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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ
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Tέρμα Αλκμάνος
115 28, Ιλίσια, ΑΘΗΝΑ
Ν. Μπόκαρης
2131512281

Βασιλική Κατή, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 
Υπεύθυνη στο Εργαστήριο Διατήρησης 
της Βιοποικιλότητας, Τμήμα ΒΕΤ, 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

FAX: 213 15 12 138 ΚΟΙΝ.: Όπως Π.Α.
E-mail: n.bokaris@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ : Άδεια έρευνας  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «BUTALL – Πεταλούδες της Ελλάδας: 
Συνδέοντας την επιστήμη με την κοινωνία»{έργο επιστήμης πολιτών (citizen-science) με την 
επωνυμία «Apollo»}.

ΣΧΕΤ.:  Η από 20/2/2020 αίτησή σας με Α.Π. Εισερχ.  ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/19671/527/21.02.2020.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 998/79  ( 289 Α’)  όπως ισχύει και τις διατάξεις του Π.Δ. 67/81 

«Περί προστασίας της αυτοφυούς Χλωρίδος, και Αγρίας Πανίδος και καθορισμού διαδικασίας 

συντονισμού και Ελέγχου της Ερεύνης επ’ αυτών» ( 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. 33318/1510/2005 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 Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. Η.Π. 37338/1807/Ε103/6-9-2010 (Β΄1495) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών 

για την 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  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.

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/19671/527
Ημ/νία: 30/04/2020
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5. Την Σύµβαση για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος στη Ευρώπη 

(Σύµβαση Βέρνης), που κυρώθηκε µε τον Ν. 1335/83 (ΦΕΚ 32/Α’/1983) και ειδικότερα τα άρθρα 4, 7, 

8 και 9 αυτής.

6. Το Ν. 2719/26-5-99 (ΦΕΚ 106 Α΄) «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση των 

αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας και άλλες διατάξεις» ( Σύμβαση Βόννης).

7. Το άρθρο 11 (παρ. 3) του Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

60/A’/31.3.2011).

8. Το υπ’ αριθμό Π.Δ.132 (ΦΕΚ 160/Α’/30.10.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)».

9. 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».

10. 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).

11. Το Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/A’/9.7.2019).

12. Το ΠΔ 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 

Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/Α’/17.7.2019).

13. 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.

14. 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)

15. Το άρθρο 4 (παρ. 1, εδάφια ι, ιε και ιη) του Ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 25/A’/20-2-2018).

16. Την από 20-02-2020 αίτηση σας  με Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/19671/527/21.02.2020.

17. Το γεγονός ότι οι έρευνες θα γίνουν με τρόπο που δεν θα προκαλέσουν προβλήματα στα είδη & 

οικότοπους των περιοχών και ότι τα αποτελέσματα τους ενδιαφέρουν την υπηρεσία μας.

Ε  γ  κ  ρ  ί  ν  ο  υ  μ  ε

Τη χορήγηση άδειας ερευνών στην  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ.Βασιλική  Κατή, υπεύθυνη του 

Εργαστηρίου Διατήρησης της Βιοποικιλότητας, Τμήμα ΒΕΤ του Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων για την 

καταγραφή των πεταλούδων της Ελλάδας από τους πολίτες, ως έργο επιστήμης πολιτών (citizen-science) 

με την επωνυμία «Apollo». 
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Χρονική διάρκεια έρευνας:

Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι τις  30 Οκτωβρίου  2021 και είναι ανεξάρτητη από άλλες άδειες ή 

πιστοποιητικά, που τυχόν απαιτούνται από άλλες καθ’ ύλη αρμόδιες κεντρικές ή περιφερειακές υπηρεσίες 

ή στρατιωτικές αρχές, καθώς και τυχόν περαιτέρω όρων θέσουν αυτοί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 

τους και του θεσμικού νομικού πλαισίου προστασίας των περιοχών έρευνας.

Σκοπός της έρευνας και είδος που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας έρευνας:

Απώτερος σκοπός του «Apollo» είναι να συνδέσει την επιστήμη με την κοινωνία, με επίκεντρο τις 

πεταλούδες, προς αμοιβαίο όφελος των ίδιων των πολιτών, της επιστήμης και της Ελληνικής 

Πολιτείας.Ειδικότερα, στόχος του έργου είναι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας αναφορικά με τις 

πεταλούδες της Ελλάδας και η ενεργοποίησή τους στη συλλογή δεδομένων παρουσίας και σχετικής 

αφθονίας των ειδών σε όλη την Ελληνική επικράτεια, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της επιστήμης των 

πολιτών (citizen-science). 

Στόχος είναι να δημιουργηθεί σταδιακά μια βάση δεδομένων με τις θέσεις παρουσίας των ειδών 

πεταλούδων της Ελλάδας για να χρησιμοποιηθεί στην έρευνα, στη βιοπαρακολούθηση και στη διατήρηση 

των πεταλούδων.Μετά τη δημιουργία της βάσης θα υπάρξει συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος 

& Ενέργειας για να τεθεί το πλαίσιο χρήσης των δεδομένων από το ΥΠΕΝ για τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας της Ελλάδας. 

Το «Apollo» ξεκίνησε να υλοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «BUTALL – Πεταλούδες της 

Ελλάδας: Συνδέοντας την επιστήμη με την κοινωνία» (1/6/2019 – 30/11/2020), το οποίο χρηματοδοτείται 

από το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης Ε.Κ.Π.Α.Α. [19AWRD004676540 2019-03-26]. 

Το «Apollo» θα συνεχίζει να υλοποιείται σε εθελοντική βάση και μετά το πέρας του ως άνω έργου.

Είδος που αποτελεί  αντικείμενο της παρούσας έρευνας:

Όλες οι πεταλούδες της Ελλάδας μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και: 

 είδη (10) των παραρτημάτων της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 «για 

τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας»,

 είδη του Παραρτήματος  ΙΙ της Σύµβασης για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού 

περιβάλλοντος στη Ευρώπη και στο Αναθεωρημένο Παράρτημα  Ι  αυτής {Resolution 6 (1998) 

oftheBernConventionlistingthespeciesrequiringspecifichabitatconservationmeasures 

(yearofrevision 2011)} και 

 2 είδη (Papilio hospiton, Parnassius apollo) στο Παράρτημα Ι  της Σύμβασης CITES και 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.

Σύντομη Περιγραφή φυσικού αντικειμένου και μεθοδολογία της Έρευνας:
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Η καταγραφή των ειδών θα γίνεται:

(α) σημειακά: τυχαία καταγραφή και φωτογράφιση είδους για αναγνώριση από τους ειδικούς, 

(β) σημειακά -ορισμένου χρόνου: παραμονή σε συγκεκριμένο σημείο για 15 λεπτά και καταγραφή των 

ειδών και των ατόμων τους και 

(γ) διαδρομές: διενέργεια διαδρομών ορισμένου μήκους (300μ.) και πλάτους (2,5μ. εκατέρωθεν). 

Εντός του 2020 θα είναι διαθέσιμη σχετική εφαρμογή για κινητά για τη γρήγορη συλλογή των δεδομένων 

πεδίου. Εάν υπάρξει σχετική χρηματοδότηση η εφαρμογή θα συνδεθεί στο μέλλον με αντίστοιχη 

πλατφόρμα/ ιστοσελίδα του «Αpollo». Η δειγματοληψία θα γίνεται από τους πολίτες, είτε μόνο με χρήση 

κινητού τηλεφώνου (ή/και φωτογραφικής μηχανής), είτε και με τη χρήση απόχης στα είδη που δεν είναι 

δυνατόν να αναγνωριστούν εξ’ αποστάσεως, για σύλληψη, αναγνώριση των ειδών και  άμεση 

απελευθέρωσή τους χωρίς βλάβη. 

H εγγραφή νέου εθελοντή στο «Αpollo» και η χρήση της εφαρμογής από αυτόν συνιστά αυτόματα 

υπεύθυνη δήλωσή του, πως δεν πρόκειται να προκαλέσει ουδεμία βλάβη και όχληση στα είδη, ενώ 

απαγορεύεται ρητά η σύλληψη και θανάτωση των ειδών, καθώς και η εμπορία αυτών. 

Ειδικότερα για τις δειγματοληψίες έχει συνταχθεί σχετικός οδηγός δειγματοληψιών, ο οποίος θα 

γνωστοποιείται στους εθελοντές ηλεκτρονικά και μελλοντικά μέσω της ιστοσελίδας του «Apollo».

Ομάδα έρευνας:  

Ειδικοί επιστήμονες και πολίτες-εθελοντές από όλη την Ελλάδα, με ενδιαφέρον για τις πεταλούδες και την 

προστασία τους, που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Apollo».

Στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «Apollo» θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά (α) η παρούσα άδεια και (β) 

βεβαίωση από το Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας για τη συμμετοχή του εθελοντή στο 

«Apollo» με το ονοματεπώνυμό του. Τα ως άνω έγγραφα ο εθελοντής οφείλει να τα παρουσιάσει σε 

έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή σε πιθανό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Λοιπές προϋποθέσεις: 

Απαγορεύεται ρητά η σύλληψη και η συλλογή  των ειδών Papilio hospiton, Parnassius apollo που 

περιλαμβάνονται στην Σύμβαση  CITES,  καθώς δεν απαιτείται σύλληψή τους για την αναγνώρισή τους.

Απαγορεύεται ρητά σε κάθε περίπτωση η βλάβη και θανάτωση των πεταλούδων, που θα κριθεί 

απαραίτητο να συλληφθούν με απόχη,  καθώς και η συλλογή δειγμάτων τους.

Πριν από τις εργασίες στο πεδίο, οι συμμετέχοντες εθελοντές στο πρόγραμμα «Apollo»που διενεργούν 

διαδρομές, οφείλουν να επικοινωνήσουν και να ενημερώσουν τις αρμόδιες τοπικές Δασικές Υπηρεσίες και 

τους οικείους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για τις επιλεγμένες θέσεις των διαδρομών 

τους, τις οποίες και επισκέπτονται τακτικά. Οι θέσεις θα πρέπει να επιλεχθούν με τρόπο που να 

εξασφαλίζουν τη λιγότερο δυνατή όχληση στα είδη της άγριας πανίδας. Οι συμμετέχοντες εθελοντές 
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οφείλουν να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις των τοπικών Δασικών Υπηρεσιών και των οικείων Φορέων 

Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, σε περίπτωση που απαιτείται αλλαγή των θέσεων 

«δειγματοληψίας»  για τη αποφυγή οχλήσεων στην άγρια ζωή. 

Με τη λήξη της παρούσας άδειας θα μας αποσταλεί περίληψη των ερευνητικών  δραστηριοτήτων, 

προκειμένου να καταχωρήσουμε τα  σχετικά στοιχεία  για τις πεταλούδες που υπάγονται στα 

Παραρτήματα της οδηγίας της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και 

της άγριας πανίδας και χλωρίδας »στο σύστημα HaBiDeS του EIONET, καθώς και να τα συμπεριλάβουμε 

στην σχετική διετή έκθεση που υποβάλλουμε σε εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 2  αυτής. 

Μετά την ολοκλήρωσή του, παρακαλούμε να αποστείλετε περίληψη των αποτελεσμάτων της έρευνας σας, 

στην Υπηρεσία μας, καθώς και  στην Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας 

και οικείους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Οι Δασικές Υπηρεσίες  και οι  Φορείς  Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών στους οποίους 

κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν και να εποπτεύσουν τη διαδικασία και να 

επιβάλλουν, εφόσον ειδικοί λόγοι το απαιτήσουν, τυχόν απαραίτητους συμπληρωματικούς όρους, για την 

αποφυγή ενδεχόμενης αρνητικής επίπτωσης στην κατάσταση διατήρησης  των ειδών στις  περιοχές 

ερεύνης και των  οικοτόπων τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας

(με την παράκληση να κοινοποιηθεί η παρούσα στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών).

    Πατησίων 147, Τ.Κ. 112 51, ΑΘΗΝΑ

2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 

 Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων 

 Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Περιφερειακές Διαχειριστικές Αρχές  CITES

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών 
και Δασικού Περιβάλλοντος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΛΗΣ
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