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ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τον έλεγχο διακίνησης προσωπικών

και οικιακών αντικειµένων.
ΣΧΕΤ.:α) Η ΚΥΑ αριθ. 99098/5881/16-10-2006 των Υπουργών: Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Εµπορία των ειδών
της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας» (ΦΕΚ 1570/τ.Β΄/26-102006).
β) Η εγκύκλιός µας αριθµ. 84778/787/08-02-2008 «∆ιεθνής Σύµβαση CITES
– Νεότερη επικαιροποίηση του ισχύοντος Θεσµικού πλαισίου, που αφορά
στην τροποποίηση του Καν. (ΕΚ) 865/2006», µε την οποία σας
γνωστοποιήθηκε ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 100/2008 που τροποποίησε τον
Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 865/2006.
γ) Η εγκύκλιός µας αριθµέ. 84782/901/13-02-2008 «∆ιευκρινίσεις σχετικά µε
τον έλεγχο διακίνησης προσωπικών και οικιακών αντικειµένων µε την
Ευρωπαϊκή Ένωση»
δ) Η εγκύκλιός µας 173846/2441/07-09-2012 «∆ιεθνής Σύµβαση CITES –
Νεότερη επικαιροποίηση του ισχύοντος Θεσµικού πλαισίου, που αφορά στην
διπλή τροποποίηση του Καν. (ΕΚ) 865/2006».
Όπως είναι γνωστό, το άρθρο 7 παρ. 3 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97, προβλέπει
παρεκκλίσεις από την υποχρέωση να συνοδεύονται από άδεια εισαγωγής ή άδεια
εξαγωγής ή πιστοποιητικό επανεξαγωγής τα προσωπικά και οικιακά αντικείµενα. Οι
παρεκκλίσεις αυτές εξειδικεύονταν στο Κεφάλαιο ΧΙV του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
865/2006, όπως αρχικά τροποποιήθηκε – συµπληρώθηκε µε τον Καν. (ΕΚ) αριθ.
100/2008. Συγκεκριµένες οδηγίες και διευκρινίσεις επ’ αυτού σας είχαν παρασχεθεί
µε την ανωτέρω (γ) σχετική εγκύκλιό µας.
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Εν τούτοις, µε τις νέες τροποποιήσεις – συµπληρώσεις που επήλθαν στον
ανωτέρω Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 865/2006, αφενός µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ.
791/2012 και αφετέρου µε τον Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθ. 792/2012, το Κεφάλαιο
ΧΙV του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, όπως αρχικά τροποποιήθηκε –
συµπληρώθηκε µε τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 100/2008, τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µε την προσθήκη: αφενός της παραγράφου 3α στο άρθρο 58 και
αφετέρου του άρθρου 58α που αναφέρεται στο θέµα της εµπορικής χρήσης των
προσωπικών ή οικιακών αντικειµένων εντός της Ευρωπαϊκής.
Κατά συνέπεια, από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των ως άνω Κανονισµών που εκ
νέου τροποποίησαν τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 865/2006 (ήτοι από τις 27-09-2012)
παύει αντίστοιχα και η ισχύς της ανωτέρω (γ) σχετικής εγκυκλίου µας, η οποία
αντικαθίσταται στο εξής από την παρούσα.

Α. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Ή ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ».

Ως γνωστό, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 2 σηµείο ι του Κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 338/97, όπως τροποποιήθηκε µε τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 398/2009:
«Προσωπικά ή οικιακά αντικείµενα» είναι: Τα νεκρά δείγµατα, τα µέρη
δειγµάτων και τα παράγωγα προϊόντα που ανήκουν σε ιδιώτη και αποτελούν ή
θα αποτελέσουν µέρος των συνήθων προσωπικών του και οικιακών του
αντικειµένων.

Β. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΑ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Ή ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ» ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΝΑ
ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Α∆ΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ή Α∆ΕΙΑ
ΕΞΑΓΩΓΗΣ Ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ Ή ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.

Όπως γνωρίζετε: ο Κανονισµός (ΕΚ) αρ. 338/97 καταλογογραφεί τα είδη σε
τέσσερεις Πίνακες (Annexes) (A, B, Γ και ∆) που περιέχουν και είδη µη-CITES,
στους οποίους περιλαµβάνονται αντίστοιχα:
ΠΙΝΑΚΑΣ (ANNEX)

A

B

Γ
∆

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Περιλαµβάνει
Όλα τα είδη του Παραρτήµατος I της CITES
Κάποια είδη των Παραρτηµάτων II και III της CITES, για τα οποία
η Ε.Ε. έχει υιοθετήσει αυστηρότερα εσωτερικά µέτρα.
Κάποια είδη µη-CITES.
Όλα τα υπόλοιπα είδη του Παραρτήµατος II της CITES
Κάποια είδη του Παραρτήµατος III της CITES
Κάποια είδη µη-CITES.
Όλα τα υπόλοιπα είδη του Παραρτήµατος III της CITES
Κάποια είδη του Παραρτήµατος III της CITES για τα οποία η Ε.Ε.
έχει διατυπώσει επιφύλαξη (reservation)
Κάποια είδη µη-CITES.
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Ως γνωστό, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του Κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 338/97: Η εισαγωγή στην Κοινότητα (άρθρο 4), καθώς και η εξαγωγή ή
επανεξαγωγή από την Κοινότητα (άρθρο 5), δειγµάτων ειδών των ως άνω Πινάκων,
επιτρέπεται µόνο βάσει αδειών που εκδίδονται σύµφωνα και υπό τις προϋποθέσεις
που τίθενται στις εν λόγω διατάξεις.
Εν τούτοις, µεταξύ των παρεκκλίσεων που τίθενται από το άρθρο 7 του Κανονισµού
338/97, όπως τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 398/2009,
περιλαµβάνεται και η παρέκκλιση της παραγράφου 3 που αφορά στα «προσωπικά ή
οικιακά αντικείµενα», σύµφωνα µε την οποία:
«Κατά παρέκκλιση των άρθρων 4 και 5, οι διατάξεις των εν λόγω άρθρων δεν
εφαρµόζονται στα νεκρά δείγµατα ή στα µέρη και προϊόντα που λαµβάνονται από
δείγµατα ειδών των παραρτηµάτων Α έως ∆, όταν πρόκειται για προσωπικά ή
οικιακά αντικείµενα που εισάγονται στην Κοινότητα ή εξάγονται ή επανεξάγονται
από την Κοινότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις που θεσπίζει η Επιτροπή. Τα µέτρα
αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείµενο την τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων του
παρόντος κανονισµού, µε τη συµπλήρωσή του, θεσπίζονται σύµφωνα µε την
κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο στην οποία παραπέµπει το άρθρο 18
παράγραφος 3.».
Με την ως άνω προβλεπόµενη διαδικασία, η Επιτροπή έχει θεσπίσει τον Κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 865/2006, όπως αρχικά τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
100/2008 και ακολούθως µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 791/201 και τον Εκτελεστικό
Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 792/2012.
Το τροποποιηθέν ως άνω κεφάλαιο XIV του ως άνω κανονισµού, η ισχύς το οποίου
αρχίζει την 27η-09-2012, αναφέρεται στα προσωπικά και οικιακά αντικείµενα, και
περιλαµβάνει ειδικές διατάξεις:
• για την εισαγωγή και επανεισαγωγή τους στην Κοινότητα (άρθρο 57),
• για την εξαγωγή και επανεξαγωγή τους από την Κοινότητα (άρθρο 58), και
• για την εµπορική χρήση τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 58α).
Σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις :

B.1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:
•

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Α∆ΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ για τα
προσωπικά ή οικιακά αντικείµενα:
o όταν αφορούν δείγµατα τα οποία χρησιµοποιούνται για πρόσκτηση
εµπορικού κέρδους, πωλούνται, επιδεικνύονται για εµπορικούς
σκοπούς, φυλάσσονται για πώληση, προσφέρονται για πώληση ή
µεταφέρονται για πώληση. (άρθρο 57 παρ. 1 πρώτο εδάφιο).
o όταν αφορούν δείγµατα ειδών του παραρτήµατος Α, που εισάγονται
στην Κοινότητα για πρώτη φορά από πρόσωπο µε συνήθη τόπο
διαµονής στην Κοινότητα ή που αρχίζει να διαµένει στην Κοινότητα.
(άρθρο 57 παρ. 2).
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•

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Α∆ΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ για τα
προσωπικά ή οικιακά αντικείµενα, µόνο εφόσον πρόκειται για δείγµατα
(συµπεριλαµβανοµένων των κυνηγετικών τροπαίων) που :
o περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών προερχοµένων
από τρίτες χώρες. (άρθρο 57 παρ. 1 δεύτερο εδάφιο σηµείο α).
o αποτελούν στοιχεία της προσωπικής περιουσίας φυσικού προσώπου,
που µεταφέρει το συνήθη τόπο διαµονής του από τρίτη χώρα στην
Κοινότητα. (άρθρο 57 παρ. 1 δεύτερο εδάφιο σηµείο β).
o είναι κυνηγετικά τρόπαια που πήρε ταξιδιώτης και εισάγονται
µεταγενέστερα. (άρθρο 57 παρ. 1 δεύτερο εδάφιο σηµείο γ).
o αφορούν είδη του παραρτήµατος Β τα οποία εισάγονται για πρώτη
φορά στην Κοινότητα από πρόσωπο µε συνήθη τόπο διαµονής στην
Κοινότητα, εφόσον υποβληθούν το πρωτότυπο εγγράφου εξαγωγής ή
επανεξαγωγής (το οποίο διαβιβάζει το τελωνείο όπως ορίζεται στο
άρθρο 45) και αντίγραφο αυτού (το οποίο επιστρέφει το τελωνείο,
σφραγισµένο, στον κάτοχο). (άρθρο 57 παρ. 3).
o αφορούν είδη του παραρτήµατος Α ή Β τα οποία επανεισάγονται στην
Κοινότητα από πρόσωπο µε συνήθη διαµονή στη Κοινότητα, εφόσον
υποβάλλεται ένα από τα ακόλουθα (άρθρο 57 παρ. 4):
 το επικυρωµένο από το τελωνείο «αντίγραφο για τον κάτοχο»
κοινοτικής άδειας εισαγωγής ή εξαγωγής που έχει
χρησιµοποιηθεί προγενέστερα.
 το αντίγραφο (επαν)εξαγωγής που αναφέρεται στην
παράγραφο 3.
 στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα δείγµατα αποκτήθηκαν εντός
της Κοινότητας.

•

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤOYNΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΓΓΡΑΦΑ (OYTE Α∆ΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΥΤΕ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
(ΕΠΑΝ)ΕΞΑΓΩΓΗΣ) για τα προσωπικά ή οικιακά αντικείµενα, µόνο εφόσον
πρόκειται για δείγµατα των ακολούθων ειδών του παραρτήµατος Β που
εισάγονται ή επανεισάγονται στην Κοινότητα (άρθρο 57 παρ. 5, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 16 Καν. (ΕΚ) αριθ. 100/2008):
o χαβιάρι από είδη οξυρρύγχου (Acipenseriformes spp.), µέχρι ανώτατη
ποσότητα 125 γραµµαρίων κατ’ άτοµο, σε δοχεία τα οποία
σηµαίνονται ατοµικά σύµφωνα µε το άρθρο 66 παράγραφος 6.
o µεσογονάτια διαστήµατα από κάκτους (Cactaceae spp.), µέχρι τρία
κατ’ άτοµο.
o νεκρά κατεργασµένα δείγµατα ειδών της τάξης Κροκοδείλια
(Crocodylia spp.), εξαιρουµένου του κρέατος και των κυνηγετικών
τροπαίων, µέχρι τέσσερα κατ’ άτοµο.
o κελύφη (κοχύλια) του είδους Strombus gigas, µέχρι τρία κατ’ άτοµο.
o ιππόκαµποι (Hippocampus spp.) µέχρι τέσσερα νεκρά δείγµατα κατ’
άτοµο.
o κελύφη (κοχύλια) ειδών της οικογένειας Τριδακνίδες (Tridacnidae
spp.) µέχρι τρία δείγµατα κατ’ άτοµο που δεν υπερβαίνουν συνολικά
τα 3 Kg, εφόσον το δείγµα είναι ακέραιο κέλυφος ή δυο ηµίσεα που
ταιριάζουν απόλυτα.
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B.2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ή ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:
•

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
Α∆ΕΙΑ
ΕΞΑΓΩΓΗΣ
Ή
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ για τα προσωπικά ή οικιακά
αντικείµενα:
o όταν αφορούν δείγµατα τα οποία χρησιµοποιούνται για πρόσκτηση
εµπορικού κέρδους, πωλούνται, επιδεικνύονται για εµπορικούς
σκοπούς, φυλάσσονται για πώληση, προσφέρονται για πώληση ή
µεταφέρονται για πώληση. (άρθρο 58 παρ. 1 πρώτο εδάφιο).
o όταν αφορούν δείγµατα ειδών των παραρτηµάτων Α ή Β, που
εξάγονται από την Κοινότητα (άρθρο 58 παρ. 2).
o µόνο εφόσον πρόκειται για δείγµατα ειδών του πίνακα Α
(συµπεριλαµβανοµένων
των
κυνηγετικών
τροπαίων)
που
επανεξάγονται από πρόσωπο που δεν διαµένει συνήθως στην Ένωση
και αφορούν δείγµατα τα οποία έχουν αποκτηθεί εκτός της χώρας
συνήθους διαµονή του (άρθρο 58 παρ. 3α).

•

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Α∆ΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ Ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ για τα προσωπικά ή οικιακά
αντικείµενα, µόνο εφόσον πρόκειται για δείγµατα που :
o περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών µε προορισµό
τρίτες χώρες. (άρθρο 58 παρ. 1 δεύτερο εδάφιο σηµείο α).
o αποτελούν στοιχεία της προσωπικής περιουσίας φυσικού προσώπου,
που µεταφέρει το συνήθη τόπο διαµονής του από την Κοινότητα σε
τρίτη χώρα. (άρθρο 58 παρ. 1 δεύτερο εδάφιο σηµείο β).

•

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ για τα προσωπικά ή οικιακά αντικείµενα, µόνο εφόσον
πρόκειται για δείγµατα (συµπεριλαµβανοµένων των κυνηγετικών τροπαίων)
που :
o αφορούν είδη των παραρτηµάτων Α ή Β τα οποία επανεξάγονται από
πρόσωπο που διαµένει συνήθως στην Κοινότητα, εφόσον υποβάλλεται
ένα από τα ακόλουθα(άρθρο 58 παρ. 3):
 το επικυρωµένο από το τελωνείο «αντίγραφο για τον κάτοχο»
κοινοτικής άδειας εισαγωγής ή εξαγωγής που έχει
χρησιµοποιηθεί προγενέστερα.
 το αντίγραφο εγγράφου εξαγωγής ή επανεξαγωγής.
 στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα δείγµατα αποκτήθηκαν στην
Κοινότητα..

•

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤOYNΤΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΕΓΓΡΑΦΑ (OYTE Α∆ΕΙΑ
ΕΞΑΓΩΓΗΣ Ή ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΥΤΕ Η
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΕΠΑΝ)ΕΞΑΓΩΓΗΣ) για τα προσωπικά ή
οικιακά αντικείµενα, µόνο εφόσον πρόκειται για δείγµατα των ακολούθων
ειδών του παραρτήµατος Β που εξάγονται ή επανεξάγονται από την
Κοινότητα (άρθρο 58 παρ. 4, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 17
Καν. (ΕΚ) αριθ. 100/2008):
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o χαβιάρι από είδη οξυρρύγχου (Acipenseriformes spp.), µέχρι ανώτατη
ποσότητα 125 γραµµαρίων κατ’ άτοµο, σε δοχεία τα οποία
σηµαίνονται ατοµικά σύµφωνα µε το άρθρο 66 παράγραφος 6.
o µεσογονάτια διαστήµατα από κάκτους (Cactaceae spp.), µέχρι τρία
κατ’ άτοµο.
o νεκρά κατεργασµένα δείγµατα ειδών της τάξης Κροκοδείλια
(Crocodylia spp.), εξαιρουµένου του κρέατος και των κυνηγετικών
τροπαίων, µέχρι τέσσερα κατ’ άτοµο.
o κελύφη (κοχύλια) του είδους Strombus gigas, µέχρι τρία κατ’ άτοµο.
o ιππόκαµποι (Hippocampus spp.) µέχρι τέσσερα νεκρά δείγµατα κατ’
άτοµο.
o κελύφη (κοχύλια) ειδών της οικογένειας Τριδακνίδες (Tridacnidae
spp.) µέχρι τρία δείγµατα κατ’ άτοµο που δεν υπερβαίνουν συνολικά
τα 3 Kg, εφόσον το δείγµα είναι ακέραιο κέλυφος ή δυο ηµίσεα που
ταιριάζουν απόλυτα.

Γ. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΗ Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ Ή ΟΙΚΙΑΚΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ» ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.
Όπως είναι γνωστό, υπό το πρίσµα των διατάξεων «περί ελέγχου των εµπορικών
δραστηριοτήτων» του άρθρου 8 παράγραφοι 1 και 5 του Καν (ΕΚ) αριθ. 338/97,
απαγορεύονται οι εµπορικές δραστηριότητες αφενός µε δείγµατα ειδών του Πίνακα Α
(εκτός από τις περιπτώσεις όπου ισχύουν οι παρεκκλίσεις της παρ. 3 ή 4), και
αφετέρου µε δείγµατα ειδών του Πίνακα Β (εκτός εάν η αρµόδια αρχή του οικείου
κράτους µέλους βεβαιώνεται ότι τα δείγµατα αυτά αποκτήθηκαν και, εάν δεν
προέρχονται από την Κοινότητα, εισήχθησαν σε αυτήν σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία περί διατηρήσεως της άγριας πανίδας και χλωρίδας).
Για τα προσωπικά ή οικιακά αντικείµενα [που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
σύµφωνα µε το άρθρο 57 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 865/2006, όπως αρχικά τροποποιήθηκε
µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 100/2008 και ακολούθως µε τον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ.
791/201 και τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 792/2012]:
•

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
o Παντελώς, εφόσον πρόκειται για δείγµατα ειδών του Πίνακα Α
(Άρθρο 58α παρ. 2).
o Χωρίς τη γραπτή δήλωση της κατά τόπο αρµόδιας ∆ιαχειριστικής
Αρχής CITES, εφόσον πρόκειται για δείγµατα ειδών του Πίνακα B,
(Άρθρο 58α παρ. 1 τελευταίο εδάφιο).

•

ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
o Μόνο εφόσον πρόκειται για δείγµατα ειδών του Πίνακα B και υπό την
προϋπόθεση ότι έχει χορηγηθεί από την κατά τόπο αρµόδια
∆ιαχειριστική Αρχή CITES σχετική έγκριση βάσει γραπτής δήλωσης
της εν λόγω αρχής µε την οποία πιστοποιείται ότι το δείγµα µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για εµπορικούς σκοπούς, και η οποία έγκριση δύναται
να χορηγείται µόνο εφόσον (άρθρο 58α παρ. 1):
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Ο αιτών αποδείξει ότι τα δείγµατα εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή
Ένωση τουλάχιστον δυο έτη πριν χρησιµοποιηθούν για
εµπορικούς σκοπούς, και
Η αρµόδια διαχειριστική αρχή έχει επιβεβαιώσει ότι τα υπόψη
δείγµατα θα µπορούσαν να έχουν εισαχθεί για εµπορικούς
σκοπούς, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 Καν. (ΕΚ) αριθ.
338/97, όταν εισήλθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Παρακαλούµε τους αποδέκτες της παρούσας για την πιστή εφαρµογή της, ιδίως δε
την αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών για την
γνωστοποίησή της στα ορισθέντα Τελωνεία εισαγωγής και Τελωνεία εξαγωγής
δειγµάτων ειδών CITES (Τελωνειακές αρχές Επιβολής της CITES), για την πιστή
εφαρµογή της, κατά το µέτρο των αρµοδιοτήτων τους.
Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης α.α.

∆ηµήτριος Γερµανός

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ CITES:
1

2

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ)

Μεσογείων 239, 15451 Ν. Ψυχικό - Αθήνα

Τσιµισκή 5, 41222 Λάρισα

3

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ)
Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26441 Πάτρα

4

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΗΠΕΙΡΟΥ)

Μ. Κοτοπούλη 62, 45445 Ιωάννινα
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5

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ)

∆ιοικητήριο, 52100 Καστοριά

6

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΕΚΑ∆ΟΝΙΑΣ- ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ)
Λ. Γεωργικής Σχολής 46, 55134 Θεσσαλονίκη

7

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΚΡΗΤΗΣ)

8

9

Περιοχή ΤΕΙ (∆ασικό Φυτώριο Φοινικιάς),71410 Ηράκλειο

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)

Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8, 18538 Πειραιάς

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)

Γ. Μαύρου 2, 85100 Ρόδος

Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γενική ∆/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
α. ∆/νση 19η Τελωνειακών ∆ιαδικασιών
β. ∆/νση 33η Ελέγχου Τελωνείων
Καραγιώργη Σερβίας 10
10184 Αθήνα
γ. Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνίων Αττικής
Πρώην Αµερικανική Βάση
16777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Εσωτερική ∆ιανοµή:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γραφείο κ. Υπουργού
Γραφείο κ. Ειδικού Γραµµατέα
Γραφείο κ. Προϊσταµένου Γεν. ∆/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας ∆ασών & Φ.Π.
Επιστηµονική Αρχή CITES
Υπαλλήλους του Τµήµατος ∆ιεθνών Συµβάσεων Ενταύθα
∆/νση Οργάνωσης – Τµήµα Πληροφορικής Αµαλιάδος 17 ΑΘΗΝΑ
(υπόψη κας Κοροµηλά, κου Χατζή και κου Τσώνη): -προκειµένου να µεριµνήσουν για
την ανάρτηση της παρούσας εγκυκλίου στις 27-09-2012 στην ως άνω ιστοσελίδα του Υ.Π.Ε.Κ.Α.,
σε αντικατάσταση και µε ταυτόχρονη διαγραφή της ήδη αναρτηµένης γ σχετικής)
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