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ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: ∆ιευκρίνιση για την κατάρτιση Μητρώου καταχώρησης επιχειρήσεων
εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας.
ΣΧΕΤ.: α) Η αριθμ. 106686/5987/25-11-2005 εγκύκλιός μας.
β) Το αριθμ. 7403 πε/29-12-2005 έγγραφό της ∆/νσης ∆ασών Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Γραφείο ∆ιεθνών Συμβάσεων).
Με αφορμή το ανωτέρω (β) σχετικό, με το οποίο η περιφερειακή ∆ιαχειριστική Αρχή CITES
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ζήτησε να διευκρινίσουμε αν στο υπό κατάρτιση Μητρώο του
θέματος, στο οποίο αναφέρεται η ανωτέρω (α) σχετική εγκύκλιός μας, οφείλουν να ενταχθούν μόνο
οι κατηγορίες εμπορικών επιχειρήσεων και φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν άμεση
σχέση με τα είδη πανίδας και χλωρίδας που περιλαμβάνονται στους σχετικούς καταλόγους της
Σύμβασης CITES και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 338/97 (δηλαδή τα είδη –CITES- των
περιπτώσεων α΄ και β΄ του άρθρου 2 της ΚΥΑ 331794/12-03-99) ή και αυτές που σχετίζονται με τα
είδη πανίδας και χλωρίδας που δεν περιλαμβάνονται στους ως άνω καταλόγους (δηλαδή τα είδη ΜΗ CITES- των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ του άρθρου 2 της ΚΥΑ 331794/12-03-99), διευκρινίζουμε
τα εξής:
Όπως κατά την άποψή μας έγινε σαφές με την ανωτέρω (α) σχετική, η αριθμ. 331739/26-02-1999
(ΦΕΚ194/τ. Β΄/08-03-1999) Υπουργική απόφαση, (η εφαρμογή της οποίας είναι υποχρεωτική,
καθορίζοντας την Κατάρτιση του Μητρώου του θέματος) συμπεριέλαβε για εθνικούς λόγους στους
υπόχρεους εγγραφής στο Μητρώο, εκτός από τους υπόχρεους προς εγγραφή στο προβλεπόμενο
από την ∆ιεθνή Σύμβαση και τον εφαρμοστικό αυτής Κανονισμό της Ε.Ε. Μητρώο επιχειρήσεων
εμπορίας και διακίνησης ειδών CITES, και άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων και νομικών ή φυσικών
προσώπων, που είτε ασχολούνται με είδη MH CITES, είτε δεν ανήκουν στις κατηγορίες εκείνες οι
οποίες με βάση την Σύμβαση και τον σχετικό Κανονισμό της Ε.Ε. έχουν υποχρέωση εγγραφής
τους στο προβλεπόμενο από την ∆ιεθνή Σύμβαση και τον εφαρμοστικό αυτής Κανονισμό της Ε.Ε.
Μητρώο.
Κατά συνέπεια, στο Μητρώο του θέματος θα πρέπει να καταγραφούν όλες οι κατηγορίες
επιχειρήσεων και φυσικών ή νομικών προσώπων, όπως αυτές αναφέρθηκαν στην ανωτέρω (α)
σχετική εγκύκλιό μας, που ασχολούνται με είδη της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας εν
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γένει, δηλαδή και είδη CITES (CITES listed species) και είδη ΜΗ CITES (Non CITES listed
species).
Αυτό μπορεί να γίνει απλούστερα κατανοητό, αν συνειδητοποιηθεί απ΄ όλους σας ότι κάθε μία από
τις ως άνω επιχειρήσεις εμπορίας, διάθεσης στην αγορά και διακίνησης ειδών ΜΗ CITES είναι «εν
δυνάμει» και επιχείρηση εμπορίας, διάθεσης στην αγορά και διακίνησης ειδών CITES.
Η καταγραφή και καταχώρηση στο μητρώο και αυτών των επιχειρήσεων είναι απαραίτητη και
διευκολύνει, εκτός των άλλων, την εξέταση αιτημάτων εκδόσεως αδειών εισαγωγής ή εξαγωγής,
χωρίς να απαιτείται με κάθε σχετικό αίτημά του ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος να προσκομίζει τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στο υπόδειγμα ΙΙ της (α) σχετικής εγκυκλίου μας, απλουστεύοντας
τις σχετικές διαδικασίες.
Για παράδειγμα: Εάν ένας εκτροφέας θηραμάτων -ο οποίος έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο- που
βάσει της άδειας ίδρυσης εκτροφείου θηραμάτων έχει το δικαίωμα διατήρησης και λειτουργίας
εκτροφείου πτερωτών θηραμάτων για συγκεκριμένα είδη και με συγκεκριμένη δυναμικότητα κατά
είδος (1000 φασιανούς, 2000 ορτύκια) με σκοπό την κρεατοπαραγωγή, σας ζητήσει (σε εφαρμογή
του άρθρου 8 της αριθμ. 331794/12-03-99 ΚΥΑ) με αίτησή του στην οποία θα αναγράφει και τον
αριθμό μητρώου που του έχει αποδοθεί -προσκομίζοντας το σχετικό παράβολο- να του εκδώσετε
άδεια εισαγωγής από το εξωτερικό 1500 ζωντανών φασιανών και 40 λαγών, οφείλεται να
ανατρέξετε στο αντίστοιχο βιβλίο του Μητρώου και να διαπιστώσετε από την στήλη «Άλλα σχετικά
στοιχεία» (όπου πρέπει να καταχωρείτε τον αριθμό της απόφασης ίδρυσης του εκτροφείου αλλά
και τα είδη και την δυναμικότητα που δικαιούται να εκτρέφει σ΄ αυτό) ότι η εν λόγω επιχείρηση :
έχει μεν άδεια εκτροφής για φασιανούς (1000 άτομα), δεν έχει δε άδεια για λαγούς. Κατά συνέπεια
στην περίπτωση αυτή οφείλετε να απορρίψετε το αίτημα του ενδιαφερομένου κατά το μέρος που
αφορά εισαγωγή λαγών και να εκδώσετε άδεια εισαγωγής μόνο για τα 1500 (αιτηθέντα) άτομα
φασιανού, επισημαίνοντας στην σχετική άδεια την υποχρέωση του εισαγωγέα-εκτροφέα να
εισαγάγει σταδιακά την εν λόγω ποσότητα ώστε κάθε φορά ο πληθυσμός των ατόμων του
συγκεκριμένου είδους στο εκτροφείο του να μην υπερβαίνει την δυναμικότητά του, με κοινοποίηση
της αδείας αυτής στο ∆ασαρχείο της περιοχής για τους σχετικούς ελέγχους του λόγω
αρμοδιότητας.
Είναι αναγκαίο επίσης να διευκρινισθεί ότι για κάθε έναν από τους καταχωρούμενους ως άνω στο
Μητρώο του θέματος, επιβάλλεται να διατηρείται στο αρχείο της υπηρεσία σας ειδικός φάκελος
όπου θα τίθενται όλες οι άδειες που εκδίδετε υπέρ αυτού (άδειες για είδη CITES και απλές άδειεςγια είδη ΜΗ CITES). Όταν θα χρειαστεί να αναφέρουμε στα ∆ιεθνή και Κοινοτικά Όργανα τις
καταχωρηθείσες στο προβλεπόμενο από την ∆ιεθνή Σύμβαση και τον εφαρμοστικό αυτής
Κανονισμό της Ε.Ε. Μητρώο επιχειρήσεις, εξυπακούεται ότι θα αναφερθούν μόνο οι επιχειρήσεις
υπέρ των οποίων (όπως θα προκύπτει από τον φάκελλό τους) εκδόθηκαν άδειες CITES (έστω και
μία).
Με την ευκαιρία, παρακαλούμε όπως επισπεύσετε τις ενέργειές σας για την κατάρτιση και
ολοκλήρωση του εν λόγω μητρώου, δίνοντας στις υφιστάμενές σας δασικές υπηρεσίες τις
απαραίτητες οδηγίες και παρέχοντάς τους το απαραίτητο υλικό (αντίγραφα αιτήσεων) για τον
σκοπό αυτό.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥ∆ΑΚΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ για ενέργεια
1. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
2. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
3. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
4. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
5. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
6. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
7. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
8. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
9. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
10. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
11. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
12. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
13. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Έδρες τους
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