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ΘΕΜΑ : Ετήσια έκθεση (Annual Report) της ∆ιεθνούς Σύµβασης CITES-Παροχή οδηγιών για υποβολή
στοιχείων.
ΣΧΕΤ.: α) Η αριθµ.85088/1287/24-02-2006 εγκύκλιος για τις ετήσιες και διετείς εκθέσεις της ∆ιεθνούς
Σύµβασης CITES-Παροχή οδηγιών για υποβολή στοιχείων.
β) Η αριθµ.2010/013/17-06-2010 Ανακοίνωση της Γραµµατείας CITES προς τα κράτη-µέρη.

Σε συνέχεια της ανωτέρω (α) σχετικής εγκύκλιος του τµήµατος µας µε την παροχή οδηγιών για υποβολή
στοιχείων των ετήσιων (annual report) και διετών (biennial report) εκθέσεων η υπηρεσία µας (ως κεντρική
∆ιαχειριστική Αρχή CITES) σας ενηµερώνει µε τις νέες οδηγίες υποβολής της ετήσιας έκθεσης (annual report) όπως
η

αυτές διαµορφώθηκαν µετά την 15 Συνδιάσκεψη των κρατών-µερών (Conference of the Parties- CoP15-Doha
2010) οι οποίες ενσωµατώνουν τα αποτελέσµατα των αποφάσεων που ψηφίστηκαν στην Συνδιάσκεψη αυτή, καθώς
λαµβάνει υπόψη και τις αλλαγές στην καθορισµένη ονοµατολογία, ενηµερώνοντας συγχρόνως και τους νέους ISO
κωδικούς των κρατών και των εδαφών.
Η υπηρεσία µας ως αρµόδιο διαχειριστικό όργανο της χώρας µας (Κεντρική ∆ιαχειριστική Αρχή CITES) για
να προβαίνει στην έγκαιρη σύνταξη και εµπρόθεσµη αποστολή της έκθεσης του θέµατος στα αρµόδια κοινοτικά
όργανα, παρακαλεί τους προς ενέργεια αποδέκτες της παρούσης (αφού συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία και
η

πληροφορίες από όλες ανεξαιρέτως υφιστάµενες αυτών αρχές) να µας υποβάλουν µέχρι την 15 Μαρτίου κάθε
έτους τα στοιχεία αυτά της έκθεσης σε ηλεκτρονική µορφή µε δισκέτα ή µε CD.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ α.α.

∆.ΓΕΡΜΑΝΟΣ

1

Για την σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης (Annual Report)
Η ετήσια έκθεση (Annual Report) περιγράφει περιληπτικά τις εισαγωγές, εξαγωγές, επανεξαγωγές και εισαγωγές από την
θάλασσα- από και προς τρίτες χώρες µόνο- που έγιναν το προηγούµενο έτος από αυτό που συντάσσεται η τρέχουσα
ης
ης
έκθεση, καλύπτει την περίοδο µεταξύ 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου και περιλαµβάνει δείγµατα ειδών που
περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ & ΙΙΙ της Σύµβασης CITES. 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, Παράρτηµα 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:
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- IMPORTS

App.

Species

Description

Quantity

Number
Country of
of export permit
export or
or re-export
re-export
certificate

Country
of origin of
re-exports

Purpose

Source

Remarks

Number
Country of
Country of of export permit
origin of redestination
or re-export
exports
certificate

Purpose

Source

Remarks

ΕΞΑΓΩΓΕΣ- ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΕΣ
EXPORTS- RE-EXPORTS

App.

Species

Description

Quantity

Κατευθυντήριες οδηγίες σύνταξης των δύο βασικών πινάκων της ετήσιας έκθεσης.
Εισαγωγές / Imports
1.
2.

Appendix: Στην στήλη αυτή περιγράφεται το Παράρτηµα της Σύµβασης Cites που ανήκει κάθε είδος χωριστά για το
οποίο έχει βγει άδεια εισαγωγής για την αναφερόµενη περίοδο. (Appendix I, II, III).
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 κάθε φορά στον
Κανονισµό «περί τροποποίησης του Κανονισµού (ΕΚ) του Συµβουλίου, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας
και χλωρίδας, µε τον έλεγχο του εµπορίου τους» (για τον παρόντα καιρό Κανονισµός 709/2010 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 (γένος ή οικογένεια, υποείδος- “spp” κ.λ.π.).
Επίσης στην στήλη αυτή η περιγραφή των ειδών γίνεται οµαδοποιηµένα και ταξινοµηµένα σύµφωνα µε την σειρά:
Θηλαστικά –Mammals,
Πτηνά-Aves, Ερπετά-Reptilia, Αµφίβια-Amphibia, Σκουαλιόµορφα και ΡαγιόµορφαElasmobranchii, Ιχθύες-Actinopterygii, Sarcopterygii, Ολοθούρια-Holothuroidea, Αράχνες και σκορπιοί-Arachnida,
Έντοµα-Insecta, 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.
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Σε άδειες που έχουν εκδοθεί σχετικά µε εµπορεύµατα φυτών των οποίων οι οικογένειες αυτών
περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα, θα πρέπει να αναγράφονται µε την ταξινοµική βαθµίδα του είδους
(species) ή εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, να αναγράφονται µε µία γενική ταξινοµική βαθµίδα, ενώ για τα
τεχνητά αναπαραγόµενα υβρίδια ορχιδέων να αναφέρονται ξεχωριστά τα δείγµατα υβριδίων που προέρχονται
από την φύση (wild) και ξεχωριστά τα δείγµατα υβριδίων που προέρχονται από τεχνητώς
πολλαπλασιαζόµενα (artificially propagated).
•
Σε άδειες που έχουν εκδοθεί σχετικά µε εµπορεύµατα ακατέργαστου ελεφαντόδοντου, θα πρέπει να
αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία αυτής ή εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό να αναφέρετε τουλάχιστον η χώρα
προέλευσης, το έτος που η εξαγωγή επιτράπηκε σύµφωνα µε ποσόστωση εξαγωγής, τον αριθµό των
ολόκληρων χαυλιοδόντων και των µεµονωµένων αυτών κωδικών (serial numbers) και βαρών (weights).
•
Σε άδειες που έχουν εκδοθεί σχετικά µε εµπορεύµατα µαύρων κοραλλιών (black corals), θα πρέπει να
αναγράφονται µε την ταξινοµική βαθµίδα του είδους (species) και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, α) τα
επεξεργασµένα δείγµατα µαύρων κοραλλιών τα οποία δεν µπορούν να προσδιοριστούν σε επίπεδο είδους να
αναγράφονται µε την ταξινοµική βαθµίδα του γένους (genus) και όταν και αυτό δεν είναι επίσης δυνατό να
αναγράφονται µε την ταξινοµική βαθµίδα της τάξης (order ) “Antipatharia” και β) οι άδειες του ακατέργαστου
µαύρου κοραλλιού και του ζωντανού µαύρου κοραλλιού να συνεχίζονται να αναγράφονται µε την ταξινοµική
βαθµίδα του είδους (species).
•
Σε άδειες που έχουν εκδοθεί σχετικά µε εµπορεύµατα σκληρών κοραλλιών (stony corals), θα πρέπει να
αναγράφονται µε την ταξινοµική βαθµίδα του είδους (species) και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό να
αναγράφονται µε µία γενική ταξινοµική βαθµίδα τουλάχιστον. Ειδικότερα: α) για εµπορεύµατα που
αποτελούνται από σκληρές πέτρες (base rock) και 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 µε την ταξινοµική βαθµίδα του
γένους (genus) θα πρέπει τότε το φορτίο να αναγράφετε µε την ταξινοµική βαθµίδα της τάξης (order). [βλέπε
Ψήφισµα Συνδιάσκεψης 11.10 (Rev.CoP15)] και β) τα εµπορεύµατα µε άµµο και χαλίκι κοραλλιών τα οποία
δεν περιλαµβάνουν µεγάλα κοµµάτια χαλικιού, θα αναγράφονται µε την ταξινοµική βαθµίδα του είδους (order)
“Scleractinia” [βλέπε Ψήφισµα Συνδιάσκεψης 11.10 (Rev.CoP15)].
3. 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.
4. 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 και τις
εναλλακτικές αυτών για κάθε τύπο είδους ξεχωριστά. Σε περιπτώσεις που οι προτεινόµενες µονάδες µέτρησης και οι
εναλλακτικές αυτών του Πίνακα 1 δεν µπορούν να καλύψουν την ποσότητα του είδους που εισάχθηκε, τότε αυτή η
ποσότητα θα πρέπει να καταγράφετε µε τέτοιοι τρόπο έτσι ώστε να επιβεβαιώνετε η ακρίβεια αυτής και -όπου είναι
σχετικό- να γίνει µια εκτίµηση της επίδρασης που έχει το εµπόρευµα στον άγριο πληθυσµό του είδους. Μονάδες
µέτρησης όπως κιβώτια-boxes, χαρτόκουτα-cartons και µπάλες-bales καλύτερα να αποφεύγονται.
5. 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.
6. 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).
7. 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 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 χαυλιοδόντων για καθένα ξεχωριστά,
κ.λ.π.).
•
Για να περιληφθούν επιπλέον πληροφορίες για τα είδη που διακινήθηκαν όπως αν είναι κατασχεµένα,
•
Για να αναφερθούν στοιχεία χαρακτηρισµού και αναγνώρισης των ειδών (νούµερο ετικέτας, νούµερο
δακτυλιδιού, νούµερο τσιπάκι, κ.λ.π.).
•
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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:
Στην στήλη αυτή σε περίπτωση που έχουµε εξαγωγή ή επανεξαγωγή είδους από την Ελλάδα (export or re-export
certificate) σε κάποια άλλη χώρα στην στήλη αυτή θα αναγράφεται το πλήρες νούµερο του Ελληνικού πιστοποιητικού
εξαγωγής ή επανεξαγωγής Cites το οποίο εκδόθηκε για να πραγµατοποιηθεί η εξαγωγή ή επανεξαγωγή αυτή.
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 ∆ΙΕΘΝΟΥΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 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

Description

Quantity

Countries of export or
re-export

Remarks

ΕΞΑΓΩΓΕΣ- ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΕΣ
EXPORTS- RE-EXPORTS

App.

Species

Description

Quantity

Countries of
Destination

Permits / Certificates
issued

Remarks
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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 ενδύµατα-Garments), τότε και µόνο αυτά θα αναφερθούν στους
πίνακες αυτούς, χωρίς να επαναλαµβάνονται πουθενά αλλού.

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

6.

Appendix: Όµοια µε τους προηγούµενους πίνακες.
Species: Όµοια µε τους προηγούµενους πίνακες.
Description: Όµοια µε τους προηγούµενους πίνακες.
Quantity: Όµοια µε τους προηγούµενους πίνακες.
Countries of export or re-export: Στην στήλη αυτή περιγράφονται οµαδοποιηµένες όλες οι χώρες εξαγωγής ή
επανεξαγωγής 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.
Remarks: Όµοια µε τους προηγούµενους πίνακες.

Εξαγωγές- Επανεξαγωγές/ Exports- Re-exports (Manufactured products)

7.
8.
9.

1. Appendix: Όµοια µε τους προηγούµενους πίνακες.
2. Species: Όµοια µε τους προηγούµενους πίνακες.
3. Description: Όµοια µε τους προηγούµενους πίνακες.
4. Quantity: Όµοια µε τους προηγούµενους πίνακες.
Countries of destination: Στην στήλη αυτή περιγράφονται οµαδοποιηµένες όλες οι χώρες προορισµού 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.
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.
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 FROM 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.
2.

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, …, ΦυτάFlora, Manufactured products).
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.
2.

Species: Όµοια µε τις εισαγωγές.
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. Για τις περιπτώσεις που έχετε
εκδώσει τέτοια πιστοποιητικά για την διακίνηση και εµπορία ειδών της Σύµβασης CITES εντός της Ε.Ε. (πιστοποιητικά
εσωτερικής διακίνησης) οι πίνακες που θα συνταχθούν ξεχωριστά θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην παρακάτω µορφή
σύνταξης των πληροφοριών:
App

Species

Description

Quantity

Owner of
the
certificate

Country of
Destination

No of EU
certificate

Country of
origin
of
species

Regional
Cites
Management
Authority

Purpose

Source

Remarks

Κατευθυντήριες οδηγίες σύνταξης του πίνακα για πιστοποιητικά εσωτερικής διακίνησης.
1.
2.
3.
4.
5.

Appendix: Όµοια µε τους προηγούµενους πίνακες.
Species: Όµοια µε τους προηγούµενους πίνακες.
Description: Όµοια µε τους προηγούµενους πίνακες.
Quantity: Όµοια µε τους προηγούµενους πίνακες.
Owner of the certificate: Στην στήλη αυτή θα αναγράφετε το πλήρες όνοµα του κατόχου του πιστοποιητικού για τον οποίο
εκδόθηκε, το οποίο αναγράφετε και στο πεδίο 1 του πιστοποιητικού.
6. Country of Destination: Στην στήλη αυτή θα αναγράφετε η χώρα (της Ε.Ε.) στην οποία προορίζετε το δείγµα να διακινηθεί
και η οποία θα προκύπτει από την αίτηση και τα συνηµµένα δικαιολογητικά του αιτούντα.
7. Number of EU certificate: Στην στήλη αυτή θα αναγράφετε ο αριθµός του πιστοποιητικού που εκδόθηκε από τις αρχές µας.
8. Country of origin of species: Όµοια µε τους προηγούµενους πίνακες.
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9. Regional Cites Management Authority: Στην στήλη αυτή θα αναγράφετε την περιφερειακή διαχειριστική αρχή Cites στη
οποία ανήκετε.
10. Purpose: Στην στήλη αυτή θα αναγράφετε ο σκοπός για τον οποίο εκδίδεται το πιστοποιητικό αυτό (π.χ. προσωπική
χρήση, εµπορική, επιστηµονική, εκτροφείου, γεννηµένο σε αιχµαλωσία, προσυµβασιακό, επιστηµονικούς σκοπούς, έκθεση,
κ.λ.π.) ο οποίος θα προκύπτει από τα συνηµµένα δικαιολογητικά του αιτούντα και το οποίο δεν αναγράφετε στο εκδοθέν
πιστοποιητικό.
11. Source: Όµοια µε τους προηγούµενους πίνακες.
12. Remarks: Στην στήλη αυτή θα αναγράφετε διάφορα στοιχεία και πληροφορίες για το δείγµα που διακινήθηκε (π.χ. νούµερο
δακτυλιδιού, νούµερο τσιπάκι, όνοµα του δείγµατος, ηλικία, φύλο, εάν συλλέχθηκε από την φύση και το νούµερο της άδειας
ερευνών, εάν είναι αρχαιολογικό δείγµα και κ.λ.π.).
 Για τις περιπτώσεως που η χώρα µας καθιερώσει εθνικές ποσοστώσεις εξαγωγής (export quotas) για κάποια είδη
συγκεκριµένα (µέχρι σήµερα δεν υπάρχουν) τότε για τα είδη αυτά θα πρέπει να γίνονται ξεχωριστοί πίνακες και οι
οποίοι θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην παρακάτω µορφή σύνταξης των πληροφοριών:
App.

Species

Quota

Specimen

Actual export

Remarks

Κατευθυντήριες οδηγίες σύνταξης του πίνακα για άδειες σχετικά µε ποσοστώσεις .
1.
2.
3.
4.

Appendix: Όµοια µε τους προηγούµενους πίνακες.
Species: Όµοια µε τους προηγούµενους πίνακες.
Quota: Στην στήλη αυτή θα αναγράφετε η ποσόστωση που έχει εγκριθεί για την χώρα µας.
Specimen: Στην στήλη αυτή θα περιγράφετε το δείγµα που έχει εξαχθεί για το οποίο υπάρχει ποσόστωση (π.χ. ζωντανό,
δέρµα, φυτό, κ.λ.π.)
5. Actual export: Στην στήλη αυτή θα αναγράφετε η ακριβή συνολική ποσότητα που εξάχθηκε για το είδος και για το δείγµα
αυτό για το οποίο υπάρχει ποσόστωση. Η ποσότητα αυτή θα είναι µικρότερη ή ίση της στήλης της ποσόστωσης και όχι
µεγαλύτερης αυτής.
6. Remarks: Στην στήλη αυτή θα αναγράφετε διάφορα στοιχεία και πληροφορίες για το δείγµα που διακινήθηκε.

 Τέλος σας υπενθυµίζουµε για άλλη µια φορά 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 έγκαιρα σε ηλεκτρονική µορφή, µε δισκέτα ή µε CD.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
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
Εσωτερική ∆ιανοµή:
Υπαλλήλους του Τµήµατος ∆ιεθνών Συµβάσεων της ∆/νσής µας

Εντάυθα
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