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ΠΡΟΣ: Όπως ο Π.Α.

ΘΕΜΑ : Ετήσια έκθεση (Annual Report) της Διεθνούς Σύμβασης CITES:
α) Παροχή οδηγιών για υποβολή στοιχείων της Ετήσιας Έκθεσης (Annual Report) της Διεθνούς
Σύμβασης CITES και
β) Παροχή οδηγιών για την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Παράνομου Εμπορίου (Annual Illegal
Trade Report).
ΣΧΕΤ.: α) Η αριθμ.151504/225/7-02-2017 εγκύκλιό μας με θέμα «Ετήσια έκθεση (Annual Report) της Διεθνούς
Σύμβασης CITES-Παροχή οδηγιών για υποβολή στοιχείων» (ΑΔΑ:7ΜΠ44653Π8-6ΜΦ).
β) Η αριθμ. 165644/336/13-02-2018 εγκύκλιό μας «Ετήσια έκθεση (Annual Report) της Διεθνούς

Σύμβασης CITES- Παροχή οδηγιών για την υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Παράνομου Εμπορίου
(Annual Illegal Trade Report)» (ΑΔΑ: 7ΥΓ94653Π8-Μ78).

γ) Η αριθμ.2019/072/4-12-2019 Ανακοίνωση της Γραμματείας CITES προς τα Κράτη-Μέρη.

Σε συνέχεια των ανωτέρω (α) & (β) σχετικών και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω (γ) σχετική Ανακοίνωση
της Γραμματείας CITES με την οποία διαβιβάζονται στα (Κράτη) Μέρη της CITES οι αναθεωρημένες Κατευθυντήριες
Οδηγίες για την προετοιμασία και την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων CITES, σας στέλνουμε επισυναπτόμενες στο
παρόν τις νέες αυτές οδηγίες υποβολής, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά την 18η Συνδιάσκεψη των Κρατών-Μερών
(CoP18-Γενεύη 2019), των:
α) Ετήσιας Έκθεσης CITES (CITES Annual Report), και
β) Ετήσιας Έκθεσης Παράνομου Εμπορίου (Annual Illegal Trade Report)
Επισημαίνουμε ότι οι αλλαγές επικεντρώνονται κυρίως στην υιοθέτηση του νέου κωδικού πηγής “Y”
«Δείγματα φυτών που ικανοποιούν τον ορισμό υποβοηθούμενη παραγωγή (assisted production) του Ψηφίσματος

11.11 (Rev.CoP18), καθώς και μέρη και παράγωγα αυτών», καθώς και του ορισμού «καλλυντικά (cosmetics)».
Η υπηρεσία μας, ως αρμόδιο διαχειριστικό όργανο της χώρας μας (Κεντρική Διαχειριστική Αρχή CITES), για
να προβαίνει στην έγκαιρη σύνταξη και εμπρόθεσμη αποστολή των εκθέσεων του θέματος στα αρμόδια Ευρωπαϊκά
και Διεθνή όργανα, παρακαλεί τους προς ενέργεια αποδέκτες της παρούσης (αφού συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία
και πληροφορίες από όλες ανεξαιρέτως υφιστάμενες αυτών αρχές) να μας υποβάλουν μέχρι την 15η Μαρτίου
κάθε έτους τα στοιχεία αυτά και των δύο εκθέσεων σε ηλεκτρονική μορφή.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Ρ.ΜΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ

ΑΔΑ: Ψ8ΨΚ4653Π8-Ψ6Μ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
A. 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 έκθεση, καλύπτει την περίοδο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου και
περιλαμβάνει δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ & ΙΙΙ της Σύμβασης CITES.
Γενικές Αρχές και πληροφορίες που αναφέρονται στην Ετήσια Έκθεση:
1. Το νούμερο και τον τύπο των αδειών που έχουν εκδοθεί για το έτος που συντάσσεται η έκθεση,
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, τυχόν λοιπές πληροφορίες του δείγματος όπως μέγεθος, φύλο, κ.λ.π..
3. Τις «ειδικές άδειες» που ισχύουν ως έγγραφα εισαγωγής και εξαγωγής και που δύναται να έχουν
πολλαπλή χρήση. Οι ειδικές αυτές άδειες θα πρέπει να αναφερθούν μία μόνο φορά στην Ετήσια Έκθεση
του έτους που έχουν εκδοθεί. Τέτοιες «ειδικές άδειες» αποτελούν: Πιστοποιητικά Μουσικών Οργάνων,
Πιστοποιητικά Περιοδεύουσας Έκθεσης, Πιστοποιητικά Προσωπικής Ιδιοκτησίας και Πιστοποιητικά
Συλλογής Δειγμάτων.
4. Οποιεσδήποτε εισαγωγές από την θάλασσα θα συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα εισαγωγών και στο πεδίο
αναφοράς σχετικά με το Country of export or re-export θα καταγράφεται ο κωδικός “HS” και στο πεδίο
αναφοράς σχετικά με τo Source Code θα καταγράφεται ο κωδικός “Χ”.
5. Στην Ετήσια Έκθεση θα πρέπει να γίνεται αναφορά αν τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται αναφέρονται
σε στοιχεία πραγματικού εμπορίου (actual trade) ή σε στοιχεία που προκύπτουν από εκδοθείσες άδειες/
πιστοποιητικά (permits/certificates issued).
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 στις προτεινόμενες μορφές σύνταξης των πληροφοριών όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο
Παράρτημα Ι της παρούσης.
Κατευθυντήριες οδηγίες σύνταξης των δύο βασικών πινάκων της ετήσιας έκθεσης.
Εισαγωγές / Imports
1.

Appendix: Στην στήλη αυτή περιγράφεται το Παράρτημα της ΣύμβασηςCITES 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
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 2019/2117 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.). Θα πρέπει να αποφεύγετε η χρήση των
συντομεύσεων και των εμπορικών ονομασιών των ειδών αυτών.
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 σκορπιοίArachnida, Έντομα-Insecta, Βδέλλες-Hirudinoidea, Δίθυρα 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.
3. 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. Τα
τεχνητώς αναπαραχθέντα υβρίδια ορχιδέων του Παραρτήματος ΙΙ θα δύναται να αναφερθούν ως
“Orchidaceae hybrid”, ενώ τα τεχνητώς αναπαραχθέντα φυτά Παραρτήματος ΙΙ θα πρέπει να αναφέρονται
σε επίπεδο γένους, λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα εισαγωγής δεδομένων τους και έχοντας υπόψη τις
προτεραιότητες διατήρησης τους, όπως της αξίας των εκθέσεων σε επίπεδο είδους για τα είδη που έχουν
πρόσφατα κυκλοφορήσει στο εμπόριο ως τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα (artificially propagated
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specimens). Επίσης, στην Ετήσια Έκθεση θα πρέπει να γίνεται ξεχωριστή αναφορά μεταξύ των φυτών που
προέρχονται από την φύση (wild) και των τεχνητώς αναπαραχθέντων, με σαφή αναφορά του αντίστοιχου
κωδικού πηγής στο πεδίο αναφοράς σχετικά με τo Source Code. Τέλος, τα τεχνητώς αναπαραχθέντα
φυτά για τα οποία δεν δύναται να προσδιοριστεί το ακριβές Παράρτημα στο οποίο ανήκουν, θα πρέπει να
αποδίδονται στο Παράρτημα εκείνο με το πιο αυστηρό καθεστώς προστασίας (π.χ. υβρίδια φυτών από είδη
των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ θα αποδίδονται ότι ανήκουν στο Παράρτημα Ι).

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 θα πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον σε επίπεδο είδους. Μια σχετική ταξινομική λίστα
κοραλλιών για τα οποία είναι αποδεκτή η αναγνώριση αυτών σε επίπεδο γένους αλλά για τα οποία
θα πρέπει να προσδιορίζονται και σε επίπεδο είδους, όπου αυτό είναι εφικτό, έχει δημοσιευθεί από
την Γραμματεία CITES με την αριθμ.2013/032 Ανακοίνωση, της 16ης Αυγούστου 2013.
Παρόλα αυτά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για εμπορεύματα κοραλλιογενών βράχων (coral rock)
[συμπεριλαμβανομένων ζωντανών κοραλλιών και υποστρώματα αυτών (substrate) όπως αυτά
ορίζονται στο Ψήφισμα Συνδιάσκεψης 11.10 (Rev.CoP15)], εξαιρουμένων των νεκρών κοραλλιών,
τα οποία δεν είναι δυνατό να αναγνωριστούν σε επίπεδο γένους, θα χρησιμοποιείται στο πεδίο
αναφοράς σχετικά με τo Trade Term Code ο κωδικός “COR” με μονάδα μέτρησης τα κιλά (kg),
και δύναται να αναγραφούν με την ανώτερη ταξινομική βαθμίδα (Scleractinia spp.) [βλέπε
Ψήφισμα Συνδιάσκεψης 11.10 (Rev.CoP15)].
Trade Term Code: Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο κωδικός περιγραφής του δείγματος όπως αυτοί
περιγράφονται αναλυτικά στο Πίνακα 1 για τον τύπο του κάθε είδους που εισάχθηκε. Αν διαπιστωθεί ότι
χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι από έναν κωδικοί τότε αυτό μπορεί να γίνει με την
απαραίτητη προσοχή ότι ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα. Στην περίπτωση που ένα δείγμα
δεν αντιστοιχεί καθαρά σε κάποιο κωδικό περιγραφής του Πίνακα 1, τότε συμπληρωματικά σε αυτό, στο
πεδίο αναφοράς σχετικά με τo Description θα υπάρχει, όσο είναι δυνατό, μία ακριβής περιγραφή του
δείγματος όπως αυτή αναφέρθηκε και στην εκδοθείσα άδεια.

Σχετικά με τις άδειες κυνηγετικών τροπαίων, τα διάφορα μέρη τροπαίου ενός ζώου που
εξάγονται μαζί στην ίδια άδεια (π.χ. κέρατα-horns, κρανίο-skull, δέρμα κρανίου- cape, backskin,
ουρά-tail, πόδια-feet) θα αναφέρονται ως ένα κυνηγετικό τρόπαιο χρησιμοποιώντας το κωδικό
περιγραφής “TRO”. Για παράδειγμα, εάν δύο μόνο μέρη του τροπαίου του ζώου εξάγονται (κρανίο
και δέρμα), τότε τα μέρη αυτά θα αναφερθούν μαζί ως ένα τρόπαιο και θα χρησιμοποιηθεί ο
κωδικός περιγραφής “TRO”. Το ίδιο ισχύει και για το εμπόριο “full mount”, “shoulder mount” και
“half mount” μαζί με τα συνοδευτικά μέρη του ζώου που εξάγονται μαζί. Ο συγκεκριμένος τρόπος
αναφοράς θα βοηθήσει την βάση δεδομένων της Σύμβασης CITES ώστε να αντικατοπτρίζει πιο
ακριβές το πραγματικό αριθμό των ζώων που εμπορεύονται ως κυνηγετικά τρόπαια. Σε περίπτωση
που γίνεται εμπόριο για ένα μόνο μέρος του τροπαίου (π.χ. μόνο το δέρμα ή μόνο το κρανίο), τότε
η περιγραφή του δείγματος θα γίνεται προσεκτικά για να ανταποκρίνεται πλήρως στην
πραγματικότητα, π.χ. για το δέρμα κωδικός “SKI”, για το κρανίο κωδικός “SKU”, κ.λ.π.

Τα ζωντανά δείγματα ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla) με μήκος μικρότερο των 12
εκατοστών (γυαλόχελο) θα αναφέρονται με τον κωδικό (FIG-figerlings), ενώ τα υπόλοιπα ζωντανά
δείγματα θα αναφέρονται με το κωδικό (LIV-live specimens). Τα δείγματα που εμπορεύθηκαν με
σκοπό την κατανάλωση φαγητού, θα αναφέρονται με τον κωδικό (MEA-meat). Οι ποσότητες και
των τριών αυτών κατηγοριών δειγμάτων ευρωπαϊκού χελιού θα αναφέρονται σε βάρος
(χιλιόγραμμα-Kgr) και όχι σε ποσότητα (αριθμό). Εφόσον είναι δυνατό, η αναφορά αυτή θα γίνεται
στο καθαρό βάρος των δειγμάτων (net weight) και όχι στο συνολικό βάρος που περιλαμβάνει τα
δείγματα μαζί με το νερό που μεταφέρονται.
Description: Στην στήλη αυτή αναγράφονται επιπλέον πληροφορίες περιγραφής του δείγματος όπως
αυτές αναφέρθηκαν και στην εκδοθείσα άδεια, οι οποίες είναι συμπληρωματικές του πεδίου αναφοράς του
Trade Term Code.
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. Για την ομοιομορφία της
Ετήσια έκθεσης προτείνεται στις ποσότητες η χρήση του σημείου ή του κόμματος ως διαχωριστικό
δεκαδικών. Η ποσότητα που καταγράφεται πρέπει να είναι μόνο η ποσότητα του δείγματος των ειδών που
αναφέρονται. Για παράδειγμα, αν 10 Kg ύφασμα περιέχουν μόνο 100 gr από μαλλιά του είδους Lama
guanicoe, η ποσότητα που θα καταγραφεί θα πρέπει να είναι μόνο 100 gr.
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
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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 προέλευσης αυτού. Αν τύχει
τέτοια περίπτωση απλώς θα συμπίπτουν οι κωδικοί των χωρών στις στήλες 6 και 7. Number of import
permit: Στην στήλη αυτή θα αναγράφεται το πλήρες νούμερο της ελληνικής άδειας εισαγωγής CITES που
εκδόθηκε από τις δικές μας Αρμόδιες Περιφερειακές Διαχειριστικές Αρχές CITES.
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.
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.
Year: Στην στήλη αυτή θα αναγράφεται το έτος που έγινε η έκδοση της ελληνικής άδειας εισαγωγής
CITES του δείγματος που εισάχθηκε στην Ελλάδα.
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 Διεθνούς
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.) που δεν έχουν αναφερθεί ήδη στην στήλη 4,

Για να περιληφθούν επιπλέον πληροφορίες για τα είδη που διακινήθηκαν όπως αν είναι
κατασχεμένα, το φύλο, το μέγεθος αυτών, κ.λ.π.,

Για να αναφερθούν στοιχεία χαρακτηρισμού και αναγνώρισης των ειδών (νούμερο ετικέτας,
νούμερο δακτυλιδιού, νούμερο τσιπάκι, κ.λ.π.),

Για να αναφερθούν στοιχεία όπως αν η συγκεκριμένη εισαγωγή αναφέρεται σε «ειδική άδεια»,
καθώς και αναλυτικά για το τύπο της άδειας αυτής (Πιστοποιητικά Μουσικών Οργάνων,
Πιστοποιητικά Περιοδεύουσας Έκθεσης, Πιστοποιητικά Προσωπικής Ιδιοκτησίας και Πιστοποιητικά
Συλλογής Δειγμάτων).

Εξαγωγές- Επανεξαγωγές/ Exports- Re-exports
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Appendix: Όμοια με τις εισαγωγές.
Species: Όμοια με τις εισαγωγές.
Trade Term Code: Όμοια με τις εισαγωγές.
Description: Όμοια με τις εισαγωγές.
Quantity: Όμοια με τις εισαγωγές.
Countries 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.
7. 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.
8. Country of origin of re-exports: Όμοια με τις εισαγωγές.
9. Purpose: Όμοια με τις εισαγωγές.
10. Source: Όμοια με τις εισαγωγές.
11. Year: Όμοια με τις εισαγωγές.
12. Remarks: Όμοια με τις εισαγωγές.

ΑΔΑ: Ψ8ΨΚ4653Π8-Ψ6Μ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΙ & ΙΙΙ ΤΗΣ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ 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 Διεθνούς 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 θα πρέπει και να ανταποκρίνονται στις προτεινόμενες μορφές σύνταξης των πληροφοριών όπως
αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσης.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι στους παραπάνω πίνακες οι εισαγωγές ή οι εξαγωγέςεπανεξαγωγές των κατασκευασμένων-μεταποιημένων προϊόντων (Manufactured products) με τα νεότερα στοιχεία
δεν θα αναφέρονται ομαδοποιημένα όπως ήταν στο παρελθόν αλλά θα αναφέρονται ξεχωριστά για
κάθε μία εισαγωγή ή εξαγωγή-επανεξαγωγή κατασκευασμένων-μεταποιημένων προϊόντων.
Επίσης θα πρέπει να διευκρινισθεί για τα Γραφεία Διεθνών 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. Δερμάτινα
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.
7.
8.
9.
10.

Appendix: Όμοια με τους προηγούμενους πίνακες.
Species: Όμοια με τους προηγούμενους πίνακες.
Trade Term Code: Όμοια με τους προηγούμενους πίνακες.
Description: Όμοια με τους προηγούμενους πίνακες.
Quantity: Όμοια με τους προηγούμενους πίνακες.
Countries of export or re-export: Όμοια με τους προηγούμενους πίνακες.
Country of origin of re-exports: Όμοια με τους προηγούμενους πίνακες.
Purpose: Όμοια με τους προηγούμενους πίνακες.
Source: Όμοια με τους προηγούμενους πίνακες.
Remarks: Όμοια με τους προηγούμενους πίνακες.

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Appendix: Όμοια με τους προηγούμενους πίνακες.
Species: Όμοια με τους προηγούμενους πίνακες.
Trade Term Code: Όμοια με τους προηγούμενους πίνακες.
Description: Όμοια με τους προηγούμενους πίνακες.
Quantity: Όμοια με τους προηγούμενους πίνακες.
Country of destination: Όμοια με τους προηγούμενους πίνακες.
Country of origin of re-exports: Όμοια με τους προηγούμενους πίνακες.
Purpose: Όμοια με τους προηγούμενους πίνακες.
Source: Όμοια με τους προηγούμενους πίνακες.
Remarks: Όμοια με τους προηγούμενους πίνακες.

ΑΔΑ: Ψ8ΨΚ4653Π8-Ψ6Μ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ-ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ
Ολοκληρώνοντας την ετήσια έκθεση γίνονται και δύο συνολικοί πίνακες για τις εισαγωγές και εξαγωγέςεπανεξαγωγές 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

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, …, Φυτά-Flora, 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.

ΑΔΑ: Ψ8ΨΚ4653Π8-Ψ6Μ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Ε.Ε.
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 δειγμάτων που διακινήθηκαν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το αναφερόμενο
έτος, θα πρέπει να γίνονται ξεχωριστοί πίνακες.
Για τις περιπτώσεις αυτές που έχετε εκδώσει τέτοια Πιστοποιητικά Ε.Ε. 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 προτεινόμενη μορφή σύνταξης που αναφέρεται αναλυτικά στο
Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσης.
Κατευθυντήριες οδηγίες σύνταξης του πίνακα για Πιστοποιητικά Ε.Ε. (εσωτερικής διακίνησης).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Appendix: Όμοια με τους προηγούμενους πίνακες.
Species: Όμοια με τους προηγούμενους πίνακες.
Trade Term Code: 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.
7. 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.
8. Number of EU certificate: Στην στήλη αυτή θα αναγράφετε ο αριθμός του πιστοποιητικού που εκδόθηκε από
τις αρχές μας.
9. Country of origin of species: Όμοια με τους προηγούμενους πίνακες.
10.
Regional Cites Management Authority: Στην στήλη αυτή θα αναγράφετε την Περιφερειακή
Διαχειριστική Αρχή CITES στη οποία ανήκετε.
11.
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.
12.
Source: Όμοια με τους προηγούμενους πίνακες.
13.
Year: Όμοια με τους προηγούμενους πίνακες.
14.
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 Διαχειριστική Αρχή Cites έγκαιρα σε
ηλεκτρονική μορφή, με δισκέτα ή με CD.

ΑΔΑ: Ψ8ΨΚ4653Π8-Ψ6Μ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- IMPORTS

Appendix

Species

Trade
Term
Code

Country of
Quantity
export or
Description
re-export

Number of
export permit
or re-export
certificate

Country of
Origin of reexports

Number of
Purpose
import permit

Source

Year

Remarks

EXPORTS- RE-EXPORTS

Appendix

Species

Trade
Term
Code

Description

Quantity

Countries of
Destination

Number of export
Country of Origin
permit or re-export
Purpose
of re-exports
certificate

Source

Year

Remarks

ΑΔΑ: Ψ8ΨΚ4653Π8-Ψ6Μ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI- ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ/ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- IMPORTS

Appendix

Species

Trade Term
Code

Description

Quantity

Countries of export
or re-export

Country of Origin
of re-exports

Purpose

Source

Remarks

EXPORTS- RE-EXPORTS

Appendix
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Trade Term
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Destination

Country of Origin
of re-exports

Purpose

Source

Remarks

ΑΔΑ: Ψ8ΨΚ4653Π8-Ψ6Μ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ Ε.Ε.

Appendix Species

Trade
Term
Code

Description

Quantity

Owner of the Country of No of EU Country of
origin of
certificate Destination certificate
species

Regional Cites
Management Purpose Source Year
Authority

Remarks

ΑΔΑ: Ψ8ΨΚ4653Π8-Ψ6Μ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
B. Για την σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης Παράνομου Εμπορίου (Annual Illegal Trade Report)
Η Ετήσια Έκθεση Παράνομου Εμπορίου (Annual Illegal Trade Report) περιλαμβάνει περιληπτικά πληροφορίες
σχετικά με τις κατασχέσεις δειγμάτων ειδών της Σύμβασης CITES που έχουν λάβει χώρα, ανεξάρτητα αν αυτές
έγιναν στα σύνορα της χώρας ή μετά από εσωτερικούς ελέγχους εντός της χώρας. Οι κατασχέσεις που θα
αναφέρονται στην έκθεση θα αφορούν μόνο περιστατικά στα οποία έχει διαπιστωθεί παράβαση στις διατάξεις της
Σύμβασης CITES και όχι παράβαση κάποιας άλλης νομοθεσίας (π.χ. υγειονομικές παραβάσεις). Η Ετήσια Έκθεση
Παράνομου Εμπορίου ομοίως με την Ετήσια Έκθεση (Annual Report) αναφέρεται σε στοιχεία του προηγούμενου
έτους από αυτό που συντάσσεται η τρέχουσα έκθεση και καλύπτει την περίοδο μεταξύ 1ης Ιανουαρίου μέχρι
31ης Δεκεμβρίου.
Αναλυτικές κατευθυντήριες οδηγίες σύνταξης της Ετήσιας Έκθεσης Παράνομου Εμπορίου
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

National reference number: Στην στήλη αυτή προτείνεται, εφόσον αυτό δύναται, η χρήση ενός εθνικού
ξεχωριστού αριθμού αναφοράς για την κάθε μία περίπτωση ξεχωριστά. Διαφορετικά, εφόσον αυτό δεν
είναι εφικτό, η στήλη αυτή θα παραμείνει κενή.
Date of seizure: Στην στήλη αυτή θα αναφέρεται αναλυτικά η ημερομηνία που το περιστατικό έλαβε
χώρα (Ημέρα/Μήνας/Έτος). Σε διαφορετική περίπτωση που αυτό δεν δύναται θα αναφέρεται τουλάχιστον
ο μήνας ή και το έτος που έλαβε χώρα το περιστατικό.
Species: Στην στήλη αυτή περιγράφεται αναλυτικά η σωστή και η πλήρης Επιστημονική Ονομασία του
κάθε είδους για το οποίο γίνεται η συγκεκριμένη αναφορά κατάσχεσης. Οι επίσημες επιστημονικές
ονομασίες των ειδών δύναται να ανακτηθούν από τον Κανονισμό, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, «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 2019/2117 της Ε.Ε),
καθώς και από την βάση δεδομένων του Species+ (www.speciesplus.net ) και της επίσημης ιστοσελίδας
της Γραμματείας CITES (www.cites.org ). 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.). Θα πρέπει να αποφεύγετε η χρήση των
συντομεύσεων και των εμπορικών ονομασιών των ειδών αυτών. Κάθε μία σειρά της Ετήσιας Έκθεσης
Παράνομου εμπορίου θα αναφέρεται σε ένα και μόνο είδος. Στην περίπτωση που η ίδια κατάσχεση
αφορούσε παραπάνω από δύο είδη, τότε αυτά θα αναφέρονται το καθένα ξεχωριστά σε ξεχωριστές σειρές
της έκθεσης.
Description of specimen: Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο κωδικός περιγραφής του κατασχεμένου
δείγματος όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στο Πίνακα 1 για τον τύπο του κάθε είδους ξεχωριστά. Αν
διαπιστωθεί ότι χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι από έναν κωδικοί τότε αυτό μπορεί να γίνει
με την απαραίτητη προσοχή ότι ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα. Στην περίπτωση που ένα
δείγμα δεν αντιστοιχεί καθαρά σε κάποιο κωδικό περιγραφής του Πίνακα 1, τότε προτείνεται να γίνει, όσο
είναι δυνατό, μία ακριβής περιγραφή του δείγματος.
Quantity: Στην στήλη αυτή περιγράφεται η ποσότητα του είδους που κατασχέθηκε και στις μονάδες
μέτρησης που έλαβε χώρα η εισαγωγή, χρησιμοποιώντας και σαν οδηγό τον Πίνακα 1 της παρούσης. Σε
περίπτωση που χρειάζεται η χρήση του σημείου ή του κόμματος ως διαχωριστικό δεκαδικών στις
ποσότητες προτείνεται να γίνεται αυτού ομοιόμορφα σε όλη την έκθεση.
Unit: Στην στήλη αυτή περιγράφονται οι προτεινόμενες ή οι εναλλακτικές μονάδες μέτρησης που
αναφέρονται στην ποσότητα του εν λόγω κατασχεμένου είδους χρησιμοποιώντας και σαν οδηγό τον
Πίνακα 1 της παρούσης στον οποίο γίνεται αναφορά οι προτεινόμενες μονάδες μέτρησης για κάθε τύπο
είδους ξεχωριστά. Συνιστάται η αποφυγή χρήσης των όρων «κουτιά», «χαρτοκιβώτια», «μπάλες»,
«δοχεία», κ.λ.π. ως μονάδες μέτρησης. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται κάποια μονάδα μέτρησης τότε
αυτή θα θεωρείτε ως αριθμός δειγμάτων.
Location of incident: Στην στήλη αυτή περιγράφεται το μέρος που έλαβε χώρα η εν λόγω κατάσχεση.
Εφόσον είναι δυνατό, προτείνεται να αναφέρονται λεπτομέρειες όπως το λιμάνι εισόδου, το αεροδρόμιο, η
πόλη ή άλλες σχετικές πληροφορίες. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες τέτοιες πληροφορίες τότε τουλάχιστον
θα αναφέρεται ο κωδικός της χώρας όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Πίνακα 2 της παρούσης.
Detecting Agency: Στην στήλη αυτή αναφέρεται η αρμόδια αρχή η οποία διαπίστωσε την παράβαση και
ενήργησε στην κατάσχεση του δείγματος. Τέτοιες αρχές δύναται να είναι τα τελωνεία, η αστυνομία, τα
λιμεναρχεία, οι δασικές αρχές, οι κτηνιατρικές αρχές, κ.λ.π.
Method of detection: Στην στήλη αυτή αναφέρονται, εφόσον αυτό είναι δυνατό, πληροφορίες σχετικά
με τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση της παράβασης. Μερικά παραδείγματα τέτοιων
τρόπων αποτελούν το σκανάρισμα (scanning images), η αξιολόγηση κινδύνου (risk assessment), ο
τυχαίος έλεγχος (random check), ο σκύλος ανιχνευτής (sniffer dog), η εξωτερική πληροφόρηση ή η
πληροφόρηση από άλλη χώρα, ο φυσικός έλεγχος (physical inspection), κ.λ.π. Σε περίπτωση που οι
πληροφορίες αυτές δεν είναι διαθέσιμες τότε η στήλη αυτή θα παραμένει κενή.
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10. Reason for seizure: Στην στήλη αυτή αναφέρεται ο λόγος που οδήγησε στην κατάσχεση του δείγματος.
Τέτοια παραδείγματα αναφοράς δύναται να αποτελέσουν α) η μη ύπαρξη άδειας CITES (No CITES permit),
ανακριβή δήλωση (mis-declared), παράνομη διακίνηση (illegal crossing), κ.λ.π. Αναλυτικότερες
πληροφορίες για τα παραδείγματα αυτά αποτελούν:
Μη ύπαρξη άδειας CITES: Αυτό σημαίνει ότι το κατασχεθέν δείγμα ενώ θα έπρεπε να συνοδεύεται από
ισχύουσα νόμιμη άδεια CITES αυτή δεν υπήρχε και ούτε κατατέθηκε μετά και από σχετικό αίτημα. Αύτη η
περίπτωση επίσης καλύπτει και δείγματα που ήταν ασυνόδευτα.
Ανακριβή δήλωση: Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει μη ισχύουσες άδειες CITES (π.χ. ληγμένες), δόλιες
άδειες- fraudulent permits (π.χ. ψευδή υπογραφή), ανακριβές άδειες- inexact permits (π.χ. λανθασμένη
αναφορά είδους, ποσότητας, Παραρτήματος, κ.λ.π.), ανεπαρκείς άδειες- insufficient permits (π.χ. μη
ύπαρξη άδειας εισαγωγής για είδη του Παραρτήματος Ι), ή πραγματοποιείτε εισαγωγή ειδών διαφορετικών
από αυτά που αναφέρονται στην άδεια CITES, κ.λ.π.
Παράνομη διακίνηση: Η παράνομη διακίνηση αναφέρεται και στην διέλευση δειγμάτων ειδών CITES,
ακόμα και αν υπάρχει ισχύουσα νόμιμη άδεια CITES, πέρα των ορισμένων σημείων εισόδου –εξόδου
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του κράτους και σύμφωνα με το άρθρο 12του Κανονισμού του
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ.338/97 και της παραγράφου 3 του άρθρου VIII της Σύμβασης CITES.
Άλλη περίπτωση: Στην κατηγορία αυτή αναφέρονται όλες οι λοιπές περιπτώσεις και οι λόγοι που οδήγησαν
στην κατάσχεση με όσο το δυνατό ικανοποιητική περιγραφή. Για παράδειγμα στην περίπτωση αυτή θα
μπορούσε να αποτελέσουν και περιστατικά εμπορίου με Κράτη Μέρη για τα οποία υπάρχει σε ισχύ
αναστολή του εμπορίου (trade suspension).
11. Mode of transport: Στην στήλη αυτή αναφέρεται ο τρόπος μεταφοράς του δείγματος που
χρησιμοποιήθηκε την ώρα της κατάσχεσης. Πιθανοί τρόποι μεταφοράς δύναται να αποτελέσουν ο
αεροπορικός (air), ο οδικός (road), ο θαλάσσιος (maritime), ο σιδηροδρομικός (rail) και ο ταχυδρομικός
(mail). Σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκαν παραπάνω από ένας τρόπος μεταφοράς του κατασχεθέν
δείγματος τότε προτείνεται να δηλωθεί ο τελευταίος τρόπος μεταφοράς που χρησιμοποιήθηκε. Για
παράδειγμα, αν ένα δείγμα ταξίδεψε από μία χώρα Α σε μία άλλη χώρα Β αεροπορικώς αλλά κατασχέθηκε
την ώρα που διέλευσε οδικώς τα σύνορα της χώρας Β σε μία άλλη χώρα Γ, τότε θα δηλωθεί στο τρόπο
μεταφοράς ο οδικός (road). Εάν η κατάσχεση έλαβε χώρα πριν οποιαδήποτε μεταφορά του δείγματος ή
μετά την μεταφορά αυτού και εφόσον δεν υπάρχει σχετική πληροφόρηση για τον τρόπο μεταφοράς αυτού,
τότε η στήλη αυτή θα παραμένει κενή.
12. Method of concealment: Στην στήλη αυτή περιγράφεται η μέθοδος απάτης παράνομου εμπορίου που
χρησιμοποιήθηκε για το κατασχεθέν δείγμα. Η μέθοδος απάτης συχνά εξαρτάται από τον τρόπο μεταφοράς
και τον τύπο του δείγματος.
13. Alleged country of Origin (Υποτιθέμενη χώρα προέλευσης): Στην στήλη αυτή περιγράφεται, εφόσον
δύναται, η χώρα προέλευσης του κατασχεθέν δείγματος χρησιμοποιώντας τους κωδικούς χωρών όπως
αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Πίνακα 2 της παρούσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια
πληροφόρηση τότε η στήλη αυτή θα μείνει κενή.
14. Country(ies) of transit: Στην στήλη αυτή αναφέρονται, εφόσον δύναται, η χώρα/ οι χώρες διέλευσης
του κατασχεθέν δείγματος, χρησιμοποιώντας ομοίως τους κωδικούς χωρών όπως αυτοί αναφέρονται
αναλυτικά στον Πίνακα 2 της παρούσης. Η συγκεκριμένη αναφορά είναι κριτικής σημασίας καθώς η
πληροφόρηση αυτή μπορεί να βοηθήσει στην ανακάλυψη των διαδρομών που ακολουθούνται στο
παράνομο εμπόριο δειγμάτων ειδών CITES. Εφόσον υπάρχει και πιο λεπτομερέστατη πληροφόρηση σε
αυτό (π.χ. όνομα αεροδρομίου ή λιμανιού, όνομα συνόρων, κ.λ.π.) προτείνεται αυτή να αναφέρεται. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια πληροφόρηση τότε η στήλη αυτή θα μείνει κενή.
15. Alleged final destination: Στην στήλη αυτή αναφέρεται, εφόσον δύναται, η χώρα του τελικού
προορισμού του κατασχεθέν δείγματος, χρησιμοποιώντας ομοίως τους κωδικούς χωρών όπως αυτοί
αναφέρονται αναλυτικά στον Πίνακα 2 της παρούσης. Η συγκεκριμένη αναφορά είναι κριτικής σημασίας
καθώς η πληροφόρηση αυτή μπορεί να βοηθήσει στην ανακάλυψη των διαδρομών που ακολουθούνται στο
παράνομο εμπόριο δειγμάτων ειδών CITES. Εφόσον υπάρχει και πιο λεπτομερέστατη πληροφόρηση σε
αυτό (π.χ. όνομα αεροδρομίου ή λιμανιού, όνομα συνόρων, κ.λ.π.) προτείνεται αυτή να αναφέρεται. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια πληροφόρηση τότε η στήλη αυτή θα μείνει κενή.
16. Estimated value in country: Στην στήλη αυτή αναφέρεται, εφόσον δύναται, η εκτιμώμενη αξία όλης της
κατασχεθέντας ποσότητας δειγμάτων ανά περίπτωση στην χώρα που έγινε η κατάσχεση. Προτείνεται να
δηλώνεται η εκτιμώμενη αξία αν αυτή διαφέρει από την δηλωμένη αξία. Για παράδειγμα εάν κατασχέθηκε
ένα φορτίο 90 δειγμάτων που το καθένα έχει αξία περίπου 200 δολάρια, τότε η εκτιμώμενη αξία που θα
πρέπει να δηλωθεί στην στήλη αυτή για την περίπτωση αυτή θα πρέπει να είναι 18000 δολάρια. Εάν η
προκειμένη κατάσχεση περιλάμβανε περισσότερα από ένα διαφορετικά είδη τότε η εκτιμώμενη αξία αυτών
θα πρέπει να αναφερθεί για το καθένα ξεχωριστά. Προτείνεται η αποφυγή χρήσης σημείων ως
διαχωριστικά δεκαδικών στα ποσά στην στήλη αυτή.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα
αναφοράς τέτοιας πληροφόρησης τότε η στήλη αυτή θα μείνει κενή.
17. Nationality of offenders: Στην στήλη αυτή αναφέρεται, εφόσον δύναται, η εθνικότητα του ατόμου που
συμμετείχε στην παράνομη πράξη που οδήγησε στην κατάσχεση και του οποίου διοικητικές, ποινικές
κυρώσεις ή άλλες δικαστικές ενέργειες του έχουν αποδοθεί. Εάν το άτομο αυτό έχει παραπάνω από μία
εθνικότητα προτείνεται τότε να γίνεται αναφορών όλων αυτών των εθνικοτήτων, καθώς και σε περίπτωση
που εμπλέκονται παραπάνω από ένα άτομο στην ίδια υπόθεση τότε το κάθε άτομο που εμπλέκεται στην
ίδια υπόθεση θα αναφέρεται ξεχωριστά. Εάν δεν έχει αναγνωριστεί κάποιο άτομο ως υπεύθυνο για την
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παράνομη πράξη τότε θα αναγράφεται N/A (non applicable). Παρακαλούμε σημειώστε ότι στην
έκθεση αυτή δεν πρέπει να αναφέρονται τα ονόματα των ατόμων αυτών. Εφόσον το Κράτος Μέρος
επιθυμεί τέτοια πληροφόρηση να την θέσει υπόψη στην Γραμματεία CITES τότε αυτό θα γίνεται με
ξεχωριστό έγγραφο της με απευθείας αποστολή στην Γραμματεία CITES.
Μεταγενέστερες πληροφορίες σχετικές με την παράβαση που οδήγησε στην κατάσχεση των
δειγμάτων
Οι τελευταίες στήλες της έκθεσης αναφέρονται σε πληροφορίες που σχετίζονται με την υπόθεση σε
μεταγενέστερο στάδιο όπου οι παραβάτες τέθηκαν σε δίκη και καταδικάστηκαν, καθώς και σε
πληροφορίες για την τελική διάθεση των κατασχεθέντων δειγμάτων. Αυτές οι πληροφορίες αναφέρονται
ως επιθυμητές (desirable) επειδή οι αιτούμενες αυτές πληροφορίες ενδέχεται να διατίθενται πολύ
αργότερα από την πραγματική κατάσχεση. Εάν δεν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες διαθέσιμες διότι η
υπόθεση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί στο δικαστήριο, παρακαλείσθε να το αναφέρετε. Επιπλέον
παρακαλείσθε να αναφέρετε επίσης αν έχει υπάρξει περίπτωση απόσυρσης της υπόθεσης,
συμπεριλαμβανομένων και των λόγων της απόσυρσης αυτής, εφόσον είναι δυνατόν.
Σε περίπτωση που έχει αποδοθεί κάποια κύρωση για την παράβαση χωρίς δικαστική απόφαση,
παρακαλούμε αυτό να αναφερθεί.
Ολοκληρώνοντας, παρακαλούμε σημειώστε ότι οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες και αναφέρονται στην
παρούσα Ετήσια Έκθεση Παράνομου Εμπορίου θα πρέπει επίσης να αναφερθούν και στην σχετική
Εφαρμοστική Έκθεση- Implementation Report (προηγούμενα γνωστή ως Διετής Έκθεση- Biennial
Report)- (βλέπε ενότητα 1.7.5 σχετικά με ποινικές διώξεις και άλλες δικαστικές ενέργειες για αδικήματα
σχετικά με τη Σύμβαση CITES). Η ίδια κατάσχεση δεν θα πρέπει να αναφέρεται ξανά κατά το έτος που
λαμβάνουν χώρα οι δικαστικές διαδικασίες, σε περιπτώσεις όπου οι διαδικασίες αυτές καλύπτουν
περισσότερο από ένα ημερολογιακό έτος.
18. Law under which the charges were brought(desirable): Εάν έχουν κατατεθεί κατηγορίες, αλλά η
υπόθεση δεν έχει ακόμη ακουστεί ή δεν έχει ολοκληρωθεί, τότε θα αναφέρετε πληροφορίες σχετικά βάσει
ποιάς νομοθεσίας αποδόθηκαν οι κατηγορίες. Σε περίπτωση που έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο από μία
νομοθεσία παρακαλείσθε να τις αναφέρετε όλες. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί αν δεν έχουν κατατεθεί
καθόλου κατηγορίες για την υπόθεση αυτή.
19. Sanction(desirable): Σε περίπτωση που η υπόθεση έχει ακουστεί και έχει εκδοθεί ποινή, παρακαλείσθε
να αναφέρετε την (τις) κυρώσεις (φυλάκιση, πρόστιμο, δήμευση κ.λπ.), καθώς και οποιαδήποτε επιπλέον
στοιχεία υπάρχουν για την εν λόγω κύρωση. Παρακαλούμε επίσης να αναφέρετε εάν υπάρχει προσφυγή εν
αναμονή, επισημαίνοντας όμως στην περίπτωση αυτή την κύρωση που εκδόθηκε σε πρώτο στάδιο. Τέλος,
παρακαλείσθε να αναφέρετε κυρώσεις, όπως πρόστιμο ή δήμευση, που έχουν επιβληθεί χωρίς δικαστική
υπόθεση.
20. Disposal of confiscated specimens (desirable): Στην στήλη αυτή περιλαμβάνονται πληροφορίες
σχετικά με τη διάθεση των δημευθέντων δειγμάτων στις περιπτώσεις όπου η κατάσχεση είναι τελική και
υπάρχει δήμευση. Σε περιπτώσεις όπου η διάθεση των κατασχεθέντων δειγμάτων μπορεί να γίνει μόνο
μετά από απόφαση του δικαστηρίου, οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται μόνο όταν έχει λάβει χώρα η
τελική δικαστική απόφαση. Σε τέτοια περίπτωση παρακαλείσθε να αναφέρετε "Εκκρεμή δικαστική
απόφαση". Τέτοια παραδείγματα πληροφοριών σχετικά με την διάθεση των δειγμάτων δύναται να
αποτελέσουν: επιστροφή στην χώρα εξαγωγής, ζωολογικοί κήποι ή βοτανικοί κήποι, κέντρα περίθαλψης,
εγκεκριμένοι ιδιωτικοί χώροι, ευθανασία/ καταστροφή, αποθήκευση, πώληση/ μετατροπή, εκπαιδευτικοί
λόγοι, άλλοι λόγοι, κ.λ.π.
21. Additional information (desirable): Στην στήλη αυτή περιλαμβάνονται, εφόσον υπάρχουν, επιπλέον
πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω κατάσχεση. Τέτοιες πληροφορίες ενδεχομένως μπορούν να
αποτελέσουν λεπτομέρειες σχετικά με τις μεθόδους απόκρυψης ή ανίχνευσης ή περαιτέρω λεπτομέρειες
σχετικά με τον τρόπο μεταφοράς, π.χ. αν μεταφέρονται με αεροπορικό φορτίο, κ.λ.π. Όλες αυτές οι
πληροφορίες θα αποτελέσουν σημαντική βοήθεια στην περεταίρω κατανόηση και αποτροπή του
παράνομου εμπορίου ειδών πανίδας και χλωρίδας της Σύμβασης CITES.
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specimens5 (desirable)

Quantity

Unit
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of incident

Detecting
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Method of
detection2*

Additional information*

Please select one of the following options:
Yes, the information provided in this report may be used in the
ICCWC-supported global research and analysis on wildlife and
forest crime.
No, the information provided in this report may not be used in the
ICCWC-supported global research and analysis on wildlife and forest
crime.
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for
seizure3

Mode of
transport4
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concealment
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country
of origin
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Estimated
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country*
(amount and
currency)
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Law under
which charges
were brought
(desirable)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Κόκκαλα φάλαινας

BAL

ΠΡΟΤΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
Kg

Φλοιός

BAR

Kg

Σώμα

BOD

no.

Kg

Οστούν

BON

Kg

no.

Calipee

CAL

Kg

Carapace

CAP

no.

Kg

Σκαλιστό είδος

CAR

Kg

no.

BOC

Kg

no.

Σκαλιστό οστό

HOC

Kg

no.

Σκαλιστό κέρατο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σκαλιστό είδοςοστό
Σκαλιστό είδοςκέρατο

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ
no.

Σκαλιστό είδοςελεφαντόδοντο

IVC

Kg

Χαβιάρι

CAV

Kg

Μικροτεμαχίδια
(τσιπς)

CHP

Kg

Νύχι

CLA

no.

Kg

Ύφασμα

CLO

m2

Kg

Κοράλλι
(πρωτογενές)

COR

no.

Kg

no.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
Κόκκαλα φάλαινας
Φλοιός δένδρων (πρωτογενής,
αποξηραµένος ή κονιοποιηµένος˙
ανεπεξέργαστος
Ολόκληρα ουσιαστικώς νεκρά ζώα·
συµπεριλαµβάνονται νωπά ή
επεξεργασµένα ψάρια, ταριχευµένες
χελώνες, διατηρηµένες πεταλούδες,
ερπετά σε αλκοόλη, ολόκληρα
ταριχευµένα κυνηγετικά τρόπαια κ.λ.π
Οστά, συµπεριλαµβανοµένων των
Σιαγόνων
Λίπος κοιλιάς ή ράχης χελώνας
(χόνδρος χελώνας για σούπα)
Πρωτογενή ή ανεπεξέργαστα ολόκληρα
κελύφη ειδών Testudinata
Σκαλιστά είδη εκτός ελεφαντόδοντου,
οστού και κεράτου- για παράδειγμα
κοραλλιών και ξύλου
(συμπεριλαμβανομένων
τεχνουργημάτων χειρός).
Σηµείωση: Τα σκαλιστά είδη
ελεφαντόδοντου θα πρέπει να
αναφέρονται ως παρακάτω (IVC).
Επίσης, για είδη από τα οποία
περισσότερο από ένας τύπος προϊόντος
έχει σκαλιστεί (π.χ.κέρατο και οστό), για
τον κωδικό θα αναφέρεται ο τύπος του
εμπορεύσιμου προϊόντος (π.χ.σκαλιστό
είδος- οστό “BOC” ή σκαλιστό είδοςκέρατο “HOC”) όπου είναι δυνατό.

Σκαλιστό ελεφαντόδοντο,
συμπεριλαμβανομένου π.χ. μικρά
σκαλιστά δείγματα ελεφαντόδοντου
(λαβές μαχαιριών, σετ σκακιού, σετ
μαντζουράνας, κ.λ.π.)
Σημείωση: Οι ολόκληροι σκαλιστοί
χαυλιόδοντες θα αναφέρονται ως
χαυλιόδοντες (βλέπε παρακάτω “TUS”).
Τα κοσμήματα που είναι φτιαγμένα από
σκαλιστό ελεφαντόδοντο θα
αναφέρονται ως «κοσμήματαελεφαντόδοντο» (βλέπε παρακάτω
“IJW”).
Αγονιµοποίητα νεκρά επεξεργασµένα
αυγά από όλα τα είδη Acipenseriformes,
που ενίοτε αναφέρονται και ως
αυγοτάραχο
Τσιπς ξυλείας, ιδιαίτερα Aquilaria
Malaccensis και Pterocarpus santalinus
Νύχια - π.χ. από αιλουροειδή,
Αρκτοειδή ή κροκοδειλοειδή
(Σηµείωση: τα «νύχια χελώνας» είναι
συνήθως φολίδες και όχι πραγµατικά
νύχια)
Ύφασµα – Εάν το ύφασµα δεν είναι εξ
ολοκλήρου από τρίχωµα είδους της
CITES, αντ’ αυτού θα πρέπει, αν είναι
δυνατόν, να καταγράφεται υπό τον
κωδικό «HAI»το βάρος του τριχώµατος
Ακατέργαστα ή κατεργασμένα κοράλλια
και κοραλλιογενείς λίθοι (επίσης
ζωντανό βράχο και υπόστρωμα) [όπως
ορίζεται στο Ψήφισμα Συνδ. 11.10 (Rev.
CoP15)]. Οι κοραλλιογενείς λίθοι θα
πρέπει να καταγράφονται ως
«Scleractinia spp.»
Σημείωση: το εμπόριο θα πρέπει να
καταγράφεται με τον αριθμό των
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Καλλυντικά

COS

g

ml

Καλλιέργεια

CUL

no. of flasks, κ.λ.π.

Παράγωγα

DER

Kg/ l

Αποξηραμένο φυτό

DPL

no.

Αυτί

EAR

no.

Αυγό

EGG

no.

Kg

Αυγό (ζωντανό)

EGL

no.

Kg

Κέλυφος αυγών

ESH

g/ Kg

Εκχύλισμα

EXT

Kg

l

Πτερό

FEA

Kg/ no. of wings

no.

Ίνα

FIB

Kg

m

Πτερύγιο

FIN

Kg

Fingerlings
(ιχθύδια)

FIG

Kg

Άνθος

FLO

Kg

Ανθοδοχείο

FPT

no.

Βατραχοπόδορα
Καρπός

LEG
FRU

Kg
Kg

Πόδι

FOO

no.

Προϊόν γούνας
(μεγάλο)

FPL

no.

Προϊόν γούνας
(μικρό

FPS

no.

Χολή

GAL

Kg

no.

τεμαχίων μόνον εφόσον τα δείγματα των
κοραλλιών μεταφέρονται μέσα σε νερό.
Ο ζωντανός λίθος (μεταφέρεται υγρός
σε κουτιά) θα πρέπει να αναφέρεται σε
χιλιόγραμμα, Το κοραλλιογενές
υπόστρωμα θα πρέπει να αναφέρεται
με τον αριθμό τεμαχίων (δεδομένου ότι
αυτά μεταφέρονται στο νερό ως
υπόστρωμα στο οποίο επισυνάπτονται
μη-CITES κοράλλια).
Κάθε προϊόν ή μείγμα προϊόντων που
εφαρμόζεται σε εξωτερικό μέρος του
σώματος (π.χ. δέρμα, μαλλιά, νύχια,
γεννητικά όργανα, χείλη ή δόντια ή των
βλεννογόνων της στοματικής κοιλότητας) με
το πρόθεση για καθαρισμό, οσμή, αλλαγή
της εμφάνισης ή την προστασία. Τα
καλλυντικά μπορεί να περιλαμβάνουν τα
ακόλουθα: make-up, άρωμα, κρέμα
δέρματος, βερνίκι νυχιών, χρωστικές
μαλλιών, σαπούνι, σαμπουάν, κρέμα
ξυρίσματος, αποσμητικό, αντηλιακά,
οδοντόκρεμα.
Καλλυντικά που περιέχουν
αποστάγματα από είδη CITES. Η
ποσότητα θα πρέπει να αντικατοπτρίζει
την ποσότητα του είδους που
απαντάται.
Καλλιέργειες τεχνητά
πολλαπλασιαζόµενων φυτών
Παράγωγα (εκτός από εκείνα που
περιλαµβάνονται σε άλλο σηµείο του
παρόντος πίνακα)
Αποξηραµένα φυτά – π.χ. δείγµατα
Βοτάνων
Αυτιά – συνήθως ελέφαντα
Ολόκληρα νεκρά ή άδεια αυγά (βλέπε
επίσης « χαβιάρι»)
Ζωντανά αυγά – συνήθως πτηνών και
ερπετών συµπεριλαµβάνονται όµως και
αυγά ψαριών και ασπονδύλων
Φυσικό ή ακατέργαστο κέλυφος αυγών
πλην των ολόκληρων αυγών
Εκχύλισµα _ συνήθως εκχυλίσµατα
Φυτών
Πτερά _ στην περίπτωση αντικειµένων
(π.χ.εικόνες) απόπτερά, καταγράφεται ο
αριθµός των αντικειµένων
Ίνες_π.χ.ίνες φυτών, περιλαµβάνονται
όµως και χορδές για ρακέτες του τέννις
Νωπά, κατεψυγµένα ή αποξηραµένα
πτερύγια ή µέρη πτερύγων
Νεαρά ψάρια ενός ή δύο ετών για
εµπόριο ενυδρείων, µονάδες
παραγωγής γόνου ή ελευθέρωσης στο
περιβάλλον
Άνθη
Ανθοδοχεία από µέρη φυτού, π.χ. ίνες
κυαθέας (Σηµείωση: ζώντα φυτά που
τα εµπορεύονται µέσα στα καλούµενα
«community pots»θα πρέπει να
καταγράφονται ως «ζωντανά φυτά»,
όχι ως ανθοδοχεία)
Βατραχοπόδαρα
Καρποί
Πόδια – π.χ. ελέφαντα, ρινόκερου,
ιπποπόταµου, λιονταριού, κροκοδείλου
κ.λ.π.
Μεγάλα μεταποιημένα προϊόντα γούνας
π.χ. κουβέρτες από γούνα αρκούδας ή
λύνκα ή άλλα προϊόντα γούνας
σημαντικού μεγέθους
Μικρά μεταποιημένα προϊόντα γούναςσυμπεριλαμβανομένων τσάντες χειρός,
μπρελόκ, πορτοφολιών, αξιλαροθηκών,
διακοσμητικών μικρών κομματιών (trim),
κ.λ.π.
Χολή
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Χοληδόχος κύστη

GAB

no.

Kg

Ένδυμα

GAR

no.

Γεννητικά όργανα
Πλάκες βραγχίων
(Gill plates)
Ρίζωμα
μπολιάσματος

GEN

Kg

GIL

no.

GRS

no.

Τρίχωμα

HAI

Kg

g

Προϊόν με τρίχωμα

HAP

no.

g

Κέρατο

HOR

no.

Kg

Κοσμήματα

JWL

no.

g

ΚοσμήματαΕλεφαντόδοντο

IJW

no.

g

Δερμάτινο προϊόν
(μικρό)

LPS

no.

Δερμάτινο προϊόν
(μεγάλο)

LPL

no.

Ζωντανό δείγμα
Φύλλο

LIV
LVS

no.
Kg

Κορμοί

LOG

m3

Κρέας

MEA

Kg

Φάρμακο
Μόσχος

MED
MUS

Kg/ l
g

Λάδι

OIL

Kg

Πέρλα

PRL

no.

Πλήκτρα πιάνου

KEY

no.

Τεμάχιο οστού

BOP

Kg

Τεμάχιο κέρατος

HOP

Kg

Τεμάχιο
ελεφαντοστού

IVP

Kg

Plate

PLA

m2

Κόντρα πλακέ
(plywood)

PLY

m2

no.

Kg
no.

l

m3

Χοληδόχος κύστη
Ενδύµατα _ συµπεριλαµβανοµένων των
γαντιών και των καπέλων, όχι όµως και
των παπουτσιών.
Περιλαµβάνονται και γαρνιτούρες και
διακοσµήσεις ενδυµάτων
Όρχεις και αποξηραµένα πέη
Πλάκες βραγχίων (π.χ. από καρχαρίες)
Ριζώµατα µπολιάσµατος (χωρίς τα
µπόλια)
Τρίχωµα – περιλαµβάνονται τα
τριχώµατα όλων των ζώων, π.χ.
ελέφαντα, γιάκ, βικούνια, γκουανάκο
Προϊόντα με τρίχωμα (π.χ.βραχιόλια με
τρίχες ελεφάντου)
Κέρατα – περιλαµβάνονται και τα
διακλαδούµενα κέρατα
Κοσμήματα – συμπεριλαμβανομένων
μπρασελέ, κολιέ και άλλων κομματιών
κοσμημάτων από προϊόντα άλλα από
ελεφαντόδοντο (π.χ. ξύλο, κοράλλι,
κ.λ.π.)
Κοσμήματα φτιαγμένα από
ελεφαντόδοντο
Μικρά µεταποιηµένα προϊόντα από
δέρµα, π.χ. ζώνες, τιράντες, σέλλες
ποδηλάτων, θήκες µπλοκ επιταγών ή
πιστωτικών καρτών, σκουλαρίκια,
τσαντάκια, µπρελόκ, σηµειωµατάρια,
πουγκιά, παπούτσια, σακουλάκια
καπνού, πορτοφόλια, λουράκια
ρολογιών
Μεγάλα µεταποιηµένα προϊόντα από
δέρµα _ π.χ. χαρτοφύλακες, βαλίτσες,
έπιπλα, ταξιδιωτικά κιβώτια
Ζώντα ζώα και φυτά
Φύλλα δένδρων
Κάθε ξύλο σε κορµό, από γυµνωµένο ή
µη από το φλοιό ή το σοµφό, ή
πρόχειρα τετραγωνισµένο, το οποίο
προορίζεται να µεταβληθεί κυρίως σε
πριστή ξυλεία, ξυλοπολτό ή
καπλαµάδες.
Σηµείωση: εµπόρευµα κορµών ξυλείας
για ειδικούς σκοπούς που διατίθενται
στο εµπόριο κατά βάρος
(π.χ.lignumvitae, Guaiacum spp.) θα
πρέπει να καταγράφεται σε kg.
Κρέας, συµπεριλαµβανοµένης και της
σάρκας ψαριών άν δεν είναι ολόκληρα
(βλέπε «σώµα»), νωπά ή μη
επεξεργασμένα κρέατα, καθώς και
επεξεργασμένο κρέας (π.χ. καπνιστό,
ωμό, αποξηραμένο, κατεψυγμένο ή σε
κονσέρβα)
Φάρµακα
Μόσχος
Λάδια _ π.χ. από χελώνες, φώκιες,
φάλαινες, ψάρια, διάφορα φυτά
Πέρλα (π.χ. για Strobus gigas)
Πλήκτρα πιάνου από ελεφαντόδοντο
(π.χ. σε ένα πρότυπο πιάνο θα
υπάρχουν 52 πλήκτρα από
ελεφαντόδοντο)
Τεµάχια οστών, µη µεταποιηµένα
Τεµάχιοκεράτων,µη µεταποιηµένα_
περιλαµβάνονται και τα υπολείµµατα
Τεµάχια ελεφαντοστού, µη
µεταποιηµένα_περιλαµβάνονται και τα
υπολείµµατα
Επίπεδα τεµάχια γουναρικών _
περιλαµβάνονται καιχαλιά
κατασκευασµένα απόπολλά δέρµατα
Υλικό αποτελούμενο από τρία ή
περισσότερα φύλλα ξύλου κολλημένα
και πιεσμένα το ένα πάνω στο άλλο και
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Κόνις
Χρυσαλίδες

POW
PUP

Kg
no.

Ρίζα

ROO

no.

Χαλί
Ράμφος
Πριονόψαρου

RUG

no.

ROS

no.

Πριστή ξυλεία

SAW

m3

Φολίδα

SCA

Kg

Σπόρος

SEE

Kg

Κέλυφος

SHE

no.

Πλευρά

SID

no.

Σκελετός

SKE

no.

Δέρμα

SKI

no.

Τεμάχιο δέρματος

SKP

Kg

Κρανίο
Σούπα

SKU
SOU

no.
Kg

Δείγμα
(επιστημονικό)

SPE

Kg/ l/ ml/ no.

Μίσχος

STE

no.

Νηκτική κύστη

SWI

Kg

Ουρά

TAI

no.

Kg

Δόντι

TEE

no.

Kg

Ξυλεία

TIM

m3

Kg

Τρόπαιο

TRO

no.

Kg

Kg

Kg

l

Kg

γενικά τοποθετημένα έτσι ώστε οι κόκκοι
των διαδοχικών στρώσεων να είναι σε
μία γωνία
Κόνις
Χρυσαλίδα πεταλούδας
Ρίζες, βολβοί, κόνδυλοι κ.λ.π.
Σημείωση:
Για
την
παραγόμενη
agarwood από taxa Aquilaria spp. και
Gyrinops spp., η προτιμώμενη μονάδα
είναι «χιλιόγραμμα». Η εναλλακτική
μονάδα είναι «αριθμός».
Χαλιά
Ράμφος Πριονόψαρου (Sawfish)
Ξύλα απλώς πριονισµένα κατά µήκος ή
παραγόµενα µε τη µέθοδο της κοπής σε
προφίλ˙ κανονικά υπερ- βαίνουν τα 6
mm πάχος. Σηµείωση: πριστή ξυλεία
από ξυλεία για ειδικούς σκοπούς, το
εµπόριο της οποίας γίνεται κατά βάρος
(π.χ. lignum vitae, Guaiacum spp.) θα
πρέπει να καταγράφεται σε kg.
Φολίδες _ π.χ. από χελώνες, άλλα
ερπετά, ψάρια, πανγκολίνους
Σπόροι
Πρωτογενή ή ανεπεξέργαστα κελύφη
από µαλάκια
Πλευρές ή λαγόνες δερµάτων δεν
περιλαµβάνονται σκελετοί
κροκοδειλοειδούς Tinga
(βλέπε «δέρµα»)
Ολόκληροι ουσιαστικά σκελετοί
Ολόκληρα ουσιαστικά δέρµατα,
ακατέργαστα ή βυρσοδεψηµένα,
συµπεριλαµβανοµένων και σκελετών
κροκοδειλοειδούς Tinga
Τεµάχια δέρµατος– περιλαµβάνονται,
υπολείµ- µατα ακατέργαστα ή
βυρσοδεψηµένα δέρµατα κρανίων
Κρανία
Σούπα – π.χ. από χελώνα
Επιστηµονικά δείγµατα– περιλαµβάνεται
το αίµα, ιστοί (π.χ. νεφρά, σπλήνα
κ.λ.π.) ιστολογικά σκευάσµατα κ.λ.π
Μίσχοι φυτών
Σημείωση: Για την παραγόμενη
agarwood από taxa Aquilaria spp. και
Gyrinops spp., η προτιμώμενη μονάδα
είναι «χιλιόγραμμα». Η εναλλακτική
μονάδα είναι «αριθμός».
Υδροστατικό όργανο,
συµπεριλαµβανοµένων της ιχθυόκολλας
καθώς και της κόλλας από οξύρυγχο
Ουρές _ π.χ. από κάιµαν (για το δέρµα)
ή αλεπού (για γαρνίρισµα ενδυµάτων,
γιακάδες, εσάρπες κ.λ.π.)
∆όντια _ π.χ. από φάλαινα, λιοντάρι,
ιπποπόταµο, κροκόδειλο κ.λ.π.
Ακατέργαστη ξυλεία, εκτός από
σανιδοκορµούς και πριστή ξυλεία
Τρόπαιο - όλα τα μέρη τροπαίου ενός
ζώου εάν εξάγονται μαζί: π.χ. κέρατα
(2), το κρανίο, επινώτιο,
δέρµα ράχης, ουρά και πόδια (δηλαδή
δέκα δείγµατα) συγκροτούν ένα
τρόπαιο. Εάν όμως, για παράδειγμα, το
κρανίο και τα κέρατα είναι τα μόνα
δείγματα ενός ζώου που εξάγονται, τότε
τα κομμάτια αυτά μαζί θα πρέπει να
καταγράφονται ως ένα τρόπαιο.
Διαφορετικά, τα στοιχεία θα πρέπει να
καταγράφονται ξεχωριστά. Ένα
ολόκληρο βαλσαμωμένο σώμα
καταγράφεται ως “BOD”. Ένα δέρμα
μόνο καταγράφεται ως “SKI”. Το
εμπόριο σε μορφή “full mount”,
“shoulder mount” και “half mount” μαζί
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Προβοσκίδα

TRU

no.

Kg

Χαυλιόδοντας

TUS

no.

Kg

Καπλαμάδες
-καπλαμάς
εκτυλίξεως
-καπλαμάς σε φέτες

VEN
VEN

m3
m3

Kg
Kg

Κηρός

WAX

Kg

Ξύλινα προϊόντα

WPR

no.

Kg

με οποιαδήποτε άλλα αντίστοιχα μέρη
του ίδιου ζώου που εξάγονται μαζί στην
ίδια άδεια, θα πρέπει να αναφέρονται
ως “1 TRO”
Προβοσκίδα ελέφαντα
Σημείωση: Μια προβοσκίδα ελέφαντα
που εξάγεται μαζί με άλλα αντικείμενα
τροπαίου από το ίδιο ζώο στην ίδια
άδεια ως μέρος ενός κυνηγετικού
τροπαίου, θα πρέπει να αναφέρεται ως
“TRO”.
Ουσιαστικά ολόκληροι χαυλιόδοντες,
κατεργασµένοι ή µη.
Συµπεριλαµβάνονται xαυλιόδοντες από
ελέφαντα, ιπποπόταµο,θαλάσσιο ίππο,
µονόδοντα, όχι όµως άλλα δόντια.
Λεπτά στρώµατα ή φύλλα ξύλου
οµοιόµορφου πάχους, συνήθως 6 mm ή
λιγότερο σε πάχος, συνήθως
αποφλοιωµένα (καπλαµάς εκτυλίξεως)
ή σε φέτες, για χρήση στην κατασκευή
κοντραπλακέ,γιαεπένδυση επίπλων,
περιέκτες καπλαµά, κ.λ.π
Κηρός
Μεταποιημένα προϊόντα ξύλου,
συμπεριλαμβανομένων των τελικών
προϊόντων ξύλου, όπως έπιπλα και
μουσικά όργανα.

Κλείδα µονάδων (µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ισοδύναµες, εκτός µετρικού συστήµατος, µονάδες)

g
kg
l
cm3
ml
m
m2
m3
αριθ.

=
=
=
=
=
=
=
=
=

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
γραµµάρια
χιλιόγραµµα
λίτρα
κυβικά εκατοστόµετρα
χιλιοστόλιτρα
µέτρα
τετραγωνικά µέτρα
κυβικά µέτρα
αριθµός δειγµάτων

UNIT CODE
GRM
KIL
LTR
CCM
MLT
MTR
SQM
CUM
“number”
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΩΡΩΝ
AF
AX
AL
DZ
AS
AD
AO
AI
AQ
AG
AR
AM
AW
AU
AT
AZ
BS
BH
BD
BB
CA
KY
CF
TD
CL
CN
CX
CC
CO
KM
CG
CK
CR
CI
HR
CU
CW
CY
CZ
KP
CD
DK
DJ
DM
DO
EC
GG
GN
GW
GY
HT
HM
VA
HN
HK
HU
IS
IN
ID
IR
IQ
IE
IM

Afghanistan
Åland Islands
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Canada
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Chile
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Colombia
Comoros
Congo
Cook Islands
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatia
Cuba
Curaçao
Cyprus
Czech Republic
Democratic People's Republic of Korea
Democratic Republic of the Congo
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard Island and McDonald Islands
Holy See
Honduras
Hong Kong SAR
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran, Islamic Republic of
Iraq
Ireland
Isle of Man

BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BQ
BA
BW
BV
BR
IO
BN
BG
BF
BI
CV
KH
CM
EG
SV
GQ
ER
EE
ET
FK
FO
FJ
FI
FR
GF
PF
TF
GA
GM
GE
DE
GH
GI
GR
GL
GD
GP
GU
GT
JP
JE
JO
KZ
KE
KI
KW
KG
LA
LV
LB
LS
LR
LY
LI
LT
LU

Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia, Plurinational State of
Bonaire, Saint Eustatius and Saba
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Bouvet Island
Brazil
British Indian Ocean Territory
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Cambodia
Cameroon
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Falkland Islands (Malvinas)**
Faroe Islands
Fiji
Finland
France
French Guiana
French Polynesia
French Southern Territories
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Japan
Jersey
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Kuwait
Kyrgyzstan
Lao People's Democratic Republic
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
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IL
IT
JM
ML
MT
MH
YT
MX
FM
MC
MZ
MM
NA
NR
NP
NL
NC
NZ
NI
NE
NG
NU
NF
MP
NO
OM
PK
PW
PA
PG
PY
PE
PH
PN
PL
PT
PR
QA
KR
MD
RE
RO
RU
RW
BL
SH
PM
TG
TK
TO
TM
TC
TV
GB
TZ
UZ
VU
VE
VN
EH
YE

Israel
Italy
Jamaica
Mali
Malta
Marshall Islands
Mayotte
Mexico
Micronesia, Federated States of
Monaco
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
Northern Mariana Islands
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Republic of Korea
Republic of Moldova
Réunion
Romania
Russian Federation
Rwanda
Saint Barthelemy
Saint Helena, Ascension and Tristan da
Cunha
Saint Pierre and Miquelon
Togo
Tokelau
Tonga
Turkmenistan
Turks and Caicos Islands
Tuvalu
United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland
United Republic of Tanzania
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela, Bolivarian Republic of
Viet Nam
Western Sahara
Yemen

MO
MG
MW
MY
MV
MQ
MR
MU
MN
ME
MS
MA
VC
WS
SM
ST
SA
SN
RS
SC
SL
SG
SX
SK
SI
SB
SO
ZA
GS
SS
ES
LK
SD
SR
SJ
SZ
SE
CH
SY
TW
TJ
TH
MK
KN
LC
MF

Macao
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Morocco
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Sint Maarten
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
South Georgia and the South Sandwich Islands**
South Sudan
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Svalbard and Jan Mayen
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Taiwan, Province of China
Tajikistan
Thailand
The former Yugoslav Republic of Macedonia
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Martin

TL
TT
TN
TR
UG
UA
AE
UM

Timor-Leste
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United States Minor Outlying Islands

US
UY
VG
VI
WF
ZM
ZW

United States of America
Uruguay
Virgin Islands, British
Virgin Islands, United States
Wallis and Futuna Islands
Zambia
Zimbabwe
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΥ
Κωδικοί για τη δήλωση σε άδειες / πιστοποιητικά του σκοπού µιας συναλλαγής
ΚΩΔΙΚΟΣ
B
E
G
H
L
M
N
P
Q
S
T
Z

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εκτροφή σε αιχµαλωσία ή τεχνητή αναπαραγωγή
Εκπαιδευτικοι λόγοι
Βοτανικοί κήποι
Κυνηγετικά τρόπαια
∆ικαστικοί/ιατροδικαστικοί λόγοι και λόγοι τήρησης της νοµοθεσίας
Ιατρικοί σκοποί (συµπεριλαµβανόµενης της βιοϊατρικής έρευνας)
Επιστροφή ή εισαγωγή στο φυσικό περιβάλλον
Προσωπικοί λόγοι
Περιοδεύουσες εκθέσεις (συλλογές δειγµάτων, τσίρκα, θηριοτροφεία,
εκθέσεις φυτών, ορχήστρες ή µουσειακές εκθέσεις που εκτίθενται στο κοινό
για εµπορικούς σκοπούς)
Επιστηµονικοί λόγοι
Εµπορικοί λόγοι
Ζωολογικοί κήποι
ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΗΓΗΣ

Κωδικοί ένδειξης σε άδειες και πιστοποιητικά της πηγής των δειγµάτων
ΚΩΔΙΚΟΙ
B
E
G
H
L
M
N
P
Q
S
T
Z
W
R
D

A
C
F
Ι
Ο
U
X
Y

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εκτροφή σε αιχµαλωσία ή τεχνητή αναπαραγωγή
Εκπαιδευτικοι λόγοι
Βοτανικοί κήποι
Κυνηγετικά τρόπαια
∆ικαστικοί/ιατροδικαστικοί λόγοι και λόγοι τήρησης της νοµοθεσίας
Ιατρικοί σκοποί (συµπεριλαµβανόµενης της βιοϊατρικής έρευνας)
Επιστροφή ή εισαγωγή στο φυσικό περιβάλλον
Προσωπικοί λόγοι
Περιοδεύουσες εκθέσεις (συλλογές δειγµάτων, τσίρκα, θηριοτροφεία, εκθέσεις φυτών, ορχήστρες ή
µουσειακές εκθέσεις που εκτίθενται στο κοινό για εµπορικούς σκοπούς)
Επιστηµονικοί λόγοι
Εµπορικοί λόγοι
Ζωολογικοί κήποι
∆είγµατα τα οποία έχουν αφαιρεθεί από το φυσικό τους περιβάλλον
∆είγµατα ζώων που ανατρέφονται σε ελεγχόµενο περιβάλλον, τα οποία έχουν αποσπασθεί ως αυγά ή
νεαρά ζώα από το φυσικό περιβάλλον, όπου διαφορετικά θα είχαν πολύ µικρή πιθανότητα να
επιβιώσουν ως την ενηλικίωση
Ζώα του παραρτήµατος Α που εκτράφηκαν σε αιχµαλωσία για εµπορικούς σκοπούς σε επιχειρήσεις
που περιλαµβάνονται στο µητρώο της Γραµµατείας CITES, σύµφωνα µε το Ψήφισµα Συνδ. 12.10
(Rev. CoP15), και φυτά του παραρτήµατος Α τεχνητά αναπαραχθέντα για εµπορικούς σκοπούς
σύµφωνα µε το κεφάλαιο XIII του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και µέρη και παράγωγά
τους
Φυτά του παραρτήµατος Α τεχνητά πολλαπλασιασµένα για µη εµπορικούς σκοπούς και φυτά των
παραρτηµάτων Β και Γ, τεχνητά πολλαπλασιασµένα σύµφωνα µε το κεφάλαιο ΧΙΙΙ του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 865/2006 καθώς και τµήµατα και παράγωγά τους
Ζώα που έχουν εκτραφεί σε αιχµαλωσία σύµφωνα µε το κεφάλαιο XIII του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
865/2006, καθώς και µέρη και παράγωγά τους
Ζώα γεννηµένα σε αιχµαλωσία, αλλά τα οποία δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια του κεφαλαίου ΧΙΙΙ I
O U X του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και τµήµατα και παράγωγά του
Κατασχεθέντα και δηµευµένα δείγµατα
Πριν από τη σύµβαση
Πηγή άγνωστη (να αιτιολογηθεί)
∆είγµατα που λαµβάνονται στο θαλάσσιο περιβάλλον εκτός της δικαιοδοσίας κράτους
Δείγματα φυτών που ικανοποιούν τον ορισμό «υποβοηθούμενη παραγωγή- assisted production» του
Ψηφίσματος 11.11 (Rev.CoP18), καθώς και μέρη και παράγωγα αυτών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ CITES:
1

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΑΤΤΙΚΗΣ)

Μεσογείων 239, 15451 Ν. Ψυχικό - Αθήνα

2

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

3

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ)

4

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΗΠΕΙΡΟΥ)

Τσιμισκή 5, 41222 Λάρισα

Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26441 Πάτρα

Μ. Κοτοπούλη 62, 45445 Ιωάννινα

5

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

6

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ)
Λ. Γεωργικής Σχολής 46, 55134 Θεσσαλονίκη
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΚΡΗΤΗΣ) Περιοχή ΤΕΙ (Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς),71410 Ηράκλειο
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)
Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8, 18538 Πειραιάς
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)
Γ. Μαύρου 2, 85100 Ρόδος
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Διοικητήριο, 52100 Καστοριά

Β. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Γενική Δ/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ.
1. Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών
2. Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων
Καραγιώργη Σερβίας 10, Τ.Κ. 10184 Αθήνα
Εσωτερική Διανομή:
1.
2.

Επιστημονική Αρχή CITES Ενταύθα
Υπαλλήλους του Τμήματος Ελέγχου της Εμπορίας και Διακίνησης Άγριας Ζωής και Ειδών CITES
Ενταύθα

