Ν.Δ. 86/69 ΔΑΣΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (ΦΕΚ Α΄7)
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
'Αρθρο 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»).

