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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Στο πλαίσιο της παροχής θεµατικής πληροφόρησης, µε στόχο τόσο την υποβοήθηση των οργάνων επιβολής της
Σύµβασης CITES κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όσο και την ευρύτερη ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του
κοινού σε θέµατα προστασίας και διατήρησης των απειλούµενων µε εξαφάνιση ειδών πανίδας και χλωρίδας, η ∆ιεύθυνση
Αισθητικών ∆ασών, ∆ρυµών και Θήρας (Τµήµα ∆ιεθνών Συµβάσεων) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, ως Κεντρική ∆ιαχειριστική Αρχή CITES, επεξεργάσθηκε, µεταξύ άλλων, την κατάρτιση και έκδοση
ειδικού για τα Ελληνικά (ενδηµικά, αποδηµητικά, επιδηµητικά και εν γένει ενδιαιτώµενα στην Ελληνική Επικράτεια) είδη
άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας της Σύµβασης CITES (συµπεριλαµβανοµένων των καταλογογραφηθέντων στους
σχετικούς µε τη Σύµβαση Κανονισµούς της Ε.Ε.), οδηγού.
Για την άρτια κατάρτιση και την διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας του ως άνω οδηγού, απαιτήθηκε η ενσωµάτωση στην πληροφόρηση που αυτός θα παρέχει για το κάθε είδος πανίδας και χλωρίδας- και εικόνας (έγχρωµης) του κάθε
είδους. ∆εδοµένου δε του ότι η ως άνω έκδοση (συµπεριλαµβανοµένων των έγχρωµων εικόνων) επρόκειτο να αναρτηθεί
στον επίσηµο, ειδικό για την εφαρµογή της Σύµβασης CITES στην Ελλάδα, δικτυακό τόπο, οι εν λόγω εικόνες
απαιτήθηκε να είναι πρωτότυπες, απαλλαγµένες από δέσµευση πνευµατικών δικαιωµάτων είτε να µας έχει παρασχεθεί
το δικαίωµα χρησιµοποίησής τους ως άνω από τον κάτοχο των πνευµατικών τους δικαιωµάτων.
Για τους παραπάνω λόγους, και στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας για την προστασία και διατήρηση του φυσικού
περιβάλλοντος και των στοιχείων που το συνθέτουν, ζητήσαµε την συνδροµή εξειδικευµένων στα αντίστοιχα είδη
φορέων της πολιτείας, µη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων, επιστηµόνων, φυσιοδιφών κ.α. στην άρτια
κατάρτιση του ως άνω οδηγού, τους οποίους και ευχαριστούµε για τη συνδροµή που µας παρείχαν.
Λόγω του µεγάλου όγκου που θα είχε ο εν λόγω οδηγός, αποφασίσαµε για να καταστεί πιο εύχρηστος να
διασπάσουµε στα κάτωθι τεύχη:
•
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙ∆Η ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΜΕΡΟΣ 1ο ΠΑΝΙ∆Α Ενότητα 1η ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
•
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙ∆Η ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΜΕΡΟΣ 1ο ΠΑΝΙ∆Α Ενότητα 2η ΠΤΗΝΑ
•
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙ∆Η ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΜΕΡΟΣ 1ο ΠΑΝΙ∆Α Ενότητα 3η ΕΡΠΕΤΑ
•
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙ∆Η ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΜΕΡΟΣ 1ο ΠΑΝΙ∆Α Ενότητα 4η ΙΧΘΥΕΣ
•
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙ∆Η ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΜΕΡΟΣ 1ο ΠΑΝΙ∆Α Ενότητα 5η ΑΣΠΟΝ∆ΥΛΑ
•
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙ∆Η ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΜΕΡΟΣ 2ο ΧΛΩΡΙ∆Α

τον

Στην κατάρτιση του ανά χείρας (τρίτου κατά σειρά) τεύχους συνέδραµαν, µε την παροχή φωτογραφιών, οι:
•
Ιωάννα Χαλινίδου, ∆ασολόγος, Προϊσταµένη του Γραφείου ∆ιεθνών Συµβάσεων της Περιφερειακής
∆ιαχειριστικής Αρχής CITES Κεντρικής Μακεδονίας.
•
Ζαχαρίας Πρωϊµάκης, ∆ασολόγος, Προϊστάµενος του Τµήµατος ∆ιεθνών Συµβάσεων της Ελληνικής
Κεντρικής ∆ιαχειριστικής Αρχής CITES.
•
Ελληνική Ερπετολογική Εταιρία (δια του µέλους της και µέλους της Ελληνικής Επιστηµονικής Αρχής CITES
∆ρ/ος Μαρίας ∆ηµάκη, Βιολόγου)
•
ΑΡΧΕΛΩΝ (Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας)
Η φωτογραφία του εξωφύλλου, που τραβήχθηκε από την Ιωάννα Χαλινίδου, απεικονίζει, από πάνω προς τα κάτω κατά
σειρά, νεαρά άτοµα των ειδών: Testudo marginata, Testudo graeca και Testudo hermanni, στην καταχωρισµένη µε τον
κωδικό GR RCM B 00001 ατοµική επιχείρηση εκτροφείου χελωνών του Σωκράτη ∆ήµου στην Νέα Απολλωνία
Θεσσαλονίκης.
Σ΄ όλους αυτούς εκφράζουµε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες µας.
Το ανά χείρας τεύχος αποτελεί την δεύτερη έκδοση, επικαιροποιηµένη τον ∆εκέµβρη του 2013 και αναρτάται στον
επίσηµο για την εφαρµογή της Σύµβασης CITES στην Ελλάδα ιστοτόπο: http://www.ypeka.gr →∆ΑΣΗ→ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES→ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙ∆Η CITES→1ο Μέρος: Πανίδα, 3η Ενότητα: Ερπετά

Ζαχαρίας Αρτ. Πρωϊµάκης
Προϊστάµενος του Τµήµατος ∆ιεθνών Συµβάσεων
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F A U N A (ΠΑΝΙ∆Α)
PHYLUM

C H O R D A T A (ΣΠΟΝ∆ΥΛΩΤΑ)
CLASS REPTILIA (ΕΡΠΕΤΑ)

TESTUDINES
Testudinidae
Testudo graeca (Ελληνική χερσαία χελώνα) .........................................................4
Testudo marginata (χερσαία χελώνα κρασπεδωτή).................................................5
Testudo hermanni (χερσαία χελώνα του Χέρµαν)...................................................6
Cheloniidae
Caretta caretta (Θαλάσσια χελώνα Καρέττα) .........................................................7
Chelonia mydas (Θαλάσσια χελώνα Μύδας) ...........................................................8
Dermochelyidae
Dermochelys coriacea (∆ερµατοχελώνα) .................................................................9
SAURIA
Chamaeleonidae
Chamaeleo chamaeleon (Ευρωπαϊκός χαµαιλέων).................................................10
Chamaeleo africanus (Αφρικανικός χαµαιλέων) ....................................................11
SERPENTES
Boidae
Eryx jaculus. (Έρυξ, Ερηµόφιδο, Λουρίτης)..........................................................12
Viperidae
Vipera ursinii (Οχιά των λιβαδιών) ........................................................................13
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TESTUDINES
Testudinidae

ΦΩΤΟ.: Ιωάννα Χαλινίδου

(Θεσσαλονίκη)

Testudo graeca

Παράρτηµα CITES
ΙΙ
(συµπεριλαµβανόµενο στα
Testudinidae spp.)

Ελληνική χερσαία χελώνα
Πίνακας Καν. (ΕΚ) 338/97
Α

Εθνικό Ειδικό Καθεστώς
Π.∆. 67/1981,
ΚΥΑ αριθ. 33318/3028/11-12-1998,
όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ αριθ.
Η.Π 14849/853/Ε103/04-04-2008,
Σύµβαση Βέρνης (Παράρτηµα ΙΙ)
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TESTUDINES
Testudinidae

ΦΩΤΟ.: Ζαχαρίας Πρωϊµάκης (Αισθητικό ∆άσος Καισαριανής – Αττική )
Testudo marginata

Παράρτηµα CITES
ΙΙ
(συµπεριλαµβανόµενο στα
Testudinidae spp.)

χερσαία χελώνα κρασπεδωτή
Πίνακας Καν. (ΕΚ) 338/97
Εθνικό Ειδικό Καθεστώς
Π.∆. 67/1981,
Α
ΚΥΑ αριθ. 33318/3028/11-12-1998,
όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ αριθ.
Η.Π 14849/853/Ε103/04-04-2008,
Σύµβαση Βέρνης (Παράρτηµα ΙΙ)
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TESTUDINES
Testudinidae

ΦΩΤΟ.: Ζαχαρίας Πρωϊµάκης (Βόρεια Εύβοια)
Testudo hermanni

Xερσαία χελώνα του Χέρµαν, Μεσογειακή χελώνα, Λιβαδοχελώνα
[Μοιάζει µε την Ελληνική χελώνα (Testudo graeca) από την οποία ξεχωρίζει εύκολα γιατί κατά κανόνα
φέρει δύο πλάκες πάνω από το µέρος της ουράς, αντί µιας πλάκας που φέρει η Ελληνική χελώνα]

Παράρτηµα CITES
ΙΙ
(συµπεριλαµβανόµενο στα
Testudinidae spp.)

Πίνακας Καν. (ΕΚ) 338/97
Α

Εθνικό Ειδικό Καθεστώς
Π.∆. 67/1981,
ΚΥΑ αριθ. 33318/3028/11-12-1998,
όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ αριθ.
Η.Π 14849/853/Ε103/04-04-2008,
Σύµβαση Βέρνης (Παράρτηµα ΙΙ)
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TESTUDINES
Cheloniidae

ΦΩΤΟ.: Από το αρχείο του ΑΡΧΕΛΩΝ
Caretta caretta

Θαλάσσια χελώνα Καρέττα
Το καβούκι (κέλυφος ή χέλυο) της Καρέττα φθάνει σε µήκος τα 90 cm και έχει σχήµα καρδιάς µε
5 ζεύγη πλευρικών πλακών. Το χρώµα του (άνω κέλυφος ή καραπάτσο) είναι καφέ-πράσινο. Το
κάτω µέρος (πλάστρον) είναι αχνό κίτρινο.
Είναι το µόνο, από τα 3 είδη θαλασσίων χελωνών που απαντώνται τακτικά στη Μεσόγειο, που
ωοτοκεί στην Ελλάδα. Οι σηµαντικότερες παραλίες ωοτοκίας της είναι: στον Κόλπο του Λαγανά
(Ζάκυνθος)-όπου η πυκνότητα φωλιών είναι ιδιαίτερα υψηλή, αφού σε µια παραλία (Σεκάνια)
µπορεί να φθάσει περίπου 1.500 φωλιές ανά χιλιόµετρο που είναι από τις υψηλότερες στον κόσµο, στον Κόλπο της Κυπαρισσίας και στον Λακωνικό Κόλπο, περιοχή Κορώνης (Πελοπόννησος) και
στο Ρέθυµνο και στους Κόλπους Χανίων και Μεσσαράς (Κρήτη).

Παράρτηµα CITES
I
(συµπεριλαµβανόµενο στα
Cheloniidae spp.)

Πίνακας Καν. (ΕΚ) 338/97
Α
(συµπεριλαµβανόµενο στα
Cheloniidae spp.)

Εθνικό Ειδικό Καθεστώς
Π.∆. 67/1981,
ΚΥΑ αριθ. 33318/3028/11-12-1998,
όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ αριθ.
Η.Π 14849/853/Ε103/04-04-2008,
Σύµβαση Βέρνης (Παράρτηµα ΙΙ)
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TESTUDINES
Cheloniidae

ΦΩΤΟ.: Από το αρχείο του ΑΡΧΕΛΩΝ
Chelonia mydas

Θαλάσσια χελώνα Μύδας
Το καβούκι της ενήλικης Μύδας ή Πράσινης χελώνας (ονοµασία που αποδίδεται συχνά στο είδος
αυτό εξαιτίας του πράσινου χρώµατος του λίπους µέσα στο σώµα της) φθάνει σε µήκος το 1m. Το
χρώµα του (άνω κέλυφος ή καραπάτσο) είναι σκούρο καφέ-λαδί. Το κάτω µέρος (πλάστρον) είναι
ασπροκίτρινο. Στη Μεσόγειο οι περιοχές ωοτοκίας της εντοπίζονται σε µικρούς αριθµούς στην
ανατολική µεσόγειο (ακτές της Κύπρου και της Νότιας Τουρκίας)

Παράρτηµα CITES
I
(συµπεριλαµβανόµενο στα
Cheloniidae spp.)

Πίνακας Καν. (ΕΚ) 338/97
Α
(συµπεριλαµβανόµενο στα
Cheloniidae spp.)

Εθνικό Ειδικό Καθεστώς
Π.∆. 67/1981,
ΚΥΑ αριθ. 33318/3028/11-12-1998,
όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ αριθ.
Η.Π 14849/853/Ε103/04-04-2008,
Σύµβαση Βέρνης (Παράρτηµα ΙΙ)
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TESTUDINES
Dermochelyidae

ΦΩΤΟ.: Από το αρχείο του ΑΡΧΕΛΩΝ
Dermochelys coriacea

∆ερµατοχελώνα
Είναι η µεγαλύτερη θαλάσσια χελώνα, αφού το µήκος του καβουκιού της µπορεί να ξεπεράσει τα
2m. Όπως είναι εµφανές και από το όνοµάτης, το καβούκι της δεν φέρει πλάκες, αλλά σκληρό
δέρµα, χρώµατος µαύρου µε αραιά ροζ και λευκά στίγµατα. Στο πάνω µέρος του καβουκιού της
φέρει πέντε παράλληλες προεξοχές («καρίνες»). ∆εν γεννούν στη Μεσόγειο, αλλά µπαίνουν
σ΄αυτήν ακολουθώντας το ρεύµα του Γιβλαρτάρ. Ξεβράζονται συχνά στις ελληνικές ακτές.

Παράρτηµα CITES
I

Πίνακας Καν. (ΕΚ) 338/97
Α

Εθνικό Ειδικό Καθεστώς
Π.∆. 67/1981,
ΚΥΑ αριθ. 33318/3028/11-12-1998,
όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ αριθ.
Η.Π 14849/853/Ε103/04-04-2008,
Σύµβαση Βέρνης (Παράρτηµα ΙΙ)
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SAURIA
Chamaeleonidae

ΦΩΤΟ.: Μαρία ∆ηµάκη (Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία)
Chamaeleo chamaeleon

Ευρωπαϊκός Χαµαιλέων

Παράρτηµα CITES
IΙ
(συµπεριλαµβανόµενο στα
Chamaeleo spp.)

Πίνακας Καν. (ΕΚ) 338/97
A

Εθνικό Ειδικό Καθεστώς
Π.∆. 67/1981,
ΚΥΑ αριθ. 33318/3028/11-12-1998,
όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ αριθ.
Η.Π 14849/853/Ε103/04-04-2008,
Σύµβαση Βέρνης (Παράρτηµα ΙΙ)
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SAURIA
Chamaeleonidae

ΦΩΤΟ.: Μαρία ∆ηµάκη (Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία)
Chamaeleo africanus

Αφρικανικός Χαµαιλέων
Η µοναδική περιοχή φυσικής εξάπλωσης στην ηπειρωτική Ελλάδα του είδους αυτού, που είναι και
η µοναδική της Ευρώπης, είναι στην παραλία της Γιάλοβας στην Πύλο της Μεσσηνίας.

Παράρτηµα CITES
IΙ
(συµπεριλαµβανόµενο στα

Πίνακας Καν. (ΕΚ) 338/97
Β
(συµπεριλαµβανόµενο στα

Chamaeleo spp.)

Chamaeleo spp.)

Εθνικό Ειδικό Καθεστώς
Σύµβαση Βέρνης (Παράρτηµα ΙΙI)
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SERPENTES
Boidae

ΦΩΤΟ.: Μαρία ∆ηµάκη (Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία)
Eryx jaculus

Έρυξ, Ερηµόφιδο, Λουρίτης

Παράρτηµα CITES
IΙ
(συµπεριλαµβανόµενο στα
Boidae spp.)

Πίνακας Καν. (ΕΚ) 338/97
A

Εθνικό Ειδικό Καθεστώς
ΚΥΑ αριθ. 33318/3028/11-12-1998,
όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ αριθ.
Η.Π 14849/853/Ε103/04-04-2008,
Σύµβαση Βέρνης (Παράρτηµα ΙΙI)
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SERPENTES
Viperidae

ΦΩΤΟ: Jeroen Speybroeck (Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία)
Vipera ursinii

Οχιά των λιβαδιών

Παράρτηµα CITES
I

Πίνακας Καν. (ΕΚ) 338/97
A

Εθνικό Ειδικό Καθεστώς
ΚΥΑ αριθ. 33318/3028/11-12-1998,
όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ αριθ.
Η.Π 14849/853/Ε103/04-04-2008,
Σύµβαση Βέρνης (Παράρτηµα ΙΙ)

13

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Το έγχρωµο πλαίσιο, στο οποίο τοποθετείται η ανά σελίδα σχετική καταχώρηση κάθε
είδους, χρησιµοποιείται για να επισηµάνει αντίστοιχα ότι:
Το σχολιαζόµενο είδος περιλαµβάνεται στον Πίνακα Α του Καν.
(ΕΚ) αριθ. 338/97
Το σχολιαζόµενο είδος περιλαµβάνεται στον Πίνακα Β του Καν.
(ΕΚ) αριθ. 338/97
Το σχολιαζόµενο είδος περιλαµβάνεται στον Πίνακα Γ του Καν.
(ΕΚ) αριθ. 338/97
Ο πίνακας του παρακάτω τύπου:
Παράρτηµα CITES
Πίνακας Καν. (ΕΚ) 338/97
II
Α

Εθνικό Ειδικό Καθεστώς
Π.∆. 67/1981,
ΚΥΑ αριθ. 33318/3028/11-12-1998,
όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ
αριθ. Η.Π 14849/853/Ε103/04-04-2008

αναγιγνώσκεται ως εξής:
• Στην πρώτη στήλη τα σύµβολα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ (χώρα), παραπέµπουν στο
Παράρτηµα της Σύµβασης CITES στο οποίο είναι καταλογογραφηµένοι οι
ελληνικοί πληθυσµοί του σχολιαζόµενου είδους.
• Στην δεύτερη στήλη τα σύµβολα Α, Β και Γ , παραπέµπουν στον Πίνακα του
Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97 στον οποίο είναι καταλογογραφηµένοι οι ελληνικοί
πληθυσµοί του σχολιαζόµενου είδους.
• Στην τρίτη στήλη τα σύµβολα Π.∆. 67/1981, ΚΥΑ αριθ. 33318/3028/11-12-1998, όπως τροποποιήθηκε
από την ΚΥΑ αριθ. Η.Π 14849/853/Ε103/04-04-2008, Σύµβαση Βέρνης
και - , παραπέµπουν
αντίστοιχα στο γεγονός αν το σχολιαζόµενο είδος καλύπτεται από ιδιαίτερα
αυξηµένο καθεστώς προστασίας βάσει του εθνικού µας δικαίου:
o Π.∆. 67/1981: υποδηλώνει το γεγονός ότι το σχολιαζόµενο είδος είναι
καταλογογραφηµένο στους πίνακες του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 67/1981 «Περί
προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και Αγρίας Πανίδος και καθορισµού
διαδικασίας συντονισµού και Ελέγχου της Ερεύνης επ΄ αυτών» (ΦΕΚ 23/τ.Α΄/3001-81, όπως διορθώθηκε µε το ΦΕΚ 43/τ.Α΄/18-02-81), όπως τροποποιήθηκε µε
το Π.∆. 256/1987 (ΦΕΚ114/τ.Α΄/07-07-1987).
o

o

ΚΥΑ αριθ. 33318/3028/11-12-1998, όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ αριθ. Η.Π 14849/853/Ε103/04-042008:
υποδηλώνει το γεγονός ότι το σχολιαζόµενο είδος είναι

καταλογογραφηµένο στο παράρτηµα IV (µε τα ζωικά και φυτικά είδη
Κοινοτικού ενδιαφέροντος που απαιτούν αυστηρή προστασία) της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης της 11-12-1998 «Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών
για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) καθώς και της άγριας
πανίδας και χλωρίδας» (ΦΕΚ1289/τ.Β΄/28-12-1998), των Υπουργών:
Εσωτερικών, ∆ηµ. ∆ιοικησης & Αποκέντρωσης – Εθνικής Οικονοµίας και
Οικονοµικών – Ανάπτυξης – Περιβ/ντος, Χωροταξίας & ∆ηµ. Έργων –
Γεωργίας – Εµπορικής Ναυτιλίας – Πολιτισµού, όπως τροποποιήθηκε από την
ΚΥΑ αριθ. Η.Π 14849/853/Ε103/04-04-2008 «Τροποποίηση των υπ’ αριθµ.
33318/3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β΄1289) και υπ’ αριθµ.
29459/1510/2005 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β΄992), σε συµµόρφωση µε
διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συµβουλίου της 20ης Νοεµβρίου 2006 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΦΕΚ 645/τ.Β΄/11-04-2008), των Υπουργών Οικονοµίας
και Οικονοµικών – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων.
Σύµβαση Βέρνης: υποδηλώνει το γεγονός ότι το σχολιαζόµενο είδος είναι
καταλογογραφηµένο είτε στο παράρτηµα ΙΙ (µε τα είδη πανίδας υπό αυστηρή
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o

προστασία), είτε στο παράρτηµα ΙΙΙ (µε τα είδη πανίδας υπό προστασία) της
κυρωθείσης µε το Ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 32/τ.Α΄/14-03-1983) Σύµβασης «για τη
διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης», που
υπεγράφη στις 19-09-1979 στη Βέρνη µε έναρξη ισχύος της την 01-06-1982 και
θεµατοφύλακα το Συµβούλιο της Ευρώπης.
-: υποδηλώνει το γεγονός ότι οι ελληνικοί πληθυσµοί του σχολιαζόµενου είδους
δεν διέπονται από κάποιο ιδιαίτερα αυξηµένο εθνικό καθεστώς προστασίας,
αλλά µόνο από τις γενικές περί προστασίας της άγριας ζωής διατάξεις της
δασικής νοµοθεσίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η παρούσα (2η) έκδοση αποτελεί επικαιροποίηση της αρχικής (1ης) έκδοσης (σχετική η
αριθµ. 95217/3382/31-07-2008 εγκύκλιός µας) βάσει των σε ισχύ*, κατά την
ηµεροµηνία ολοκλήρωσής της, Παραρτηµάτων και Πινάκων της Σύµβασης CITES και
του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97 (όπως τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
318/2008) αντίστοιχα και ολοκληρώθηκε στις 13-12-2013.

•

Παραρτήµατα (Appendices) I, II και III της CITES που έχουν νοµική ισχύ από 12 Ιουνίου 2013 και Πίνακες
(Annexes) Α, Β, Γ και ∆ του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 750/2013, ο οποίος τροποποίησε το Παράρτηµα του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στα Παραρτήµατα της Σύµβασης της Βέρνης,
αφορούν στα τροποποιηµένα Παραρτήµατα της εν λόγω Σύµβασης που είναι σε ισχύ από
την 1η Μαρτίου 2002.
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