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Αναρτητέο στο διαδίκτυο Α∆Α:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΘΗΝΑ, 19-01-2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 120189/197
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α.
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠ/ΝΤΟΣ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών
& ∆ΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ CITES
(Κεντρική ∆ιαχειριστική Αρχή CITES)
----------------------------Ταχ. ∆/νση
: Χαλκοκονδύλη 31
ΚΟΙΝ.: Όπως ο Πίνακας Κοινοποίησης
Ταχ. Κώδικας : 10164 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ζ. Πρωϊµάκης
Τηλέφωνο
: 210 2124568
FAX
: 210 5240194
ΘΕΜΑ: ∆ιεθνής Σύµβαση CITES – Νεότερη επικαιροποίηση του ισχύοντος
Θεσµικού πλαισίου, που αφορά στην εκ νέου (διπλή) τροποποίηση των
εφαρµοστικών κανονισµών Καν. (ΕΚ) 865/2006 και (ΕΕ) 792/2012.
ΣΧΕΤ.: Η αριθµ. 173846/2441/07-09-2012 εγκύκλιός µας «∆ιεθνής Σύµβαση CITES – Νεότερη
επικαιροποίηση του ισχύοντος Θεσµικού πλαισίου, που αφορά στην διπλή τροποποίηση
του Καν. (ΕΚ) 865/2006».

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, σας ενηµερώνουµε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εξέδωσε δύο (2) νέους Κανονισµούς µε τους οποίους τροποποιήθηκε εκ νέου αφ’ ενός ο
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 865/2006 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συµβουλίου και αφετέρου ο Κανονισµός (ΕΕ) αριθ.
792/2012 σχετικά µε τη θέσπιση κανόνων σχεδιασµού των αδειών, πιστοποιητικών και
άλλων εγγράφων που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 338/97 για την προστασία
των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας µε τον έλεγχο του εµπορίου τους και µε την
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής.
Οι δύο ως άνω νέοι Κανονισµοί τιτλοφορούνται, αντίστοιχα:
Ο πρώτος:
«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/56 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 15ης Ιανουαρίου 2015 για την
τροποποίηση, όσον αφορά το εµπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συµβουλίου» και δηµοσιεύθηκε στις 16-01-2015
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο φύλλο L 10/16-01-2015.
Όπως και κάθε προγενέστερος σχετικός µε το θέµα κανονισµός, ο νέος κανονισµός
είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος.
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Σύµφωνα δε µε το άρθρο 2 αυτού, αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (δηλαδή στις 05-02-2015)
Ο ανωτέρω Κανονισµός βρίσκεται αναρτηµένος στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
στον
δικτυακό
τόπο:
http://eur-lex.europa.eu/oj/directaccess.html;ELX_SESSIONID=5s9RJR8VwrMssCvwwhGyqJLnnxt2znbbJW1Lc3KNT
Z8zbpcssTQF!-70376500?locale=el . Αφού εισέλθετε στην ως άνω ιστοσελίδα,
συµπληρώνεται στο κάτωθι εικονίδιο τα στοιχεία του φύλλου:
Απευθείας πρόσβαση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Έτος

2015

Σειρά ΕΕ

L (Νοµοθεσία)

Υποσειρά της ΕΕ

Aριθµός ΕΕ 10

και πατάτε το εικονίδιο «

».

Στην νέα ιστοσελίδα θα εµφανιστεί ο τίτλος του Κανονισµού, τον οποίο και επιλέγετε για
να εµφανιστεί το κείµενό του. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να τον επιλέξετε στην ίδια
ιστοσελίδα, υπό τον τίτλο:

∆ιαθέσιµε̋ γλώσσε̋ και µορφότυποι
σε pdf µορφή, επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο κάτω από την ένδειξη EL

Ο δεύτερος:
«ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/57 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Ιανουαρίου
2015 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 της
Επιτροπής σχετικά µε τη θέσπιση κανόνων σχεδιασµού των αδειών,
πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων που προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
338/97 του Συµβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας
µε τον έλεγχο του εµπορίου τους και µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
865/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συµβουλίου» και δηµοσιεύθηκε οµοίως στις 16-012015 στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο φύλλο L 10/16-01-2015.
Όπως και κάθε προγενέστερος σχετικός µε το θέµα κανονισµός, ο νέος κανονισµός
είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος µέλος.
Σύµφωνα δε µε το άρθρο 2 αυτού, αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή
του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (δηλαδή στις 05-02-2015)
Ο ανωτέρω Κανονισµός βρίσκεται αναρτηµένος στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
στον
δικτυακό
τόπο:
http://eur-lex.europa.eu/oj/directaccess.html;ELX_SESSIONID=5s9RJR8VwrMssCvwwhGyqJLnnxt2znbbJW1Lc3KNT
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Z8zbpcssTQF!-70376500?locale=el . Αφού εισέλθετε στην ως άνω ιστοσελίδα,
συµπληρώνεται στο κάτωθι εικονίδιο τα στοιχεία του φύλλου:
Απευθείας πρόσβαση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Έτος

2015

Σειρά ΕΕ

L (Νοµοθεσία)

Υποσειρά της ΕΕ

Aριθµός ΕΕ 10

και πατάτε το εικονίδιο «

».

Στην νέα ιστοσελίδα θα εµφανιστεί ο τίτλος του Κανονισµού, τον οποίο και επιλέγετε για
να εµφανιστεί το κείµενό του. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να τον επιλέξετε στην ίδια
ιστοσελίδα, υπό τον τίτλο:

∆ιαθέσιµε̋ γλώσσε̋ και µορφότυποι
σε pdf µορφή, επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο κάτω από την ένδειξη EL
Με τους ως άνω κανονισµούς επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές στο ήδη ισχύον
καθεστώς:
-

Θα απαιτείται άδεια εισαγωγής για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση
κυνηγετικών τροπαίων από έξι (6) είδη CITES [Αφρικανικό λιοντάρι, πολική
αρκούδα, Αφρικανικός ελέφαντα (για πληθυσµούς που δεν περιλαµβάνονται στον
Πίνακα Α του Καν. 338/97, για τους οποίους ήδη έχουν εφαρµογή οι απαιτήσεις
άδειας εισαγωγής), νότιος λευκός ρινόκερος (για πληθυσµούς που δεν
περιλαµβάνονται στον Πίνακα Α του Καν. 338/97, για τους οποίους ήδη έχουν
εφαρµογή οι απαιτήσεις άδειας εισαγωγής), ιπποπόταµος και ορεινό πρόβατο –
αργκάλι],

-

Τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν µια ξεκάθαρη νοµική βάση να
αρνηθούν την έκδοση άδειας εισαγωγής στην περίπτωση σοβαρών αµφιβολιών ως
προς την νοµιµότητα ενός φορτίου προϊόντων CITES, εάν δεν παρέχονται από την
χώρα εξαγωγής ικανοποιητικές πληροφορίες σε αυτό το σηµείο.

-

Καθιερώνεται, για τους µουσικούς που ταξιδεύουν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
ένα ειδικό πιστοποιητικό για µουσικά όργανα που περιέχουν προϊόντα CITES.

Υπενθυµίζουµε σ’ όλους τους αποδέκτες του παρόντος ότι προς διευκόλυνση του έργου
σας, µε ευθύνη και µέριµνα του Τµήµατος ∆ιακίνησης και Εµπορίας ∆ασικών Προϊόντων
και Ειδών CITES της ∆/νσης Προγραµµατισµού και ∆ασικής Πολιτικής (Κεντρική
∆ιαχειριστική Αρχή CITES) και µε την τεχνική υποστήριξη του Τµήµατος Υποστήριξης
Χρηστών, Λειτουργίας Συστηµάτων και ∆ικτύου της ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
επικαιροποιείται διαρκώς και εµπλουτίζεται µε νεότερο υλικό η πληροφόρηση που
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παρέχεται στον ειδικό για την εφαρµογή της Σύµβασης CITES στην Ελλάδα δικτυακό τόπο
www.ypeka.gr.
η

Και οι δύο ως άνω Κανονισµοί µε µέριµνά µας, έως την 5 Φεβρουαρίου 2015
(ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος τους) θα αναρτηθούν επίσης και θα βρίσκονται στο
εξής αναρτηµένοι στον ως άνω δικτυακό τόπο www.ypeka.gr (∆ΑΣΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES) υπό τις κατά σειρά επιλογές: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - Κοινοτική νοµοθεσία
για την εφαρµογή της ∆ιεθνούς Σύµβασης CITES.
Οι υπηρεσίες σας οφείλουν να εφαρµόζουν απαρέγκλιτα το ως άνω
επικαιροποιηµένο θεσµικό πλαίσιο και να µεριµνούν ώστε, µέσω του ως άνω δικτυακού
τόπου, να ενηµερώνονται άµεσα για κάθε επικαιροποίηση ή συµπλήρωση της σχετικής µε
το θέµα νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ

ΤΡΥΦΩΝ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ για ενέργεια
Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ CITES: (Το παρόν διαβιβάζεται και ηλεκτρονικά)
1

2

3

4

5

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

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

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)
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)
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)

Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 33, 26441 Πάτρα

Μ. Κοτοπούλη 62, 45445 Ιωάννινα

∆ιοικητήριο, 52100 Καστοριά
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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
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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)
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Περιοχή ΤΕΙ (∆ασικό Φυτώριο Φοινικιάς),71410 Ηράκλειο

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)

Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8, 18538 Πειραιάς

Γ. Μαύρου 2, 85100 Ρόδος

Β. ∆ΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΗΣ CITES:
CITES: (∆ιαβιβάστηκε και µε e-mail )
1. ∆/νσεις ∆ασών των Νοµών του Κράτους άνευ ∆ασαρχείων
2. ∆ασαρχεία
Έδρες τους

Έδρες τους

Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (∆ιαβιβάστηκε και µε e-mail )
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
α. ∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ
(Με την παράκληση ενηµέρωσης των αρµόδιων τελωνειακών αρχών)
Καραγιώργη Σερβίας 10 101 84 Αθήνα
β. ∆/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
Καραγιώργη Σερβίας 10 101 84 Αθήνα
γ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΛΩΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ακτή Κονδύλη 32, 18545 Πειραιάς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ για κοινοποίηση:
1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
α) ΓΕΝΙΚΕΣ ∆/ΝΣΕΙΣ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έδρες τους
β) ∆/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

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
1.
2.
3.
4.
5.

Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Γραφείο κ. Προϊσταµένου Γεν. ∆/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος
Επιστηµονική Αρχή CITES
κ.κ. Υπαλλήλους του Τµήµατος ∆ιακίνησης και Εµπορίας ∆ασικών Προϊόντων και Ειδών CITES Ενταύθα
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