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ΘΕΜΑ: Υπενθύµιση της προϋπόθεσης να έχει γνωµοδοτήσει η
Επιστηµονική Αρχή CITES πριν από την έκδοση από τις
∆ιαχειριστικέ Αρχές CITES οποιασδήποτε άδειας
εισαγωγής, εξαγωγής ή πιστοποιητικού ενδοκοινοτικής
διακίνησης κ.λπ. δειγµάτων ειδών CITES.
ΣΧΕΤ.: α) Το ισχύον Θεσµικό Πλαίσιο εφαρµογής της Σύµβασης CITES στη Χώρα µας και ιδίως:
1. Ο Ν. 2055/1992 «Κύρωση Σύµβασης διεθνούς εµπορίας ειδών της άγριας πανίδας
και χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν µε τα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ αυτής»
(ΦΕΚ 105/τ.Α΄/30-06-1992).
2. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 338/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης ∆εκεµβρίου
1996 «για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας µε τον έλεγχο του
εµπορίου τους», όπως τροποποιήθηκε µε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 398/2009
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης
Απριλίου 2009 «περί τροποποιήσεως του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του
Συµβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας µε τον έλεγχο
του εµπορίου τους όσον αφορά τις εκτελεστικές αρµοδιότητες που ανατίθενται στην
Επιτροπή».
3. Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 4ης Μαΐου 2006
«για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97
του Συµβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας µε τον
έλεγχο του εµπορίου τους» (L 166/19-06-2006), µε τον οποίο αντικαταστάθηκε στο
σύνολό του ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1808/2001 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ης
Αυγούστου 2001 «περί των λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
338/97 του Συµβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας µε
τον έλεγχο του εµπορίου τους» (L 250/19-09-2001), όπως τροποποιήθηκε µε τον
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 100/2008 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 4ης Φεβρουαρίου 2008
«για τροποποίηση, όσον αφορά τις συλλογές δειγµάτων και ορισµένες διατυπώσεις
σχετικά µε το εµπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 865/2006 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ)
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αριθ. 338/97 του Συµβουλίου» (L 31/05-02-2008).
4. Η αριθ. 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).
β) Η αριθ. 84706/29/04-01-2008 εγκύκλιός µας «Επικοινωνία των ∆ιαχειριστικών Αρχών
CITES µε αρµόδια ∆ιεθνή, Κοινοτικά, Άλλων Κρατών Μερών και Εθνικά όργανα».
γ) Το αριθ. 117366/698/11-02-2010 έγγραφό µας «Συµπλήρωση ερωτηµατολογίου» και ιδίως
το επισυναπτόµενο (2) σε αυτό «CITES “Non-detriment findings” (NDF) / CITES “Μη
επιζήµια ευρήµατα” (ΜΕΕ)».
δ) Η αριθ. 115127/124/14-01-2011 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής (ΦΕΚ 17/τ.Υ.Ο.∆.∆./28-01-2011) «Επανασύσταση και ορισµός
µελών της Επιστηµονικής Επιτροπής Εµπορίας Ειδών Αυτοφυούς Χλωρίδας και Άγριας
Πανίδας (Επιστηµονική Αρχή CITES) σε εφαρµογή του Εθνικού και Κοινοτικού ∆ικαίου».

Όπως προβλέπεται από το θεσµικό πλαίσιο για την εφαρµογή της Σύµβασης CITES στη
χώρα µας (βλέπε α σχετικό), το οποίο ποικιλοτρόπως έχει τεθεί υπόψη σας -ως αρµόδιες
υπηρεσίες για την εφαρµογή του στις περιφέρειες αρµοδιότητάς σας-, αλλά και όπως
ειδικότερα µε τις ως άνω (β και γ σχετικές) εγκυκλίους και έγγραφά µας σας έχει
γνωστοποιηθεί:
Για την έκδοση από την ∆ιαχειριστική Αρχή CITES µιας άδειας εισαγωγής, άδειας
εξαγωγής ή Πιστοποιητικού ενδοκοινοτικής διακίνησης ορισµένων κατηγοριών
δειγµάτων ειδών της Σύµβασης CITES [συµπεριλαµβανοµένων εκείνων του σε ισχύ κάθε
φορά Παραρτήµατος του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97] απαραίτητη προϋπόθεση (µεταξύ άλλων)
είναι και η προηγούµενη θετική γνωµοδότηση της Επιστηµονικής Αρχής CITES.
Υπενθυµίζουµε ανά κατηγορία δειγµάτων τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες θα πρέπει
απαραίτητα, προτού εκδώσετε την αιτηθείσα κατά περίπτωση άδεια ή πιστοποιητικό, να
απευθυνθείτε εγγράφως, δια της Κεντρικής ∆ιαχειριστικής Αρχής, στην Επιστηµονική Αρχή
CITES (παράγραφος 4 εδάφιο γ της αριθ. 115127/124/14-01-2011 απόφασης
Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.) ζητώντας της να γνωµοδοτήσει αρµοδίως επί του κατά περίπτωση
αιτήµατος που σας έχει υποβληθεί:

1. Για αιτήµατα εισαγωγής στη Κοινότητα [αιτήµατα του
άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΚ) 338/97]:
α. ∆ειγµάτων (ζώντων ή νεκρών, µερών και παραγώγων)
ειδών του Πίνακα Α του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97 [αιτήµατα
της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΚ) 338/97]:
Απαιτείται η θετική γνωµοδότηση της Επιστηµονικής Αρχής CITES της
χώρας µας:
i. Ότι η εν λόγω εισαγωγή δεν θα έθιγε την κατάσταση διατήρησης του είδους
ή την έκταση του εδάφους που καταλαµβάνει ο πληθυσµός του οικείου
είδους [άρθρο 4 παρ. 1 εδάφιο α περίπτωση i του Κανονισµού (ΕΚ)
338/97]*.
ii. Ότι η εν λόγω εισαγωγή πραγµατοποιείται: είτε για έναν από τους στόχους
που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 στοιχεία ε), στ) και ζ)
(δηλαδή ε) είναι αναγκαία, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την πρόοδο της
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επιστήµης ή για βασικούς βιοϊατρικούς σκοπούς,… , στ) προορίζονται για
εκτροφή ή αναπαραγωγή και θα συµβάλουν, µε αυτό τον τρόπο, στη διατήρηση
των οικείων ειδών ή ζ) προορίζονται για ερευνητικές ή εκπαιδευτικές
δραστηριότητες που αποσκοπούν στη διαφύλαξη ή τη διατήρηση του είδους.)

[άρθρο 4 παρ. 1 εδάφιο α περίπτωση ii παύλα πρώτη του Κανονισµού
(ΕΚ) 338/97]*, είτε για άλλους στόχους που δεν βλάπτουν την επιβίωση
του συγκεκριµένου είδους [άρθρο 4 παρ. 1 εδάφιο α περίπτωση ii
παύλα δεύτερη του Κανονισµού (ΕΚ) 338/97]*.
iii. Ότι ο χώρος στέγασης που προβλέπεται στον τόπο προορισµού ζώντος
δείγµατος είναι κατάλληλα εξοπλισµένος για τη διατήρηση του δείγµατος
και για την παροχή φροντίδων σε αυτό. [άρθρο 4 παρ. 1 εδάφιο γ του
Κανονισµού (ΕΚ) 338/97],
iv. Ότι κανένας άλλος παράγοντας που συνδέεται µε τη διατήρηση του είδους
δεν αντιτίθεται στην έκδοση της άδειας εισαγωγής. [άρθρο 4 παρ. 1
εδάφιο ε του Κανονισµού (ΕΚ) 338/97].

β. ∆ειγµάτων ειδών του Πίνακα Β του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97
[αιτήµατα της παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΚ)
338/97]:
Απαιτείται η θετική γνωµοδότηση της Επιστηµονικής Αρχής CITES της
χώρας µας:
i. Ότι η εν λόγω εισαγωγή δεν θα είχε επιζήµιο αποτέλεσµα για την
κατάσταση διατήρησης του είδους ή για την έκταση του εδάφους που
καταλαµβάνει ο πληθυσµός του οικείου είδους, βάσει το παρόντος ή
προβλεπόµενου επιπέδου του εµπορίου (εάν µια τέτοια γνωµοδότηση έχει
εκδοθεί για προγενέστερη εισαγωγή και δεν έχουν µεταβληθεί ουσιωδώς
τα διαθέσιµα δεδοµένα και η γνώµη της Οµάδας Επιστηµονικής
Εξέτασης, εξακολουθεί να ισχύει η προηγούµενη γνωµοδότηση για τις
επόµενες εισαγωγές, χωρίς να απαιτείται εκ νέου υποβολή ερωτήµατος
στην Επιστηµονική Αρχή) [άρθρο 4 παρ. 2 εδάφιο α του Κανονισµού
(ΕΚ) 338/97]*
ii. Ότι κανένας άλλος παράγοντας που συνδέεται µε τη διατήρηση του είδους
δεν αντιτίθεται στην έκδοση της άδειας εισαγωγής. [άρθρο 4 παρ. 2
εδάφιο γ του Κανονισµού (ΕΚ) 338/97]*.
* Οι όροι αυτοί, για την έκδοση της αιτηθείσης άδειας εισαγωγής, δεν ισχύουν για τα δείγµατα για τα οποία ο
αιτών αποδεικνύει, µε τα σχετικά δικαιολογητικά, ότι α) είχαν προηγουµένως εισαχθεί ή αποκτηθεί νόµιµα στην
Κοινότητα και ότι επανεισάγονται στην Κοινότητα τροποποιηµένα ή όχι, ή β) ότι πρόκειται για επεξεργασµένα
δείγµατα που είχαν αποκτηθεί πριν από 50 τουλάχιστον χρόνια [άρθρο 4 παρ. 5 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97]

2. Για αιτήµατα εξαγωγής ή επανεξαγωγής από την
Κοινότητα [αιτήµατα του άρθρου 5 του Κανονισµού (ΕΚ)
338/97]:
2α. Για αιτήµατα εξαγωγής:
α. ∆ειγµάτων (ζώντων ή νεκρών, µερών και παραγώγων)
ειδών του Πίνακα Α του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97 [αιτήµατα
της παρ. 2 του άρθρου 5 του Κανονισµού (ΕΚ) 338/97]:
3
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Απαιτείται η θετική γνωµοδότηση της Επιστηµονικής Αρχής CITES της
χώρας µας:
i. Ότι η σύλληψη ή η συγκοµιδή των άγριων δειγµάτων ή η εξαγωγή τους δεν
θα επηρεάσει αρνητικά την κατάσταση διατήρησης του είδους, ούτε την
έκταση του εδάφους που καταλαµβάνεται από τον οικείο πληθυσµό ο
είδους [άρθρο 5 παρ. 2 εδάφιο α του Κανονισµού (ΕΚ) 338/97]** και
ii. Ότι κανένας άλλος παράγοντας που συνδέεται µε τη διατήρηση του είδους
δεν αντιτίθεται στην έκδοση της άδειας εξαγωγής. [άρθρο 5 παρ. 2
εδάφιο δ του Κανονισµού (ΕΚ) 338/97].

β. ∆ειγµάτων ειδών του Πίνακα Β του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97
[αιτήµατα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 5
του Κανονισµού (ΕΚ) 338/97]:
Απαιτείται η θετική γνωµοδότηση της Επιστηµονικής Αρχής CITES της
χώρας µας:
i. Ότι η σύλληψη ή η συγκοµιδή των άγριων δειγµάτων ή η εξαγωγή τους δεν
θα επηρεάσει αρνητικά την κατάσταση διατήρησης του είδους, ούτε την
έκταση του εδάφους που καταλαµβάνεται από τον οικείο πληθυσµό ο
είδους [άρθρο 5 παρ. 4 δεύτερο εδάφιο του Κανονισµού (ΕΚ)
338/97]** και
ii. Ότι κανένας άλλος παράγοντας που συνδέεται µε τη διατήρηση του είδους
δεν αντιτίθεται στην έκδοση της άδειας εξαγωγής. [άρθρο 5 παρ. 4
δεύτερο εδάφιο του Κανονισµού (ΕΚ) 338/97].

2β. Για αιτήµατα επανεξαγωγής:
α. ∆ειγµάτων (ζώντων ή νεκρών, µερών και παραγώγων)
ειδών του Πίνακα Α του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97 [αιτήµατα
της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κανονισµού (ΕΚ) 338/97]:
Απαιτείται η θετική γνωµοδότηση της Επιστηµονικής Αρχής CITES της
χώρας µας:
i. Ότι κανένας άλλος παράγοντας που συνδέεται µε τη διατήρηση του είδους
δεν αντιτίθεται στην έκδοση του πιστοποιητικού επανεξαγωγής. [άρθρο 5
παρ. 3 του Κανονισµού (ΕΚ) 338/97].

β. ∆ειγµάτων ειδών του Πίνακα Β του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97
[αιτήµατα του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 5 του
Κανονισµού (ΕΚ) 338/97]:
Απαιτείται η θετική γνωµοδότηση της Επιστηµονικής Αρχής CITES της
χώρας µας:
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i. Ότι κανένας άλλος παράγοντας που συνδέεται µε τη διατήρηση του είδους
δεν αντιτίθεται στην έκδοση της άδειας εξαγωγής. [άρθρο 5 παρ. 4 τρίτο
εδάφιο του Κανονισµού (ΕΚ) 338/97].
** Οι όροι αυτοί, για την έκδοση αιτηθείσης άδειας εξαγωγής ή πιστοποιητικού επανεξαγωγής, δεν ισχύουν: α)
για τα επεξεργασµένα δείγµατα που είχαν αποκτηθεί νοµίµως πριν από 50 τουλάχιστον χρόνια ή β) για τα νεκρά
δείγµατα, τα µέρη και τα προϊόντα που λαµβάνονται από τα δείγµατα αυτά και για τα οποία ο αιτών µπορεί να
αποδείξει µε τα σχετικά δικαιολογητικά, ότι είχαν αποκτηθεί νοµίµως πριν αρχίσουν να εφαρµόζονται σε αυτά οι
διατάξεις του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97 ή του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82 ή της Σύµβασης CITES [άρθρο 5 παρ. 6
του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97].

3. Για αιτήµατα ενδοκοινοτικής διακίνησης ζώντων
δειγµάτων [αιτήµατα του άρθρου 9 του Κανονισµού (ΕΚ)
338/97]:
α. ∆ειγµάτων (ζώντων) ειδών του Πίνακα Α του Καν. (ΕΚ)
αριθ. 338/97 [αιτήµατα της παρ. 1 του άρθρου 9 του
Κανονισµού (ΕΚ) 338/97 για έκδοση πιστοποιητικού της παρ.
2 εδάφιο β]:
Απαιτείται η θετική γνωµοδότηση της Επιστηµονικής Αρχής CITES της
χώρας µας (όταν η διακίνηση γίνεται εντός της επικράτειας της χώρας µας):
i. Ότι ο τόπος στέγασης που προβλέπεται στον τόπο προορισµού του ζώντος
δείγµατος είναι κατάλληλα εξοπλισµένος για τη διατήρηση του δείγµατος
αυτού και για την παροχή φροντίδων σε αυτό [άρθρο 9 παρ. 2 εδάφιο α
του Κανονισµού (ΕΚ) 338/97]***
Απαιτείται η θετική γνωµοδότηση της Επιστηµονικής Αρχής CITES
του άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όταν η διακίνηση
γίνεται προς άλλο Κράτος Μέλος της ΕΕ):
i. Ότι ο τόπος στέγασης που προβλέπεται στον τόπο προορισµού του ζώντος
δείγµατος είναι κατάλληλα εξοπλισµένος για τη διατήρηση του δείγµατος
αυτού και για την παροχή φροντίδων σε αυτό [άρθρο 9 παρ. 2 εδάφιο α
του Κανονισµού (ΕΚ) 338/97]***
*** Ο όρος αυτός δεν ισχύει (καθώς δεν απαιτείται έγκριση) στην περίπτωση που ένα ζωντανό ζώο πρέπει να
διακινηθεί για λόγους επείγουσας κτηνιατρικής θεραπείας και να επιστρέψει κατευθείαν στον εγκεκριµένο τόπο
φύλαξής του. [άρθρο 9 παρ. 3 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97]

4. Αναφορικά µε την εφαρµογή της παρέκκλισης για τα
γεννηµένα και εκτραφέντα σε αιχµαλωσία ή τα
αναπαραχθέντα τεχνητά δείγµατα (άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο α
του Κανονισµού (ΕΚ) 338/97), σύµφωνα µε την οποία «…,
στα δείγµατα ειδών του πίνακα Α τα οποία έχουν γεννηθεί και
εκτραφεί σε αιχµαλωσία ή έχουν αναπαραχθεί τεχνητά
εφαρµόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα δείγµατα ειδών
5
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του πίνακα Β», επισηµαίνουµε ότι τα κριτήρια βάσει των
οποίων καθορίζεται εάν ένα δείγµα έχει γεννηθεί και
εκτραφεί σε αιχµαλωσία ή έχει αναπαραχθεί τεχνητά και εάν
αυτό έγινε για εµπορικό σκοπό έχουν καθοριστεί (σε
εφαρµογή του άρθρου 9 παρ. 1 εδάφιο γ του Καν. 338/97)
από την Επιτροπή [µε το άρθρο 54 του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ του
Καν. (ΕΚ) αριθ. 865/2006 για τα δείγµατα ζωικών ειδών και
µε το άρθρο 56 του Κεφαλαίου ΧΙΙΙ του Καν. (ΕΚ) αριθ.
865/2006 για τα δείγµατα φυτικών ειδών].
Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τις ως άνω διατάξεις, τόσο για
αιτήµατα εξαγωγής [αιτήµατα της παρ. 2 του άρθρου 5, καθώς
και αιτήµατα του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 5 του
Κανονισµού (ΕΚ) 338/97],
όσο και για αιτήµατα

ενδοκοινοτικής διακίνησης ζώντων δειγµάτων [αιτήµατα
του άρθρου 9 του Κανονισµού (ΕΚ) 338/97] τα οποία
αφορούν δείγµατα ελληνικής προέλευσης που φέρονται
ως γεννηµένα και εκτραφέντα σε αιχµαλωσία (για ζώα) ή ως
αναπαραχθέντα τεχνητά (για φυτά):
Απαιτείται η θετική γνωµοδότηση της Επιστηµονικής Αρχής CITES της
χώρας µας:

α. Για ζωικά είδη:
i. εάν πράγµατι τα εν λόγω δείγµατα θεωρούνται ότι έχουν γεννηθεί
και εκτραφεί σε αιχµαλωσία σύµφωνα µε το άρθρο 54 του
Κεφαλαίου ΧΙΙΙ του Καν. (ΕΚ) αριθ. 865/2006, και κατά συνέπεια
ορθά προσδίδεται σε αυτά ως κωδικός πηγής ο κωδικός “C” (για
ζώα του Πίνακα Α που έχουν εκτραφεί σε αιχµαλωσία για µη
εµπορικούς σκοπούς και ζώα των Πινάκων Β και Γ καθώς και
µέρη και παράγωγά τους) ή ο κωδικός “D” (για ζώα του Πίνακα Α
που εκτράφηκαν σε αιχµαλωσία για εµπορικούς σκοπούς).
β. Για φυτικά είδη:
i. εάν πράγµατι τα εν λόγω δείγµατα θεωρούνται ότι έχουν
αναπαραχθεί τεχνητά σύµφωνα µε το άρθρο 56 παρ. 1 του
Κεφαλαίου ΧΙΙΙ του Καν. (ΕΚ) αριθ. 865/2006, και κατά συνέπεια
ορθά προσδίδεται σε αυτά ως κωδικός πηγής ο κωδικός “D” (για
φυτά του Πίνακα Α τεχνητά πολλαπλασιασµένα για εµπορικούς
σκοπούς, καθώς και µέρη και παράγωγά τους) ή ο κωδικός “A”
(για φυτά του Πίνακα Α τεχνητά πολλαπλασιασµένα για µη
εµπορικούς σκοπούς και φυτά των Πινάκων Β και Γ, καθώς και
µέρη και παράγωγά τους).
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5. Αναφορικά µε τις παρεκκλίσεις του άρθρου 59 του Καν.
(ΕΚ) αριθ. 865/2006 για αιτήµατα έκδοσης πιστοποιητικού
για εµπορική χρήση**** (χορήγησης παρέκκλισης από τις
απαγορεύσεις του άρθρου 8 παρ.1 του Καν. 338/97),
[αιτήµατα του άρθρου 8 παρ. 3 του Κανονισµού (ΕΚ)
338/97]:
α. εφόσον πρόκειται για αιτήµατα στηριζόµενα στο
εδάφιο δ :
Απαιτείται η θετική γνωµοδότηση της Επιστηµονικής Αρχής CITES της
χώρας µας:

α. Για ζωικά είδη:
i. εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 48 του Καν. (ΕΚ) αριθ.
865/2006, όπως τροποποιήθηκε – συµπληρώθηκε µε τον Καν. (ΕΚ)
αριθ. 100/2008 και τα δείγµατα γεννήθηκαν και εκτράφηκαν σε
αιχµαλωσία σύµφωνα µε το άρθρα 54 του εν λόγω κανονισµού.
β. Για φυτικά είδη:
i. εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 48 του Καν. (ΕΚ)
αριθ. 865/2006, όπως τροποποιήθηκε – συµπληρώθηκε µε τον
Καν. (ΕΚ) αριθ. 100/2008 και τα δείγµατα έχουν αναπαραχθεί
τεχνητά σύµφωνα µε το άρθρα 56 του εν λόγω κανονισµού.

β. εφόσον πρόκειται για αιτήµατα στηριζόµενα στα
εδάφια ε, στ ή ζ :
Απαιτείται η θετική γνωµοδότηση της Επιστηµονικής Αρχής CITES της
χώρας µας:

α. Για ζωικά και φυτικά είδη:
i. εάν πληρούνται από τον αιτούντα οι ως άνω προϋποθέσεις του
άρθρου 8 παρ. 3 του Κανονισµού (ΕΚ) 338/97 και του άρθρου 48
του Καν. (ΕΚ) αριθ. 865/2006, όπως τροποποιήθηκε –
συµπληρώθηκε µε τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 100/2008.
**** Τα πιστοποιητικά αυτά αφορούν µόνο δείγµατα ειδών του Πίνακα Α.

∆εδοµένου του ότι η σε καταστρατήγηση των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97
έκδοση αδειών και πιστοποιητικών επισύρει ποινή ακυρότητας των εν λόγω αδειών και
πιστοποιητικών, παρακαλούµε για την πιστή εφαρµογή των ανωτέρω και εξασφάλιση της
έγγραφης θετικής κατά περίπτωση γνωµοδότησης της Επιστηµονικής Αρχής CITES, πριν την
έκδοση των εν λόγω εγγράφων.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ α.α.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ CITES:
1

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)

2

Μεσογείων 239, 15451 Ν. Ψυχικό - Αθήνα

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)

3

Τσιµισκή 5, 41222 Λάρισα

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)

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

Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26441 Πάτρα

Μ. Κοτοπούλη 62, 45445 Ιωάννινα

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)

∆ιοικητήριο, 52100 Καστοριά

6

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

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)

9

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)

Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8, 18538 Πειραιάς

Γ. Μαύρου 2, 85100 Ρόδος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1.
2.
3.
4.
5.

Γραφείο κου Υπουργού
Γραφείο κ. Ειδικού Γραµµατέα
Γραφείο κ. Προϊσταµένου Γεν. ∆/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φ.Π.
Επιστηµονική Αρχή CITES
κ.κ. Υπαλλήλους του Τµήµατος ∆ιεθνών Συµβάσεων Ενταύθα
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