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                                                                          Αναρτητέο στο διαδίκτυο Α∆Α: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Αθήνα                  2-07-2014 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
  & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ    Αριθµ. πρωτ : οικ. 106199/1824 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
  & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & Φ.Π                         
∆/ΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ∆ΑΣΩΝ,                  Προς: Όπως ο Π.Α. 
  ∆ΡΥΜΩΝ  &  ΘΗΡΑΣ                  
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                          
(Κεντρική ∆ιαχειριστική Αρχή CITES)                   
Ταχ. ∆/νση  :  Χαλκοκονδύλη 31                 

     101 64 ΑΘΗΝΑ    
Πληροφορίες  :  Ζαχ. Πρωϊµάκης, Γ. Κωνσταντακοπούλου  
Τηλέφωνο      :  210-2124568, 210-2124622                                   
Fax                  :  210-5242663                            
E-mail   : xa31u054@minagric.gr , xa31u040@minagric.gr                         
Web side: www.ypeka.gr (∆ΑΣΗ / ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES) 
                                                                                                      
ΘΕΜΑ : ∆ιευκρινήσεις για την τήρηση Μητρώου καταχώρησης Περιοδευουσών Εκθέσεων. 
 
ΣΧΕΤ.: α) Η αριθµ.331739/26-02-1999 (ΦΕΚ 194/Β’/8-03-1999) Υπουργική Απόφαση για την κατάρτιση του 

Μητρώου καταχώρησης επιχειρήσεων εµπορίας ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς 
χλωρίδας. 

             β) Η αριθµ.106686/5987/25-11-2005 εγκύκλιό µας «Τήρηση µητρώου καταχώρησης των 
εισαγωγέων, εξαγωγέων, των ενώσεών τους, καθώς και των επιχειρήσεων διάθεσης στην αγορά 
και διακίνησης των καταλογογραφηθέντων ειδών πανίδας και χλωρίδας της ∆ιεθνούς Σύµβασης 
CITES».  

             γ) Η αριθµ.86425/317/24-01-2006 διευκρινιστική εγκύκλιό µας «∆ιευκρίνιση για την κατάρτιση 
Μητρώου καταχώρησης επιχειρήσεων εµπορίας ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς 
χλωρίδας». 

             δ) Το Ψήφισµα Συνδ. 12.3 (Rev. CoP16) “Άδειες και Πιστοποιητικά” 
             ε) Η ΚΥΑ αριθµ.125188/246/22-01-2013 «Εµπορία των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς 

χλωρίδας». 
            στ) Ο Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ.338/97, όπως τροποποιήθηκε - συµπληρώθηκε και ισχύει.      
              ζ) Ο Κανονισµού (ΕΚ) της αριθµ.865/2006, όπως τροποποιήθηκε - συµπληρώθηκε και ισχύει.      
 
            Σε συνέχεια των ανωτέρω (β και γ) σχετικών εγκυκλίων µας, µε τις οποίες παρασχέθηκαν 

οδηγίες για την κατάρτιση του µητρώου στο οποίο αναφέρεται η ανωτέρω (α) σχετική και µε 

αφορµή περιπτώσεις κατάθεσης αιτηµάτων ενδιαφερόµενων φορέων (π.χ. Υπουργείο Πολιτισµού, 

Μουσείο Μπενάκη, κ.α.) για έκδοση Πιστοποιητικών Περιοδεύουσας Έκθεσης, προκειµένου να 

εξάγουν δείγµατα ειδών CITES από την χώρα για σκοπούς έκθεσής τους στο κοινό και ακολούθως 

να τα επανεισάγουν στη χώρα µας, και δεδοµένου ότι για την έκδοση των εν λόγω πιστοποιητικών 

απαιτείται από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο (βλέπε ανωτέρω δ έως και ζ σχετικά) αφενός να έχει 

καταχωρηθεί από την εκδίδουσα διαχειριστική αρχή η εν λόγω περιοδεύουσα έκθεση και αφετέρου 

να έχει υποχρεωτικά συµπληρωθεί το πεδίο 17 «Αριθµός Καταχώρησης της έκθεσης» στο εν λόγω 

πιστοποιητικό, και προκειµένου να διασφαλισθεί η ενιαία εφαρµογή από όλες τις Περιφερειακές 

∆ιαχειριστικές Αρχές CITES, παρακαλείσθε όπως ταυτόχρονα µε την κατάθεση της πρώτης 

αίτησης  για έκδοση Πιστοποιητικού Περιοδεύουσας Έκθεσης από δικαιούχο φορέα (ιδιώτη ή 

Ν.Π.∆.∆. κ.α.), εγγράφετε τον εν λόγω φορέα (εν συντοµία «Περιοδεύουσα Έκθεση») σε ειδικό 

(νέο) ΒΙΒΛΙΟ Ζ του µητρώου που αναφέρεται στις ανωτέρω (α, β και γ σχετικές). 
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 Προς τούτο: 
1. στο ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Ι της ανωτέρω (β) σχετικής, προστίθεται ΒΙΒΛΙΟ Ζ «ΜΗΤΡΩΟ 

καταχώρησης ΠΕΡΙΟ∆ΕΥΟΥΣΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ», ως το επισυναπτόµενο στην παρούσα 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Ι΄. 

2. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ της ανωτέρω (β) σχετικής, 

τροποποιείται ως το επισυναπτόµενο στην παρούσα οµότιτλό του. [Η τρίτη συστοιχία 

γραµµάτων (TEX)  στον κωδικό για την Περιοδεύουσα Έκθεση προέρχεται από τα αρχικά: 

TRAVELING EXHIBITION].  

 

Επισηµαίνουµε ότι:  

1. δεν είναι απαραίτητο να προηγηθεί υποβολή ειδικής αίτησης για την καταχώρηση µιας 

«Περιοδεύουσας Έκθεσης» στο εν λόγω Μητρώο αλλά η καταχώρησή τους θα γίνεται 

αυτεπάγγελτα µε το πρώτο αίτηµα έκδοσης του σχετικού Πιστοποιητικού Περιοδεύουσας 

Έκθεσης. 

2. µετά την (αυτεπάγγελτη) καταχώρηση «Περιοδεύουσας Έκθεσης» στο µητρώο, θα πρέπει 

να εκδίδεται σχετικό ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ καταχώρησής της στο µητρώο και να της επιδίδεται 

ή κοινοποιείται, προκειµένου να εγγράφει (υποχρεωτικά) τον αποδοθέντα κωδικό της στο 

πεδίο 17 κάθε αίτησης που υποβάλλει για έκδοση Πιστοποιητικού Περιοδεύουσας 

Έκθεσης.  

 

Με την ευκαιρία, εφιστούµε την προσοχή όλων σας στη ανάγκη να επιδεικνύετε την δέουσα 

επιµέλεια κατά την εξέταση και ικανοποίηση αιτηµάτων έκδοση Πιστοποιητικών Περιοδεύουσας 

Έκθεσης µεριµνώντας ώστε να εφαρµόζετε πλήρως τις σχετικές µε την έκδοσή τους διατάξεις του  

Κεφαλαίου VII του Καν. (ΕΚ) αριθ. 865/2006, όπως τροποποιήθηκε - συµπληρώθηκε µε τον Καν. 

(ΕΚ) αριθ. 100/2008, τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 791/2012 και τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 792/2012 (βλέπε 

σχετικό Ενοποιηµένο Κείµενο), σύµφωνα µε τις οποίες απαιτείται η επισύναψη συµπληρωµατικού 

φύλλου, καθώς και δελτίου απογραφής (σε περίπτωση δειγµάτων εκτός των ζωντανών ζώων).   

  

Παρακαλούµε για την πιστή εφαρµογή της παρούσας. 

 

                                      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 

 

                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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1ο επισυναπτόµενο στην αριθµ.οικ.106199/1824/2-07-2014 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Κεντρική ∆ιαχ. Αρχή CITES) 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Ι΄ 
ΒΙΒΛΙΟ Ζ 

«ΜΗΤΡΩΟ καταχώρησης 
ΠΕΡΙΟ∆ΕΥΟΥΣΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ» 

(σύµφωνα µε την εγκύκλιο ………………    ΥΠΕΚΑ/∆./νση Αισθητικών ∆ασών, ∆ρυµών και Θήρας) 
 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΤΡΩΟΥ 

περιοδεύουσας 
έκθεσης 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

 ΚΑΙ  
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 

ΑΥΤΗΣ 

(στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα) 

 

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Ε∆ΡΑΣ  

ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

- 

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ 

(FAX)  

και 
e-mail 

ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

  

Άλλα σχετικά 

στοιχεία 

GR RCM TEX 

00001 

 

    

GR RCM TEX 

00002 

 

    

κ.λ.π. 
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2ο επισυναπτόµενο στην αριθµ.οικ.106199/1824/2-07-2014 εγκύκλιο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Κεντρική ∆ιαχ. Αρχή CITES) 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ 

 
Κάθε αριθµός µητρώου αποτελείται από τρεις συστοιχίες γραµµάτων (του Αγγλικού –διεθνούς- αλφαβήτου) 
διαχωριζόµενες µεταξύ τους µε κενό και ακολουθούµενες από  πενταψήφιο αριθµό. 
 
Η πρώτη συστοιχία γραµµάτων δηλώνει την χώρα µας και περιλαµβάνει τα γράµµατα GR (που αντιστοιχούν στον 
κωδικό της χώρας µας κατά το πρότυπο ISO) και είναι κοινή σε όλους τους αποδιδόµενους, σε εφαρµογή της παρούσης, 
αριθµούς µητρώου, ανεξάρτητα από το επιµέρους βιβλίο του Μητρώου ή την αρµόδια, για την απόδοσή του, 
Περιφερειακή ∆ιαχειριστική Αρχή CITES. 
 
Η δεύτερη συστοιχία γραµµάτων δηλώνει την διοικητική περιφέρεια της χώρας µας και περιλαµβάνει το γράµµα R 
(αρχικό της λέξης Region = Περιφέρεια), ακολουθούµενο από τα αρχικά της ονοµασίας της κάθε διοικητικής περιφέρειας 
της χώρας µας (στην αγγλική τους µετάφραση). Έτσι η δεύτερη συστοιχία  γραµµάτων, που είναι κοινή σε όλους τους 
αριθµούς µητρώου που αποδίδονται από την ίδια Περιφερειακή ∆ιαχειριστική Αρχή CITES, είναι µοναδική για κάθε  
Περιφέρεια και είναι η αντίστοιχη ανά περιφέρεια σύµφωνα µε τον  παρακάτω πίνακα: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆εύτερη συστοιχία γραµµάτων 
Αττικής RA 
Πελοποννήσου  RP 
∆υτικής Ελλάδας RWG 
Στερεάς Ελλάδας RSH 
Θεσσαλίας RTH 
Ηπείρου RH 
Κεντρικής Μακεδονίας RCM 
∆υτικής Μακεδονίας RWM 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης REMTH 
Βορείου Αιγαίου RNA 
Νοτίου Αιγαίου RSA 
Ιονίων Νήσων RII 
Κρήτης RC 
 
Η τρίτη συστοιχία γραµµάτων δηλώνει το επιµέρους βιβλίο του Μητρώου όπου έγινε η καταχώρηση της επιχείρησης 
(εξαρτάται από την κατηγορία της επιχείρησης, η οποία προσδιορίζει και το επιµέρους βιβλίο του Μητρώου όπου θα 
καταχωρηθεί). Έτσι ανάλογα µε την κατηγορία επιχείρησης,  που προϋποθέτει την εγγραφή της στο αντίστοιχο βιβλίο 
του Μητρώου, η τρίτη συστοιχία γραµµάτων είναι αυτή της τρίτης στήλης του κάτωθι πίνακα: 
 Εισαγωγείς ΒΙΒΛΙΟ Α  ΙΜ 
Εξαγωγείς ή επανεξαγωγείς ΒΙΒΛΙΟ Β EX 
Ενώσεις εισαγωγέων ΒΙΒΛΙΟ Γ1 CoIM 
Ενώσεις εξαγωγέων ή 
επανεξαγωγέων 

ΒΙΒΛΙΟ Γ2 CoEX 

Επιχειρήσεις διάθεσης στην αγορά και 
διακίνησης 

ΒΙΒΛΙΟ ∆ CO 

Νοµικά ή φυσικά πρόσωπα 
που κατέχουν νόµιµα, υποδέχονται, 
φυλάσσουν ή περιθάλπουν ζωντανά 
είδη πανίδας για µη εµπορικούς 
σκοπούς 

ΒΙΒΛΙΟ Ε NC 

Nοµικά ή φυσικά πρόσωπα που 
διατηρούν µονάδες εκτροφής ή 
τεχνητής αναπαραγωγής ειδών 
πανίδας και χλωρίδας για εµπορικούς 
ή µη σκοπούς 
 

ΒΙΒΛΙΟ ΣΤ Β 

Περιοδεύουσες εκθέσεις ΒΙΒΛΙΟ Ζ ΤΕΧ 
 
Ο πενταψήφιος αριθµός που ακολουθεί είναι ουσιαστικά ο αύξον αριθµός εγγραφής µιας επιχείρησης κ.λ.π. στο 
αντίστοιχο βιβλίο (Α, Β, Γ1, Γ2, ∆, Ε , ΣΤ ‘η Ζ) του Μητρώου που  τηρεί κάθε Περιφερειακή ∆ιαχειριστική Αρχή CITES. 
(Τα αρχικά µηδενικά αναγράφονται υποχρεωτικά ώστε να είναι πάντοτε πενταψήφιος). 
 
Κατά συνέπεια των ανωτέρω, ένας Αριθµός Μητρώου θεωρείται έγκυρος µόνον όταν περιέχει όλα τα ως άνω συνθετικά 
του. Για παράδειγµα ένας πλήρης (υποθετικός) τέτοιος Αριθµός Μητρώου είναι ο:  GR RC IM 00052  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ για ενέργεια 
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)                                                                            Μεσογείων 239,  15451 Ν. Ψυχικό - Αθήνα 

  
2 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)                                                        Τσιµισκή 5,  41222 Λάρισα 

  
3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,  ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ 

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

  
4 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΗΠΕΙΡΟΥ)                                                                                    Μ. Κοτοπούλη 62,  45445 Ιωάννινα 

  
5 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ)                                                                       ∆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 ΜΑΚΕ∆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)                                                 Περιοχή ΤΕΙ (∆ασικό Φυτώριο Φοινικιάς),71410 Ηράκλειο 

  
8 

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)                                          Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8,  18538 Πειραιάς 

  
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)                                                       Γ. Μαύρου 2,  85100 Ρόδος 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

ΑΑΑΑ. . . . ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΟΙΚΗΣΕΙΣ του ΚράτουςΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΟΙΚΗΣΕΙΣ του ΚράτουςΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΟΙΚΗΣΕΙΣ του ΚράτουςΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΟΙΚΗΣΕΙΣ του Κράτους    
   1. Γενικέ   1. Γενικέ   1. Γενικέ   1. Γενικές ∆/νσεις ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεωνς ∆/νσεις ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεωνς ∆/νσεις ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεωνς ∆/νσεις ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων    
                 Γραφεία κκ. Προϊσταµένων                      Γραφεία κκ. Προϊσταµένων                      Γραφεία κκ. Προϊσταµένων                      Γραφεία κκ. Προϊσταµένων     Έδρες τους 
   2   2   2   2. ∆/νσεις ∆ασών των Νοµών του Κράτους. ∆/νσεις ∆ασών των Νοµών του Κράτους. ∆/νσεις ∆ασών των Νοµών του Κράτους. ∆/νσεις ∆ασών των Νοµών του Κράτους                                Έδρες τους 
   3 3 3 3. ∆ασαρχεία                                           . ∆ασαρχεία                                           . ∆ασαρχεία                                           . ∆ασαρχεία                                           Έδρες τους    
 

ΑΔΑ: 7Ν350-ΕΧΛ
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Εσωτερική ∆ιανοµή:Εσωτερική ∆ιανοµή:Εσωτερική ∆ιανοµή:Εσωτερική ∆ιανοµή:    
1.1.1.1. Γραφείο Γραφείο Γραφείο Γραφείο Αναπληρωτή Αναπληρωτή Αναπληρωτή Αναπληρωτή ΥπουργούΥπουργούΥπουργούΥπουργού κ. Νικ. Ταγαρά κ. Νικ. Ταγαρά κ. Νικ. Ταγαρά κ. Νικ. Ταγαρά    
2.2.2.2. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα ∆ασώνΓραφείο Ειδικού Γραµµατέα ∆ασώνΓραφείο Ειδικού Γραµµατέα ∆ασώνΓραφείο Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών κ. Γεωρ. Αµοργιανιώτη κ. Γεωρ. Αµοργιανιώτη κ. Γεωρ. Αµοργιανιώτη κ. Γεωρ. Αµοργιανιώτη    
3.3.3.3. Γραφείο Προϊσταµένου Γεν. ∆/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φ.Π.Γραφείο Προϊσταµένου Γεν. ∆/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φ.Π.Γραφείο Προϊσταµένου Γεν. ∆/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φ.Π.Γραφείο Προϊσταµένου Γεν. ∆/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φ.Π.    
4. κ.κ. υπαλλήκ.κ. υπαλλήκ.κ. υπαλλήκ.κ. υπαλλήλους του Τµήµατος ∆ιεθνών Συµβάσεων λους του Τµήµατος ∆ιεθνών Συµβάσεων λους του Τµήµατος ∆ιεθνών Συµβάσεων λους του Τµήµατος ∆ιεθνών Συµβάσεων Ενταύθα 

5. ∆/νσεις Κ.Υ. ∆/νσεις Κ.Υ. ∆/νσεις Κ.Υ. ∆/νσεις Κ.Υ.     Ενταύθα 

6. ∆/νση Οργάνωσης ∆/νση Οργάνωσης ∆/νση Οργάνωσης ∆/νση Οργάνωσης –––– Τµήµα Πληροφορικής Τµήµα Πληροφορικής Τµήµα Πληροφορικής Τµήµα Πληροφορικής  

                                                                   Αµαλιάδος 17 ΑΘΗΝΑ 

(υπόψη κου Χατζή και κου Τσώνη): -προκειµένου να µεριµνήσουν για την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του 
Υ.Π.Ε.Κ.Α. ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΔΑ: 7Ν350-ΕΧΛ




