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ΘΕΜΑ:  Άδεια έρευνας για την Ορεινή Πέρδικα  

ΣΧΕΤ:   H από 23-1-2013 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 ΚΥΑ (ΦΕΚ1289/Β/28-12-98) «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση των 

φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας- εναρµόνιση της 

Κοινοτικής Οδηγίας 92/437ΕΟΚ» 

3. 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) 

4.  Την αριθ. 23111/18-6-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 855/Β/18-6-2010) Συγκρότηση Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα 

µε τίτλο «Ειδική Γραµµατεία ∆ασών». 

5. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης (Α΄ 87). 

6. Τις διατάξεις των Π.∆ 135/2010 (Α΄228), που αφορά στον Οργανισµό της Αποκεντρωµένης  

∆ιοίκησης Αττικής. 

7.   Τις διατάξεις του άρθρου 2 της παρ. 2 εδ. θ’ και ι’ του Ν.2168/1993 και του άρθρου 7 της παρ. 2 εδ. 

ζ’ του Ν. 2168/1993 

8.   Το Π.∆. 187/2009 «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουργών»  (ΦΕΚ 214/Α/2009).  

9. Το Π.∆. 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 

221/Α/2009).  

10. Την  αριθµ. 2876/2009 (ΦΕΚ 2234/Β/2009) απόφαση του Πρωθυπουργού «περί καθορισµού σειράς 

τάξης Υπουργείων». 

11. Την αριθ. 34422/29-7-2011 (ΦΕΚ 1731/Β/2011) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιµατικής Αλλαγής η οποία τροποποιεί την αριθ. 52196/29-11-2010 απόφαση (ΦΕΚ 

1921/Β/2010) µε θέµα «Εξουσιοδότηση υπογραφής µε εντολή Υπουργού ΠΕΚΑ στους Γενικούς και 

Ειδικούς Γραµµατείς καθώς και στους Προϊσταµένους των Γεν. ∆/νσεων και Τµηµάτων του 

ΥΠΕΚΑ». 

12. Την ανωτέρω σχετική επιστολή-αίτησή σας. 

13. Το γεγονός ότι η έρευνα σας οφείλει να διεξαχθεί µε τρόπο που δεν θα προκαλέσει προβλήµατα στην 

επιβίωση του είδους και ότι τα αποτελέσµατα της έρευνας σας ενδιαφέρουν άµεσα την υπηρεσία. 

                            

ΑΔΑ: ΒΕΔΞ0-ΗΣΒ



                                                                   Ε  γ  κ  ρ  ί  ν  ο  υ  µ  ε 
 

    Α. Την χορήγηση αδείας έρευνας της Ορεινής Πέρδικας.To πρόγραµµα περιλαµβάνει καταγραφή του 

         πληθυσµού του είδους µε την χρήση κυνηγετικών σκυλιών δυο φορές τον χρόνο (Μάρτιος-Μάιος και  

         Αυγ. –Σεπτέµβριος), σε όλη την περιοχή ευθύνης της Γ΄ Κυνηγετικής Οµοσπονδίας Πελοποννήσου.  

         Επειδή για την έρευνά σας θα χρησιµοποιήσετε κυνηγετικούς σκύλους από την ισχύ των ανωτέρω 

         εξαιρούνται τα καταφύγια άγριας ζωής. ∆ιότι: 

          1) Οι κυνηγετικοί σκύλοι σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ.86/69 θεωρούνται « µέσα σκοπόν έχοντα 

την θήραν» και κατά συνέπεια αντιβαίνουν προς τις διατάξεις της παραγράφου 4.3.β του 

άρθρου5 του ν.3937/2011(ΦΕΚ 60΄α) και  

          2) Η είσοδός τους θα διαταράξει την ισορροπία της πανίδας του καταφυγίου άγριας ζωής.     

         Η µελέτη θα διενεργηθεί υπό την  καθοδήγηση του ∆ασολόγου-Περιβαλλοντολόγου(MSc) ∆όγανου 

         ∆ηµητρίου και του ∆ασοπόνου- Περιβαλλοντολόγου(MSc) Τσολάκου Κων/νου. 

 

    Β.  Η παρούσα άδεια ισχύει µέχρι  1-3-2015  και είναι ανεξάρτητη από άδειες, πιστοποιητικά κ.α. που   

         τυχόν απαιτούνται από άλλες υπηρεσίες, στρατιωτικές αρχές κ.α. 

 

 Γ.  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. 

                                                                                                      

                                                                                                         

                                                                                                  Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης α/α 

 

 ∆ηµήτριος Γερµανός 

 

 

 

ΚΟΙΝ.: Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου  

       Γενική ∆/νση ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων 

 ∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών 

 Τµήµα Προστασίας ∆ασών και ∆ασικών Εκτάσεων 

 Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33 

 26441  Πάτρα 
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