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ΣΧΕΤ.: α) Το ισχύον θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής της Σύµβασης CITES στην Χώρα µας και
ιδίως:
α1) Τα άρθρα 3, 5, 6 εδάφια α και δ, 7 και 9 της ΚΥΑ αριθµ. 125188/246/22-012013 «Εµπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας»
(ΦΕΚ 285/τ.Β΄/13-02-2013).
α2) Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 338/97, όπως τροποποιήθηκε µε τον Καν. (ΕΚ) αριθ.
398/2009 και όπως το Παράρτηµά του τροποποιήθηκε µε τον Καν. (ΕE) αριθ.
750/2013, και όπως κάθε φορά ισχύει.
α3) Το Κεφάλαιο VIII (άρθρα 37 έως και 44) του Κανονισµού (ΕΚ) 865/2006, όπως
τροποποιήθηκε – συµπληρώθηκε: µε τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 100/2008, τον Καν.
(ΕΕ) αριθ. 791/2012 και τον Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθ. 792/2012.
β) Η αριθµ. 183611/4148/26-11-2009 εγκύκλιος µας «Έκδοση Πιστοποιητικών
Προσωπικής Ιδιοκτησίας».
γ) Η αριθµ. 173855/2507/14-09-2012 εγκύκλιος µας «Έκδοση Πιστοποιητικών
Προσωπικής Ιδιοκτησίας» (Α∆Α: Β4ΘΕ0-ΣΘ2).

Όπως είναι γνωστό, το Κεφάλαιο VIII του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, όπως
αρχικά τροποποιήθηκε – συµπληρώθηκε µε τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 100/2008,
προέβλεπε την έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής ιδιοκτησίας υπό προϋποθέσεις
που αναφέρονταν στην παράγραφο 1 (εδάφια α και β) του άρθρου 37 του εν λόγω
κανονισµού. Βάσει δε της εν λόγω διατάξεως είχαµε εκδώσει και θέσει σε εφαρµογή
την ανωτέρω (β) σχετική εγκύκλιό µας.
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, η διάταξη της παραγράφου
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1 του άρθρου 37 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 865/2006 αναδιατυπώθηκε και απαλείφθηκαν
τα εδάφια α και β που προέβλεπαν προϋποθέσεις για την έκδοση πιστοποιητικών
προσωπικής ιδιοκτησίας.
Κατά συνέπεια των ανωτέρω, 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) έπαυσε αντίστοιχα και η ισχύς της ανωτέρω (β) σχετικής
εγκυκλίου µας, η οποία αντικαταστάθηκε έκτοτε µε την αναφερόµενη ανωτέρω (γ)
σχετική.
Εν τούτοις, από της εκδόσεως και θέσεως σε ισχύ της ΚΥΑ αριθ. 125188/246/22-012013 «Εµπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας» (α
σχετικό) και συνεπεία των προβλεπόµενων στο άρθρο 9 αυτής –που προβλέπει
διαφορετικά από ότι το άρθρο 9 της προγενέστερης, αντικατασταθείσας από αυτήν,
ΚΥΑ αριθ. 99098/5881/16-10-2006–, προέκυψε και πάλι η αναγκαιότητα εκ νέου
διαφοροποίησης του περιεχοµένου της ανωτέρω (γ) σχετικής εγκυκλίου µας, πράγµα
το οποίο πραγµατοποιείται µε την παρούσα.
Κατά συνέπεια παύει από δω και στο εξής η ισχύς της ανωτέρω (γ) σχετικής, η οποία
στο εξής αντικαθίσταται από την παρούσα.
Το Πιστοποιητικό Προσωπικής Ιδιοκτησίας (Personal Ownership Certificate)
αφορά αποκλειστικά στον νόµιµο κύριο ή σ’ αυτόν που νόµιµα έχει αποκτήσει
ζωντανά ζώα, τα οποία κατέχονται για προσωπικούς και µη εµπορικούς σκοπούς.
∆ύναται δε να εκδίδεται είτε από τη Κεντρική είτε από την αρµόδια, κατά περιοχή
του τόπου διαµονής του αιτούντος, Περιφερειακή ∆ιαχειριστική Αρχή CITES, στο
όνοµα του αιτούντος µόνο όταν αυτός είναι ο νόµιµος κύριος του ζώντος ζώου ή ο
νόµιµα αποκτήσας αυτό.
Κάθε ένα Πιστοποιητικό Προσωπικής Ιδιοκτησίας, καλύπτει µόνο ένα δείγµα (ένα
ζωντανό ζώο).
Για να εκδοθεί ένα Πιστοποιητικό Προσωπικής Ιδιοκτησίας θα πρέπει να έχει
υποβληθεί στην εκδίδουσα ∆ιαχειριστική Αρχή CITES η επί του ειδικού εντύπου
αίτηση, που προβλέπεται από τον Καν. 792/2012 (βλέπε έντυπα που καθορίζονται
από την ΚΥΑ 125188/246/22-01-2013).
Η αίτηση συµπληρώνεται στο αντίστοιχο (λευκό) έντυπο αίτησης του άρθρου 6 παρ.
α της ΚΥΑ αριθ. 125188/246/22-01-2013 (1ος τύπος εντύπων -Πενταπλότυπο),
σηµειώνοντας Χ στο τετραγωνίδιο µε την ένδειξη “ΛΟΙΠΑ/OTHER” και
συµπληρώνοντας δίπλα στα διαλυτικά: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/PERSONAL
OWNERSHIP. Κατά τα λοιπά η αίτηση συµπληρώνεται στα υπόλοιπα τετραγωνίδια
όπως ορίζεται στο άρθρο 41 του Καν. 865/2006.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα:
•

από τα αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα βάσει των οποίων η αρχή που
πρόκειται να εκδώσει το αιτούµενο πιστοποιητικό θα πεισθεί ότι πράγµατι ο
αιτών είναι ο νόµιµος κύριος ή ο νόµιµα αποκτήσας το εν λόγω ζωντανό
ζώο.
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•

καθώς και από το προβλεπόµενο από την παρ. 1 περίπτωση β της ΚΥΑ αριθ.
98533/4846/21-08-2006 (ΦΕΚ 1332/τ. Β΄/14-09-2006) παράβολο (€15).

Επισηµαίνουµε ότι:
Εφόσον πρόκειται να εκδοθεί Πιστοποιητικό Προσωπικής Ιδιοκτησίας,
επιβάλλεται (άρθρο 40 παρ. 1 εδαφ. δ του Καν. 865/2006) τα δείγµατα να
φέρουν αποκλειστική και µόνιµη σήµανση σύµφωνα µε το άρθρο 66. (το
είδος και οι αριθµοί της σήµανσης πρέπει υποχρεωτικά να είναι αναγραµµένοι
στο τετραγωνίδιο 8).
• ∆εν εκδίδονται Πιστοποιητικά Προσωπικής Ιδιοκτησίας για ζωντανά
δείγµατα που εξαιρούνται της κατά το άρθρο 40 παρ. 1 του Καν. 865/2006
υποχρέωσης σήµανσης, όταν δηλαδή το διαχειριστικό όργανο κρίνει ότι τα
σωµατικά χαρακτηριστικά των ειδών που πρόκειται να καλυφθούν από
το Πιστοποιητικό Προσωπικής Ιδιοκτησίας δεν επιτρέπουν, κατά την
έκδοση του πιστοποιητικού, την ασφαλή εφαρµογή κάποιας µεθόδου
σήµανσης (παράγραφος 4 άρθρου 66 Καν. 865/2006, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει από 27-09-2012)
• Αιτήσεις που υποβάλλονται για έκδοση Πιστοποιητικών Προσωπικής
Ιδιοκτησίας και αφορούν σε (ζώντα) δείγµατα ειδών του Πίνακα Α του
Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97 όπως κάθε φορά ισχύει, υπόκεινται σε άµεση
απόρριψη και στην κίνηση παράλληλα των προβλεπόµενων διοικητικών και
ποινικών διαδικασιών εκ µέρους σας κατά του δηλούντος µε την αίτησή του
την κατοχή αυτών, δεδοµένης της απαγόρευσης της παραγράφου α του
άρθρου 9 της ΚΥΑ αριθ. 125188/246/22-01-2013, εκτός και αν τα ζωντανά
δείγµατα στα οποία οι εν λόγω αιτήσεις αφορούν, εµπίπτουν σε µια από τις
κατηγορίες των εδαφίων β1 έως και β4, για τα οποία δυνάµει της
παραγράφου β, δεν ισχύουν οι απαγορεύσεις της παραγράφου α του εν λόγω
άρθρου.
•

Επισηµαίνουµε επίσης ότι:
- Εφόσον ικανοποιούνται όλες οι προβλεπόµενες συνθήκες για την
έκδοση ενός Πιστοποιητικού Προσωπικής Ιδιοκτησίας, αυτό
εκδίδεται στο ειδικό έντυπο του άρθρου 6 παρ. α της ΚΥΑ αριθ.
125188/246/22-01-2013 (1ος τύπος εντύπων -Πενταπλότυπο),
σηµειώνοντας Χ στο τετραγωνίδιο µε την ένδειξη “ΛΟΙΠΑ/OTHER”
και συµπληρώνοντας δίπλα στα διαλυτικά: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/PERSONAL OWNERSHIP. Κατά τα λοιπά το
έντυπο συµπληρώνεται στα υπόλοιπα τετραγωνίδια όπως ορίζεται στα
άρθρα 4 και 5 του Καν. 865/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
σύµφωνα µε τις οδηγίες και επεξηγήσεις που παρέχονται στην πίσω
όψη των ειδικών εντύπων του Παραρτήµατος Ι του Καν. 792/2012,
ενώ στο τετραγωνίδιο 23 συµπληρώνεται το παρακάτω κείµενο (όπως
ορίζεται στο άρθρο 39 παρ. 3 του ως άνω Κανονισµού):
« Ισχύει για πολλαπλές διασυνοριακές διελεύσεις εφόσον το δείγµα συνοδεύεται
από τον ιδιοκτήτη του. Το πρωτότυπο του εντύπου πρέπει να διατηρείται από τον
νόµιµο ιδιοκτήτη. Το δείγµα που καλύπτεται από το παρόν πιστοποιητικό δεν
επιτρέπεται να πωληθεί ή να µεταφερθεί µε άλλο τρόπο, εκτός εάν τηρούνται οι
διατάξεις του άρθρου 43 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής. Το
παρόν πιστοποιητικό δεν µεταβιβάζεται. Εάν το δείγµα πεθάνει, κλαπεί,
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καταστραφεί, χαθεί, πωληθεί ή εκχωρηθεί η ιδιοκτησία του µε άλλο τρόπο, το
πιστοποιητικό θα πρέπει να επιστραφεί πάραυτα στο διαχειριστικό όργανο που το
εξέδωσε. Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει µόνο εφόσον συνοδεύεται από
συµπληρωµατικό φύλλο, το οποίο πρέπει να σφραγίζεται και να υπογράφεται από
το τελωνείο σε κάθε συνοριακή διέλευση. Το παρόν πιστοποιητικό ουδόλως
επηρεάζει το δικαίωµα των κρατών να υιοθετούν αυστηρότερα εσωτερικά µέτρα
όσον αφορά στους περιορισµούς ή στις προϋποθέσεις για την κατοχή/διατήρηση
ζωντανών ζώων./ Valid for multiple cross-border movements where the specimen
is accompanied by its owner. Legal owner to retain original form. The specimen
covered by this certificate may not be sold or otherwise transferred except in
accordance with Article 43 of Commission Regulation (EC) No 865/2006. This
certificate is non-transferable. If the specimen dies, is stolen, destroyed or lost, or if
it is sold or if ownership of the specimen is otherwise transferred, this certificate
must be immediately returned to the issuing management authority. This certificate
is not valid unless accompanied by a continuation sheet, which must be stamped
and signed by a customs official at each border crossing. This certificate shall in
no way affect the right to adopt stricter national measures regarding restrictions or
conditions for the holding/keeping of live animals. »

-

Στο ως άνω εκδοθέν Πιστοποιητικό, επισυνάπτεται υποχρεωτικά ένα
συµπληρωµατικό φύλλο του άρθρου 6 παρ. δ της ΚΥΑ αριθ.
125188/246/22-01-2013 (5ος τύπος εντύπων -Μονότυπο), για χρήση
σύµφωνα µε το άρθρο 42 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 865/2006.

-

Για την ικανοποίηση της προϋπόθεσης του άρθρου 40 παρ. 1 εδαφ. α
Καν. 865/2006, κάθε µια από τις Περιφερειακές ∆ιαχειριστικές Αρχές
CITES, οφείλει να τηρεί ειδικό «Μητρώο ∆ειγµάτων που
Καλύπτονται από Πιστοποιητικό Προσωπικής Ιδιοκτησίας», όπου
θα καταχωρεί τα δείγµατα που καλύπτονται από Πιστοποιητικό
Προσωπικής Ιδιοκτησίας ιδιοκτήτη που έχει το συνήθη τόπο διαµονής
του στην περιφέρεια αρµοδιότητάς της. Το εν λόγω Μητρώο θα
περιλαµβάνει τις κάτωθι καταχωρήσεις:
Μητρώο ∆ειγµάτων που Καλύπτονται από Πιστοποιητικό
Προσωπικής Ιδιοκτησίας

α/α

Επιστηµονική
ονοµασία
είδους

Κοινή/Εµπορική
ονοµασία είδους

Ονοµατεπώνυµο
ιδιοκτήτη
δείγµατος

∆/νση
συνήθους
κατοικίας
ιδιοκτήτη
δείγµατος

Αριθµός
Πρωτοκόλλου
Πιστοποιητικού
Προσωπικής
Ιδιοκτησίας

1
2
κλπ
Κάθε Περιφερειακή ∆ιαχειριστική Αρχή CITES οφείλει να υποβάλλει
στη Κεντρική ∆ιαχειριστική Αρχή CITES αντίγραφο του ως άνω
µητρώου και κάθε επικαιροποίησής του, προς κατάρτιση και
ενηµέρωση συγκεντρωτικού αντίστοιχου «Μητρώου Επικρατείας
∆ειγµάτων που Καλύπτονται από Πιστοποιητικό Προσωπικής
Ιδιοκτησίας».
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-

Σύµφωνα µε το άρθρο 39 παρ. 4 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 865/2006,
εφόσον ένα ζώο που καλύπτεται από Πιστοποιητικό Προσωπικής
Ιδιοκτησίας, γεννήσει απογόνους, ο ιδιοκτήτης του οφείλει να σας
ενηµερώσει άµεσα, παρέχοντας τεκµήρια για την εν λόγω γέννηση
(π.χ. βεβαίωση κτηνιάτρου) µε αναλυτικές πληροφορίες για την
ηµεροµηνία γέννησης, το φύλλο, τους γονείς, και τα στοιχεία της
σήµανσης, και στην περίπτωση αυτή εκδίδεται και για τον εν λόγω
απόγονο σχετικό Πιστοποιητικό ή Άδεια κατά περίπτωση.

∆εδοµένης ιδίως της ελεύθερης ενδοκοινοτικής διακίνησης των ειδών των Πινάκων Β
και Γ του καν. 338/97 (καθώς µόνο για τα είδη του Πίνακα Α προβλέπεται η έκδοση
Πιστοποιητικού Εσωτερικής ∆ιακίνησης- για χρήση µόνο εντός της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας). Και δεδοµένου ότι οι κατέχοντες -για προσωπική χρήση- τέτοια
(ζωντανά) είδη (των Πινάκων Β και Γ), που πιθανώς να προέρχονται:
•

είτε από νόµιµη αγοραπωλησία από καταστήµατα κατοικίδιων ζώων (pet
shops) τα οποία τα εισήγαγαν στη χώρα µας είτε από τρίτη χώρα µε άδεια
εισαγωγής CITES, είτε από άλλη χώρα µέλος της Ε.Ε., χωρίς στην περίπτωση
αυτή να απαιτείται άδεια εισαγωγής στη χώρα µας,

•

είτε από απευθείας αγορά από νοµίµως λειτουργούντα εκτροφεία της χώρας
µας ή άλλης χώρας µέλους της Ε.Ε.,

•

είτε οποιασδήποτε άλλης µορφής νόµιµη κτήση,

έχουν κάθε δικαίωµα, αποδεικνύοντας τη νόµιµη κτήση τους, να ζητήσουν και να
τύχουν των ευεργετηµάτων των σχετικών διατάξεων µε την απόκτηση
Πιστοποιητικού Προσωπικής Ιδιοκτησίας για κάθε ζώο που κατέχουν.
∆εδοµένου επίσης ότι η ύπαρξη Πιστοποιητικού Προσωπικής Ιδιοκτησίας και η
καταχώρηση στα Μητρώα των υπηρεσιών σας των καλυπτόµενων από τέτοιο
πιστοποιητικό, ζώων που κατέχονται νόµιµα από φυσικά πρόσωπα για µη εµπορικούς
σκοπούς, διευκολύνει και απλοποιεί τους επιβαλλόµενους ελέγχους (σχετική και η
αριθ. 85285/395/23-01-2007 εγκύκλιός µας).
∆εδοµένου ακόµη ότι (σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Καν. 865/2006) το
Πιστοποιητικό Προσωπικής Ιδιοκτησίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε ως άδεια
εισαγωγής (του άρθρου 4 του Καν 338/97), είτε ως άδεια εξαγωγής ή πιστοποιητικό
επανεξαγωγής (του άρθρου 5 του Καν 338/97),
παρακαλούµε να επιδείξετε την δέουσα προσοχή για την πλήρη εφαρµογή του
Κεφαλαίου VIII του Καν (ΕΚ) αριθ. 865/2006, όπως ο εν λόγω Κανονισµός
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε: µε τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 100/2008, τον Καν. (ΕΕ)
αριθ. 791/2012 και τον Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθ. 792/2012. (βλέπε για
διευκόλυνση ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ που σας στάλθηκε µε την αριθ.
173853/2469/12-09-2012 εγκύκλιό µας), γνωστοποιώντας, σε κάθε περίπτωση, τις
σχετικές διατάξεις, καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ’ αυτές, στους
ενδιαφερόµενους ιδιοκτήτες τέτοιων δειγµάτων.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
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)

Μεσογείων 239, 15451 Ν. Ψυχικό - Αθήνα

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)

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)

5

Μ. Κοτοπούλη 62, 45445 Ιωάννινα

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 ΜΑΚΕ∆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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Α. ∆ασικές Αρχές Επιβολής της CITES:

1. ∆/νσεις ∆ασών των Νοµών του Κράτους άνευ ∆ασαρχείων
2. ∆ασαρχεία
Έδρες τους
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B. Λοιπές ∆ασικές Αρχές:

∆/ΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Πλην των ∆/νσεων ∆ασών των Νοµών
Καστοριάς και ∆ωδεκανήσου, καθώς και των ∆/νσεων ∆ασών των Νοµών άνευ ∆ασαρχείων, οι οποίες
περιλαµβάνονται στους κύριους αποδέκτες της παρούσης)

Έδρες τους
Γ. 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. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
2. Γραφείο κ. Ειδικού Γραµµατέα
3. Γραφείο κ. Προϊσταµένου Γεν. ∆/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας ∆ασών & Φ.Π.
4. Επιστηµονική Αρχή CITES
5. Υπαλλήλους του Τµήµατος ∆ιεθνών Συµβάσεων Ενταύθα
6. ∆/νση Οργάνωσης – Τµήµα Πληροφορικής Αµαλιάδος 17 ΑΘΗΝΑ
(υπόψη κου Χατζή και κου Τσώνη): -προκειµένου να µεριµνήσουν για την ανάρτηση της
παρούσας εγκυκλίου 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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