφοράς κ.λπ.). Η εν λόγω διάθεση γίνεται επί καταβολή τιμήματος, που αντιστοιχεί 
στο ήμισυ της αντίστοιχης αγοραίας τιμής του ισχύοντος πίνακα διατιμήσεως, εκτός εάν πρόκειται 
περί προϊόντων από μη δημόσια δάση, οπότε καταβάλλεται τίμημα στον ιδιοκτήτη ή διακάτοχο του 
δάσους, εάν αυτός δεν ενέχεται στην παράνομη υλοτομία και δεν αποζημιώθηκε, με οποιονδήποτε 
άλλον τρόπο, για τη γενομένη στο δάσος του υλοτομία, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τον 
Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι δικαιούχοι των ατομικών 
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αναγκών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης 
β΄. 
 
γ. Σε περίπτωση κατά την οποία τα κατασχεμένα δασικά προϊόντα δεν διατεθούν, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις ανωτέρω περιπτώσεις α΄ και β΄, τότε αυτά εκποιούνται, με πρόχειρη 
δημοπρασία, εγκρινομένη από τον αρμόδιο δασάρχη ή τον Διευθυντή Δασών (σε Διευθύνσεις χωρίς 
Δασαρχεία) και προ της εκδόσεως της σχετικής ποινικής αποφάσεως. Στην ανωτέρω δημοπρασία, 
δεν δύναται να συμμετέχουν τα πρόσωπα, που σε οποιοδήποτε στάδιο και καθ’ οιονδήποτε τρόπο, 
συμμετείχαν στην προαναφερόμενη, παράνομη ενέργεια (της υλοτομίας, συλλογής, μεταφοράς 
κ.λπ.). 
 
Σε περίπτωση άγονου ή ασύμφορου αποτελέσματος, μετά τη διενέργεια δύο (2) δημοπρασιών, 
εφόσον πρόκειται για καυσόξυλα, αυτά δύνανται να διατεθούν για την κάλυψη των ατομικών 
αναγκών των κατοίκων του άρθρου 168 του παρόντος νομοθετικού διατάγματος ή στους ιδιοκτήτες 
ή διακατόχους με την καταβολή του 1/2 του μισθώματος. Οι δικαιούχοι των ατομικών αναγκών, το 
καταβλητέο τίμημα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
 
Για τις λοιπές κατηγορίες δασικών προϊόντων έχει ανάλογη εφαρμογή το εδάφιο δ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 138 του παρόντος νομοθετικού διατάγματος. Το κατά τα ως άνω τίμημα ή το 
εκπλειστηρίασμα, προκειμένου περί προϊόντων μη δημοσίων δασών, αποδίδεται στον ιδιοκτήτη ή 
διακάτοχο του δάσους, εάν δεν ενέχεται στην παράνομη υλοτομία και δεν αποζημιώθηκε, με 
οποιονδήποτε άλλον τρόπο, για τη γενομένη στο δάσος του υλοτομία. 
 
δ. Εάν λόγω της ποσότητας των κατασχεθέντων δασικών προϊόντων δεν υπάρχει στην ευρύτερη 
περιοχή της κατάσχεσης επαρκής, ασφαλής δημόσιος χώρος φύλαξης, τότε αυτά παραδίδονται επί 
αποδείξει προς φύλαξη στους παραβάτες ή στους ιδιοκτήτες τους, οριζόμενους ως μεσεγγυούχους 
και ευθυνόμενους για τη φύλαξή τους, μέχρι την κατά τα ανωτέρω διάθεση ή εκποίηση αυτών η 
οποία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο μηνών». - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 271 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 
1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 47 ΤΟΥ Ν. 4280/14, ΦΕΚ-159 Α/8-8-14 – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡ. Γ ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 4138/13, ΦΕΚ-72 Α/19-3-13  
 
 «3.  «Ομοίως κατάσχονται και δημεύονται από τα αρμόδια όργανα της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου, τα παντός είδους εργαλεία, όργανα και σκεύη, με τα οποία ο παραβάτης προβαίνει στην 
εκτέλεση του αδικήματος, τα μεταφορικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την παράνομη 
υλοτομία ή μεταφορά, καθώς και η άδεια κυκλοφορίας τους και το δίπλωμα οδήγησης του οδηγού.» 
- ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 271 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 47 ΤΟΥ Ν. 
4280/14, ΦΕΚ-159 Α/8-8-14   
 
Εάν διατίθεται στην ευρύτερη περιοχή που έγινε η κατάσχεση ασφαλής δημόσιος χώρος φύλαξης, τα 
κατασχεθέντα μέσα μεταφοράς οδηγούνται με συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής στο χώρο 
αυτόν όπου παραμένουν μέχρι την επικύρωση ή μη από το αρμόδιο δικαστήριο της κατάσχεσης. 
 
Σε διαφορετική περίπτωση μετά τη σύνταξη της έκθεσης κατάσχεσης αφαιρούνται οι πινακίδες 
κυκλοφορίας των κατασχεθέντων μεταφορικών μέσων, τα οποία στη συνέχεια παραδίδονται επί 
αποδείξει προς φύλαξη στους ιδιοκτήτες τους, οριζόμενους ως μεσεγγυούχους και ευθυνόμενους 
για τη φύλαξή τους, μέχρι εκδόσεως της σχετικής δικαστικής απόφασης. 
 
Το δίπλωμα οδήγησης του οδηγού, η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας των κατασχεθέντων μέσων 
παραδίδονται άμεσα στην οικεία αστυνομική αρχή μαζί με 
 
αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης, συντασσομένης σχετικής έκθεσης παράδοσης και παραλαβής. 
 
Τα κατασχεθέντα μέσα, η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας αποδίδονται στον ιδιοκτήτη τους, εάν 
το αρμόδιο δικαστήριο δεν επικυρώσει την κατάσχεση.  «Άλλως τα εργαλεία, όργανα και σκεύη, με 
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τα οποία ο παραβάτης προέβη στην εκτέλεση του αδικήματος, εκποιούνται με δημοπρασία, η οποία 
διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκποιήσεως αδεσπότων ή κατασχεθέντων δασικών 
προϊόντων, τα δε τροχοφόρα μεταφορικά μέσα εκποιούνται από την Διεύθυνση Τελωνειακών 
Διαδικασιών του Υπουργείου Οικονομικών.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 271 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘ. 47 ΤΟΥ Ν. 4280/14, ΦΕΚ-159 Α/8-8-14   » - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 271 ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡ. Δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 4138/13, ΦΕΚ-72 Α/19-3-13 
 
4. Το ως άνω τίμημα από την εκποίηση, ως και το τίμημα της παρ. 2 του παρόντος εισάγονται στον 
Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και διατίθενται από αυτό ως έσοδα δασών.»- ΑΝΤΙΚ. 
ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 271 ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡ. Ε ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 4138/13, ΦΕΚ-72 Α/19-3-13   
 
5. Κατ' εξαίρεσιν, προκειμένου περί εργαλείων και μεταφορικών μέσων χρησίμων τη δασική 
υπηρεσία, ταύτα δεν εκποιούνται αλλά παραδίδονται επί αποδείξει υπό του κατασχόντος εις τον 
αρμόδιον δασάρχην και χρησιμοποιούνται κατά τας ανάγκας της υπηρεσίας. 
 
6. Εξαιρετικώς δεν κατασχονται τα φορτηγά ζώα, δια των οποίων μεταφέρονται καυσόξυλα εις 
συνοικισμούς ή χωρία της διαμονής των μεταφερόντων και τα οποία προορίζονται δι' ατομικάς 
ανάγκας αυτών. 
 
7. Επί κατασχέσεως των λοιπών φορτηγών ζώων, ταύτα μετά την σύνταξιν της εκθέσεως 
κατασχέσεως, παραδίδονται επί αποδείξει προς φύλαξιν εις τους ιδιοκτήτας των, οριζομένους ως 
μεσεγγυούχους και ευθυνομένους δια την διατροφήν και φύλαξιν αυτών μέχρις εκδόσεως της 
σχετικής αποφάσεως, δια της οποίας θα καθορίζεται η περαιτέρω τύχη τούτων. Εάν δεν είναι δυνατή 
ή εάν είναι επικίνδυνος η παράδοσις του ζώου εις τον ιδιοκτήτην, τούτο, κατ' ελευθέραν κρίσιν του 
οικείου δασάρχου, παραδίδεται επί αποδείξει, εις οιονδήποτε τρίτον αναλαμβάνοντα την διατροφήν 
και την φύλαξίν του, οπότε τα έξοδα ταύτα βαρύνουν τον ιδιοκτήτην μεν του ζώου, αν τούτο δια της 
δικαστικής αποφάσεως αποδοθή εις αυτόν, το εκπλειστηρίασμα δε, εφ' όσον εκποιηθή δια 
δημοπρασίας. 
 
 8.α. Επίσης, επιβάλλεται σε έκαστον των παραβατών και εις ολόκληρον με πράξη καταλογισμού του 
οικείου δασάρχη πρόστιμο ανά μονάδα μέτρησης της παρανόμως υλοτομηθείσας ή μεταφερόμενης 
ξυλείας ή των καυσοξύλων, ίσο με το πενταπλάσιο της αγοραίας τιμής, της προβλεπομένης από τον 
πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων για την αντίστοιχη κατηγορία. 
 
Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται το διπλάσιο του ανωτέρω προστίμου. 
 
β. Η διαδικασία επιβολής της διοικητικής κύρωσης της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει με τη 
βεβαίωση της παράβασης από το όργανο που τη διαπιστώνει, το οποίο συντάσσει σχετική έκθεση. Η 
έκθεση κοινοποιείται μαζί με έγγραφη κλήτευση του δασάρχη προς τον παραβάτη να υποβάλει τις 
απόψεις του ενώπιόν του για την αποδιδόμενη σε αυτόν παράνομη ενέργεια μέσα σε πέντε ημέρες 
από την κοινοποίηση της κλήτευσης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση 
του ενδιαφερομένου, για πέντε ημέρες. 
 
Το πρόστιμο βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., εισπράττεται κατά τα ισχύοντα για την είσπραξη 
δημοσίων εσόδων και αποδίδεται στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου. 
 
Το δίπλωμα οδήγησης επιστρέφεται στον κύριο ή νόμιμο κάτοχό του μετά την παρέλευση τριμήνου 
από την εξόφληση του επιβληθέντος προστίμου. 
 
γ. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου ο παραβάτης μπορεί να ασκήσει προσφυγή στο κατά 
τόπο αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο, εντός της προβλεπομένης από το άρθρο 66 του Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας εξηκονθήμερης προθεσμίας, που αρχίζει από την επόμενη της κοινοποίησης 
σε αυτόν της απόφασης. Η προσφυγή εκδικάζεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής 
Δικονομίας. Η προθεσμία της ανωτέρω προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση 
της απόφασης επιβολής προστίμου. Είναι όμως δυνατόν να χορηγηθεί, κατά περίπτωση, αναστολή 
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εκτέλεσης της ανωτέρω απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 88 και 200 
έως 209 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 
 
δ. Σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης από το ποινικό δικαστήριο 
επιστρέφεται το δίπλωμα οδήγησης, το επιβληθέν πρόστιμο διαγράφεται και το καταβληθέν ποσό 
αυτού επιστρέφεται από τον φορέα στον οποίο αποδόθηκε. Ιδιαίτερα σε περίπτωση εντοπισμού του 
δράστη αλλά μη ευρέσεως των παρανόμως υλοτομηθέντων ή μεταφερθέντων δασικών προϊόντων το 
ανωτέρω διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται, μετά την έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης 
του αρμοδίου ποινικού δικαστηρίου, για την ποσότητα που αναφέρεται στη μήνυση και 
επικυρώθηκε με την ανωτέρω απόφαση.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 271 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ 
ΑΡΘ. 47 ΤΟΥ Ν. 4280/14, ΦΕΚ-159 Α/8-8-14 – ΕΙΧΕ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΩΣ ΝΕΑ ΠΑΡ. 8 ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡ. ΣΤ ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 4138/13, ΦΕΚ-72 Α/19-3-13 ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ 
ΑΡΘ. 15 ΤΟΥ Ν. 4180/13,ΦΕΚ-182 Α/5-9-13  
 
9(8). Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να 
ορισθούν και άλλες περιπτώσεις κατασχέσεως δασικών προϊόντων.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 9 ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘ. 47 ΤΟΥ Ν. 4280/14, ΦΕΚ-159 Α/8-8-14 

Άρθρο 276  

Παράνομος βοσκή 
 
1. Οι παραβάται των περί απαγορεύσεως βοσκής δασικών αστυνομικών διατάξεων ως και εκείνοι, 
κατ' εντολήν των οποίων ενεργούν ούτοι, τιμωρούνται συμφώνως προς την παρ. 3 του άρθρ. 268 του 
παρόντος κώδικος. 
 
2. Θεωρούνται ως εντειλάμενοι την παράνομον βοσκήν και ως τοιούτοι τιμωρούνται, κατά την 
προηγουμένην παράγραφον, οι ιδιοκτήται ή διακάτοχοι των δασών και επί νομικών προσώπων ο 
έχων την διοίκησιν αυτών, εκτός εάν δια συβολαιογραφικών πράξεων περί παραχωρήσεως της 
βοσκής ή άλλων αποδεικτικών μέσων ήθελον αποδείξει ότι είναι ανεύθυνοι δια την παράνομον 
βοσκήν. 

Άρθρο 280 

Κυρώσεις κατά επιχειρούντων καταπάτησιν δημοσίας δασικής εκτάσεως. 

"1. Οι επί δημοσίων δασών, δασικών εκτάσεων, τοιούτων μερικώς δασοσκεπών ή χορτολιβαδικών 
εδαφών, κεκτημένων λόγω θέσεως ή συστάσεως ή εκτάσεως εξαιρετικήν σημασίαν, επιχειρούντες 
καταπάτησιν ή δημιουργίαν ανυπάρκτων δικαιωμάτων δια ψευδών ή εικονικών τίτλων ή δικών, εις 
τας οποίας δεν μετέσχε το Δημόσιον ή δια συστάσεως προς τον σκοπόν τούτον συνεταιρισμών μετά 
τρίτων ή δι' απατηλής μεταβιβάσεως δικαιωμάτων εις αγνοούντας την ανυπαρξίαν αυτών ή δι' 
εμπλοκής της υπηρεσίας εις αλλεπαλλήλους απασχολήσεις και ενεργείας, αποληγούσας εις 
ακύρωσιν ή περιγραφήν ή εξασθένησιν ή αμφισβήτησιν των δικαιωμάτων του Δημοσίου ή δια 
τρόπων συνιστώντων εξαπάτησιν ή καθ' οιονδήποτε τρόπον ή μέσον τείνοντα όπως παραστήση υπό 
νόμιμον εμφάνισιν, αξιώσεις καταδήλως αθεμήτους, ως και οι αποδεχόμενοι μεταβίβασιν 
δικαιωμάτων, εν γνώσει της εικονικότητος και ανυπαρξίας αυτών παρά τω δικαιοπαρόχω αφ' ενός 
μεν αποβάλλονται διοικητικώς εκ της τυχόν καταληφθείσης εκτάσεως, αφ' ετέρου δε τιμωρούνται 
δια φυλακίσεως τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματικής ποινής τουλάχιστοον 100.000 δραχμών, εφ' 
όσον δι' άλλων διατάξεων νόμου η πράξις δεν τιμωρείται αυστηρότερον. 
 
2. Εις περίπτωσιν, καθ' ην πρωτόκολλον διοικητικής αποβολής καταστή τελεσίδικον και επιχειρηθή 
παρά του αποβληθέντος ανακατάληψις της εξ ης απεβλήθη εκτάσεως, επιβάλλονται κατ' αυτού 
ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τεσσάρων μηνών και χρηματική τοιαύτη μέχρις 20.000 δραχμών. 
 
3. Επί μεταβιβάσεως κυριότητος ή οιουδήποτε ετέρου εμπραγμάτου δικαιώματος επί δάσους ή 
δασικής εκτάσεως, αιτία πωλήσεως, δωρεάς, προικός ή ετέρας πράξεως εν ζωή, ο μεταβιβάζων 
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υποχρεούται όπως, κατά την τυχόν κατάρτισιν του προσυμφώνου ως και κατά την κατάρτισιν του 
οριστικού συμβολαίου, προσαγάγη επί ποινή απολύτου ακυρότητος της δικαιοπραξίας, εις τον 
συμβολαιογράφον, υποχρεούμενον να κάμη μνείαν εν τω συμβολαίω δήλωσίν του συντεταγμένην 
κατά τα οριζόμενα εν τω Ν.Δ. 105/1969, εν η να δηλούται, ότι ουδέποτε το Δημόσιον διεξεδίκησε 
κυριότητα ή έτερον εμπράγματον δικαίωμα του μεταβιβάζοντος επ' αυτής και, εφ' όσον ηγέρθη 
τοιαύτη διεκδίκησις ή αμφισβήτησις, να δηλούται ότι η κυριότης του μεταβιβάζοντος ή έτερον 
εμπράγματον δικαίωμα εκρίθη κατ' έναντι του Δημοσίου είτε δι' αποφάσεως της Διοικήσεως είτε δια 
τοιαύτης οριστικής και τελεσιδίκου των τακτικών δικαστηρίων. Εν περιπτώσει υποβολής υπό του 
μεταβιβάζοντος δηλώσσεως, δι' ης ούτος δηλοί σχετικήν διεκδίκησιν ή αμφισβήτησιν του Δημοσίου, 
ο συμβολαιογράφος υποχρεούται όπως απόσχη της συντάξεως του συμβολαίου. Δι' αποφάσεως των 
Υπουργών Δικαιοσύνης και Εθνικής Οικονομίας, είναι δυνατόν να καθορισθή ο τύπος και το 
περιεχόμενον της ως άνω δηλώσεως. Συμβολαιογράφος, συντάσσων πράξεις μεταβιβαστικάς της 
κυριότητος, ή ετέρου εμπραγμάτου δικαιώματος επί δάσους ή δασικής εκτάσεως άνευ τηρήσεως 
των ως άνω διατάξεων, ως και οι δια του υπογραφέντος συμβολαίου συμβληθέντες, τιμωρούνται δια 
φυλακίσεως μέχρι δύο ετών, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί πειθαρχικής ευθύης του 
συμβολαιογράφου. 
 
4. Οι παραβάται των διατάξεων του παρόντος άρθρου, συλλαμβανόμενοι επ' αυτοφώρω, δικάζονται 
κατά την, υπό των διατάξεων του άρθρ. 417 και επόμενα του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας, 
καθοριζομένην διαδικασίαν" (αντικατάσταση του άρθρ. 280 δια του άρθρ. 13 Ν.Δ. 996/1971) 
 

Άρθρο 287  

Ποιναί κατά των παραβαινόντων τας διατάξεις περί θήρας 
 
1.Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρ. 252, τιμωρούνται δια κρατήσεως και 
δια στερήσεως της αδείας θήρας επί εν έτος" (αντικατάσταση της ανωτέρω παρ. 1 δια της παρ. 1 του 
άρθρ. 12 Νομ. 177/1975) 
 
2. Ο παρά την διάταξιν της παρ. 6 του άρθρ. 252 χρησιμοποιών προς θήραν ελαστικήν σφενδόνην, 
κράχτας, ομοιώματα και μιμητικάς φωνάς των θηραμάτων, τιμωρείται δια κρατήσεως ή προστίμου. 
 
3. Δια κρατήσεως ή προστίμου ή δι' αμφοτέρων των ποινών τούτων τιμωρούνται: 
 
 α) Ο κατά παράβασιν της διατάξεως τη παρ. 4 του άρθρ. 255 μεταφέρων κυνηγετικόν κύνα δια 
δημοσίου μεταφορικόύ μέσου άνευ φιμώτρου. 
 
β) Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις της παρ. 5 του άρθρ. 255. – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΕΡ. α και β ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 287 ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡ. δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν. 3170/03, ΦΕΚ-191 Α’   
 
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" (προσθήκη της περιπτ. ε' εις την παρ. 2 
του άρθρ. 12 Νομ. 177/1975) 
 
4. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις των απρ. 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 δια φυλακίσεως 
τουλάχιστον τριών μηνών. Η επιβαλλόμενη ποινή φυλακίσεως, λόγω παρανόμου θήρας δια 
μηχανοκινήτων μέσων ή ασκήσεως ταύτης δια προβολέων ως και η τοιαύτη λόγω της θήρας ελάφου, 
δορκάδος, αιγάγρου, φασιανού, τετράωνος (αγριοπετεινού), δεν μετατρέπεται εις χρηματικήν. 
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6.Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρ. 255 τιμωρούνται δια 
φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών ή δια χρηματικής ποινής – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 287 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡ. δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν. 3170/03, ΦΕΚ-191 Α’   
 
7.Οι εκ προθέσεως ή αμελείας παραβαίνοντες τας διατάξεις του άρθρ. 256 τιμωρούνται δια 
φυλακίσεως μέχρις ενός έτους ή δια χρηματικής ποινής. 
 
"8. Καταργήθηκε από αρ. 38 παρ. 1 περ. εδ. β' Ν. 2168/93 ΦΕΚ 147Α. 
 
9. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις των παρ. 2 και 8 του άρθρ. 254 τιμωρούνται δια φυλακίσεως 
μέχρι δύο ετών. 
 
10. Δια φυλακίσεως μέχρι δύο ετών ή δια χρηματικής ποινής δι' αμφοτέρων τιμωρούνται: 
 
α) Ο εκ προθέσεως εποκτείνων ή καθιστών ανίκανον προς θήραν κυνηγετικόν κύνα άνευ υπόπτων 
εκδηλώσεων επί τούτου λύσσης. Δια της καταδικαστικής αποφάσεως επιδικάζεται αποζημίωσις υπέρ 
του κυρίου του κυνός 1000 / 15000 δραχμών, αναλόγως της αξίας αυτού. 
 
Αποζημίωσις επιδικάζεται και εν περιπτώσει καταδίκης δια κλοπήν κυνηγετικού κυνός, εφ' όσον δεν 
ήθελε πραγματοποιηθή η απόδοσις του κωνός εις τον κύριον αυτού – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΕΡ. α ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 287 ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡ. δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν. 3170/03, ΦΕΚ-191 Α’ 
 
β) Ο θηρεύων κατά χρόνον μη εμπίπτοντα εντός της κυνηγετικής περιόδου. 
 
γ) Ο άνευ αδείας θήρας φονεύων ενδημικόν θήραμα. 
 
Με την παρ. 6 του άρθρου 48 του Ν. 4280/14, ΦΕΚ-159 Α/8-8-14, ορίζεται ότι : “6.  Στην παρ. 10 του 
άρθρου 287 του ν.δ. 86/1969, το ύψος της αποζημίωσης διαμορφώνεται στα πενήντα (50) μέχρι 
πεντακόσια (500) ευρώ”). 
 
11. Δια φυλακίσεως μέχρις ενός έτους ή δια 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. 253. 
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. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 255 τιμωρούνται δια φυλακίσεως 
τουλάχιστον ενός μηνός και δια χρηματικής ποινής – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡ. 12 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 287 ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΕΡ. δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν. 3170/03, ΦΕΚ-191 Α’  
 
13. Ο κατά παράβασιν των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρ. 252 θηρεύων δια πυροβόλου πολεμικού 
όπλου ή αεροβόλου ή άλλου είδους όπλου, μη συνήθους κυνηγετικού, τιμωρείται δια φυλακίσεως 
τουλάχιστον δύο μηνών και μέχρι δύο ετών, ως και δια χρηματικής ποινής. 
 
14. Εις τον καταδικαζόμενον δια την θανάτωσιν ή σύλληψιν ελάφου, δορκάδος, αγριόγιδου, παντός 
είδους αιγάγρου (αγριοκάτσικου), τετράωνος (αγριοπετεινού) και φασιανού, επιβάλλεται δια της 
καταδικαστικής αποφάσεως και χρηματική αποζημίωσις υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας 
Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιον θήρας), καθοριζομένη ως εξής: 
 
Δι' εκάστην έλαφον ποσόν δραχ. 10.000, δι' εκάστην δορκάδα, αγριόγιδον και αίγαγρον Κρήτης 
ποσόν 5.000 δραχμών. Δια δε τα λοιπά είδη αιγάγρων ποσόν 4.000 δραχμών και δι' έκαστον 
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τετράωνον (αγριοεπετεινόν), φασιανόν ή αφαίρεσιν των ωών των ποσόν 500 δραχμών. Τα, ως άνω, 
ποσά δύνανται να αυξάνωνται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας. 
 
(Με την παρ. 7 του άρθρου 48 του Ν. 4280/14, ΦΕΚ-159 Α8-8-14, ορίζεται ότι : “7.  Στην παρ. 14 του 
άρθρου 287 του ν.δ. 86/1969, το ύψος της αποζημίωσης για το ελάφι ανέρχεται στα χίλια (1.000) 
ευρώ, για δορκάδα - αγριόγιδο - αίγαγρο Κρήτης στα πεντακόσια (500) ευρώ, για τα λοιπά είδη 
αίγαγρων στα τριακόσια (300) ευρώ, για αγριοπετεινό - φασιανό ή αφαίρεση αυγών αυτών στα 
πενήντα (50) ευρώ”). 
 
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 πτισματικάς ποινάς είναι εκκλητή. Η ποινή της κρατήσεως δεν 
δύναται να είναι ελάσσων των 10 ημερών. Κατά τα λοιπά, ισχύουν αι διατάξεις των αρθ. 55 και 57 
του Ποινικού Κώδικος". 
 
17. Οι παραβάται των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρ. 252 τιμωρούνται δια φυλακίσεως μέχρι 2 ετών 
και δια χρηματικής ποινής ή και δια μιας των ποινών τούτων, εις περίπτωσιν αμελείας. 
 
18. Οι παραβάται των περί θήρας αστυνομικών διατάξεων τιμωρούνται δια κρατήσεως μέχρις 6 
μηνών και δια προστίμου τουλάχιστον 1.000 δραχμών, τα δε μέσα, δι' ων ενεργείται η παράβασις, 
κατάσχονται και δημεύονται, κατά τας διατάξεις του άρθρ. 288" (τροποποίηση της ανωτέρω παρ. 16 
και προσθήκη της παρ. 17 και 18 από το άρθρ. 16 Ν.Δ. 996/1971) 
 
Με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 4280/14, ΦΕΚ-159 Α/8-8-14, ορίζεται ότι : “8.  Στην παρ. 18 του 
άρθρου 287 του ν.δ. 86/1969, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα εκατό (100) ευρώ”).  
 
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 ατυή προθεσμίας, τιμωρούνται διοικητικώς δια ποινής του προστίμου 
καθοριζομένης δια 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. 
 
Μετά την πάροδον των ως άνω 15 ημερών οι παραλείψαντες την σφράγισιν ως και οι 
αποσφραγίζοντες τα κυνηγετικά των όπλα τιμωρούνται δια του ως άνω προστίμου και προσέτι και 
ποινικώς, στερούνται δε αδείας θήρας δι' εν κυνηγετικόν έτος, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος της 
δίκης. 
 
Με την παρ. 9 του άρθρου 48 του Ν. 4280/14, ΦΕΚ-159 Α8-8-14, ορίζεται ότι : “9.  Στην παρ. 19 του 
άρθρου 287 του ν.δ. 86/1969, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα εκατό (100) μέχρι χίλια (1.000) 
ευρώ”). 
 
20. Οι παραβαίνοντες τας διατάξεις της παρ. 5 του άρθρ. 80 του Ν.Δ. 86/1969 τιμωρούνται δια 
φυλακίσεως μέχρι δύο ετών και δια χρηματικής ποινής ουχί κατωτέρας των δέκα χιλιάδων δραχμών. 
 
21. Δια παραβάσεις αίτινες λαμβάνουν χώραν εντός των ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών 
ισχύουν τα κάτωθι: 
 
α) Δια κρατήσεως ή προστίμου ή δι' αμφοτέρων των ποινών τούτων τιμωρούνται: αα) Η διάβασις 
παντός, κυνηγού ή μη, δι' όπλου, δια μέσου των κυνηγετικών περιοχών άνευ αδείας της Δασικής 
Αρχής. Η διάβασις επιτρέπεται μόνον εφ' όσον τα όπλα είναι λελυμένα και εντός θήκης. 
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ββ) Η κυκλοφορία των οχημάτων, δια 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 αδείας της αρμοδίας Δασικής Αρχής. 
 
δδ) Η εισαγωγή ή διέλευσις ποιμνίων ή ζώων άνευ αδείας των Κτηνιατρικών Αρχών ως και αι 
πτηνοτροφιακαί 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) Δι αφυλακίσεως μέχρι 2 ετών ή δια χρηματικής ποινής ή δι' αμφοτέρων των ποινών τούτων 
τιμωρούνται: 
 
αα) Δια θήρευσιν εξ αποστάσεως μεγαλυτέρας των 40 μέτρων, πλην των ευγενών θηραμάτων. 
 
ββ) Δια θήραν μη ανεπτυγμένων θηραμάτων, δια σύλληψιν παντός είδους θηράματος, καταστροφήν 
ή διατάραξιν φωλεών, συλλογήν ωών, μόλυνσιν ποτιστρών και διατάραξιν της πανίδος εν γένει. 
 
γγ) Δια παράβασιν της παρ. 16 του άρθρ. 254 . 
 
γ)Τυχόν έτεραι παραβάσεις εντός των ελεγχομένων κυνηγετικών περιοχών τιμωρούνται κατά τας 
γενικάς διατάξεις του παρνότος" (προσθήκη των ανωτέρω παρ. 19. 20. και 21 εις την παρ. 4 του 
άρθρ. 12 Νομ. 177/1975). 
 
"22. Οποιος 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 τιμωρίεται με φυλάκιση από δύο (2) 
μήνες έως ένα (1) έτος και σε περίπτωση υποτροπής με φυλάκιση δύο (2) ετών. 
 
23. Οποιος 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 
ομορρυθμοι εταίροι, στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι διαχειριστές και στους 
συνεταιρισμούς και τις ανώνυμες εταιρείες ο ορισθείς υπεύθυνος ή, σε περίπτωση που δεν έχει 
ορισθεί υπεύθυνος, τα μέλη του οργάνου διοίκησης" (προσθ. των παρ. 22,23 και 24 από την παρ. 7 
του άρθρου 57 του Ν. 2637/98, ΦΕΚ-200 Α'). 

Άρθρο 288 

Κατάσχεσις και δήμευσις μέσων παρανόμου θήρας 

1.Τα κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος κώδικος κατεχόμενα, κατασκευαζόμενα, 
πωλούμενα ή χρησιμοποιούμενα παντός είδους όργανα 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 απτελουμένης εκ του προϊσταμένου της δασικής αρχής, ενός δημοσίου υπαλλήλου 
και ενός αντιπροσώπου του κυνηγετικού συλλόγου, δια δημοπρασίας, του εκπλειστηριάσματος 
κατατιθεμένου υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιον Θήρας). 
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Αι ανωτέρω διατάξεις της παρούσης παραγράφου έχουν εφαρμογήν και επί καταδίκης δια 
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' οιονδήποτε λόγον τα όπλα, δίκτυα, παγίδες και λοιπά μέσα παρανόμου θήρας δεν έχουν 
κατασχεθή και ο κάτοχος τούτων καταδικάζεται, διατάσσεται υποχρεωτικώς δια 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 δια 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 
δια τα δίκυκλα και τρίκυκλα και των 20.000 δραχμών δια τα λοιπά μηχανοκίνητα μέσα. 

4. Ενα ο ένοχος της παρανόμου 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 τω ενόχω χρ 

Άρθρο 289  

Καθήκοντα ανακριτικών υπαλλήλων επί παρανόμου θήρας. 
 
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, δικαιούνται 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 δια την ενέργειαν παρανόμου θήρας, έτι δε και τα θηράματα εις 
οιανδήποτε κατάστασιν και αν ευρίσκωνται ταύτα, εφαρμοζομένων περαιτέρω των διατάξεων του 
άρθρ. 288. 
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Ποινικός Κώδικας 

Άρθρο 45 

Συναυτουργοί 

Αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από κοινού αξιόποινη πράξη, καθένας τους τιμωρείται ως αυτουργός 
της πράξης. 

Άρθρο 46 

Ηθικός αυτουργός και άμεσος συνεργός.  

1. Με την ποινή του αυτουργού τιμωρείται επίσης: α) όποιος με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την 

απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε β) όποιος με πρόθεση παρέσχε άμεση 

συνδρομή στο δράστη κατά τη διάρκεια αυτής της πράξης και στην εκτέλεση της κύριας πράξης.  

2. Όποιος με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να τελέσει κάποιο έγκλημα, με μοναδικό 

σκοπό να τον καταλάβει ενώ αποπειράται να τελέσει το έγκλημα ή ενώ επιχειρεί αξιόποινη 

προπαρασκευαστική του πράξη και με τη θέληση να τον ανακόψει από την αποπεράτωση του 

εγκλήματος, τιμωρείται με την ποινή του αυτουργού μειωμένη στο μισό. 

Άρθρο 47 

Απλός συνεργός 

1. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 στοιχ. β` του προηγούμενου άρθρου, παρέσχε με 
πρόθεση σε άλλον οποιαδήποτε συνδρομή πριν από την τέλεση ή κατά την τέλεση της άδικης πράξης 
που διέπραξε, τιμωρείται ως συνεργός με ποινή ελαττωμένη (άρθρο 83).  

2. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 42 εφαρμόζεται αναλόγως και εδώ.  

3. Ως προς τα πταίσματα, η συνέργεια τιμωρείται μόνο στις περιπτώσεις που ο νόμος το ορίζει 
ειδικά. 

Άρθρο 48 

Γενική διάταξη 

Το αξιόποινο των συμμετόχων κατά τα άρθρα 46 και 47 είναι ανεξάρτητο από το αξιόποινο εκείνου 
που τέλεσε την πράξη. 

Άρθρο 76 παρ.1  

Δήμευση 

1. Αντικείμενα ή περιουσιακά στοιχεία που είναι προϊόντα κακουργήματος ή πλημμελήματος το 
οποίο πηγάζει από δόλο, καθώς και το τίμημά τους, και όσα αποκτήθηκαν με αυτά αμέσως ή 
εμμέσως, επίσης και αντικείμενα ή περιουσιακά στοιχεία που χρησίμευσαν ή προορίζονταν για την 
εκτέλεση τέτοιας πράξης μπορούν να δημευθούν αν αυτά ανήκουν στον αυτουργό ή σε κάποιον από 
τους συμμετόχους. Για άλλες αξιόποινες πράξεις δήμευση μπορεί να επιβληθεί μόνο στις 
περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ειδικά ο νόμος. Αν τα παραπάνω αντικείμενα ή 
περιουσιακά στοιχεία έχουν αναμειχθεί με περιουσία που αποκτήθηκε από νόμιμες πηγές, η σχετική 
περιουσία υπόκειται σε δήμευση μέχρι την καθορισμένη αξία των αναμειχθέντων αντικειμένων. 
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Άρθρο 111  

Χρόνος παραγραφής των εγκλημάτων 

1.   Το αξιόποινο εξαλείφεται με την παραγραφή. 

2.  Τα κακουργήματα παραγράφονται: α) μετά  είκοσι  έτη,  αν  ο  νόμος  προβλέπει   γι’ αυτά  την  
ποινή  του  θανάτου  ή  της  ισόβιας  Κάθειρξης β) μετά δέκα πέντε έτη, σε κάθε άλλη περίπτωση. 

3.   Τα πλημμελήματα παραγράφονται μετά πέντε έτη. 

4.   Τα πταίσματα παραγράφονται μετά δύο έτη.» 

5.   Οι   ανωτέρω   προθεσμίες   υπολογίζονται  κατά  το  ισχύον ημερολόγιο. 

6. Αν ο νόμος ορίζει διαζευκτικά περισσότερες από μία ποινές, οι ανωτέρω προθεσμίες 
υπολογίζονται σύμφωνα με τη βαρύτερη απ` αυτές. 

Αρθρο 112 

 Έναρξη του χρόνου παραγραφής των εγκλημάτων 

Η προθεσμία της παραγραφής αρχίζει από την ημέρα που τελέστηκε  η αξιόποινη πράξη  "εκτός αν 
ορίζεται άλλως 

Αρθρο 113 

Αναστολή της παραγραφής των εγκλημάτων 

1. Η προθεσμία της παραγραφής αναστέλλεται για όσο χρόνο σύμφωνα με διάταξη νόμου δεν 
μπορεί να αρχίσει ή να εξακολουθήσει η ποινική δίωξη. 

2. Επίσης, η προθεσμία της παραγραφής αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η κύρια 
διαδικασία και έως ότου γίνει αμετάκλητη η καταδικαστική απόφαση. 

3. Η κατά τις προηγούμενες παραγράφους αναστολή δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 
πέντε χρόνια για τα κακουργήματα, τρία χρόνια για τα πλημμελήματα και έναν χρόνο για τα 
πταίσματα. Ο χρονικός περιορισμός της αναστολής δεν ισχύει οσάκις η αναβολή ή αναστολή της 
ποινικής δίωξης έλαβε χώρα κατ` εφαρμογή των άρθρων 30 παρ. 2 και 59 του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας." 

4. Αν για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση, η έλλειψή της δε αναστέλλει την παραγραφή. 

5. Για εκκρεμείς υποθέσεις, ως προς τις οποίες συμπληρώνεται ο χρόνος της παραγραφής, κατ` 
εφαρμογή του παρόντος και των δύο προηγουμένων άρθρων, την παύση της ποινικής δίωξης μπορεί 
να τη διατάσσει με σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα εφετών ο αρμόδιος εισαγγελέα 
πλημμελειοδικών, θέτοντας τη δικογραφία στο αρχείο". 

6. Η προθεσμία παραγραφής των εγκλημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 323Α, 324, 336, 338, 
339, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 348Α, 348Β, 348Γ, 349, 351, 351Α, όταν αυτά στρέφονται κατά 
ανηλίκων, αναστέλλεται μέχρι την ενηλικίωση του θύματος και για ένα έτος μετά, εφόσον πρόκειται 
για πλημμέλημα, και για τρία έτη μετά, εφόσον πρόκειται για κακούργημα.» 

Άρθρο 169 

Απείθεια 

Με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών τιμωρείται όποιος, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση, αρνείται σε 
κάποιον από τους υπαλλήλους του άρθρου 13, παρ. α', χωρίς αντίσταση, την υπηρεσία ή συνδρομή 
που οφείλεται κατά το νόμο ή την είσοδο σε οποιοδήποτε μέρος για να επιχειρηθεί κάποια νόμιμη 
υπηρεσιακή ενέργεια. 
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Άρθρο 264 

Εμπρησμός 

Όποιος με πρόθεση προξενεί πυρκαγιά, τιμωρείται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, αν από 
την πράξη μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα. β) με κάθειρξη, αν από την πράξη 
μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. γ) με κάθειρξη ισόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον δέκα 
ετών, αν στην περίπτωση του στοιχ. β’ επήλθε θάνατος. 

Άρθρο 265 

Εμπρησμός σε δάση 

1. Με την επιφύλαξη της βαρύτερης τιμωρίας κατά τους όρους του άρθρου 264, όποιος με πρόθεση 
προξενεί πυρκαγιά σε δάσος ή δασική έκταση κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 και 2 του ν. 
998/1979 ή σε έκταση που έχει κηρυχθεί δασωτέα ή αναδασωτέα κατά την έννοια της παρ.5 του 
ίδιου άρθρου τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα έτη και με χρηματική ποινή από πέντε έως πενήντα 
εκατομμύρια δρχ. Δεν επιτρέπεται μετατροπή ή αναστολή της ποινής που επιβλήθηκε και η έφεση 
δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. Αν η πράξη είχε ως επακόλουθο να εξαπλωθεί η φωτιά σε μεγάλη 
έκταση, επιβάλλεται κάθειρξη.  

2. Αν η πράξη τελέστηκε από ιδιοτέλεια ή κακοβουλία ή η έκταση που κάηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, 
επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. Με την παρ.1 του άρθρου 116 του ν. 1892/1990 και 3 
του άρθρου 29 ν. 2081/1992 αντικαταστάθηκε η παρ.1. 

Άρθρο 266 

Εμπρησμός από αμέλεια 

1. Αν η πράξη του άρθρου 264 τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση. 

2. Αν η πράξη του άρθρου 265 παρ. 1 τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 
δύο ετών και χρηματική ποινή από δύο χιλιάδες εννιακόσια (2.900) ευρώ μέχρι είκοσι εννέα χιλιάδες 
(29.000) ευρώ, εκτός αν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Μετατροπή της ποινής που 
επιβλήθηκε δεν επιτρέπεται. 

Άρθρο 267 

Ο υπαίτιος της πράξης του άρθρου 266 απαλλάσσεται από κάθε ποινή αν με την ελεύθερη θέλησή 
του καταστείλει ο ίδιος την πυρκαγιά ή με τη γρήγορη αναγγελία του προς την αρχή δώσει αφορμή 
για την καταστολή της. 

Άρθρο 360 

Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου 

1. Όποιος, ενώ έχει υποχρέωση εποπτείας ανηλίκου νεότερου από δεκαοκτώ ετών παραλείπει να τον 

παρεμποδίσει από την τέλεση αξιόποινης πράξης ή από το να επιδίδεται στην πορνεία, τιμωρείται με 

φυλάκιση μέχρι ενός έτους, αν δεν συντρέχει περίπτωση να τιμωρηθεί αυστηρότερα με άλλη 

διάταξη. 

2. Όποιος από αμέλεια γίνεται υπαίτιος της παράλειψης της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται 

με φυλάκιση μέχρι τριών μηνών. 

3. Η ποινή της παρ. 1 επιτείνεται σε φυλάκιση μέχρι δύο ετών και της παρ. 2 σε φυλάκιση μέχρι έξι 

μηνών, αν υπαίτιοι της παράλειψης έγιναν γονείς, επίτροποι ή κηδεμόνες υπό την υπεύθυνη 

επιμέλεια των οποίων έχει τεθεί ο ανήλικος σύμφωνα με το άρθρο 122 αυτού του Κώδικα. 
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4. Αν η πράξη που τέλεσε ο ανήλικος είναι πταίσμα, το δικαστήριο μπορεί να απαλλάξει από κάθε 

ποινή τον υπαίτιο της παράλειψης των παρ. 1-3. 

Νόμος 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 101 Α΄) 

Άρθρο 119  

Απαγόρευση ρίψεως υλικών ή απορριμμάτων σε δάση και δασικές εκτάσεις 
 
Οι απορρίπτοντες χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής υλικά, απορρίμματα ή άλλα αντικείμενα σε δάση 
και δασικές εκτάσεις τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή 
τουλάχιστον 200.000 δρχ. 
 
Εάν για την απόρριψη χρησιμοποιήθηκε μηχανοκίνητο μεταφορικό μέσο και ο δράστης είναι 
υπότροπος, το δικαστήριο διατάσει και την αφαίρεση της άδειας μεταφοράς του χρησιμοποιηθέντος 
μεταφορικού μέσου αυτού από έναν έως τρεις μήνες 
 

414985/29-11-1985 ΚΥΑ του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και 
αναπληρωτή υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας 
πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ  757 Β΄ 18-12-1985). 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

1. Με την απόφαση αυτή θεσπίζονται, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 79/409/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 "περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών", οπως τροποποιήθηκε 
από την οδηγία 81/854/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1981, τα αναγκαία μέτρα για τη 
διατήρηση όλων των ειδών της άγριας πτηνοπανίδας και ειδικότερα για την προστασία, τη 
διαχείριση και τη ρύθμιση των πληθυσμών της, ώστε να ανταποκρίνονται ιδιαίτερα οι πληθυσμοί 
αυτοί στις οικολογικές, επιστημονικές και πολιτιστικές απαιτήσεις λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τις 
οικονομικές και ψυχαγωγικές ανάγκες. 

2.Η απόφαση αυτή έχει εφαρμογή στα πτηνά, στα αυγά, στις φωλιές και στους βιοτόπους τους. 

Άρθρο 2  

Έννοιες 

Αρχές που διέπουν τη θηρευτική δραστηριότητα 
1. Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια: 

α) Πτερωτά θηράματα: τα πτηνά της άγριας ορνιθοπα-νίδας που ζουν ελεύθερα στο φυσικό τους 
περιβάλλον καθώς και όσα από αυτά εκτρέφονται τεχνητά με σκοπό τη θήρα ή την οικονομική 
εκμετάλλευσή τους. 

β) Θηρεύσιμα πτερωτά θηράματα: είναι όσα αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ/1 και ΙΙ/2 της απόφασης 
αυτής και 

γ) Μη θηρεύσιμα πτερωτά θηράματα: είναι όσα περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της απόφασης 
αυτής. 
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2. Ομοίως για την εφαρμογή της απόφασης αυτής ισχύουν οι εξής αρχές που διέπουν τη θηρευτική 
δραστηριότητα: 

α) Η θηρευτική δραστηριότητα επί των ειδών των πτηνών, που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ/1 
και στο Παράρτημα ΙΙ/2 και σημειώνονται με την ένδειξη + και τα οποία αποτελούν αντικείμενο 
θηρευτικών πράξεων, δεν υπονομεύει τις προσπάθειες διατηρήσεως που αναλαμβάνονται στη ζώνη 
εξάπλωσής τους. 

β) Η θηρευτική δραστηριότητα σέβεται τις αρχές μιας ορθολογικής χρησιμοποιήσεως και μιας 
οικολογικά ισορροπημένης ρυθμίσεως για τα είδη των πτηνών που αφορά. 

γ) Η θηρευτική δραστηριότητα ασκείται υιοθετώντας όλα τα αναγκαία μέτρα με σκοπό να 
διατηρηθεί ή να προσαρμοσθεί ο πληθυσμός όλων των ειδών των πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε 
άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος των Κρατών Μελών στο οποίο εφαρμόζεται η συνθήκη, σε 
ένα επίπεδο που να ανταποκρίνεται ιδιαίτερα στις οικολογικές, επιστημονικές και μορφωτικές 
απαιτήσεις, λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τις οικονομικές και ψυχαγωγικές απαιτήσεις. 

δ) Η θηρευτική δραστηριότητα ασκείται στα πλαίσια ενός γενικού καθεστώτος προστασίας, για τα 
είδη στα οποία εφαρμόζεται η θηρευτική νομοθεσία, κατά τη διάρκεια των περιόδων κατά τις οποίες 
η επιβίωση των άγριων πτηνών απειλείται ιδιαιτέρως, ιδίως κατά την περίοδο φωλεοποιήσεως, κατά 
τις διάφορες φάσεις της αναπαραγωγής και εξαρτήσεως, καθώς και όταν πρόκειται για αποδημητικά 
είδη, κατά την περίοδο αναπαραγωγής και κατά την επιστροφή τους στον τόπο φωλεοποιήσεως.» 
 

Άρθρο 4  

Μέσα Θήρας 

1. Η θήρα των θηρεύσιμων θηραμάτων επιτρέπεται αποκλειστικά ως άθλημα και ασκείται μόνο με 
τόξο ή κυνηγετικό επωμιζόμενο όπλο που φέρει λεία κάννη και είναι μονόκαννο, δίκανο ή 
επαναληπτική καραμπίνα, η οποία φέρει μέχρι τρία φυσίγγια συνολικά, από τα οποία το ένα είναι 
στη θαλάμη και τα δύο στην αποθήκη. 

2. Κυνηγοί που κατά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής κατέχουν επαναληπτικές καραμπίνες 
δυνάμενες να φέρουν περισσότερα από τρία φυσίγγια οφείλουν, μέσα σε διάστημα δύο ετών από τη 
δημοσίευσή της, να μετατρέψουν τα όπλα ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης 
παραγράφου. 
 
3. Οι κάτοχοι των όπλων των παρ. 1 και 2 πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με δελτίο κατοχής 
κυνηγετικού όπλου 
 

Άρθρο 5  

Χρόνος θήρας και περιορισμοί 

1. Η θήρα των θηρεύσιμων ειδών αγρίων πτηνών επιτρέπεται κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει 
το νωρίτερο την 20η Αυγούστου εκάστου έτους και τελειώνει το αργότερο το τέλος Φεβρουαρίου 
του επομένου έτους. 
 
2. Η θήρα των ειδών της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται να ασκείται μισή ώρα πριν την 
ανατολή μέχρι και μισή ώρα μετά τη δύση του ήλιου. 
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3. Στο πλαίσιο της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου και του άρθρου 2, με αποφάσεις του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ειδικότερα σε ότι αφορά τα πτηνά που περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα ΙΙ/1 και στο Παράρτημα ΙΙ/2 και σημειώνονται με την ένδειξη + και τα οποία αποτελούν 
αντικείμενο θηρευτικών πράξεων με βάση τις αρχές που προκύπτουν από το κείμενο του εγγράφου 
κατευθύνσεων για τη θήρα, «Οδηγία για τα πτηνά», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αύγουστος 2004 όπως 
αυτό εκάστοτε συμπληρώνεται ή τροποποιείται καθώς και τα πρόσφατα διαθέσιμα βιογεωγραφικά 
και πληθυσμιακά τεχνικά δεδομένα, καθορίζονται: 
 
α) η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου κατά είδος σε όλη την επικράτεια ή μέρος αυτής, 
β) ο επιτρεπόμενος χρόνος άσκησης της θήρας εντός της ημέρας, 
γ) ο μέγιστος αριθμός ημερήσιας κάρπωσης ορισμένων θηρεύσιμων ειδών. 
 
4. Ομοίως με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή του εξουσιοδοτημένου 
από αυτόν οργάνου, μπορεί να επιβάλλονται ιδιαίτερες και πρόσθετες περιοριστικές ρυθμίσεις, σε 
ολόκληρη την επικράτεια ή σε τμήματα αυτής, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Δασικής Αρχής ή 
της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, σε περίπτωση που επικρατούν παρατεταμένες χρονικά, 
δυσμενείς για τα πτηνά, καιρικές συνθήκες και εφόσον διαπιστώνεται αιτιολογημένος κίνδυνος 
μείωσης ορισμένων ειδών των αγρίων πτηνών λόγω αυτών των καιρικών συνθηκών. 
 
5. Οι αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αφορούν τις ανωτέρω 
ρυθμίσεις θήρας διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.» 
 

Άρθρο 6 

Περιοχές Θήρας 

1. Η θήρα επιτρέπεται σε ολόκληρη την επικράτεια, εκτός από τις ακόλουθες περιοχές για τις οποίες 
ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις ή απαγορεύσεις θήρας : 

α) Τους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών, τα μόνιμα καταφύγια θηραμάτων, τις ελεγχόμενες 
κυνηγετικές περιοχές, τα κυνηγετικά πάρκα, τα εκτροφεία θηραμάτων σε ζώνη πλάτους 500 μέτρων 
κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής και τις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας 
ορισμένου χρόνου. 

β) Τις πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά ή οικισμούς και σε ακτίνα 250 μέτρων από τη τελευταία κατοικία 
του και γύρω από μεμονωμένες αγροικίες «και νόμιμες οργανωμένες εγκαταστάσεις κατασκήνωσης 
(κάμπινγκ)»  σε ακτίνα 150 μέτρων. 

2. Απαγορεύεται η θήρα χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, νομέα η μισθωτή : 
 

α) Στους αμπελώνες από την έναρξη της περιόδου της θήρας μέχρι τη λήξη του τρυγητού. 

β)   Στους αθέριστους λειμώνες. 

γ) Στις καλλιεργημένες εκτάσεις και στους οπωρώνες, εφόσον η άσκηση της θήρας μέσα σ' αυτά 
βλάπτει τη καλλιέργεια και 

δ) Στις περιφραγμένες εκτάσεις. 
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Άρθρο 7  

Απαγορευμένοι τρόποι και μέσα θήρας 
 
1.Απαγορεύεται για την άσκηση θήρας των ειδών της άγριας πτηνοπανίδας η χρησιμοποίηση ή 
χρήση: 

α) Μηχανοκινήτων πλωτών μέσων για θήρα σε λίμνες, ποταμούς ελώδεις εκτάσεις και 
λιμνοθάλασσες καθώς και σε θαλάσσιες περιοχές σε ακτίνα 300 μέτρων από τις ακτές. 

β) Μηχανοκινήτων πλωτών μέσων στην ανοιχτή θάλασσα, τα οποία μπορούν να αναπτύξουν 
ταχύτητα μεγαλύτερη από 18 χιλιόμετρα την ώρα. 

γ) Οποιαδήποτε κατηγορίας χερσαίου μηχανοκινήτου μέσου, από το οποίο ασκείται θήραρ, η 
μεταφορά με αυτά κυνηγετικών όπλων που δεν είναι λυμένα ή μέσα στην κλειστή θήκη τους καθώς 
και η χρήση των προβολέων τους για εντοπισμό ή ακινητοποίηση του πτερωτού θηράματος. 

δ) Αεροσκαφών για άσκηση θήρας μέσα από αυτά. 

ε) Ελαστικής σφεντόνας, θηλειών από οποιοδήποτε υλικό, ιξού, αγγίστριων, ομοιωμάτων, ζωντανών 
κραχτών, ηχοπαραγωγών συσκευών με μιμητικές φωνές πουλιών, ηλεκτρονικών συσκευών 
προσέλευσης των πουλιών, εξαρτημάτων κυνηγετικών όπλων για νυκτερινή σκόπευση, κυνηγετικών 
όπλων με στόχατρο που φωσφορίζει, κάθε είδους προβολέων, καθρεπτών, δικτύων, εκκρηκτικών, 
μηχανισμών ηλεκτροπληξίας, δολωμάτων με τοξικές ή αναισχητικές ουσίες, κάθε μορφής παγίδων 
για πουλιά με σκοπό τη προσέλκυση, νάρκωση, σύλληψη ή θανάτωση των πτερωτών θηραμάτων, 
καθώς και ασυρμάτων για συντονισμό δράσης κατά τη θήρα. 
 
2. Απαγορεύεται επίσης : 

α) Η σύλληψη, η διατήρηση σε αιχμαλωσία, η αγοραπωλησία, η κατοχή, η μεταφορά, η εισαγωγή και 
η εξαγωγή κάθε είδους ζωντανού πτερωτού θηράματος, με εξαίρεση από την απαγόρευση αυτή των 
θηραμάτων της περ. γ) της παρ. 1 του άρρθου 3, καθώς και εκείνων που προέρχονται από τεχνητή 
εκτροφή, τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή το εξωτερικό, εφόσον τηρήθηκαν οι νόμιμες 
διαδικασίες απόκτησης τους. 

β) Η αγοραπωλησία οποιαδοτε μορφής νεκρών θηρεύσιμων πτερωτών θηραμάτων, με εξαίρεση 
εκείνων που προέρχονται από τεχνητή εκτροφή, τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή το 
εξωτερικό εφ' όσον τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους και 

γ) Η αγοραπωλησία, η κατοχή, η ταρίχευση, η έκθεση σε κοινή θέα, η μεταφορά, η εισαγωγή ή η 
εξαγωγή των μη θηρεύσιμων νεκρών πτερωτών θηραμάτων ολόκληρων ή μερών ή προιόντων τους, 
με εξαίρεση αυτών που αναφέρονται στις περιπτώσεις β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 3, καθώς και 
εκείνων που προέρχονται από τεχνητή εκτροφή, τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή το 
εξωτερικό, εφ' όσον τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίεις απόκτησής τους. 

Οι κάτοχοι ταριχευμένων μη θηρεύσιμων πτερωτών θηραμάτων υποχρεούνται να τα δηλώσουν, 
μέσα σε διάστημα 6 μηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, στις κατά τόπους δασικές 
αρχές σύμφωνα με διαδικασία που θα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. 
 
3. Για τη προστασία των βιότοπων των ειδών της άγριας πτηνοπανίδας απαγορεύεται : 
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α) Η ρύπανση των υγροβιοτόπων μη δηλητήρια ή απόβλητα βιομηχανιών και βιοτεχνιών. Με 
αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση της αρμόδιας δασικής 
αρχής και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τάσσεται προθεσμία για τη 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής των βιομηχανιών και βιοτεχνιών που τυχόν 
αποχετεύουν σε υγροβιότοπους. 

β) Η χρησιμοποίηση γεωργικών φαρμάκων των οποίων δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία. 

γ) Η από πρόσθετη διατάραξη της ησυχίας των πτερωτών θηραμάτων ιδιαίτερα κατά την περίοδο της 
αναπαραγωγής ή εξάρτησης, η καταστροφή ή η αφαίρεση των φωλιών, η κατοχή ή η αγοραπωλησία 
νεοσσών, αυγών και κελύφων. «Δεν επιτρέπεται η φωτογράφηση, κινηματογράφηση και 
βιντεοσκόπηση των πουλιών κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου, επιτρεπομένης μόνο 
κατόπιν αδείας του Υπουργείου Γεωργίας για επιστημονικούς και μόνο λόγους».δ) Η εκτέλεση έργων 
ή εργασιών που μπορεί να διαταράξουν την οικολογική ισορροοπία στις περιοχές της παρ. 1 του 
άρθρου 8, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Γεωργίας, η οποία παρέχεται μόνον στις 
περιπτώσεις που δεν επέρχονται σημαντικές συνέπειες σε σχέση με τους αντικειμενικούς στόχους 
που θέτει η παρούσα απόφαση. 
 
4. Απαγορεύεται η κατοχή, η εμπορία, κατασκευή και η εκ του εξωτερικού εισαγωγή ομοιωμάτων, 
ηχοπαραγώγων, συσκευών με μιμητικές φωνές πουλιών, ηλεκτρονικών συσκευών προσέλευσης 
πουλιών και κάθε μορφής παγίδων για πουλιά και γενικότερα για είδη της άγριας πανίδας με σκοπό 
την προσέλκυση, σύλληψη, νάρκωση και θανάτωσή τους, επιτρεπομένης μόνο κατόπιν αδείας του 
Υπουργού Γεωργίας για επιστημονικούς σκοπούς και μόνο. 
Εντός ενός έτους από τη δημοσίευση της παρούσας, κάτοχοι (φυσικά πρόσωπα – επιχειρήσεις κ.ά.) 
των ανωτέρω συσκευών, οφείλουν να δηλώσουν αυτά στις Δασικές αρχές των περιοχών τους. 
Οι παραβάτες της παρούσας παραγράφου τιμωρούνται με φυλάκιση έως ενός έτους ή με χρηματική 
ποινή από 300,00 έως 600,00 ευρώ, οι δε συσκευές κατάσχονται από την αρμόδια Δασική ή 
Τελωνειακή Αρχή και παραδίδονται στην πλησιέστερη Δασική Αρχή με μέριμνα της οποίας 
φυλάσσονται. Όταν η κατάσχεση διενεργείται από τη δασική αρχή, εφαρμόζονται αναλόγως οι 
διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 288 του ν.δ. 86/1969». 
 

Άρθρο 9  

Κυρώσεις 

1. Οι παραβάσεις των άρθρων 6 παρ. 1 περ. β, 7 παρ. 2 περ. β' και παρ. 3 περ. β' και γ' και 8 παρ. 4 
τιμωρούνται με φυλάκιση δέκα ημερών ή με χρηματική ποινή από 5.000 έως 50.000 δρχ. 

2.Οι παραβάτες των άρθρων 4, 7 παρ. 1 περ. ε' και παρ. 2 περ. α' και γ' και οι κάτοχοι ή οδηγοί - 
χειριστές των μηχανοκινήτων μέσων του άρθρου 7 παρ. 1 περ. α', β' γ' και δ' μετα οποία τρίτοι 
άσκησαν θήρα, τιμωρούνται με φυλάκιση έως ενός έτους ή με χρηματική ποινή από 20.000 έως 
100.000 δραχμές. 

3. Οι θηρεύοντες τα θηράματα της περ. γ' του άρθρου 2, καθώς και κατά παράβαση των διατάξεων 
των άρθρων 5 παρ. 1 και 2, 6 παρ. 1 περ. α' και 7 .παρ. 3 περ. α' τιμωρούνται με φυλάκιση 3 μηνών 
έως 2 ετών ή με χρηματική ποινή από 50.000 έως 500.000 δραχμές. 
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Νόμος 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» 

Άρθρο 19 παρ. 4.3 

Καταφύγια Άγριας Ζωής (Wildlife refuges) 

α) Ως καταφύγια άγριας ζωής χαρακτηρίζονται φυσικές περιοχές (χερσαίες, υγροτοπικές ή 
θαλάσσιες), που έχουν ιδιαίτερη σημασία ως σημαντικοί τόποι ανάπτυξης της άγριας χλωρίδας ή ως 
βιότοποι αναπαραγωγής, διατροφής, διαχείμασης ειδών της άγριας πανίδας, ή ως περιοχές 
αναπαραγωγής ψαριών και συγκέντρωσης γόνου, ή, τέλος, ως σημαντικοί θαλάσσιοι οικότοποι. Ως 
καταφύγια άγριας ζωής μπορούν να χαρακτηρίζονται και οι οικολογικοί διάδρομοι μεταξύ άλλων 
κατηγοριών προστατευόμενων περιοχών των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5. 

 «β) Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής απαγορεύονται η θήρα, οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων 
σκύλων δεικτών, η σύλληψη της άγριας πανίδας, η συλλογή της άγριας χλωρίδας, η με κάθε τρόπο 
καταστροφή ζώνης με φυσική βλάστηση, η καταστροφή των φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η 
αποστράγγιση, η επιχωμάτωση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδατικών 
συστημάτων, η διάθεση ή απόρριψη αποβλήτων, η διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων, καθώς και η 
υπαγωγή έκτασης του καταφυγίου σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό. Επιτρέπεται η 
εγκατάσταση παρατηρητηρίων της άγριας πανίδας και η λειτουργία εκτατικών ιχθυοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων. 

Η εκτέλεση λατομικών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, οδικών έργων και η εγκατάσταση 
μονάδων υδατοκαλλιέργειας επιτρέπεται κατόπιν περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), όπως ισχύει.».  

γ) Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής, οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες μπορούν να εγκρίνουν 
ή να προγραμματίζουν και να εκτελούν ειδικά έργα βελτίωσης του βιοτόπου και έργα ικανοποίησης 
των οικολογικών αναγκών του βιολογικού κύκλου των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς 
χλωρίδας και ιδίως αναδάσωση, διατήρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων, διατήρηση εκτάσεων με 
τοπικές ποικιλίες, διατήρηση φυτοφρακτών, έργα αναβάθμισης και αποκατάστασης υγροτοπικών 
εκτάσεων, δημιουργία και ανάπτυξη ζωνών φυσικής βλάστησης, δημιουργία δενδροστοιχιών κατά 
μήκος των αγροτικών δρόμων και ελωδών εκτάσεων. Τα έργα αυτά περιγράφονται σε ειδικές 
μελέτες διαχείρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης. Οι προδιαγραφές για τη σύνταξή τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

Άρθρο 20  

Προστασία και διατήρηση των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας 

1. Τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας προστατεύονται και διατηρούνται μαζί 
με τη βιοκοινότητα και το βιότοπο ή οικότοπό τους, ως βιογενετικά αποθέματα και ως συστατικά 
στοιχεία των οικοσυστημάτων. Ιδιαίτερα προστατεύονται και διατηρούνται είδη που είναι σπάνια ή 
απειλούνται με εξαφάνιση, είδη των οποίων ο πληθυσμός, χωρίς να διατρέχει άμεσο κίνδυνο 
εξαφάνισης, εμφανίζει τάση μείωσης λόγω υποβάθμισης των βιότοπων του είδους ή 
υπερεκμετάλλευσης του, καθώς και είδη που έχουν ιδιαίτερη οικολογική, επιστημονική, γενετική, 
παραδοσιακή ή οικονομική αξία. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας, ΠΕΧΩΔΕ, και του κατά περίπτωση αρμόδιου 
υπουργού, η οποία εκδίδεται μέσα σε δύο χρόνια από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, 
καταρτίζονται κατάλογοι των ιδιαίτερα προστατευομένων ειδών κατά κατηγορία προστασίας και 
καθορίζονται περιορισμοί, απαγορεύσεις, όροι και μέτρα για την προστασία τους καθώς και οι όροι 
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διεξαγωγής επιστημονικών ερευνών πάνω στα είδη αυτά και ρυθμίζονται τα σχετικά με τη 
συνεργασία των συναρμοδίων υπηρεσιών και των ενδιαφερομένων φορέων και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση μπορεί να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται οι παραπάνω 
κατάλογοι, περιορισμοί, απαγορεύσεις και όροι. 

3. Η άσκηση της γεωργίας, της δασοπονίας, της θήρας και της αλιείας καθώς επίσης η 
φυτοπροστασία και η υγειονομική προστασία των ζώων εναρμονίζονται με τις ανάγκες προστασίας 
της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας, ΠΕΧΩΔΕ και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού 
καθορίζονται οι αναγκαίοι προς τούτο όροι και προυποθέσεις και κάθε άλλη συναφής με τα θέματα 
αυτά λεπτομέρεια. 

Άρθρο 21 παρ. 2 

Χαρακτηρισμός περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου 
 
2. Για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως καταφυγίου άγριας ζωής εκδίδεται απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με βάση ειδική έκθεση που τεκμηριώνει την 
οικολογική ή άλλη φυσική αξία της περιοχής. Στην πράξη χαρακτηρισμού καθορίζονται 
προτεραιότητες διατήρησης για την κάθε περιοχή. Σε περιοχές, στις οποίες λειτουργεί αεροδρόμιο, 
για το χαρακτηρισμό και την οριοθέτησή τους απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας. Αποχαρακτηρισμός ή μείωση της έκτασης της προστατευόμενης περιοχής επιτρέπεται 
με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά 
περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του Γενικού Γραμματέα της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
 

Άρθρο 28 παρ. 8, 9 

Ποινικές Κυρώσεις 

8. 'Οποιος παραβιάζει τα μέτρα, τις απαγορεύσεις, τους όρους και τους περιορισμούς που 
επιβάλλονται δυνάμει των άρθρων 18 έως 21 ή των δ/των ή υπουργικών ή νομαρχιακών 
αποφάσεων, που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή τους, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός 
μήνα. Αν ο δράστης ενήργησε από αμέλεια τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τρεις μήνες ή με χρηματική 
ποινή. 

9. Τα κατά παράβαση των προστατευτικών μέτρων, απαγορεύσεων, όρων και περιορισμών στους 
οποίους αναφέρονται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 20, συλλαμβανόμενα, φονευμένα, τραυματιζόμενα 
ή συλλεγόμενα είδη της άγριας πανίδας και χλωρίδας κατάσχονται είτε βρίσκονται στην κατοχή του 
παραβάτη είτε τρίτου. Επίσης κατάσχονται τα εργαλεία ή μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την 
παράνομη σύλληψη, θανάτωση, τραυματισμό ή συλλογή των προστατευομένων ειδών. Τα 
κατασχόμενα δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 1 του ποινικού κώδικα και 
παραδίδονται σε μουσεία φυσικής ιστορίας ή σε άλλα κατά περίπτωση ιδρύματα ή νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου για σκοπούς εκπαιδευτικούς ή άλλους. 

Διατάσσεται επίσης η αφαίρεση της άδειας κυνηγιού ή αλιείας του παραβάτη για χρονικό διάστημα 
από τρείς μήνες έως τρία έτη. Σε περίπτωση υποτροπής, η αφαίρεση της άδειας επιβάλλεται 
οριστικά. 
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Αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε103/10 (ΦΕΚ 1495 Β/6-9-2010-
Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 382 Β/11-3-11) : Καθορισμός μέτρων και 
διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των 
οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων 
πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, 
όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ. 

Άρθρο 1  

Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής 

1.  Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου 2ας Απριλίου 1979 «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» (Ειδική έκδοση της 
Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΕL 15 σελ. 202), όπως κωδικοποιήθηκε με την 
οδηγία 2009/147/ΕΚ, ώστε, με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων και διαδικασιών και τη 
θέσπιση κανόνων εκμετάλλευσης να καθίσταται αποτελεσματική η προστασία, διατήρηση και ο 
έλεγχος όλων των ειδών της άγριας ορνιθοπανίδας που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και η 
προσαρμογή των πληθυσμών των ειδών αυτών σε ένα επίπεδο που να ανταποκρίνεται ιδιαίτερα στις 
οικολογικές, επιστημονικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τις 
οικονομικές και ψυχαγωγικές απαιτήσεις. 

2. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται σε όλα τα είδη της ορνιθοπανίδας της ελληνικής 
επικράτειας που ζουν σε άγρια/φυσική κατάσταση, καθώς και στα αυγά, στις φωλιές και στους 
οικοτόπους/ενδιαιτήματά τους. 

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας απόφασης, δεν μπορεί να οδηγήσουν σε 
υποβάθμιση της σημερινής κατάστασης σε ότι αφορά τη διατήρηση όλων των ειδών ορνιθοπανίδας 
στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα απόφαση. 
 

Άρθρο 6   

Γενικά μέτρα προστασίας – Απαγορεύσεις 

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 9, για όλα τα είδη της ορνιθοπανίδας που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 (παρ.2), λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
παρούσας απόφασης. Για τα είδη αυτά απαγορεύεται: 

α) ο από πρόθεση φόνος ή σύλληψή τους με οιονδήποτε τρόπο, 

β) η από πρόθεση αφαίρεση και η ολική ή μερική καταστροφή των φωλιών και των αυγών τους, 

γ) η συλλογή των αυγών τους από το φυσικό περιβάλλον και η κατοχή τους έστω και κενών, 

δ) η κατοχή, η διατήρηση σε αιχμαλωσία, η έκθεση σε κοινή θέα και η ταρίχευση των ειδών των 
οποίων απαγορεύεται η θήρα και η σύλληψη, καθώς και η έκθεση σε κοινή θέα νεκρών πτηνών, 

ε) η σκόπιμη ενόχλησή τους, συμπεριλαμβανομένης της φωτογράφησης, κινηματογράφησης και 
βιντεοσκόπησής τους, ιδίως κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξαρτήσεως των νεοσσών, όταν η 
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δραστηριότητα αυτή έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες σε σχέση με τους αντικειμενικούς 
σκοπούς της παρούσας. 

2.1. Για όλα τα είδη της ορνιθοπανίδας που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της 
παρούσας, απαγορεύεται η εμπορική εκμετάλλευση, αγοραπωλησία, εισαγωγή, εξαγωγή, 
επανεξαγωγή, η εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μεταφορά προς πώληση και η κατοχή 
προς πώληση ζώντων ή νεκρών αγρίων πτηνών καθώς και οιουδήποτε μέρους ή προϊόντος που 
προέρχεται από άγριο πτηνό και που αναγνωρίζεται εύκολα. 

2.2. Οι ανωτέρω αναφερόμενες δραστηριότητες επιτρέπονται για τα είδη που περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 14 μόνο εφόσον, αποδεδειγμένα, τα εν λόγω πτηνά προέρχονται από 
τεχνητή εκτροφή, από τις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές, όπως ορίζονται στο Π.Δ 453/77 ή έχουν 
θηρευθεί στο εξωτερικό και έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους, 

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 11 της παρούσας, στις περιπτώσεις παράνομης 
διακίνησης ζωντανών αγρίων πτηνών τα πτηνά αυτά κατάσχονται και παραδίδονται σε κατάλληλα 
Κέντρα Περίθαλψης, με σκοπό την απελευθέρωση τους στο φυσικό περιβάλλον. Ομοίως 
κατάσχονται, όσα άγρια πτηνά αποτελούν αντικείμενο παράνομης θήρας, τα δε δημευθέντα 
δείγματα, εφόσον ανήκουν σε είδη του Παραρτήματος Ι του άρθρου 14, παραδίδονται σε, κατά 
προτεραιότητα, κρατικά Μουσεία Φυσικής Ιστορίας προς εμπλουτισμό των συλλογών τους. 

4. Οι κάτοχοι ή οι φορείς συλλογών με ταριχευμένα πτηνά που ανήκουν σε μη θηρεύσιμα είδη 
υποχρεούνται μέσα σε διάστημα δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας, να υποβάλλουν 
στις κατά τόπο αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες, πλήρη κατάλογο των δειγμάτων που κατέχουν. 

5.  Όσοι τυχόν ανευρίσκουν νεκρά πτηνά της άγριας ορνιθοπανίδας πρέπει να τα παραδίδουν στις 
Δασικές ή Αστυνομικές Αρχές, ή τουλάχιστον να ενημερώνουν τις εν λόγω αρχές, για την 
περισυλλογή τους. 

6. Απαγορεύεται η εισαγωγή οιουδήποτε είδους αγρίου πτηνού που δεν ανήκει στην ελληνική 
ορνιθοπανίδα, με σκοπό την απελευθέρωσή του στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και η 
απελευθέρωση στο φυσικό περιβάλλον ειδών πτηνών από μια γεωγραφική περιοχή της Ελλάδος σε 
άλλη, εφ’ όσον αυτή βρίσκεται εκτός των ορίων της φυσικής κατανομής των συγκεκριμένων ειδών, 
έτσι όπως αυτή έχει κατά περίπτωση και με την πάροδο του χρόνου διαμορφωθεί. 

7.  Το Υπουργείο ΠΕΚΑ λαμβάνει μέτρα για την ενθάρρυνση των αναγκαίων ερευνών, μελετών και 
εργασιών που αποσκοπούν στην προστασία, διαχείριση και εκμετάλλευση των πληθυσμών των 
ειδών πτηνών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας, ιδιαίτερα στις έρευνες, μελέτες και 
εργασίες για τα θέματα που ενδεικτικά αναφέρονται στο Παράρτημα ΙV του άρθρου 14 της 
παρούσας απόφασης. 
 

Άρθρο 7   

Θηρευτική δραστηριότητα 

1. Τα θηρεύσιμα είδη, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 (εδ. δ) του άρθρου 2 της παρούσας, μπορεί 
να αποτελέσουν αντικείμενο θηρευτικών πράξεων, ανάλογα με το επίπεδο του πληθυσμού τους, τη 
γεωγραφική κατανομή και το ρυθμό της αναπαραγωγής τους. 

2.- Η θήρα επιτρέπεται αποκλειστικά ως ψυχαγωγική δραστηριότητα, υπόκειται δε στις ακόλουθες 
απαιτήσεις: 
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α) η θηρευτική δραστηριότητα δεν πρέπει να υπονομεύει τα μέτρα διατήρησης των θηρεύσιμων 
ειδών, που αναλαμβάνονται στη ζώνη εξάπλωσής τους. 

β) η θηρευτική δραστηριότητα που ασκείται κατ’ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της ισχύουσας 
νομοθεσίας, πρέπει να είναι συμβατή με τις αρχές της αειφορικής διαχείρισης των ειδών των πτηνών 
που αφορά, συμπεριλαμβανομένου του οικολογικά ισορροπημένου ελέγχου των ειδών αυτών. 

γ) η θηρευτική δραστηριότητα πρέπει να είναι συμβατή με τον πληθυσμό των θηρεύσιμων ειδών της 
ορνιθοπανίδας που ζουν στην ελληνική επικράτεια και ιδιαίτερα των αποδημητικών, σύμφωνα με 
τους στόχους του άρθρου 1 της παρούσας. 

 «(δ) η θηρευτική δραστηριότητα πρέπει να ασκείται στα πλαίσια ενός καθεστώτος προστασίας κατά 
την διάρκεια των περιόδων κατά τις οποίες η επιβίωση των άγριων πτηνών δεν απειλείται 
ιδιαιτέρως». Ως εκ τούτου τα είδη στα οποία εφαρμόζεται η θηρευτική νομοθεσία, απαγορεύεται να 
θηρεύονται κατά την περίοδο φωλεοποιήσεως, κατά τις διάφορες φάσεις της αναπαραγωγής και 
εξαρτήσεως, καθώς και, προκειμένου για αποδημητικά είδη, κατά την περίοδο αναπαραγωγής και 
κατά την επιστροφή τους στον τόπο φωλεοποιήσεως. 

3. Οι κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται σε εφαρμογή των άρθρων 8,9 και 10 της παρούσας, 
καθώς και οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που καθορίζουν το χρόνο άσκησης της θήρας, 
πρέπει να διασφαλίζουν την προστασία των μη θηρεύσιμων ειδών καθώς και τον πληθυσμό των 
λοιπών θηρεύσιμων ειδών της άγριας ορνιθοπανίδας τα οποία βρίσκονται εκτός κυνηγετικής 
περιόδου και ιδιαίτερα των αποδημητικών ειδών κατά την περίοδο της αποδημίας και επιστροφής 
στους τόπους φωλεοποίησης. 
 

Άρθρο 8  

Απαγορευμένα μέσα/τρόποι θήρας 

1. Για την άσκηση της θήρας, τη σύλληψη ή τη θανάτωση πτηνών, απαγορεύεται η χρήση 
οιουδήποτε μέσου, εγκαταστάσεως ή μεθόδου μαζικής ή “μη επιλεκτικής συλλήψεως ή θανατώσεως 
ή που μπορεί να προκαλέσει” τοπικά την εξαφάνιση ενός είδους, ιδιαίτερα εκείνων των μέσων, 
εγκαταστάσεων ή μεθόδων που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ (περιπτ.1) του άρθρου 14. 

2. Για τα μέσα της προηγούμενης παραγράφου, απαγορεύεται η κατοχή, η εμπορία και η εκ του 
εξωτερικού εισαγωγή, εκτός εάν πρόκειται αποκλειστικά για επιστημονικούς σκοπούς, οπότε στην 
περίπτωση αυτή απαιτείται ειδική άδεια από τον Υπουργό ΠΕΚΑ μετά από εισήγηση της αρμόδιας 
Υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ. 

3. 3. Ομοίως απαγορεύεται: 

α) η χρήση ή η καταδίωξη με τα μεταφορικά μέσα και υπό τους όρους που περιλαμβάνονται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ, (περιπτ. 2) του άρθρου 14. Συνυπεύθυνοι θεωρούνται και οι οδηγοί ή χειριστές των 
μέσων αυτών, 

β) η θήρα πτηνών όταν αυτά στέκονται σε ηλεκτρικούς ή τηλεφωνικούς στύλους, πυλώνες, κεραίες, 
καλώδια καθώς και σε αντίστοιχες αυτών εγκαταστάσεις και έργα, για να μην να προκληθεί βλάβη σε 
αυτά, 

γ) η θήρα της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι το πρωί και το βράδυ. 
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4. Μετά τρία (3) έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης αυτής, απαγορεύεται η 
χρησιμοποίηση σκαγιών μολύβδου για την θήρα πτηνών σε πάσης φύσεως υγροτοπικά 
οικοσυστήματα 
 

Άρθρο 9  

Παρεκκλίσεις 
 
1. Είναι δυνατόν να μην εφαρμόζονται για όλα τα είδη της ορνιθοπανίδας, που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσας οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου (άρθρα 6,7 και 8), 
με τον όρο ότι διασφαλίζεται ο έλεγχος του πληθυσμού των ειδών αυτών και εφόσον εκτιμάται ότι 
δεν υπάρχουν άλλες ικανοποιητικές λύσεις για τους ακόλουθους λόγους: 
 
α.1) όταν δημιουργούνται κινδύνοι για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια καθώς και για την ασφάλεια 
της αεροπλοΐας, 
 
α.2) όταν προκαλούνται σοβαρές ζημιές στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική, θηραματική, αλιευτική 
και υδατική οικονομία και 
 
α.3) όταν τίθεται σε κίνδυνο η αυτοφυής χλωρίδα ή η άγρια πανίδα. 
 
β) όταν η σύλληψη από το φυσικό τους περιβάλλον ειδών γίνεται αποκλειστικά για λόγους 
επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, αναπληθυσμού ή αναπαραγωγής, για σκοπούς εμπλουτισμού 
πληθυσμών και επανεισαγωγής στο περιβάλλον. 
 
2.  Με αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΚΑ, που εκδίδονται μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας 
του Υπουργείου ΠΕΚΑ, καθορίζονται κυρίως: 
 
α) τα είδη για τα οποία ισχύουν οι ανωτέρω παρεκκλίσεις, 
 
β) τα επιτρεπόμενα μέσα, εγκαταστάσεις ή μέθοδοι σύλληψης ή θανάτωσης, κατοχής και διακίνησης 
των ανωτέρω ειδών, 
 
γ) οι συνθήκες κινδύνου, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 (εδ α) του παρόντος 
αρθρου και σε κάθε περίπτωση οι περιοχές και τα χρονικά διαστήματα που μπορούν να 
εφαρμοσθούν οι ανωτέρω παρεκκλίσεις, 
 
δ) η διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων, 
 
ε) κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 
 
3. Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου ΠΕΚΑ καταρτίζει κάθε χρόνο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου και την αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Άρθρο 11 παρ. 2   

Κυρώσεις 
 
2. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄(άρθρα 6,7 και 8) της παρούσας απόφασης, 
επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις: 

α) Διοικητικές κυρώσεις: 
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α.α) πρόστιμο από 500-1.000 ευρώ, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 6 (παρ. 1) 
και του άρθρου 8 (παρ.2). 

β.1) Ποινικές κυρώσεις: 

β.α) Οι παραβάτες του άρθρου 6 (παρ.1 και 2.1.) τιμωρούνται με φυλάκιση 20 ημερών έως 1 έτος 
και χρηματική ποινή. 

3. Τα πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές που προβλέπονται στα εδάφια (α) και (β) της παραγράφου 
2, διπλασιάζονται όταν πρόκειται για είδη του Παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης. 

4. Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης δασικής νομοθεσίας. 

5. Κατά την επιλογή και επιβολή των ανωτέρω προβλεπόμενων κυρώσεων, λαμβάνονται υπόψη 
κυρίως η σοβαρότητα, η συχνότητα και η υποτροπή της παράβασης. 

6.  Σε περίπτωση που από τη μη λήψη των μέτρων που προβλέπονται στις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης επήλθε οικολογική διατάραξη ή υποβάθμιση, το ύψος του προστίμου μπορεί να ανέλθει 
μέχρι 500.000 ευρώ. 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΚΑ και Οικονομικών ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας 
κεντρικής Υπηρεσίας, μπορεί να αυξάνονται τα κατώτατα και ανώτατα όρια των διοικητικών 
προστίμων που προβλέπονται στο εδάφιο (α) της παραγράφου 2, με κριτήριο την μεταβολή των 
οικονομικών ή περιβαλλοντικών συνθηκών. 

8. Η απόφαση επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο είναι αιτιολογημένη και 
κοινοποιείται στον παραβάτη, με την γνωστοποίηση των ενδίκων μέσων που αυτός σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, δικαιούται να ασκήσει κατά της απόφασης αυτής. 

9. Τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, εκτός αυτών που επιβάλλονται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 1.1, αποτελούν έσοδα του “Ειδικού Φορέα Δασών” του Κ.Τ.Γ.Κ. & Δασών όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 8 παρ. 3 περίπτ. ιη του Ν. 3208/03. 

10.  Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό επιβάλλονται ανεξάρτητα από την αστική ή 
ποινική ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης δασικής 
νομοθεσίας και ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας. 
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Νόμος 2168/1993 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Περί όπλων», όπως ισχύει  

Άρθρο 1 παρ.1β 

Έννοια όρων - Έκταση εφαρμογής 

1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου: 

β. Κυνηγετικά όπλα είναι τα επωμιζόμενα μονόκαννα, δίκαννα, επαναληπτικά, ημιαυτόματα όπλα 
και όπλα μικρού διαμετρήματος τύπου FLOBERT, που έχουν το εσωτερικό της κάννης τους λείο και 
όχι ραβδωτό, μήκος κάννης τουλάχιστον πενήντα (50) εκατοστών του μέτρου και συνολικό μήκος 
τουλάχιστον ενός (1) μέτρου, σταθερό, μη πτυσσόμενο κοντάκι, λειτουργούν με δύναμη που 
παράγεται από την καύση πυρίτιδας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την άσκηση θήρας ή 
εξάσκηση στη σκοποβολή και κατ’ εξαίρεση μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον εκφοβισμό και 
την απομάκρυνση πτηνών από χώρους των αεροδρομίων, φέρουν συνολικά μέχρι τρία (3) φυσίγγια 
και δεν μπορούν να δεχθούν περισσότερα από τρία (3) φυσίγγια. 

Άρθρο 7 παρ. 8α 

Κατοχή 

8.α. Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 200.000 δραχμών 
τιμωρούνται οι παραβάτες των παρ.1 και 2, πλην της περίπτ.η' του παρόντος άρθρου. Με την ίδια 
ποινή τιμωρείται όποιος μετατρέπει ή παραλλάσσει όπλο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παρ. 1 
περιπτώσεις α', β', γ' και παρ. 3 περιπτώσεις στ' και ζ' ή απαλείφει ή παραποιεί τον αριθμό του ή 
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της σήμανσης του. 

Άρθρο 8 

Κατοχή κυνηγετικών όπλων 

1. Οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων υποχρεούνται, εντός 30 ημερών από την απόκτησή τους, να 
ζητήσουν τον εφοδιασμό τους, με άδεια κατοχής, η οποία χορηγείται από την αστυνομική αρχή του 
τόπου κατοικίας τους. 

2. Οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων υποχρεούνται: 
α. Να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή φύλαξη των όπλων τους και να 
συμμορφώνονται με τις σχετικές υποδείξεις των αρμόδιων αστυνομικών αρχών. 
β. Να μην παραχωρούν αυτά σε τρίτα πρόσωπα, αν δεν είναι εφοδιασμένα με άδεια θήρας. 

3. Με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Γεωργίας καθορίζονται: 
α. Οι προδιαγραφές κυνηγετικών όπλων που κατασκευάζονται, κατέχονται ή μετασκευάζονται με 
οποιονδήποτε τρόπο, για τη χρησιμοποίησή τους σε όλη τη διάρκεια του έτους από καλλιεργητές για 
την καταπολέμηση των χαρακτηριζόμενων ως επιβλαβών ζώων. 
β. Ο αριθμός των κυνηγετικών όπλων που επιτρέπεται να κατέχει κάθε άτομο. 

4. Σε περίπτωση που δεν χορηγείται άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου, εφαρμόζονται ανάλογα οι 
διατάξεις της παρ.8 του άρθρ.10 του παρόντος. 

5. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους 
και χρηματική ποινή. 

6. Ο κάτοχος κυνηγετικού όπλου που δεν έχει εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις 
του ν. 2168/1993 άδεια κατοχής, δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν με δική του θέληση και πριν 
εξετασθεί με οποιονδήποτε τρόπο για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου από την αρχή, υποβάλει 
στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας 
κατοχής. «Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος υποχρεούται να καταβάλει, για την έκδοση άδειας 
κατοχής κυνηγετικού όπλου, το δεκαπλάσιο των τελών που προβλέπονται κάθε φορά. Ο κάτοχος 
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κυνηγετικού όπλου δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν εντός διετίας από τη λήξη της ισχύος της άδειας 
κατοχής υποβάλει στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 
ανανέωση της άδειας και καταβάλει το πενταπλάσιο των προβλεπόμενων τελών για την ανανέωσή 
της. Μετά την πάροδο της ως άνω διετούς προθεσμίας, ο κάτοχος του κυνηγετικού όπλου δεν υπέχει 
ποινική ευθύνη αν με δική του θέληση και πριν εξετασθεί με οποιονδήποτε τρόπο για παράνομη 
κατοχή κυνηγετικού όπλου από την αρχή υποβάλει στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της άδειας και καταβάλλει το πενταπλάσιο των 
προβλεπόμενων τελών. 

Άρθρο 10 παρ. 10, 13α 

Οπλοφορία 

10.α.'Αδεια θήρας χορηγείται από τις αρμόδιες δασικές αρχές μόνο σε άτομα που είναι εφοδιασμένα 
με άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου ή βεβαίωση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ότι πληρούν τις 
προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου. Για την έκδοση της βεβαίωσης αυτής 
υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τη χορήγηση άδειας κατοχής κυνηγετικού 
όπλου. 
β. Η οπλοφορία με κυνηγετικά όπλα απαγορεύεται, εκτός των περιπτώσεων της χρήσης για άσκηση 
θήρας ή σκοποβολής και της μετάβασης και επιστροφής στους χώρους αυτούς. Στις περιπτώσεις 
αυτές κατά τη διέλευση από κατοικημένες περιοχές τα όπλα πρέπει να φέρονται κενά εντός θήκης. 

13.α.'Οποιος φέρει παράνομα όπλα ή άλλα είδη που διαλαμβάνονται στις παρ.1, πλην της περίπτ.γ', 
και 3 περίπτ.α' και δ' του άρθρ.1 του παρόντος, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών 
και χρηματική ποινή τουλάχιστον 200.000 δραχμών. 

Θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση και διπλασιάζονται τα κατώτερα όρια ποινών, όταν τα ανωτέρω 
είδη φέρονται σε συνελεύσεις, πανηγύρεις, δημόσιες συναθροίσεις, κέντρα διασκέδασης ή 
παιγνίων, καταστήματα πώλησης οινοπνευματωδών ποτών ή εντός μεταφορικών μέσων δημόσιας 
μεταφοράς προσώπων ή εντός ή πλησίον ελεγχόμενων χώρων αεροδρομίων. 

Άρθρο 11 παρ. 2 

Μεταφορά όπλων και εκρηκτικών υλών - Χρήση εκρηκτικών υλών 

2. Επίσης απαγορεύεται η μεταφορά των λοιπών ειδών που διαλαμβάνονται στο άρθρ.1 του 
παρόντος, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής. Κατ'εξαίρεση, δεν απαιτείται άδεια για τη μεταφορά 
κυνηγετικών και αεροβόλων όπλων, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, καλύκων και 
καψυλίων κυνηγίου, ως και των ειδών που διαλαμβάνονται το άρθρ.1, παρ.2 και 3 περίπτ.ε'. 
Η άδεια μεταφοράς χορηγείται: 
α. Από την αρμόδια αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου, για τα είδη των 
οποίων επιτρέπεται η εμπορία, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρ.6 του παρόντος. 
β. Από του Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας στις περιπτώσεις της παρ.4 του άρθρ.5 του παρόντος. 
γ. Από το Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας ή Οικονομικών ή Δημόσιας Τάξης ή Γεωργίας ή Εμπορικής 
Ναυτιλίας, αντίστοιχα, για τις περιπτώσεις της παρ.4 του άρθρ.2 του παρόντος. 

Άρθρο 14 

Οπλοχρησία 
 
'Οποιος με χρήση όπλου ή άλλου αντικειμένου αναφερόμενου στον παρόντα νόμο διαπράξει 
κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο ή αμέλεια και καταδικασθεί, ανεξάρτητα από την ποινή που 
επιβάλλεται γι'αυτό, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 
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Ε. ΕΝΤΥΠΑ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 

  



 

 

  



 

 

 
 
………………………….     -      - 201 
 
Ονοματεπώνυμο μηνυτή  
 
……………………………………. 
 
του ……………………………….. 
 
Δασοφύλακας …………………….. 
 
 
 
 
 

Υποβολή Πρωτοκόλλου Μηνύσεως 

 

Π ρ ο ς 
την Δ/νση Δασών Ν. …………………..………. 

 
 

     Σας υποβάλλω πρωτόκολλο μηνύσεώς μου κατά του 

……………………………………………….…… του ……………………………… 

κατοίκου …………..... ………………………………………………………….. 

για παράνομη …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……… 

που έγινε στη θέση ………………………………………..………..…… 

περιφέρειας ……………………………………………………..………….. 

του Δήμου ……………………………………………….…………………… 

και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες. 

 
 
 

Ο Μηνυτής 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 



 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΗΝΥΣΕΩΣ 
 

Στο Δασονομείο …………………………… σήμερα ……… του μηνός ……………………….. έτους 201.. ο υποφαινόμενος 

…………………………………...…………… του ……………………….., δασοφύλακας, που υπηρετώ στην Δ/νση Δασών 

Ηρακλείου, παρόντος και του  ………………………………………… …. ……………………………………. του ……………………………., 

δασοφύλακα της ίδιας Υπηρεσίας, ως δεύτερου ανακριτικού υπαλλήλου, εκθέτω τα εξής: 

 

«Ότι την …………… του μηνός …………………………. 20…..  και περί ώραν ……………………. 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________» 

 

Επειδή η πράξη αυτή προβλέπεται υπό των περί δασών νόμων και απαγορευτικών διατάξεων __________ 

_____________________________________________________________________________________ 

και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο   ____________________  του νόμου _____________ 

 

Δ ι α   τ α ύ τ α 

μηνύω τον ________________________________________ του ___________________ κάτοικο _______ 

______________________________________________________ ΑΔΤ _____________ ΑΦΜ _________________ 

και ζητώ τη νόμιμη τιμωρία του. 

 

Την ζημιά που προξένησε εκτιμώ σε _______ ευρώ και _______ ευρώ για ηθική βλάβη που υπέστη το Ελληνικό 

Δημόσιο και δέον να εκδικασθεί τόση αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 294 παρ. 2 του Δασικού Κώδικα  (Ν.Δ. 86/1969). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος και της Δασικής νομοθεσίας, ο δασικός πλούτος της χώρας (γενικά) 

προστατεύεται ευθέως από το Σύνταγμα, η δε παραβίαση από συγκεκριμένα άτομα των ισχυουσών δασικών 

διατάξεων, εκτός του ότι αποβαίνει σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, θίγει άμεσα το κύρος του Δημοσίου ως 

Νομικού Προσώπου. 

Η συστηματική καταστροφή από διάφορους του δασικού πλούτου της χώρας τείνει να δημιουργήσει στον μέσο 

πολίτη την εντύπωση ότι είναι δυνατός ο χωρίς τιμωρία αφανισμός του δασικού πλούτου και μόνο η 

παραδειγματική εφαρμογή των οικείων Συνταγματικών και λοιπών διατάξεων μπορεί να αποτρέψει αυτόν τον 

αφανισμό και να συμβάλει στην γενική και ειδική πρόληψη. 

Ως μάρτυρες προτείνω τους εξής: 

1. ____________________________________________ 

2. ____________________________________________ 

Η παρούσα έκθεση, συντάχθηκε αναγνώστηκε βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως ακολούθως:             

 

         Ο  μηνυτής    Ο δεύτερος ανακριτικός υπάλληλος 



 

 



 

 

ΕΚΘΕΣΗ  ΕΝΟΡΚΗΣ  ΕΞΕΤΑΣΗΣ  ΜΗΝΥΤΗ 
 
 

Στ _ ____________________   σήμερα στις _____  του μηνός  _______________  του έτους 

201_ ημέρα της εβδομάδος ______________________  ενώπιον εμού του  

________________________ ______________________________________ , δασο______________ 

της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου, παρισταμένου και του 

________________________________________, δασοφύλακα στην ίδια Υπηρεσία, ως δευτέρου 

ανακριτικού υπαλλήλου, ορκίστηκε ο μηνυτής (ονοματεπώνυμο) _______________________ 

________________________   του (πατρός) _____________________   και της (μητρός) 

______________ που γεννήθηκε στ ________________________ του Δήμου 

___________________________________   και κατοικεί στ _________________   ετών ________,  

επαγγέλματος δασοφύλακας της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου, επί του Ιερού Ευαγγελίου συμφώνως 

προς τα άρθρα 218 και 219 του Κώδ. Ποιν. Δικονομίας,   

ότι  μηνύει  τον (ονοματεπώνυμο) ______________________________________________   του 

(πατρός) ______________________________  και της (μητρός) ________________________ , που 

γεννήθηκε στ _______________________________   και κατοικεί ________________ 

___________________________ ετών ___________ επαγγέλματος _________________ ,   __γαμον, 

μετά της (όνομα συζύγου) _______________ ____________________ μετά _____ τέκνων από τα 

οποία _____ άρρενα και ______ θήλεα, 

για τους αναφερόμενους στη μήνυση λόγους, της οποίας το περιεχόμενο αναγνώσθηκε και 

επιβεβαιώνεται και προτείνει για μάρτυρες τους ίδιους που αναφέρονται στην μήνυση. 

Η παρούσα άρχισε να συντάσσεται την _________ ώρα και περατώθηκε την _________ ώρα. 

Για πίστωση συντάχθηκε η παρούσα έκθεση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε 

υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Ο Εξεταστής   Ο δεύτερος ανακριτικός υπάλληλος    Ο μηνυτής 



 

 

          

 



 

 

     Χορηγείται από                                 Συντάσσεται από τον Συλλαβόντα                              Υπόδειγμα:  
    το  τυπογραφείο                                        Δασικό Υπάλληλο                                               Δ-3(1)   __ 
  Υπόδειγμα:  ‘’  Έκθεση  σύλληψης και βεβαίωσης  πλημ/τος  επ’ αυτοφώρω.’’        Τηλ: 
 

 
 

Ε Κ Θ Ε Σ Η   Σ Υ Λ Λ Η Ψ Η Σ 
ΚΑΙ  ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ  ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΟΣ  ΕΠ’ ΑΥΤΟΦΩΡΩ 

 

       Στ.. ................................. σήμερα την ......... του μήνα ............................... του έτους 20....., ημέρα της 

εβδομάδας .................................. και ώρα ...…......... ο υπογεγραμμένος .................................................................... 

.....................................................…....... του .................................…….., δασοφύλακας της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου 

εκθέτω τα παρακάτω: 

       Σήμερα ......./....../…….... και περί ώρα ..............΄ κατέλαβα επ΄ αυτοφώρω στη θέση 

............................................................. της Τοπικής Κοινότητας ………………………………….. του Δήμου 

…………………………………........................................, τον/την (επώνυμο) .................................................... ....................... 

(όνομα) ……........................................... του (επώνυμο πατέρα) …......................................................... (όνομα 

πατέρα) ……………………… και της (πατρικό επώνυμο μητέρας) ......................................................................... (όνομα 

μητέρας) ………............……………. γεννηθέντα την ......./......./........... στ... ....................................................., κάτοχο 

του υπ΄ αριθ.: ............................................ Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου ή αδείας παραμονής εκδοθ. την ....…/......./…..... 

από τ... .............................…........... , Α.Φ.Μ:…………………………….., ΔΟΥ: ………………………………... κατοίκου 

............................................ οδός…………………………………., αριθ............., Τ.Κ.:.............. τηλ.:.................................., 

να:….........................................….........................................…...….................................................... 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................



 

 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

τον/την οποίο/α αφού ενημέρωσα αυτόν/τήν για τα προβλεπόμενα στο άρθρο 99 Α του Κ.Π.Δ. δικαιώματά 

του/της , του/της παρείχα το προβλεπόμενο στην παρ. 3 του άρθρου αυτού  έγγραφο σε κατάλληλη γλώσσα, 

εξέτασα αυτόν/ην  και πείσθηκα ότι ουδεμία υπάρχει ως προς την ταυτότητά του/της αμφιβολία, προέβη στην 

σύλληψη  τ……,  για να προσαχθεί στον κον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου για άμεση παραπομπή 

του/της, στο ακροατήριο του ενταύθα Πλημμελειοδικείου, σύμφωνα με τα άρθρα 417 – 424 και 426 του Κ.Π.Δ.,  

επειδή  το/τα  αδικημα.... που διαπράχθηκ...... υπάγεται/υπάγονται στην συνοπτική διαδικασία των άρθρων 

αυτών. 

       Την / τις  ως άνω πράξ....,  όπως  ανωτέρω  εκτίθεται/εκτίθενται, αντιλήφθηκαν  οι  μάρτυρες : 

1) ...................................................................................... του .......................................   και της ................................, 

κάτοικος ..................................... οδός ............................................. αριθ. ........., τηλ. : .............................. 

2) ...................................................................................... του .......................................   και της ................................, 

κάτοικος ..................................... οδός ............................................. αριθ. ........., τηλ. : .............................. 

3) ...................................................................................... του .......................................   και της ................................, 

κάτοικος ..................................... οδός ............................................. αριθ. ........., τηλ. : .............................. 

4) ...................................................................................... του .......................................   και της ................................, 

κάτοικος ..................................... οδός ............................................. αριθ. ........., τηλ. : .............................. 

       Επίσης οι ανωτέρω μάρτυρες, κλητεύθηκαν  και  προφορικά,  όπως προσέλθουν ενώπιον του 

Αυτοφώρου Πλημμελειοδικείου .......................................... την ............. ώρα της ......../......../20...... 

       Για πίστωση συντάχθηκε η παρούσα έκθεση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως 

ακολούθως : 

 

Ο/Η  Συλληφθείς/είσα                                                      Ο Συλλαβών και Βεβαιών      

    την  πράξη                                                                                                          
  



 

 

Χορηγείται από το Τυπογραφείο Συντάσσεται από τον αρμόδιο Ανακριτικό Υπάλληλο Υπόδειγμα Δ - 26 

Υπόδειγμα : « Έκθεση κατάσχεσης και μεσεγγύησης (Κ.Π.Δ) ». 

 
 

ΕΚΘΕΣΗ   ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ  ΚΑΙ   ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗΣ ( Κ.Π.Δ. ) 
 

 Στ……………………… σήμερα την………   του μήνα …...……….……………. του έτους 20….… ημέρα της εβδομάδος 

……………………………………….  και ώρα …………...,   ο………. ……………………………………………………………………..……………………, 

δασο……………..…...., που υπηρετώ στην Δ/νση Δασών Ηρακλείου, παρισταμέν……. και τ… …………………………………… 

……………………………………………………………………………………  που  προσλήφθηκε ως β΄ ανακριτικός υπάλληλος, 

εκθέτουμε τα ακόλουθα :  

Επειδή ενεργούμε προανάκριση για παράνομη …………………………………………………………………………….………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

πράξ…….  …..οποί….. έγιν……… την  ……………… και ώρα …………….. στη θέση …………………………………..….. 

…………………………………………………………… Δήμου …………………………………………………… 

προβήκαμε στην κατάσχεση: 

1.………..…………………………………………………………..…………………………………………………………………..………...…………….…………..

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

4…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………… 

τα οποία κατείχε ο/η ……………………………………..………………………………………………………………………………..………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Η κατάσχεση αυτή έγινε, γιατί τα ανωτέρω αντικείμενα χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση της παραπάνω 

αναφερόμενης παράνομης πράξης. 

Στη συνέχεια παραδώσαμε αυτά στ…… ίδι….. για φύλαξη, σα μεσεγγυούχο και του υπομνήσαμε την υποχρέωσή 

τ…..  για διαφύλαξη αυτών και την παράδοσή των σε κάθε αίτηση της Δικαστικής Αρχής.   

Γίνεται μνεία ότι η κατάσχεση αυτή άρχισε την ……….. ώρα της …..…….………….  και περατώθηκε την   …..………… 

ώρα της σήμερα. 

   Για πίστωση συντάχθηκε η παρούσα έκθεση ,η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως 

ακολούθως : 

 

       ……. κατά τ…. οποί…...                                Ο β΄ Ανακριτικός Υπάλληλος                    Ο Ανακριτικός Υπάλληλος 
 η κατάσχεση και μεσεγγυούχος 
  



 

 

  



 

 

Χορηγείται από το Τυπογραφείο Συντάσσεται από τον αρμόδιο Ανακριτικό Υπάλληλο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: Δ – 5 

Υπόδειγμα : «Έκθεση ένορκης Εξέτασης Μάρτυρα ».                         Τηλ.: 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΟΡΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑ 

 
         Στ… ………………………..… σήμερα την  …….……   του μηνός ………………………………… του έτους …….…….. ημέρα 

……………………..…………..   και ώρα …………………  ενώπιον εμού τ………………………………………………………………………….……, 

δασο………...……,  υπαλλήλου της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου, παρουσία και τ…… …………………………………………… 

…………………………………, δασο………..…….. της ίδιας Υπηρεσίας, που προσλήφθηκε ως β΄ ανακριτικός υπάλληλος, 

εμφανίσθηκε ο/η κατωτέρω μάρτυρας, ο/η οποίος/α αφού ρωτήθηκε για την ταυτότητά τ….  κ.λ.π. απάντησε ότι 

ονομάζεται ……………………………….………………………………        ……………………………. του ……………………….…………..…. και 

της …...…………………….…… που γεννήθηκε την ….……………….. στ.. …………………………………….………………………….. και 

κατοικεί …………………………………………………………………………………… επαγγέλματος ………………………….………,  

…γράμματος/η,  κάτοχος του υπ’ αριθ.………….………… Δ.Α.Τ., που εκδόθηκε την ………………………… από 

……………………………………………………  Α.Φ.Μ. …………………….., υπηκοότητας ……………………………. και 

…………………………………… στο θρήσκευμα και ότι ……. γνωρίζει ……………. τον κατηγορούμενο και ουδεμία συγγένεια 

ή έχθρα έχει μετ’ αυτού.  

Έπειτα ο/η εξεταζόμενος/η αφού ορκίσθηκε με πολιτικό - θρησκευτικό όρκο, σύμφωνα με τα άρθρα  218 και 219 

παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, στη συνέχεια εξετάζεται ως ακολούθως :  

ΕΡΩΤΗΣΗ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΑΠΟΚΡΙΣΗ:…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

    Η παρούσα έκθεση άρχισε να συντάσσεται την …………..  ώρα και περατώθηκε την…………..  ώρα. 

    Για πιστοποίηση συντάχθηκε  η παρούσα έκθεση η οποία, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται 

ως ακολούθως : 

Ο/Η Εξετασθ………….                           Ο/Η β΄ Ανακριτικός Υπάλληλος                    Ο/Η α΄ Ανακριτικός Υπάλληλος 



 

 

        

Χορηγείται από το τυπογραφείο Συντάσσεται από τον αρμόδιο 
Ανακριτικό υπάλληλο 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Δ  - 6
α
 

Υπόδειγμα: «Έκθεση εξέτασης χωρίς όρκο για παροχή εξηγήσεων σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του Κ.Π.Δ.»  

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΚΟ 
(Άρθρο 31 παρ. 2 Κ.Π.Δ) 

 

         Στ… …………………………..… σήμερα την  …….……   του μηνός ………………………………… του έτους …….…….. ημέρα 

……………………..…………..   και ώρα …………………  ενώπιον εμού τ… ……………………………………….…………………………… 

……………………………………, δασο…………………,  υπαλλήλου της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου, παρουσία και 

τ………………………… ……………………….....…………………, δασο………..…….. της ίδιας Υπηρεσίας, που προσλήφθηκε ως β΄ 

ανακριτικός υπάλληλος, εμφανίσθηκε ο/η κατωτέρω σημειούμενος (*) ………………………………….……......., ο/η 

οποίος/α αφού ρωτήθηκε για την ταυτότητά τ….  κ.λ.π. απάντησε ότι ονομάζεται 

…………………………………………….………………… του …………….…………..…. και της …...…………………….…… που γεννήθηκε την 

….………………. στ.. …………………………….………………………….. και κατοικεί στ… ……………………………… οδός 

……………..……………………… αριθμός ……… επαγγέλματος ………………………….………,  …γράμματος/η,  κάτοχος του υπ’ 

αριθ.………….………… Δ.Α.Τ., που εκδόθηκε την …………………… από ………………………………………………  Α.Φ.Μ. 

…………………….., υπηκοότητας ………..…… και …………………………………… στο θρήσκευμα. 

  Εξετάζεται χωρίς όρκο, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Κ.Π.Δ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 

του ν. 3160/2003, γιατί ενεργείται προκαταρτική εξέταση (**) ……………………………………… ……………………………………… 

Ενταύθα γνωρίσαμε σ’ αυτόν/ήν την πράξη που αφορά η εξέταση, ήτοι (***)………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
(*)      Αναγράφεται η ιδιότητα υπό την οποία εξετάζεται, μηνυόμενος, εγκαλούμενος κ.λ.π. 
(**)   Αναγράφεται π.χ. ύστερα από μήνυση ή έγκληση σε βάρος του ή κατά τη διάρκεια … του αποδίδεται η τέλεση 
αξιόποινης πράξης.  
(***)  Αναγράφεται με σαφήνεια η αποδιδόμενη σ’ αυτόν αξιόποινη πράξη επί της οποίας καλείται να δώσει 
εξηγήσεις. 
 
       Στη συνέχεια, εξηγήσαμε στον εξεταζόμενο, με σαφήνεια όλα τα δικαιώματά του, που προβλέπονται από την 
παρ. 2  του άρθρου 31 Κ.Π.Δ., όπως η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με άρθρο του ν. 3160/2003 και ειδικότερα, ότι 
δικαιούται να παρίσταται με συνήγορο, να αρνηθεί εν όλω ή εν μέρει την παροχή εξηγήσεων, να λάβει προθεσμία 
μέχρι σαράντα οκτώ ώρες για την παροχή τους, η οποία μπορεί να παραταθεί από εκείνον που διενεργεί την 
προκαταρτική εξέταση και να ζητήσει να του χορηγηθεί αντίγραφο της μήνυσης ή της έγκλησης. 

      ΕΡΩΤΗΣΗ: Επιθυμείτε να κάνετε χρήση των δικαιωμάτων που σας γνωστοποιήθηκαν; 
 



 

 

     ΑΠΟΚΡΙΣΗ:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Ύστερα από τα ανωτέρω ……………………………………………………………………………….…………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Η παρούσα έκθεση άρχισε να συντάσσεται την ……..…  ώρα και περατώθηκε την ……………. ώρα. 
 
       Για πιστοποίηση συντάχθηκε η παρούσα έκθεση, η οποία αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται 
ως ακολούθως : (****) 
 
     Ο/Η Εξετασθ…….                                 Ο/Η β΄ Ανακριτικός Υπάλληλος                     Ο/Η α΄ Ανακριτικός Υπάλληλος 
 

 
 

 

 
 
Στη συνέχεια, προβήκαμε στην εξέταση αυτού, ως ακολούθως: 
  
ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε κατηγορηθεί  άλλη φορά και για ποια αιτία ; 
 
ΑΠΟΚΡΙΣΗ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σας αποδίδονται  ήδη οι πράξεις που σου γνωστοποιήθηκαν ανωτέρω. Ποιες είναι οι εξηγήσεις σας; 
                                                                                                                                                                    
 ΑΠΟΚΡΙΣΗ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 (****) (Όταν παρίσταται συνήγορος η έκθεση υπογράφεται και από αυτόν). 
 



 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Η παρούσα έκθεση άρχισε να συντάσσεται την ……………  ώρα και περατώθηκε την ……………. ώρα. 
 
Για πιστοποίηση συντάχθηκε η παρούσα έκθεση, η οποία αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως 
ακολούθως: (****) 
 
     Ο/Η Εξετασθ…….                           Ο/Η β΄ Ανακριτικός Υπάλληλος                Ο/Η α΄ Ανακριτικός Υπάλληλος 
 

 
 
 
 
 (****) (Όταν παρίσταται συνήγορος η έκθεση υπογράφεται και από αυτόν). 
 
  



 

 

  



 

 

Χορηγείται από το Τυπογραφείο Συντάσσεται από τον αρμόδιο Ανακριτικό Υπάλληλο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: Δ – 9 

Υπόδειγμα : «Έκθεση ένορκης Εξέτασης Κατηγορουμένου  Κ.Π.Δ.».                         Τηλ.: 

 
 

ΕΚΘΕΣΗ  ΕΞΕΤΑΣΗΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ  ( Κ.Π.Δ. ) 
 

Στ… ………………………..… σήμερα την  …….……   του μηνός ………………………………… του έτους …….…….. ημέρα 

……………………..…………..   και ώρα …………………  ενώπιον εμού 

τ………………………………………………………………………………………, δασο……………..……  της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου, 

παρουσία και τ…… …………………………………………… …………………………………, δασο………..…….. της ίδιας Υπηρεσίας, που 

προσλήφθηκε ως β΄ ανακριτικός υπάλληλος, εξετάζεται ο/η  κατωτέρω  σημειούμενος/η   κατηγορούμενος/η,   

ως  ακολούθως : 

ΕΡΩΤΗΣΗ :  Πώς ονομάζεσαι  κ.λ.π. ; 

ΑΠΟΚΡΙΣΗ :  (επώνυμο)............................................................(όνομα)....................................... του (επώνυμο 

πατέρα) …......................................................... (όνομα πατέρα) ……………………… και της (πατρικό επώνυμο μητέρας) 

......................................................................... (όνομα μητέρας) …….……………………………. γεν. την ....…./......./…..... 

στ... ...........................................και κατοικώ στ... ........................................................... οδός 

............................................ αριθ. .........., Τ.Κ.:................., ….γράμματος, επαγγέλματος 

................................................., υπηκοότητας Ελλην….... ή ……………………… θρησκεύματος Χ.Ο. ή 

…..….........................…, κάτοχος του υπ΄αριθ. Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου, ή αδείας παραμονής : ....... - ….................... 

εκδοθ. την ......./..…./…...... από ……….. .........……..........………..……, Α.Φ.Μ: …………………………………, 

ΔΟΥ:………………………… άγαμος ή έγγαμος μετά της/του ......…….....................…..................… ..........…...........…, το 

γένος .........….........................., του ................................ και της ………….... .................. και έχω …………........... (.....) 

τέκνα, εκ των οποίων ...................... (....) άρρενα και .......................... (....)  θήλεα. 

 

Ακολούθως γνωρίσαμε με σαφήνεια στον/ην εξεταζόμενο/η ολόκληρο το περιεχόμενο της κατηγορίας και ότι 

κατηγορείται για παράβαση τ…  ..............………...................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................... , ήτοι 

..................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

Στην συνέχεια,  αφού ανακοινώσαμε  στον/ην εξεταζόμενο/η το περιεχόμενο των εγγράφων της ανάκρισης, 

εξηγήσαμε σ’ αυτόν / ήν σύμφωνα με το άρθρο 103 του Κ.Π.Δ., με σαφήνεια όλα τα δικαιώματά του/της  που 

προβλέπονται από τα άρθρα 99 Α, 100, 101, 102, 103, 104, 105 & 273 του Κωδ. Ποιν. Δικονομίας και ιδίως ότι 



 

 

δικαιούται: να παρίσταται μετά συνηγόρου, μετά του οποίου δεν μπορεί να απαγορευθεί η επικοινωνία του σε 

καμία περίπτωση, να μελετήσει ο ίδιος ή ο συνήγορός του τα έγγραφα της ανάκρισης και των πραγματικών 

περιστατικών του κατηγορητηρίου, να του χορηγηθούν αντίγραφα αυτών με δική του/ της δαπάνη και μετά από 

γραπτή αίτησή του/της, να ζητήσει προθεσμία μέχρι 48ωρών για να απολογηθεί, προ της παρέλευσης της οποίας 

δεν υποχρεούται σε απολογία και ότι δύναται να δοθεί παράταση της προθεσμίας αυτής με νέα αίτησή του / της, 

να αρνηθεί να απαντήσει ( δικαίωμα σιωπής ) και να παραδώσει την απολογία του γραπτή. (Στον/στην 

εξεταζόμενο/η  δεν χορηγήθηκε πρόσβαση σε τμήμα του υλικού σύμφωνα με το αρ. 101 παρ. 3, 4 και 5 Κ.Π.Δ.  

διότι αυτό  ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ή τα θεμελιώδη δικαιώματα άλλου προσώπου  ή διότι αυτό 

είναι απαραίτητο για την προστασία σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, επίσης του ανακοινώθηκε το δικαίωμα 

υποβολής αντιρρήσεων κατά της παράλειψης ή άρνησης γνωστοποίησης των πληροφοριών αυτών.)    

ΕΡΩΤΗΣΗ :  Επιθυμείτε να κάνετε χρήση των δικαιωμάτων που σας γνωστοποιήθηκαν ; 

ΑΠΟΚΡΙΣΗ :  Αυτός/ η  μας  δήλωσε ρητά  ότι,  ζητά αντίγραφα των εγγράφων της  ανάκρισης  
 

( ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) 
 
 
 

και ότι επιθυμεί να  του/της  χορηγηθεί προθεσμία  48ωρών προκειμένου να  απολογηθεί, η  οποία  και του/της 

χορηγείται από την ................ ώρα της σήμερον και λήγει την ................ ώρα της ......../......./............, καθώς 

επίσης ότι ορίζει συνήγορό του/της, τ...ν ............………........................ .................... ......................................., 

Δικηγόρο του Δ.Σ. ............................,  (Α.Μ. ................... ). 

 ΑΠΟΚΡΙΣΗ : Αυτός/η μας δήλωσε ρητά ότι παραιτείται όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων του/ της, ή ζητά να 

..................................................................................................................…................................................................... 
  

( ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) 
 
 
 

και ότι επιθυμεί να απολογηθεί αμέσως και  άνευ ή μετά του συνηγόρου του ……………………………….. 

.......….......................................…………............................................................................................................, Δικηγόρου 

του Δ.Σ. ..................................... ( Α.Μ. .................... ). 

 Ύστερα από τα ανωτέρω ...........…...........................................................................................................…....  

.....................................................................................................................................................................…… 

.....................................................................................................................................................................….… 

Για πίστωση συντάχθηκε η παρούσα έκθεση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως 

ακολούθως :  

 
 

         Ο/Η Εξετασθεί…                                  Ο/Η                                           Ο/Η                                                Ο/Η 

        Κατηγορούμενος/η                         Συνήγορος                          Β΄ Ανακρ. Υπάλλ.                      Ανακρ. Υπάλληλος 



 

 

   
 

Μετά  από  τα ανωτέρω, του /της απαγγείλαμε την ως άνω κατηγορία και προβήκαμε στην  εξέταση του/της  
κατηγορουμένου/ης  ως  ακολούθως : 

ΕΡΩΤΗΣΗ :  Κατηγορήθηκες  άλλη φορά  και  αν  ναι,  για  ποια  αιτία ; 
  
ΑΠΟΚΡΙΣΗ : .......…............…......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

ΕΡΩΤΗΣΗ : Κατηγορείσαι ήδη για τις ως άνω πράξεις που σου γνωστοποιήθηκαν. Τι απολογείσαι ; 
 
ΑΠΟΚΡΙΣΗ : .......…............…...................................................................................................…...................................... 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................    

Στον/ ην κατηγορούμενο/η γνωστοποιήσαμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 273 § 1 του Κ.Π.Δ., υποχρεούται να 

δηλώσει κάθε μεταβολή της κατοικίας ή της διαμονής του/της, μαζί με ακριβή διεύθυνση, εγγράφως στον 

Εισαγγελέα του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί κατά τον χρόνο δήλωσης η δικογραφία. 

Για πίστωση συντάχθηκε η παρούσα έκθεση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως 

ακολούθως :  
 
 
 
 
 

         Ο/Η Εξετασθεί…                                  Ο/Η                                           Ο/Η                                                Ο/Η 

        Κατηγορούμενος/η                         Συνήγορος                          Β΄ Ανακρ. Υπάλλ.                      Ανακρ. Υπάλληλος 

  



 

 

  



 

 

 

Χορηγείται από το Τυπογραφείο 
Συντάσσεται από τον αρμόδιο Ανακριτικό 

Υπάλληλο 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: Δ – 9α1 

Υπόδειγμα : «Έκθεση ένορκης Εξέτασης Κατηγορουμένου  με προθεσμία  48ωρών».                         Τηλ.: 

 
 

ΕΚΘΕΣΗ  ΕΞΕΤΑΣΗΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ  (με προθεσμία  48ωρών κλπ) 

         Στ… ………………………..… σήμερα την  …….……   του μηνός ………………………………… του έτους …….…….. ημέρα 

……………………..…………..   και ώρα …………………  ενώπιον εμού 

τ………………………………………………………………………………………, δασο……………..……  της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου, 

παρουσία και τ…… …………………………………………… …………………………………, δασο………..…….. της ίδιας Υπηρεσίας, που 

προσλήφθηκε ως β΄ ανακριτικός υπάλληλος, εξετάζεται ο/η  κατωτέρω  σημειούμενος/η   κατηγορούμενος/η,   

ως  ακολούθως : 

     ΕΡΩΤΗΣΗ :  Πώς ονομάζεσαι  κ.λ.π. ; 

     ΑΠΟΚΡΙΣΗ :  (επώνυμο)............................................................(όνομα)....................................... του (επώνυμο 

πατέρα) …......................................................... (όνομα πατέρα) ……………………… και της (πατρικό επώνυμο μητέρας) 

......................................................................... (όνομα μητέρας) …….……………………………. γεν. την ....…./......./…..... 

στ... ...........................................και κατοικώ στ... ........................................................... οδός 

............................................ αριθ. .........., Τ.Κ.:................., ….γράμματος, επαγγέλματος 

................................................., υπηκοότητας Ελλην….... ή ……………………… θρησκεύματος Χ.Ο. ή 

…..….........................…, κάτοχος του υπ΄αριθ. Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου, ή αδείας παραμονής : ....... - ….................... 

εκδοθ. την ......./..…./…...... από ……….. .........……..........………..……, Α.Φ.Μ: …………………………………, 

ΔΟΥ:………………………… άγαμος ή έγγαμος μετά της/του ......…….....................…..................… ..........…...........…, το 

γένος .........….........................., του ................................ και της ………….... .................. και έχω …………........... (.....) 

τέκνα, εκ των οποίων ...................... (....) άρρενα και .......................... (....)  θήλεα. 

      Ακολούθως γνωρίσαμε με σαφήνεια στον/ην εξεταζόμενο/η ολόκληρο το περιεχόμενο της κατηγορίας και 

ότι κατηγορείται για παράβαση τ…  ..............……….......................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................... , ήτοι 

..................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................… 

   Στην συνέχεια,  αφού ανακοινώσαμε  στον/ην εξεταζόμενο/η το περιεχόμενο των εγγράφων της ανάκρισης, 

εξηγήσαμε σ’ αυτόν / ήν σύμφωνα με το άρθρο 103 του Κ.Π.Δ., με σαφήνεια όλα τα δικαιώματά του/της  που 

προβλέπονται από τα άρθρα 99 Α, 100, 101, 102, 103, 104, 105 & 273 του Κωδ. Ποιν. Δικονομίας και ιδίως ότι 



 

 

δικαιούται: να παρίσταται μετά συνηγόρου, μετά του οποίου δεν μπορεί να απαγορευθεί η επικοινωνία του σε 

καμία περίπτωση, να μελετήσει ο ίδιος ή ο συνήγορός του τα έγγραφα της ανάκρισης και των πραγματικών 

περιστατικών του κατηγορητηρίου, να του χορηγηθούν αντίγραφα αυτών με δική του/ της δαπάνη και μετά από 

γραπτή αίτησή του/της, να ζητήσει προθεσμία μέχρι 48ωρών για να απολογηθεί, προ της παρέλευσης της οποίας 

δεν υποχρεούται σε απολογία και ότι δύναται να δοθεί παράταση της προθεσμίας αυτής με νέα αίτησή του / της, 

να αρνηθεί να απαντήσει ( δικαίωμα σιωπής ) και να παραδώσει την απολογία του γραπτή. (Στον/στην 

εξεταζόμενο/η  δεν χορηγήθηκε πρόσβαση σε τμήμα του υλικού σύμφωνα με το αρ. 101 παρ. 3, 4 και 5 Κ.Π.Δ.  

διότι αυτό  ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ή τα θεμελιώδη δικαιώματα άλλου προσώπου  ή διότι αυτό 

είναι απαραίτητο για την προστασία σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, επίσης του ανακοινώθηκε το δικαίωμα 

υποβολής αντιρρήσεων κατά της παράλειψης ή άρνησης γνωστοποίησης των πληροφοριών αυτών.)    

    ΕΡΩΤΗΣΗ :  Επιθυμείτε να κάνετε χρήση των δικαιωμάτων που σας γνωστοποιήθηκαν ; 

   ΑΠΟΚΡΙΣΗ :  Αυτός/ η  μας  δήλωσε ρητά  ότι,  ζητά αντίγραφα των εγγράφων της  ανάκρισης  
 

( ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) 
 
 
 
 
 

και ότι επιθυμεί να  του/της  χορηγηθεί προθεσμία  48ωρών προκειμένου να  απολογηθεί, η  οποία   

και του/της χορηγείται από την ................ ώρα της σήμερον και λήγει την ................ ώρα της ......../......./............, 

καθώς επίσης ότι ορίζει συνήγορό του/της, τ...ν ............………........................ .................... ......................................., 

Δικηγόρο του Δ.Σ. ............................,  (Α.Μ. ................... ). 

   

 

    Για πίστωση συντάχθηκε η παρούσα έκθεση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως 

ακολούθως :  

 
 

         Ο/Η Εξετασθεί…                                  Ο/Η                                           Ο/Η                                                Ο/Η 

        Κατηγορούμενος/η                         Συνήγορος                          Β΄ Ανακρ. Υπάλλ.                      Ανακρ. Υπάλληλος 
 
       
 



 

 

   Χορηγείται  από                                     Συντάσσεται από τον αρμόδιο                                 Υπόδειγμα:                                
  το  τυπογραφείο                                           Ανακριτικό  Υπάλληλο                                            Δ-9β(1)  
  Υπόδειγμα:  « Έκθεση εξέτασης κατηγορουμένου  μετά από  προθεσμία  48ωρών»   Τηλ: 
 

 
ΕΚΘΕΣΗ  ΕΞΕΤΑΣΗΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ 

( Μετά  την λήξη  της αρχικής  48ωρης  προθεσμίας ) 
 

         Στ… ………………………..… σήμερα την  …….……   του μηνός ………………………………… του έτους …….…….. ημέρα 

……………………..…………..   και ώρα …………………  ενώπιον εμού 

τ………………………………………………………………………………………, δασο……………..……  της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου, 

παρουσία και τ…… …………………………………………… …………………………………, δασο………..…….. της ίδιας Υπηρεσίας, που 

προσλήφθηκε ως β΄ ανακριτικός υπάλληλος, και αφού έληξε η ανωτέρω χορηγηθείσα 48ωρη προθεσμία, 

εμφανίσθηκε ενώπιον μας ο/η ανωτέρω σημειούμενος/η κατηγορούμενος/η, που ονομάζεται 

(επώνυμο).............................................................................(όνομα)……………………….................. του (επώνυμο 

πατέρα) …......................................................... (όνομα πατέρα) ………….…………... και της (πατρικό επώνυμο 

μητέρας) .................................................................................... (όνομα μητέρας) …….……………………., γεν. την 

......./......./........... στ... ...................................................., κάτοχος του υπ΄ αριθ.: ........................... Α.Δ.Τ. ή 

Διαβατηρίου ή αδείας παραμονής εκδοθ. την ....…/......./…..... από τ... ..............................…............................, 

Α.Φ.Μ:……………..………………, ΔΟΥ:………………………., κατοίκου.......................................... οδός…………..…………………., 

αριθ............., Τ.Κ.:......................, τηλ.:.......................... για να απολογηθεί, ο/η οποίος/α αφού έλαβε γνώση (όλων 

των) εγγράφων της σχηματισθείσας κατ’ αυτού δικογραφίας, του/της ενθυμίσαμε εκ νέου τα δικαιώματά του/της 

ως αυτά προαναφέρονται, καθώς επίσης και την προαναφερόμενη κατηγορία για την οποία καλείται να 

απολογηθεί. (Στον/στην κατηγορούμενο/η  δεν χορηγήθηκε πρόσβαση σε τμήμα του υλικού σύμφωνα με το αρ. 

101 παρ. 3, 4 και 5 Κ.Π.Δ.  διότι αυτό  ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ή τα θεμελιώδη δικαιώματα άλλου 

προσώπου  ή διότι αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, επίσης του 

ανακοινώθηκε το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων κατά της παράλειψης ή άρνησης γνωστοποίησης των 

πληροφοριών αυτών.) Μετά τα ανωτέρω, ο /η κατηγορούμενος/η εξετάζεται ως ακολούθως:  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ :   Επιθυμείτε να κάνεται χρήση των δικαιωμάτων που  σας  γνωστοποιήθηκαν ; 

ΑΠΟΚΡΙΣΗ :  Αυτός/ η  μας  δήλωσε ρητά  ότι επιθυμεί να απολογηθεί αμέσως και άνευ  ή μετά του συνηγόρου 

του/της, ........………................................................................................., δικηγόρο του Δ.Σ. ............................,  (Α.Μ. 

................... ). 
      Μετά  τα ανωτέρω, ο /η κατηγορούμενος/η  εξετάζεται  ως  ακολούθως : 

 ΕΡΩΤΗΣΗ :  Κατηγορήθηκες  άλλη φορά  και  αν  ναι,  για  ποια  αιτία ; 
 
 ΑΠΟΚΡΙΣΗ : .......…........…....…............................................................................................................. 



 

 

......................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................

ΕΡΩΤΗΣΗ : Κατηγορείσαι ήδη για τις ως άνω πράξεις που σου γνωστοποιήθηκαν. Τι απολογείσαι ; 
 
ΑΠΟΚΡΙΣΗ : .......…............…........................................................................................................….... 

......................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................……………………..............

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

 

    Στον/ ην κατηγορούμενο/η γνωστοποιήσαμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 273 § 1 του Κ.Π.Δ., υποχρεούται να 

δηλώσει κάθε μεταβολή της κατοικίας ή της διαμονής του / της, μαζί με ακριβή διεύθυνση, εγγράφως στον 

Εισαγγελέα του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί κατά τον χρόνο δήλωσης η δικογραφία. 

    Για πίστωση συντάχθηκε η παρούσα έκθεση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως 

ακολούθως :  
 
 

         Ο/Η Εξετασθεί…                                  Ο/Η                                           Ο/Η                                                Ο/Η 

        Κατηγορούμενος/η                         Συνήγορος                          Β΄ Ανακρ. Υπάλλ.                      Ανακρ. Υπάλληλος 
  



 

 

Χορηγείται από το Τυπογραφείο Συντάσσεται από τον αρμόδιο Ανακριτικό Υπάλληλο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: Δ – 9γ 

Υπόδειγμα : «Δελτίο στοιχείων ταυτότητας κατηγορουμένου ». 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ 
(Επισυνάπτεται στη δικογραφία) 

         

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………….……………………………………………… 
 
ΟΝΟΜΑ:…………………………………………..………………………………………………… 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:…………………………….……………………………………………………  

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:………………………………………………………………………………  

ΠΑΤΡΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΟ (Προκειμένου για έγγαμες) :……………………….…………………….  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:…………………………………….…………...……………………  

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:………………………………………..…………….……..…………………  

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Δήμος ή Κοινότητα………………………………..……………….…  

                                  οδός…………………………………………………….……………… αριθ…………… Τ.Κ……………………  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ή …………………………………………………..………  

……………………………………………………………………………..      Ημερ. Έκδοσης ………….……………  

Αρχή Έκδοσης …………….………………….…………………………………………  

Α.Φ.Μ.……………………………………………………………………                

 

………………..……………… 201…… 
 

Ο/Η   Ανακριτικός Υπάλληλος 

  



 

 

 

  



 

 

Χορηγείται από το Τυπογραφείο Συντάσσεται από τον αρμόδιο Ανακριτικό Υπάλληλο Υπόδειγμα Δ - 1 

Υπόδειγμα : « Έκθεση Αρχής». 

 
 
 
 

Ε Κ Θ Ε Σ Η     Α Ρ Χ Η Σ  
 

         Στ……………………… σήμερα την………   του μήνα …...……….……………. του έτους 200… ημέρα της εβδομάδος 

……………………………………….  και ώρα …………...,   ενώπιον εμού του 

……………………………………………………………………..……………………, δασο ……………...., που υπηρετώ στην Δ/νση Δασών 

Ηρακλείου, παρισταμέν……. και τ…… ……………………………… …….………………………………, δασο………………… της ίδιας 

Υπηρεσίας, που  προσλήφθηκε ως β΄ ανακριτικός υπάλληλος, εμφανίσθηκε ενώπιόν μας ο δασο……………………….., 

........................................ .......................................................... του ......................................... και της 

............................... που υπηρετεί στην Δ/νση Δασών Ηρακλείου / Δασονομείο .............................................., 

κάτοικος ............................................ οδός ……..……....…....... αριθ. ........, ο οποίος αφού  ορκίσθηκε στο Ιερό 

Ευαγγέλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 218 και 219 του Κ.Π.Δ., ζήτησε την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, ειπών τα 

εξής : 

Μηνύω και εξαιτούμαι την νόμιμη τιμωρία του/της (επώνυμο) ………………………………………………..…………………………. 

(όνομα)............................................................... του (επώνυμο πατέρα) ….…............................................................. 

(όνομα πατέρα) ………………………………. και της (πατρικό επώνυμο μητέρας) ............................................................... 

(όνομα μητέρας) …….……….., γεν. την ......./......./........... στ... ...................................................., κάτοχο του υπ΄ 

αριθ.: ........................... Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου ή αδείας παραμονής εκδοθ. την ....…/......./…..... από τ……………... 

.................…............................, Α.Φ.Μ:…………………………….. ΔΟΥ:………………………………, 

κατοίκου.........................................................οδός……………………………………………..………………, αριθ............., 

Τ.Κ.:......................, τηλ.:..........................  

διότι: 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

..............…………………………………............................................................. 

ήτοι κατά παράβαση τ.... άρθρ...  ..................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

................................................................................................................ 
 
Τη ζημιά που προξένησ___ εκτιμώ σε ______€ και ______€ για ηθική βλάβη που υπέστη το Ελληνικό δημόσιο και 
κατά την εκδίκαση της υπόθεσης θα πρέπει να εκδικαστεί ίση αποζημίωση υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με το 
άρθρο 294 παρ. 2 του Ν.Δ. 86 / 1969. 

Προτείνω για μάρτυρες τους: 

1.  ……………………………………………………………………………………………………………….        

2. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Για πίστωση συντάχθηκε η παρούσα έκθεση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και  βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως 

ακολούθως : 
 

Ο Μηνυτής                                Ο  β΄ Ανακριτικός Υπάλληλος                 Ο Ανακριτικός  Υπάλληλος 
 
 



 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
Εκποίησης Κατασχεθέντων Θηραμάτων  
Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού 

(δυνάμει του άρθρου 288 παρ.2 του ν.δ. 86/69 «Δασικός Κώδικας»)  
 

 

Στ……………………… σήμερα την………   του μήνα …...……….……………. του έτους 200… ημέρα της εβδομάδος 

……………………………………….  και ώρα …………...,   ενώπιον εμού του ………………..………………………………………… 

…………………..……………………, δασο ……………...., που υπηρετώ στην Δ/νση Δασών Ηρακλείου, παρουσία και τ…… 

δασικού υπαλλήλου ……………………………… …….………………………………, δασο………………… της ίδιας Υπηρεσίας, ή των 

κάτωθι μαρτύρων: 

1. ………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………………….. 

προβήκαμε στην εκποίηση ………………………………………………..………, ο/οι οποίος/οι κατασχέθηκε/αν στα χέρια του 

……. ………………………………………………………………………. κατοίκου ………………………. ……………………………………………………… 

και ο/οι οποίος/οι είναι προϊόν/τα παράνομης θήρας. 

 Αρχική προσφορά ορίζεται το ποσό των ………………… Ευρώ (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ). 

 Κατά την πλειοδοσία εδόθησαν οι παρακάτω προσφορές: 

        ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   Κατοικία   ΠΡΟΣΦΟΡΑ   (Ευρώ) 

 

1.    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7.    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Το εκπλειστηρίασμα κατακυρώνεται τελικά στον ……………………………………………………………………………..  αντί του 

ποσού των …………………………………………………………. Ευρώ. Το ανωτέρω ποσό εισπράχτηκε επί τόπου και θα 

κατατεθεί στο λογαριασμό 26671/8 (Πράσινο Ταμείο - Κεφάλαιο Θήρας) της Τράπεζας της Ελλάδος.  

Το ΦΠΑ (24%) ποσού …………………… Ευρώ θα κατατεθεί στο λογαριασμό με IBAN GR 

8501000230000002341144900 (Απόδοσης ΦΠΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης) στην Τράπεζα της 

Ελλάδας. 

 

Ο ΕΝΕΡΓΗΣΑΣ        Ο 2ος ΔΑΣΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ          ή              ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ 

ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ                 

                      1. 

 

                           2. 

 
 



 

 

ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑ 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ 
 

Στ__ __________________ σήμερα την ________ του μηνός ___________του έτους 20__ ημέρα 

__________________ και ώρα ____ ο υπογεγραμμένος/η ___________________________________ 

δασοφύλακας που υπηρετώ στην Δ/νση Δασών Ηρακλείου και παρουσία του/ης ________________ 

_________________________ δασοφύλακα της ίδιας Υπηρεσίας (β΄ Ανακριτικός)  

διαπίστωσα ότι ο ___________________________________ κάτοικος ________________ 

διενεργούσε παράνομη ______________________________________________________ και 

ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 271 του Ν.Δ. 86/1969 “Δασικός Κώδικας”, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, προέβην στη κατάσχεση των παρακάτω πειστηρίων: 

1.Τα παρανόμως υλοτομηθέντα δασικά προϊόντα: 

Α) __________________________________________________________________________ 

Β) __________________________________________________________________________ 

Γ) __________________________________________________________________________ 

 

2. Τα μεταφορικά μέσα, εργαλεία, όργανα και σκεύη που χρησιμοποιήθηκαν κατά την παράνομη 
υλοτομία: 

Α) ________________________________________________________________________________ 

Β) ________________________________________________________________________________ 

Γ) _________________________________________________________________________________ 

Δ) _________________________________________________________________________________ 

Ε) Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος με αριθμό ____________________________________________ 

Ζ) Δίπλωμα οδήγησης του οδηγού του οχήματος, με αριθμό _______________________ 

 
Σημειώσεις – επεξηγήσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υπό στοιχείο Ε και Χ πειστηρίων: 

Ο οδηγός του οχήματος κ. ______________________________________ ΔΕΝ ΠΑΡΕΔΩΣΕ τα υπό 
στοιχεία Ε □ Ζ □ πειστήριο/α ισχυριζόμενος ότι: 

1. Το όχημα δεν διαθέτει άδεια κυκλοφορίας. ___________________________________________ □ 

2. Δεν έχει μαζί του την άδεια κυκλοφορίας και αναλαμβάνει την υποχρέωση να την προσκομίσει 
στην Δ/νση Δασών Ηρακλείου την επομένη της σήμερον. __________________________________ □ 

3. Δεν διαθέτει δίπλωμα οδήγησης. ___________________________________________________ □ 

4. Δεν έχει μαζί του το δίπλωμα οδήγησης και αναλαμβάνει την υποχρέωση να το προσκομίσει στην 
Δ/νση Δασών Ηρακλείου την επομένη της σήμερον. ______________________________________ □ 

 

Η παρούσα αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο/Η καθ’ ού                         Ο/Η β΄Ανακριτικός υπάλληλος       Ο/Η ενεργήσας/σα 
η κατάσχεση                                  την κατάσχεση 

 

 

 



 

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΦΥΛΑΞΗ 

Το κατασχεθέν μεταφορικό μέσο παραδόθηκε προς φύλαξη στον ___________________ 

_________________________________ κάτοικο ________________________________ ως 

μεσεγγυούχο. 

Ο μεσεγγυούχος ευθύνεται για τη φύλαξη των κατασχεθέντων μέχρι την έκδοση σχετικής δικαστικής 

απόφασης με την οποία θα του αποδοθούν ή θα δημευθούν τα κατασχεθέντα. 

Σε περίπτωση δήμευσης οφείλει να τα παραδώσει στον χρόνο και στον χώρο που θα του υποδειχθεί 

από την οικεία Δασική Υπηρεσία, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης - παραλαβής. 

Η παρούσα αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

Ο/Η Μεσεγγυούχος    Ο/Η β΄Ανακριτικός υπάλληλος       Ο/Η Παραδίδων/ουσα 

                       τα κατασχεθέντα 

  



 

 

 



 

 

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ  Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ  
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ……………... 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

Στο Αστυνομικό Τμήμα ________________________ σήμερα την ________ του μηνός 

_____________ του έτους 20__ ημέρα ________________ και ώρα ____ ο υπογεγραμμένος/η 

______________________ _______________________________ δασοφύλακας που υπηρετώ στην 

Δ/νση Δασών …………………,  ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 271 του Ν.Δ. 86/1969 “Δασικός 

Κώδικας”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παραδίδω στον/ην 

Αστυ_______________________________________________________ και σύμφωνα με την από 

_________________ Έκθεση Κατάσχεσης του/ης Δασοφύλακα _____________ 

________________________, υπαλλήλου της Δ/νσης Δασών …………….., τα παρακάτω πειστήρια: 

Α) _________________________________________________________________________ 

Β) _________________________________________________________________________ 

Γ) _________________________________________________________________________ 

Δ) _________________________________________________________________________ 

 

Ο/Η ΠΑΡΑΔΙΔΩΝ/ΟΥΣΑ                                   Ο ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ/ΟΥΣΑ 

 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το παρόν θα κοινοποιείται στην Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 

 
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑ 

  



 

 



 

 

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ  Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ  
     ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ……………….. 
Δασονομείο ____________________ 
 
Ταχ. Δ/νση:                
Ταχ. Κώδ.  :  
Πληροφορίες:          
Τηλέφωνο :  
FAX :      
E-mail   :  
 

Ηράκλειο          –  – 201..         
 
Αριθμ. Πρωτ. :   
 
ΠΡΟΣ:  
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ………….. 
…………………. 
………………… 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Δασονομείο ……………….. 
2. Δασοφύλακα …………………. 

 
 

ΘΕΜΑ :  Υποβολή δικογραφίας δασικού αδικήματος. 
 

 

Σας υποβάλλουμε συνημμένα δικογραφία της Υπηρεσίας μας σε βάρος του ……………... (όνομα) ……………………… 
(επώνυμο) ………………………………………… του ………………(πατρώνυμο) ………, αγρότη – κτηνοτρόφου – ιδιωτικού – 
δημοσίου υπαλλήλου κ.α. ………………………., κατοίκου …………….. ……………………………………………………. Δήμου 
………………………………………………………………., με Α.Δ.Τ. …………………………….. και ΑΦΜ 
………………………………………, για δασικό αδίκημα (παράνομη εκχέρσωση δασικής έκτασης) σε βαθμό πλημμελήματος. 

 

Συγκεκριμένα: Ο ανωτέρω κατηγορείται ότι το χρονικό διάστημα από …………………………… έως ………………………….. 
εκχέρσωσε δασική έκταση που βρίσκεται στη θέση ……………………… Τ.Κ. …………………………….. του Δήμου 
………………………………………………………………….  συνολικού εμβαδού ……………………. τ.μ., χωρίς αδειοδότηση της 
Δασικής Υπηρεσίας. 

 

Η ανωτέρω πράξη προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 1 και 2 του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και 
των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική 
αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών – Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 159 Α/8-8-2014) και τιμωρείται με τις διατάξεις του άρθρου 71 παρ.3 του ν. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
2 του άρθρου 41 του ν. 4280/2014. 

 

Η δικογραφία αποτελείται από: 

1. 

2. 

3.  
 
 
Παρακαλούμε για τα κατά νόμο. 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ  
 
 
 
ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: 
Ανωτέρω δράστης συνελήφθη στα πλαίσια αυτοφώρου και αφέθηκε ελεύθερος αυθημερόν και περί ώρα ---- κατόπιν προφορικής 
εντολής Εισαγγελέως Υπηρεσίας κ.-------------. 
  



 

 



 

 

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ  Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ  
     ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ……………….. 
Δασονομείο ____________________ 
 
Ταχ. Δ/νση:                
Ταχ. Κώδ.  :  
Πληροφορίες:          
Τηλέφωνο :  
FAX :      
E-mail   :  
 

Ηράκλειο          –  – 201..         
 
Αριθμ. Πρωτ. :   
 
ΠΡΟΣ:  
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ………….. 
…………………. 
…………………  
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Γραμματεία Πειστηρίων 
(με δεματοποιημένα τα πειστήρια 
και αντίγραφο δικογραφίας) 

2. Δασονομείο ……………….. 
3. Δασοφύλακα …………………. 

  
 
 

ΘΕΜΑ :  Προσαγωγή κρατουμένου, υποβολή δικογραφίας δασικού αδικήματος. 
 

Σας προσάγουμε, συνοδεία υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας τον ………….…………... (όνομα) ……………………… (επώνυμο) 
………………………………………… του ………………(πατρώνυμο) ………, αγρότη – κτηνοτρόφου – ιδιωτικού – δημοσίου 
υπαλλήλου κ.α. ………………………., κατοίκου …………….. ……………………………………………………. Δήμου 
………………………………………………………………., με Α.Δ.Τ. …………………………….. και ΑΦΜ 
………………………………………, ο οποίος συνελήφθη την …………… περί ώρα ……………………….. στη θέση 
……………………… Τ.Κ. …………………………….. του Δήμου…………………………………….  να θηρεύει παράνομα τη νύχτα, 
με χρήση προβολέα. 

Η ανωτέρω πράξη προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 261 παρ. 5 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» και τιμωρείται 
με το άρθρο 287 παρ.11(γ) του ίδιου νομοθετικού διατάγματος. Επίσης (σε περίπτωση που κυνηγά πουλιά) το άρθρο 5 παρ.2 
της αριθμ. 414985/29-11-1985 ΚΥΑ του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και αναπληρωτή υπουργού Γεωργίας «Μέτρα 
διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ  757 Β΄ 18-12-1985) και τιμωρείται με το άρθρο 9 παρ. 3 της ίδιας απόφασης. 

Συνημμένα υποβάλλουμε σχηματισθείσα δικογραφία ως και τα κατασχεθέντα πειστήρια. 
 
Παρακαλούμε για τα κατά νόμο. 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ  
 

    

 

 

 

 
ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: 

Για την εξέταση ανωτέρω λαγών διορίστηκε αρμόδια πραγματογνώμονας, έκθεση της οποίας θα αποσταλεί με την 
παραλαβή της.  

Θήραμα (λαγός), όντας ακόμα ζωντανός, αφέθη ελεύθερος στο φυσικό περιβάλλον (Υποβάλλεται πρακτικό 
απελευθέρωσης υπογεγραμμένο από δυο δασικούς υπαλλήλους). 

Λοιπά πειστήρια κατασχέθηκαν και φυλάσσονται στην Υπηρεσία μας. 
  



 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται στους υπαλλήλους των Δασικών 
Υπηρεσίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και έχει ως στόχο 
την ενημέρωση και κατάρτισή τους για την αντιμετώπιση παραβάσεων 
της Δασικής Νομοθεσίας, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  
 
Η παρούσα έκδοση υλοποιήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Κρήτης, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Natura 2000 Value Crete:  
“Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των 
υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές Natura 2000 στην Κρήτη” 
(LIFE13 INF/GR/000188). 

Στο έργο, το οποίο χρηματοδοτείται σε ποσοστό 50% από το χρηματοδοτικό 
εργαλείο LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, 
και συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΥΠΕΝ) και από το Πράσινο Ταμείο, συνεργάζονται η Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Κρήτης (ΜΦΙΚ) και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ).


