
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/88658/2929 
Κριτήρια και διαδικασία αναγνώρισης και επο-

πτείας Κέντρων Περίθαλψης (ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.) και 

Σταθμών Πρώτων Βοηθειών Ειδών της Άγριας 

Πανίδας (Σ.Π.Β.Ε.Α.Π.). 

 OI ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. (στ’) της παρ.  6 του άρθρου 258 του 

ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ» (Α’ 7), όπως η παρ. 6 προ-
στέθηκε με την περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 57 του 
ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λο-
γαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοι-
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, 
Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών 
Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπι-
κού στο Υπουργείο Γεωργίας και "Εταιρίας Αξιοποίησης 
Αγροτικής Γης" Α.Ε. και άλλες διατάξεις»(Α’ 200).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3937/2011 (Α’ 60) 
«περί διατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες δια-
τάξεις».

3. Την παρ. 1 του άρθρου 13 και των περ. α και β του 
άρθρου 16 του ν. 4039/2012 «περί δεσποζομένων και 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς κ.λπ.»(Α’ 15) όπως τροπο-
ποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 46 του ν. 4235/2014 
«περί διοικητικών μέτρων, διαδικασιών κ.λπ.» (Α’ 32).

4. Τον ν. 4711/2020 «Απλούστευση πλαισίου άσκησης 
οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 145).

5. Την υπ’ αρ. 33318/3028/11.12.1998 κοινή υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) κα-
θώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (Β’ 1289), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Η.Π. 14849/853/
Ε103/04.04.2008 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποί-
ηση των υπ’ αρ. 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» (Β’ 645).

6. Την υπό στοιχεία Η.Π. 37338/1807/Ε103/6-9-2010 
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός μέτρων και 
διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπα-
νίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της» (Β’ 1495), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό στοιχεία 
Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012 (Β’ 415) κοινή υπουργική 
απόφαση, 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.

7. Την υπ’ αρ. 414985/85 κοινή υπουργική απόφαση 
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (Β’ 757).

8. Την υπ’ αρ. 125188/246/2013 κοινή υπουργική από-
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και 
της αυτοφυούς χλωρίδας» (Β’ 285).

9. Τη σύμβαση για την διατήρηση της άγριας ζωής και 
του φυσικού περιβάλλοντος στη Ευρώπη (Σύμβαση Βέρ-
νης), που κυρώθηκε με τον ν. 1335/83 (Α’ 32).

10. Το ν. 2719/26-5-99 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμ-
βασης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της 
άγριας πανίδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 106).

11. Το άρθρο 31 του ν. 1473/1984 «Μεταρρυθμίσεις 
στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 127).

12. Το π.δ. 132/2017 (Α’ 160) «Οργανισμός Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)», όπως τροποποι-
ήθηκε με το π.δ. 29/2022 (Α’ 77).

13. To π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 
και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πο-
λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού.» (Α’ 114).
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14. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

15. Το π.δ 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

16. Τον ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

17. Τον ν. 4915/2022 (Α’ 63) «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 
Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα αν-
θρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/
σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών 
Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς 
των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχε-
δίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, Εθνική 
Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 63).

18. Την παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

19. Το π.δ. 59/2018 (Α’ 114) όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 44 του νόμου 4759/2020 «Εκσυγχρονισμός της 
Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 245).

20. Τον ν. 3208/2003 «περί προστασίας των δασικών 
οικοσυστημάτων, κατάρτισης δασολογίου, ρύθμισης 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν 
γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 303).

21. Την υπ’ αρ. 336107/2000 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Γεωργίας «περί κριτηρίων και διαδικασίας αναγνώ-
ρισης και εποπτείας Κέντρων Περίθαλψης Ειδών της 
’Άγριας Πανίδας (ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.) (Β’ 223).

22. Το π.δ. 2/2021«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

23. Την υπ’ αρ. 35/20.01.2021 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178).

24. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και Μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

25. Την υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ.ΥΠΡΓ/11835/
1139/08.02.2022 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί 
διορισμού του Κωνσταντίνου Ευαγγέλου Αραβώση του 
Γεωργίου στη θέση του Γενικού Γραμματέα Δασών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Ο.Δ.Δ 76).

26. Το π.δ. 97/2017«Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

27. Την υπό στοιχεία 6310/09-09-2021 κοινή απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Συμεών 
Κεδίκογλου» (Β’ 4190).

28. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/26586/690/10-3-2020 
απόφαση ΥΠΕΝ περί «Συγκρότησης ομάδας εργασίας για 
την επανεξέταση του πλαισίου έγκρισης και λειτουργίας 
των Κέντρων Περίθαλψης Ειδών της Άγριας Πανίδας (ΚΕ-
ΠΕΑΠ) και τα συμπεράσματά της όπως ενσωματώθηκαν 
στην παρούσα απόφαση.

29. Τις προτάσεις και παρατηρήσεις του Τμήματος 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., 
του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ-Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, του 
ΕΛΚΕΘΕ και των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων που 
ασχολούνται με την περίθαλψη «ΑΝΙΜΑ», «ΑΡΧΕΛΩΝ», 
«ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ» «ΑΡΙΩΝ», «ΠΕΛΑΓΟΣ», «ΑΛΚΥΟΝΗ», 
«ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ», «ΕΚΠΑΖ» «Δράση για την Άγρια Ζωή» 
«ΚΕΠΠΑΖ» και «Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (Ε.Ο.Ε)».

30. Τη σχετική εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης 
Άγριας Ζωής και Θήρας της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Δασών του ΥΠΕΝ.

31. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/73374/1661 από 
21-07-2022 έγγραφο της Γ.Δ.Ο.Υ. «Εισήγηση της περ. ε’ 
της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως 
ισχύει, για το προτεινόμενο σχέδιο κοινής υπουργικής 
απόφασης «Κριτήρια και διαδικασία αναγνώρισης και 
εποπτείας Κέντρων και Σταθμών Περίθαλψης Ειδών της 
Άγριας Πανίδας (ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. και Σ.Π.Β.Ε.Α.Π. αντίστοιχα)», 
δεν αναμένεται να επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογι-
σμός και δεν θα προκληθεί επίπτωση στο ισχύον Μ.Π.Δ.Σ. 
ενώ είναι δυνατόν να προκύψουν έσοδα από την επιβολή 
κυρώσεων τα οποία δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν.

32. Το υπ’  αρ. 1028/208005/19-07-2022 έγγραφο 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
ΥΠΑΑΤ «Εισήγηση της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014», σύμφωνα με το οποίο, δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ενώ 
είναι δυνατόν να προκύψουν έσοδα από την επιβολή 
κυρώσεων τα οποία δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί

1. Περίθαλψη και επανένταξη άγριων ζώων: Ως πε-
ρίθαλψη και επανένταξη άγριων ζώων ορίζουμε την 
παροχή πρώτων βοηθειών, την κτηνιατρική περίθαλψη 
και την προσωρινή φροντίδα σε συνθήκες αιχμαλωσίας 
με επιστημονικές μεθόδους ειδών της άγριας πανίδας 
μη ικανών να επιβιώσουν μόνα τους χωρίς ανθρώπινη 
παρέμβαση, όπως τραυματισμένων, ορφανών (εξαρτη-
μένων από τους γονείς τους), ασθενών (μη υγειών), εξα-
ντλημένων, αποπροσανατολισμένων και ευρισκόμενων 
εκτός του βιοτόπου τους και παράνομα διατηρούμενων 
σε αιχμαλωσία άγριων ζώων, με πρώτιστο στόχο την επι-
τυχή επανένταξή τους στον κατάλληλο για αυτά βιότοπο 
εφόσον είναι υγιή, ικανά να επιβιώσουν και δεν αποτε-
λούν κίνδυνο για τον άγριο ιθαγενή πληθυσμό.

2. Κέντρα Περίθαλψης Ειδών της Άγριας Πανίδας 
(ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.): Ως Κέντρα Περίθαλψης Ειδών της Άγριας 
Πανίδας (ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.) ορίζουμε τις εγκεκριμένες με βάση 
τα τεχνικά, κτηνιατρικά και περιβαλλοντικά κριτήρια της 
παρούσας απόφασης, κτηριακές και λοιπές εγκαταστά-
σεις - υποδομές που οργανώνονται και λειτουργούν υπό 
την εποπτεία νομικών ή φυσικών προσώπων για την πα-
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ροχή κτηνιατρικής φροντίδας, την αποκατάσταση της 
υγείας και την προσωρινή φιλοξενία ειδών της άγριας 
πανίδας, με σκοπό την ασφαλή και βιώσιμη επανένταξή 
τους στο φυσικό περιβάλλον.

3. Σταθμοί Πρώτων Βοηθειών Ειδών της Άγριας Πανίδας 
(Σ.Π.Β.Ε.Α.Π.). Ως Σταθμοί Πρώτων Βοηθειών της Άγριας 
Πανίδας ορίζονται οι σταθερές ή μη εγκαταστάσεις και 
υποδομές παροχής υπηρεσιών κτηνιατρικής φροντίδας 
που λειτουργούν υπό την εποπτεία ή συνεργάζονται με 
τα νομίμως λειτουργούντα ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. ή σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις λειτουργούν αυτοτελώς με σκοπό την παρο-
χή άμεσων κτηνιατρικών υπηρεσιών σε είδη της άγριας 
πανίδας, για τη διάσωση, τη σταθεροποίηση της υγείας 
και την απευθείας απελευθέρωσή τους στο φυσικό τους 
περιβάλλον ή εφόσον αυτό κρίνεται κτηνιατρικά απα-
ραίτητο, την μεταφορά τους σε νομίμως λειτουργούντα 
ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας τους.

4. Δίκτυο άμεσης επέμβασης (Δ.Α.Ε.). Ως Δίκτυο Άμε-
σης Επέμβασης ορίζεται το ειδικά για τους σκοπούς της 
περίθαλψης οργανωμένο δίκτυο εκπαιδευμένων φυσι-
κών προσώπων - εθελοντών ή ειδικών επιστημόνων, που 
οργανώνεται και λειτουργεί υπό την εποπτεία ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. 
ή Σ.Π.Β.Ε.Α.Π., με σκοπό τον άμεσο εντοπισμό στο πεδίο 
περιστατικών τραυματισμού ατόμων της άγριας πανίδας 
που χρειάζονται κτηνιατρική φροντίδα, την ενημέρωση 
των κατά περίπτωση τοπικών υπηρεσιών και φορέων για 
την κινητοποίηση του μηχανισμού περίθαλψης και την 
υποστήριξη των διαδικασιών μεταφοράς και υποδοχής 
των ζώων ή της παροχής κτηνιατρικής φροντίδας στο 
πεδίο, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων για την 
προστασία της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας.

5. Εγκαταστάσεις προσωρινής ή μόνιμης φιλοξενίας 
ειδών: Προσωρινές ή μόνιμες εγκαταστάσεις (κτηριακές, 
κλωβοί, περιφραγμένοι χώροι κ.λ.π) που δημιουργούνται 
από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων 
και των ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. - Σ.Π.Β.Ε.Α.Π., με σκοπό την παροχή 
προσωρινής ή μόνιμης φιλοξενίας περιορισμένου αριθ-
μού ατόμων, σύμφωνα με τη φέρουσα ικανότητα των 
εγκαταστάσεων, ειδών της άγριας πανίδας τα οποία έχουν:

α. περιθαλφθεί σε ΚΕ.ΠΕ.Α.Π. ή Σ.Π.Β.Ε.Α.Π. και δεν είναι 
δυνατόν να απελευθερωθούν στο φυσικό περιβάλλον, 
είτε εξαιτίας ανυπέρβλητων προβλημάτων στην κατά-
σταση της υγείας τους, είτε λόγω προέλευσης (ξενικά 
είδη), είτε λόγω της ανάγκης περαιτέρω βελτίωσης της 
κατάστασης της υγείας τους- προσαρμογής τους, εν όψει 
της ασφαλούς απελευθέρωσης τους στο φυσικό τους 
περιβάλλον,

β. έχουν κατασχεθεί από δημόσιες αρχές, προερχόμε-
να από συνθήκες παράνομης κατοχής και έχουν διανύσει 
το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους σε αιχμαλωσία και 
για το λόγο αυτό δεν είναι εφικτή η απελευθέρωσή τους 
στο φυσικό περιβάλλον.

6. Ζωολογικοί Κήποι, ενυδρεία κ.λπ.: Χώροι που πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις του π.δ. 98/2004 (Α’ 69) και της 
υπ’ αρ. 86783/1375/2007 (Β’ 396) υπουργικής απόφασης.

7. Εθνικό Δίκτυο περίθαλψης: Ως Εθνικό Δίκτυο Περί-
θαλψης ορίζεται το σύνολο των δομών των παρ. 2 έως 6 
της Χώρας, οι οποίες λειτουργούν και συνεργάζονται για 
το σκοπό της περίθαλψης και επανένταξης άγριων ζώων.

Άρθρο 2
Σκοποί ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.

1. H ίδρυση και λειτουργία ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. εξυπηρετεί τους 
παρακάτω σκοπούς:

α) Την αύξηση της βιωσιμότητας των άγριων ζώων 
που περιθάλπονται σε αυτά, τα οποία λόγω τραυματι-
σμού ή άλλου λόγου (αλληλεπίδραση με ανθρώπους, 
μακροχρόνια διαβίωση σε συνθήκες αιχμαλωσίας κ.λπ), 
δεν μπορούν να επιβιώσουν μόνα τους στο φυσικό πε-
ριβάλλον.

β) Την αποκατάσταση της υγείας τους και την επανέ-
νταξή τους στο φυσικό περιβάλλον, εφόσον αυτό είναι 
δυνατό. Για την επίτευξη του στόχου της επανένταξης 
των ζώων που περιθάλπονται, λαμβάνονται όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα για την κτηνιατρική τους φροντίδα, στο 
πλαίσιο της ευζωίας των ειδών και επιπρόσθετα επιτρέ-
πεται η παρακολούθηση της πορείας των απελευθερω-
μένων ζώων με κατάλληλες μεθόδους και μέσα, ιδίως 
στην περίπτωση που αυτό κριθεί σκόπιμο για την εξα-
γωγή επιστημονικών συμπερασμάτων.

γ) Τη μέριμνα για τη φιλοξενία, άγριων ζώων που περι-
θάλπονται και κρίνονται κτηνιατρικά ως «μη απελευθε-
ρώσιμα», σε νομίμως λειτουργούσες για το σκοπό αυτό 
δομές, μετά την περίθαλψή τους.

δ) Την υπεύθυνη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 
κοινού για τα προβλήματα και απειλές που αντιμετωπί-
ζουν τα είδη της άγριας πανίδας, με σκοπό την πρόληψη 
ανθρωπογενών πιέσεων και την προστασία των ειδών 
και των βιοτόπων τους.

ε) Τη συλλογή στοιχείων σχετικών με την περίθαλψη, 
τη βιολογία και τη συμπεριφορά των ειδών της άγριας 
πανίδας, καθώς και την επανένταξή τους στο φυσικό πε-
ριβάλλον, με στόχο την περαιτέρω μελέτη και διατύπωση 
προτάσεων για την αποτελεσματικότερη περίθαλψη και 
προστασία.

στ) Τη συμβολή τους στην επιστημονική έρευνα.
2. Τους ανωτέρω σκοπούς εξυπηρετούν και οι δομές 

των παρ. 3 και 4 του άρθρου 1.

Άρθρο 3
Φορείς ίδρυσης και λειτουργίας ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.

1. Δυνατότητα να ιδρύσουν και να λειτουργούν 
ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. έχουν:

α) Το Δημόσιο (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Κράτους, κ.λπ).

β) Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ανώτατα Εκ-
παιδευτικά Ιδρύματα), Ιδιωτικού Δικαίου (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ - Ινστιτούτα Δασικών Ερευνών Αθηνών και Θεσσα-
λονίκης), Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και σύνδεσμοι Ο.Τ.Α.

γ) Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα και Εταιρείες ΟΤΑ, που στους στόχους 
του καταστατικού τους περιλαμβάνουν την προστασία 
και περίθαλψη ειδών της άγριας πανίδας.

Άρθρο 4
Κατηγορίες ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.

1. Τα ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. διακρίνονται σε:
α) ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. για το σύνολο των ειδών της άγριας πα-

νίδας.
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β) ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. για συγκεκριμένα είδη όπως ρητά θα 
προβλέπεται στην απόφαση έγκρισης της λειτουργίας 
τους. Με προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτονται 
ανάμεσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και τους λοιπούς φορείς του άρθρου 3, ιδρύονται μέχρι 
τέσσερα (4) ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. της περ. α’ της παρ. 1. Το ανω-
τέρω όριο δεν υφίσταται για την ίδρυση και λειτουργία 
ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. της περ. β’ της παρ. 1.

2. Τα ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. δύνανται να ιδρύουν και να λειτουρ-
γούν ή να συνεργάζονται με Σ.Π.Β.Ε.Α.Π. και να υποστη-
ρίζονται από Δ.Α.Ε. Η λειτουργία Σ.Π.Β.Ε.Α.Π. και Δ.Α.Ε. 
που οργανώνονται και λειτουργούν από τα ΚΕ.Π.Ε.Α.Π., 
εγκρίνεται μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος και 
φακέλου που υποβάλλεται στην αρχή της παρ. 1 του 
άρθρου 6 και η παρεχόμενη σχετική έγκριση για τη 
λειτουργία τους, με σκοπό την παροχή των πρώτων 
βοηθειών, αποτελεί «Παράρτημα» που συνοδεύει την 
έγκριση λειτουργίας του αντίστοιχου κατά περίπτωση 
ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.

Άρθρο 5
Κατηγορίες Σ.Π.Β.Ε.Α.Π.

1. Οι Σ.Π.Β.Ε.Α.Π. εντάσσονται υποχρεωτικά στο δίκτυο 
ενός τουλάχιστον ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. και μπορούν να είναι:

α) Μόνιμες ή μη εγκαταστάσεις που κατέχουν νόμι-
μα (ιδιόκτητες, ενοικιαζόμενες ή παραχωρούμενες) τα 
ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. ή άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, που συμ-
βάλλεται με τα ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. καθώς και

β) Νόμιμα λειτουργούντα ιδιωτικά κτηνιατρεία ή κτηνι-
ατρικές κλινικές, που συμβάλλονται με τα ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. για 
το σκοπό της παροχής υπηρεσιών άμεσης κτηνιατρικής 
φροντίδας και προσωρινής περίθαλψης.

2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, οι Σ.Π.Β.Ε.ΑΠ. μπορούν 
να λειτουργούν και αυτοτελώς μη υπαγόμενες σε δίκτυο 
ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. Η περίπτωση αυτή αφορά ιδίως εγκαταστά-
σεις περίθαλψης θαλάσσιας άγριας πανίδας, όπου οι 
σχετικές εγκαταστάσεις, λυόμενες ή σταθερές, μπο-
ρούν να εγκρίνονται και να λειτουργούν αυτοτελώς ως 
Σ.Π.Β.Ε.Α.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις παρόντος άρθρου, 
χωρίς να ανήκουν ή να συμβάλλονται υποχρεωτικά με 
κάποιο ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. για τα είδη αυτά.

Άρθρο 6
Εποπτεύουσες αρχές

1. Ανώτερη εποπτεύουσα αρχή των δομών των παρ. 2 
έως 6 του άρθρου 1 είναι η Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών 
της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλο-
ντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

2. Άμεσα εποπτεύουσες αρχές των δομών των παρ. 2 
έως 6 του άρθρου 1, είναι οι κατά τόπους Δασικές 
Αρχές της χώρας (Δασαρχεία ή Διεύθυνσεις Δασών 
άνευ Δασαρχείων), οι οποίες είναι αρμόδιες για την 
εποπτεία και τον έλεγχο λειτουργίας τους καθώς και 
την διαπίστωση παραβάσεων των διατάξεων της πα-
ρούσας απόφασης.

3. Οι αρχές των παρ. 1 και 2 του παρόντος παρακο-
λουθούν και εποπτεύουν τη λειτουργία των δομών, δι-
ενεργούν επιτόπιους ελέγχους διά των επιτροπών της 
παρ. 1 του άρθρου 7 και της παρ. 2 του άρθρου 8 και 

εισηγούνται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας σχετικά με την έκδοση ή την ανάκληση των αδειών 
που προβλέπονται στην παρούσα και με τη διαχείριση 
θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία τους.

4. Οι αρχές της παρ. 2 μπορούν με αίτημά τους προς 
την αρχή της παρ. 1 ζητούν τη συνδρομή από την επι-
τροπή του άρθρου 7 στο έργο της επιτροπής του άρθρου 
8, εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς η σχετική αναγκαι-
ότητα.

5. Οι αρχές της παρ. 2 επεξεργάζονται τα στατιστικά 
στοιχεία που υποβάλλονται ετησίως (εισαγωγές ειδών, 
εξαγωγές -απελευθερώσεις θάνατοι κ.λπ.) από τους υπευ-
θύνους λειτουργίας των ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. και των Σ.Π.Β.Ε.Α.Π. 
και συντάσσουν με βάση αυτά κατ’ έτος συνολική έκθεση 
για τη περίθαλψη κ.λπ. στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, 
την οποία υποβάλλουν στην αρχή της παρ. 1 εντός του 
πρώτου εξαμήνου κάθε έτους.

Άρθρο 7
Γνωμοδοτικά όργανα για την ίδρυση και 
λειτουργία ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.

1. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύ-
θυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συγκροτείται «Κε-
ντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή» (Κ.Γ.Ε.) αποτελούμενη 
από:

α. Δύο (2) Δασολόγους, οριζόμενους από τη Γενική Δ/
νση Δασών και Δ.Π. του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, με τους αναπληρωτές τους.

β. Ένα (1) Βιολόγο ή Δασολόγο του ΕΛΓΟ - Δήμητρα 
(Ινστιτούτα Δασικών Ερευνών) με τον αναπληρωτή 
του.

γ. Δύο (2) Κτηνιάτρους οριζόμενους από τη Γενική Δι-
εύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, εκ των οποίων ένας (1) προέρχεται 
από τη Διεύθυνση Υγείας των Ζώων και ένας (1) από 
τη Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και 
Κτηνιατρικών Εφαρμογών, με τους αναπληρωτές τους.

δ. Ένα (1) Ιχθυολόγο της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με 
τον αναπληρωτή του.

ε. Ένα (1) εκπρόσωπο Τμήματος Δασολογίας και Φυσι-
κού Περιβάλλοντος με τον αναπληρωτή τους.

στ. Ένα (1) εκπρόσωπο του Τμήματος Κτηνιατρικής 
της Σχολής Επιστημών υγείας του ΑΠΘ ή του τμήματος 
Κτηνιατρικής του πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τον ανα-
πληρωτή τους.

ζ. Ένα (1) εκπρόσωπο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ή εκπρόσωπο Πε-
ριβαλλοντικής Οργάνωσης πανελλήνιας εμβέλειας, με 
τον αναπληρωτή του.

2. Έργο της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι:
α) Η μελέτη και εξέταση, συμπεριλαμβανομένης της 

διενέργειας αυτοψίας, αιτημάτων ίδρυσης και λειτουρ-
γίας ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.

β) Η γνωμοδότηση σχετικά με τη χορήγηση ή μη 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. 

γ) Η γνωμοδότηση σχετικά με την ανάκληση της 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. 
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δ) Η συνδρομή στο έργο της επιτροπής του άρθρου 
8, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6.

ε) Η εξέταση κάθε άλλου θέματος και η σχετική γνω-
μοδότηση αναφορικά με τη λειτουργία των ΚΕ.Π.Ε.Α.Π., 
Σ.Π.Β.Ε.Α.Π. και Δ.Α.Ε. εντός της χώρας.

3. Η διοικητική και οικονομική υποστήριξη της λει-
τουργίας της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής γίνεται 
με μέριμνα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών και της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4. Με έγγραφη πρόσκληση του προϊσταμένου της Δι-
εύθυνσης Διαχείρισης Δασών, της Γενικής Διεύθυνσης 
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύνανται να προσκαλού-
νται και να συμμετέχουν συμβουλευτικά στο έργο της 
γνωμοδοτικής επιτροπής της παρ. 1:

α) επιστήμονες εξειδικευμένοι σε θέματα που δεν κα-
λύπτονται από τις ειδικότητες των μελών της και

β) υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών Υπουργείων, Πανεπι-
στημιακών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων και φορέων κ.λπ 
για την κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων του άρθρου 12 
της παρούσας.

Εναλλακτικά, αντί της πρόσκλησης των παραπάνω 
εξειδικευμένων επιστημόνων και υπαλλήλων, η Διεύθυν-
ση Διαχείρισης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας διαβιβάζει τα αναγκαία πληροφοριακά 
και λοιπά επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία προς τις 
αντίστοιχες, κατά αρμοδιότητα, υπηρεσίες Υπουργείων 
και λοιπών φορέων και τα θεματικά πανεπιστημιακά και 
ερευνητικά ιδρύματα και ζητά την έγγραφη γνώμη τους, 
πριν από την κατά περίπτωση έναρξη εφαρμογής των 
διαδικασιών της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 8
Έγκριση λειτουργίας Σ.Π.Β.Ε.Α.Π.-
Γνωμοδοτικά όργανα

1. Η έγκριση της λειτουργίας των Σ.Π.Β.Ε.Α.Π. γίνεται 
με απόφαση της αρχής της παρ. 1 του άρθρου 6. Για την 
παροχή της σχετικής έγκρισης λειτουργίας, υποβάλλε-
ται αίτημα και σχετικός ενημερωτικός φάκελος, για το 
είδος και τα χαρακτηριστικά του Σ.Π.Β.Ε.Α.Π., από τον 
υπεύθυνο για τη λειτουργία του ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. ή στην πε-
ρίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 από τον υπεύθυνο 
της λειτουργίας του Σ.Π.Β.Ε.Α.Π., στην κατά τόπο αρμό-
δια Δασική Αρχή (Δασαρχείο ή Διεύθυνση Δασών άνευ 
Δασαρχείου). Το αίτημα εξετάζεται από την επιτροπή 
της παρ. 2 του παρόντος και εφόσον η σχετική γνωμο-
δότηση είναι θετική, η αρχή της παρ. 2 του άρθρου 6 
εισηγείται στην αρχή της παρ. 1 του άρθρου 6 για την εν 
συνεχεία έκδοση της προβλεπόμενης κατά περίπτωση 
εγκριτικής απόφασης.

Η ανάκληση της απόφασης έγκρισης λειτουργίας των 
Σ.Π.Β.Ε.Α.Π. γίνεται με απόφαση της ίδιας αρχής, μετά 
από σχετική εισήγηση των κατά τόπο αρμόδιων δασικών 
υπηρεσιών ή αυτεπαγγέλτως σε περίπτωση καταγγελιών 
και κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της επιτροπής της 
παρ. 2 του παρόντος.

Οι τεχνικές προδιαγραφές για την οργάνωση και την 
έγκριση λειτουργίας των Σ.Π.Β.Ε.Α.Π. καθορίζονται στο 

Παράρτημα ΙΙ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος αυτής.

2. Με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δι-
εύθυνσης Δασών Νομού συγκροτείται γνωμοδοτική επι-
τροπή για την εξέταση αιτημάτων έγκρισης λειτουργίας 
Σ.Π.Β.Ε.Α.Π., αποτελούμενη από:

α) έναν (1) δασολόγο, υπάλληλο του τοπικού Δασαρ-
χείου, με τον αναπληρωτή του, 

β) έναν (1) δασολόγο, υπάλληλο της οικείας Διεύθυν-
σης Δασών με τον αναπληρωτή του,

γ) έναν (1) κτηνίατρο, υπάλληλο της αρμόδιας κτηνια-
τρικής αρχής σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ή της 
Περιφέρειας με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύεται 
από αυτή μετά από σχετικό αίτημα της αρμόδιας Διεύ-
θυνσης Δασών.

Στην περίπτωση συγκρότησης γνωμοδοτικής επι-
τροπής στις Διευθύνσεις Δασών άνευ Δασαρχείων, την 
απόφαση συγκρότησης εκδίδει η οικεία Διεύθυνση 
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και τα μέλη της 
γνωμοδοτικής επιτροπής ορίζονται αντίστοιχα εκπρο-
σώπους της Διεύθυνσης Δασών του νομού και της Διεύ-
θυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών.

3. Έργο της επιτροπής είναι:
α) Η μελέτη και εξέταση, συμπεριλαμβανομένης της 

διενέργειας αυτοψίας, αιτημάτων για την έγκριση λει-
τουργίας Σ.Π.Β.Ε.Α.Π.

β) Η γνωμοδότηση σχετικά με τη χορήγηση ή μη έγκρι-
σης λειτουργίας Σ.Π.Β.Ε.Α.Π. 

γ) Η γνωμοδότηση σχετικά με την ανάκληση της έγκρι-
σης λειτουργίας Σ.Π.Β.Ε.Α.Π.

δ) Η διενέργεια τακτικών ή έκτακτων τοπικών ελέγχων 
για τη διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων λειτουρ-
γίας των ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. και των Σ.Π.Β.Ε.Α.Π. στην περιοχή 
ευθύνης τους.

ε) Η εξέταση κάθε άλλου θέματος και η σχετική γνωμοδό-
τηση αναφορικά με τη λειτουργία ΚΕ.Π.Ε.Α.Π., Σ.Π.Β.Ε.Α.Π. 
και Δ.Α.Ε. εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Με έγγραφη πρόσκληση του προϊσταμένου της κατά 
τόπο αρμόδιας εποπτεύουσας δασικής αρχής, δύνανται 
να προσκαλούνται και να συμμετέχουν συμβουλευτικά 
στο έργο της γνωμοδοτικής επιτροπής ειδικοί επιστήμο-
νες, εξειδικευμένοι σε θέματα που αφορούν στη λειτουρ-
γία ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. και Σ.Π.Β.Ε.Α.Π. καθώς και στη βιολογία 
των περιθαλπομένων ειδών, όπως και εκπρόσωποι λοι-
πών τοπικών φορέων και υπηρεσιών (π.χ. Υπουργείων 
Υγείας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής - Λιμενικό 
Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, Περιβάλλοντος, και Ενέρ-
γειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ο.Τ.Α. κ.λπ.), 
για την κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων που εμπίπτουν 
στο πεδίο αρμοδιότητάς τους.

Η άμεσα εποπτεύουσα αρχή της παρ. 2 του άρθρου 6, 
στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης ή αναστολής της 
λειτουργίας τους, διαβιβάζει, εφόσον αυτό απαιτηθεί, τα 
αναγκαία πληροφοριακά στοιχεία προς τις αντίστοιχες 
τοπικές υπηρεσίες των προαναφερόμενων φορέων και 
ζητεί την έγγραφη γνώμη τους στα θέματα αρμοδιότητάς 
τους, πριν από την έναρξη εφαρμογής των διαδικασιών 
της παρούσας απόφασης ενώ ενημερώνει ταυτόχρονα και 
την ανωτέρα εποπτεύουσα αρχή της παρ. 1 του άρθρου 6.
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Άρθρο 9
Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την Έγκριση 
λειτουργίας Σ.Π.Β.Ε.Α.Π.

1. Για τις εγκαταστάσεις της περ. α) της παρ. 1 του 
άρθρου 5 προκειμένου να εγκριθούν ως Σ.Π.Β.Ε.Α.Π. 
απαιτείται η υποβολή αιτήματος του υπευθύνου του 
ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. και επιπροσθέτως:

α. Για την έγκριση των εγκαταστάσεων της περ. α’ της 
παρ. 1 του άρθρου 5 απαιτείται έγγραφο από το οποίο 
αποδεικνύεται η συνεργασία του φορέα του Σ.Π.Β.Ε.Α.Π. 
με το ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.

β. Για την έγκριση των εγκαταστάσεων της περ. β’ της 
παρ. 1 του άρθρου 5 απαιτείται έγγραφη τεκμηρίωση 
της νόμιμης λειτουργίας των ιδιωτικών κτηνιατρείων ή 
των κτηνιατρικών κλινικών καθώς και έγγραφο από το 
οποίο αποδεικνύεται η συνεργασία του φορέα τους με 
το ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.

2. Για τις εγκαταστάσεις της παρ. 2 του άρθρου 5 απαι-
τείται η υποβολή της πράξης σύστασης ή του καταστα-
τικού λειτουργίας του φορέα που υποβάλει το αίτημα, ο 
ορισμός υπευθύνου λειτουργίας και υπεύθυνη δήλωσή 
του για την αυτοτελή του λειτουργία, μη συνεργαζόμε-
νου με ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. καθώς και έγγραφη τεκμηρίωση της 
νόμιμης λειτουργίας των ιδιωτικών κτηνιατρείων ή των 
κτηνιατρικών κλινικών με τις οποίες τυχόν συνεργάζεται 
η εγκατάσταση.

Άρθρο 10
Λοιπές ρυθμίσεις για την παροχή 
Πρώτων Βοηθειών.

1. Οι εγκεκριμένοι Σ.Π.Β.Ε.Α.Π. της παρ. 1 του άρ-
θρου 5 δύνανται να συνεργάζονται, μόνο για τα είδη 
που αφορά η έγκρισή τους, με περισσότερα του ενός 
ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. χωρίς να απαιτείται, μετά την αρχική έγκρι-
σή τους, εκ νέου θετική γνωμοδότηση της επιτροπής 
και απόφαση έγκρισης. Στις περιπτώσεις αυτές κοινο-
ποιείται στην οικεία αρχή της παρ. 2 του άρθρου 6 κάθε 
νέα συνεργασία και κατατίθενται σε αυτή τα σχετικά 
έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία (σύμβαση, συμφωνητικό 
ή μνημόνιο) που την αποδεικνύουν, ενώ στη συνέχεια η 
εν λόγω υπηρεσία ενημερώνει ιεραρχικά την αρχή της 
παρ. 1 του άρθρου 6.

2. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η άμεση με-
ταφορά ειδών της άγριας πανίδας σε Σ.Π.Β.Ε.Α.Π. που 
είναι εγκεκριμένοι για την παροχή πρώτων βοηθειών σε 
αυτά τα είδη και εφόσον τίθεται σε κίνδυνο η ζωή τους, 
είναι δυνατό αυτά, προτού προωθηθούν στο κατάλληλο 
ΚΕ.Π.Ε.Α.Π., να περιθάλπονται άμεσα σε άλλο Σ.Π.Β.Ε.Α.Π. 
που είναι εγκεκριμένο για διαφορετικά είδη, ή αντίστοιχα 
σε ιδιωτικά κτηνιατρεία ή κτηνιατρικές κλινικές που δεν 
είναι εγκεκριμένα ως Σ.Π.Β.Ε.Α.Π., υπό την προϋπόθεση 
ότι διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και τον απαραίτη-
το εξοπλισμό και ότι διασφαλίζεται η μη μετάδοση ασθε-
νειών σε άλλα ζώα. Σε κάθε τέτοιο περιστατικό πρέπει 
να αποστέλλεται στο τοπικό Δασαρχείο ή τη Διεύθυνση 
Δασών άνευ Δασαρχείων βεβαίωση του υπεύθυνου κτη-
νιάτρου του Σ.Π.Β.Ε.Α.Π. ή του ιδιώτη Κτηνιάτρου ανα-
φορικά με την εισαγωγή του ζώου για περίθαλψη, την 
αναγκαιότητα για κατ’ εξαίρεση περίθαλψή του και την 

δυνατότητα του Σ.Π.Β.Ε.Α.Π. ή του ιδιωτικού κτηνιατρεί-
ου - κλινικής να ανταποκριθεί με ασφάλεια στο έργο αυτό.

3. Κατ’ εξαίρεση τα τμήματα Κτηνιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. και Κτηνιατρικής του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας, οι νομίμως λειτουργούντες ζωολο-
γικοί κήποι, τα φυσικά πάρκα, τα ενυδρεία και τα μουσεία 
φυσικής ιστορίας, που διαθέτουν δομές κτηνιατρικής 
φροντίδας και υποστήριξης ή συνεργάζονται με ιδιωτικά 
κτηνιατρεία ή κτηνιατρικές κλινικές κ.λπ., μπορούν να 
παρέχουν κατά περίπτωση πρώτες βοήθειες και βραχεία 
νοσηλεία σε είδη της άγριας πανίδας. Οι ανωτέρω φορείς 
ενημερώνουν για τις εισαγωγές και εξαγωγές των ζώων 
που περιθάλπονται σε αυτούς την αρχή της παρ. 1 του 
άρθρου 6 και μετά τη σταθεροποίηση της υγείας των 
ζώων, τα μεταφέρουν σε δομές της παρ. 5 του άρθρου 
1 ή ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας 
τους ή τα απελευθερώνουν σε συνεργασία με το τοπικό 
Δασαρχείο ή τη Διεύθυνση Δασών άνευ Δασαρχείων.

Άρθρο 11
Διαδικασία εξέτασης αιτημάτων 
ίδρυσης ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.

Η αρχή της παρ. 1 του άρθρου 6 είναι αρμόδια για 
την αξιολόγηση των προτάσεων για την έκδοση αδειών 
ίδρυσης ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. και για το σκοπό αυτό εξετάζει τη 
σκοπιμότητα ίδρυσής τους και το εφικτό της πρότασης 
λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

α) Την κατηγορία του ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. και τον προβλεπόμε-
νο αριθμό περιθαλπόμενων ειδών της άγριας πανίδας σε 
αυτό καθώς και τις γενικότερες συνθήκες στον τομέα της 
περίθαλψης ειδών της άγριας πανίδας στη χώρα μας. 

β) Την ύπαρξη ανάλογης κατηγορίας κέντρων στην 
περιοχή που αφορά το αίτημα.

γ) Την ύπαρξη άλλων ανάλογων κέντρων στην ίδια 
περιφέρεια και τη χώρα καθώς και την εν γένει χωροτα-
ξική διασπορά των ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. σε σχέση με τις ανάγκες 
σε εθνικό επίπεδο.

δ) Τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία του φακέλου 
που αναφέρονται στην οικονομική βιωσιμότητα του 
ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. και τα ιδιαίτερα τεχνικά και περιβαλλοντι-
κά στοιχεία που συνδέονται με την κατασκευή και τη 
λειτουργία του και ιδίως τις προϋποθέσεις και τα λοιπά 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα της 
παρούσας.

Άρθρο 12
Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις 
χορήγησης άδειας ίδρυσης ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.

1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αιτείται τη χορή-
γηση άδειας ίδρυσης ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. υποβάλλει στη Διεύθυν-
ση Διαχείρισης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας πλήρη φάκελο με τα ακόλουθα απαιτού-
μενα δικαιολογητικά:

α) Τίτλοι κυριότητας της έκτασης ή σύμβαση μίσθωσης 
ή παραχώρησής της για τη χρήση αυτή.

β) Σειρά τοπογραφικών σχεδίων στα οποία απεικονίζο-
νται οι θέσεις των κτιρίων καθώς και σειρά των κτιριακών 
σχεδίων που στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν και για 
την έκδοση οικοδομικής άδειας.
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γ) Προέγκριση χωροθέτησης των εγκαταστάσεων κα-
θώς και έγκριση περιβαλλοντικών όρων όπου απαιτείται 
από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

δ) Σχεδιασμό και περιγραφή των χώρων και των 
αναγκαίων υποδομών, του απαιτούμενου εξοπλισμού, 
του ανθρώπινου δυναμικού που θα στελεχώσει το 
ΚΕ.Π.Ε.Α.Π., του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, 
των ειδικών προδιαγραφών, καθώς και των ειδικών 
πρωτοκόλλων που πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με 
τα περιλαμβανόμενα στο άρθρο 19 «Παραρτήματα Προ-
διαγραφών».

2. Για τις θέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΕ.Π.Ε.ΑΠ. 
όπως και για τον καθορισμό και τον τρόπο υπολογισμού 
της ελάχιστης έκτασης και των αποστάσεων τους από 
περιοχές που χρησιμοποιούνται για άλλες προβλεπόμε-
νες χρήσεις στα πλαίσια του π.δ 59/2018 εφαρμόζονται 
αντίστοιχα τα διαλαμβανόμενα στα παραρτήματα ΙΙΙ και 
IV της παρούσας.

3. Η εκτέλεση των εγκεκριμένων, σύμφωνα με την από-
φαση ίδρυσης, κτιριακών και άλλων έργων υποδομής, η 
προμήθεια του προβλεπόμενου εξοπλισμού, καθώς και 
η έκδοση των προβλεπόμενων υγειονομικών και άλλων 
αδειών, πραγματοποιούνται από τον αιτούντα μέσα σε 
χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από το χρόνο έκδοσης 
της άδειας ίδρυσης του ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.

Άρθρο 13
Δικαιολογητικά και προϋποθέσεις χορήγησης 
άδειας λειτουργίας ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αιτείται τη χορήγη-
ση άδειας λειτουργίας Κέντρου Περίθαλψης Ειδών της 
Άγριας Πανίδας, υποβάλλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης 
Δασών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
πλήρη φάκελο με τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολο-
γητικά:

α) Αίτηση - δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται η υλο-
ποίηση των αναφερομένων στην παρ. 3 του άρθρου 12 
υποχρεώσεων.

β) Αντίγραφο της απόφασης άδειας ίδρυσης του 
ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. και των εγκεκριμένων συνοδευτικών αυτής.

γ) Αντίγραφα όλων των προβλεπόμενων από την κεί-
μενη νομοθεσία σχετικών αδειών (Πολεοδομίας, Υγειο-
νομικής, Κτηνιατρικής κ.ά.).

Άρθρο 14
Διαδικασία για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης 
και λειτουργίας ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.

Η ίδρυση και λειτουργία των ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. εγκρίνεται με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
κατόπιν εισήγησης της αρχής της παρ. 1 του άρθρου 6 
ως ακολούθως:

1. Άδεια ίδρυσης: Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης 
ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. υποβάλλεται στην αρχή της παρ. 1 του άρθρου 
6, πλήρης φάκελος με τα αναφερόμενα στις παρ. 1 και 2 
του άρθρου 12 της παρούσας δικαιολογητικά. Η ανωτέρω 
Διεύθυνση ελέγχει την πληρότητα του φακέλου και τους 
τίτλους ιδιοκτησίας της έκτασης, εξετάζει τη σκοπιμότητα 
σε σχέση με το άρθρο 11 της παρούσας και διαβιβάζει το 
φάκελο στην επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 7.

Αιτήματα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις (πλη-
ρότητα, ιδιοκτησιακό καθεστώς έκτασης, σκοπιμότητα, 
πολεοδομικά και λοιπά θέματα) δεν διαβιβάζονται στην 
ανωτέρω επιτροπή και επιστρέφονται εγγράφως στον 
αιτούντα.

Η επιτροπή της παρ.  1 του άρθρου 7 εξετάζει τα 
στοιχεία του φακέλου, γνωμοδοτεί σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 7 και επιστρέφει το φάκελο μαζί με 
τη γνωμοδότηση - πρότασή της στην αρχή της παρ. 1 
του άρθρου 6, η οποία επί θετικής πρότασης εισηγείται 
στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας την έκδοση 
απόφασης για την άδεια ίδρυσης του ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.

2. Άδεια λειτουργίας: Για τη χορήγηση άδειας λειτουρ-
γίας ΚΕ.Π.Ε.Α.Π., υποβάλλεται στην αρχή της παρ. 1 του 
άρθρου 6 πλήρης φάκελος με όλα τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στο άρθρο 13, ο οποίος μετά τον έλεγχό 
του από την ανωτέρω αρχή διαβιβάζεται στην επιτροπή 
της παρ. 1 του άρθρου 7.

Η ανωτέρω επιτροπή μελετά το φάκελο και μετά την 
ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων που προβλέπονται 
στο φάκελο του αιτήματος, πραγματοποιεί αυτοψία ή 
συνεργάζεται με την τοπική δασική αρχή για τον έλεγχο 
της εκτέλεσής τους, γνωμοδοτεί για τη χορήγηση ή μη 
της αιτούμενης άδειας λειτουργίας και διαβιβάζει τη σχε-
τική πρότασή της με το σχετικό φάκελο του αιτήματος 
στην αρχή της παρ. 1 του άρθρου 6, η οποία επί θετικής 
πρότασης εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας την έκδοση άδειας λειτουργίας ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.

Άρθρο 15
Υποχρεώσεις ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.- Σ.Π.Β Ε.Α.Π

1. Τα ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. υποχρεούνται:
α. Σε ετήσια βάση και έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, 

να αποστέλλουν στις αρχές των παρ. 1 και 2 του άρθρου 
6 αναλυτική έκθεση με τα πεπραγμένα τους καθώς και 
στατιστικά στοιχεία των δραστηριοτήτων τους για το 
προηγούμενο έτος, περιλαμβανομένων των δραστηρι-
οτήτων των Σ.Π.Β.Ε.Α.Π. και των Δ.Α.Ε. που ενδεχομένως 
έχουν αναπτύξει, καθώς και όποιο άλλο σχετικό στοιχείο 
τους ζητηθεί, καθ’ όλο το έτος.

β. Να διευκολύνουν τους επιτόπιους ελέγχους που 
διενεργούνται από τις αρχές του άρθρου 6 για την δι-
απίστωση του τρόπου λειτουργίας ή την εξέταση κα-
ταγγελιών κ.λπ.

γ. Να υλοποιούν το σκοπό της περ. β της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 πάντα σε συνεργασία με τις αρχές του άρθρου 6. 

δ. Να τηρούν τους προβλεπόμενους από την κείμενη 
νομοθεσία υγειονομικούς και λοιπούς όρους που συν-
δέονται με τη λειτουργία τους.

2. Οι υποχρεώσεις της παρ. 1 του παρόντος ισχύουν 
και για τους Σ.Π.Β.Ε.Α.Π. της παρ. 2 του άρθρου 5.

Άρθρο 16
Ειδικότερες Ρυθμίσεις για το 
Εθνικό Δίκτυο Περίθαλψης

1. Οι δομές των παρ. 2 έως 6 του άρθρου 1 καταγρά-
φονται ανά κατηγορία σε μητρώο που διατηρείται στην 
Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών της Γενικής Διεύθυνσης 
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Πε-
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ριβάλλοντος και Ενέργειας. Τα μέλη των ανωτέρω δομών 
συνεργάζονται για τους σκοπούς της περίθαλψης και 
επανένταξης άγριων ζώων με τις αρμόδιες Δασικές και 
Κτηνιατρικές Αρχές, τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα και εργαστήρια καθώς και τα θεματικά ερευνητικά 
ινστιτούτα και ιδρύματα και μεταξύ τους. Στο πλαίσιο 
της συνεργασίας αυτής συλλέγουν και ανταλλάσσουν 
επιστημονικά δεδομένα που αφορούν στα είδη που περι-
θάλπονται, με σκοπό την διενέργεια εγκεκριμένων κατά 
τις κείμενες διατάξεις επιστημονικών ερευνών.

2. Οι δομές της παρ. 4 του άρθρου 1 (Δ.Α.Ε.) δηλώνο-
νται από τους φορείς που τα οργανώνουν και τα λειτουρ-
γούν και καταγράφονται σε βάση δεδομένων (μητρώο) 
που τηρείται στα ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. και στους Σ.Π.Β.Ε.Α.Π. που 
τις εποπτεύουν καθώς και στη βάση δεδομένων που 
τηρείται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών της Γενικής 
Διεύθυνσης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

3. α. Η έγκριση της λειτουργίας των δομών της παρ. 5 
του άρθρου 1 γίνεται με απόφαση της αρχής της παρ. 1 
του άρθρου 6 μετά από αίτημα του φορέα ίδρυσης 
και διαχείρισης τους. Για την δημιουργία των εν λόγω 
εγκαταστάσεων υποβάλλεται μελέτη για το σκοπό, τη 
δυναμικότητα, τη λειτουργία του χώρου φιλοξενίας και 
των αναγκαίων εγκαταστάσεων καθώς και το χρονοδιά-
γραμμα ολοκλήρωσής τους. Για την έγκριση λειτουργίας 
τους, διενεργείται έλεγχος των εγκαταστάσεων από την 
κατά τόπο αρμόδια Δασική Αρχή για τη διαπίστωση της 
λειτουργικής τους κατάστασης και απαιτείται συμμόρ-
φωση με τις απαιτήσεις της κτηνιατρικής νομοθεσίας 
καθώς και κατοχή των σχετικών αδειών ή απλών αδειών 
και λοιπών εγγράφων CITES, για τα είδη που φιλοξενεί.

β. Οι φορείς διαχείρισης των δομών της παρ. 5 του 
άρθρου 1, τηρούν μητρώο στο οποίο καταγράφονται 
τα φιλοξενούμενα είδη, η προέλευσή τους καθώς και οι 
οποιεσδήποτε μεταβολές (απελευθερώσεις, μεταφορές 
ζώων σε άλλες δομές κ.λπ.) οι οποίες εγκρίνονται, μετά 
από σχετικό αίτημα τους, από την ανωτέρα εποπτεύ-
ουσα αρχή.

γ. Στις εγκαταστάσεις της παρ. 5 του άρθρου 1 η παρα-
μονή των ζώων δύναται να ικανοποιεί παράλληλα με την 
αποκατάσταση της υγείας τους και σκοπούς που αφο-
ρούν στην εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού, στη 
διατήρηση των ειδών και στη βασική ή εφαρμοσμένη 
επιστημονική έρευνα υπό την προϋπόθεση έκδοσης της 
προβλεπόμενης άδειας επιστημονικής έρευνας κατά τις 
κείμενες διατάξεις και με πρακτικές που εξασφαλίζουν 
την αποτροπή πρόκλησης όχλησης στα φιλοξενούμε-
να ζώα. Η τυχόν διατήρηση αναπαραγωγικών ζευγών 
από τα είδη που φιλοξενούνται, δεν συνιστά εκτροφή 
και είναι επιτρεπτή, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι χώ-
ροι απομόνωσης των ζώων και προκειμένου για είδη 
της ορνιθοπανίδας, απομονωμένοι χώροι επώασης και 
ανάπτυξης των νεοσσών οι οποίοι απελευθερώνονται 
υποχρεωτικά, όταν φτάσουν στην κατάλληλη ηλικία και 
είναι δυνατόν να επιβιώσουν στη φύση.

4. α. Οι δομές της παρ. 6 του άρθρου 1 που λειτουρ-
γούν νόμιμα δύνανται, μετά από αίτημά τους και σχετική 
έγκριση της αρχής της παρ. 1 του άρθρου 6, να φιλο-

ξενήσουν για τους σκοπούς της παρούσας, άτομα από 
είδη ζώων που χρήζουν περίθαλψης ή που ως άγρια 
πανίδα κοινοτικού ενδιαφέροντος έχουν περιθαλφθεί 
και δεν είναι δυνατή η απελευθέρωσή τους για λόγους 
που σχετίζονται με τη δυνατότητα επιβίωσης τους στο 
φυσικό περιβάλλον ή την προέλευσή τους (ξενικά είδη 
κ.λπ.). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η έκδοση των 
προβλεπόμενων εγγράφων, αδειών και πιστοποιητικών 
CITES στα πλαίσια της υπ’ αρ. 125188/246/22-01-2013 
κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων- Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-
λαγής «Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της 
αυτοφυούς χλωρίδας» (Β’ 285).

β. Οι φορείς που διαχειρίζονται τους χώρους αυτούς 
τηρούν μητρώο των φιλοξενούμενων ειδών της άγρι-
ας πανίδας για τους σκοπούς της παρούσας στο οποίο 
καταγράφονται και οι οποιεσδήποτε μεταβολές (απε-
λευθερώσεις, μεταφορές ζώων σε άλλες δομές κ.λπ) οι 
οποίες εγκρίνονται, μετά από σχετικό αίτημά τους, από 
την αρχή της παρ. 1 του άρθρου 6.

5. Στην περίπτωση περίθαλψης - φιλοξενίας ειδών 
της άγριας πτηνοπανίδας στις δομές των παρ. 2,3,4,5 
και 6 του άρθρου 1, είναι υποχρεωτική η δακτυλίωση 
όλων των πουλιών που απελευθερώνονται καθώς και 
των πουλιών που παραμένουν προσωρινά ή μόνιμα φι-
λοξενούμενα ως μη δυνάμενα να απελευθερωθούν στο 
φυσικό περιβάλλον για οποιοδήποτε λόγο.

6. Στην περίπτωση εκβρασμών ζώντων υδρόβιων 
ζώων της άγριας πανίδας που υπόκεινται σε ειδικότε-
ρες διατάξεις νόμων ή κοινών υπουργικών αποφάσεων, 
οι φορείς των παρ. 2 έως 6 του άρθρου 1 οφείλουν να 
συμμορφώνονται στις απαιτήσεις των διατάξεων αυτών.

Άρθρο 17
Κυρώσεις

1. Όταν κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης 
διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων της κτηνιατρι-
κής νομοθεσίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις 
των ν. 4235/2014 (Α’ 32) και ν. 4830/2021 (Α’ 169) «Νέο 
πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς -Πρόγραμ-
μα “ΑΡΓΟΣ” και λοιπές διατάξεις» ή άλλες ειδικές διατά-
ξεις, όπου αυτές προβλέπονται.

2. Όταν κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφα-
σης διαπιστώνεται παράβαση διατάξεών της, που δεν 
εμπίπτουν στην κτηνιατρική νομοθεσία, επιβάλλονται 
τα ακόλουθα διοικητικά πρόστιμα:

Α. Όταν πρόκειται για ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.:

Α/Α ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΥΨΟΣ 

ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 
(€)

1
Απουσία ή ακαταλληλότητα των 
υποδομών που περιγράφονται 

στην παρ. 1 του Παραρτήματος Ι
200

2

Απουσία ή ακαταλληλότητα του 
απαιτούμενου εξοπλισμού που 

περιγράφεται στην παρ. 2 
του Παραρτήματος Ι

200
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Α/Α ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΥΨΟΣ 

ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 
(€)

3

Μη τήρηση και ενημέρωση 
των αρχείων που περιγράφονται 

στην παρ.  3) 
του Παραρτήματος Ι

200

4

Έλλειψη του ανθρώπινου 
δυναμικού που περιγράφεται 
στις περ. α) έως δ) της παρ. 4) 

του Παραρτήματος Ι

500

5

Έλλειψη του ανθρώπινου 
δυναμικού που περιγράφεται 
στις περ. ε) έως ζ) της παρ. 4 

του Παραρτήματος Ι

300

6

Απουσία ή μη τήρηση 
των πρωτοκόλλων που 

περιγράφονται στην παρ. 5 
του Παραρτήματος Ι

300

7
Μη υποβολή ετήσιας έκθεσης 

πεπραγμένων, σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 15

500

8
Μη συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις της παρ. 3 

του άρθρου 17
3.000

9
Διατήρηση και περίθαλψη 

άγριων ζώων σε μη 
αδειοδοτημένη εγκατάσταση. 

5.000

β) Όταν πρόκειται για Σ.Π.Β.Ε.Α.Π.

Α/Α ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΥΨΟΣ 

ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 
(€)

1

Απουσία ή ακαταλληλότητα των 
υποδομών που περιγράφονται 
στις περ. α) έως δ) της παρ. 1) 

του Παραρτήματος ΙΙ

200

2

Απουσία ή ακαταλληλότητα του 
απαιτούμενου εξοπλισμού που 

περιγράφεται στην περ. ε) 
της παρ. 1) του Παραρτήματος ΙΙ

200

3

Έλλειψη του ανθρώπινου 
δυναμικού που περιγράφεται 
στις περ. ζ) και η) της παρ. 1) 

του Παραρτήματος ΙΙ

500

4

Μη συμμόρφωση με τις 
προβλεπόμενες προϋποθέσεις 
των περ. στ) και θ) της παρ. 1) 
καθώς και των παρ. 2) έως 7) 

του Παραρτήματος ΙΙ

200

5
Μη συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις της παρ. 3 

του άρθρου 17
1.500

Α/Α ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΥΨΟΣ 

ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 
(€)

6
Διατήρηση και περίθαλψη 

άγριων ζώων σε μη εγκεκριμένη 
εγκατάσταση

5.000

7

Μη υποβολή ετήσιας έκθεσης 
πεπραγμένων, σύμφωνα με την 
παρ. 1 του άρθρου 15 - αφορά 

μόνο Σ.Π.Β.Ε.Α.Π. της παρ. 2 
του άρθρου 5

500

Σε περίπτωση υποτροπής τα ανωτέρω πρόστιμα των 
περ. α’ και β’ διπλασιάζονται κάθε φορά σε σχέση με το 
αμέσως προηγούμενο επιβληθέν πρόστιμο.

3. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ή 
της απόφασης έγκρισης ενός ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. ή Σ.Π.Β.Ε.Α.Π. 
αντίστοιχα, απαγορεύεται η είσοδος άλλων ζώων στις 
εγκαταστάσεις τους, με εξαίρεση την περίπτωση κτηνια-
τρείων ή κλινικών που έχουν εγκριθεί ως Σ.Π.Β.Ε.Α.Π. και 
τα οποία συνεχίζουν τη λειτουργία τους αποκλειστικά για 
τα οικόσιτα ζώα. Ταυτόχρονα, με ευθύνη του υπευθύνου 
και υπό την επίβλεψη των αρμόδιων δασικών αρχών, 
επιβάλλεται:

α) στην περίπτωση των ΚΕ.Π.Ε.Α.Π., η εντός δέκα (10) 
μηνών απελευθέρωση στη φύση ή η μεταφορά των 
υπαρχόντων ζώων σε άλλα ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. για την παροχή 
υπηρεσιών περίθαλψης, ή σε χώρους προσωρινής φιλο-
ξενίας, σε ζωολογικούς κήπους, φυσικά πάρκα ή εκθέσεις 
κ.λπ. της χώρας ή του εξωτερικού για άτομα που δεν είναι 
εφικτή η απελευθέρωσή τους.

β) στην περίπτωση των Σ.Π.Β.Ε.Α.Π., η εντός έξι (6) 
μηνών απελευθέρωση ή μεταφορά των υπαρχόντων 
άγριων ζώων σε ΚΕ.Π.Ε.Α.Π., ζωολογικούς κήπους, 
φυσικά πάρκα, εκθέσεις κ.λπ. της χώρας ή του εξω-
τερικού.

Οι προαναφερόμενες προθεσμίες των περ. (α) και (β) 
μπορεί να παραταθούν με έγκριση της ανώτερης επο-
πτεύουσας αρχής της παρ. 1 του άρθρου 6.

Άρθρο 18
Διαδικασία επιβολής προστίμων - Αρμόδιες 
Αρχές

1. Αρμόδιες αρχές για τη διαπίστωση των παραβάσε-
ων της παρ. 2 του άρθρου 17 είναι οι δασικές αρχές της 
παρ. 2 του άρθρου 6 μετά από σχετική έκθεση ελέγχου 
που υποβάλλουν σε αυτές οι επιτροπές της παρ. 1 του 
άρθρου 7 και της παρ. 2 του άρθρου 8 αντίστοιχα, οι 
οποίες συντάσσουν και σχετική έκθεση ελέγχου κατά 
περίπτωση.

2. Επί του εντύπου της πράξης βεβαίωσης παράβασης 
και επιβολής διοικητικής ποινής, αναγράφονται υποχρε-
ωτικά: α) η δασική αρχή που βεβαίωσε την παράβαση και 
η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων β) η παράβαση και 
η διάταξη του νόμου στην οποία αναφέρεται αυτή, γ) το 
ύψος του προστίμου όπως αυτό καθορίζεται. Η πράξη 
βεβαίωσης της παράβασης και επιβολής της διοικητικής 
ποινής, επιδίδεται στον παραβάτη και αντίγραφο αυτής, 
παραμένει στην οικεία δασική αρχή.
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3. Κατά της πράξης βεβαίωσης ο παραβάτης μπορεί να 
προβάλλει αντιρρήσεις ενώπιον της δασικής αρχής της 
περ. α’ της παρ. 2 εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων 
ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της βεβαίωσης. 
Η απόφαση με την οποία εξετάζονται οι αντιρρήσεις 
πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη με αναφορά σε 
συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία.

4. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν οι προβαλ-
λόμενες απορριφθούν, ο προϊστάμενος της ανωτέρω 
δασικής αρχής επικυρώνει το διοικητικό πρόστιμο και 
ο υπόχρεος οφείλει να το καταβάλλει εντός χρονικού 
διαστήματος δύο (2) μηνών από την επικύρωση στο 
λογαριασμό 26671/8 της Τράπεζας της Ελλάδος, IBAN 
GR2101000240000000000266718. Εφόσον περάσει 
άπρακτη και η ανωτέρω προθεσμία, κινείται με μέρι-
μνα της οικείας δασικής αρχής η διαδικασία είσπραξης 
του προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. το 
οποίο αποδίδεται στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσι-
νου Ταμείου, στον προαναφερόμενο λογαριασμό.

5. Όταν η διαπίστωση των ανωτέρω παραβάσεων γίνε-
ται από την επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 7, τα σχετικά 
πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του προϊσταμένου 
της αρχής της παρ. 1 του άρθρου 6, μετά από εισήγηση 
της εν λόγω επιτροπής με βάση την έκθεση ελέγχου.

6. Όταν η διαπίστωση των ανωτέρω παραβάσεων γίνε-
ται από την επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 8, τα σχετικά 
πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου 
της αρμόδιας Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτι-
κής, μετά από εισήγηση της εν λόγω επιτροπής με βάση 
την έκθεση ελέγχου.

7. Η παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης των 
αποφάσεων επιβολής των εν λόγω προστίμων και της 
πορείας αποπληρωμής και είσπραξής τους διενεργείται 
από την οικονομική υπηρεσία της αρχής έκδοσης της 
σχετικής απόφασης καθώς και την οικονομική υπηρεσία 
του Πράσινου Ταμείου.

Άρθρο 19
Μεταβατικές διατάξεις

1. α) Φορείς οι οποίοι λειτουργούν εγκαταστάσεις 
ως ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. χωρίς να διαθέτουν άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας, υποχρεούνται εντός δύο (2) ετών από τη 
δημοσίευση της παρούσας, να υποβάλουν αιτήσεις για 
την έκδοσή τους, τηρουμένης της διαδικασίας που προ-
βλέπεται στη παρούσα απόφαση υποβάλλοντας σχετι-
κό φάκελο και προσκομίζοντας κάθε σχετική άδεια που 
προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

β) Κατ’ εξαίρεση, φορείς, οι οποίοι κατά την ημερομη-
νία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης λειτουργούν 
μόνιμες ή προσωρινές εγκαταστάσεις περίθαλψης χωρίς 
να διαθέτουν άδεια λειτουργίας ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. και οι οποίοι 
έχουν επιτελέσει σημαντικό έργο στην περίθαλψη ειδών 
άγριας πανίδας στην Ελλάδα τουλάχιστον κατά τα τελευ-
ταία δέκα (10) έτη, δύνανται, εφόσον δεν έλαβαν την 
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε εφαρμογή της περ. α’ 
να υποβάλλουν αίτημα για τη χορήγηση προσωρινής 
άδειας λειτουργίας τους ως ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. Το αίτημα για 
την έκδοση της άδειας λειτουργίας τους ως ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. 
στην περίπτωση αυτή θα αφορά στις υπάρχουσες και 

λειτουργούσες εγκαταστάσεις, χωρίς να λαμβάνονται 
υπόψη οι περιορισμοί του παραρτήματος ΙV του άρθρου 
20. Ειδικά για τις μη μόνιμες εγκαταστάσεις των εν λόγω 
φορέων, για την έκδοση της προσωρινής άδειας λειτουρ-
γίας θα εξετάζονται κατά περίπτωση και θα λαμβάνονται 
υπόψη οι ειδικοί όροι με βάση τους οποίους έχει γίνει 
η παραχώρηση της χρήσης του χώρου και του τρόπου 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων, που συνδέονται με το 
μη μόνιμο χαρακτήρα τους, την ειδική κατηγορία των 
ζώων που φιλοξενούν και τις απαιτήσεις παροχής υπη-
ρεσιών κτηνιατρικής τους φροντίδας. Η χορηγούμενη 
άδεια λειτουργίας έχει προσωρινή διάρκεια, η οποία 
επανεξετάζεται κάθε πέντε (5)έτη και ανακαλείται στην 
περίπτωση αλλαγής του καθεστώτος λειτουργίας των 
υπαρχουσών εγκαταστάσεων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προδιαγραφές των παρατη-
μάτων του άρθρου 20 της παρούσας.

2. Φορείς οι οποίοι λειτουργούν εγκαταστάσεις τους 
ως Σ.Π.Β.Ε.Α.Π. ή συνεργάζονται με ιδιωτικά κτηνιατρεία 
και κτηνιατρικές κλινικές για σκοπούς περίθαλψης, υπο-
χρεούνται να προσαρμόσουν, σε χρονικό διάστημα ενός 
(1) έτους από τη δημοσίευση της παρούσας, το πλαίσιο 
λειτουργίας τους και τις σχετικές συμφωνίες συνεργασίας 
τους για την παροχή υπηρεσιών άμεσης περίθαλψης στις 
ρυθμίσεις της παρούσας, εξασφαλίζοντας και καταθέ-
τοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση 
λειτουργίας, προκειμένου να λάβουν την προβλεπόμενη 
στο άρθρο 8 έγκριση λειτουργίας.

3. Φορείς οι οποίοι έχουν οργανώσει και λειτουργούν 
δίκτυα για την εξυπηρέτηση σκοπών περίθαλψης, όπως 
τον εντοπισμό περιστατικών, την άμεση προσέγγιση των 
ζώων, την παροχή πρώτων βοηθειών και την ενημέρωση 
των αρμοδίων αρχών προσαρμόζουν τη λειτουργία των 
ανωτέρω δικτύων στις σχετικές ρυθμίσεις της παρούσας 
απόφασης που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία 
των δομών της παρ. 4 του άρθρου 1 και καταρτίζουν κα-
τάλογο των ενεργών μελών τους που συμπεριλαμβάνει 
ιδίως τα ατομικά στοιχεία των εθελοντών, την περιοχή 
δραστηριοποίησής τους και τα στοιχεία επικοινωνίας 
τους και ενημερώνουν σχετικά την αρχή της παρ. 1 του 
άρθρου 6.

4. Στους φορείς οι οποίοι δεν προσαρμόζουν τη λει-
τουργία τους στις διατάξεις τις παρούσας, εντός του με-
ταβατικού διαστήματος που προβλέπεται στο παρόν, 
επιβάλλεται η κύρωση που προβλέπεται στο άρθρο 16 
για τη «Διατήρηση και περίθαλψη άγριων ζώων σε μη 
εγκεκριμένη εγκατάσταση».

5. Οι διατάξεις της παρούσας δεν θίγουν διατάξεις νο-
μοθεσίας άλλων κρατικών φορέων.

Άρθρο 20
Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας απόφασης τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, III και IV

που ακολουθούν:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.
Για να παρασχεθεί έγκριση εγκατάστασης και λειτουρ-

γίας ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. είναι απαραίτητο τα Κέντρα να διαθέ-
τουν:
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1) Υποδομή χώρων.
α) Χώρο ιατρείου και φαρμακείου.
β) Εργαστήριο για τη διενέργεια κτηνιατρικών εξε-

τάσεων με εξοπλισμό που να μπορεί να εξυπηρετήσει 
αυτή τη λειτουργία. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να 
εξασφαλίζεται η σωστή διατήρηση των δειγμάτων και η 
έγκαιρη ανάλυσή τους από συνεργαζόμενα εργαστήρια.

γ) Χώρο γραφείου, ο οποίος δύναται να βρίσκεται 
εντός του εργαστηρίου. 

δ) Παρασκευαστήριο τροφής.
ε) Χώρο υγιεινής του προσωπικού.
στ) Θαλάμους περίθαλψης (εντατική θεραπεία, ενδι-

άμεση θεραπεία).
ζ) Ειδικούς χώρους επανένταξης (Χώροι προσαρμογής 

και αποκατάστασης).
η) Ειδικούς χώρους φιλοξενίας ζώων που κρίνονται 

ως μη απελευθερώσιμα, που μπορούν να παραμείνουν 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με καλές συνθήκες 
διαβίωσης ή πρόβλεψη για συνεργασία με δομές των 
παρ. 5 και 6 του άρθρου 1 ή άλλα ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. που διαθέ-
τουν τέτοιους χώρους.

Οι θάλαμοι περίθαλψης κλειστοί ή ανοικτοί πρέπει 
να είναι κατασκευασμένοι ανάλογα με τις ανάγκες κάθε 
είδους, την κατάστασή του και την ηλικία του. Όλοι οι 
χώροι πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από κατάλληλα 
υλικά, ώστε να μπορούν να καθαρίζονται επαρκώς και 
να απολυμαίνονται. Επίσης πρέπει να υπάρχουν φράχτες 
περιορισμού των ζώων, κατασκευασμένοι με τρόπο που 
να μην επιτρέπει τη διαφυγή τους, από ανθεκτικό υλι-
κό που δεν έχει τον κίνδυνο να τραυματίσει τα ζώα. Οι 
εγκαταστάσεις στο σύνολό τους θα πρέπει να πληρούν 
τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

2) Απαιτούμενο εξοπλισμό
α) Εξοπλισμό για ελεγχόμενη θερμοκρασία και υγρα-

σία στους κλειστούς θαλάμους. 
β) Εξοπλισμό υγιεινής.
γ) Ψυγεία και καταψύκτες για φύλαξη τροφών, φαρ-

μάκων και ξεχωριστά για φύλαξη δειγμάτων έως την 
ανάλυσή τους.

δ) Εργαλεία παρασκευής φαγητού. 
ε) Ζυγαριές ζώων.
στ) Βασικά διαγνωστικά μέσα ή πρόσβαση σε αυτά.
ζ) Εξοπλισμό χειρουργείου, ανάλογο με τα είδη που 

περιθάλπονται.
η) Κιτία πρώτων βοηθειών που περιέχουν φάρμακα 

άμεσης ανάγκης, εργαλεία πρώτων βοηθειών και υλικά 
και εργαλεία πρώτων κτηνιατρικών εξετάσεων.

θ) Ειδικά φορεία και κλουβιά μεταφοράς ζώων.
ι) Αναλώσιμα περίθαλψης: γάντια, μάσκες, σύριγγες, 

όργανα αιμοληψίας και άλλων δειγματοληψιών, σκου-
φάκια, ποδονάρια κ.τ.λ.

ια) Εργαλεία αναλώσιμα καθαρισμού και απολύμανσης.
ιβ) Πλήρες φαρμακείο με φάρμακα κοινά και για επεί-

γουσα ανάγκη και με τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό 
(θερμόμετρο, στηθοσκόπιο, εξοπλισμός ορών κ.τ.λ.).

ιγ) Κυτίο νεκροψιών.
ιδ) Εξοπλισμό γραφείου: τηλέφωνο, τηλεφωνητής, 

φωτοτυπικό μηχάνημα, πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπο-

λογιστή για τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
internet.

ιε) Εξοπλισμό παρακολούθησης ζώων μετά την απε-
λευθέρωση (όργανα και αναλώσιμα μαρκαρίσματος 
κ.τ.λ.). 

ιστ) Υλικό ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
ιζ) Πρόσβαση σε απαραίτητα μεταφορικά μέσα.
Ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις πρέπει να συντη-

ρούνται σε τακτική βάση, ενώ τα ιατρικά αναλώσιμα και 
φάρμακα πρέπει να ανανεώνονται πριν την ημερομηνία 
λήξη τους.

3) Τηρούμενα αρχεία τα οποία πρέπει να ενημερώνο-
νται και που περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις παρακάτω 
πληροφορίες για κάθε ζώο:

α) Στοιχεία ταυτοποίησης και ιδίως το είδος, το φύλο, 
την ηλικία και τον αριθμό σήμανσης, όπου αυτός υπάρχει. 

β) Την ημερομηνία εισαγωγής και εξαγωγής από την 
εγκατάσταση.

γ) Τη διάγνωση, τα αποτελέσματα των εξετάσεων και 
τη θεραπεία που χορηγήθηκε.

δ) Την εξέλιξη της νοσηλείας, δηλαδή αν το ζώο με-
ταφέρθηκε σε άλλη εγκατάσταση, αν απεβίωσε, αν του 
έγινε ευθανασία, αν και που απελευθερώθηκε κ.λπ.

4) Ανθρώπινο δυναμικό
α) Υπεύθυνο του Κέντρου, με ειδική εκπαίδευση ή 

εμπειρία στην οργάνωση ανάλογου κέντρου περίθαλψης 
που θα αναλάβει τη συνολική οργάνωση του Κέντρου 
και θα είναι υπεύθυνος για τις ερευνητικές δραστηριό-
τητες που εγκρίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και 
θα αφορούν τα είδη που περιθάλπονται.

β) Υπεύθυνο κτηνίατρο, με σχετική εμπειρία στην πε-
ρίθαλψη ειδών της άγριας πανίδας. Οποιαδήποτε ιατρική 
πράξη εκτελείται υποχρεωτικά είτε από τον υπεύθυνο 
κτηνίατρο του Κέντρου, είτε κάτω από την επίβλεψή 
του και οι διαγνώσεις, οι εφαρμοζόμενες αγωγές κ.λπ., 
φέρουν την υπογραφή του. Ο υπεύθυνος Κτηνίατρος 
δύναται να μην είναι υπάλληλος του ΚΕ.Π.Ε.Α.Π., αλλά 
να συνεργάζεται μαζί του με τη μορφή σύμβασης ή συμ-
φωνητικού.

γ) Επιστήμονα (Βιολόγο, Δασολόγο κ.λπ.) ειδικό στη 
βιολογία και οικολογία των ειδών που περιθάλπονται, με 
συμβολή σε όλη τη διαδικασία της περίθαλψης και την 
προετοιμασία των ζώων για επανένταξη στο φυσικό πε-
ριβάλλον και τη μετέπειτα παρακολούθησή τους. Ο επι-
στημονικά υπεύθυνος δύναται να μην έχει εξαρτημένη 
σχέση εργασίας (υπαλληλική) με το ΚΕ.Π.Ε.Α.Π., αλλά να 
συνεργάζεται μαζί του με τη μορφή σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών ή συμφωνητικού. Η συνεργασία αυτή μπο-
ρεί να αντικατασταθεί και από επίσημη συνεργασία με 
σχετικό επιστημονικό ίδρυμα ή πανεπιστημιακό φορέα.

δ) Νοσηλευτικό προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένο σε 
αριθμό ανάλογο με τα είδη, τον αριθμό και τις ανάγκες 
των ζώων.

ε) Υπεύθυνο ενημέρωσης.
στ) Γραμματειακή υποστήριξη.
Τα καθήκοντα Γραμματειακής υποστήριξης (περ. στ’) 

και υπευθύνου επικοινωνίας (περ. ε’) ενός ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. 
δύναται να ανατεθούν σε ένα πρόσωπο.
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Εκτός από τις ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού, είναι 
δυνατή η παροχή υποστηρικτικών εργασιών στην λει-
τουργία των ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. από εθελοντές και η ανάθεση 
ορισμένων από τα προβλεπόμενα καθήκοντα σε αυτούς. 
Τα ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. μπορεί να συνεργάζονται με επιστημο-
νικούς συμβούλους σε θέματα κτηνιατρικά, βιολογίας, 
οικολογίας, αγρίων ζώων και περιβαλλοντικής ευαισθη-
τοποίησης.

5) Κανονισμό λειτουργίας
Η διάσωση, περίθαλψη και προσπάθεια επανένταξης 

των ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον, η παρακολούθη-
σή τους μετά την απελευθέρωση και η παραμονή ζώων 
μη απελευθερώσιμων σε συνθήκες αιχμαλωσίας, πρέπει 
να διέπονται από ειδικά πρωτόκολλα, βασισμένα στις 
διεθνείς προδιαγραφές περίθαλψης ζώων της άγριας 
πανίδας και εναρμονισμένα με τα δεδομένα των ελλη-
νικών ειδών. Τα πρωτόκολλα αυτά μεταξύ άλλων πρέπει 
να λαμβάνουν υπόψη τους την ελληνική και διεθνή νο-
μοθεσία και τη στρατηγική για την προστασία των ειδών. 
Η τήρηση των πρωτοκόλλων αυτών είναι πρωταρχικής 
σημασίας για τη σωστή και ελεγχόμενη οργάνωση και 
λειτουργία του ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. και για τη σωστή θεραπεία 
και επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον των ζώων που 
περιθάλπονται. Το προσωπικό και οι εθελοντές πρέπει 
να εκπαιδεύονται στην τήρηση των πρωτοκόλλων αυτών 
και η εφαρμογή τους εποπτεύεται από τον υπεύθυνο 
του Κέντρου. Ενδεικτικά τα πρωτόκολλα πρέπει να πε-
ριλαμβάνουν:

α) Αντίδραση σε μήνυμα επείγοντος περιστατικού.
β) Αυτοψία (πρώτη εξέταση), απόφαση τρόπου δρά-

σης και πρώτες βοήθειες. 
γ) Απόφαση για μεταφορά ή όχι στο ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. και 

τρόπος αυτής.
δ) Κτηνιατρικές εξετάσεις κατά την εισαγωγή του ζώου, 

επίσης σε τακτική και έκτακτη βάση.
ε) Πρωτόκολλο θεραπείας που καθορίζεται μετά τις 

κτηνιατρικές εξετάσεις από τον κτηνίατρο του Κέντρου.
στ) Πρόγραμμα διατροφής και τρόπος χορήγησης της 

τροφής ανάλογα με την ηλικία και την κατάσταση του 
ζώου.

ζ) Πρωτόκολλο υγιεινής για την προστασία των ζώων 
και του νοσηλευτικού προσωπικού.

η) Πρωτόκολλο παρατήρησης και συλλογής στοιχείων 
για τη θεραπεία, την ανάπτυξη και τη συμπεριφορά των 
ζώων στο κέντρο.

θ) Πρωτόκολλο προετοιμασίας για την ένταξη στο 
φυσικό περιβάλλον. 

ι) Πρωτόκολλο απελευθέρωσης στο φυσικό περιβάλλον.
ια) Πρωτόκολλο νεκροψιών-νεκροτομών, συλλογής, 

διατήρησης και διάθεσης δειγμάτων.
ιβ) Πρωτόκολλο αντίδρασης σε μαζική θνησιμότητα. 

Στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας κάθε Κέντρου 
θα περιγράφεται λεπτομερώς η λειτουργία, οι όροι υγι-
εινής, καθαριότητας και ασφάλειας ανθρώπων και ζώων, 
ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου Α’ βοηθειών καθώς και 
οι υποχρεώσεις και ευθύνες των εθελοντών.

ιγ) Πρωτόκολλο ευθανασίας, για τις περιπτώσεις των 
ζώων της άγριας πανίδας που ο υπεύθυνος κτηνίατρος 
κρίνει ότι χρήζουν ευθανασίας. Αυτό λαμβάνει υπόψη 

του, όλα τα σχετικά επιστημονικά πρωτόκολλα για τα 
άγρια είδη καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις για την προ-
στασία τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σ.Π.Β.Ε.Α.Π.
Για να εγκριθούν εγκαταστάσεις ως Σ.Π.Β.Ε.Α.Π., είναι 

απαραίτητο να πληρούν κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

1) Να διαθέτουν:
α) Χώρο ιατρείου και φαρμακείου.
β) Χώρους προσωρινής παραμονής των υπό περίθαλ-

ψη ζώων.
Στην περίπτωση που ως Σ.Π.Β.Ε.Α.Π. ορίζονται νομί-

μως λειτουργούντα ιατρεία ή κτηνιατρικές κλινικές, τα 
άγρια ζώα πρέπει να διατηρούνται σε χώρους κλειστούς 
(κλωβούς κ.λπ.) και ξεχωριστούς, ώστε να μην υπάρχει 
οπτική ή άλλη επαφή με τα κατοικίδια ζώα συντροφιάς.

γ) Χώρο υγιεινής του προσωπικού.
δ) Χώρο γραφείου.
ε)Τις προϋποθέσεις των περ. α’ έως και ιδ’ της παρ. 2 

του Παραρτήματος Ι της παρούσας. Για τις ανάγκες των 
Σ.Π.Β.Ε.Α.Π., ο αναφερόμενος στην περ. ζ’ εξοπλισμός 
είναι ο βασικός εξοπλισμός ενός χειρουργείου.

στ) Τα αρχεία της παρ. 3 του Παραρτήματος Ι της πα-
ρούσας.

ζ) Υπεύθυνο κτηνίατρο, με σχετική εμπειρία στην περί-
θαλψη ειδών της άγριας πανίδας. Οποιαδήποτε ιατρική 
πράξη εκτελείται υποχρεωτικά είτε από τον κτηνίατρο 
του Σ.Π.Β.Ε.Α.Π., είτε κάτω από την επίβλεψή του και 
οι διαγνώσεις, οι εφαρμοζόμενες αγωγές κ.λπ. φέρουν 
την υπογραφή του. Ο υπεύθυνος Κτηνίατρος δύναται να 
μην έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας (υπαλληλική) με το 
Σ.Π.Β.Ε.Α.Π., αλλά να συνεργάζεται μαζί του ως εξωτερι-
κός συνεργάτης, με τη μορφή σύμβασης.

η) Νοσηλευτικό προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένο και 
σε αριθμό ανάλογο με τα είδη, τον αριθμό και τις ανάγκες 
των ζώων.

θ) Γραμματειακή υποστήριξη.
2) Να φροντίζουν οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός 

τους να είναι συμβατές με τις ανάγκες κάθε είδους, την 
κατάστασή του και την ηλικία του.

3) Να συντηρούν, να καθαρίζουν και να απολυμαίνουν 
τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις σε τακτική βάση.

4) Να μεριμνούν για τη χρήση των φαρμάκων πριν 
τη λήξη τους.

5) Να τηρούν τα πρωτόκολλα των περ. α’ έως και ιγ’ 
της παρ. 5 του Παραρτήματος 1 με εξαίρεση αυτά των 
περ. η’ και θ’. Ειδικά για τους Σ.Π.Β.Ε.Α.Π., το πρωτόκολλο 
της περ. ι’ αφορά απελευθερώσεις που διενεργούνται 
μόνο κατόπιν βραχείας νοσηλείας.

6) Να διατηρούν τα περιθαλπόμενα άγρια ζώα στις 
εγκαταστάσεις τους, μόνο για όσο χρονικό διάστημα ο 
υπεύθυνος κτηνίατρος κρίνει απαραίτητο για την παροχή 
των πρώτων βοηθειών, προκειμένου μετά από αυτές, 
να προωθηθούν με ασφάλεια προς τα ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. με τα 
οποία έχουν συμβληθεί ή προς άλλα ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. ή σε 
νομίμως λειτουργούσες δομές προσωρινής ή μόνιμης 
φιλοξενίας ειδών της άγριας πανίδας.

7) Να φροντίζουν στον εσωτερικό κανονισμό λειτουρ-
γίας κάθε Σ.Π.Β.Ε.Α.Π. να περιγράφονται λεπτομερώς η 
λειτουργία, οι όροι υγιεινής, καθαριότητας και ασφάλειας 
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των ανθρώπων και των ζώων, ο τρόπος λειτουργίας του 
δικτύου πρώτων βοηθειών, καθώς και οι υποχρεώσεις 
και ευθύνες των εθελοντών.

Για τις μη μόνιμες εγκαταστάσεις για τις οποίες ζη-
τείται η έγκριση λειτουργίας τους ως Σ.Π.Β.Ε.Α.Π., (π.χ. 
για τα θαλάσσια θηλαστικά και θαλάσσιες χελώνες), οι 
προϋποθέσεις αναφορικά με τις υφιστάμενες υποδομές 
θα εξετάζονται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη 
τους ειδικούς όρους με βάση τους οποίους έχει γίνει η 
παραχώρηση της χρήσης του χώρου και του τρόπου λει-
τουργίας των εγκαταστάσεων, που συνδέονται με το μη 
μόνιμο χαρακτήρα τους, την ειδική κατηγορία των ζώων 
που φιλοξενούν και τις απαιτήσεις παροχής υπηρεσιών 
κτηνιατρικής τους φροντίδας καθώς και την χωροταξική 
και πολεοδομική νομοθεσία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Θέσεις, ελάχιστη έκταση και αποστάσεις ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. 

και τρόπος μέτρησης αυτών.
1. Tα ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. ιδρύονται και λειτουργούν στις πε-

ριοχές που προβλέπεται σχετική χρήση γης στο π.δ. 
59/2018 (Α’ 114) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 
του ν. 4759/2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και 
Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 245).

2. Η ελάχιστη έκταση γηπέδου που απαιτείται για την 
κατασκευή ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. καθορίζεται από τις διατάξεις των 
άρθρων 6, 7 και 8 του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός 
Κανονισμός» (Α’ 140) και τις ειδικότερες διατάξεις της 
πολεοδομικής νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

3. Οι ελάχιστες αποστάσεις, μεταξύ ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. και 
χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας, 
αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήματος IV της πα-
ρούσας απόφασης. Αν μετά την εγκατάσταση ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. 
εκδοθούν οικοδομικές άδειες για κατοικίες, ξενοδοχεία, 
σχολεία, στρατόπεδα ή άλλη δραστηριότητα που ανα-
φέρεται στην παρ. 1, το ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. δεν επηρεάζεται από 
τις νεότερες δραστηριότητες.

Αν η εγκατάσταση των λοιπών δραστηριοτήτων διε-
νεργείται βάσει χωροταξικού ή πολεοδομικού σχεδίου, 
το οποίο δεν περιέχει μεταβατικές ρυθμίσεις, υφίστα-
ται στην περίπτωση αυτή υποχρέωση μετεγκατάστασης 
του ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η 
οποία πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση της προ-
ηγούμενης και πλήρους αποζημίωσης του ιδιοκτήτη 
από τον φορέα, υπέρ του οποίου επιβάλλεται η μετε-
γκατάσταση. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία της 
μετεγκατάστασης, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης 
καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του τυχόν 
συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση της αρ-
μόδιας Κεντρικής Γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 
8 της παρούσας στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών του 
ΥΠΕΝ. Κατά της απόφασης αυτής ο θιγόμενος μπορεί 
να προσφύγει στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο για 
τον δικαστικό προσδιορισμό πλήρους αποζημίωσής του.

4. Μέτρηση αποστάσεων
α) Για τη μέτρηση των ελάχιστων αποστάσεων ως πλη-

σιέστερο σημείο του ορίου του λειτουργικού χώρου του 
ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. ορίζεται το πλησιέστερο σημείο των κτηρια-

κών εγκαταστάσεων αυτού, στις οποίες συμπεριλαμβά-
νονται και οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων 
ή οι κλωβοί προσαρμογής.

β) Η μέτρηση των ανωτέρω ελάχιστων αποστάσεων 
γίνεται από το πλησιέστερο σημείο του ορίου του λει-
τουργικού χώρου του ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. μέχρι:

I. Τον άξονα εθνικών δρόμων και σιδηροδρομικών 
γραμμών.

II. Τις όχθες φυσικών και τεχνητών λιμνών, ταμιευτή-
ρων πόσιμου νερού και ποταμών.

III. Την κατά τον ν. 2971/2001 (Α’ 285) προσδιοριζόμενη 
γραμμή αιγιαλού ή παραλία, στις περιπτώσεις ακτών.

IV. Τα όρια του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 
ή της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης των πάσης 
φύσεως οικισμών, χωριών, κωμοπόλεων, πόλεων και 
λουτροπόλεων.

V. Την πλησιέστερη κτηριακή ή άλλου είδους εγκα-
τάσταση εκπαιδευτηρίων, νοσοκομείων, ευαγών ιδρυ-
μάτων, τουριστικών χώρων, ξενοδοχείων, τουριστικών 
καταλυμάτων, κατασκηνωτικών χώρων, στρατοπέδων, 
βιομηχανιών και βιοτεχνιών.

5. Οι ελάχιστες αποστάσεις που αναφέρονται στους 
πίνακες του Παραρτήματος IV του παρόντος πρέπει να 
τηρούνται και στις περιπτώσεις που πρόκειται να δη-
μιουργηθούν εγκαταστάσεις, χώροι ή δραστηριότητες 
που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και χρήζουν 
προστασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται εκείνες που σχε-
τίζονται με την άμυνα της χώρας, τη δημόσια ασφάλεια 
και την υγεία. Στην περίπτωση που επιβάλλεται οι απο-
στάσεις να είναι μεγαλύτερες, τότε απαιτείται μετεγκατά-
σταση του ΚΕ.Π.Ε.Α.Π., η οποία πραγματοποιείται υπό την 
προϋπόθεση της προηγούμενης και πλήρους αποζημίω-
σης του ιδιοκτήτη του, από τον φορέα, υπέρ του οποίου 
επιβάλλεται η μετεγκατάσταση. Οι όροι, η διαδικασία 
της μετεγκατάστασης, το ύψος της αποζημίωσης και ο 
ορισμός νέων αποστάσεων καθορίζονται με κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα 
από εισήγηση της αρμόδιας Κεντρικής Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής του άρθρου 7. Κατά της απόφασης αυτής ο 
θιγόμενος μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο Διοικητικό 
Πρωτοδικείο για το δικαστικό προσδιορισμό πλήρους 
αποζημίωσής του.

6. Οι αποστάσεις των ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. από εκτροφεία θηρα-
μάτων, των οποίων τα εκτρεφόμενα ζώα αποτελούν αντι-
κείμενο ελεγχόμενου κυνηγιού, όπως λαγοί, αγριόχοιροι, 
αγριοκάτσικα, ελαφοειδή, φασιανοί, ορτύκια, μπεκάτσες 
και γουνοφόρα ζώα και από εκτροφεία λοιπών ειδών 
άγριας πανίδας, εγχώριας ή εισαγόμενης, όπως σαλι-
γκάρια, κροκόδειλοι, χελώνες και φίδια, καθορίζονται 
κατά περίπτωση, μετά από γνωμοδότηση της Κεντρικής 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7, έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η δημόσια υγεία και να μην επηρεάζεται 
δυσμενώς το περιβάλλον.

7. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Διεύ-
θυνσης Δασών και Δ.Π. του ΥΠΕΝ που εκδίδεται μετά από 
γνώμη της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 
7, επιτρέπεται σε συγκεκριμένη περίπτωση να μειωθούν 
μέχρι και 25% οι αποστάσεις που αναφέρονται στους πίνα-
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Χώροι προστασίας ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΟΡΙΑ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 

Ελάχιστη 
Απόσταση (μέτρα)

π.δ. 59/2018 άρθρο 2 
Αμιγής κατοικία

Αποκλειστικά και μόνο χρήση γραφείων και πρώτες Βοήθειες
ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΟΡΙΟ 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

π.δ. 59/2018 άρθρο 5 
Τουρισμός - Αναψυχή

Χρήσεις: (1) Κατοικία. (2) Κοινωνική Πρόνοια. (4) Μικρές (4.1) και ειδικές 
(4.3) αθλητικές εγκαταστάσεις. (5) Θρησκευτικοί χώροι. 
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις. (8.1) Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας. 
(9) Χώροι συνάθροισης κοινού/Συνεδριακά κέντρα και 47) 
Κατασκηνώσεις - παιδικές εξοχές.

300

Χρήσεις: (10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. Επιτρέπονται 
μόνο εμπορικά καταστήματα (10.1) και καταστήματα παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών (10.2) και υπεραγορές και πολυκαταστήματα 
(10.3 και 10.4) μέχρι 1.500 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 
(11) Γραφεία/Κέντρα έρευνας/Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. Επιτρέπονται 
μόνο Γραφεία

300

Χρήσεις: (12) Εστίαση. (13) Αναψυκτήρια. (14) Αναψυχή. (15) Τουριστικά 
καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές 
τουριστικές επιχειρήσεις

300

Χρήσεις: (44) Καζίνο. (45) Χώροι διεξαγωγής τεχνικών - ψυχαγωγικών και 
τυχερών παιγνίων. (46) Αστική γεωργία - λαχανόκηποι. (θερμοκήπια)

200

π.δ. 59/2018 άρθρο 8
 «Παραγωγικές 

δραστηριότητες χαμηλής 
και μέσης όχλησης»:

Χρήσεις:(1) Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας των εγκαταστάσεων. 
(2) Κοινωνική πρόνοια. (4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (κατηγορίες 
Α1,Α2, Β1, Δ, Ε1). (9) Χώροι συνάθροισης κοινού.

150

Χρήσεις:(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. 
Επιτρέπονται μόνο Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών 
(10.2) Πολυκαταστήματα (10.4), Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων - 
εκθεσιακά κέντρα (10.6). (11) Γραφεία/Κέντρα έρευνας/Θερμοκοιτίδες 
επιχειρήσεων. (12) Εστίαση. (13) Αναψυκτήρια.

150

Λοιπές Χρήσεις υπ’ αρ.16 έως 26 του άρθρου 8 του π.δ. 59/2018
ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΟΡΙΟ 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

π.δ. 59/2018 άρθρο 10 
"Τεχνόπολις - Τεχνολογικό 

πάρκο"

Για το σύνολο των χρήσεων που επιτρέπονται σύμφωνα με το άρθρο 
10 του Π.Δ 59/2018 εξαιρουμένης της χρήσης υπ. (12) Εστίαση και (13) 
Αναψυκτήρια. 

ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΟΡΙΟ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

Χρήσεις: (12) Εστίαση και (13) Αναψυκτήρια.  150

π.δ. 59/2018 άρθρο 12 
«Εγκαταστάσεις Αστικών 

Υποδομών Κοινής 
Ωφέλειας»

Για το σύνολο των χρήσεων που επιτρέπονται σύμφωνα με το άρθρο 10 
του π.δ. 59/2018

ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΟΡΙΟ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

π.δ. 59/2018 άρθρο 13 
Ειδικές χρήσεις

Για το σύνολο των χρήσεων που επιτρέπονται σύμφωνα με το άρθρο 13 
του π.δ. 59/2018

ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΟΡΙΟ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

κες του Παραρτήματος του άρθρου ΙV. Τη μείωση των απο-
στάσεων μέχρι και 25% είναι δυνατόν να ζητήσουν μόνο 
για συγκεκριμένη περίπτωση ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. τόσο οι αρμόδι-
ες υπηρεσίες, όσο και ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος. 
Κριτήρια για την έκδοση της παραπάνω απόφασης είναι 
η προστασία της δημόσιας υγείας, οι ειδικές γεωγραφικές, 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν 
γύρω από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

8. Με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Δι-
εύθυνσης Δασών και Δ.Π του ΥΠΕΝ, που εκδίδεται μετά 
από γνώμη της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του 
άρθρου 7, επιτρέπεται να μειωθούν μέχρι και 50% οι 
αποστάσεις που αναφέρονται στους πίνακες του Παραρ-

τήματος ΙV, όταν ανάμεσα στους χώρους ή δραστηριό-
τητες που χρήζουν προστασίας και στις εγκαταστάσεις 
του ΚΕ.Π.Ε.Α.Π. μεσολαβούν λόφοι, χαράδρες, κοιλάδες ή 
άλλες σοβαρές μεταβολές του ανάγλυφου του εδάφους.

9. Εκτός των αποστάσεων του Παραρτήματος ΙV του 
παρόντος, είναι δυνατόν, στην περίπτωση εφαρμογής 
συστήματος μέτρησης συγκεκριμένων ρύπων να αξιολο-
γείται ο βαθμός επιβάρυνσης του φυσικού και οικιστικού 
περιβάλλοντος από τη λειτουργία του ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.και να τρο-
ποποιούνται αναλόγως οι προαναφερθείσες αποστάσεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV:
Χώροι, επιτρεπόμενες χρήσεις γης και ελάχιστες απο-

στάσεις
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π.δ. 59/2018 άρθρο 14 
Αγροτική χρήση

Για το σύνολο των χρήσεων που επιτρέπονται σύμφωνα με το άρθρο 14 
του π.δ. 59/2018 εξαιρουμένης της χρήσης υπ. αριθ. (1) Κατοικία για την 
εξυπηρέτηση της αγροτικής χρήσης. (15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 
30 κλίνες.

ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΟΡΙΟ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

Χρήσεις: (1) Κατοικία για την εξυπηρέτηση της αγροτικής χρήσης. (15) 
Τουριστικά καταλύματα μέχρι 30 κλίνες.

150

π.δ. 59/2018 άρθρο 14Β 
(Ζώνη προστασίας 

της φύσης) 14 Γ (Ζώνη 
Διατήρησης οικοτόπων 

και ειδών) και 14 Δ (Ζώνη 
βιώσιμης διαχείρισης 

φυσικών πόρων) 

Οι χρήσεις γής ή επιπλέον περιορισμοί στις περιοχές αυτές δύναται να 
εξειδικεύονται, κατά περίπτωση, για κάθε προστατευόμενη περιοχή, 
βάσει της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης της παρ. 2 του άρθρου 21 του 
ν. 1650/1986 (Α’ 160), με το προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται σύμφωνα 
με την παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 (Α’ 160).

ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΟΡΙΟ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ -

π.δ. 59/2018 άρθρο 15 Περιοχές Ελέγχου Χρήσεων Γής (ΠΕΧΓ) του άρθρου 7 του ν.4467/2016
ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΟΡΙΟ 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

π.δ. 59/2018 άρθρο 16

Χρήσεις: (1) Κατοικία. (2) Κοινωνική πρόνοια. (3) Εκπαίδευση. 
Επιτρέπονται μόνο Νηπιαγωγεία (3.1), Πρωτοβάθμια 
(3.2) Δευτεροβάθμια. (3.3) και Ειδική εκπαίδευση (3.5) (4.1) Μικρές 
αθλητικές εγκαταστάσεις (κατηγορίες Α1, Α2, Β1, Δ, Ε1). (5) Θρησκευτικοί 
χώροι. (6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 600 τμ. συνολικής επιφάνειας 
δόμησης ανά γήπεδο. (7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας. (8.1) Πρωτοβάθμιες 
υπηρεσίες υγείας χωρίς νοσηλεία. (10) Εμπόριο και Παροχή προσωπικών 
υπηρεσιών. Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά καταστήματα (10.1) και 
Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) μέχρι 150 τ.μ. 
συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά γήπεδο και υπεραγορές μέχρι 300 τ.μ. 
συνολικής επιφάνειας.
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Χρήσεις: ((11) Γραφεία, μέχρι 300 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά 
γήπεδο. (12) Εστιατόρια μέχρι 300 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης 
ανά γήπεδο. (13) Αναψυκτήρια μέχρι 150 τ.μ. συνολικής επιφάνειας 
δόμησης ανά γήπεδο. (15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 100 κλίνες. (16.1)
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Χρήσεις: (16.1) Στάθμευση αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, 
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. (17) Πρατήρια παροχής καυσίμων 
και ενέργειας. (18) Πλυντήρια, λιπαντήρια αυτοκινήτων. (19.1) Συνεργεία 
επισκευής αυτοκινήτων. (20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 300 
τ.μ. συνολικής επιφάνειας. Εξαιρούνται οι αποθήκες με κωδικό 20.1. 
(22) Επαγγελματικά εργαστήρια. (24) Αγροτικές εκμεταλλεύσεις - 
εγκαταστάσεις. Επιτρέπονται μόνο Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, 
αλιευτικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις (24.1) και γεωργικές 
αποθήκες και λοιπές εγκαταστάσεις αγροτικού τομέα (24.2). 
(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. (30) Γωνιές ανακύκλωσης 
και μικρά πράσινα σημεία. (34) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά). 
(41) Εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών- 
προσφύγων μέχρι 100 άτομα. Στους προϋφιστάμενους του έτους 1923 
οικισμούς και τους παραδοσιακούς οικισμούς, οι χρήσεις γης μέχρι την 
έγκριση του πολεοδομικού σχεδίου καθορίζονται σύμφωνα με τις σχετικές 
για τους οικισμούς αυτούς διατάξεις.
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Προεδρικό Διάταγμα 
23- 02-1987: Κατηγορίες 

και περιεχόμενο χρήσεων 
γης, (Δ 166), άρθρο 
3 «Περιοχές γενικής 

κατοικίας»

Για τις χρήσεις υπ’ αρ. Για τις χρήσεις (1) Κατοικία, (2) Ξενοδοχεία μέχρι 
100 κλίνες και Ξενώνες, (6) Εστιατόρια, (7) αναψυκτήρια, (8) Θησκευτικοί 
χώροι (9) Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.
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Για τις χρήσεις (3). Εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές 
και τα πολυκαταστήματα), (4) Γραφεία Τράπεζες ασφάλειες, κοινωφελείς 
οργανισμοί, (5) Κτίρια εκπαίδευσης (12) Αθλητικές εγκαταστάσεις 
(14) Πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις).
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Για τις χρήσεις 10. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης 
(11) Πρατήρια βενζίνης (13) Κτίρια γήπεδα στάθμευσης (15)Διεξαγωγή 
τυχερών - ψυχαγωγικών παιγνίων. 

ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΟΡΙΟ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ
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Προεδρικό Διάταγμα 
23-02-1987: Κατηγορίες 

και περιεχόμενο 
χρήσεων γης, (Δ 166), 
Άρθρο 4: Περιεχόμενο 

Πολεοδομικού Κέντρου - 
Κεντρικής Λειτουργίας 

Πόλης - Τοπικού Κέντρου 
Συνοικίας - Γειτονιάς

Για τις χρήσεις υπ’ αρ. (1) Κατοικία (2) Ξενώνες ξενοδοχεία και λοιπές 
τουριστικές εγκαταστάσεις (6) Εστιατόρια (7) Αναψυκτήρια (8) Κέντρα 
διασκέδασης αναψυχής (9) Χώροι συνάθροισης κοινού (10) Πολιτιστικά 
κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις (11) Κτίρια εκπαίδευσης 
(12) Θρησκευτικοί χώροι (13) κτιρια κοινωνικής πρόνοιας
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Για τις χρήσεις υπ’ αρ. (3) Εμπορικά καταστήματα (4). Γραφεία τράπεζες 
ασφαλείας κοινωφελείς οργανισμοί (5) Διοίκηση (στα κέντρα γειτονιάς 
επιτρέπονται μόνο κτίρια διοίκησης επιπέδου γειτονιάς) (17) Αθλητικές 
εγκαταστάσεις.
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Για τις χρήσεις υπ’ αρ. (14) Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής 
όχλησης (15). Κτίρια γήπεδα στάθμευσης (16) Πρατήρια βενζίνης (18) 
Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων - εκθεσιακά κέντρα 
(19) Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών (20) Διεξαγωγή τυχερών 
και τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων.

ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΟΡΙΟ 
ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

Προεδρικό Διάταγμα 
23- 02-1987: Κατηγορίες 

και περιεχόμενο χρήσεων 
γης, (Δ’ 166), άρθρο 10: 

Περιεχόμενο Κοινωνικών 
Εξυπηρετήσεων 

Για τις χρήσεις υπ’ αρ.(1) Κτίρια εκπαίδευσης (2) Κτίρια κοινωνικής 
πρόνοιας (3) κτίρια περίθαλψης (4) Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει 
πολιτιστικές εγκαταστάσεις (5) Αθλητικές εγκαταστάσεις.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα όρια αποστάσεων του παραρτήματος IV αφορούν και εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια της 
παρούσας απόφασης και δεν διαφοροποιούν τυχόν μεγαλύτερα όρια που τίθενται από ισχύουσες επιμέρους διατάξεις για 

την κατηγορία χρήσεων γης.

Άρθρο 21
Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται η υπ’ αρ. 336107/14-02-2000 
απόφαση του Υφυπουργού Γεωργίας «περί κριτηρίων και διαδικασίας αναγνώρισης και εποπτείας Κέντρων Περί-
θαλψης Ειδών της ’Άγριας Πανίδας (ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.) (Β’ 223).

Άρθρο 22
Η απόφαση αυτή δεν επιβαρύνει τα κρατικό προϋπολογισμό και ξεκινά να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υφυπουργοί

Περιβάλλοντος  Αγροτικής Ανάπτυξης
και Ενέργειας και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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		2022-09-08T21:05:53+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




