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ΑΘΗΝΑ          05/2/2016 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:   135366/373 
 
 
ΠΡΟΣ:   Π.Α. 

 
ΚΟΙΝ.:  Π.Α. 
 
Εσωτερική διανοµή:  
Στις ∆/νσεις της Γεν. ∆/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας 
∆ασών του ΥΠΕΝ 
 

 
 

ΘΕΜΑ: Φόρµες υποβολής αιτήσεων για άδειες ερευνών και άδειες φωτογράφησης/κινηµατογράφησης. 

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. 127557/2178/7-7-2015 έγγραφό µας  

 
 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου µας το οποίο µεταξύ άλλων αναφέρεται στα 

συγκεκριµένα στοιχεία που απαιτούνται για την χορήγηση άδειας έρευνας για είδη άγριας χλωρίδας 

και πανίδας, µε το παρόν έγγραφο θέτουµε στη διάθεση κάθε ενδιαφερόµενου για άδεια έρευνας, 

φωτογράφησης/κινηµατογράφησης, τρεις αντίστοιχες φόρµες, οι οποίες παρακαλούµε να 

χρησιµοποιούνται κατά την διαδικασία αίτησης της αντίστοιχης άδειας. Σκοπός αυτής της ενέργειας 

είναι να διευκολυνθεί η πράξη της αδειοδότησης για τους ενδιαφερόµενους Έλληνες και τους ξένους 

ερευνητές αλλά και για την Υπηρεσία. Οι τρεις φόρµες θα συνοδεύουν το έγγραφο αίτηµα των 

ενδιαφερόµενων και θα παρέχουν τις απαραίτητες λεπτοµέρειες για την αιτούµενη άδεια έρευνας ή 

άδεια φωτογράφησης - κινηµατογράφησης. Οι φόρµες πρόκειται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου www.ypeka.gr στο θεµατικό πεδίο ∆ΑΣΗ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΑΣΩΝ. Για την διευκόλυνση της 

διαδικασίας χορήγησης άδειας, είναι σκόπιµο τα αιτήµατα των ενδιαφεροµένων να υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά στην διεύθυνση diaxeirisi.dason@gmail.com. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗΣ 

 

 

ΚΩΣΤΑΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

 

1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ  

-∆/νσεις Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών  

-∆/νσεις ∆ασών Νοµών  

-∆ασαρχεία  
                                      Έδρες τους  

2. ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ 

-   ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

α) Λουτρά Θέρµης, Θέρµη, 57001, Θεσσαλονίκη 

-   ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

β) Tέρµα Αλκµάνος,115 28, Ιλίσια – Αθήνα 

       3.   ΣΧΟΛΗ ∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  Α.Π.Θ 
                    Τ.Κ. 54124 Θεσσαλονίκη   
                    Υπόψη προέδρου κ Βλάχου  

       4.   ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Π.Θ 

             Τµήµα Κτηνιατρικής - Θεσσαλονίκη   

       5.   ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  

             Τµήµα  Βιολογίας/Τοµέα Ζωολογίας  
             Πανεπιστηµιούπολη, 157 84 Αθήνα 
 

6. ΚΣΕ - Κυνηγετική Συνοµοσπονδία Ελλάδας  

       Φωκίωνος 8 & Ερµού – Αθήνα 
 

7. Φορείς ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών 

                                                                                                  Έδρες τους  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ   

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

-   ∆/νση Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και ∆ιαχείρισης Αποβλήτων  

               Πατησίων 147, Αθήνα 
                                        

2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

-   ∆/νση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος & Κλιµ. Αλλαγής,  

    Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19, Αθήνα 

-   ∆/νση Φυτογενετικών Πόρων & Πολ/κού Υλικού Καλλιεργούµενων Φυτικών Ειδών 

    Καπνοκοπτηρίου 6, 104 33 Αθήνα 

 
       
 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: Ω1ΝΓ4653Π8-ΩΙΩ



 

 

ΑΙΤΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
για είδη άγριας πανίδας στην Ελλάδα (σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3937/2011) 

 

APPLICATION FOR PERMIT 
for wild fauna in Greece 

Ενδιαφερόµενος/ Ερευνητής/ Συντονιστής έρευνας: 
Stakeholder / Researcher / Scientific Coordinator 

………………………………………………………................................... 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

Προς: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
∆ΑΣΩΝ &  ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ& ∆.Π. 
Χαλκοκονδύλη 31, 104 32 Αθήνα – ΕΛΛΑ∆Α 
diaxeirisi.dason@gmail.com  

To: 
Ministry for  Environment and Energy  
Directorate General  for the Protection and Development of 
Forests and the Rural Environment 
Directorate of Forest Management  
Ηalkokondili 31, 104 32 Athens – GREECE 
diaxeirisi.dason@gmail.com  

Συνεργασία µε πανεπιστηµιακό ή ερευνητικό ίδρυµα: 
Cooperation with university or research institute 

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………... 

1 Σκοπός / Αντικείµενο της έρευνας   Objective / Scope of research 

 

 

 

2 Λόγος / Στόχος της έρευνας    Purpose / Aim of research 

 

 

 

3 Είδος που θα µελετηθεί (διεθνής και λατινική ονοµασία)   Species to be studied (common and scientific name) 

 

 

 

4 Πρόκειται για προστατευόµενο είδος (CITES ή άλλο)    Is this species under protection regime (CITES or other)? 

 

 

 

5 Σύντοµη περιγραφή µεθοδολογίας   Short description of methodology to be followed 

 

 

 

6 Αριθµός / µέρη απαιτούµενων δειγµάτων προς συλλογή   Required Number/ Parts of Species to collect 

 

 

 

7 Περιοχή έρευνας   Area of research 
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8 Χρονικό διάστηµα συλλογής / επίσκεψης  Period of Collection / Visit  

 

 

 

9 Άτοµα που θα αποτελούν την ερευνητική οµάδα στο πεδίο    Members of the research team on the field 

 

 

 

10 Προηγούµενη (σχετική) χορηγηθείσα άδειά µας   Reference-No of Previous (relative) granted license 

 

 

 

11 Ανάγκη εξαγωγής τους είδους από τη χώρα  Necessity for the export of the collected material 

 

  □ Ναι   Yes                                                        □  Όχι    Νo  

 

12 ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΑΣ  TERMS OF LICENSE  

α) Με το παρόν δηλώνω ότι γνωρίζω την υποχρέωσή µου να προσκοµίσω τα αποτελέσµατα από την έρευνα στην 
αδειοδοτούσα αρχή σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή µε την ολοκλήρωση της έρευνας ή για την εξέλιξη της έρευνας, 
όπως ορίζει η άδεια. 

a) I hereby declare that I am aware of my obligation to provide the results of research to the licensing authority in paper 
or electronic form, upon completion of research or for its continuation, as required by the license.  

 

β) Η παρούσα αίτηση αδειοδότησης είναι ανεξάρτητη από αιτήσεις για άδειες ή πιστοποιητικά που απαιτούνται από 
άλλες υπηρεσίες, στρατιωτικές αρχές κ.α. 

b) This licensing application is independent of applications for licenses or certificates required by other authorities, like 
military authorities etc. 
 

γΕπίσης, λαµβάνω γνώση ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 3937/2011 της εθνικής 
νοµοθεσίας, βασική προϋπόθεση έκδοσης άδειας έρευνας αποτελεί η παραίτηση του αιτούντος από δικαιώµατα 
δικαιοχρησίας που προκύπτουν προς όφελος του ∆ηµοσίου. 

d) Also, Ι acknowledge that under the provisions of § 3 of article 11 of the Hellenic National Law 3937/2011, a basic 
precondition of the survey license is the applicants’ resignation from franchise rights arising in favour of the State. 

 

Τόπος 

Place ………………………………… 

 

 

 

 

Ηµεροµηνία υποβολής 

Date of submission………………… 

Ο/Η αιτών/ούσα  

Applicants’ signature 
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ΑΙΤΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
για είδη της άγριας χλωρίδας (σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3937/2011) 

 

APPLICATION FOR PERMIT 
for wild flora in Greece 

Ενδιαφερόµενος/ Ερευνητής/ Συντονιστής έρευνας: 
Stakeholder / Researcher / Scientific Coordinator 

………………………………………………………................................... 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

Προς: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
∆ΑΣΩΝ &  ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ& ∆.Π. 
Χαλκοκονδύλη 31, 104 32 Αθήνα – ΕΛΛΑ∆Α 
diaxeirisi.dason@gmail.com  

To: 
Ministry for  Environment and Energy  
Directorate General  for the Protection and Development of 
Forests and the Rural Environment 
Directorate of Forest Management  
Ηalkokondili 31, 104 32 Athens – GREECE 
diaxeirisi.dason@gmail.com  

 

Συνεργασία µε πανεπιστηµιακό ή ερευνητικό ίδρυµα: 
Cooperation with university or research institute 

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………... 

1 Σκοπός / Aντικείµενο της έρευνας   Objective / Scope of research 

 

 

 

 

2 Λόγος / Στόχος της έρευνας    Purpose / Aim of research 

 

 

 

 

3 Είδος που θα µελετηθεί (διεθνής και λατινική ονοµασία)   Species to be studied (common and scientific name) 

 

 

 

 

4 Πρόκειται για προστατευόµενο είδος (CITES ή άλλο)    Is this species under protection regime (CITES or other)? 

 

 

 

 

5 Σύντοµη περιγραφή µεθοδολογίας   Short description of methodology to be followed 

 

 

 

 

6 Αριθµός / µέρη απαιτούµενων δειγµάτων προς συλλογή   Required Number/ Parts of Species to be collected 

 

 

 

7 Περιοχή έρευνας  Area of research 
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8 Χρονικό διάστηµα συλλογής / επίσκεψης  Period of Collection / Visit  

 

 

 

 

9 Άτοµα που θα αποτελούν την ερευνητική οµάδα στο πεδίο    Members of the research team on the field 

 

 

 

 

10 Προηγούµενη (σχετική) χορηγηθείσα άδειά µας   Reference-No of Previous (relative) granted license 

 

 

 

11 Ανάγκη εξαγωγής τους είδους από τη χώρα  Necessity for the export of the collected material  

 

  □ Ναι   Yes                                                                        □  Όχι    Νo  

 

12 ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΑΣ  TERMS OF LICENSE  

α) Με το παρόν δηλώνω ότι γνωρίζω την υποχρέωσή µου να προσκοµίσω τα αποτελέσµατα από την έρευνα στην 
αδειοδοτούσα αρχή σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή µε την ολοκλήρωση της έρευνας ή για την εξέλιξη της έρευνας, 
όπως ορίζει η άδεια. 

a) I hereby declare that I am aware of my obligation to provide the results of research to the licensing authority in paper 
or electronic form, upon completion of research or for its continuation, as required by the license.  

 

β) Η παρούσα αίτηση αδειοδότησης είναι ανεξάρτητη από αιτήσεις για άδειες ή πιστοποιητικά που απαιτούνται από 
άλλες υπηρεσίες, στρατιωτικές αρχές κ.α. 

b) This licensing application is independent of applications for licenses or certificates required by other authorities, like 
military authorities etc. 
 

γ) Αυτή η άδεια δεν χορηγείται για συλλογή σπόρων ή άλλου πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών, όπως π.χ. των 
αρωµατικών φυτών ή των κοινών δασικών ειδών, µε σκοπό την αναπαραγωγή αυτών σε φυτώριο και την εµπορία τους. 

c) This permission is not granted for collection of seeds or other propagating material of plant species, such as herbs or 
common forest species, in order to replicate them in nursery and marketing. 

 

δ) Επίσης, λαµβάνω γνώση ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 3937/2011 της εθνικής 
νοµοθεσίας, βασική προϋπόθεση έκδοσης άδειας έρευνας αποτελεί η παραίτηση του αιτούντος από δικαιώµατα 
δικαιοχρησίας που προκύπτουν προς όφελος του ∆ηµοσίου. 

d) Also, Ι acknowledge that under the provisions of § 3 of article 11 of the Hellenic National Law 3937/2011, a basic 
precondition of the survey license is the applicants’ resignation from franchise rights arising in favour of the State. 

 

Τόπος    Place  Ηµεροµηνία υποβολής 

Date of submission 

Ο/Η αιτών/ούσα  

Applicants’ signature 
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ΑΙΤΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ  
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

ειδών της άγριας χλωρίδας / πανίδας 
(σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3937/2011) 

 

APPLICATION for Permit  
of photographing / filming wild species  in Greece 

Ενδιαφερόµενος/ Υπεύθυνος φωτογράφησης - κινηµατογράφησης: 
Stakeholder – Responsible for photography -filming 

………………………………………………………................................... 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

 

Προς: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
∆ΑΣΩΝ &  ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ& ∆.Π. 
Χαλκοκονδύλη 31, 104 32 Αθήνα – ΕΛΛΑ∆Α 
diaxeirisi.dason@gmail.com  

 

To: 
Ministry for  Environment and Energy  
Directorate General for the Protection and Development of 
Forests and the Rural Environment 
Directorate of Forest Management  
Ηalkokondili 31, 104 32 Athens – GREECE 
diaxeirisi.dason@gmail.com  

Συνεργασία µε πανεπιστηµιακό, ερευνητικό ίδρυµα, έντυπο ή 
ηλεκτρονικό τύπο: 
Cooperation with university, research institute, paper or electronic 
press 

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………... 

 

1 Αντικείµενο της φωτογράφησης - κινηµατογράφησης   Objective(s) of photography – filming 

 

 

 

2 Λόγος / Στόχος της φωτογράφησης - κινηµατογράφησης    Purpose / Aim of photography- filming 

 

 

 

3 Περιοχή φωτογράφησης - κινηµατογράφησης    Area of photography – filming 

 

 

 

4 Χρονικό διάστηµα φωτογράφησης - κινηµατογράφησης/ επίσκεψης  Period of photography- filming / Visit 

 

 

 

5 Άτοµα που θα αποτελούν την φωτογραφική - κινηµατογραφική οµάδα στο πεδίο     
Members of the photography – filming team on the field 

 

 

6 Προηγούµενη (σχετική) χορηγηθείσα άδειά µας  Reference -No of previous (relative) granted license 

……………………………………………………………… 
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7 α) Με το παρόν δηλώνω ότι γνωρίζω την υποχρέωσή µου να προσκοµίσω αντιπροσωπευτικό δείγµα της 
φωτογράφησης / κινηµατογράφησης στην αδειοδοτούσα αρχή σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή µε την ολοκλήρωση 
αυτής όπως ορίζει η άδεια. 

I hereby declare that I am aware of my obligation to present a representative sample of the photographing / filming act 
to the licensing authority in paper or electronic form upon completion the licensed as required by the license 

 

β) Η παρούσα αίτηση αδειοδότησης είναι ανεξάρτητη από αιτήσεις για άδειες ή πιστοποιητικά που απαιτούνται από 
άλλες υπηρεσίες, στρατιωτικές αρχές κ.α. 

This licensing application is independent of applications for licenses or certificates required by other authorities, 
military authorities etc. 

 

γ) Επίσης, λαµβάνω γνώση ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 3937/2011 της εθνικής 
νοµοθεσίας, βασική προϋπόθεση έκδοσης άδειας έρευνας αποτελεί η παραίτηση του αιτούντος από δικαιώµατα 
δικαιοχρησίας που προκύπτουν προς όφελος του ∆ηµοσίου. 

Also, Ι acknowledge that under the provisions of § 3 of article 11 of the National Law 3937/2011, a basic precondition 
of the license survey is the applicants’ resignation from franchise rights arising in favour of the State. 

 

Τόπος 

Place ………………………………… 

Ηµεροµηνία υποβολής 

Date o submission  

 

 

 

Ο/Η αιτών/ούσα   

Applicants’  signature 
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