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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ

ΠΡΟΣ:

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

κo Τακλή Χρήστο
(e-mail: ctaklis@gmail.com)

Ταχ. Δ/νση    :
Ταχ. Κώδικας :
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο     : 
E-mail           :

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

ΚΟΙΝ.: Όπως Π.Α.

ΘΕΜΑ: Άδεια έρευνας για την μελέτη και καταγραφή της πανίδας του Νοτίου Πηλίου και των 
αλληλεπιδράσεων της άγριας ζωής με τους κατοίκους της περιοχής.

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

6. Τη Σύμβαση της Βόνης για τη  διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας, που κυρώθηκε 
με το Ν. 2719/99 (ΦΕΚ 106/Α΄/1999).

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).

Α. Π.: ΥΠΕΝ/∆∆∆/118178/3891
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9. Το υπ’ αριθμό Π.Δ. 132 (ΦΕΚ 160/Α’/30.10.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(Υ.Π.ΕΝ.)», όπως ισχύει.

10. To 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».

11. 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).

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

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

14. 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.

15. 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).

16. 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).

17. 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.

18. Την από 09-12-2021 αίτησή σας, με Αριθμό Πρωτ. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/118178/3891/10-12-2021.
19. Το γεγονός ότι η έρευνα θα γίνει με τρόπο που δεν θα προκαλέσει προβλήματα στα είδη & τους 

οικoτόπους των περιοχών και ότι τα αποτελέσματα της ενδιαφέρουν την υπηρεσία μας.

Ε  γ  κ  ρ  ί  ν  ο  υ  μ  ε
Α. Την άδεια επιστημονικής έρευνας για την μελέτη και καταγραφή της πανίδας του Νοτίου 

Πηλίου και των αλληλεπιδράσεων της άγριας ζωής με τους κατοίκους της περιοχής.
Η έρευνα πραγματοποιείται από  τον κ. Τακλή Χρήστο σε συνεργασία με το Ελληνικό Παρατηρητήριο 
Βιοποικιλότητας.

Β. Χρονική διάρκεια  και περιοχές έρευνας: Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί έως τις 31/12/2024, 
στην περιοχή του Δήμου Νοτίου Πηλίου (συγκεκριμένα από την Αργαλαστή και κάτω προς Τρίκερι). 

Γ. Στόχος και Σκοπός της έρευνας: 
Σκοπός της έρευνας είναι η  μελέτη και καταγραφή της πανίδας του Νοτίου Πηλίου και οι 

αλληλεπιδράσεις της άγριας ζωής με τους κατοίκους της περιοχής, ιδίως η συμπεριφορά τους προς άλλα είδη 
άγριας ζωής, αλλά και η συμπεριφορά τους προς τα κτηνοτροφικά είδη.
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Δ. Τα είδη που θα ερευνηθούν είναι τα εξής:
Τα είδη που θα μελετηθούν είναι ο Αγριόχοιρος (Sus scrofa), το Τσακάλι (Canis aureus), η Αλεπού 

(Vulpes vulpes), ο Ασβός (Meles meles), η Νυφίτσα (Mustela nivalis) και το Πετροκούναβο (Martes foina).
Ε. Νομικό καθεστώς των υπό μελέτη ειδών: 
Το Τσακάλι (Canis aureus) περιλαμβάνεται στο παράρτημα V «ΖΩΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΣΥΛΛΗΨΗ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ, 
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ, ΣΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ» της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 
«για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».
Το καθεστώς διατήρησης του ταξινομείται ως «Unfavourable - Inadequate» σε Μεσογειακό  επίπεδο, σύμφωνα 
με τον κατάλογο ερυθρών δεδομένων απειλούμενων ειδών της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης 
(IUCN) και ως Κινδυνεύον (EN)  σύμφωνα με το «Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων ζώων της Ελλάδας».

ΣΤ. Σύντομη περιγραφή μεθοδολογίας: 
H έρευνα θα πραγματοποιηθεί με trap cameras για φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση των ειδών αλλά 

και καταγραφή της συμπεριφοράς αυτών των ειδών. Θα υπάρξουν sound recorders για να καταγραφούν οι 
ήχοι των ειδών αυτών.

 Ζ. Άτομα που θα αποτελούν την ερευνητική ομάδα στο πεδίο:
 Τακλής Χρήστος του Ιωάννη 

 Η. 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 και τυχόν επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις θέσουν αυτές στα πλαίσια 
των αρμοδιοτήτων τους και του θεσμικού νομικού πλαισίου προστασίας των περιοχών έρευνας.

β. Πριν από τη διενέργεια των ερευνητικών εργασιών στο φυσικό περιβάλλον ο ερευνητής οφείλει να 
έλθει σε επικοινωνία και να ενημερώσει τις Δασικές Υπηρεσίες και τον οικείο Φορέα Διαχείρισης, για τις ακριβείς 
ημερομηνίες επίσκεψης στις περιοχές ενδιαφέροντος, τις τοποθεσίες τοποθέτησης καμερών και καταγραφικών 
μηχανημάτων, καθώς και για τον καθορισμό τυχόν λεπτομερειών που αφορούν την έρευνα.

γ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να περιοριστούν στις πλέον απαραίτητες ενέργειες κατά τις εργασίες 
έρευνας, ώστε να μην προκληθούν προβλήματα στα ενδημικά είδη ή σε άλλα στοιχεία του φυσικού 
περιβάλλοντος, ακολουθώντας τις υποδείξεις των αρμόδιων τοπικών δασικών υπηρεσιών. 

δ. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει σε ηλεκτρονική μορφή (α) την παρούσα άδεια και έγγραφο  
(Αρ. Δελτίου Αστ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου)  για τη ταυτοποίηση των στοιχείων του. Τα ως άνω έγγραφα 
οφείλει  να τα παρουσιάσει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή σε πιθανό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ε. Μετά το πέρας των εργασιών πεδίου, θα μας αποσταλεί περίληψη των  αποτελεσμάτων, προκειμένου 
να καταχωρήσουμε τα σχετικά στοιχεία, αναφορικά με το τσακάλι, 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».
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στ. Μετά το πέρας των εργασιών, θα αποσταλεί περίληψη των  αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς 
και ένα πλήρες αντίγραφο του, μετά την ολοκλήρωσή της  στην Υπηρεσία μας, καθώς και  στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., 
στην Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας και στον οικείο Φορέα Διαχείρισης.

Οι Δασικές Υπηρεσίες και ο Φορέας Διαχείρισης  Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου 
- Δέλτα Πηνειού (Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη.), στους οποίους  κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να 
ενημερώσουν το προσωπικό τους, για  την χορηγούμενη άδεια έρευνας, καθώς και να εποπτεύσουν τη 
διαδικασία, επιβάλλοντας  εφόσον ειδικοί λόγοι το απαιτήσουν, τυχόν απαραίτητους συμπληρωματικούς όρους 
για την αποφυγή ενδεχόμενης αρνητικής επίπτωσης στην κατάσταση διατήρησης  των ειδών της άγριας 
πανίδας και τους  οικοτόπους της, στην  περιοχή έρευνας.

Η παρούσα χορηγείται υπό την αίρεση ότι δεν ισχύουν περιοριστικά μέτρα στην Περιφερειακή Ενότητα 
στην οποία θα διεξαχθεί η έρευνα  και υπό την προϋπόθεση της αυστηρής τήρησης από τους συμμετέχοντες 
των προβλεπόμενων κατά περίπτωση  ισχυόντων  «Έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από 
τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 στο σύνολο της Επικράτειας», καθώς και τυχόν 
επιπρόσθετων, ειδικότερων περιοριστικών μέτρων προστασίας, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά σε αυτή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
1) Υ.Π.ΕΝ.

 Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας   
2) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

               Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
            Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
            Τμήμα Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων (e-mail: dsedason@apdthest.gov.gr )

 Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας (e-mail: ddasonmagn@apdthest.gov.gr )
 Δασαρχείο Βόλου (e-mail: dasavol@apdthest.gov.gr )

3) ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΛΑΣ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ 
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ - ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΙΟΥ (ΚΑ.ΜΑ.ΚΕ.ΒΕ.ΔΕ.ΠΗ.) (email: info@fdkarlas.gr)

4) Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ (e-mail: info-ofypeka@prv.ypeka.gr)

Εσωτερική Διανομή: 
Διεύθυνση Προστασίας Δασών
Τμήμα Δασικών Προστατευόμενων Περιοχών και Δασικής Αναψυχής                  
 Ενταύθα 

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

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ


