
                                                                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

Αθήνα      11/10/2018 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΕΝ Αριθ. Πρωτ. :   173664/1618 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &  ∆ΑΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ    

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ  

 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

 
Ταχ. ∆/νση     : Τέρµα Αλκµάνος Ιλίσια   

              

Ταχ. Κωδ.      : 11528    ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες  : Νικόλαος Μπόκαρης                        
Τηλέφωνο      : 2131512281                  

e-mail             : n.bokaris@ prv.ypeka.gr;  

FAX                : 2131512138  

 
 Θέµα :   Ανάκληση  άδειας λειτουργίας Ε.Κ.Π.Α.Ζ  

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις περί θήρας του Ν.∆ 86/69 «περί δασικού κώδικα»,  ιδίως το άρθρο 258 παρ. 5 
περ. στ) αυτού,  όπως προστέθηκε µε την παρ.5 περ.στ) του άρθρου 57 του Ν.2637/98 
(ΦΕΚ 200   Α).  

2.  Τις διατάξεις της αρ.  414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β) κοινής απόφασης των Υφυπουργού 
Εθνικής Οικονοµίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας 
πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τις υπ’ αριθ. 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188/Β), 
294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β/4-2-98), 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β) κοινές αποφάσεις 
των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας και της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 
(ΦΕΚ1495/Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.  

3. Τις διατάξεις του νόµου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχψύουν 
σήµερα . 

4. Τις διατάξεις του νόµου 998/79 Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289 Α') περί «προστασίας των δασών και 
των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» όπως ισχύει σήµερα.  

5. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση 
δασολογίου, ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων 
και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 303/Α). 

6. Τις δ/ξεις της αριθµ.336109/2000 (ΦΕΚ 223/Β) απόφασης του Υφυπουργού Γεωργίας«περί 
κριτηρίων και διαδικασίας αναγνώρισης και εποπτείας Κέντρων Περίθαλψης Ειδών της 
`Άγριας Πανίδας(ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.) (ΦΕΚ 223/Β΄).».  

7. Την αρίθµ.  167221/410/16-3-2018 απόφαση προϊσταµένου Γενικής ∆/νσης ∆ασών ΥΠΕΝ 
για τον ορισµό Γνωµοδοτικής επιτροπής για τα Κέντρα Περίθαλψης   

8. Τη ∆ιεθνή Σύµβαση της Βέρνης «για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού 
περιβάλλοντος της Ευρώπης» όπως κυρώθηκε µε το Ν. 1335/83 (ΦΕΚ 32/Α). 

9. Την Σύµβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των αποδηµητικών ειδών που ανήκουν στην 
άγρια πανίδα», η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2719/99 (ΦΕΚ 106/Α). 

10. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» καθώς και όλες 
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τις µετέπειτα σχετικές  τροποποιήσεις της. 

11. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας». 

12. Το Ν.3028/2002 (ΦΕΚ153/Α) «για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς». 

13. Το  άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).  

14. Τις διατάξεις του N. 3852/2010 (ΦEK 87/ A) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης”. 

15. Την  απόφαση του Πρωθυπουργού 2876/7.10.2009 “Αλλαγή τίτλου Υπουργείων” (Β΄ 2234). 

16. To π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α) ”Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των 
Υπουργείων, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 24/2010 (Α΄/56)” 

17. Το π.δ. 24 /2015 (ΦΕΚ 20/Α) περί Σύστασης και µετονοµασίας Υπουργείων, µεταφορά της 
Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

18. Το π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α’) «Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας». 

19. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’) περί «Ανασύσταση των Υπουργείων «και του Υπουργείου 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας». 

20. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».  

21. Την υπ’ αριθµ. Υ198/17-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Ανάθεση 
αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη 
Φάµελλο» (ΦΕΚ 3722/Β’).  

22. Το αρίθµ 164328/3052/15-12-2018 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιαχείρισης ∆ασών του ΥΠΕΝ προς 
τις αρµόδιες δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής για διενέργεια 
ελέγχου στο ΕΚΠΑΖ, µετά από καταγγελίες των «ΑΛΚΥΩΝΗ», «∆ΙΩΝΗ» και «ΑΝΙΜΑ» . 

23. Την  µε αρ.πρωτ. 408/16-2-2018 έκθεση του κλιµακίου επίσκεψης στο Ελληνικό Κέντρο 
Περίθαλψης αγρίων Ζώων Αίγινας (ΕΚΠΑΖ) και το µε αριθµό 155380/408/20-2-2018 
έγγραφο µας  

24. Το αρίθµ. 24872/2-2-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής προς το ΥΠΕΝ, Γραφείο 
Αναπληρωτή Υπουργού.  

25. Το αρίθµ. 171691/1111/29-6-2018 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιαχείρισης ∆ασών του ΥΠΕΝ προς 
τις αρµόδιες  δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής για διενεργεια 
ελέγχου στο ΕΚΠΑΖ. 

26. Το αρίθµ. 3343/12-7-2018 έγγραφο της ∆/νσης Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής 
Υγιεινής της Περιφέρειας Αττικής  

27. Το αρίθµ. 168575/1225/12-7-2018 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιαχείρισης ∆ασών του ΥΠΕΝ προς 
τις αρµόδιες  δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής για διενεργεια 
ελέγχου στο ΕΚΠΑΖ. 

28. Το αρίθµ. 67320/2363/2-8-2018 έγγραφο του ∆ασαρχείου Πειραιά µε το οποίο µας 
διαβιβάστηκε αναφορά του ∆ασονοµείου Αίγινας για την κατάσταση λειτουργίας του ΕΚΠΑΖ  

29. Το υπ.αριθµ. 168547/1258/18-7-2018 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιαχείρισης ∆ασών του ΥΠΕΝ 
προς τη Γνωµοδοτική επιτροπή για τα Κέντρα Περίθαλψης για τη διενέργεια ελέγχου στο 
ΕΚΠΑΖ. 

30. Την από 10-9-2018 (αριθµ.πρωτ.∆/νσης ∆ιαχείρισης 173664/1618/12-9-2018 ).υποβληθείσα 
έκθεση της Γνωµοδοτικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε µε την αρίθµ 167221/410/16-3-
2018 απόφαση Γενικού ∆/ντή ∆ασών του ΥΠΕΝ  

31. Την αρίθµ 111191/4804/1-10-2003 απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας µε θέµα την «άδεια 
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λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Αγρίων Ζώων (ΕΚΠΑΖ)»  

   
                                                       Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ο  Υ  Μ  Ε 
 

Α.  Ανακαλούµε  την άδεια λειτουργίας του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Αγρίων Ζώων (ΕΚΠΑΖ) 

λόγω µη τήρησης ουσιωδών όρων της αρίθµ 111191/4804/1-10-2003 απόφασης του Υφυπουργού 

Γεωργίας µε την οποία εγκρίθηκε η λειτουργία του σύµφωνα µε όσα  διαπιστώθηκαν στους 

ελέγχους που διενεργηθήκαν αρµοδίως στις εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑΖ και αφορούν  : 

I. Στην  µη τήρηση  των  διατάξεων της αρίθµ. 336107/2000 απόφασης του Υφυπουργού 

Γεωργίας µε την οποία καθορίστηκαν τα κριτήρια και η διαδικασίες αναγνώρισης και εποπτείας 

Κέντρων Περίθαλψης Ειδών της Άγριας Πανίδας (ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.) (ΦΕΚ 223/Β΄)»,  

II. Στη µη τήρηση των Υγειονοµικών και λοιπών διατάξεων σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία. 

III. Στη λήξη του χρησιδανείου των εγκαταστάσεων και την µη ανανέωση του από την οικεία 

Περιφέρεια. 

IV. Στην πραγµατική αδυναµία του ΕΚΠΑΖ να παρέχει έργο περίθαλψης, να πραγµατοποιεί 

ιατρικές πράξεις και να φροντίζει για την επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον των ειδών που 

φιλοξενούνται, εξαιτίας προβληµάτων στις υποδοµές (χειρουργείο χώρο ανάνηψης λοιπές 

κτηριακές εγκαταστάσεις φιλοξενίας εθελοντών) στην µη επαρκή για το χαρακτήρα του 

κέντρου περίθαλψης, υδροδότηση και την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος στις εγκαταστάσεις.  

Β. Ορίζουµε χρονικό  διάστηµα έξι (6) µηνών από την έκδοση και ισχύ της  παρούσας απόφασης, 

εντός του οποίου θα πρέπει το σύνολο των φιλοξενούµενων ειδών να µεταφερθεί σε 

εγκαταστάσεις φιλοξενίας ή να απελευθερωθεί στο φυσικό  περιβάλλον. 

Το προαναφερόµενο χρονικό διάστηµα των έξι (6) µηνών, µπορεί να παραταθεί µετά από 

αιτιολογηµένο αίτηµα που θα υποβληθεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση -  ∆ασαρχείο  Πειραιά και 

σχετική έγκριση που θα παρασχεθεί από αυτό και θα αφορά αποκλειστικά στην καταλληλότερη 

περίοδο απελευθέρωσης των ειδών.   

Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνες σε βάρος του τακτικού προϋπολογισµού. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα  της Κυβέρνησης. 

 
 

                          Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

                

 

                                ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Α. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ (ΕΚΠΑΖ)   

                            Αίγινα                    

 

Β. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                               

-      Συντονιστή ∆ιοίκησης  

        Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα  

-      Γενική ∆/νση ∆ασών και Α.Υ  

-   ∆/νση Συντονισµού και Επιθεώρησης   

- ∆/νση  ∆ασών Πειραιά  

- ∆ασαρχείο Πειραιά  

                               Έδρες τους 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

       1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

            Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 

            Γραφείο Γενικής Γραµµατέως Περιβάλλοντος  

            Γενική ∆/νση  ∆ασών  

            Γενική ∆/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής  

                              Ενταύθα  

 

       2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

         -  Γραφείο Υπουργού  

         -  Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού  

         -  Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

 

         -  Γενική ∆/νση Κτηνιατρικής  

                           Αχαρνών 2 .  

                          10176 Αθήνα 

     (για την κοινοποίηση στα µέλη της; επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α.Π) 

 

        -   Γενική ∆/νση Αλιείας  

                    Λ. Συγγρού  150  . 

                         17671 Αθήνα   

        (για την κοινοποίηση στα µέλη της; επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α.Π) 

 

       3.  Εθνικό `Ιδρυµα  Αγροτικής `Έρευνας 

             Αιγιαλείας 19 .   

             15125 Μαρούσι   
         (για την κοινοποίηση στα µέλη της; επιτροπής ΚΕ.Π.Ε.Α.Π) 
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