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Α. ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ
Με τις αριθµ. 100783/3868/28-07-2005 «∆ιεθνής Σύµβαση CITES – Θεσµικό πλαίσιο» και
αριθµ. 102138/4437/31-08-2005 «∆ιεθνής Σύµβαση CITES – Επικαιροποίηση του
ισχύοντος Θεσµικού πλαισίου» εγκυκλίους µας, σας γνωστοποιήθηκε το ισχύον σήµερα
θεσµικό πλαίσιο για την εφαρµογή στη χώρα µας της ∆ιεθνούς Σύµβασης CITES, για να
το εφαρµόζετε κατά θέµα αρµοδιότητάς σας.
Σύµφωνα µε το άρθρο VIII παράγραφοι 6, 7 και 8 της Σύµβασης CITES:
« 6. Για το εµπόριο των δειγµάτων ειδών που περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ και
ΙΙΙ κάθε Μέρος κρατά βιβλίο που περιέχει:
α. το όνοµα και τη διεύθυνση των εξαγωγέων και εισαγωγέων,
β. τον αριθµό και το είδος των αδειών και των πιστοποιητικών που χορηγήθηκαν,
τα Κράτη µε τα οποία έγινε το εµπόριο, τον αριθµό τις ποσότητες και τους τύπους των
δειγµάτων, τις ονοµασίες των ειδών όπως αναγράφονται στα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και
κατά περίπτωση, το µέγεθος και το φύλο των δειγµάτων αυτών.
7. Κάθε Μέρος συντάσσει περιοδικές αναφορές για την εφαρµογή αυτής της Συµβάσεως
και διαβιβάζει στη Γραµµατεία:
α. µια ετήσια αναφορά που περιλαµβάνει περίληψη των πληροφοριών των
αναφεροµένων στο στοιχείο (β) της παραγράφου 6 αυτού του άρθρου,
β. µια διετή αναφορά για τα νοµοθετικά και διοικητικά µέτρα που πήρε για την
εφαρµογή αυτής της Συµβάσεως.
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8. Οι πληροφορίες της παραγράφου 7 αυτού του άρθρου θα είναι στη διάθεση του κοινού
εφόσον αυτό δεν είναι ασυµβίβαστο προς την έννοµο τάξη του ενδιαφερόµενου µέρους.»

Σύµφωνα µε το άρθρο 15 παρ. 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 338/97:
«4.
α) Τα διαχειριστικά όργανα των κρατών µελών κοινοποιούν στην Επιτροπή πριν
από τις 15 Ιουνίου κάθε έτους όλες τις πληροφορίες σχετικά µε το προηγούµενο έτος οι
οποίες είναι αναγκαίες για την σύνταξη των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο VIII
παράγραφος 7 στοιχείο (α) της Σύµβασης, καθώς και τις αντίστοιχες πληροφορίες σχετικά
µε το διεθνές εµπόριο όλων των δειγµάτων των ειδών που περιλαµβάνονται στα
παραρτήµατα Α, Β και Γ, καθώς και σχετικά µε την εισαγωγή στην Κοινότητα δειγµάτων
ειδών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ∆. Οι προς κοινοποίηση πληροφορίες και ο
τρόπος παρουσίασής τους καθορίζονται από την Επιτροπή, σύµφωνα µε τη διαδικασία
του άρθρου 18.
β) Με βάση τις πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο (α), η Επιτροπή
δηµοσιεύει κάθε χρόνο, πριν από τις 31 Οκτωβρίου, στατιστική έκθεση σχετικά µε την
εισαγωγή στην Κοινότητα και την εξαγωγή και επανεξαγωγή από την Κοινότητα δειγµάτων
των ειδών τα οποία καλύπτει ο παρών κανονισµός και διαβιβάζει στην γραµµατεία της
Σύµβασης τις πληροφορίες σχετικά µε τα είδη που καλύπτονται από τη Σύµβαση.
γ) Με την επιφύλαξη του άρθρου 20, τα διαχειριστικά όργανα των κρατών µελών
κοινοποιούν στην Επιτροπή πριν από τις 15 Ιουνίου κάθε δεύτερου έτους, και για πρώτη
φορά το 1999, όλες τις πληροφορίες σχετικά µε τα δύο προηγούµενα έτη οι οποίες είναι
αναγκαίες για τη σύνταξη των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο VIII παράγραφος 7
στοιχείο (β) της Σύµβασης, καθώς και αντίστοιχες πληροφορίες για τις διατάξεις του
παρόντος κανονισµού που δεν περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής της Σύµβασης. Οι
πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιούνται καθώς και η µορφή της παρουσίασής τους
καθορίζονται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 18.
δ) Με βάση τις πληροφορίες που προβλέπονται στο στοιχείο (γ), η Επιτροπή
συντάσσει κάθε δεύτερο χρόνο πριν από τις 31 Οκτωβρίου, και για πρώτη φορά το 1999,
έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή και την εκτέλεση του παρόντος κανονισµού.»

Σύµφωνα µε το άρθρο 39 του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1808/2001:
«1. Τα κράτη µέλη συλλέγουν τα δεδοµένα σχετικά µε τις εισαγωγές προς την Κοινότητα
και τις εξαγωγές και επανεξαγωγές από αυτήν οι οποίες πραγµατοποιούνται βάσει των
αδειών και των πιστοποιητικών που έχουν εκδώσει τα διαχειριστικά τους όργανα, ασχέτως
του τόπου εισαγωγής, εξαγωγής ή επανεξαγωγής. Τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο
15 παράγραφος 4 στοιχείο (α) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97, κοινοποιούν στην
Επιτροπή, πριν από τις 15 Ιουνίου κάθε έτους, όλες τις πληροφορίες σχετικά µε το
προηγούµενο έτος οι οποίες αφορούν τα είδη των παραρτηµάτων Α, Β και Γ του εν λόγω
κανονισµού, σε µηχανογραφηµένη µορφή και σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές για
τη σύνταξη και την υποβολή των ετησίων εκθέσεων CITES. Οι εκθέσεις περιλαµβάνουν
πληροφορίες και για τα δείγµατα που έχουν παρακρατηθεί ή κατασχεθεί.
2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρουσιάζονται σε δύο
ξεχωριστά µέρη:
α) ένα για τις εισαγωγές, εξαγωγές και επανεξαγωγές δειγµάτων ειδών
εγγεγραµµένων στα προσαρτήµατα της Σύµβασης και
β) ένα για τις εισαγωγές, εξαγωγές και επανεξαγωγές δειγµάτων ειδών
εγγεγραµµένων στα παραρτήµατα Α, Β και Γ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97 και για την
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εισαγωγή στην Κοινότητα δειγµάτων ειδών εγγεγραµµένων στο παράρτηµα ∆ του εν λόγω
κανονισµού.
3. Σχετικά µε τις εισαγωγές φορτίων που περιέχουν ζώντα ζώα, τα κράτη µέλη
καταγράφουν, όπου είναι δυνατό, το εκατοστιαίο ποσοστό των δειγµάτων ειδών
εγγεγραµµένων στα παραρτήµατα Α και Β του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97 που ήταν
νεκρά κατά τη στιγµή της εισαγωγής τους στην Κοινότητα.
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 3 κοινοποιούνται στην Επιτροπή για
κάθε ηµερολογιακό έτος πριν τις 15 Ιουνίου του εποµένου έτους ανά είδος και ανά χώρα
εξαγωγής ή επανεξαγωγής.
5. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο (γ) του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97 περιλαµβάνουν λεπτοµέρειες σχετικά µε τα νοµοθετικά,
κανονιστικά και διοικητικά µέτρα που έχουν ληφθεί για την εφαρµογή και επιβολή των
διατάξεων του εν λόγω κανονισµού και των διατάξεων του παρόντος κανονισµού.».

Β. ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
Με βάσει το θεσµικό πλαίσιο που εκτέθηκε παραπάνω και προκειµένου η Υπηρεσία µας,
ως αρµόδιο διαχειριστικό όργανο της χώρας µας (Κεντρική ∆ιαχειριστική Αρχή CITES), να
προβαίνει στην έγκαιρη σύνταξη και εµπρόθεσµη αποστολή των εκθέσεων του θέµατος
στα αρµόδια κοινοτικά όργανα, παρακαλούνται οι
προς ενέργεια αποδέκτες της
παρούσης (αφού συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες από όλες
ανεξαιρέτως τις υφιστάµενες αυτών αρχές) να µας υποβάλουν µέχρι την 15η Μαρτίου κάθε
έτους τα κάτωθι στοιχεία:

Β1. Για την Σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης (Annual Report):
Η ετήσια έκθεση (Annual Report) περιγράφει περιληπτικά τις εισαγωγές, εξαγωγές και
επανεξαγωγές- από και προς τρίτες χώρες µόνο- που έγιναν το προηγούµενο έτος από
αυτό που συντάσσεται η τρέχουσα έκθεση και καλύπτει την περίοδο µεταξύ 1ης
Ιανουαρίου µέχρι 31ης ∆εκεµβρίου. Οι πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτό
περιλαµβάνουν:
1. Το νούµερο και τον τύπο των αδειών που έχουν εκδοθεί για το έτος που
συντάσσεται η έκθεση, και
2. Τις χώρες που συµµετείχαν στο εµπόριο των ειδών που αναφέρονται στις άδειες
αυτές, καθώς και αναλυτικά στοιχεία για τα είδη αυτά (Επιστηµονική ονοµασία,
Προσάρτηµα της Σύµβασης Cites, ταξινοµικές κατηγορίες ειδών (Θηλαστικά,
Ερπετά, κ.λ.π.), περιγραφή των ειδών µε την εγκεκριµένη ορολογία, ποσότητες,
κ.λ.π.).
Πιο αναλυτικά η ετήσια έκθεση, την οποία θα πρέπει να καταθέτετε πάντα σε
ηλεκτρονική µορφή, πρέπει να είναι χωρισµένη σε δύο κύριες κατηγορίες: α) στις
Εισαγωγές και β) στις Εξαγωγές και Επανεξαγωγές, και να ανταποκρίνεται στην
παρακάτω µορφή σύνταξης των πληροφοριών:

3

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- IMPORTS

Country of
export or
App. Species Description Quantity
re-export

Number
of export
Country
permit or of origin of Purpose Source Remarks
re-export re-exports
certificate

ΕΞΑΓΩΓΕΣ- ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΕΣ
EXPORTS- RE-EXPORTS

Number
of export
Country of
Country of
Description
Quantity
permit
or
reorigin
of reApp. Species
destination
export
exports
certificate

Purpose Source Remarks

Κατευθυντήριες οδηγίες σύνταξης των δύο βασικών πινάκων της ετήσιας έκθεσης.
Εισαγωγές / Imports
1. Appendix: Στην στήλη αυτή περιγράφεται το Προσάρτηµα της Σύµβασης Cites που
ανήκει κάθε είδος χωριστά για το οποίο έχει βγει άδεια εισαγωγής για την
αναφερόµενη περίοδο. (Appendix I, II, III).
2. Species: Στην στήλη αυτή περιγράφεται αναλυτικά η σωστή και η πλήρης
Επιστηµονική Ονοµασία του κάθε είδους για το οποίο έχει βγει άδεια εισαγωγής για
την αναφερόµενη περίοδο, όπως αυτή αναφέρεται στον Κανονισµό 1332/2005 της
Ε.Ε. Σε περίπτωση που το πλήρες Επιστηµονικό όνοµα του είδους δεν µπορεί να
διευκρινισθεί, τότε θα χρησιµοποιείται η ονοµασία µιας ανώτερης ταξινοµικής
βαθµίδας του είδους αυτού (υποείδος- “spp”, γένος ή οικογένεια, κ.λ.π.).
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3.

4.

5.

6.

7.

Επίσης στην στήλη αυτή η περιγραφή των ειδών γίνεται οµαδοποιηµένα και
ταξινοµηµένα σύµφωνα µε την σειρά:
Θηλαστικά –Mammals, Πτηνά-Aves, Ερπετά-Reptilia, Αµφίβια-Amphibia, ΨάριαPisces, Έντοµα-Insecta, Αράχνες και σκορπιοί-Arachnida, Βδέλλες-Hirudinoidea,
∆ίθυρα µαλάκια-Bivalvia, Γυµνοσάλιαγκες, σαλιγκάρια και κοχύλια-Gastropoda,
Κοράλλια και θαλάσσιες ανεµώνες-Anthozoa, Sea ferns, fire corals και stinging
medusas-Hydrozoa, και Φυτά-Flora.
Αν από την παραπάνω ταξινόµηση δεν υπάρχουν είδη από κάποια κατηγορία για
να συµπεριληφθούν στην ετήσια έκθεση, τότε θα προχωράτε στην επόµενη
κατηγορία µέχρι να φθάσετε στην τελευταία.
Σύµφωνα µε το Resolution Conf. 11.10 (Rev.CoP12) για την κατηγορία των
σκληρών κοραλλιών (Stony Corals), φορτία εισαγωγών που αποτελούνται από
σκληρές πέτρες (base rock) ή από υποστρώµατα αυτών (substrate) φτιαγµένα από
σκληρά κοράλλια και µε την προϋπόθεση ότι δεν αποτελούνται από κοµµάτια
κοραλλιών τα οποία συλλέχθηκαν ζωντανά και εξάχθηκαν νεκρά, επειδή δεν
µπορούν να προσδιορισθούν αλλιώς τότε θα αναγράφονται µε την ταξινοµική
βαθµίδα του γένους (genus) ή και µε την ταξινοµική βαθµίδα της τάξης (order) όταν
αυτό χρειάζεται. Επίσης φορτία εισαγωγών µε άµµο κοραλλιών (coral sand) και µε
χαλίκι κοραλλιών (coral gravel), τα οποία δεν περιέχουν µεγάλα κοµµάτια χαλικιών,
θα περιγράφονται µε την ταξινοµική βαθµίδα της τάξης (order) (π.χ.Scleractinia).
Τέλος σύµφωνα µε το Resolution Conf. 11.17 (Rev.CoP13) φορτία εισαγωγών µε
ορχιδέες οι οποίες πολλαπλασιάστηκαν τεχνητά και είναι υβρίδια θα περιγράφονται
µε την ταξινοµική βαθµίδα του υποείδους (Orchidaceae spp.).
Description: Στην στήλη αυτή γίνεται όσο είναι δυνατό ακριβής περιγραφή του
είδους χρησιµοποιώντας τους κωδικούς που περιγράφονται αναλυτικά στον Πίνακα
1 για τον τύπο του κάθε είδους που εισάχθηκε. Αν διαπιστωθεί ότι χρειάζεται να
χρησιµοποιηθούν περισσότεροι από έναν κωδικό τότε αυτό µπορεί να γίνει µε την
απαραίτητη προσοχή ότι ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγµατικότητα.
Quantity: Στην στήλη αυτή περιγράφεται η ποσότητα του είδους που εισάχθηκε και
στις µονάδες µέτρησης που έλαβε χώρα η εισαγωγή, χρησιµοποιώντας και σαν
οδηγό τον Πίνακα 1 που προτείνει τις µονάδες µέτρησης για κάθε τύπο είδους
ξεχωριστά. Μονάδες µέτρησης που δεν περιέχονται στον Πίνακα 1 θα ήταν
προτεινόµενο να µην χρησιµοποιηθούν. Μονάδες µέτρησης όπως κιβώτια-boxes,
χαρτόκουτα-cartons και µπάλες-bales καλύτερα να αποφεύγονται.
Country of export or re-export: Στην στήλη αυτή περιγράφεται η χώρα από την
οποία εισάχθηκε το είδος στην Ελλάδα, χώρα εξαγωγής ή χώρα επανεξαγωγής
(country of export or country of re-export). Η περιγραφή της χώρας αυτής θα γίνεται
µε ένα κωδικό δύο γραµµάτων και περιγράφετε αναλυτικά στον Πίνακα 2.
Number of export permit or re-export certificate: Στην στήλη αυτή θα
αναγράφεται το πλήρες νούµερο του πιστοποιητικού εξαγωγής Cites από την χώρα
εξαγωγής που προήλθε το είδος όταν πρόκειται για εξαγωγή ή το πλήρες νούµερο
του πιστοποιητικού επανεξαγωγής από την χώρα επανεξαγωγής που προήλθε το
είδος όταν πρόκειται για επανεξαγωγή. Όχι το ελληνικό νούµερο πιστοποιητικού
εισαγωγής στην χώρα µας. (Νο of the export permit in the case of exportation or
the No of the re-export permit in the case of re-exportation).
Country of origin of re-exports: Στην στήλη αυτή περιγράφεται η χώρα
προέλευσης του είδους (country of origin) που εισάχθηκε στην Ελλάδα και όµοια µε
παραπάνω η περιγραφή της χώρας αυτής θα γίνει µε τον ίδιο τρόπο
χρησιµοποιώντας τους κωδικούς του Πίνακα 2. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι πολλές
φορές η χώρας εξαγωγής ενός είδους µπορεί να είναι συγχρόνως και η χώρα
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προέλευσης αυτού. Αν τύχει τέτοια περίπτωση απλώς θα συµπίπτουν οι κωδικοί
των χωρών στις στήλες 5 και 7.
8. Purpose: Στην στήλη αυτή περιγράφεται ο σκοπός εισαγωγής του συγκεκριµένου
είδους που εισήχθηκε στην Ελλάδα όπως αυτός περιγράφεται και στην άδεια
εισαγωγής, χρησιµοποιώντας τους ίδιους κωδικούς που περιγράφονται και στον
Πίνακα 3 για δική σας ευκολία.
9. Source: Στην στήλη αυτή περιγράφεται η πηγή του συγκεκριµένου είδους που
εισήχθηκε στην Ελλάδα όπως αυτή περιγράφεται και στην άδεια εισαγωγής,
χρησιµοποιώντας τους ίδιους κωδικούς που περιγράφονται και στον Πίνακα 4 για
δική σας ευκολία.
10. Remarks: Στην στήλη αυτή γράφονται τυχόν παρατηρήσεις για τις παρακάτω
περιπτώσεις:
• Για να δικαιολογηθούν ελλείψεις στοιχείων στις παραπάνω στήλες.
• Για να αναφερθούν τυχόν εισαγωγές ειδών που έγιναν από την θάλασσα.
• Για την διακίνηση ειδών που περιλαµβάνονται στις εξαιρέσεις του άρθρου VII
της ∆ιεθνούς Σύµβασης Cites (π.χ. αν τα είδη που διακινήθηκαν ήταν
προσυµβασιακά-pre-conventional ή διακινήθηκαν µεταξύ εγγεγραµµένων
επιστηµονικών ιδρυµάτων κ.λ.π.)
• Για να αναφερθούν οι επίσηµοι κωδικοί των εγγεγραµµένων επιστηµονικών
ιδρυµάτων.
• Για να αναφερθούν στοιχεία χαρακτηρισµού για το ελεφαντόδοντο (χώρα
προέλευσης, το έτος εξαγωγής της εγκεκριµένης ποσότητας µε ποσόστωση,
τα νούµερα και το βάρος των χαυλιόδοντων για καθένα ξεχωριστά, κ.λ.π.).
• Για να περιληφθούν επιπλέον πληροφορίες για τα είδη που διακινήθηκαν
όπως αν είναι κατασχεµένα, και
• Για να αναφερθούν στοιχεία χαρακτηρισµού και αναγνώρισης των ειδών
(νούµερο ετικέτας, νούµερο δακτυλιδιού, νούµερο τσιπάκι, κ.λ.π.).

Εξαγωγές- Επανεξαγωγές/ Exports- Re-exports
1.
2.
3.
4.
5.

Appendix: Όµοια µε τις εισαγωγές.
Species: Όµοια µε τις εισαγωγές.
Description: Όµοια µε τις εισαγωγές.
Quantity: Όµοια µε τις εισαγωγές.
Country of destination: Στην στήλη αυτή περιγράφεται η χώρα στην οποία
προοριζόταν να πάει το συγκεκριµένο είδος µε την εξαγωγή ή επανεξαγωγή αυτή
που έλαβε χώρα. Η περιγραφή της χώρας αυτής θα γίνεται όµοια µε τις εισαγωγές
µε ένα κωδικό δύο γραµµάτων που περιγράφετε αναλυτικά στον Πίνακα 2.
6. Number of export permit or re-export certificate:
α) Στην περίπτωση που έχουµε εξαγωγή είδους από την Ελλάδα (export permit) σε
κάποια άλλη χώρα στην στήλη αυτή θα αναγράφεται το πλήρες νούµερο του
Ελληνικού πιστοποιητικού εξαγωγής Cites το οποίο εκδόθηκε για να
πραγµατοποιηθεί η εξαγωγή αυτή.
β) Στην περίπτωση που έχουµε επανεξαγωγή είδους (re-export permit) στην στήλη
αυτή θα αναγράφεται το πλήρες νούµερο του πιστοποιητικού της τρίτης χώρας
επανεξαγωγής από την οποία εισήχθησαν τα δείγµατα πριν επανεξαχθούν από την
Κοινότητα. Για παράδειγµα ένα είδος που έχει ως χώρα προέλευσης (country of

6

origin) την Αµερική, εξάγεται από εκεί και πάει στην Κίνα (country of last re-export)
και µετά µε την σειρά του εισάγεται από την Κίνα στην Ελλάδα. Όταν αυτό στην
συνέχεια επανεξαχθεί από την Ελλάδα για µια άλλη χώρα-στην περίπτωση αυτή
έχουµε επανεξαγωγή του είδους-το νούµερο που θα αναγράφεται στην ετήσια
έκθεση (το οποίο θα πρέπει να αναγράφετε σωστά και στο πιστοποιητικό
επανεξαγωγής), θα είναι το πλήρες νούµερο του πιστοποιητικού της χώρας
τελευταίας επανεξαγωγής (country of last re-export) που για το παράδειγµα αυτό
είναι της Κίνας και όχι το Ελληνικό νούµερο πιστοποιητικού επανεξαγωγής.
7. Country of origin of re-exports: Όµοια µε τις εισαγωγές.
8. Purpose: Όµοια µε τις εισαγωγές.
9. Source: Όµοια µε τις εισαγωγές.
10. Remarks: Όµοια µε τις εισαγωγές.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙ & ΙΙΙ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES

Επιπλέον η ετήσια έκθεση εκτός από τις δύο παραπάνω κύριες κατηγορίες αποτελείται
και από µία άλλη κατηγορία που αφορά τα κατασκευασµένα-µεταποιηµένα προϊόντα
(Manufactured products) που περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα ΙΙ & ΙΙΙ της ∆ιεθνούς
Σύµβασης Cites. Η κατηγορία αυτή είναι επίσης χωρισµένη στις εξής δύο κατηγορίες :
α) στις Εισαγωγές κατασκευασµένων-µεταποιηµένων προϊόντων και
β) στις Εξαγωγές και Επανεξαγωγές, κατασκευασµένων-µεταποιηµένων προϊόντων, οι
οποίες οµοίως θα πρέπει και να ανταποκρίνονται στην παρακάτω µορφή σύνταξης των
πληροφοριών:

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- IMPORTS

Appendix

Species

Quantity

Description

Countries of
consignment

Remarks
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ΕΞΑΓΩΓΕΣ- ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΕΣ
EXPORTS- RE-EXPORTS

App.

Species

Quantity Description

Countries of
Permits /
Destination Certificates issued

Remarks

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στους παραπάνω πίνακες οι
εισαγωγές ή οι εξαγωγές-επανεξαγωγές των κατασκευασµένων-µεταποιηµένων
προϊόντων (Manufactured products) µπαίνουν οµαδοποιηµένα, δηλαδή το κάθε είδος µε
την ίδια περιγραφή (αν έχει και άλλη περιγραφή τότε θα αναγραφεί και δεύτερη φορά µε
την δεύτερη περιγραφή, κ.λ.π.), αναγράφεται µία φορά µε τα υπόλοιπα στοιχεία των
υπόλοιπων στηλών οµαδοποιηµένα επίσης. Για παράδειγµα αν έχουµε δέκα (10)
εισαγωγές ή εξαγωγές-επανεξαγωγές του είδους Α µε την περιγραφή LPS, τότε το είδος Α
θα γραφεί µία φορά και στις υπόλοιπες στήλες θα γραφούν συνολικά όλες οι πληροφορίες
που αφορούν αυτές τις δέκα περιπτώσεις του είδους αυτού.
Επίσης θα πρέπει να διευκρινισθεί για τα Γραφεία ∆ιεθνών Συµβάσεων που κάνουν
εισαγωγές µε την µορφή δερµάτων (Skins) από διάφορα είδη, ότι τις εισαγωγές αυτές θα
πρέπει να τις περιλάβουν στους δύο βασικούς πίνακες της ετήσιας έκθεσης και όχι στους
πίνακες αυτής της κατηγορίας γιατί δεν είναι ακόµη µεταποιηµένα προϊόντα. Όταν αυτά
στην συνέχεια επανεξάγονται ως µεταποιηµένα προϊόντα (π.χ.∆ερµάτινα ενδύµαταGarments), τότε και µόνο αυτά θα αναφερθούν στους πίνακες αυτούς, χωρίς να
επαναλαµβάνονται πουθενά αλλού.

Κατευθυντήριες οδηγίες σύνταξης των πινάκων των κατασκευασµένωνµεταποιηµένων προϊόντων (Manufactured products) της ετήσιας έκθεσης.
Εισαγωγές / Imports (Manufactured products)
1.
2.
3.
4.
5.

Appendix: Όµοια µε τους προηγούµενους πίνακες.
Species: Όµοια µε τους προηγούµενους πίνακες.
Quantity: Όµοια µε τους προηγούµενους πίνακες.
Description: Όµοια µε τους προηγούµενους πίνακες.
Countries of consignment: Στην στήλη αυτή περιγράφονται οµαδοποιηµένες όλες οι
χώρες που αναφέρονται στην εισαγωγή του συγκεκριµένου είδους µε την περιγραφή
που έχει κάθε φορά, σύµφωνα µε τον κωδικό των δύο γραµµάτων που περιγράφετε
αναλυτικά στον Πίνακα 2.
6. Remarks: Όµοια µε τους προηγούµενους πίνακες.
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Εξαγωγές- Επανεξαγωγές/ Exports- Re-exports (Manufactured products)
1. Appendix: Όµοια µε τους προηγούµενους πίνακες.
2. Species: Όµοια µε τους προηγούµενους πίνακες.
3. Quantity: Όµοια µε τους προηγούµενους πίνακες.
4. Description: Όµοια µε τους προηγούµενους πίνακες.
7. Countries of destination: Στην στήλη αυτή περιγράφονται οµαδοποιηµένες όλες οι
χώρες που αναφέρονται στην εξαγωγή-επανεξαγωγή του συγκεκριµένου είδους µε την
περιγραφή που έχει κάθε φορά, σύµφωνα µε τον κωδικό των δύο γραµµάτων που
περιγράφετε αναλυτικά στον Πίνακα 2.
8. Permits/ Certificates issued: Στην στήλη αυτή περιγράφετε ο συνολικός αριθµός των
αδειών εξαγωγής-επανεξαγωγής που έχουν εκδοθεί για το συγκεκριµένο είδος µε την
περιγραφή που έχει κάθε φορά.
9. Remarks: Όµοια µε τους προηγούµενους πίνακες.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΙ∆ΩΝ
ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ

Ολοκληρώνοντας την ετήσια έκθεση γίνονται και δύο συνολικοί πίνακες για τις εισαγωγές
και εξαγωγές-επανεξαγωγές των ειδών από τρίτες χώρες που έχουν αναφερθεί και στις
προηγούµενες κατηγορίες, οι οποίοι θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην παρακάτω
µορφή σύνταξης των πληροφοριών:

IMPORTS PERMITS FOR THIRD COUNTRIES

1

2

Species

Number of Permits

TOTAL
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EXPORTS/ RE-EXPORTS PERMITS FOR THIRD COUNTRIES

1

2

Species

Number of Permits

TOTAL

Κατευθυντήριες οδηγίες σύνταξης των συνολικών πινάκων της ετήσιας έκθεσης.

Εισαγωγές / Imports
1. Species: Στην στήλη αυτή αναφέρονται οι οµάδες ταξινόµησης των ειδών όπως
στους βασικούς πίνακες της ετήσιας έκθεσης, µε την σειρά που αναφέρονται εκεί.
(π.χ.Θηλαστικά –Mammals,
Πτηνά-Aves, Ερπετά-Reptilia, …, Φυτά-Flora,
Manufactured products).
2. Number of permits: Στην στήλη αυτή αναφέρονται συνολικά ο αριθµός των αδειών
για κάθε κατηγορία ξεχωριστά για το έτος αυτό.

Εξαγωγές- Επανεξαγωγές/ Exports- Re-exports

1. Species: Όµοια µε τις εισαγωγές.
2. Number of permits: Όµοια µε τις εισαγωγές.

 Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή όλοι οι παραπάνω πίνακες που αποτελούν
την ετήσια έκθεση αφορούν µόνο τις εισαγωγές, εξαγωγές και επανεξαγωγές
από και προς τρίτες χώρες και όχι την διακίνηση και εµπορία ειδών εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (εσωτερική διακίνηση). Για τις περιπτώσεις ειδών που
διακινήθηκαν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το αναφερόµενο έτος, θα
πρέπει να γίνονται ξεχωριστοί πίνακες οι οποίοι θα έχουν ακριβώς την ίδια
µορφή µε τους δύο βασικούς πίνακες και θα αναφέρεται καθαρά ότι αφορούν
την κατηγορία αυτή. Στήλες για τις οποίες δεν θα υπάρχουν στοιχεία για να
συµπληρωθούν θα µένουν κενές, ενώ τυχόν παρατηρήσεις-διευκρινήσεις
όπου υπάρχουν είναι υποχρεωτικό να αναφέρονται στα Remarks για κάθε
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µια περίπτωση ξεχωριστά (π.χ.σκοπός διακίνησης, λόγους έκδοσης του
πιστοποιητικού, περιπτώσεις πιστοποίησης, ειδικοί όροι, κ.λ.π.).
 Επίσης σας υπενθυµίζουµε ότι η αποστολή των παραπάνω πινάκων καθώς
και αντίγραφο όλου του Basic (Excell) όπου είναι συγκεντρωµένες όλες οι
πληροφορίες για τις άδειες του έτους αυτού, θα στέλνονται στην Κεντρική
∆ιαχειριστική Αρχή Cites σε ηλεκτρονική µορφή, µε δισκέτα ή µε CD.
Σηµείωση: Στο τέλος της παρούσης εγκυκλίου επισυνάπτωνται οι Πίνακες 1, 2, 3 και 4

Β2. Για την Σύνταξη της ∆ιετούς Έκθεσης (Biennial Report):
Η διετής έκθεση (Biennial Report) συντάσσεται επί προκαθορισθέντος
ερωτηµατολογίου και περιλαµβάνει ως επί το πλείστον γενικές πληροφορίες σχετικά µε
την εφαρµογή της Σύµβασης από τη χώρα µας. Οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται στην
χρονική περίοδο των δύο ετών που προηγούνται του έτους που η έκθεση υποβάλλεται. Η
προηγηθείσα της παρούσης εγκυκλίου διετής έκθεση υπεβλήθη ήδη το 2005 και
αφορούσε στη διετία 2003-2004. Κατά συνέπεια η επόµενη διετής έκθεση θα αφορά στην
διετία 2005-2006 και θα υποβληθεί το 2007.
Κατά συνέπεια των ανωτέρω, οι προς ενέργεια αποδέκτες της παρούσης, οφείλουν
να µας υποβάλλουν µέχρι την 15η Μαρτίου κάθε έτους υποβολής της διετούς αναφοράς
η
(και για πρώτη φορά µέχρι την 15 Μαρτίου του 2007 για την διετή έκθεση 2005-2006),
συµπληρωµένο το κάτωθι ερωτηµατολόγιο, που αποτελεί το τµήµα εκείνο του συνολικού
ερωτηµατολογίου της διετούς έκθεσης που η συµπλήρωσή του απαιτεί την δική σας
συνδροµή:
C
1

Μέτρα για τον έλεγχο της σωστής εφαρµογής της Σύµβασης

Έχει γίνει καµία από τις παρακάτω ενέργειες µε σκοπό την
παρακολούθηση της εφαρµογής;
ΝΑΙ
Επισκόπηση των εκθέσεων και άλλων πληροφοριών που
υποβλήθηκαν από εµπόρους και παραγωγούς:
Έλεγχοι εµπόρων, παραγωγών, αγορών
Συνοριακοί έλεγχοι
Άλλο (διευκρινίστε)

2

□
□
□
□
ΝΑΙ

∆εν υπάρχουν
πληροφορίες

□
□
□
□
ΟΧΙ

□
□
□
□
∆εν υπάρχουν
πληροφορίες

Έχει επιβληθεί οποιοδήποτε διοικητικό µέτρο
(π.χ. πρόστιµα, απαγορεύσεις, προσωρινές αναστολές)
για παραβάσεις σχετικές µε τη Σύµβαση CITES;
Αν ναι, παρακαλώ αναφέρετε πόσα και για τι τύπο παραβάσεων; Αν διατίθενται, παρακαλώ επισυνάψτε στοιχεία όπως
ο Πίνακας Ε απαιτεί .

□

3

ΟΧΙ

□

□

11

4

ΝΑΙ
Έχουν γίνει οποιεσδήποτε σηµαντικές κατασχέσεις, δηµεύσεις ή
διαθέσεις δειγµάτων CITES;

5

□

Αν υπάρχουν πληροφορίες:

ΟΧΙ

□

∆εν υπάρχουν
πληροφορίες

□

Αριθµός

□ Σηµαντικές κατασχέσεις/δηµεύσεις
□ Σύνολο κατασχέσεων/δηµεύσεων
Αν είναι δυνατόν, παρακαλώ διευκρίνισε ανά οµάδα
ειδών ή επισύναψε στοιχεία όπως ο Πίνακας Ε απαιτεί.
6

ΝΑΙ
Έχουν υπάρξει οποιεσδήποτε ποινικές διώξεις για σηµαντικές
παραβάσεις σχετικές µε την CITES;

7
8

□

10

□

∆εν υπάρχουν
πληροφορίες

□

Αν ναι, ποιες ήταν οι σχετικές παραβάσεις και ποια ήταν τα αποτελέσµατα; Παρακαλώ επισυνάψτε λεπτοµέρειες όπως
ο πίνακας Ε απαιτεί.
ΝΑΙ
ΟΧΙ
∆εν υπάρχουν
πληροφορίες
Έχουν υπάρξει οποιεσδήποτε άλλες δικαστικές ενέργειες για
σχετικές µε την CITES παραβάσεις;

□

9

ΟΧΙ

□

□

Αν ναι, ποιες ήταν οι σχετικές παραβάσεις και ποια ήταν τα αποτελέσµατα; Παρακαλώ επισυνάψτε στοιχεία όπως ο
πίνακας Ε απαιτεί.
Πως , εν γένει, διατέθηκαν τα κατασχεθέντα δείγµατα;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Επιστροφή στην χώρα εξαγωγής
- ∆ηµόσιους Ζωολογικούς Κήπους ή Βοτανικούς Κήπους
- Καθορισθέντα Κέντρα διάσωσης
- Εγκεκριµένες, ιδιωτικές εγκαταστάσεις
- Ευθανασία
- Άλλο (διευκρινίστε)

□
□
□
□
□
□

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σχόλια:
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D1

∆ιοικητικά µέτρα

5

Πόσο προσωπικό εργάζεται στην ∆ιαχειριστική Αρχή; (αριθµός) :

6

Μπορείτε να εκτιµήσετε το ποσοστό επί τοις εκατό του χρόνου που αφιερώνει το ως άνω
προσωπικό σε θέµατα σχετικά µε τη Σύµβαση CITES;

□
OXI
□
∆εν υπάρχουν στοιχεία □

NAI

7

Αν η απάντηση είναι ΝΑΙ, δώσε εκτίµηση ποσοστού:
Ποια ή ειδικότητα/εξειδίκευση του προσωπικού της ∆ιαχειριστικής Αρχής;
- ∆ιοικητικός
- Βιολόγος
- Οικονοµικός
- Νοµικός
- ∆ασολόγος
- ∆ασοπόνος
- Άλλο (διευκρίνισε)
- ∆εν υπάρχουν πληροφορίες

□
□
□
□
□
□
□
□

Aν έχεις τσεκάρει το «άλλο», διευκρίνισε τι;

D4
1

Επικοινωνία, διαχείριση και ανταλλαγή πληροφοριών
Σε τι βαθµό οι πληροφορίες CITES διαχειρίζονται ηλεκτρονικά;

-Παρακολούθηση και αναφορά δεδοµένων για το νόµιµο εµπόριο
-Παρακολούθηση και αναφορά δεδοµένων για το παράνοµο εµπόριο
- Έκδοση αδειών

□
□
□
13

□
□

- Καθόλου
- Άλλο
2

Έχουν πρόσβαση στο internet οι ακόλουθες αρχές;
Αρχή

ΝΑΙ
συνεχώς και
απεριόριστα

ΝΑΙ,
όµως
µόνο
µέσω
dial-up
σύνδεσης

ΝΑΙ ,
αλλά
µόνο
µέσω
άλλου
γραφείου

Κάποια
γραφεία
µόνο

Καθόλου

∆ιαχειριστική
Αρχή

□

□

□

□

□

□
□

□
□

□
□

□
□

□
□

Εφαρµοστικές
Αρχές:
(∆ασαρχεία)
(Τελωνεία)
6

∆ώστε
λεπτοµέρειες
όπου
απαιτείται

Έχει η Αρχή σας πρόσβαση στις ακόλουθες δηµοσιεύσεις;
- 2003 Checklist of CITES Species (βιβλίο)
- 2003 Checklist of CITES Species and Annotated Appendices (CD-ROM)
- Identification Manual
- CITES Handbook

□
□
□
□

7

Αν όχι, τι προβλήµατα αντιµετωπίζετε ως προς την εξασφάλιση της πρόσβασης στις
αναφερθείσες πληροφορίες;

8

Έχουν αναφέρει στην ∆ιαχειριστική σας Αρχή οι Εφαρµοστικές Αρχές (∆ασαρχεία. Τελωνεία)
για:
- Θνησιµότητα κατά την µεταφορά;

□
□

- Κατασχέσεις και δηµεύσεις;
- Ανακολουθία αριθµού τεµαχείων που αναφέρονται στις άδειες και αριθµού τεµαχίων που
πραγµατικά εµπορεύονται;

□

Σχόλια:
10

Έχει η Αρχή σας συµµετοχή σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω δραστηριότητες, ώστε να
επιτευχθεί καλύτερη πρόσβαση του ευρύτερου κοινού και κατανόηση από το ευρύ κοινό των
απαιτήσεων της Σύµβασης CITES;
- Έντυπα ∆ηµοσιεύµατα / ∆ιασκέψεις

□
14

- Άρθρα σε εφηµερίδες, ραδιόφωνο/Εµφανίσεις στην τηλεόραση
- Αφίσες, φυλλάδια, κ.α.
- Παρουσιάσεις
- Εκθέσεις
- Πληροφόρηση σε συνοριακούς Σταθµούς
- Τηλεφωνική γραµµή πληροφόρησης (HOT LINE)
- Άλλο (∆ιευκρινίστε)
11

D5
2

Παρακαλώ επισυνάψτε αντίτυπα οποιουδήποτε στοιχείου όπως ο Πίνακας Ε απαιτεί.
Παρακαλώ δώστε στοιχεία οποιουδήποτε ληφθέντος πρόσθετου µέτρου:

∆ιαδικασίες καταγραφής και αδειοδότησης
Μέχρι τώρα, έχει η χώρα σας αναπτύξει διαδικασίες γραπτών αδειών για οποιοδήποτε από τα
ακόλουθα;
NAI
OXI
∆εν υπάρχουν
πληροφορίες
Έκδοση αδειών/
Αποδοχή
Καταγραφή
Εµπορικών
επιχειρήσεων
Καταγραφή
παραγωγικών και
µεταποιητικών
επιχειρήσεων

3

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□

□
□
□

□
□
□

Σχόλια:
Παρακαλώ αναφέρετε πόσα έγγραφα CITES εκδόθηκαν ή απερρίφθησαν στην διετή
περίοδο;
(Ας σηµειωθεί ότι το πραγµατικό εµπόριο αναφέρεται κανονικά στην Ετήσια Έκθεση των
Μερών. Αυτή η ερώτηση αναφέρεται στα εκδοθέντα έγγραφα)
Έτος 1

Εισαγωγές
ή είσοδος
από την
θάλασσα

Εξαγωγές

Επανεξαγωγές

Άλλο

Σχόλια

Πόσα έγγραφα
εκδόθηκαν;
Πόσες αιτήσεις
απερρίφθησαν
εξαιτίας σοβαρών
παραλήψεων ή
λανθασµένων
πληροφοριών;
Έτος 2
Πόσα έγγραφα
εκδόθηκαν;
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Πόσες αιτήσεις
απερρίφθησαν
εξαιτίας σοβαρών
παραλήψεων ή
λανθασµένων
πληροφοριών;
4

Υπήρξαν καθόλου έγγραφα CITES τα οποία εκδόθηκαν, αργότερα ακυρώθηκαν και
αντικαταστάθηκαν εξαιτίας σοβαρών παραλήψεων ή λανθασµένων πληροφοριών;

□
□
□

- ΝΑΙ
- ΟΧΙ
- ∆εν υπάρχουν πληροφορίες
5

Αν ναι, παρακαλώ δώστε τους λόγους γι’ αυτό.

6

Παρακαλώ δώστε τους λόγους για την απόρριψη εγγράφων CITES άλλων χωρών.
Λόγοι
ΝΑΙ
ΟΧΙ
∆εν υπάρχουν
πληροφορίες
Παραβάσεις
τεχνικής υφής
Υποψία απάτης
Μη ικανοποιητικά
στοιχεία για την
στοιχειοθέτηση του
µη επιζήµιου για
την διατήρηση του
εµπορευόµενου
είδους
Μη ικανοποιητικά
στοιχεία για την
απόδειξη της
νόµιµης απόκτησης
Άλλο (διευκρινίστε)

□
□
□

□
□
□

□
□
□

□

□

□

□

□

□
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D6
1

Υποδοµή
Έχουν πραγµατοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο, οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες δράσεις για να
επιτευχθεί η αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της CITES;
- Αυξηµένος προϋπολογισµός για δράσεις
- Πρόσληψη περισσότερου προσωπικού
- Παραγωγή εφαρµοστικών εργαλείων
- Βελτίωση εθνικού δικτύου
- Αγορά τεχνικού εξοπλισµού για παρακολούθηση/εφαρµογή
- Μηχανοργάνωση (Η/Υ)
- Άλλο (διευκρινίστε)

D7
4

Πρωτοβουλίες συνεργασίας
Σε τοπικό επίπεδο έχουν υπάρξει προσπάθειες
να συνεργασθείτε µε:

- Οργανώσεις παραγωγής και εµπορίου
- Επαρχιακές, κρατικές ή περιφερειακές αρχές
- Τοπικές αρχές ή κοινότητες
- Ιθαγενής πληθυσµούς
- Εµπορικούς ή άλλων τοµέων οργανισµούς
- Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
- Άλλο (διευκρινίστε)

6

□
□
□
□
□
□
□
Στοιχεία
αν
διατίθενται

□
□
□
□
□
□
□

Έχει η Αρχή σας συµµετάσχει σε οποιαδήποτε διεθνή ή κοινοτική δραστηριότητα σχετική µε
την CITES;

-Εκπαιδευτικό σεµινάριο

□

-Συνάντηση εργασίας

□

-Άλλο (∆ιευκρινίστε)

□
17

Ε.

Επισυναπτόµενα στοιχεία

Ερώτηση

Στοιχεία

C3

Στοιχεία παρανοµίας και διοικητικά µέτρα που
επιβλήθηκαν

C5

Στοιχεία κατασχεθέντων δειγµάτων, δηµευθέντων ή
παραχωρηθέντων

C7

Στοιχεία παρανοµιών και αποτελέσµατα ποινικής
δίωξης

C9

Στοιχεία παρανοµιών και αποτελέσµατα δικαστικής
δράσης

D4(10)

Στοιχεία περιφερειακώς παραχθέντων φυλλαδίων,
αφισών κ.α. για εκπαιδευτικούς ή ενηµέρωσης του
κοινού σκοπούς.

Εσωκλείονται
Μη διαθέσιµα
Μη σχετικά
Εσωκλείονται
Μη διαθέσιµα
Μη σχετικά
Εσωκλείονται
Μη διαθέσιµα
Μη σχετικά
Εσωκλείονται
Μη διαθέσιµα
Μη σχετικά
Εσωκλείονται
Μη διαθέσιµα
Μη σχετικά

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Σχόλια
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ/ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ CITES
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 200 - 200

Είδος
/Παράρτηµα
CITES
( Appendix)
και Πίνακας
Καν. (Ε.Κ.)
338/97, όπως
ισχύει
( Annex ) στο
οποίο ανήκει

Χώρα
Εξαγωγής

Τύπος
Παράβασης

∆ιατάξεις
κοινοτικού και
εθνικού
νοµοθετικού
πλαισίου που
παραβιάσθηκαν

Έτος που
πραγµατοποιείθηκε η
παράβαση
/κατάσχεση

∆ιοικητικά
Πρόστιµα που
επεβλήθησαν

Έκβαση
∆ικαστηρίου
–Ποινικές
Κυρώσεις που
επεβλήθησαν

Σύντοµο
Ιστορικό της
Παράβασης/
Κατάσχεσης
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Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Επισηµαίνουµε ότι όπου, κατά την συµπλήρωση των στοιχείων των παραγράφων
Β1 και Β2 της παρούσης, απαιτείται η αναγραφή σχολίων, αυτή θα πρέπει να γίνεται στην
αγγλική γλώσσα.
Επισηµαίνουµε επίσης την αναγκαιότητα τήρησης των προβλεπόµενων
προθεσµιών, για να µην υπάρξει θέµα οποιασδήποτε εκπρόθεσµης υποβολής στα ∆ιεθνή
και Κοινοτικά όργανα των Εθνικών Εκθέσεων του θέµατος.
Αυστηρά και µόνο για την υποβολή της Ετήσιας έκθεσης (Annual Report) έτους
2005, η προθεσµία υποβολής σε µας των ζητηθέντων στοιχείων της παραγράφου Β1 της
η
παρούσης ορίζεται η 30 Απριλίου 2006.
Παρακαλούµε για την πιστή εφαρµογή της παρούσης.
Συνηµµένα: 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ)
2. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ ΧΩΡΩΝ)
3. ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ)
4. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ)

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ προς ενέργεια
Περιφερειακές ∆ιαχειριστικές Αρχές CITES:
1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES

3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES

4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES

5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES

6

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES

7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES

8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES

9

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES

10

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES

11

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES

12

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES

13

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES

Έδρες τους

21

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
1.
2.
3.
4.
5.

∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
∆/ΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
∆ΑΣΑΡΧΕΙΑ
Έδρες τους

6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
α. ∆/ΝΣΗ 19η ΤΕΛΩΝΙΑΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
β. ∆/ΝΣΗ 33η ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
Καραγιώργη Σερβίας 10
101 84 Αθήνα

Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Γραφείο Γεν. ∆/ντή Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φ.Π.
2. Υπαλλήλους του Τµήµατος ∆ιεθνών Συµβάσεων της ∆/νσής µας Ενταύθα
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