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ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τις περιπτώσεις που απαιτείται

σήµανση των δειγµάτων ειδών της Σύµβασης CITES
ΣΧΕΤ.:α) Η ΚΥΑ αριθ. 99098/5881/16-10-2006 των Υπουργών: Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Εµπορία των ειδών
της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας» (ΦΕΚ 1570/τ.Β΄/26-102006).
β) Η εγκύκλιός µας αριθµ. 84778/787/08-02-2008 «∆ιεθνής Σύµβαση CITES
– Νεότερη επικαιροποίηση του ισχύοντος Θεσµικού πλαισίου, που αφορά
στην τροποποίηση του Καν. (ΕΚ) 865/2006», µε την οποία σας
γνωστοποιήθηκε ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 100/2008 που τροποποίησε τον
Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 865/2006.
γ) Η εγκύκλιός µας 173846/2441/07-09-2012 «∆ιεθνής Σύµβαση CITES –
Νεότερη επικαιροποίηση του ισχύοντος Θεσµικού πλαισίου, που αφορά στην
διπλή τροποποίηση του Καν. (ΕΚ) 865/2006».
Όπως είναι γνωστό, η εµπορία και διακίνηση δειγµάτων ειδών της άγριας πανίδας και
χλωρίδας διέπεται από το θεσµικό πλαίσιο βάσει του οποίου εφαρµόζεται στη χώρα
µας η Σύµβαση για το διεθνές εµπόριο των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που
κινδυνεύουν µε εξαφάνιση (CITES). Το θεσµικό αυτό πλαίσιο εφαρµόζεται εν
κατακλείδι βάσει των όσων ορίζονται στην ανωτέρω (α) σχετική, που προϋποθέτει,
µεταξύ άλλων, την απαρέγκλιτη εφαρµογή των σχετικών κανονισµών της Ε.Ε., όπως
και ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 865/2006, και οι τροποποιήσεις του που σας
γνωστοποιήθηκαν µε τα ανωτέρω (β) και (γ) σχετικά.
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 865/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περιγράφει
αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι απαραίτητη η σήµανση των δειγµάτων
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ειδών που περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα της CITES και του Κανονισµού
338/97, όπως κάθε φορά ισχύουν. Οι περιπτώσεις αυτές, καθώς και ο τύπος της
απαιτούµενης κατά περίπτωση σήµανσης είναι διάχυτες σε αρκετές διατάξεις στο
κείµενο του εν λόγω Κανονισµού, πράγµα που φέρνει σε δυσχέρεια τους υπαλλήλους
που καλούνται στην πράξη να εφαρµόσουν το θεσµικό πλαίσιο της CITES κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους είτε αναφορικά µε την έκδοση σχετικών αδειών και
πιστοποιητικών CITES (∆ιαχειριστικές Αρχές CITES), είτε κατά τη διεξαγωγή
ελέγχων, στο πλαίσιο και της αριθ. 85285/395/23-01-2007 εγκυκλίου µας, οπότε είναι
απαραίτητη και η ταυτοποίηση των δειγµάτων σε αντιστοιχία µε τα έγγραφα CITES
που προσκοµίζονται ως συνοδεύοντα και αφορούντα τα δείγµατα (∆ασικές και
Τελωνειακές Αρχές Επιβολής της CITES).
Προς άρση των ανωτέρω δυσχερειών και ανταποκρινόµενοι σε σχετικά αιτήµατα που
κατά καιρούς διατυπώθηκαν προφορικά από ορισµένες περιφερειακές αρχές CITES,
παραθέτουµε σε µορφή πίνακα τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται σήµανση
δειγµάτων, σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 865/2006:
Περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται σήµανση των δειγµάτων
σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 865/2006(1)
α/α/

1

Τύπος δείγµατος

Πότε απαιτείται
η σήµανση;

∆ιάταξη
του Καν.
(ΕΚ)
865/2006
που την
προβλέπει

Ζωντανά ζώα

Τύπος σήµανσης
∆ιάταξη του Καν.
(ΕΚ) 865/2006 που
τον καθορίζει
Άρθρο 66 παρ.1

Εξειδίκευση της
σήµανσης
Πτηνά (που έχουν γεννηθεί και
εκτραφεί σε αιχµαλωσία):

Ατοµικά σηµασµένος και
χωρίς ραφή
ποδοδακτύλιος (άρθρο 66
παρ. 2 και παρ. 8) ή
Μικροτσίπ (άρθρο 66
παρ.2)
Ζώντα σπονδυλωτά, εκτός
από πτηνά (που έχουν γεννηθεί
και εκτραφεί σε αιχµαλωσία):

2

3

Άλλα, εκτός από
ζωντανά ζώα

Ζωντανά ζώα

Έκδοση
Πιστοποιητικού
Περιοδεύουσας
Έκθεσης

Άρθρο 33
παρ. 1
στοιχείο γ

Έκδοση
Πιστοποιητικού
Προσωπικής
Ιδιοκτησίας

Άρθρο 40
παρ. 1
στοιχείο δ

Άρθρο 33 παρ. 1
στοιχείο γ

Άρθρο 66 παρ.1

Μικροτσίπ ή
ατοµικά αριθµηµένοι
δακτύλιοι, ταινίες,
ετικέτες, δερµατοστιξίες
και παρόµοια (άρθρο 66
παρ.3)
Άλλος τρόπος
(έτσι ώστε οι αρχές έκαστου
κράτους µέλους εντός του οποίου
εισέρχεται το δείγµα να είναι σε
θέση να διαπιστώσουν ότι το
πιστοποιητικό αντιστοιχεί στο
δείγµα το οποίο εισάγεται ή
εξάγεται)

Πτηνά (που έχουν γεννηθεί και
εκτραφεί σε αιχµαλωσία):

Ατοµικά σηµασµένος και
χωρίς ραφή
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ποδοδακτύλιος (άρθρο 66
παρ. 2 και παρ. 8) ή
Μικροτσίπ (άρθρο 66
παρ.2)
Ζώντα σπονδυλωτά, εκτός
από πτηνά (που έχουν γεννηθεί
και εκτραφεί σε αιχµαλωσία):
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Ζωντανά
σπονδυλωτά
(του παραρτήµατος Α του
Καν. 338/97)

Έκδοση
παρέκκλισης του
άρθρου 8 παρ. 3
του Καν. 338/97
(Πιστοποιητικό
Εσωτερικής
∆ιακίνησης)

Άρθρο 59
παρ.5

Άρθρο 66 παρ.1

Μικροτσίπ ή
ατοµικά αριθµηµένοι
δακτύλιοι, ταινίες,
ετικέτες, δερµατοστιξίες
και παρόµοια (άρθρο 66
παρ.3)
Πτηνά (που έχουν γεννηθεί και
εκτραφεί σε αιχµαλωσία):

Ατοµικά σηµασµένος και
χωρίς ραφή
ποδοδακτύλιος (άρθρο 66
παρ. 2 και παρ. 8) ή
Μικροτσίπ (άρθρο 66
παρ.2)
Ζώντα σπονδυλωτά, εκτός
από πτηνά (που έχουν γεννηθεί
και εκτραφεί σε αιχµαλωσία):
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Ζωντανά
σπονδυλωτά
του παραρτήµατος
Α του Καν. 338/97
(εκτός εκείνων
που
περιλαµβάνονται
στο Παράρτηµα Χ
του Καν.
865/2006)

Έκδοση άδειας
εξαγωγής

Άρθρο 65
παρ. 4, σε
συνδυασµό
µε το
άρθρο 26
παρ. 4

Άρθρο 66 παρ. 1

Μικροτσίπ ή
ατοµικά αριθµηµένοι
δακτύλιοι, ταινίες,
ετικέτες, δερµατοστιξίες
και παρόµοια (άρθρο 66
παρ.3)
Πτηνά (που έχουν γεννηθεί και
εκτραφεί σε αιχµαλωσία):

Ατοµικά σηµασµένος και
χωρίς ραφή
ποδοδακτύλιος (άρθρο 66
παρ. 2 και παρ. 8) ή
Μικροτσίπ (άρθρο 66
παρ.2)
Ζώντα σπονδυλωτά, εκτός
από πτηνά (που έχουν γεννηθεί
και εκτραφεί σε αιχµαλωσία):
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∆είγµατα
προερχόµενα από
επιχείρηση
αναπαραγωγής
ζώων σε
αιχµαλωσία
εγκεκριµένη από

Έκδοση άδειας
εισαγωγής

Άρθρο 64
παρ. 1
στοιχείο α

Άρθρο 66 παρ. 6

Μικροτσίπ ή
ατοµικά αριθµηµένοι
δακτύλιοι, ταινίες,
ετικέτες, δερµατοστιξίες
και παρόµοια (άρθρο 66
παρ.3)
Τα δείγµατα σηµαίνονται
σύµφωνα µε τη µέθοδο
που έχει εγκριθεί ή
συνιστάται από τη
διάσκεψη των µερών για
τα σχετικά δείγµατα
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7

8

9

10

11

τη διάσκεψη των
µερών της
Σύµβασης CITES
∆είγµατα
προερχόµενα από
κτηνοτροφική
δραστηριότητα
εγκεκριµένη από
τη διάσκεψη των
µερών της
Σύµβασης CITES
∆είγµατα από
πληθυσµό ειδών
του παραρτήµατος
Ι της σύµβασης
CITES για τα
οποία έχει
εγκριθεί
ποσόστωση
εξαγωγής από τη
διάσκεψη των
µερών της
Σύµβασης+
Ακατέργαστοι
χαυλιόδοντες κα
τµήµατά τους
µήκους
µεγαλύτερου ή
ίσου των 20
εκατοστών και
βάρους
µεγαλύτερου ή
ίσου του 1 κιλού
Ακατέργαστα,
κατεργασµένα
ή/και φινιρισµένα
δέρµατα, λαγόνες,
ουρές, λαιµοί,
πόδια, ράχες και
άλλα µέρη από
κροκοδειλοειδή
που εξάγονται
στην Κοινότητα
και ολόκληρα
ακατέργαστα,
κατεργασµένα ή
φινιρισµένα
δέρµατα
κροκοδειλοειδών
και λαγόνες που
επανεξάγονται
στην Κοινότητα
Ζωντανά
σπονδυλωτά

Έκδοση άδειας
εισαγωγής

Άρθρο 64
παρ. 1
στοιχείο β

Άρθρο 66 παρ. 6

Τα δείγµατα σηµαίνονται
σύµφωνα µε τη µέθοδο
που έχει εγκριθεί ή
συνιστάται από τη
διάσκεψη των µερών για
τα σχετικά δείγµατα

Έκδοση άδειας
εισαγωγής

Άρθρο 64
παρ. 1
στοιχείο γ

Άρθρο 66 παρ. 6

Τα δείγµατα σηµαίνονται
σύµφωνα µε τη µέθοδο
που έχει εγκριθεί ή
συνιστάται από τη
διάσκεψη των µερών για
τα σχετικά δείγµατα

Έκδοση άδειας
εισαγωγής

Άρθρο 64
παρ. 1
στοιχείο δ

Άρθρο 66 παρ. 6

Τα δείγµατα σηµαίνονται
σύµφωνα µε τη µέθοδο
που έχει εγκριθεί ή
συνιστάται από τη
διάσκεψη των µερών για
τα σχετικά δείγµατα

Έκδοση άδειας
εισαγωγής

Άρθρο 64
παρ. 1
στοιχείο ε

Άρθρο 66 παρ. 6

Τα δείγµατα σηµαίνονται
σύµφωνα µε τη µέθοδο
που έχει εγκριθεί ή
συνιστάται από τη
διάσκεψη των µερών για
τα σχετικά δείγµατα

Έκδοση άδειας
εισαγωγής

Άρθρο 64
παρ. 1

Άρθρο 66 παρ. 6

Τα δείγµατα σηµαίνονται
σύµφωνα µε τη µέθοδο
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του παραρτήµατος
Α του Καν. 338/97
που ανήκουν σε
πλανόδια έκθεση
Οιοδήποτε δοχείο
για χαβιάρι είδους
Acipenseriformes
spp.
(κονσερβοκούτι,
βάζο ή κουτί στο
οποίο
συσκευάζεται
απευθείας
χαβιάρι)

στοιχείο στ

Έκδοση άδειας
εισαγωγής

Άρθρο 64
παρ. 1
στοιχείο ζ

Άρθρο 66 παρ. 6

13

Οιοδήποτε δοχείο
για χαβιάρι είδους
Acipenseriformes
spp. του
παραρτήµατος Β
του Καν. 338/97
(κονσερβοκούτι,
βάζο ή κουτί στο
οποίο
συσκευάζεται
απευθείας
χαβιάρι)

Προκειµένου να
µην έχουν ισχύ
για τα εν λόγω
δείγµατα οι
απαγορεύσεις
εµπορικής
διακίνησής τους
εντός της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
σύµφωνα µε το
άρθρο 8 παρ. 5
του Καν 338/97

Άρθρο 64
παρ. 2

Άρθρο 66 παρ. 6
και
υπό την επιφύλαξη
συµπληρωµατικών
διατάξεων του
άρθρου 66 παρ. 7
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Σηµανθέντα
δείγµατα
προερχόµενα από
επιχείρηση
αναπαραγωγής
ζώων σε
αιχµαλωσία
εγκεκριµένη από

Έκδοση
Πιστοποιητικού
επανεξαγωγής

Άρθρο 26
παρ. 4

Άρθρο 66 παρ. 6 σε
συνδυασµό µε
άρθρο 65 παρ.1

που έχει εγκριθεί ή
συνιστάται από τη
διάσκεψη των µερών για
τα σχετικά δείγµατα
Τα δείγµατα σηµαίνονται,
σύµφωνα µε τη µέθοδο
που έχει εγκριθεί ή
συνιστάται από τη
διάσκεψη των µερών για
τα σχετικά δείγµατα,
ατοµικά µε την
τοποθέτηση µη
επαναχρησιµοποιήσιµων
ετικετών σε κάθε δοχείο
πρωτογενούς
συσκευασίας. Σε
περίπτωση που το δοχείο
πρωτογενούς συσκευασίας
δεν σφραγίζεται µε µη
επαναχρησιµοποιήσιµη
ετικέτα, το χαβιάρι
συσκευάζεται κατά τόπο
ώστε να αποδεικνύεται
οπτικά ενδεχόµενο
άνοιγµα του δοχείου.
Τα δείγµατα σηµαίνονται,
σύµφωνα µε τη µέθοδο
που έχει εγκριθεί ή
συνιστάται από τη
διάσκεψη των µερών για
τα σχετικά δείγµατα,
ατοµικά µε την
τοποθέτηση µη
επαναχρησιµοποιήσιµων
ετικετών σε κάθε δοχείο
πρωτογενούς
συσκευασίας. Σε
περίπτωση που το δοχείο
πρωτογενούς συσκευασίας
δεν σφραγίζεται µε µη
επαναχρησιµοποιήσιµη
ετικέτα, το χαβιάρι
συσκευάζεται κατά τόπο
ώστε να αποδεικνύεται
οπτικά ενδεχόµενο
άνοιγµα του δοχείου.
Οι αρχικές σηµάνσεις,
σύµφωνα µε τη µέθοδο
που έχει εγκριθεί ή
συνιστάται από τη
διάσκεψη των µερών για
τα σχετικά δείγµατα,
πρέπει να είναι ανέπαφες
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17
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τη διάσκεψη των
µερών της
Σύµβασης CITES,
τα οποία δεν
τροποποιήθηκαν
ουσιαστικά
Σηµανθέντα
δείγµατα
προερχόµενα από
κτηνοτροφική
δραστηριότητα
εγκεκριµένη από
τη διάσκεψη των
µερών της
Σύµβασης CITES,
τα οποία δεν
τροποποιήθηκαν
ουσιαστικά
Σηµανθέντα
δείγµατα από
πληθυσµό ειδών
του παραρτήµατος
Ι της σύµβασης
CITES για τα
οποία έχει
εγκριθεί
ποσόστωση
εξαγωγής από τη
διάσκεψη των
µερών της
Σύµβασης, τα
οποία δεν
τροποποιήθηκαν
ουσιαστικά
Σηµανθέντες
ακατέργαστοι
χαυλιόδοντες κα
τµήµατά τους
µήκους
µεγαλύτερου ή
ίσου των 20
εκατοστών και
βάρους
µεγαλύτερου ή
ίσου του 1 κιλού,
που δεν
τροποποιήθηκαν
ουσιαστικά
Σηµανθέντα
ζωντανά
σπονδυλωτά
του παραρτήµατος
Α του Καν. 338/97
που ανήκουν σε

Έκδοση
Πιστοποιητικού
επανεξαγωγής

Άρθρο 26
παρ. 4

Άρθρο 66 παρ. 6 σε
συνδυασµό µε
άρθρο 65 παρ.1

Οι αρχικές σηµάνσεις,
σύµφωνα µε τη µέθοδο
που έχει εγκριθεί ή
συνιστάται από τη
διάσκεψη των µερών για
τα σχετικά δείγµατα,
πρέπει να είναι ανέπαφες

Έκδοση
Πιστοποιητικού
επανεξαγωγής

Άρθρο 26
παρ. 4

Άρθρο 66 παρ. 6 σε
συνδυασµό µε
άρθρο 65 παρ.1

Οι αρχικές σηµάνσεις,
σύµφωνα µε τη µέθοδο
που έχει εγκριθεί ή
συνιστάται από τη
διάσκεψη των µερών για
τα σχετικά δείγµατα,
πρέπει να είναι ανέπαφες

Έκδοση
Πιστοποιητικού
επανεξαγωγής

Άρθρο 26
παρ. 4

Άρθρο 66 παρ. 6 σε
συνδυασµό µε
άρθρο 65 παρ.1

Οι αρχικές σηµάνσεις,
σύµφωνα µε τη µέθοδο
που έχει εγκριθεί ή
συνιστάται από τη
διάσκεψη των µερών για
τα σχετικά δείγµατα,
πρέπει να είναι ανέπαφες

Έκδοση
Πιστοποιητικού
επανεξαγωγής

Άρθρο 26
παρ. 4

Άρθρο 66 παρ. 6 σε
συνδυασµό µε
άρθρο 65 παρ.1

Οι αρχικές σηµάνσεις,
σύµφωνα µε τη µέθοδο
που έχει εγκριθεί ή
συνιστάται από τη
διάσκεψη των µερών για
τα σχετικά δείγµατα,

6
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πλανόδια έκθεση
ολόκληρα
ακατέργαστα,
κατεργασµένα ή
φινιρισµένα
δέρµατα και
λαγόνες
κροκοδειλοειδών

Έκδοση
Πιστοποιητικού
επανεξαγωγής

Άρθρο 26
παρ. 4

Άρθρο 66 παρ. 6 σε
συνδυασµό µε
άρθρο 65 παρ.2

20

Οιοδήποτε δοχείο
για χαβιάρι είδους
Acipenseriformes
spp.
(κονσερβοκούτι,
βάζο ή κουτί στο
οποίο
συσκευάζεται
απευθείας
χαβιάρι)

Έκδοση άδειας
εξαγωγής
ή πιστοποιητικού
επανεξαγωγής

Άρθρο 26
παρ. 4

Άρθρο 66 παρ. 6
και
υπό την επιφύλαξη
συµπληρωµατικών
διατάξεων του
άρθρου 66 παρ. 7,
σε συνδυασµό µε
άρθρο 65 παρ.3

21

∆είγµατα ζώων
(του
παραρτήµατος Α
του Καν. 338/97)
που έχουν
γεννηθεί και
εκτραφεί σε
αιχµαλωσία που
περιλαµβάνονται
στο Παράρτηµα Χ
του Καν.
865/2006++

Προκειµένου να
έχει ισχύ για
αυτά η γενική
απαλλαγή: από
τις απαγορεύσεις
εµπορικής
διακίνησής τους
εντός της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς
και από την
υποχρέωση να
καλύπτονται από
σχετικό
πιστοποιητικό
Προκειµένου να
έχει ισχύ για
αυτά η γενική
απαλλαγή: από
τις απαγορεύσεις
εµπορικής

Άρθρο 62
παρ. 1

Άρθρο 66 παρ. 1

22

Νεκρά δείγµατα
κροκοδειλοειδών
του παραρτήµατος
Α µε κωδικό
πηγής D

πρέπει να είναι ανέπαφες
Οι αρχικές σηµάνσεις,
σύµφωνα µε τη µέθοδο
που έχει εγκριθεί ή
συνιστάται από τη
διάσκεψη των µερών για
τα σχετικά δείγµατα,
πρέπει να είναι ανέπαφες.
Όταν αυτές έχουν χαθεί ή
αφαιρεθεί, τα δείγµατα
πρέπει να έχουν σηµανθεί
µε ετικέτα επανεξαγωγής
Τα δείγµατα σηµαίνονται,
σύµφωνα µε τη µέθοδο
που έχει εγκριθεί ή
συνιστάται από τη
διάσκεψη των µερών για
τα σχετικά δείγµατα,
ατοµικά µε την
τοποθέτηση µη
επαναχρησιµοποιήσιµων
ετικετών σε κάθε δοχείο
πρωτογενούς
συσκευασίας. Σε
περίπτωση που το δοχείο
πρωτογενούς συσκευασίας
δεν σφραγίζεται µε µη
επαναχρησιµοποιήσιµη
ετικέτα, το χαβιάρι
συσκευάζεται κατά τόπο
ώστε να αποδεικνύεται
οπτικά ενδεχόµενο
άνοιγµα του δοχείου.
Πτηνά (που έχουν γεννηθεί και
εκτραφεί σε αιχµαλωσία):

Ατοµικά σηµασµένος και
χωρίς ραφή
ποδοδακτύλιος (άρθρο 66
παρ. 2 και παρ. 8) ή
Μικροτσίπ (άρθρο 66
παρ.2)

Άρθρο 62
παρ. 4

Άρθρο 62 παρ. 4

Σήµανση ή ταυτοποίηση
µε άλλα µέσα σύµφωνα µε
τον Καν.865/2006

7
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Χαβιάρι του
Acipenser
brevirostrum και
των υβριδίων του,
µε κωδικό πηγής
D, συσκευασµένο
σε δοχείο

διακίνησής τους
εντός της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς
και από την
υποχρέωση να
καλύπτονται από
σχετικό
πιστοποιητικό
Προκειµένου να
έχει ισχύ για
αυτά η γενική
απαλλαγή: από
τις απαγορεύσεις
εµπορικής
διακίνησής τους
εντός της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης, καθώς
και από την
υποχρέωση να
καλύπτονται από
σχετικό
πιστοποιητικό

Άρθρο 62
παρ. 5

Άρθρο 62 παρ. 5

Σήµανση του δοχείου
σύµφωνα µε τον
Καν.865/2006

(1)

εννοείται: όπως αυτός τροποποιήθηκε – συµπληρώθηκε µε τους Καν. (ΕΚ) 100/2008, (ΕΕ) 791/2012 και (ΕΕ)
792/2012

+

Η Συνδιάσκεψη των Μερών καθορίζει εξαγωγικές ποσοστώσεις σε πλήθος περιπτώσεων. Οι ποσοστώσεις
αυτές είτε προσδιορίζονται συγκεκριµένα στα Παραρτήµατα της CITES [π.χ. για τον Αφρικανικό ελέφαντα
(Loxodonta africana) και για την Αφρικανική χερσαία χελώνα (Geochelone sulcata)] ή σε ένα Ψήφισµα της
Συνδιάσκεψης των Μερών [π.χ. Ψήφισµα Συνδ. 10.14 (Rev. CoP14) για κυνηγετικά τρόπαια λεοπάρδαλης
(Panthera pardus), Ψήφισµα Συνδ. 10.15 (Rev. CoP14) για κυνηγετικά τρόπαια ελικόκερους αίγας ή µαρχόρ
(Capra falconeri) και Ψήφισµα Συνδ. 13.5 (Rev. CoP14) για κυνηγετικά τρόπαια µαύρου ρινόκερου (Diceros
bicornis)].

++ Επί του παρόντος µόνο πτηνά περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Χ.

Παρακαλούµε τους αποδέκτες της παρούσας για την πιστή εφαρµογή των διατάξεων
που επιβάλουν σε ορισµένες περιπτώσεις την σήµανση δειγµάτων, ιδίως δε:
• τις αρµόδιες για την έκδοση εγγράφων CITES διαχειριστικές αρχές CITES:
o Να µην εκδίδουν έγγραφα CITES για δείγµατα τα οποία δεν
ικανοποιούν τις τυχόν προβλεπόµενες απαιτήσεις σήµανσης για τα εν
λόγω δείγµατα.
• την αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών για την
γνωστοποίησή της παρούσας στα ορισθέντα Τελωνεία εισαγωγής και
Τελωνεία εξαγωγής δειγµάτων ειδών CITES (Τελωνειακές αρχές Επιβολής
της CITES), ώστε αυτές:
o Να µην επιτρέπουν την εισαγωγή ή εξαγωγή των δειγµάτων εκείνων
για τα οποία αν και προβλέπονται ειδικές απαιτήσεις σήµανσης:
 δεν διαθέτουν αυτή τη σήµανση ή η σήµανση που διαθέτουν
είναι σε αναντιστοιχία µε τα στοιχεία σήµανσης που
αναγράφονται στο σχετικό έγγραφο CITES.
8

ΑΔΑ: Β43Ω0-6ΥΞ

•

τις αρµόδιες για τους εσωτερικούς ελέγχους δασικές αρχές επιβολής της
CITES:
o Κατά τη διενέργεια των εσωτερικών ελέγχων, να ελέγχουν για τα εν
λόγω δείγµατα την τήρηση των απαιτήσεων σήµανσης και εφόσον
διαπιστώνουν παράληψη της υποχρέωσης σήµανσής τους ή
αναντιστοιχία της αναφερόµενης σε τυχόν προσκοµιζόµενα έγγραφα
CITES σήµανσης µε την σήµανση που διαθέτουν τα ελεγχόµενα
δείγµατα, να προβαίνουν στις προβλεπόµενες διοικητικές και ποινικές
κυρώσεις.
Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης α.α.

∆ηµήτριος Γερµανός

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ CITES:
1

2

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΑΤΤΙΚΗΣ)
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ)

Μεσογείων 239, 15451 Ν. Ψυχικό - Αθήνα

Τσιµισκή 5, 41222 Λάρισα

3

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ)
Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26441 Πάτρα

4

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΗΠΕΙΡΟΥ)

5

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ)

Μ. Κοτοπούλη 62, 45445 Ιωάννινα

∆ιοικητήριο, 52100 Καστοριά

9
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΕΚΑ∆ΟΝΙΑΣ- ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ)
Λ. Γεωργικής Σχολής 46, 55134 Θεσσαλονίκη

7

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΚΡΗΤΗΣ)

8

9

Περιοχή ΤΕΙ (∆ασικό Φυτώριο Φοινικιάς),71410 Ηράκλειο

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)

Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8, 18538 Πειραιάς

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)

Γ. Μαύρου 2, 85100 Ρόδος

Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γενική ∆/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
α. ∆/νση 19η Τελωνειακών ∆ιαδικασιών
β. ∆/νση 33η Ελέγχου Τελωνείων
Καραγιώργη Σερβίας 10
10184 Αθήνα
γ. Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνίων Αττικής
Πρώην Αµερικανική Βάση
16777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Γ. ∆ασικές Αρχές Επιβολής της CITES:
CITES:

1. ∆/νσεις ∆ασών των Νοµών του Κράτους άνευ ∆ασαρχείων
2. ∆ασαρχεία
Έδρες τους
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Λοιπές ∆ασικές Αρχές:

∆/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)

Έδρες τους
Εσωτερική ∆ιανοµή:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
Γραφείο κ. Ειδικού Γραµµατέα
Γραφείο κ. Προϊσταµένου Γεν. ∆/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας ∆ασών & Φ.Π.
Επιστηµονική Αρχή CITES
Υπαλλήλους του Τµήµατος ∆ιεθνών Συµβάσεων Ενταύθα
∆/νση Οργάνωσης – Τµήµα Πληροφορικής Αµαλιάδος 17 ΑΘΗΝΑ
(υπόψη κας Κοροµηλά, κου Χατζή και κου Τσώνη): -προκειµένου να µεριµνήσουν για
την ανάρτηση της παρούσας εγκυκλίου στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
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