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ΚΟΙΝ. : Όπως Π.Α.

    ΘΕΜΑ:  Χειρισμός (φιλοξενία- ενδυνάμωση) νεαρού Χρυσαετού (Aquila chrysaetos, L) 
έπειτα από χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης γενετικής δυσμορφίας.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 998/79, τις διατάξεις του Π.Δ. 67/81 «περί προστασίας της 

Ελληνικής Άγριας Πανίδας και Αυτοφυούς Χλωρίδας» (ΦΕΚ 23 Α’/1981, 43 Α’/1981 και 114 Α΄/1987).
2. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής 

Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 17/Α΄/4.2.2022). 
3. Την με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/11835/1139/8-2-2022 απόφαση του Πρωθυπουργού «Διορισμός Γενικού 

Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ./76/8-2-2022).
4. Τις διατάξεις του ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς,…,   

διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας,… και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄63).  

5. Το υπ’ αριθμό Π.Δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (ΦΕΚ 
160/Α’/30.10.2017), όπως ισχύει.

6. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) «Ανασύσταση Υπουργείων … Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων … και μετονομασία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

7. Το Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 
119/Α΄/8.7.2019).

8. Το ΠΔ 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/Α’/17.7.2019).

9. Το Π.Δ. 2/4-1-2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
2/5.1.2021).
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10. Την παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 
A’ 133/07.08.2019) , όπως ισχύει.

11. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74135/6765/30-7-2020 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του 
ΥΠΕΝ «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος» 
(ΑΔΑ: 6ΡΛ34653Π8-028).

12. Τις εγκυκλίους μας με θέμα «Αίτηση για χορήγηση Άδειας Ερευνών, Φωτογράφησης και 
Κινηματογράφησης» (με α. π. 105067/290/14-6-04 & 127557/2178/7-7-15 (ΑΔΑ: Ω5ΑΝ465ΦΘΗ-
ΩΥΚ).

13. Την με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/65001/2083/01.07.2022 Απόφαση μας  «Έγκριση μεταφοράς στο Τμήμα 
Κτηνιατρικής Α.Π.Θ και επεμβατικής αποκατάστασης δυσμορφίας σε νεοσσό Χρυσαετό (Aquila 
chrysaetos, L)» (ΑΔΑ 63ΓΜ4653Π8-047).

14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/74460/23480/1-8-2022 «Έγκριση άδειας έρευνας για την  ενδυνάμωση 
και επανένταξη νεοσσού Χρυσαετού (Aquila chrysaetos, L) έπειτα από χειρουργική επέμβαση 
αποκατάστασης γενετικής δυσμορφίας» (ΑΔΑ:91Θ94653Π8-Ρ14).

15. Το αριθ. 28564/30-08-2022 έγγραφο του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης με θέμα «Παροχή Οδηγιών» και 
τη συνημμένη σε αυτό αναφορά για την μη παράδοση του πτηνού.

16. Την σχετική τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 15/09/2022 όπου και πληροφορηθήκαμε για 
μετά από δήλωση των υπευθύνων της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Δράση για την Άγρια Ζωή» ότι το 
πτηνό βρίσκεται σε καλή κατάσταση και φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Περίθαλψης 
ειδών της Άγριας Πανίδας «Αλκυόνη» στην Πάρο.

17. Το αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/94223/3094/16-9-2022 επείγον έγγραφό μας για τη διενέργεια άμεσου Ελέγχου- 
αυτοψίας στις εγκαταστάσεις του ΚΕ.Π.Ε.Α.Π «Αλκυόνη» στην Πάρο.

18. Το από 21/09/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου της προϊσταμένης της Δ/νσης Δασών   
Κυκλάδων, με το οποίο μας διαβιβάστηκαν τα αποτελέσματα της αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 
εγκαταστάσεις του ΚΕ.Π.Ε.Α.Π «Αλκυόνη» στην Πάρο (Έκθεση Κτηνιάτρου (3882/122967/20-09-
2022) έκθεση Αυτοψίας - Ελέγχου του οικείου Δασονομείου, υπεύθυνη δήλωση του προέδρου του 
ΚΕ.Π.Ε.Α.Π Αλκυόνη και Φωτογραφικό Υλικό), στα πλαίσια της σχετικής εντολής υπ. αριθ. 
ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/94223/3094/16-9-2022.

19. Το υπ.αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/95413/3129/20-09-2022 έγγραφο μας στο σταθμό πρώτων βοηθειών για είδη 
της άγριας πανίδας «ΑΝΙΜΑ», για τη δυνατότητα μεταφοράς και προσωρινής φιλοξενίας του 
Χρυσαετού (Aquila chrysaetos) στις εγκαταστάσεις της στο Βοτανικό Κήπο Διομήδους στην Αττική.

20. Την από 21-09-2022 απάντησή της «ΑΝΙΜΑ» για τη δυνατότητα φιλοξενίας του πτηνού στις 
εγκαταστάσεις της στο Βοτανικό Κήπο Διομήδους (Α.Π. εισερχομένου: ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/95805/3151 από 
21/9/2022).   

21. Την από 22 Σεπτεμβρίου 2022 επιστολή του ΚΕ.Π.Ε.Α.Π «Αλκυόνη» με θέμα την παράδοση του 
νεαρού Χρυσαετού (Aquila chrysaetos) (Α.Π. εισερχομένου: ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/96728/3186/23-09-2022).
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Ε  γ  κ  ρ  ί  ν  ο  υ  μ  ε
Α. Την συνέχιση και ολοκλήρωση της επιστημονικής έρευνας που εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία 
ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/74460/23480/1-8-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών 
και Δ.Π, της Γενικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΝ και αφορά στην ενδυνάμωση και επανένταξη νεοσσού 
Χρυσαετού (Aquila chrysaetos), έπειτα από χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης γενετικής δυσμορφίας» 
(ΑΔΑ:91Θ94653Π8-Ρ14).
Β. Εντέλλουμε την άμεση μεταφορά του νεαρού χρυσαετού (Aquila chrysaetos) από τις 
εγκαταστάσεις του ΚΕ.Π.Ε.Α.Π «Αλκυόνη» στην Πάρο, όπου φιλοξενείται σύμφωνα με τη 
σχετική αυτοψία που διενεργήθηκε από τη Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων (17 σχετικό), στην 
Αθήνα όπου και θα φιλοξενηθεί προσωρινά στις εγκαταστάσεις του σταθμού Πρώτων Βοηθειών 
«ΑΝΙΜΑ» στο Βοτανικό Κήπο Διομήδους.
Γ . Η παράδοση και παραλαβή του πτηνού θα γίνει παρουσία αρμοδίου δασικού υπαλλήλου της Διεύθυνσης 
Δασών Κυκλάδων, με Πρακτικό Παράδοσης – Παραλαβής που θα υπογραφεί από το ΚΕΠΕΑΠ «Αλκυόνη» και 
το Σταθμό Πρώτων Βοηθειών «ΑΝΙΜΑ», το οποίο θα συνοδεύεται και από κτηνιατρικές γνωματεύσεις για 
την κατάσταση του πτηνού. Αντίγραφο του ανωτέρω πρακτικού θα κοινοποιηθεί στις εποπτεύουσες τοπικές 
Δασικές Υπηρεσίες (Δ/νση Δασών Κυκλάδων και Δασαρχείο Αιγάλεω) και τη Δ/νση Διαχείρισης Δασών του 
ΥΠΕΝ.

Δ. Ενέργειες μετά την παράδοση του πτηνού στην ΑΝΙΜΑ
1. Μετά την παράδοση του πτηνού και την εισαγωγή του στις εγκαταστάσεις της «ΑΝΙΜΑ», υπεύθυνοι για 
την παροχή οδηγιών χειρισμού του πτηνού, την κτηνιατρική παρακολούθηση της κατάστασης του 
(αποθεραπεία), τη διενέργεια των απαραίτητων συμπληρωματικών εξετάσεων (γενετικών κ.λπ.), τη 
διενέργεια ειδικού προγράμματος ενδυνάμωσης και την εν γένει προσαρμογή του στις φυσικές συνθήκες που 
θα του εξασφαλίσουν τη δυνατότητα ελεύθερης διαβίωσης στη φύση, είναι αποκλειστικά τα μέλη της 
Ερευνητικής Ομάδας  που ορίστηκε με την  υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/74460/23480/1-8-2022 απόφαση του 
Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δ.Π. του ΥΠΕΝ για το σκοπό αυτό.
2. Η ανωτέρω Ερευνητική Ομάδα θα καθορίζει τα ζητήματα κτηνιατρικής φροντίδας, διατροφής, 
ενδυνάμωσης, εκπαίδευσης του πτηνού και αξιολόγησης της δυνατότητας απελευθέρωσης του στη φύση, 
μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της παρούσας και θα συνεργάζεται για τα θέματα αυτά με το Σταθμό 
Πρώτων Βοηθειών ειδών της Άγριας Πανίδας «ΑΝΙΜΑ» που το φιλοξενεί.
3. Υπεύθυνοι για τη ρύθμιση καθημερινών θεμάτων υποστήριξης που αφορούν στη φιλοξενία (σίτιση, 
ασφαλή παραμονή, απομόνωση κλπ) του πτηνού στις εγκαταστάσεις του Βοτανικού Κήπου Διομήδους, 
ορίζονται οι υπεύθυνοι της λειτουργίας του σταθμού Πρώτων Βοηθειών για είδη της Άγρας Πανίδας 
«ΑΝΙΜΑ», που σε συνεργασία και με τις οδηγίες της ως άνω Ερευνητικής Ομάδας θα εφαρμόζει το 
προβλεπόμενο πρόγραμμα κτηνιατρικής φροντίδας, σίτισης και προσαρμογής του πτηνού.

Ε. Συμπληρωματικοί όροι: 
1. Η ορισθείσα Ερευνητική Ομάδα με άμεση επικοινωνία των μελών της,  θα καθορίσει το πρόγραμμα 

των απαιτούμενων περαιτέρω κτηνιατρικών εξετάσεων του πτηνού (αιματολογικές, γενετικές 
συγκριτικές με τους γονείς κλπ).
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2. Το πρόγραμμα ενδυνάμωσης του πτηνού θα εγκρίνεται σε μηνιαία βάση επίσης από την Ερευνητική 
Ομάδα, ώστε να υπάρχει αντίστοιχη μηνιαία αξιολόγηση της κατάστασης  του πτηνού από πλευράς 
φυσιολογίας και της κινητικής του δυνατότητας, με αποκλειστικό σκοπό την επανένταξή του στο 
φυσικό περιβάλλον.

3. Το πτηνό κατά τη διάρκεια της ανωτέρω διαδικασίας θα επιδιωχθεί να βρίσκεται κατά το δυνατόν 
απομονωμένο, ώστε να μην υπάρχει εξοικείωση με την ανθρώπινη παρουσία.

4. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο Χρυσαετός, εφόσον κριθεί από την Ερευνητική Ομάδα 
ως «επανεντάξιμος», θα απελευθερωθεί στο φυσικό περιβάλλον. Πριν την απελευθέρωσή του θα 
τοποθετηθεί δορυφορικός πομπός (με δυνατότητα παρακολούθησης και μέσω ραδιοτηλεμετρίας), 
ώστε να παρακολουθείται η εξέλιξή του και να διασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης των 
αρμοδίων υπηρεσιών εφόσον αυτό απαιτηθεί.  

5. Η απελευθέρωση του πτηνού θα γίνει μετά από σχετική γνωμοδότηση - εισήγηση της εν λόγω 
Ερευνητικής Ομάδας, με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Δασών του ΥΠΕΝ  και 
η απελευθέρωσή του θα γίνει με την παρουσία αρμόδιων εκπροσώπων του ΥΠΕΝ/Δασικών 
Υπηρεσιών καθώς και των φορέων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

6. Δεν επιτρέπουμε πριν την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας και χωρίς έγκριση της Γενικής 
Διεύθυνσης Δασών και Δ.Π. του ΥΠΕΝ, τη δημοσιοποίηση στοιχείων (φωτογραφιών ή βίντεο) που 
αφορούν στην ανωτέρω διαδικασία.

7. Σε μηνιαία βάση ή και όποτε ζητηθεί θα γίνεται ενημέρωση της Υπηρεσίας μας για την φυσιολογική 
και κτηνιατρική κατάσταση του πτηνού. 

Η διοικητική και οικονομική υποστήριξη των ανωτέρω διαδικασιών θα γίνει με μέριμνα της Γενικής 
Διεύθυνσης Δασών και Δ.Π. του ΥΠΕΝ.
Η Τοπική Δασική Αρχή (Δασαρχείο Αιγάλεω) προς την οποία κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, στην περιοχή 
αρμοδιότητας της οποίας λειτουργεί ο Βοτανικός Κήπος Διομήδους, εντέλλεται για τη διενέργεια τακτικών 
ελέγχων στο χώρο φιλοξενίας και εκπαίδευσης – ενδυνάμωσης του πτηνού και την εποπτεία των διαδικασιών 
που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ :  
   1.   Μέλη Ερευνητικής Ομάδας 
     -    Υπόψη κ. Κομνηνού Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
              Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ
                  Τμήμα Κτηνιατρικής 
            (Email: natakomn@vet.auth.gr)

-  Υπόψη κ. Παναγιώτη N, Αζμάνη, Δρ. Κτηνίατρος Α.Π.Θ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ 

mailto:natakomn@vet.auth.gr
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-  Σύλλογο Ελληνικής Ιερακοτροφίας (υπόψη κ. Σταύρου Αθανασίου)
- κ. Λαυρέντη Σιδηρόπουλο υποψήφιο Διδάκτορα στο εργαστήριο Διατήρησης της 

Βιοποικιλότητας του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων  

    2. ΑΝΙΜΑ (Σταθμός Πρώτων Βοηθειών) Υπόψη κ. Γανωτή Μαρίας
    3. ΚΕ.Π.Ε.Α.Π «ΑΛΚΥΟΝΗ» - Πάρος  {υπόψη κ.κ Ιωάννη Ανδρεόπουλου (Πρόεδρο Αλκυόνης)          

Μάριο Φουρνάρη (Διευθυντή Αλκυόνης)}

   ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
  1. ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

- Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής 
- Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών  
- Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων  

                                 Έδρες τους 
 2.   ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

- Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής 
- Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών   
- Διεύθυνση Δασών Δυτικής Αττικής 
- Δασαρχείο Αιγάλεω

                                 Έδρες τους 
3.    ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

- Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής 
- Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών   
- Διεύθυνση Δασών Θεσσαλονίκης  
- Δασαρχείο Θεσσαλονίκης 

                        Έδρες τους
 4.   ΥΠ.Α.Α.Τ.
        Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής (e-mail: thalexandropoulos@minagric.gr )
 5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δασών
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων 
- Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
- ΟΦΥΠΕΚΑ        
  Εσωτερική Διανομή: 
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής

- Τμήμα Ελέγχου της Εμπορίας και Διακίνησης Άγριας Ζωής και Ειδών CITES            
Ενταύθα  
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