ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ. Π.
Δ/ΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ,
ΔΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Κεντρική Διαχειριστική Αρχή CITES)
----------------------------Ταχ. Δ/νση
: Χαλκοκονδύλη 31
Ταχ. Κώδικας : 10164 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ζ. Πρωϊμάκης
Τηλέφωνο
: 210 2124568
FAX
: 210 5242663

ΑΘΗΝΑ,
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ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 85285 / 395
ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Κοινοποίησης

ΘΕΜΑ: Διενέργεια ελέγχων εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης CITES.
Α. ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Με προγενέστερες εγκυκλίους μας, που αφορούν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, (αριθμ.:
100783/3868/28-07-2005, 102138/4437/31-08-2005, 92057/2397/25-04-2006 και 95411/3648/2606-2006), σας γνωστοποιήθηκε το ισχύον σήμερα θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή στη χώρα μας
της Διεθνούς Σύμβασης CITES, για να το εφαρμόζετε κατά θέμα αρμοδιότητάς σας. Στην αριθμ.
99098/5881/16-10-2006 Κοινή Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς
χλωρίδας» (ΦΕΚ 1570/τ.Β΄/26-10-2006), παρατέθηκαν τα σε ισχύ Παραρτήματα και οι Πίνακες
της Σύμβασης CITES και του Κανονισμού (ΕΚ) 338/1997 αντίστοιχα, με τα προστατευόμενα είδη
πανίδας και χλωρίδας. Ενώ με την αριθμ. 96646/4202/20-07-2006 εγκύκλιό μας παρασχέθηκαν
διευκρινήσεις και κατάλογος ειδών αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 της ΚΥΑ
331794/12-03-99, όπως ισχύει (βλέπε ΚΥΑ αριθμ. 99098/5881/16-10-2006), που αναφέρεται στην
έκδοση (απλών) αδειών για είδη μη CITES.
B. ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ
Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ 99098/5881/16-10-2006 (ΦΕΚ 1570/τ.Β΄/26-10-2006), η
εφαρμογή της Σύμβασης CITES και των σχετικών με αυτήν Κανονισμών (ΕΚ), έχει ανατεθεί στα
αρμόδια διαχειριστικά όργανα CITES, τις δασικές και τελωνειακές αρχές του Κράτους.
Β1. Διαχειριστικά Όργανα CITES:
Πρόκειται για τις 14 Διαχειριστικές Αρχές CITES (Κεντρική και 13 περιφερειακές) που
συστήθηκαν με το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ303/τ.Α΄/24-12-2003), οι οποίες
φαίνονται στο παρακάτω οργανόγραμμα:
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ, ΔΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΑΡΧΗ CITES

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ -ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES
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Β2. Δασικές Αρχές:

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόκειται για τις (υπαγόμενες διοικητικά στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας) κατά τόπους
(1ου
επιπέδου) αρμόδιες δασικές υπηρεσίες (Δασαρχεία και Διευθύνσεις Δασών άνευ
δασαρχείων), που τελούν υπό την εποπτεία των (2ου επιπέδου) Δ/νσεων Δασών των Νομών του
Κράτους, των οποίων προΐστανται οι (3ου επιπέδου) Διευθύνσεις Δασών των Περιφερειών του
Κράτους και των οποίων την ευθύνη επιθεώρησης έχουν οι (3ου επιπέδου) Επιθεωρήσεις Δασών
των Περιφερειών του Κράτους.

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΑΘΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
Ν.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΡΟΥ
Άνευ δασαρχείων
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΗΒΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
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Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΑΡΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Άνευ δασαρχείων

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Άνευ δασαρχείων

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Άνευ δασαρχείων
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΙΛΚΙΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &
ΘΡΑΚΗΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
Άνευ δασαρχείων
Άνευ δασαρχείων
Άνευ δασαρχείων

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΑΡΟΙΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
Άνευ δασαρχείων
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΑΣΟΥ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Άνευ δασαρχείων
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Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΒΥΤΙΝΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Άνευ δασαρχείων
Άνευ δασαρχείων
Άνευ δασαρχείων

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Άνευ δασαρχείων

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Άνευ δασαρχείων

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Άνευ δασαρχείων

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Άνευ δασαρχείων

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

Άνευ δασαρχείων

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ

Άνευ δασαρχείων

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΙΟΥ

Άνευ δασαρχείων

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Άνευ δασαρχείων

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Άνευ δασαρχείων

Άνευ δασαρχείων

Άνευ δασαρχείων
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Β3. Τελωνειακές Αρχές (η εν λόγω ενότητα παρατίθεται όπως τροποποιήθηκε αρχικά βάσει της
αριθμ. 99847/5052/12-09-2007 εγκυκλίου μας, και ακολούθως βάσει της αριθμ. 105762/3042/27-082009 εγκυκλίου μας):
Β3.1. Αρμόδιες για είδη CITES:
Πρόκειται για τα ορισθέντα από τη χώρα μας –σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 του Καν. (ΕΚ)
338/97- αρμόδια τελωνεία εισαγωγής και εξαγωγής δειγμάτων ειδών CITES, του παρακάτω
πίνακα, που κοινοποιήθηκε στις Τελωνειακές Αρχές με το αριθμ.A4406/714/A0019/06-08-2007
(K.A.510.4) έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Δ/νση 19η Τελωνειακών
Διαδικασιών), όπως ακολούθως τροποποιήθηκε με το αριθμ.5030720/3666/Α0019/31-07-2009
(Κ.Α.510.4) όμοιο και τα οποία έχουν επισήμως γνωστοποιηθεί στην Γραμματεία CITES των
Ηνωμένων Εθνών και στην Ε.Ε. με το αριθμ. 105761/3037/27-08-2009 έγγραφο της Κεντρικής
Διαχειριστικής Αρχής CITES:
Places of introduction, export and import/ Τελωνεία εισόδου, εξόδου και εισαγωγής:
Customs
/
Τελωνεία

Live animals
/
Ζώντα ζώα
Εμπορίας
Συντροφιάς
/
/
of trade
Pets
accompanied
by their
owner

Αερολιμένα
«Ελευθέριος Βενιζέλος» /
Airport “Eleftherios
Venizelos”
Ε΄ Πειραιά / E Piraeos
Α΄ Πειραιά / A Piraeos
Λαυρίου / Lavrio
Ελευσίνας / Elefsina
Βόλου / Volos
Πάτρας / Patras
Κακαβιάς / Kakavia
Ηγουμενίτσας
Igoumenitsa
Νίκης / Niki

+

Parts and
derivatives
of animal

Parts and
derivatives of
plant species

species

origin /

origin /

Μέρη και
Παράγωγα
Φυτικής
προέλευσης

+

Μέρη και
Παράγωγα
Ζωικής
προέλευση
ς
+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

/
+

Live
plants
/
Ζώντ
α
Φυτά
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Κρυσταλλοπηγής
/
+
+
Kristallopiyi
Β΄Θεσσαλονίκης
/
B
+
+
+
+
Thessaloniki
Ε΄
Αερολιμένα +
+
+
+
+
Θεσσαλονίκης
/
E
Thessaloniki (airport)
Ευζώνων / Evzoni
+
+
+
+
+
Ειδομένης / Idomeni
+
+
+
Καβάλας / Kavala
+
+
Κήπων / Kipi
+
+
+
+
Πυθείου / Pythio
+
+
Καστανιών / Kastanies
+
+
Ναυπλίου /Nafplio
+
+
Ηρακλείου / Heraklion
+
+
+
Χανίων / Chania
+
+
+
Μυτιλήνης / Mytilini
+
+
+
Χίου / Chios
+
+
+
Σάμου / Samos
+
+
+
Ρόδου / Phodes
+
+
+
Αλεξανδρούπολης
/
+
+
Alexandroupoli
Καλύμνου/ Kalimnou
+
Κώς/ Kos
+
Μύρινα Λήμνου/ Myrina
+
Limnou
Αργοστόλι Κεφαλληνίας/
+
Argostoli Keffalinias
Σύρου/ Syrou
+
Κέρκυρας/ Kerkiras
+
Καστοριάς/ Kastorias
+*
Σιάτιστας/ Siatistas
+*
*ONLY if specimens have already been checked during their introduction, in B.I.P / ΜΟΝΟ
εφόσον τα είδη έχουν ελεγχθεί κατά την είσοδό τους, σε Σ.Υ.Κ.Ε.

Places of exportation / Τελωνεία Εξαγωγής:
Any Customs office of A΄ class and the Custom office of Siatista as well / Τελωνεία Α΄
τάξεως, καθώς και το τελωνείο Σιάτιστας.
Β3.2. Αρμόδιες για είδη ΜΗ CITES:
Πρόκειται για τα ορισθέντα αρμόδια τελωνεία εισαγωγής και εξαγωγής δειγμάτων ειδών ΜΗ
CITES*, του παρακάτω πίνακα, που κοινοποιήθηκε στις Τελωνειακές Αρχές με το αριθμ.
Α4406/714/Α0019 ΔΙΣ/27-07-2007 (Κ.Α.510.4) έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών (Δ/νση 19η Τελωνειακών Διαδικασιών)
*Είδη της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας που δεν περιλαμβάνονται στα
Παραρτήματα της Σύμβασης CITES και των εφαρμοστικών αυτής Κανονισμών της
7

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία όμως εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 της ΚΥΑ
99098/5881/16-10-2006, όπως αυτό καθορίζεται από των συνδυασμό της διάταξης του άρθρου
2 περιπτώσεις γ και δ και αυτής καθαυτής της διάταξης του άρθρου 8 (Βλέπε αριθμ.
96646/4202/20-07-2006 διευκρινιστική εγκύκλιό μας)].
Αρμόδια τελωνεία εισόδου ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας (εκτός CITES)
Ζώντα Ζώα

Τελωνεία
Α/Λ Ελ.Βενιζέλος
Ε΄ Πειραιά
Α΄ Πειραιά
Δ΄ Ταχ/κών δεμάτων
Πειραιά
Λαυρίου
Ελευσίνας
Χαλκίδας

Μέρη &
Μέρη &
παράγωγα Ζώντα παράγωγα
φυτά
ζωικής
φυτικής
Εμπορίας Συντροφιάς
προέλευσης
προέλευσης
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Στυλίδας
Βόλου
Πάτρας
Αιγίου
Κατακόλου
Κακαβιάς
Πρέβεζα
Ηγουμενίτσας
Νίκης
Κρυσταλλοπηγής
Β΄ Θεσ/νίκης
Ε΄ Α/Λ Θεσ/νίκης
Γ΄ Θεσ/νίκης
(Ταχ/κών δεμάτων)
Ευζώνων
Ειδομένης
Μουδανιών
Καβάλας
Λάγους
Κήπων
Πυθείου
Καστανιών
Καλαμάτας
Ναυπλίου
Κορίνθου
Κιάτου
Καλαμακίου
Κορινθίας
Ηρακλείου
Χανίων
Αγ. Νικλάου Λασιθίου

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+

+
+

+

+
+
+
+
Ξυλεία
μόνο
+
+
+
+
+
Ξυλεία
μόνο
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Ξυλεία
μόνο
+
+
+
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Αργοστολίου
+
Κερκύρας
+
Μυτιλήνης
+
+
Μυρίνας
+
Χίου
Σάμου
+
+
Ρόδου
+
+
Κώ
+
Καλύμνου
+
Ερμούπολης
+
Αλεξανδρούπολης
+*
Καστοριάς
+*
Σιάτιστας
+*
*ΜΟΝΟ εφόσον τα είδη έχουν ήδη ελεγχθεί κατά την είσοδό τους, σε Σ.Υ.Κ.Ε.
Αρμόδια τελωνεία εξαγωγής ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας (εκτός CITES)
Τελωνεία Α' και Β' τάξης

Γ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Γενικό καθήκον, που αφορά όλα ανεξαιρέτως τα όργανα της ενότητας Β της παρούσας
εγκυκλίου, είναι: Η πιστή και ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και όλων των σχετικών
αποφάσεων και εγκυκλίων διαταγών της Κεντρικής Διαχειριστικής Αρχής CITES (του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).
Με την προϋπόθεση τήρησης των ανωτέρω, αναλυτικότερα οι αρμοδιότητες των ως άνω
οργάνων είναι οι ακόλουθες:
Γ1. Διαχειριστικών Οργάνων:
1. Η έκδοση των αδειών εισαγωγής, εξαγωγής, επανεξαγωγής, πιστοποιητικών και λοιπών
εγγράφων σχετικών με την διακίνηση των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας
που καταλογογραφούνται στα παραρτήματα της Σύμβασης CITES και στους Πίνακες του
εφαρμοστικού αυτής Κανονισμού (ΕΚ) 338/1997, όπως κάθε φορά ισχύουν.
2. Η εξέταση των αιτήσεων έκδοσης αδειών και πιστοποιητικών.
3. Η τήρηση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων έκδοσης αδειών και πιστοποιητικών και
λοιπών σχετικών εγγράφων, ο έλεγχος της ορθής συμπλήρωσης αυτών και της συνυποβολής
των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
4. Η μέριμνα για την εκάστοτε απαιτούμενη καταβολή τελών έκδοσης των ανωτέρω αδειών και
πιστοποιητικών.
5. Η παροχή πληροφοριών στις Δασικές Αρχές και τα Τελωνεία Εισόδου περιοχής δικαιοδοσίας
τους, για τον έλεγχο και την ορθή εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου της Σύμβασης
CITES.
6. Η τήρηση μητρώου εισαγωγέων, εξαγωγέων, ενώσεων αυτών, επιχειρήσεων κ.α. ειδών της
Σύμβασης CITES.
7. Η τήρηση αρχείου αδειών και πιστοποιητικών και όλων των σχετικών που έχουν εκδοθεί και
ενεργηθεί από αυτό σε εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου της Σύμβασης CITES.
8. Η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου.
9. Η συγκέντρωση επεξεργασία και τήρηση στατιστικών στοιχείων.
10. Η γνωστοποίηση των ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλης σχετικής πληροφόρησης στην Κεντρική
Διαχειριστική Αρχή CITES.
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11. Η αίτηση σύγκλησης της Επιστημονικής Αρχής για θέματα κατ΄ εφαρμογή του Κανονισμού.
Γ2. Δασικών Αρχών:
1. Σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 36 παρ. 1 περίπτωση η΄ του
Ν.1845/1989 (όπως προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.
2637/1998): Η άσκηση ελέγχου στην εισαγωγή, διακίνηση, διάθεση στην αγορά και κατοχή όλων
γενικά των υπό καθεστώς προστασίας υπαγόμενων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας
πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, και η λήψη των
απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη και καταστολή των παρανομιών. [Σύμφωνα με την ΚΥΑ
99098/5881/16-10-2006 (ΦΕΚ 1570/τ.Β΄/26-10-2006),
για την κατοχή και διακίνηση
οποιουδήποτε δείγματος (ζωντανού ή νεκρού, μέρους ή παραγώγου, επεξεργασμένου ή μη)
είδους της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας του άρθρου 2 της ως άνω ΚΥΑ (είδη
CITES και είδη μη CITES που καταλογογραφήθηκαν στην αριθμ. 96646/4202/20-07-2006
διευκρινιστική εγκύκλιό μας) απαιτείται άδεια των αρμοδίων Διαχειριστικών Αρχών CITES
που εκδίδονται σε ειδικά έντυπα].
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 1845/1989 (όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 2637/1998): ο ως άνω έλεγχος ασκείται
από δασικούς υπαλλήλους των κλάδων δασολογικού, δασοπονικού και δασοφυλάκων.
2. Σύμφωνα με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 38 παρ. 9 του Ν.1845/1989 (όπως
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 58 του ν. 2637/1998): … όποιος …
κατέχει ή διακινεί οπουδήποτε (είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας), υποχρεούται
σε έλεγχο της ταυτότητας, …, άδειας CITES, … κ.λπ., εφόσον κληθεί από δασικό όργανο. Σε
στάθμευση και έλεγχο των στοιχείων ταυτότητας και των αυτοκινήτων υποχρεούνται επίσης όλοι
οι οδηγοί που διέρχονται από οδούς που διασχίζουν δάση ή δασικές εν γένει εκτάσεις, καθώς και
από οδούς του εθνικού και επαρχιακού δικτύου, όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι
μεταφέρονται παράνομα … είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων
αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, …. Κανείς δεν υπόκειται στον παραπάνω έλεγχο
χωρίς προηγούμενη επίδειξη της υπηρεσιακής ταυτότητας του δασικού οργάνου που τον ενεργεί.
Ο έλεγχος του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται και σε κάθε χώρο, όπου διατίθενται,
διακινούνται, φυλάσσονται, εκτίθενται, εμπορικά εκμεταλλεύονται είδη της αυτοφυούς χλωρίδας
και της άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, σε
συνεργασία όπου απαιτείται με υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών. Οι παραβάσεις γνωστοποιούνται
από τις υπηρεσίες που διενεργούν τους ελέγχους εγγράφως στον υποπέσαντα στην παράβαση, ο
οποίος καλείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση να υποβάλλει στην ελέγχουσα
υπηρεσία έγγραφο υπόμνημα με τις θέσεις του ή τις αντιρρήσεις του επί της διαπιστωθείσας
παράβασης. Το σχετικό έγγραφο επιδίδεται με απόδειξη στον υποπέσαντα στην παράβαση. Μετά
παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και ανεξάρτητα αν ο υποπέσας στην παράβαση υπέβαλε
υπόμνημα ή όχι, η ελέγχουσα αρχή διαβιβάζει όλα τα σχετικά με την παράβαση στοιχεία στην
αρμόδια Διεύθυνση Δασών της οικείας Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας.
3. Ο έλεγχος των επιχειρήσεων διάθεσης στην αγορά δειγμάτων ειδών άγριας χλωρίδας και
πανίδας, η διεξαγωγή ελέγχου και επαληθεύσεων των απαιτούμενω αδειών και
δικαιολογητικών διάθεσης των ανωτέρω ειδών στο εμπόριο, η πιστή εφαρμογή των
προϋποθέσεων που τίθενται από την Σύμβαση και τον Κανονισμό.
4. Η πιστή εφαρμογή των άρθρων 57, 58 και 59 του Ν. 2637/1998, η λήψη ποινικών και
διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου για κάθε παράβαση όλων
γενικά των υπό καθεστώς προστασίας υπαγόμενων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας
πανίδας.
5. Η ενημέρωση και κοινοποίηση των ανωτέρω ενεργειών στο Διαχειριστικό όργανο στο οποίο
υπάγονται.
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6. Η ενημέρωση στο Διαχειριστικό όργανο των υφιστάμενων επιχειρήσεων διάθεσης των υπό
καθεστώς προστασίας υπαγόμενων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας στην
περιοχή ευθύνης τους.
7. Η παροχή στο Διαχειριστικό όργανο κάθε πληροφορίας σχετικής με την εφαρμογή της
Σύμβασης και του κανονισμού στην περιοχή ευθύνης τους.
8. Η συνεργασία με τα διαχειριστικά όργανα και την Κεντρική Διαχειριστική Αρχή, για επίλυση
των θεμάτων που προκύπτουν σχετικά με την εφαρμογή των Κανονισμών και της Σύμβασης.
9. Όπου απαιτείται, ο έλεγχος των επιχειρήσεων που διακινούν είδη CITES, με την παρουσία και
συνδρομή αστυνομικών οργάνων και υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών (κοινά
κλιμάκια ελέγχου).
10. Συνεργασία με τελωνειακές αρχές (σημεία εισόδου-εξόδου) σε θέματα εφαρμογής της
Σύμβασης.
Γ3. Τελωνειακών Αρχών:
1.
2.
3.
4.

Έλεγχος των εγγράφων.
Δειγματοληπτικός έλεγχος του φορτίου
Συμπλήρωση των απαιτούμενων τετραγωνιδίων επί των σχετικών εγγράφων.
Επιστροφή των αντιτύπων των αδειών στους αρμόδιους.

Παρατίθεται αμέσως παρακάτω σχηματικός οδηγός που δείχνει (βήμα προς βήμα) την διαδικασία
εξακρίβωσης της εγκυρότητας μιας άδειας CITES, και οδηγεί στο συμπέρασμα αν πρέπει να
επιτραπεί ή να απορριφθεί η εισαγωγή:

Ο∆ΗΓΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ Α∆ΕΙΑΣ CITES
Επαλήθευσε τα παρακάτω θέματα:
Άδεια CITES συνοδεύει το
φορτίο
Παράρτημα Ι:
Άδεια εξαγωγής
ή πιστοποιητικό
προέλευσης ή
πιστοποιητικό
επανεξαγωγής
και
άδεια

Παράρτημα
ΙΙ:
Άδεια
εξαγωγής ή
πιστοποιητικό
προέλευσης ή
πιστοποιητικό
επανεξαγωγής

∆εν υπάρχει
άδεια
Παράρτημα ΙΙΙ:
Άδεια εξαγωγής
ή πιστοποιητικό
προέλευσης ή
πιστοποιητικό
επανεξαγωγής
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εισαγωγής
Εκδόθηκε άδεια

Απέτυχε η
έκδοση της
απαιτούμενης
άδειας

Πρωτότυπο της
άδειας CITES

Φωτοαντίγραφο
ή πλαστή άδεια

Η άδεια δεν
μετατράπηκε
μετά την
έκδοσή της

Η άδεια
μετατράπηκε
μετά την
έκδοσή της

Η ημερομηνία
της άδειας
CITES δεν έχει
λήξει

Η ημερομηνία
έχει λήξει

Η άδεια δεν
περιέχει λάθη ή
παραλήψεις

Η άδεια
περιέχει λάθη ή
παραλήψεις

Η άδεια CITES
είναι
υπογεγραμμένη
από την
επίσημη Αρχή
CITES

Η άδεια CITES
δεν είναι
υπογεγραμμένη
από την
επίσημη Αρχή
CITES

Η άδεια φέρει
έγκυρη
σφραγίδα

Η άδεια δεν
φέρει σφραγίδα
ή η σφραγίδα
δεν είναι
έγκυρη

Το περιεχόμενο
του φορτίου
είναι σε αρμονία
με την άδεια
(αριθμός και
είδη)

Το περιεχόμενο
του φορτίου δεν
είναι σε
αρμονία με την
άδεια

Απέρριψε
την
εισαγωγή
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Επέτρεψε την
εισαγωγή
Δ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
Η διενέργεια ελέγχων προκειμένου να εξασφαλίζεται η πλήρης εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού
πλαισίου της Σύμβασης CITES, αποτελεί ουσιαστικό καθήκον των αρμοδίων οργάνων (της
ενότητας Β της παρούσας εγκυκλίου).
Υπενθυμίζουμε ότι τα κράτη-μέρη της Σύμβασης, έχουν συμφωνήσει στην τήρηση και εφαρμογή
ενιαίων αρχών, κανόνων και συγκεκριμένων διαδικασιών διακίνησης και εμπορίας των ειδών της
άγριας πανίδας και χλωρίδας, προκειμένου να προστατευθούν σε παγκόσμιο επίπεδο είδη αυτών
που απειλούνται με εξαφάνιση από τον πλανήτη. Δεν κωλύονται δε στη λήψη ή διατήρηση
αυστηρότερων μέτρων, τηρουμένων των διατάξεων της Σύμβασης, ιδίως σ’ ότι αφορά την κατοχή
δειγμάτων ειδών που εμπίπτουν στη Σύμβαση. Μέτρα που αφενός, σε δεύτερο επίπεδο, ελήφθησαν
από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τους εφαρμοστικούς της Σύμβασης CITES κανονισμούς,
προκειμένου να προστατευθούν πιο αποτελεσματικά είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος και αφετέρου,
σε τρίτο επίπεδο, ελήφθησαν από τη χώρα μας, σύμφωνα με την εφαρμοστική της Σύμβασης και
των Κοινοτικών κανονισμών ΚΥΑ αριθμ. 99098/5881/16-10-2006, προκειμένου να προστατευθούν
πιο αποτελεσματικά είδη εθνικού ενδιαφέροντος.
Κατά συνέπεια η διενέργεια των ως άνω ελέγχων είναι ουσιαστική για την διασφάλιση της
αποτελεσματικής προστασίας των ως άνω ειδών [είδη CITES (των παραγράφων α και β του
άρθρου 2 της ΚΥΑ αριθμ. 99098/5881/16-10-2006), καθώς και προστατευτέα μη CITES είδη (των
παραγράφων γ και δ του άρθρου 2 της ΚΥΑ αριθμ. 99098/5881/16-10-2006)]˙ η δε παράλειψή
τους αποτελεί παράβαση καθήκοντος.
Το είδος των ελέγχων αυτών διαφοροποιείται κατά στάδια και κατά αρμόδιο όργανο στην όλη
διαδικαστική διαδρομή της διακίνησης δειγμάτων προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας και
της αυτοφυούς χλωρίδας:


Στο πρώτο στάδιο, που αφορά στο χρονικό διάστημα από την υποβολή μιας αίτησης στην
αρμόδια διαχειριστική αρχή μέχρι την έκδοση της σχετικής άδειας από την εν λόγω
διαχειριστική αρχή, γίνεται ο προκαταρκτικός έλεγχος.



Στο δεύτερο στάδιο, που αφορά στο χρονικό διάστημα από την άφιξη μιας αποστολής (ενός
φορτίου) στο συνοριακό σημείο εισαγωγής ή εξαγωγής μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των
τελωνειακών διαδικασιών, προκειμένου να επιτραπεί από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή η
εισαγωγή ή η εξαγωγή του συγκεκριμένου φορτίου, γίνεται ο συνοριακός έλεγχος.



Στο τρίτο στάδιο, που αφορά στο χρονικό διάστημα μετά την πραγματοποίηση κάποιας
εισαγωγής και την διέλευση του φορτίου (νόμιμα ή παράνομα) μέσω των εθνικών συνόρων,
στην χώρα μας, γίνεται ο εσωτερικός έλεγχος.

Και στα τρία ως άνω στάδια οι έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί και γίνονται αυτεπάγγελτα από τα κατά
περίπτωση αρμόδια όργανα. Συνίστανται δε, συντομογραφικά, στα εξής:
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Δ1. Προκαταρκτικοί έλεγχοι - Αρμόδιες οι Διαχειριστικές Αρχές CITES (CITES Management
Authorities):


Έλεγχος εγκυρότητας
δικαιολογητικών.

των

συνυποβληθέντων

με

την

αίτηση

απαιτούμενων

Δ2. Συνοριακοί έλεγχοι- Αρμόδιες οι Τελωνειακές Αρχές CITES (CITES Enforcement
Authorities):


Έλεγχος και επαλήθευση εγκυρότητας των απαιτούμενων αδειών και άλλων εγγράφων.

Δ3. Εσωτερικοί έλεγχοι - Αρμόδιες οι Δασικές Αρχές (CITES Enforcement Authorities):


Έλεγχος των επιχειρήσεων που εισάγουν, κατέχουν, διακινούν και εμπορεύονται είδη της
Σύμβασης CITES.
o Έλεγχος των αδειών εισαγωγής ή πιστοποιητικών κατοχής.
o Ταυτοποίηση των ειδών CITES που διατηρούν στις επιχειρήσεις, σε αντιπαραβολή
με τις άδειες εισαγωγής ή τα πιστοποιητικά κατοχής που διαθέτουν.



Έλεγχος των επιχειρήσεων που εισάγουν, κατέχουν, διακινούν και εμπορεύονται είδη μη
CITES για τα οποία απαιτείται (απλή) άδεια εισαγωγής, εξαγωγής κ.λ.π., σύμφωνα με το
άρθρο 8 της ΚΥΑ 99098/5881/16-10-2006 (ΦΕΚ 1570/τ.Β΄/26-10-2006).
o Έλεγχος των αδειών εισαγωγής.
o Ταυτοποίηση των ειδών που διατηρούν στις επιχειρήσεις, σε αντιπαραβολή με τις
άδειες εισαγωγής που διαθέτουν.



Έλεγχος των τσίρκων ή περιπλανώμενων εκθέσεων ζώων που επισκέπτονται τη χώρα μας
και εγκαθίστανται στην περιοχή ευθύνης τους.
o Έλεγχος των αδειών εισαγωγής ή πιστοποιητικών κατοχής.
o Ταυτοποίηση των ειδών CITES που διατηρούν στις επιχειρήσεις, σε αντιπαραβολή
με τις άδειες εισαγωγής ή τα πιστοποιητικά κατοχής που διαθέτουν.



Έλεγχος των ζωολογικών πάρκων ή προσωπικών συλλογών ζώων που είναι εγκατεστημένα
στην περιοχή ευθύνης τους.
o Έλεγχος των αδειών εισαγωγής ή πιστοποιητικών κατοχής.
o Ταυτοποίηση των ειδών CITES που διατηρούν στις επιχειρήσεις, σε αντιπαραβολή
με τις άδειες εισαγωγής ή τα πιστοποιητικά κατοχής που διαθέτουν.



Έλεγχος των εκτροφείων θηραμάτων και των εκτροφείων λοιπών ειδών της άγριας πανίδας
που είναι εγκατεστημένα στην περιοχή ευθύνης τους και εκτρέφουν είδη CITES ή/και μη
CITES είδη για τα οποία απαιτείται (απλή) άδεια εισαγωγής, εξαγωγής κ.λ.π., σύμφωνα με
το άρθρο 8 της ΚΥΑ 99098/5881/16-10-2006 (ΦΕΚ 1570/τ.Β΄/26-10-2006).
o Έλεγχος και καταγραφή (υπό την επιστημονική τους ονομασία) των ειδών που
διατηρούν και εκτρέφουν.
o Αντιπαραβολή των ως άνω ειδών με τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των
εκτροφείων και διαπίστωση αν προβλέπεται από τις εν λόγω άδειες η εκτροφή των
ειδών αυτών (που εκτρέφονται).
o Έλεγχος τήρησης των όρων των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας του εκτροφείου.
o Έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων που πρέπει να συντρέχουν για την εκτροφή
ειδών της Σύμβασης CITES.
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Έλεγχος και διαπίστωση αν όλοι οι γεννήτορες φέρουν την προβλεπόμενη
από τις διατάξεις του εφαρμοστικού της Σύμβασης CITES Κανονισμού (ΕΚ)
338/1997 σήμανση. [Η εν λόγω σήμανση πραγματοποιείται, με μέριμνα του
εκτροφέα, από ειδικούς κατά νόμο επιστήμονες (Κτηνιάτρους) ενός έξι (6)
μηνών από την ημερομηνία απόκτησης των γεννητόρων και εκτός
αναπαραγωγικής περιόδου και τυχόν χειμερίας νάρκης των ειδών].
 Έλεγχος και διαπίστωση αν τηρούνται (με μέριμνα του εκτροφέα) οι
προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν: την ευζωία του ζωικού κεφαλαίου
(γεννήτορες και αναπαραχθέντων ατόμων), την αποτροπή τυχούσης
διαφυγής, κλοπής, θανάτωσης των εκτρεφομένων ειδών, ή επαφής αυτών με
όμοια ήδη της άγριας πανίδας διαβιούντα στην ευρύτερη γύρω από το
εκτροφείο περιοχή.
 Έλεγχος τήρησης των σχετικών βιβλίων ή παραστατικών εγγράφων (που
πρέπει να τηρούνται και να εκδίδονται από τον υπεύθυνο κτηνίατρο του
εκτροφείου με μέριμνα του εκτροφέα) για την διαπίστωση κάθε μεταβολής
του ζωικού κεφαλαίου (γεννήτορες, θάνατοι, γεννήσεις νέων ατόμων). [Για
το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου τηρείται βιβλίο-μητρώο όπου
καταγράφονται αναλυτικά το είδος, η ποσότητα, η ηλικία, η προέλευση, ο
αριθμός σήμανσης, το DNA και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που
διευκολύνει την πραγματική απεικόνιση του συνολικού ζωικού κεφαλαίου
που διατηρείται στο εκτροφείο. Το εν λόγω βιβλίο-μητρώο οφείλει να τηρεί
ο εκτροφέας και να το θέτει στην διάθεση των αρμοδίων αρχών
(Διαχειριστική Αρχή CITES – Κατά τόπο αρμόδιο Δασαρχείο ή Δ/νση
Δασών άνευ Δασαρχείων), όποτε ζητηθεί, για έλεγχο και θεώρηση. Επίσης
κάθε μεταβολή του ζωικού κεφαλαίου (θάνατοι, γεννήσεις) βεβαιώνονται
εκάστοτε με την έκδοση σχετικού παραστατικού βεβαίωσης από τον
υπεύθυνο κτηνίατρο του εκτροφείου].
o Έλεγχος της νομίμου κατοχής των γεννητόρων.
 Έλεγχος των αδειών εισαγωγής ή πιστοποιητικών κατοχής ή, προκειμένου
για είδη που ενδιαιτώνται στην χώρα μας, των αδειών συλλογής.
 Ταυτοποίηση των ειδών CITES που διατηρούν στις επιχειρήσεις, σε
αντιπαραβολή με τις άδειες εισαγωγής ή τα πιστοποιητικά κατοχής ή,
προκειμένου για είδη που ενδιαιτώνται στην χώρα μας, των αδειών
συλλογής που διαθέτουν.
o Έλεγχος του αναπαραχθέντος και διατηρούμενου ζωικού κεφαλαίου σε
αντιπαραβολή με τα στοιχεία του βιβλίου-μητρώου και των σχετικών παραστατικών
(κτηνιατρικών βεβαιώσεων) για θανάτους ή γεννήσεις.
Έλεγχος των φυτωρίων που αναπαράγουν και διακινούν είδη CITES
o Έλεγχος της νομίμου κατοχής του πολλαπλασιαστικού υλικού.
 Έλεγχος των αδειών εισαγωγής ή πιστοποιητικών κατοχής ή, προκειμένου
για είδη που φύονται αυτοφυώς στην χώρα μας, των αδειών συλλογής του
πολλαπλασιαστικού υλικού.
 Ταυτοποίηση των ειδών CITES που διατηρούν και αναπαράγουν στις
επιχειρήσεις, σε αντιπαραβολή με τις άδειες εισαγωγής ή τα πιστοποιητικά
κατοχής ή τις άδειες συλλογής που διαθέτουν για τα πολλαπλασιαστικό
υλικό.
Έλεγχος των φυσικών προσώπων, που κατέχουν ως προσωπικά ή οικιακά αντικείμενα, είδη
της Σύμβασης CITES.
o Έλεγχος της νόμιμης κατοχής των ειδών.
 Έλεγχος αν διαθέτουν την προβλεπόμενη άδεια εισαγωγής, ή πιστοποιητικό
κατοχής.
 (Στην περίπτωση που έχουν προμηθευτεί τα είδη από επιχείρηση που
εμπορεύεται είδη CITES), έλεγχος του παραστατικού αγοράς (τιμολογίου ή
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απόδειξης) από την εν λόγω επιχείρηση και του φωτοαντιγράφου (που
οφείλει να χορηγεί η εισαγωγική επιχείρηση ή το κατάστημα πώλησης) της
άδειας εισαγωγής που χορηγήθηκε στον εισαγωγέα – έμπορο για την
εισαγωγή των συγκεκριμένων ειδών, βάσει της οποίας εισήχθησαν τα
συγκεκριμένα δείγματα.
Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε1. Βασικές διατάξεις στην τήρηση των οποίων στοχεύουν οι έλεγχοι.
Θεωρούμε υποχρέωσή μας να επισημάνουμε ότι επίκληση άγνοιας νόμων του Κράτους, ιδίως από
τα θεσμοθετημένα όργανα και τους λειτουργούς της Δημόσιας Διοίκησης, δεν δικαιολογείται.
Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για νόμους που έχουν τεθεί σε ισχύ, σε πολλές περιπτώσεις, εδώ και
δεκαετίες (Ν.Δ. 86/1969, Ν. 2055/1992, Ν. 2637/1998). Το ίδιο ισχύει για υπουργικές αποφάσεις
που εκδόθηκαν σε εφαρμογή εξουσιοδοτικών διατάξεων των νόμων αυτών (ΚΥΑ 331794/12-0399, ΚΥΑ 104853/4953πε/06-02-06, ΚΥΑ 99098/5881/16-10-06).
Παρά ταύτα, για πολλοστή φορά, παραθέτουμε παρακάτω ορισμένες βασικές διατάξεις, στην
τήρηση των οποίων στοχεύουν οι έλεγχοι του θέματος:


Ν.Δ. 86/1969 άρθρο 258 παρ. 6 εδάφιο α (όπως προστέθηκε μετά την παρ. 5, που
προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 177/1975, με την παρ. 5 εδάφιο β του
άρθρου 57 του Ν. 2637/1998):
o «Απαγορεύεται χωρίς άδεια η εξαγωγή, εισαγωγή, επανεξαγωγή, επανεισαγωγή,
διαμετακόμιση, πώληση, αγορά, διαφήμιση, μίσθωση, εμπορική εκμετάλλευση, ο
αντιπραγματισμός και γενικά η κατοχή, διάθεση, φύλαξη, έκθεση, μεταφορά, αποστολή
και διακίνηση:
 αα) των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων
αυτών ζώντων ή νεκρών επεξεργασμένων ή μη,
 ββ) των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων
αυτών που γεννήθηκαν και εκτράφηκαν/εκτρέφονται σε αιχμαλωσία ή έχουν
παραχθεί τεχνητά, επεξεργασμένων ή μη, καθώς και των ειδών ή δειγμάτων
που αποτελούν μέρος προσωπικών ή οικιακών αντικειμένων, και
 γγ) των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων
αυτών, επεξεργασμένων ή μη, που χρησιμοποιούνται για δάνεια ή ανταλλαγές
για μη εμπορικούς σκοπούς μεταξύ αναγνωρισμένων επιστημόνων και
επιστημόνων ερευνητικών ιδρυμάτων.»



Ν.Δ. 86/1969 άρθρο 258 παρ. 6 εδάφιο β (όπως προστέθηκε μετά την παρ. 5, που
προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 177/1975, με την παρ. 5 εδάφιο β του
άρθρου 57 του Ν. 2637/1998):
o «Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύονται στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας της
προηγούμενης περίπτωσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας και ο
τύπος αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των
διατάξεων της περίπτωσης α΄.»
[Βλέπε αφενός: Σε ισχύ ΚΥΑ 99098/5881/16-10-2006 ΦΕΚ 1570/τ. Β΄/26-10-2006
(η οποία αντικατέστησε στο σύνολό της την ΚΥΑ 331794/12-03-1999, όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 της ΚΥΑ 104853/4953πε/06-022006) και αφετέρου: λοιπά σε ισχύ (πλην του 9) άρθρα της ΚΥΑ
104853/4953πε/06-02-2006].
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Ν.Δ. 86/1969 άρθρο 258 παρ. 6 εδάφιο γ (όπως προστέθηκε μετά την παρ. 5, που
προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 177/1975, με την παρ. 5 εδάφιο β του
άρθρου 57 του Ν. 2637/1998):
o «Για τη χορήγηση της άδειας της περίπτωσης α΄ απαιτείται η καταβολή τελών, τα
οποία αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Το χρηματικό ύψος των
τελών αυτών καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.»
[Βλέπε: Σε ισχύ ΚΥΑ 98533/4846/21-08-2006 (ΦΕΚ1332/τ.Β΄/14-09-2006)].



Ν.Δ. 86/1969 άρθρο 258 παρ. 6 εδάφιο δ (όπως προστέθηκε μετά την παρ. 5, που
προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 177/1975, με την παρ. 5 εδάφιο β του
άρθρου 57 του Ν. 2637/1998):
o «Οι εισαγωγείς και εξαγωγείς, ως και οι ενώσεις αυτών, καθώς και οι επιχειρήσεις
διάθεσης στην αγορά και διακίνησης των ειδών της περίπτωσης β΄ εγγράφονται σε
ειδικό μητρώο για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας. Με απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι
προϋποθέσεις εγγραφής στο εν λόγω μητρώο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης περίπτωσης.»
[Βλέπε: Σε ισχύ Υπ. Απόφαση 331739/26-02-1999 (ΦΕΚ194/τ.Β΄/1999), καθώς
και εγκυκλίους μας αριθμ. 106686/5987/25-11-2005 και 86425/317/24-01-2006,
καθώς και το εκάστοτε επικαιροποιημένο Μητρώο Επικρατείας που έχει
κοινοποιηθεί σ’ όλες τις περιφερειακές Διαχειριστικές Αρχές CITES].



ΚΥΑ 99098/5881/16-10-2006 άρθρο 9 παράγραφος α:
o « Απαγορεύεται η εισαγωγή, εξαγωγή, κατοχή και η διατήρηση ζώντων ζώων, ειδών
του πίνακα Α και Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 338/1997 και της Σύμβασης CITES
αντίστοιχα, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν, όταν ο σκοπός των ως άνω ενεργειών
είναι είτε το εμπόριο και η διάθεσή τους στην Ελληνική αγορά προκειμένου τα ζώα
αυτά να χρησιμοποιηθούν ως προσωπικά ή οικιακά, είτε αυτή καθεαυτή η κατοχή και
διατήρησή τους για προσωπικούς η οικιακούς λόγους. »

Ε2. Βασικές διατάξεις που καθορίζουν τις διαδικασίες επί διαπιστούμενων παραβάσεων κατά
τους ελέγχους.


Ν. 1845/1989, άρθρο 38 παρ. 2 (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 58 του
Ν. 2637/1998):
o « Στα πλαίσια άσκησης της δασικής προστασίας, οι δασικοί υπάλληλοι και οι
υπάλληλοι των κατηγοριών α΄, β΄, γ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του
παρόντος νόμου υποχρεούνται να συντάσσουν και υποβάλλουν αρμοδίως πρωτόκολλα
μηνύσεων για κάθε παράβαση των δασικών νόμων, να προβαίνουν στην κατάσχεση
των δασικών προϊόντων, όλων γενικά των υπό καθεστώς προστασίας υπαγόμενων
ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων
ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη που συγκομίζονται ή μεταφέρονται ή συλλέγονται ή
συλλαμβάνονται ή διακινούνται ή διατίθενται στην αγορά ή κατέχονται παράνομα,
στην κατάσχεση των κατά παράβαση των περί θήρας και ορεινής αλιείας διατάξεων
αποκτωμένων θηραμάτων ή αλιευμάτων, στην κατάσχεση των μέσων που
χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των παρανόμων πράξεων και τη σύλληψη,
μεταγωγή και παράδοση όσων παρανομούν στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή. …»

Ε3. Βασικές διατάξεις που καθορίζουν τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
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Εφόσον διαπιστωθούν από τους ως άνω ελέγχους σχετικές παραβάσεις, το ελεγκτικό όργανο
οφείλει να προβεί στην κατά περίπτωση προβλεπόμενη διαδικασία για την παραπομπή του
παραβάτη και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (ποινικών και διοικητικών).
Παραθέτουμε παρακάτω ορισμένες βασικές διατάξεις, που καθορίζουν τις κυρώσεις αυτές:


Ν.Δ. 86/1969 άρθρο 287 παρ. 22 (όπως προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 57 του Ν.
2637/1998):
o «Όποιος κατέχει, εισάγει, διακινεί, διαθέτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο είδη του άρθρου
258 παρ. 6 περ. β΄ χωρίς άδεια ή με άδεια πλαστή ή που φέρει αλλοιώσεις τιμωρείται
με φυλάκιση από δύο (2) μήνες έως ένα (1) έτος και σε περίπτωση υποτροπής με
φυλάκιση δύο (2) ετών.»



Ν.Δ. 86/1969 άρθρο 287 παρ. 23 (όπως προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 57 του Ν.
2637/1998):
o «Όποιος αρνείται ή παρακωλύει ή κωλυσιεργεί τη διενέργεια των ελέγχων από τα
ελεγκτικά όργανα στα είδη του άρθρου 258 παρ. 6 περ. β΄ ή αρνείται την παροχή
πληροφοριών ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες τιμωρείται με φυλάκιση από έναν (1)
έως έξι (6) μήνες.»



Ν.Δ. 86/1969 άρθρο 287 παρ. 24 (όπως προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 57 του Ν.
2637/1998):
o «Υπεύθυνοι κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη και επιβάλλονται οι ποινές των
παραγράφων 22 και 23 είναι στις προσωπικές επιχειρ’ησεις οι επιχειρηματίες, στις
ομόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι, στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι
διαχειριστές και στους συνεταιρισμούς και τις ανώνυμες εταιρείες ο ορισθείς
υπεύθυνος ή, σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί υπεύθυνος, τα μέλη του οργάνου
διοίκησης.»



Ν.Δ. 86/1969 άρθρο 288α Διοικητικές κυρώσεις (όπως προστέθηκε, μετά το άρθρο 288,
με την παρ. 8 του άρθρου 57 του Ν. 2637/1998):
o «
1. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 258 παράγραφος 6 περιπτώσεις α΄,
β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ τιμωρούνται με πρόστιμο από διακόσιες χιλι’άδες (200.000)
έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, τα δε είδη της αυτοφυούς
χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών των ζώντων ή νεκρών,
επεξεργασμένων ή μη, κατάσχονται από την αρμόδια Δασική ή Τελωνειακή
Αρχή και παραδίδονται στην πλησιέστερη Δασική Αρχή με μέριμνα της οποίας
ή:
α) επαναποστέλλονται ή επανεξάγονται στη Χώρα καταγωγής ή
β) εκποιούνται ή
γ) διατίθενται προς φύλαξη και περίθαλψη.
Όταν η κατάσχεση διενεργείται από τη Δασική Αρχή εφαρμόζονται αναλόγως
οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 288 του ν.δ. 86/1969.
2. Αν διαπιστωθεί ότι η συνοδεύουσα το είδος άδεια είναι πλαστή ή φέρει
αλλοιώσεις επιβάλλονται επιπλέον και οι κυρώσεις της προηγούμενης
παραγράφου.
3. Σε περίπτωση υποτροπής τα όρια του προστίμου διπλασιάζονται.
4. Για την επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου αυτού λαμβάνεται
υπόψη η σοβαρότητα της παράβασης και η περίπτωση υποτροπής.
5. Το πρόστιμο του άρθρου αυτού επιβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου Γενικού
Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία
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ελέγχου. Για την επίδοση της απόφασης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις
για τις επιδόσεις των άρθρων 56 έως 57 του Κώδικα Φορολογικής
Δικονομίας.
6. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου ο βαρυνόμενος από αυτήν έχει
δικαίωμα άσκησης προσφυγής ενώπιον του τριμελούς διοικητικού
πρωτοδικείου μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει από
την επόμενη ημέρα που του επιδόθηκε η απόφαση. Η άσκηση της προσφυγής
δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης, μπορεί όμως με
απόφαση του προέδρου του διοικητικού πρωτοδικείου, στο οποίο εκκρεμεί η
προσφυγή, να ανασταλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.
820/1978 (ΦΕΚ 174 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 27 του ν.
1406/1983 (ΦΕΚ 182 Α΄), εν μέρει, ή στο σύνολο, η εκτέλεση της εν λόγω
απόφασης, εάν εξαιτίας σφαλμάτων αυτής πιθανολογείται μερική ή ολική
ευδοκίμηση της προσφυγής ή διαπιστώνεται, από συγκεκριμένα στοιχεία,
αδυναμία καταβολής από τον αιτούντα.
Κατά των αποφάσεων των διοικητικών πρωτοδικείων επιτρέπεται η άσκηση
των ενδίκων μέσων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα
Φορολογικής Δικονομίας, για την εκδίκαση των οποίων, καθώς και των
προσφυγών του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ίδιου
Κώδικα.
7. Το χρηματικό ύψος του προστίμου του άρθρου αυτού μπορεί να
αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
8. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα και εισπράττονται κατά τον Κώδικα
Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και αποτελούν έσοδο του Κρατικού
Προϋπολογισμού. Για την κίνηση της διαδικασίας βεβαίωσης μεριμνά η
αρμόδια Διεύθυνση Δασών του οικείου νομού. »


Ν.Δ. 86/1969 άρθρο 294 παρ. 3 (όπως προστέθηκε, μετά την παρ. 2, με την παρ. 9 του
άρθρου 57 του Ν. 2637/1998):
o « Στις περιπτώσεις των αδικημάτων του άρθρου 287 παρ. 22 και 23 μπορεί να
παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες και οι φορείς του άρθρου 258 παράγραφος 6
περίπτωση στ΄, ανεξάρτητα αν έχουν υποστεί περιουσιακή ζημία. »



ΚΥΑ 99098/5881/16-10-2006 άρθρο 9 παράγραφος β:
o « Για τις παραβάσεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή οι ποινικές και
διοικητικές διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 της παρούσης. »



ΚΥΑ 99098/5881/16-10-2006 άρθρο 10 :
o « Οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται αντίστοιχα με τις διατάξεις
των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 57 του Νόμου 2637/98 (ΦΕΚ 200/Α) καθώς και
η διαδικασία γνωστοποίησης των παραβάσεων σχετικά με τις διοικητικές κυρώσεις,
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 58 του ίδιου νόμου, έχουν εφαρμογή
στις παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας που διαπιστώνονται σε είδη της
αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας του άρθρου 2 της παρούσας. ».

ΣΤ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ ΘΕΜΑΤΑ
Υπενθυμίζουμε ότι:
1. Αναφορικά με την ίδρυση και λειτουργία εκτροφείων «λοιπών ειδών της άγριας πανίδας»
έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις της Υ1β/2000/1995 (ΦΕΚ 343/τ.Β΄/1995)
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Υγειονομικής Διάταξης. Επισημαίνουμε δε ότι το δημόσιο δεν φέρει καμιά ευθύνη έναντι
των εκτροφέων που τους έχει χορηγηθεί από την κατά περίπτωση αρμόδια αρχή άδεια
εκτροφής ειδών των οποίων, στο πλαίσιο μεταγενέστερων τροποποιήσεων του ισχύοντος
θεσμικού πλαισίου της Σύμβασης CITES, εντάχθηκαν σε καθεστώς προστασίας τέτοιο που
να μην επιτρέπει τη διάθεσή τους στην αγορά για συγκεκριμένους λόγους (βλέπε π.χ. :
Ισχύουσα –βάσει του άρθρου 9 της ΚΥΑ 99098/5881/16-10-2006- απαγόρευση διάθεσης
στο εμπόριο και κατοχής και διατήρησης ειδών CITES του πίνακα Α και Ι για προσωπικούς
ή οικιακούς λόγους. Περιπτώσεις ένταξης νέων ειδών στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης ή
στον Πίνακα Α του κανονισμού της Ε.Ε. κ.α.)
2. Αναφορικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που άπτονται θεμάτων της διασφάλισης της
ευζωίας και τήρησης των όρων υγιεινούς διαβίωσης (υπό αιχμαλωσία) κατεχομένων και
διακινούμενων ειδών της άγριας πανίδας, ανήκουν στην ευθύνη και αρμοδιότητα των κατά
τόπο Κτηνιατρικών Υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας.
Τέλος, δεδομένης της πολυπλοκότητας εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης CITES (Συχνή
μεταβολή στα παραρτήματα και στους πίνακες με τα προστατευόμενα είδη, στις αρχές και στους
κανόνες λειτουργίας και εφαρμογής της, στα ειδικά -ξενόγλωσσα στην πλειονότητά τους- έντυπα
έκδοσης των αδειών διακίνησης και εμπορίας των ειδών CITES, μεγάλος αριθμός υπό προστασία
ειδών –περίπου 33.500- και κατά συνέπεια δυσκολία στην αναγνώριση των ειδών), oι αρμόδιες
Διαχειριστικές Αρχές CITES (CITES Management Authorities) οφείλουν να συνεργάζονται με τις
λοιπές Αρχές Επιβολής της Σύμβασης CITES (CITES Enforcement Authorities) εφοδιάζοντάς τις
με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες για να υποβοηθήσουν το έργο τους, και
συνδράμοντάς τις σε σχετικά αιτήματα αναγνώρισης ή/και ταυτοποίησης ειδών.
Από την μεριά μας (Κεντρική Διαχειριστική Αρχή CITES) έχουν εκδοθεί και σας έχουν αποσταλεί
μέχρι σήμερα (πράγμα που θα εξακολουθήσουμε και στο μέλλον να εφαρμόζουμε) αρκετές
θεματικές εγκύκλιοι προς υποβοήθηση σας στην αναγνώριση προστατευόμενων ειδών. [Τέτοιες
(θεματικές) εγκύκλιοι ήταν αυτές που αφορούσαν: στην Τροπική Ξυλεία και τα προϊόντα της
(αριθμ. 93837/1148/25-08-2005), στα πρωτεύοντα θηλαστικά (85047/680/30-01-2006), στα είδη
του Π.Δ,. 67/1981 (85003/44/03-01-06 και 85059/998/10-02-06), στα κακτοειδή (89300/2334/1804-2006), στα ιερακόμορφα (93178/3151/05-06-2006), στα αιλουροειδή (94755/3452/19-06-2006),
στους καρχαρίες και ιχθύες (99001/5013/28-08-2006), στα ελαφοειδή (99022/5233/11-09-2006),
στα κοχύλια και τα όστρακα (99049/5526/26-09-2006), στα βοοειδή (99079/5645/03-10-2006), στα
φίδια (102119/6200/03-11-2006), στα φοινικοειδή (102138/6418/15-11-2006), στα κροκοδειλοειδή
(102186/6684/01-12-2006), στις χελώνες (105152/6837/12-12-2006), στις κυκαδίδες (85262/76/0401-2007) και στα έντομα (85265/157/09-01-2007).].
Ενώ επίσης, οι Περιφερειακές Διαχειριστικές Αρχές CITES έχουν εφοδιασθεί, με μέριμνά μας, με
συσκευές ανάγνωσης αριθμημένων ηλεκτρονικών μικροαναμεταδοτών (microchips), για την
ταυτοποίηση σημανθέντων με microchip ειδών.
Παρακαλούμε να εντείνεται τις προσπάθειές σας πλήρους εφαρμογής των σχετικών διατάξεων που
διέπουν την εμπορία και διακίνηση προστατευόμενων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας
πανίδας, εντείνοντας τους, κατά χώρο και αντικείμενο αρμοδιότητάς σας, ως άνω ελέγχους.
Η αριθμ. 103440/3117/23-06-2003 εγκύκλιό μας,
διαπραγματεύεται από την παρούσα, παύει να ισχύει.

υπερκαλυπτόμενη

στα

θέματα

που

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ προς ενέργεια
Α. Περιφερειακές ∆ιαχειριστικές Αρχές CITES: ( και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
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
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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
Β.
1. ∆/νσεις ∆ασών των Νομών του Κράτους άνευ ∆ασαρχείων
2. ∆ασαρχεία
Έδρες τους
Γ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
α. ∆/ΝΣΗ 19η ΤΕΛΩΝΙΑΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ( και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
(Με την παράκληση ενημέρωσης των αρμόδιων τελωνειακών αρχών)
β. ∆/ΝΣΗ 33η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
γ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΛΩΝΙΩΝ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
1.
2.
3.
4.

∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
∆/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)
5. ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Αχαρνών 2 Ενταύθα
6. Επιστημονική Αρχή CITES
Εσωτερική ∆ιανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
3. Γραφείο Προϊσταμένου Γεν. ∆/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και
Φ.Π.
4. ∆/νσεις ΚΥ Ενταύθα
5. κ.κ. Μ. Αναστασίου, Γ. Κωνσταντακοπούλου και Έ. Παπανικολάου
(υπαλλήλους του Τμήματος ∆ιεθνών Συμβάσεων) Ενταύθα
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