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ΘΕΜΑ:  Άδεια έρευνας για την καφέ αρκούδα(Ursus arctos), του λύκου(Canis lupus), της 

βύδρας(Lutra lutra) και του λύγκα(Lynx lynx)  
ΣΧΕΤ:   α)Η µε αριθ. πρωτ. 119628/1442/31-5-2010 άδειά µας 
             β)H µε αριθ.23/3-6-2013   αίτησή σας 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του αρθρ. 19 του Ν. 998/79, τις διατάξεις του Π.∆. 67/81 «περί προστασίας 

της Ελληνικής Άγριας Πανίδας και Αυτοφυούς Χλωρίδας» (ΦΕΚ 23/Α/ 30-1-81 και 
43/Α/18-2-81),  του Ν.2637/98 (ΦΕΚ 200/A/27-8-98) και του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Β/31-
3-2011). 

2.  Την Κ.Υ.Α. αριθ.33318/3028/11-12-1998(Β΄1289) «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) «Τροποποιίηση των υπ, αριθ. 33318/1510/2005 
κοινών υπουργικών αποφάσεων(Β΄992), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της 
οδηγίας 2006/104 του Συµβουλίου της 20ης  Νοεµβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης». 

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

4.   Την αριθ. 105067/2901/14-06-2004 εγκύκλιό µας. 
5. Τις διατάξεις του Π.∆. 63/2011 “∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (ΦΕΚ 145/ Α’/2011), και της απόφασης 
του Πρωθυπουργού 2876/7.10.2009 “Αλλαγή τίτλου Υπουργείων” (ΦΕΚ Β’ 2234) 

6.  Την αριθ. 23111/18-6-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 855/Β/18-6-2010) Συγκρότηση Ενιαίου ∆ιοικητικού 
Τοµέα µε τίτλο «Ειδική Γραµµατεία ∆ασών». 

7. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης (Α΄ 87). 

8. Το Π.∆. 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 
221/Α/2009).  

9. Τις διατάξεις της αριθ.57949/25-2-2013(ΦΕΚ 499 Β/05-03-2013) απόφασης του 
Υπουργού και αναπληρωτή  Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής µε θέµα «Εξουσιοδότηση υπογραφής µε «Εντολή Υπουργού» του Υπουργού 
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και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραµµατείς καθώς και 
στους Προϊσταµένους των Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων, Αυτοτελών 
Γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής ». 

10.  Την ανωτέρω σχετική επιστολή-αίτηση σας. 
11. Το γεγονός ότι η έρευνα σας οφείλει να διεξαχθεί µε τρόπο που δεν θα προκαλέσει 

προβλήµατα στην επιβίωση των ειδών και ότι τα αποτελέσµατα της έρευνας σας 
ενδιαφέρουν άµεσα την υπηρεσία. 

                                                
Ε  γ  κ  ρ  ί  ν  ο  υ  µ  ε 

 
1. Την χορήγηση –ανανέωση άδειας έρευνας για την καφέ αρκούδα (Ursus arctos), του 

λύκου (Canis lupus), της  βύδρας(Lutra lutra) και του λύγκα (Lynx lynx)   αποκλειστικά 
για επιστηµονικούς σκοπούς στην ΄΄ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ΄΄, σε όλη την επικράτεια. Την 
ερευνητική οµάδα απαρτίζουν οι ακόλουθοι ερευνητές: ∆ρ.Αλέξανδρος Α 
Καραµανλίδης (Βιολόγος, επιστηµονικός υπεύθυνος του Αρκτούρου), Λάζαρος 
Γεωργιάδης, ∆ηµήτρης Μπούσµπουρας, Miguel de Gabriel Hernando, John 
Beecham, Γεώργιος Παπακώστας, Κωνσταντίνος Στεφανίδης.   Σκοπός της έρευνας 
είναι η παρακολούθηση και προστασία των παραπάνω ειδών της άγριας πανίδας. 

      Το πρόγραµµα περιλαµβάνει την καταγραφή βιοποικιλότητας, συλλογή και ανάλυση 
γενετικού υλικού, συλλογή βιολογικού ιστού από νεκρά ζώα κ.ά. 

 
2. Πριν από την διεξαγωγή της έρευνας πεδίου ο ενδιαφερόµενος οφείλει να 

επικοινωνήσει µε την κατά τόπο αρµόδια ∆ασική Αρχή (∆/νση ∆ασών ή ∆ασαρχείο) 
για να οριστεί η ακριβής ηµεροµηνία, η τοποθεσία της έρευνας καθώς και τα µέλη της 
οµάδας έρευνας. Επίσης οφείλει να ενηµερώσει τους αντίστοιχους Φορείς ∆ιαχείρισης 
Εθνικών ∆ρυµών ή Πάρκων, όπου υπάρχουν. 

 
3. Η έρευνα θα πρέπει να διεξαχθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την λιγότερο 

δυνατή όχληση στα είδη της άγριας πανίδας και των ενδιαιτηµάτων τους. 
 
4. Η παρούσα άδεια ισχύει µέχρι 25-6-2015 και είναι ανεξάρτητη από άδειες, πιστοποιητικά 

κ.α. που τυχόν απαιτούνται από άλλες υπηρεσίες, στρατιωτικές αρχές κ.ά.  
 
5. Μετά το πέρας των εργασιών σας, παρακαλούµε να µας στείλετε περίληψη των  

αποτελεσµάτων της έρευνάς σας, καθώς και ένα πλήρες αντίγραφο, µετά την 
ολοκλήρωσή της. 
 

Οι ∆ασικές Αρχές, όπου κοινοποιείται το παρόν, δια µέσω των υπηρεσιών τους, 
παρακαλούνται να παρακολουθήσουν και εποπτεύσουν τη διαδικασία και να 
επιβάλλουν, εφόσον ειδικοί λόγοι το     απαιτήσουν, τυχόν απαραίτητους 
συµπληρωµατικούς όρους, για την αποφυγή ενδεχόµενης αρνητικής επίπτωσης στα 
οικοσυστήµατα των περιοχών αρµοδιότητάς τους. 

 
                                                                                                      
                                                                            Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης α/α 
 
                                                                                                           ∆ηµήτριος Γερµανός 
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  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ:  
   1) Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας 
    Γενική ∆/νση ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων 
    ∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών 
    Τµήµα Προστασίας ∆ασών και ∆ασικών Εκτάσεων 
    Τσιµισκή 5,    41222 Λάρισα 
 
2) Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας-Θράκης  

     Γενική ∆/νση ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων 
     ∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών 
     Τµήµα Προστασίας ∆ασών και ∆ασικών Εκτάσεων 
     Λ. Γεωργικής Σχολής 46 
     55 134 Θεσσαλονίκη 
 
  3) Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας 
    Γενική ∆/νση ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων 
    ∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών 
    Τµήµα Προστασίας ∆ασών και ∆ασικών Εκτάσεων 
    ∆ιοικητήριο,    52100  Καστοριά  
      
   4) Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου-∆υτικής Μακεδονίας 
    Γενική ∆/νση ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων 
    ∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών 
    Τµήµα Προστασίας ∆ασών και ∆ασικών Εκτάσεων 
    Μ.Κοτοπούλη 62,    45 445  Ιωάννινα     
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