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                                        Αναρτητέο στο διαδίκτυο Α∆Α: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΑΘΗΝΑ,  01-09-2014  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

      ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ                          ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. οικ. 112035/2341     

ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

      ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & Φ. Π.                  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ∆ΑΣΩΝ,         ΠΡΟΣ:  Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών      

      ∆ΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

(Κεντρική ∆ιαχειριστική Αρχή CITES)      ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Κοινοποίησης   

-----------------------------------------------------------------          

∆ιεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 31                                                   

Ταχ.Κώδικας: 10164  ΑΘΗΝΑ 

Πληροφορίες: Ζ. Πρωϊµάκης 
Τηλέφωνο: 210 212 4568                                    

Fax. No.: 210 5242663  

E-mail: xa31u054@minagric.gr , z.proimakis@prv.ypeka.gr  

Web site: http://www.ypeka.gr (∆ΑΣΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES) 

 

ΘΕΜΑ:  ∆ιενέργεια ελέγχων εφαρµογής της ∆ιεθνούς Σύµβασης CITES - Αύξηση  

                διοικητικού προστίµου για περιπτώσεις παραβάσεων  των διατάξεων του  

                άρθρου 258 παρ. 6 περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ του Ν.∆. 86/1969. 

 

ΣΧΕΤ.: α) Η αριθ. 106114/618/18-02-2014 εγκύκλιός µας «∆ιενέργεια ελέγχων  

                    εφαρµογής της ∆ιεθνούς Σύµβασης CITES» (Α∆Α: ΒΙΕΒ0-ΤΨ2) 

               β) Ο Νόµος υπ’ αριθ. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική  

                   πολεοδόµηση – Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας  

                   και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159 Α΄) 
  
Στην ενότητα Ε3 της ανωτέρω (α σχετικής) εγκυκλίου µας, µε την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για 

τη διενέργεια ελέγχων εφαρµογής της ∆ιεθνούς Σύµβασης CITES, απαριθµούνται οι «Βασικές 

διατάξεις που καθορίζουν τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις». Μεταξύ των διατάξεων 

αυτών απαριθµείται και το άρθρο 288α ∆ιοικητικές κυρώσεις του Ν.∆. 86/1969 (όπως 
προστέθηκε, µετά το άρθρο 288,  µε την παρ. 8 του άρθρου 57 του Ν. 2637/1998). 

 

Εν τούτοις, µε την παράγραφο 10 του άρθρου 48 του Ν. 4280/2014 (β σχετικό), το προβλεπόµενο 

από την παράγραφο 1 του άρθρου 288α του Ν.∆. 86/1969 πρόστιµο επανακαθορίστηκε και 
«…διαµορφώνεται στα χίλια πεντακόσια (1.500) µέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ».  

 

Κατόπιν αυτού, στην ενότητα Ε3 της ανωτέρω (α σχετικής) εγκυκλίου µας, η τέταρτη κατά σειρά 

απαριθµούµενη  διάταξη (τέταρτη στιγµή), τροποποιείται ως εξής: 
« 

• Ν.∆. 86/1969 άρθρο 288α ∆ιοικητικές κυρώσεις (όπως προστέθηκε, µετά το άρθρο 288,  

µε την παρ. 8 του άρθρου 57 του Ν. 2637/1998 και όπως η παράγραφος 1 αυτού 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 48 παρ. 10 Ν. 4280/2014): 
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o « 

1. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 258 παράγραφος 6 περιπτώσεις α΄, 

β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ τιµωρούνται µε πρόστιµο από χίλια πεντακόσια (1.500) έως 

τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, τα δε είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας 

πανίδας και των δειγµάτων αυτών των ζώντων ή νεκρών, επεξεργασµένων ή 

µη, κατάσχονται από την αρµόδια ∆ασική ή Τελωνειακή Αρχή και 

παραδίδονται στην πλησιέστερη ∆ασική Αρχή µε µέριµνα της οποίας ή: 

α) επαναποστέλλονται ή επανεξάγονται στη Χώρα καταγωγής ή 

β) εκποιούνται ή 

γ) διατίθενται προς φύλαξη και περίθαλψη. 

Όταν η κατάσχεση διενεργείται από τη ∆ασική Αρχή εφαρµόζονται αναλόγως 

οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 288 του ν.δ. 86/1969. 

2. Αν διαπιστωθεί ότι η συνοδεύουσα το είδος άδεια είναι πλαστή ή φέρει 

αλλοιώσεις επιβάλλονται επιπλέον και οι κυρώσεις της προηγούµενης 

παραγράφου. 

3. Σε περίπτωση  υποτροπής τα όρια του προστίµου διπλασιάζονται. 

4. Για την επιµέτρηση των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου αυτού λαµβάνεται 

υπόψη η σοβαρότητα της παράβασης και η περίπτωση υποτροπής. 

5. Το πρόστιµο του άρθρου αυτού επιβάλλεται µε απόφαση του αρµόδιου Γενικού 

Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας*, σύµφωνα µε τα υποβληθέντα στοιχεία 

ελέγχου. Για την επίδοση της απόφασης εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις 

για τις επιδόσεις των άρθρων 56 έως 57 του Κώδικα Φορολογικής 

∆ικονοµίας. 

6. Κατά της απόφασης επιβολής προστίµου ο βαρυνόµενος από αυτήν έχει 

δικαίωµα άσκησης προσφυγής ενώπιον του τριµελούς διοικητικού 

πρωτοδικείου µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, η οποία αρχίζει από 

την επόµενη ηµέρα που του επιδόθηκε η απόφαση. Η άσκηση της προσφυγής 

δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόµενης απόφασης, µπορεί όµως µε 

απόφαση του προέδρου του διοικητικού πρωτοδικείου, στο οποίο εκκρεµεί η 

προσφυγή, να ανασταλεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 

820/1978 (ΦΕΚ 174 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 27 του ν. 

1406/1983 (ΦΕΚ 182 Α΄), εν µέρει, ή στο σύνολο, η εκτέλεση της εν λόγω 

απόφασης, εάν εξαιτίας σφαλµάτων αυτής πιθανολογείται µερική ή ολική 

ευδοκίµηση της προσφυγής ή διαπιστώνεται, από συγκεκριµένα στοιχεία, 

αδυναµία καταβολής από τον αιτούντα.   

Κατά των αποφάσεων των διοικητικών πρωτοδικείων επιτρέπεται η άσκηση 

των ενδίκων µέσων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα 

Φορολογικής ∆ικονοµίας, για την εκδίκαση των οποίων, καθώς και των 

προσφυγών του προηγούµενου εδαφίου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ίδιου 

Κώδικα. 

7. Το χρηµατικό ύψος του προστίµου του άρθρου αυτού µπορεί να 

αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Γεωργίας** που δηµοσιεύεται 

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

8. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 

βεβαιώνονται ως δηµόσια έσοδα και εισπράττονται κατά τον Κώδικα 

Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε.) και αποτελούν έσοδο του Κρατικού 

Προϋπολογισµού. Για την κίνηση της διαδικασίας βεβαίωσης µεριµνά η 

αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ασών του οικείου νοµού. ». 
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* διάβαζε: Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

**διάβαζε: Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής                                  

                                                                                                                                                 ». 

 

Κατά τα λοιπά η ανωτέρω (α σχετική) εγκύκλιό µας εξακολουθεί να ισχύει ως έχει. 
 

 

                                                                              O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 

 

 

 

                                                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ  

Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ CITES: (∆ιαβιβάζεται και ηλεκτρονικά) 

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 
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Β. ∆ΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ CITES: (∆ιαβιβάζεται και ηλεκτρονικά) 

1. ∆/νσεις ∆ασών των Νοµών του Κράτους άνευ ∆ασαρχείων            

                                                                          Έδρες τους 
2. ∆ασαρχεία            Έδρες τους 
                                     

Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Το παρόν διαβιβάζεται και ηλεκτρονικά) 

    ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 

α. ∆/ΝΣΗ 19
η
 ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ  

(Με την παράκληση ενηµέρωσης των αρµόδιων τελωνειακών αρχών) 

β. ∆/ΝΣΗ 33
η
 ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ 

                                     Καραγιώργη Σερβίας 10 101 84 Αθήνα 

γ. ΕΛ.Υ.Τ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

                                                          Πρώην Αµερικανική Βάση 

                                                       16777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

                                                           

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: (Το παρόν διαβιβάζεται και ηλεκτρονικά) 

Α. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ του Κράτους: 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆/ΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

2. ∆/ΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Πλην των ∆/νσεων ∆ασών των Νοµών 

Καστοριάς και ∆ωδεκανήσου, καθώς και των ∆/νσεων ∆ασών των Νοµών άνευ ∆ασαρχείων, οι 
οποίες περιλαµβάνονται στους κύριους αποδέκτες της παρούσης) 

                                                                                                                      Έδρες τους 
Β. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

     ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

1. ∆/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

2. ∆/ΝΗ Κ.Α.Φ.Ε. 

                Αχαρνών 2 Ενταύθα 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 

2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού   

3. Γραφείο κ. Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών 

4. Γραφείο κ. Προϊσταµένου Γεν. ∆/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φ.Π. 

5. ∆/νσεις Κ.Υ. ενταύθα 

6. Επιστηµονική Αρχή CITES 

7. κ.κ. Υπαλλήλους του Τµήµατος ∆ιεθνών Συµβάσεων Ενταύθα 

8. ∆/νση Οργάνωσης – Τµήµα Πληροφορικής  Αµαλιάδος 17 Αθήνα (Προκειµένου να αναρτήσει την 

παρούσα εγκύκλιο στον επίσηµο δικτυακό τόπο για την Εφαρµογή της CITES στη χώρα µας) 
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