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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΑΣΩΝ

ΠΡΟΣ:

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ

             κ. Τακλή Χρήστο 
(e-mail: biodiversitygr@gmail.com)

Ταχ. Διεύθυνση :
Ταχ. Κώδικας :
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο :
E-mail                :

Tέρμα Αλκμάνος
115 28, Ιλίσια
Νικ. Μπόκαρης
2131512281
n.bokaris@prv.ypeka.gr
diaxeirisidason@prv.ypeka.gr

ΚΟΙΝ. : Όπως Π.Α.

ΘΕΜΑ: Άδεια έρευνας  για την καταγραφή των ειδών της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στον 
Παγασητικό Κόλπο.

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. Την ΚΥΑ 33318/3028/11.12.1998 (ΦΕΚ 1289/Β’/28.12.98) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την 

διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως 
τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ αριθ. Η.Π. 14849/853/Ε103/04.04.2008 (Β’ 645) «Τροποποίηση των υπ’ 
αριθ. 33318/3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β’ 1289) και υπ’ αριθμ. 29459/1510/2005 
κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β΄992), σε συμμόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του 
Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

3. Τις διατάξεις της  οδηγίας  92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 «για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» και ειδικότερα τα άρθρα 7, 12, 13, 14, 
15 και 16 αυτής.

4. Την ΚΥΑ Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με Αριθμ. 
50743/17 (ΦΕΚ 4432 Β/15-12-2017) «Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού 
Οικολογικού Δικτύου Natura 2000». 

5. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/30339/982 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Καθορισμός εθνικών στόχων διατήρησης φυσικών τύπων οικοτόπων και ειδών ενωσιακού 
ενδιαφέροντος» (ΦΕΚ 1375 Β/07-04-2021).

6. Τη Σύµβαση της Βέρνης για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος στην 
Ευρώπη, που κυρώθηκε µε τον Ν. 1335/83 (ΦΕΚ 32/Α’/1983).

7. Τη Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα, που κυρώθηκε με το Ν. 2204/94 (ΦΕΚ 59/Α΄/1994).
8. Την παράγραφο 3 του άρθρου 11 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17 του ν. 3937/2011 «Διατήρηση 

της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/A’/31.3.2011).
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9. 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). 

10. 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).

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

12. 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».

13. 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).

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

15. Το Π.Δ. 2/4-1-2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
2/5.1.2021).

16. 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.

17. 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).

18. 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).

19. Τις διατάξεις  των άρθρων 1 έως και 11 του ν. 4519/18 (ΦΕΚ 25 Α’) «Φορείς Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 4685/20 
«Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 
2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
92 Α’), όπως ισχύουν.

20. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/72683/2709/21 Κ.Υ.Α Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Έγκριση του Οργανισμού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία 
«Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)» (ΦΕΚ 4768 Β/16-10-
2021).

21. Την Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/30858/1148/2022 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Τροποποίηση των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Οργανισμού Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής ''(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)'' του άρθρου 34 του ν. 4685/2020 (Α' 92)» 
(ΦΕΚ 1877 Β/15-4-2022).

22. Η υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΓΣΠ/627322/3851/9-11-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
«Οδηγίες ασφαλούς διεξαγωγής γυρισμάτων – ηχογραφήσεων».

23. Την από 31/05/2022 αίτησή σας (Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/55572/1762/01-06-2022).
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24. Το γεγονός ότι η έρευνα θα γίνει με τρόπο που δεν θα προκαλέσει προβλήματα στα είδη & τους 
οικοτόπους των περιοχών και ότι τα αποτελέσματα της ενδιαφέρουν την υπηρεσία μας.

Ε  γ  κ  ρ  ί  ν  ο  υ  μ  ε

Α. Την άδεια έρευνας με αντικείμενο τη μελέτη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας του Παγασητικού 
Κόλπου, που θα περιλαμβάνει είδη όπως, Δελφίνια, Κοράλλια, Γυμνοβράγχια, μέδουσες και άλλα είδη, η οποία 
θα διεξαχθεί από το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας με υπεύθυνο τον κ. Τακλή Χρήστο που 
διοργανώνει το  4ο θερινό σχολείο του «Ελληνικού Παρατηρητηρίου Βιοποικιλότητας».

Ειδικότερα στα πλαίσια της διεξαγωγής του 4ου θερινού σχολείου θα πραγματοποιηθεί η καταγραφή 
θαλάσσιων ειδών του Παγασητικού κόλπου, με τη μέθοδο της επιστήμης του πολίτη.
         Β. Χρονική διάρκεια  και περιοχές έρευνας: 

Η φωτογράφιση – κινηματογράφηση θα πραγματοποιηθεί έως και τις 15 Σεπτεμβρίου, στην 
περιοχή του Παγασητικού Κόλπου.
         Γ. Είδη που θα μελετηθούν: 

 Δελφίνια 
 Κοράλλια 
 Γυμνοβράγχια
 Μέδουσες

                 και άλλοι θαλάσσιοι οργανισμοί.
       Δ. Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας:
            Αντικείμενο της έρευνας είναι η καταγραφή της θαλάσσιας βιοποικιλότητας του Παγασητικού Κόλπου 
που θα πραγματοποιηθεί από βάρκα με φωτογραφικές μηχανές compact και dslr στα βαθιά νερά, σε ρηχά νερά 
με ελεύθερη κολύμβηση (snorkeling) και ελεύθερη κατάδυση (freediving) με υποθαλάσσιες φωτογραφικές 
μηχανές (compact).
Δείγματα θα συλλεχθούν μόνο από το είδος Pelagia nuctiluca (μωβ μέδουσα). Ανώτατος αριθμός 
δειγμάτων του ανωτέρω είδους, που θα συλλεχθούν κατά τη διάρκεια της έρευνας είναι τα  10 δείγματα.
 Ε. Άτομα που θα αποτελούν την ερευνητική ομάδα στο πεδίο: 

1. Χρήστος Τακλής (Υπεύθυνος 4ου θερινού σχολείου)
2. Ελένη Παρίση     
3. Κωνσταντίνος Βρένας 
4. Alexander Francis Hargrave 
5. Κλεοπάτρα Αλιδρομίτη 
6. Βασιλική Λαζαρίδου

         Ε. Προϋποθέσεις – όροι χορήγησης : 
α. Η παρούσα άδεια είναι ανεξάρτητη από άδειες ή πιστοποιητικά, που τυχόν απαιτούνται 

για τις ανωτέρω περιοχές, από άλλες καθ’ ύλη αρμόδιες κεντρικές ή περιφερειακές υπηρεσίες και 
στρατιωτικές αρχές (Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή  κλπ) και τυχόν επιπρόσθετους όρους 
και προϋποθέσεις θέσουν αυτές στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και του θεσμικού νομικού 
πλαισίου προστασίας των περιοχών στις οποίες θα διεξαχθεί η έρευνα. 
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β. Πριν από τη διενέργεια της έρευνας ο αιτών οφείλει να έλθει σε επικοινωνία και να 
ενημερώσει τις τοπικές Δασικές Υπηρεσίες και τις οικείες Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών  για τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής της έρευνας στις περιοχές ενδιαφέροντος, τα 
ονόματα των συμμετεχόντων κάθε φορά, καθώς και για τον καθορισμό τυχόν λεπτομερειών, 
ιδιαίτερα δε για την αποφυγή σκόπιμης ενόχλησης των ειδών κατά την περίοδο αναπαραγωγής 
και εξαρτήσεως των. 

γ. Οι εργασίες θα πρέπει να διεξαχθούν με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η λιγότερο δυνατή όχληση 
στα είδη της άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων τους, ή σε άλλα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, 
ακολουθώντας τις υποδείξεις της αρμόδιας τοπικής δασικής υπηρεσίας και του προσωπικού των οικείων 
Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Η ασφάλεια των εκπαιδευόμενων στο θαλάσσιο χώρο κατά 
τη διάρκεια των εργασιών αποτελεί ευθύνη του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Βιοποικιλότητας.  

δ. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν σε ηλεκτρονική μορφή την παρούσα άδεια και αποδεικτικό 
των ατομικών της στοιχείων (Αρ. Δελτίου Αστ. Ταυτότητας ή διαβατήριο) κατά την διάρκεια των 
εργασιών πεδίου. Τα ως άνω έγγραφα οφείλουν να τα παρουσιάσουν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή σε 
πιθανό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 ε. Μετά το πέρας των εργασιών, θα μας αποσταλεί περίληψη των  αποτελεσμάτων της έρευνας, 
προκειμένου να καταχωρήσουμε τα σχετικά στοιχεία που αφορούν είδη που περιλαμβάνονται στα 
Παραρτήματα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ( πχ. Tursiops truncatus)  στο σύστημα HaBiDeS του EIONET, καθώς 
και να τα συμπεριλάβουμε στην σχετική διετή έκθεση που υποβάλλουμε σε εφαρμογή του άρθρου 16 παρ.2  
της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας» και ένα πλήρες αντίγραφο του, μετά την ολοκλήρωσή της στην Υπηρεσία μας, καθώς και  στον 
Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και  στην Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας.  

Οι Δασικές Υπηρεσίες και η Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Τομέα Α΄ του 
Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να ενημερώσουν το προσωπικό τους, 
για τη χορηγούμενη άδεια έρευνας και για τα χρονικά διαστήματα που θα υλοποιηθεί, καθώς και να 
εποπτεύσουν τη διαδικασία, επιβάλλοντας, εφόσον ειδικοί λόγοι το απαιτήσουν, τυχόν απαραίτητους 
συμπληρωματικούς όρους για αποφυγή ενδεχόμενης αρνητικής επίπτωσης στην κατάσταση διατήρησης των 
ειδών της άγριας πανίδας και τους οικοτόπους της στις περιοχές έρευνας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
1. Υ.Π.ΕΝ.
   Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
    Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας   
2. Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.    (e-mail: info@necca.gov.gr ) 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ & Δ.Π.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ

mailto:info@necca.gov.gr
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-Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Τομέα Α
    3. ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

- Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής 
- Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών (email: dsedason@apdthest.gov.gr ) 

    Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων 
    (Με την παράκληση να ενημερωθεί η τοπική δασική αρχή) 

4. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΝΑΥΤΙΛΊΑς ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΉς ΠΟΛΙΤΙΚΉς 
    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
    -Γενική Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (email: info@ypai.gr )
    -Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Για την ενημέρωση των τοπικών Λιμενικών Αρχών)
    Ακτή Βασιλειάδη 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ  (e-mail: contact@yna.gov.gr )
5. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
   Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
    Μπουμπουλίνας 20-22, 10682, ΑΘΗΝΑ (e-mail: grplk@culture.gr  )
6. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
    Γενική Διεύθυνση Αλιείας
7.Περιφέρεια Θεσσαλίας 
  Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

    Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Μαγνησίας και ΠΕ Σποράδων (agroikon.ktin.magn@thessaly.gov.gr)

mailto:info@ypai.gr
mailto:contact@yna.gov.gr
mailto:grplk@culture.gr
mailto:agroikon.ktin.magn@thessaly.gov.gr
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