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ΘΕΜΑ: Επικοινωνία των ∆ιαχειριστικών Αρχών CITES µε αρµόδια ∆ιεθνή,
Κοινοτικά, Άλλων Κρατών Μερών και Εθνικά όργανα.
Με αφορµή σχετικά επί του θέµατος ερωτήµατα που διατυπώθηκαν κατά καιρούς
από ορισµένες από τις υπηρεσίες σας, και έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο Ι εδάφια στ και ζ της Σύµβασης CITES, σύµφωνα µε τα οποία:
στ. «Επιστηµονική Αρχή» είναι «εθνική επιστηµονική αρχή που ορίζεται
σύµφωνα µε το άρθρο ΙΧ»
ζ.«∆ιαχειριστικό Όργανο» είναι «εθνική διοικητική αρχή που ορίζεται
σύµφωνα µε το άρθρο ΙΧ»
2. Το άρθρο ΙΧ της Σύµβασης CITES, σύµφωνα µε το οποίο:
Παράγραφος 1: «Για τους σκοπούς αυτής της Συµβάσεως κάθε µέρος ορίζει:»
Εδάφιο α: «ένα ή περισσότερα ∆ιαχειριστικά ΄Οργανα αρµόδια να εκδίδουν
άδειες και πιστοποιητικά στο όνοµα του Μέρους αυτού»
Εδάφιο β: «µια ή περισσότερες επιστηµονικές αρχές»
Παράγραφος 2: «Κατά την κατάθεση της πράξεως κυρώσεως, αποδοχής,
εγκρίσεως ή προσχωρήσεως κάθε κράτος κοινοποιεί στην Κυβέρνησηθεµατοφύλακα το όνοµα και τη διεύθυνση του ∆ιαχειριστικού Οργάνου που
είναι εξουσιοδοτηµένου να επικοινωνεί µε τα ∆ιαχειριστικά όργανα που
ορίζονται από τα άλλα Μέρη και µε τη Γραµµατεία»
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Παράγραφος 3: «Κάθε τροποποίηση των διορισµών που γίνονται σε
εφαρµογή των διατάξεων αυτού του άρθρου πρέπει να κοινοποιείται από το
ενδιαφερόµενο Μέρος στη Γραµµατεία για να διαβιβασθεί σ’ όλα τα άλλα
Μέρη»
Παράγραφος 4: «Το ∆ιαχειριστικό Όργανο της παραγράφου 2 αυτού του
άρθρου οφείλει κατόπιν αιτήσεως της Γραµµατείας ή του ∆ιαχειριστικού
Οργάνου, κάποιου Μέρους, να τους κοινοποιεί το αποτύπωµα των σφραγίδων
που χρησιµοποιεί για την επικύρωση των αδειών και πιστοποιητικών του»
3. Τις αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97, βάσει του
οποίου εφαρµόζεται ενιαία στην Ε.Ε. η Σύµβαση CITES, σύµφωνα µε τις
οποίες:
Άρθρο 2: «Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, νοούνται ως:»
Εδάφιο ζ: «΄΄διαχειριστικό όργανο΄΄: εθνική διοικητική αρχή που ορίζεται,
στην περίπτωση κράτους µέλους, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 1
στοιχείο α), ή, στην περίπτωση τρίτης χώρας που είναι συµβαλλόµενο µέρος
της σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο ΙΧ της σύµβασης»
Εδάφιο ιζ: «΄΄επιστηµονική αρχή΄΄: µια επιστηµονική αρχή που ορίζεται, στην
περίπτωση κράτους µέλους, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο
β), ή, στην περίπτωση τρίτης χώρας που είναι συµβαλλόµενο µέρος της
σύµβασης, σύµφωνα µε το άρθρο ΙΧ της σύµβασης»
Άρθρο 13 ∆ιαχειριστικά όργανα, επιστηµονικές αρχές και άλλες αρµόδιες αρχές, σύµφωνα µε
το οποίο:
Παράγραφος 1
Εδάφιο α): «Κάθε κράτος µέλος ορίζει ένα διαχειριστικό όργανο στο οποίο
αναθέτει, κυρίως, την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και την
επικοινωνία µε την Επιτροπή»
Εδάφιο β): «κάθε κράτος µέλος µπορεί επίσης να ορίσει συµπληρωµατικά
διαχειριστικά όργανα και άλλες αρµόδιες αρχές που αναλαµβάνουν να
συµβάλουν στην εφαρµογή του παρόντος κανονισµού˙ στην περίπτωση αυτή,
το κύριο διαχειριστικό όργανο πρέπει να παρέχει στις συµπληρωµατικές αρχές
όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ορθή εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού.»
Παράγραφος 2: «Κάθε κράτος µέλος ορίζει µία ή περισσότερες επιστηµονικές
αρχές οι οποίες να διαθέτουν τα δέοντα προσόντα και των οποίων τα
καθήκοντα πρέπει να διακρίνονται από εκείνα όλων των ορισθέντων
διαχειριστικών οργάνων.»
Παράγραφος 3
Εδάφιο α): «Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το αργότερο τρεις
µήνες πριν από την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού τα
ονόµατα και τις διευθύνσεις των διαχειριστικών οργάνων, των άλλων
αρµόδιων αρχών που είναι εξουσιοδοτηµένες να χορηγούν άδειες και
2

πιστοποιητικά και των επιστηµονικών αρχών˙ η Επιτροπή δηµοσιεύει τις
πληροφορίες αυτές στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
εντός προθεσµίας ενός µηνός˙»
Εδάφιο β): «κάθε διαχειριστικό όργανο στο οποίο αναφέρεται η παράγραφος
1 στοιχείο α) οφείλει, εφόσον του το ζητήσει η Επιτροπή, να κοινοποιεί στην
Επιτροπή εντός προθεσµίας δύο µηνών, τα ονόµατα και υπόδειγµα υπογραφής
των προσώπων τα οποία είναι εξουσιοδοτηµένα να υπογράφουν τις άδειες και
τα πιστοποιητικά, καθώς και δείγµα των διαφόρων σφραγίδων ή άλλων
σηµάτων που χρησιµοποιούνται για τη θεώρηση της γνησιότητας των αδειών
και των πιστοποιητικών˙»
Εδάφιο γ): «τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε µεταβολή των
πληροφοριών που έχουν ήδη διαβιβαστεί, εντός προθεσµίας δύο µηνών από τη
στιγµή που ισχύει η σχετική µεταβολή.»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 (Σύσταση Υπηρεσιών και θέσεων) του Ν. 3208/2003,
βάσει των οποίων:
Με την Παράγραφο 1, εδάφια α, β, γ, δ1 έως και δ11: συστήθηκαν 14
υπηρεσιακές µονάδες, για την εφαρµογή της ∆ιεθνούς Σύµβασης CITES.
Ενώ, επίσης, σύµφωνα µε το εδάφιο α: ορίσθηκε ως Κεντρική ∆ιαχειριστική
Αρχή η Υπηρεσία µας (∆ιεύθυνση Αισθητικών ∆ασών, ∆ρυµών και Θήρας).
Με την Παράγραφο 2: συστήθηκαν και κατανεµήθηκαν θέσεις στις ∆/νσεις
της ως άνω παραγράφου 1 και καθορίστηκε ως πρόσθετο προσόν, για την
πλήρωση των ως άνω θέσεων, η καλή γνώση µιας εκ των γλωσσών αγγλική,
γαλλική ή ισπανική.
Με την Παράγραφο 3: αντικαταστάθηκε η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 6
του άρθρου 258 του Ν.∆. 86/1969, όπως προστέθηκε µε την περίπτωση β΄ της
παραγράφου 5 του άρθρου 57 του Ν. 2637/1998. Η διάταξη αυτή αφορά στη
σύσταση της Επιστηµονικής Επιτροπής Εµπορίας Ειδών Αυτοφυούς Χλωρίδας
και Άγριας Πανίδας [δηλαδή της Επιστηµονικής Αρχής, που προβλέπεται από
το άρθρο 13 παρ.2 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97] και ορίζει ότι: «ε. Με απόφαση
του Υπουργού Γεωργίας, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
συνιστάται στη Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και
Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Επιστηµονική Επιτροπή
Εµπορίας Ειδών Αυτοφυούς Χλωρίδας και Άγριας Πανίδας. Μέλη της
Επιστηµονικής Επιτροπής ορίζονται ειδικοί επιστήµονες, εξειδικευµένοι σε
θέµατα διαχείρισης και προστασίας ειδών της άγριας φύσης. Η Επιστηµονική
Επιτροπή γνωµοδοτεί για θέµατα σχετικά µε την προστασία και εµπορία των
ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας που προβλέπονται από τη
Σύµβαση και τους σχετικούς µε αυτή Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
Επιστηµονική Επιτροπή εκπροσωπεί τη Χώρα στις αντίστοιχες Επιτροπές ή
Αρχές της Ευρωπαϊκής ένωσης και της Γραµµατείας της ∆ιεθνούς Σύµβασης.
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η οργάνωση και η λειτουργία της
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Επιστηµονικής Επιτροπής, η θητεία των µελών, η γραµµατειακή εξυπηρέτηση
και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε τη συγκρότηση και λειτουργία της. Οι
λειτουργικές δαπάνες της Επιστηµονικής Επιτροπής και οι αµοιβές των µελών
της καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Γεωργίας και βαρύνουν πιστώσεις του Κεντρικού Ταµείου
Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και ∆ασών.»
5. Τις διατάξεις της, προβλεπόµενης από την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του
Ν. 3208/2003, σε ισχύ σήµερα, αριθµ. 102181/5708/03-12-2007 απόφασης
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΦΕΚ 539/τ.Υ.Ο.∆.∆./18-122007) «Επανασύσταση και ορισµός µελών της Επιστηµονικής Επιτροπής
Εµπορίας Ειδών Αυτοφυούς Χλωρίδας και Άγριας Πανίδας (Επιστηµονική Αρχή
CITES) σε εφαρµογή του Εθνικού και Κοινοτικού ∆ικαίου», και ιδίως των
διατάξεων των:
Παράγραφος 4, εδάφιο γ: «Η Κεντρική ∆ιαχειριστική Αρχή CITES
διαβιβάζει τα θέµατα για γνωµοδότηση στον Πρόεδρο της Επιστηµονικής
Επιτροπής.».
6. Τις διατάξεις της αριθµ. 99098/5881/16-10-2006 Κοινής Απόφασης (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) -βάσει της οποίας εφαρµόζεται από
τη χώρα µας το θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής της Σύµβασης CITES,
συµπεριλαµβανοµένων των Κανονισµών της Ε.Ε.- και ιδίως των διατάξεων
των:
Άρθρο 4: «Η εφαρµογή της Σύµβασης CITES και των σχετικών µε αυτή
Κανονισµών (ΕΚ), ανατίθεται στα αρµόδια διαχειριστικά όργανα CITES, τις
δασικές και τελωνειακές αρχές του Κράτους.»
Άρθρο 7, παρ.2: «Το αρµόδιο διαχειριστικό όργανο εκδίδει τις σχετικές
άδειες, πιστοποιητικά και έγγραφα του άρθρου 5, εντός ενός µηνός από την
υποβολή µιας πλήρως συµπληρωµένης αίτησης και των απαιτούµενων
δικαιολογητικών µετά του παραβόλου.
Το ανωτέρω χρονικό διάστηµα µπορεί να παραταθεί για όσο χρονικό
διάστηµα απαιτηθεί µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών, όταν για την
έκδοση της άδειας χρειάζεται η διαβούλευση µε τρίτα µέρη, όπως Γραµµατεία
CITES, Επιτροπή Ε.Ε., Επιστηµονικές αρχές και άλλα. Για την παράταση του
χρόνου έκδοσης της άδειας ενηµερώνεται ο ενδιαφερόµενος.»
7. Την 244639/02-01-2006 (ΦΕΚ 12/Β/11-01-06) απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ.
277534/30-06-06 (ΦΕΚ 931/τ.Β΄/17-07-06 όµοια “Τροποποίηση της υπ΄αριθµ.
244639/2.1.2006 (ΦΕΚ 12 Β) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
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και Τροφίµων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραµµατείς, Ειδικό Γραµµατέα,
Προϊσταµένους Γενικής ∆ιεύθυνσης, Προϊσταµένους ∆ιεύθυνσης και
Προϊσταµένους Τµήµατος της εξουσίας να υπογράφουν µε ΄΄Εντολή
Υπουργού΄΄»” και όπως στην συνέχεια τροποποιήθηκε µε την αριθµ.
262190/17-01-2007 (ΦΕΚ 93 Β) όµοια απόφαση.
∆ιευκρινίζουµε, τα κάτωθι επί του θέµατος:

Α. Επικοινωνία µε τα ∆ιεθνή όργανα της Σύµβασης CITES
Τα ∆ιεθνή όργανα της Σύµβασης CITES, καθώς και η διασύνδεση της µεταξύ τους
επικοινωνίας φαίνονται στο παρακάτω διάγραµµα:
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της Σύµβασης CITES σε διεθνές επίπεδο

Conference of the Parties
(Συνδιάσκεψη των Κρατών-Μερών)

Standing
Committee

Animals Committee
(Επιτροπή για Ζώα)

(Μόνιµη Επιτροπή)
Plants Committee
(Επιτροπή για Φυτά)

UNEP
(United Nations
Environmental
Programme)

(Περιβαλλοντικό
Πρόγραµµα των
Ηνωµένων Εθνών)

CITES Secretariat
(Γραµµατεία CITES)

Nomenclature
Committee
(Επιτροπή
Επιστηµονικής
Ονοµατολογίας )

TRAFFIC
UNEP-WCMC
IUCN

1. Η Υπηρεσία µας (Κεντρική ∆ιαχειριστική Αρχή CITES):
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• είναι η µόνη αρµόδια για την επικοινωνία µε την Γραµµατεία CITES,
καθώς και, µέσω της Γραµµατείας, µε τα συµβουλευτικά αυτής όργανα
(UNEP, TRAFFIC, UNEP-WCMC, IUCN).
• είναι η µόνη αρµόδια να µεριµνά για την εκπροσώπηση της χώρας µας στις
Συναντήσεις των θεσµοθετηµένων διεθνών οργάνων της ∆ιεθνούς
Σύµβασης CITES (Συνδιάσκεψη των Κρατών-Μερών,
Μόνιµη
Επιτροπή –όταν και εφόσον η χώρα µας συµπεριλαµβάνεται στα µέλη της εν
λόγω Επιτροπής).
• είναι η µόνη αρµόδια για την έκδοση, αρµοδίως, των αναγκαίων αποφάσεων
µετακινήσεων εκτός της χώρας των µελών της Επιστηµονικής Επιτροπής
Εµπορίας Ειδών Αυτοφυούς Χλωρίδας και Άγριας Πανίδας
(Επιστηµονική Αρχή CITES), µε µέριµνα του γραµµατέα της, η οποία
(Επιστηµονική Αρχή CITES) είναι η µόνη αρµόδια να εκπροσωπεί τη
χώρα µας στις αντίστοιχες Επιτροπές ή Αρχές της Γραµµατείας της
∆ιεθνούς Σύµβασης CITES (Επιτροπή για Ζώα, Επιτροπή για Φυτά,
Επιτροπή Επιστηµονικής Ονοµατολογίας).

2. Η Επιστηµονική Αρχή CITES:
• είναι η µόνη αρµόδια να εκπροσωπεί τη χώρα µας στις αντίστοιχες
Επιτροπές ή Αρχές της Γραµµατείας της ∆ιεθνούς Σύµβασης CITES
(Επιτροπή για Ζώα, Επιτροπή για Φυτά, Επιτροπή Επιστηµονικής
Ονοµατολογίας).
• είναι η µόνη αρµόδια να επικοινωνεί µε τις αντίστοιχες Επιτροπές ή Αρχές
της Γραµµατείας της ∆ιεθνούς Σύµβασης CITES (Επιτροπή για Ζώα,
Επιτροπή για Φυτά, Επιτροπή Επιστηµονικής Ονοµατολογίας) για θέµατα που
τις υποβάλλονται απευθείας από τα αντίστοιχα ∆ιεθνή όργανα, κοινοποιώντας
στην υπηρεσία µας (Κεντρική ∆ιαχειριστική Αρχή CITES) τις σχετικές
ενέργειές της.

Β. Επικοινωνία µε τα Κοινοτικά όργανα της Σύµβασης CITES
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Τα Κοινοτικά όργανα της Σύµβασης CITES, καθώς και η διασύνδεση της µεταξύ
τους επικοινωνίας φαίνονται στο παρακάτω διάγραµµα:
EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General Environment
Directorate E- International Affairs
(ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος
∆ιεύθυνση Ε – ∆ιεθνών Υποθέσεων)
Committee
on Trade in Wild Fauna and
Flora
(Επιτροπή για το Εµπόριο Άγριας
Πανίδας και Χλωρίδας)

Scientific Review
Group
(Οµάδα
Επιστηµονικής
Εξέτασης)

Enforcement Group
(Οµάδα Επιβολής)

1. Η Υπηρεσία µας (Κεντρική ∆ιαχειριστική Αρχή CITES):
• είναι η µόνη αρµόδια για την επικοινωνία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
• είναι η µόνη αρµόδια να µεριµνά για την εκπροσώπηση της χώρας µας στις
Συναντήσεις των θεσµοθετηµένων Κοινοτικών οργάνων για την ενιαία
εφαρµογή στην Ε.Ε. της ∆ιεθνούς Σύµβασης CITES.
• είναι η µόνη αρµόδια για την έκδοση, αρµοδίως, των αναγκαίων αποφάσεων
µετακινήσεων εκτός της χώρας των µελών της Επιστηµονικής Επιτροπής
Εµπορίας Ειδών Αυτοφυούς Χλωρίδας και Άγριας Πανίδας
(Επιστηµονική Αρχή CITES), µε µέριµνα του γραµµατέα της, η οποία
(Επιστηµονική Αρχή CITES) είναι η µόνη αρµόδια να εκπροσωπεί τη
χώρα µας στις αντίστοιχες Επιτροπές ή Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Η Επιστηµονική Αρχή CITES:
• είναι η µόνη αρµόδια να εκπροσωπεί τη χώρα µας στις αντίστοιχες
Επιτροπές ή Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
• είναι η µόνη αρµόδια να επικοινωνεί µε τις αντίστοιχες Επιτροπές ή Αρχές
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέµατα που τις υποβάλλονται απευθείας από
τα αντίστοιχα Κοινοτικά όργανα, κοινοποιώντας στην υπηρεσία µας
(Κεντρική ∆ιαχειριστική Αρχή CITES) τις σχετικές ενέργειές της.
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Γ. Επικοινωνία µε τα κατά τόπους, αρµόδια για την εφαρµογή
της Σύµβασης CITES, διαχειριστικά όργανα άλλων
Κρατών-Μερών.
1. Η Υπηρεσία µας (Κεντρική ∆ιαχειριστική Αρχή CITES):
• είναι αρµόδια να επικοινωνεί µε την κατά τόπο αρµόδια ∆ιαχειριστική
Αρχή άλλου Κράτους Μέρους της Σύµβασης, µόνο για:
o ∆ιµερή θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος αναφορικά µε την
εφαρµογή της Σύµβασης CITES.
o Ειδικότερα θέµατα που αφορούν την παροχή διευκρινίσεων ή την
προώθηση των προβλεπόµενων σχετικών διαδικασιών για την έκδοση
αδειών ή πιστοποιητικών CITES, επί αιτηµάτων (έκδοσης αδειών
εισαγωγής, επαν-εξαγωγής, ή πιστοποιητικών) που έχουν υποβληθεί
απευθείας στην Κεντρική ∆ιαχειριστική Αρχή CITES από
ενδιαφερόµενους (εισαγωγείς, εξαγωγείς κ.λ.π.)

2. Η Υπηρεσία σας (Περιφερειακή ∆ιαχειριστική Αρχή CITES):
• είναι αρµόδια να επικοινωνεί µε την κατά τόπο αρµόδια ∆ιαχειριστική
Αρχή άλλου Κράτους Μέρους της Σύµβασης, µόνο για:
o Ειδικότερα θέµατα που αφορούν την παροχή διευκρινίσεων ή την
προώθηση των προβλεπόµενων σχετικών διαδικασιών για την έκδοση
αδειών ή πιστοποιητικών CITES, επί αιτηµάτων (έκδοσης αδειών
εισαγωγής, επαν-εξαγωγής, ή πιστοποιητικών) που έχουν υποβληθεί
στην
Περιφερειακή
∆ιαχειριστική
Αρχή
CITES
από
ενδιαφερόµενους (εισαγωγείς, εξαγωγείς κ.λ.π.)

∆. Επικοινωνία µε τα Εθνικά όργανα της Σύµβασης CITES
Τα Εθνικά όργανα της Σύµβασης CITES, καθώς και η διασύνδεση της µεταξύ τους
επικοινωνίας φαίνονται στο παρακάτω διάγραµµα :

8

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της Σύµβασης CITES σε εθνικό επίπεδο
∆/ΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ∆ΑΣΩΝ, ∆ΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Κεντρική ∆ιαχειριστική Αρχή CITES)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙ∆ΩΝ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ
ΧΛΩΡΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙ∆ΑΣ
(Επιστηµονική Αρχή CITES)

∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Περιφερειακή ∆ιαχειριστική Αρχή CITES)

∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Περιφερειακή ∆ιαχειριστική Αρχή CITES)
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Περιφερειακή ∆ιαχειριστική Αρχή CITES)
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Περιφερειακή ∆ιαχειριστική Αρχή CITES)
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Περιφερειακή ∆ιαχειριστική Αρχή CITES)
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Περιφερειακή ∆ιαχειριστική Αρχή CITES)
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Περιφερειακή ∆ιαχειριστική Αρχή CITES)
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Περιφερειακή ∆ιαχειριστική Αρχή CITES)
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Περιφερειακή ∆ιαχειριστική Αρχή CITES)
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Περιφερειακή ∆ιαχειριστική Αρχή CITES)
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Περιφερειακή ∆ιαχειριστική Αρχή CITES)
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Περιφερειακή ∆ιαχειριστική Αρχή CITES)
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ∆Ω∆/ΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
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(Περιφερειακή ∆ιαχειριστική Αρχή CITES)

1. Η Υπηρεσία µας (Κεντρική ∆ιαχειριστική Αρχή CITES):
• είναι η µόνη αρµόδια για την επικοινωνία µε την Επιστηµονική Αρχή
CITES.
• είναι η µόνη αρµόδια να υποβάλει στην Επιστηµονική Αρχή CITES
αιτήµατα προς γνωµοδότηση από την εν λόγω Αρχή.
• είναι αρµόδια για την επικοινωνία µε το σύνολο των Περιφερειακών
∆ιαχειριστικών Αρχών CITES, καθώς και των Αρχών Επιβολής της
Σύµβασης CITES.

2. Η Υπηρεσία σας (Περιφερειακή ∆ιαχειριστική Αρχή CITES):
• είναι αρµόδια να υποβάλει (σε εφαρµογή των διατάξεων του Καν. (ΕΚ) αριθ.
338/97 – Άρθρα: 4 παρ.1 εδαφ. α, γ και ε, παρ. 2 εδαφ. α και γ, 5 παρ. 2 εδαφ.
α και δ, παρ. 4 δεύτερο εδάφιο, 9 παρ. 2 εδαφ. α ), µέσω της υπηρεσίας µας
(Κεντρική ∆ιαχειριστική Αρχή CITES), στην Επιστηµονική Αρχή CITES
αιτήµατα προς γνωµοδότηση από την εν λόγω Αρχή επί αιτηµάτων
(έκδοσης αδειών εισαγωγής, αδειών εξαγωγής ή επανεξαγωγής και
πιστοποιητικών) που έχουν υποβληθεί στην Περιφερειακή ∆ιαχειριστική Αρχή
CITES από ενδιαφερόµενους (εισαγωγείς, εξαγωγείς κ.λ.π.)
• είναι αρµόδια για την επικοινωνία µε την Κεντρική ∆ιαχειριστική Αρχή
CITES, για παροχή διευκρινίσεων σε θέµατα εφαρµογής της Σύµβασης τα
οποία δεν είναι νοµολογιακά λυµένα ή/και δεν έχουν καλυφθεί από σχετικές
αποφάσεις, εγκυκλίους κ.α.
• είναι αρµόδια για την επικοινωνία µε οποιαδήποτε άλλη Περιφερειακή
∆ιαχειριστική Αρχή CITES, για ανταλλαγή απόψεων, εµπειρίας και
συνδροµής στην αντιµετώπιση ειδικότερων θεµάτων εφαρµογής της Σύµβασης
τα οποία αφορούν περιπτώσεις και υποθέσεις εφαρµογής της Σύµβασης στην
περιοχή ευθύνης της Περιφέρειάς σας.
• είναι αρµόδια για την επικοινωνία µε τις κατά τόπους Αρχές Επιβολής της
Σύµβασης CITES της Περιφέρειάς σας (∆ασικές Αρχές και Τελωνεία), καθώς
και οποιαδήποτε άλλη κατά τόπο συνεπικουρούσα αρχή (Κτηνιατρικές Αρχές,
Αστυνοµικές Αρχές, Λιµενικές Αρχές, Ο.Τ.Α. κ.λ.π., για παροχή οδηγιών και
συνδροµή στην αντιµετώπιση ειδικότερων θεµάτων εφαρµογής της Σύµβασης
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τα οποία αφορούν περιπτώσεις και υποθέσεις εφαρµογής της Σύµβασης στην
περιοχή ευθύνης των εν λόγω Αρχών.

Τέλος, διευκρινίζουµε ότι ο όρος «επικοινωνία», καλύπτει οποιαδήποτε µορφή
(επίσηµης ή ανεπίσηµης) επικοινωνίας (γραπτή, τηλεοµοιοτυπική, ηλεκτρονική,
τηλεφωνική ή δια ζώσης επικοινωνία).
Ειδικότερα για την περίπτωση της επικοινωνίας µε αρµόδιες ∆ιαχειριστικές Αρχές
άλλων Κρατών-Μερών, επιβάλλεται να εφαρµόζεται η ταχύτερη µέθοδος επίσηµης
επικοινωνίας (ηλεκτρονική ή/και µε τηλεοµοιοτυπία).
Όλα τα στοιχεία των αρµοδίων ∆ιαχειριστικών Αρχών των Κρατών-Μερών (καθώς
και των Κρατών-Μη Μερών) της Σύµβασης CITES, ως γνωστό, παρέχονται στον
επίσηµο δικτυακό τόπο της Γραµµατείας CITES (www.cites.org).
Επισηµαίνουµε επίσης ότι η επικοινωνία σας µε τις άλλες (Ελληνικές) Περιφερειακές
Αρχές CITES, καθώς και -κυρίως- µε τις (υφιστάµενές σας) Αρχές Επιβολής της
Σύµβασης CITES της Περιφέρειας αρµοδιότητάς σας, θα πρέπει να είναι τακτική και
αµφίδροµη και να ενθαρρύνεται από σας, προκειµένου να αντιµετωπίζονται άµεσα
και άρτια κατά περίπτωση ανακύπτωντα θέµατα εφαρµογής της Σύµβασης.
Παρακαλούµε για την πιστή εφαρµογή της παρούσας.
Με Εντολή Υπουργού
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ α.α.

ΒΑΣ. ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Περιφερειακές ∆ιαχειριστικές Αρχές CITES: ( και µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο)
1. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

2. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

3. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
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4. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

5. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

6. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

7. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

8. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

9. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

10. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

11. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

12. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

13. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Έδρες τους
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
2. ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
3. Επιστηµονική Αρχή CITES
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1. Γραφείο Υπουργού κ. Α. Κοντού
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Κ. Κιλτίδη
3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα
4. Γραφείο Προϊσταµένου Γεν. ∆/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και
Φ.Π.
5. κ.κ. Μ. Αναστασίου και Γ. Κωνσταντακοπούλου (υπαλλήλους του Τµήµατος
∆ιεθνών Συµβάσεων) Ενταύθα
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