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ΚΟΙΝ. : Όπως Π.Α.

ΘΕΜΑ: Άδεια διεξαγωγής φωτογράφησης-κινηματογράφησης με την εγκατάσταση και χρήση 
συστήματος αυτόματων καταγραφικών διατάξεων υπέρυθρου σε περιοχές της Αττικής 
για τη διερεύνηση της παρουσίας ατόμων του είδους Canis lupus.

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. Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. Η.Π. 37338/1807/Ε103/6-9-2010 (Β΄1495) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών 
για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την Κ.Y.Α. υπ’ αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012 (Β’ 415), σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.

4. Τις διατάξεις της οδηγίας  2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου της 30ής 
Νοεμβρίου 2009 «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6, 8 και 9 
αυτής.

5. Τις διατάξεις της ΚΥΑ αριθμ. 414985/85 (ΦΕΚ Β΄757/18-12-1985) «Μέτρα διαχείρισης της άγριας 
πτηνοπανίδας», όπως ισχύει και ειδικότερα την παρ. γ του άρθρου 3 αυτής.
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6. 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.

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

8. 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).

9. 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).

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

11. Τη Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα, που κυρώθηκε με το Ν. 2204/94 (ΦΕΚ 59/Α΄/1994).
12. 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).
13. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 6 (ΦΕΚ 17/Α΄/4.2.22) «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση 

Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων». 
14. Το υπ’ αριθμό Π.Δ. 132 (ΦΕΚ 160/Α’/30.10.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

(Υ.Π.ΕΝ.)», όπως ισχύει.
15. 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».

16. 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).

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

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

19. 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.

20. 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).

21. 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).

22. 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 
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2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
92 Α’), όπως ισχύουν.

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

24. Την από 07/02/2022 αίτηση με αριθμό πρωτ. εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/10891/361 και το από 07/02/2022 
ηλεκτρονικό σας μήνυμα.

25. Το γεγονός ότι η φωτογράφηση - κινηματογράφηση 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 φωτογράφησης - κινηματογράφησης σε περιοχές της Αττικής για τη 

διερεύνηση της παρουσίας ατόμων του είδους Canis lupus, η οποία θα διεξαχθεί από την 
Περιβαλλοντική Οργάνωση «ΚΑΛΛΙΣΤΩ».

Β. Λόγος / Στόχος της φωτογράφησης – κινηματογράφησης: Ο σκοπός της συγκεκριμένης 
φωτογράφησης - κινηματογράφησης είναι η διερεύνηση της παρουσίας ατόμων του είδους Canis lupus, η 
καταγραφή θέσεων προσέλκυσης λύκων από ανθρωπογενείς πηγές τροφής και συσχετισμός με την άφοβη 
συμπεριφορά προς ανθρώπους (Habituation) σε περιαστικές περιοχές στην Αττική και το Ε.Π του Ε.Δ 
Πάρνηθας. 

Η φωτογράφηση θα γίνει με την εγκατάσταση και χρήση συστήματος αυτόματων καταγραφικών 
διατάξεων υπέρυθρου στις περιοχές έρευνας. Επίσης, για τους σκοπούς της έρευνας θα πραγματοποιηθούν και  
συνεντεύξεις με τους κατοίκους των σχετικών περιοχών.

Γ.  Περιοχή διεξαγωγής φωτογράφησης – κινηματογράφησης: 
Η περιοχή της φωτογράφησης – κινηματογράφησης θα περιλαμβάνει επιλεγμένες θέσεις στο νομό 

Αττικής και κατά προτεραιότητα στο Όρος Πεντελικό και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής και 
στο Όρος Πάρνηθα. 

   Δ. Νομικό Καθεστώς Προστασίας του είδους:
Το συγκεκριμένο είδος περιλαμβάνεται: 
 Στο παράρτημα IV«ΖΩΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ 

ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 «για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».

 Στο Παράρτημα ΙΙ της Σύβασης για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος 
στη Ευρώπη και στο Αναθεωρημένο Παράρτημα  Ι  αυτής {Resolution 6 (1998) of the Bern Convention 
listing the species requiring specific habitat conservation measures (year of revision 2011)}.

 Στο Παράρτημα A  του Κανονισμού  1320/2014/ΕΕ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
338/97 του Συμβουλίου, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του 
εμπορίου τους.

Ε. Φωτογραφική – Κινηματογραφική ομάδα στο πεδίο:  Η διεξαγωγή της φωτογράφησης – 
κινηματογράφησης θα γίνει από τους:

 Ηλιόπουλο Γιώργιο, Δρ. Βιολόγο
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 Τράγο Θάνο, Βιολόγο
 Τσακνάκη Γιάννη, τεχνικός πεδίου
 Μπαρτζώκα Γιώργο, MSc Γεωπόνο
 Αντωνιάδη Ειρήνη, Βιολόγο
 Κατσιμπέρη Νίκο

ΣΤ. Διάρκεια άδειας φωτογράφησης - κινηματογράφησης: Η φωτογράφηση – 
κινηματογράφηση θα πραγματοποιηθεί έως τις 31 Μαΐου 2022.

Ζ. Προϋποθέσεις 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 στις οποίες 
θα διεξαχθεί η έρευνα.

β. Πριν από τη διενέργεια των φωτογραφίσεων - κινηματογραφήσεων στο φυσικό περιβάλλον οι 
αιτούντες οφείλουν να έλθουν σε επικοινωνία και να ενημερώσουν τις Δασικές Υπηρεσίες και τη Μονάδα  
Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Πάρνηθας, Σχοινιά και Προστατευόμενων Περιοχών Σαρωνικού Κόλπου, για τον 
προγραμματισμό των εργασιών στο πεδίο, για τον καθορισμό των θέσεων τοποθέτησης των αυτόματων 
καταγραφικών διατάξεων υπερύθρου, το χρόνο που θα γίνουν οι εργασίες τοποθέτησης για την παρατήρηση  
και καταγραφή του είδους, καθώς και για τυχόν άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες της έρευνας. 

γ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να περιοριστούν στις πλέον απαραίτητες ενέργειες κατά τις εργασίες 
φωτογράφησης-κινηματογράφησης, ώστε να μην προκληθούν προβλήματα στα ενδημικά είδη ή σε άλλα 
στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, ακολουθώντας τις υποδείξεις των αρμόδιων τοπικών Δασικών Υπηρεσιών 
και  της Μονάδας  Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Πάρνηθας, Σχοινιά και Προστατευόμενων Περιοχών Σαρωνικού 
Κόλπου.

δ. Οι συμμετέχοντες στην φωτογράφηση- κινηματογράφηση θα έχουν σε ηλεκτρονική μορφή την 
παρούσα άδεια και αποδεικτικό των ατομικών τους στοιχείων (Αρ. Δελτίου Αστ. Ταυτότητας ή διαβατήριο). Τα 
ως άνω έγγραφα οι συμμετέχοντες οφείλουν να τα παρουσιάσουν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή σε πιθανό 
έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ε. Μετά το πέρας των εργασιών, θα αποσταλεί περίληψη των  αποτελεσμάτων της έρευνας, 
προκειμένου να καταχωρήσουμε τα σχετικά στοιχεία 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», καθώς 
και ένα πλήρες αντίγραφο 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 η Μονάδα  Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Πάρνηθας, Σχοινιά και 
Προστατευόμενων Περιοχών Σαρωνικού Κόλπου, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να 
ενημερώσουν το προσωπικό τους, για  την χορηγούμενη άδεια φωτογράφησης-κινηματογράφησης, 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 
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ενδιαιτώμενα είδη της άγριας πανίδας και στο καθεστώς διατήρησης τους, καθώς και στα οικοσυστήματα  και 
τα ιδιαίτερα οικολογικά χαρακτηριστικά των περιοχών  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 σε αυτή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
1) Υ.Π.ΕΝ. - Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας   
2) Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ (e-mail: info@necca.gov.gr)
3) ΜΟΝΆΔΑ  ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗς ΕΘΝΙΚΏΝ ΠΆΡΚΩΝ ΠΆΡΝΗΘΑς, ΣΧΟΙΝΙΆ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΌΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΏΝ ΣΑΡΩΝΙΚΟΎ ΚΌΛΠΟΥ (e-mail: info@necca.gov.gr)
4) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ – 

-Γενική Διεύθυνση Δασών  & Αγροτικών Υποθέσεων
-Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών (email: didasat@otenet.gr )
-Δ/νση Δασών Ανατολικής Αττικής
- Δασαρχείο Πεντέλης

      - Δασονομείο Αγίου Στεφάνου  (email: dasonagstefanou@attica.gr)
5) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
     Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής    

Εσωτερική Διανομή: 
1. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής
     Τμήμα Ελέγχου της Εμπορίας και Διακίνησης Άγριας Ζωής και ειδών CITES            
2.Διεύθυνση Προστασίας Δασών
Τμήμα Δασικών Προστατευόμενων Περιοχών και Δασικής Αναψυχής   

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

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ

mailto:info@necca.gov.gr
mailto:info-ofypeka@prv.ypeka.gr
mailto:didasat@otenet.gr
mailto:dasonagstefanou@attica.gr
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