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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 80
31 Ιανουαρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 115276/44
Αγορά και πώληση των ειδών της αυτοφυούς χλωρί−
δας και άγριας πανίδας που κινδυνεύουν με εξαφά−
νιση και των δειγμάτων αυτών, επεξεργασμένων ή
μη, μεταξύ εγκεκριμένων επιστημονικών ιδρυμάτων
με σκοπό την αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία ή τον
τεχνητό πολλαπλασιασμό από όπου θα προκύψουν
αυξημένα οφέλη για τα εν λόγω είδη από άποψη δι−
ατήρησης, ή την έρευνα και εκπαίδευση με στόχο τη
διατήρηση ή συντήρηση των εν λόγω ειδών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντες υπόψη:
1. Τα άρθρα ΙΙΙ και XIV παράγραφοι 1,2 και 3 της κυρω−
θείσας με το Ν. 2055/1992 «Κύρωση Σύμβασης διεθνούς
εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που
κινδυνεύουν να εξαφανισθούν με τα Παραρτήματα Ι και
ΙΙ αυτής» (ΦΕΚ 105/τ.Α΄/30−06−1992) σύμβασης.
2. Τα άρθρα 4, 5, 8 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 και 9 του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου της 9ης
Δεκεμβρίου 1996 «για την προστασία των ειδών άγριας
πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου
τους» (ΦΕΕΚ αριθ. L 61/03−03−1997), όπως τροποποιήθηκε
με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 398/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου
2009 «περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών
άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπο−
ρίου τους όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες
που ανατίθενται στην Επιτροπή» (ΦΕΕΚ αριθ. L 126/21−
05−2009).
3. Το άρθρο 60 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006
της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2006 «για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των
ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του
εμπορίου τους» (ΦΕΕΚ L 166/19−06−2006), όπως τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
100/2008 της Επιτροπής της 4ης Φεβρουαρίου 2008
«για τροποποίηση, όσον αφορά τις συλλογές δειγμάτων

και ορισμένες διατυπώσεις σχετικά με το εμπόριο των
ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 865/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανό−
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του
Συμβουλίου» (ΦΕΕΚ L 31/05−02−2008).
4. Το άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 709/2010 της
Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 2010 «περί τροποποίησης
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, για
την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρί−
δας με τον έλεγχο του εμπορίου τους» (ΦΕΕΚ αριθ. L
212/12−08−2010).
5. Την παράγραφο 6 του άρθρου 258 του Ν. Δ. 86/1969
και ιδίως το εδάφιο β αυτής, όπως η παράγραφος 6
προστέθηκε με το εδάφιο β της παραγράφου 5 του
άρθρου 57 του Ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πι−
στοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης
Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων
προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και “Εταιρείας
Αξιοποίησης Αγροτικής Γης” Α.Ε. και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 200/τ. Α΄/27−08−1998).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1, 2 και 3, 2 παρ.
1(ζ) του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου»
(ΦΕΚ 34/τ.Α΄/17−03−1983), όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (Α 70) και του άρθρου 65 του
Ν. 1892/1990 (Α 101).
7. Την αριθμ. 99098/5881/16−10−2006 Κοινή Απόφαση
(ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 1570/τ.Β΄/26−
10−2006) «Εμπορία των ειδών της άγριας πανίδας και
της αυτοφυούς χλωρίδας».
8. Το άρθρο 20 παράγραφοι 1 εδάφιο α και 3 του Ν.
3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων,
κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιω−
μάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/τ.Α΄/24−12−2003).
9. Την αριθμ. 102181/5708/03−12−2007 (ΦΕΚ 539/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./18−12−2007) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Επανασύσταση και ορισμός
μελών της Επιστημονικής Επιτροπής Εμπορίας Ειδών
Αυτοφυούς Χλωρίδας και Άγριας Πανίδας (Επιστημονική
Αρχή CITES) σε εφαρμογή του Εθνικού και Κοινοτικού
Δικαίου».
10. Το αριθμ. 34/21−09−2005 έγγραφο της Επιστημο−
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νικής Αρχής CITES για τα είδη αυτοφυούς χλωρίδας
και άγριας πανίδας, με το οποίο η εν λόγω Αρχή γνω−
μοδότησε, μεταξύ άλλων, για τις προϋποθέσεις και τις
διαδικασίες πιστοποίησης Επιστημονικών Ιδρυμάτων,
σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1808/2001, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, αντιστοιχεί στο άρθρο
60 του τελευταίου.
11. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214/τ.Α΄/07−10−2009).
12. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/05−11−2009).
13. Την αριθμ. 52167/21−12−2009 Κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 2514/τ.Β΄/22−12−2009).
14. Το Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/τ.Α΄/07−
09−2010).
15. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Α 98).
16. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε :
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η λήψη μέτρων
για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της
4ης Μαΐου 2006 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμ−
βουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας
και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους» (ΦΕΕΚ
L 166/19−06−2006), όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 100/2008 ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Φεβρουαρίου 2008 «για τροπο−
ποίηση, όσον αφορά τις συλλογές δειγμάτων και ορι−
σμένες διατυπώσεις σχετικά με το εμπόριο των ειδών
άγριας πανίδας και χλωρίδας, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
865/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμο−
γής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου»
(ΦΕΕΚ L 31/05−02−2008).
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής
Η απόφαση αυτή αφορά στην χορήγηση παρέκκλι−
σης των απαγορεύσεων του άρθρου 8 παράγραφος
1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 στα επιστημονικά
ιδρύματα, προκειμένου να αγοράζουν, να προσφέρουν
προς αγορά, να αποκτούν για εμπορικούς σκοπούς, να
εκθέτουν για εμπορικούς σκοπούς, να χρησιμοποιούν
για κερδοσκοπικό σκοπό και να πωλούν, να κατέχουν με
σκοπό την πώληση, να προσφέρουν προς πώληση ή να
μεταφέρουν προς πώληση δείγματα ειδών του πίνακα
Α του σε ισχύ κάθε φορά παραρτήματος του Κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, όπως αυτό αντικαταστάθηκε

από το παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 407/2009
και όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και των δειγμάτων
αυτών, επεξεργασμένων ή μη.
Άρθρο 3
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν
οι ακόλουθοι ορισμοί:
(α) ως «Επιστημονικό ίδρυμα» νοείται ο φορέας που
εμπίπτει στην κατηγορία του άρθρου 60 του Κανο−
νισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 100/2008.
(β) ως «Πιστοποιητικό έγκρισης» νοείται το πιστοποι−
ητικό με το οποίο βεβαιώνεται η έγκριση ενός φορέα
ως επιστημονικό ίδρυμα.
(γ) ως «Πιστοποιητικό χορήγησης παρέκκλισης» νο−
είται το πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται η
χορήγηση σε επιστημονικό ίδρυμα παρέκκλισης των
απαγορεύσεων της παραγράφου 1 άρθρου 8 του Καν.
(ΕΚ) αριθ. 339/97.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Προυποθέσεις και διαδικασία έγκρισης Επιστημονικών
Ιδρυμάτων
Άρθρο 4
Επιστημονικά Ιδρύματα
Ως Επιστημονικά Ιδρύματα, δύνανται να εγκριθούν οι
ακόλουθοι φορείς:
α) Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
β) Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
γ) Τα Ερευνητικά Ινστιτούτα
δ) Τα Ερευνητικά Κέντρα
ε) Τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας
στ) Οι Ζωολογικοί Κήποι
ζ) Οι Βοτανικοί Κήποι
Άρθρο 5
Αρμοδιότητα έγκρισης
1. Αρμόδια αρχή για την έγκριση ενός φορέα εκ των
αναφερομένων στο άρθρο 3 ως Επιστημονικό Ίδρυμα
είναι η Κεντρική Διαχειριστή Αρχή CITES.
2. Για την έγκριση από την αρμόδια αρχή απαιτείται
η σύμφωνη γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής της
περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 258 του
Ν.Δ. 86/1969, όπως προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της
παραγράφου 5 του άρθρου 57 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200
Α΄) και όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3
του άρθρου 20 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α΄).
Άρθρο 6
Προϋποθέσεις Έγκρισης
Οι φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 4 εγκρίνονται
ως επιστημονικά ιδρύματα εφόσον πληρούνται όλες τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Οι φορείς έχουν νόμιμα στην κατοχή τους ή προτίθε−
νται να αποκτήσουν δείγματα ειδών της άγριας πανίδας
και αυτοφυούς χλωρίδας που περιλαμβάνονται στον Πίνα−
κα Α του παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97,
όπως αντικαταστάθηκε από το παράρτημα του Κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθ. 407/2009 και όπως κάθε φορά ισχύει.
β. Τα ζωικά ή τα φυτικά δείγματα ή και αμφότερα
βρίσκονται κάτω από τον άμεσο έλεγχο των φορέων,
διατηρούνται σε κατάλληλους χώρους και υφίστανται
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επαγγελματική διαχείριση, συμβατή με τις αρχές της
κυρωθείσας με το Ν. 2055/1992 Σύμβασης (CITES).
γ. Τα δείγματα που αποκτώνται χρησιμοποιούνται
κυρίως για αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία ή τεχνητό
πολλαπλασιασμό από όπου θα προκύψουν αυξημένα
οφέλη για τα εν λόγω είδη από άποψη διατήρησης, ή για
ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς που στοχεύουν
στη διατήρηση και προστασία των ειδών.
Άρθρο 7
Αίτηση έγκρισης
1. Προκειμένου να εγκριθεί ένας εκ των φορέων που
αναφέρονται στο άρθρο 4, ως επιστημονικό ίδρυμα πρέ−
πει να υποβάλλει αίτηση στην Κεντρική Διαχειριστή
Αρχή CITES.
2. Η αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει
να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:
(α) Νομικά κατοχυρωμένη επωνυμία του φορέα (στην
Ελληνική και Αγγλική γλώσσα).
(β) Ταχυδρομική διεύθυνση (οδός και αριθμός, πόλη,
ταχ. κώδικας)
(γ) Αριθμός τηλεφώνου, τηλεομοιότυπου και ηλεκτρο−
νικού ταχυδρομείου.
(δ) Κείμενο που να αναφέρει τη φύση και τους σκο−
πούς του φορέα.
(ε) Αριθμό και τύπο των δειγμάτων ειδών του Πίνακα
Α του εν ισχύι παραρτήματος του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97
που διατηρεί στις συλλογές του, και αποδείξεις για
τη νομιμότητα απόκτησης και κατοχής των δειγμάτων,
επισυνάπτοντας αναλυτικό κατάλογο με την επιστημο−
νική ονομασία των ως άνω ειδών, ομαδοποιημένα κατά
ταξινομική βαθμίδα κλάσης, οικογένειας και γένους, και
αναγράφοντας σε ξεχωριστές στήλες έναντι εκάστου
είδους:
i. Το Παράρτημα της Σύμβασης CITES και τον Πίνακα
του εν ισχύ παραρτήματος του καν. (ΕΚ) αριθ 338/97,
όπου περιλαμβάνεται το είδος,
ii. τον αριθμό δειγμάτων,
iii. τον τρόπο απόκτησης εκάστου δείγματος,
iv. τον τύπο του δείγματος και
v. διευκρινιστικές πληροφορίες (αριθμούς εγγράφων
κ.λ.π.) που πιστοποιούν την νόμιμη απόκτηση και κατοχή
του δείγματος.
(στ) Λεπτομερή έκθεση για τα προγράμματα εκτρο−
φής και πολλαπλασιασμού των ειδών που διατηρούνται
στους χώρους του ή/και για τη φύση των ερευνητικών
ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν εκτελεστεί
αναφορικά με τα είδη αυτά.
(ζ) Εφόσον τα δείγματα της συλλογής προορίζονται
για εκτροφές ή πολλαπλασιασμούς, ένα κείμενο όπου να
αναφέρονται τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν
για τη διατήρηση του είδους.
(η) Εφόσον τα δείγματα της συλλογής διατηρούνται
για ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, ένα κείμε−
νο όπου να αναφέρονται οι στόχοι που αναμένεται να
επιτευχθούν αναφορικά με τη διατήρηση ή συντήρηση
του είδους.
Άρθρο 8
Πιστοποιητικό έγκρισης
1. Κατόπιν της έγκρισης ενός εκ των αναφερόμενων στο
άρθρο 3 φορέων ως Επιστημονικό ίδρυμα εκδίδεται υπέρ
του το Πιστοποιητικό Έγκρισης και του αποδίδεται επτα−
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ψήφιος αριθμός καταχώρησης ο οποίος θα αποτελείται
κατά τα δύο πρώτα ψηφία από τα δύο γράμματα GR
(που συνθέτουν τον Κωδικό της Ελλάδας σύμφωνα με το
πρότυπο ISO), κατά τα δύο επόμενα από διψήφιο αριθμό
που αντιστοιχεί στον κωδικό της κατηγορίας του κατά το
άρθρο 4 της παρούσας επιστημονικού ιδρύματος, όπως
ο εν λόγω κωδικός ανά κατηγορία προσδιορίζεται στο
Παράρτημα Ι της παρούσας και, κατά τα τρία τελευταία,
από τριψήφιο αριθμό, μοναδικό για κάθε φορέα.
2. Το Πιστοποιητικό έγκρισης ανταποκρίνεται στο
υπόδειγμα που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙ.
Άρθρο 9
Μητρώο Ερευνητικών Ιδρυμάτων
1. Η Κεντρική Διαχειριστική Αρχή CITES διατηρεί ει−
δικό μητρώο «καταγραφής επιστημονικών ιδρυμάτων
σύμφωνα με το άρθρο 60 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
865/2006, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 100/2008».
2. Η Κεντρική Διαχειριστική Αρχή CITES καταχωρεί ένα
επιστημονικό ίδρυμα στο ειδικό μητρώο «καταγραφής
επιστημονικών ιδρυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 60
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, όπως τροποποι−
ήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
100/2008» εντός δεκαπέντε ημερών από την χορήγηση
του πιστοποιητικού έγκρισης στο εν λόγω επιστημονικό
ίδρυμα.
3. Η Κεντρική Διαχειριστική Αρχή CITES , γνωστοποι−
εί την έγκριση ενός επιστημονικού ιδρύματος και τον
σχετικό κωδικό έγκρισης του στα αρμόδια Κοινοτικά
όργανα της Σύμβασης CITES, καθώς και στις Περιφε−
ρειακές Διαχειριστικές Αρχές CITES εντός δύο μηνών
από την χορήγηση του πιστοποιητικού έγκρισης στο εν
λόγω επιστημονικό ίδρυμα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Πιστοποιητικό χορήγησης παρέκκλισης από το άρθρο
8 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 για
τα επιστημονικά ιδρύματα
Άρθρο 10
Παρέκκλιση των απαγορεύσεων του άρθρου 8 παρά−
γραφος 1 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9
του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97, στα επιστημονικά ιδρύματα,
επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των απαγορεύσεων του
άρθρου 8 παράγραφος 1 του ως άνω κανονισμού να
αγοράζουν, να προσφέρουν προς αγορά, να αποκτούν
για εμπορικούς σκοπούς, να εκθέτουν για εμπορικούς
σκοπούς, να χρησιμοποιούν για κερδοσκοπικό σκοπό και
να πωλούν, να κατέχουν με σκοπό την πώληση, να προ−
σφέρουν προς πώληση ή να μεταφέρουν προς πώληση
δείγματα ειδών του πίνακα Α του σε ισχύ κάθε φορά
παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.
2. Στα επιστημονικά ιδρύματα χορηγείται κατόπιν σχε−
τικής αιτήσεώς τους πιστοποιητικό χορήγησης παρέκ−
κλισης από την αρμόδια κατά περίπτωση Διαχειριστική
Αρχή CITES το οποίο καλύπτει όλα τα δείγματα, των
ειδών που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α του εν ισχύ
Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, της
συλλογής του που προορίζονται για:
(α) αναπαραγωγή σε αιχμαλωσία ή τεχνητό πολλα−
πλασιασμό από όπου θα προκύψουν αυξημένα οφέλη
για τα εν λόγω είδη από άποψη διατήρησης ή
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(β) ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς με στόχο
τη διατήρηση ή συντήρηση των εν λόγω ειδών.
3. Οποιαδήποτε αγορά ειδών που καλύπτονται από
το πιστοποιητικό χορήγησης παρέκκλισης, επιτρέπεται
μόνο μεταξύ επιστημονικών ιδρυμάτων που διαθέτουν
παρόμοιο πιστοποιητικό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
γορίας των επιστημονικών ιδρυμάτων για την χρησι−

Άρθρο 11
Ισχύς

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

Κωδικοί προσδιορισμού της κατά το άρθρο 4 κατη−
μοποίησή τους στην χορήγηση του κατά το άρθρο 8
παράγραφος 1 αριθμού καταχώρησης

01

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

02

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

03

Ερευνητικά Ινστιτούτα

Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2011

04

Ερευνητικά Κέντρα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

05

Μουσεία Φυσικής Ιστορίας

06

Ζωολογικοί Κήποι

07

Βοτανικοί Κήποι

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΥΦΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & Φ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ,
ΔΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(Κεντρική Διαχειριστική Αρχή CITES)

Αθήνα

:

Αρ. Πρωτ :

Προς :

Ταχ.Δ/νση
: Χαλκοκονδύλη 31
Τ.Κ
Πληροφορίες
Τηλ
FAX

: 10164, Αθήνα
:
:
:
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

(ως Επιστημονικό Ίδρυμα που εμπίπτει στην κατηγορία του άρθρου 60 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006)
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα ΙΙΙ και XIV παράγραφοι 1,2 και 3 της κυρωθείσας με το Ν. 2055/1992 «Κύρωση Σύμβασης διεθνούς
εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ
αυτής» (ΦΕΚ 105/τ.Α΄/30−06−1992) σύμβασης.
2. Τα άρθρα 4, 5, 8 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 και 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου της 9ης
Δεκεμβρίου 1996 «για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους»
(ΕΕ L 61/03−03−1997), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 398/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 «περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου
για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους όσον αφορά τις
εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή» (ΕΕ L 126/21−05−2009).
3. Το άρθρο 60 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2006 «για τη θέσπιση λε−
πτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών
άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους» (ΕΕ L 166/19−06−2006), όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 100/2008 της Επιτροπής της 4ης Φεβρουαρίου 2008 «για τροποποί−
ηση, όσον αφορά τις συλλογές δειγμάτων και ορισμένες διατυπώσεις σχετικά με το εμπόριο των 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» (ΕΕ L 31/05−02−2008).
4. Το άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 407/2009 της Επιτροπής της 14ης Μαΐου 2009 «περί τροποποίησης
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας
με τον έλεγχο του εμπορίου τους» (ΕΕ L 123/19−05−2009).
5. Το άρθρο 57 παρ. 5 εδάφιο β του Ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και
Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και
“Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης” Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 200/τ. Α΄/27−08−1998).
6. Το άρθρο 20 του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγ−
μάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/τ.Α΄/24−12−2003).
7. Την αριθμ. …………………ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
8. Το αριθμ. ……………… έγγραφο−αίτημα της …………………………….
9. Το αριθμ.. ……………………………. ερώτημά μας προς την Επιστημονική Αρχή CITES.
10. Την αριθμ. …………………. γνωμοδότηση της Επιστημονικής Αρχής CITES.
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Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι Τ Α Ι ότι:
1.
Ο/Η/Το « (επωνυμία του φορέα)………………………..» και υπό τον διακριτικό τίτλο «………. », που εδρεύει στην
…(πόλη)…………… (όδος:….. αριθμ.
, Τ.Κ.…………..), πληρεί τις προβλεπόμενες από την ΚΥΑ αριθ………………………… προϋποθέ−
σεις και εγκρίνεται, ως επιστημονικό ίδρυμα που εμπίπτει στην κατηγορία του άρθρου 60 του του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 865/2006, όπως ισχύει, με τον κωδικό: GRχχχχχ, στοιχεία του οποίου είναι:
•
Επωνυμία φορέα: (ελληνική)………………………………………………. /(Αγγλική)………………………………………………………………………………
•
Διακριτικός Τίτλος: ………………………………….
•
Ταχυδρομική διεύθυνση έδρας: Οδός………….. Αριθ………., Τ.Κ. ………. Πόλη …………. / ……………………………………………….
•
Αριθμοί τηλεφωνικής επικοινωνίας: ………………………………
•
Αριθμός τηλεομοιοτύπου: ………………………………..
•
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: …………………………..
•
Υπεύθυνος: Τίτλος…………..: Ονοματεπώνυμο .
2.
Ο/Η/Το « (επωνυμία του φορέα)…………………………….....» υπό τον διακριτικό τίτλο
« ………………. », εγκρίνεται ως επιστημονικό ίδρυμα, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος, για τα δείγματα ειδών
της άγριας πανίδας και χλωρίδας που κατέχει και που περιγράφονται στον ακόλουθο κατάλογο:
Κατάλογος δειγμάτων ειδών του Πίνακα Α του Καν. (ΕΚ) αριθ. 338/97, όπως ισχύει

Ανώτερη ταξινομική βαθμίδα
Επιστημονική
/
ονομασία
Higher Taxon
/
(Παρατίθεται για λόγους τα−
Scientific name
ξινομικούς μόνο)

Κοινή
ονομασία
/ Common
name

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
CITES
«για το διεθνές
εμπόριο των ειδών
της άγριας πανίδας
και χλωρίδας που
κινδυνεύουν να εξα−
φανισθούν»
κυρωθείσης με το
Ν.2055/1992
(ΦΕΚ 105/τ.Α΄/30−06−
1992)

(ΟΜΟΤΑΞΙΑ/CLASS)
(ΤΑΞΗ/ORDER)
Οικογένεια/Family

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
(ΕΚ) 338/1997
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 9ης Δεκεμβρί−
ου 1996 «για την
προστασία των
ειδών άγριας πανί−
δας και χλωρίδας
με τον έλεγχο του
εμπορίου τους»
(L 61/03−03−1997),
όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει

ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Περιγραφή

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ποσότητα

Είδος / Species

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

3.
Ο/Η/Το « (επωνυμία του φορέα)………………………..» υπό τον διακριτικό τίτλο « ………. » υποχρεούται:
α.
να ενημερώνει εγγράφως την Υπηρεσία μας (Κεντρική Διαχειριστική Αρχή CITES) για οποιαδήποτε μελλο−
ντική προσθήκη δειγμάτων ειδών στον ως άνω κατάλογο, υποβάλλοντας τον αναμορφωμένο – επικαιροποιημένο
κατάλογο, σε ηλεκτρονική μορφή.
β.
να ενημερώνει εγγράφως την Υπηρεσία μας (Κεντρική Διαχειριστική Αρχή CITES) για οποιεσδήποτε
αλλαγές που αφορούν στην επίσημη ονομασία της ή στα στοιχεία των υπευθύνων για τον φορέα φυσικών Προ−
σώπων.
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
(υπογραφή)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

õêöîúêöêîçïç éöçúêîç õðì÷ì÷ ú.ê.ï.
íê÷÷çðôòîïì - èĄĔ. ãĎĆĄē 227
õêîöçîç÷ - êĖĒĖĂćđĖ 63
õçøöç - ïđĒĂďċđĖ 327
îçòòîòç - ČđČčĊĕāĒČđ

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215

ïôñôøìòì - ĊđčĒĄĕĂĄē 1
ðçöî÷ç - ČđČčĊĕāĒČđ
ìöçïðêîô - õĈćČÿćđē 2
ñùøîðìòì - õĎ. ïĚďĔĕĄďĕČďđĖĝĎĈĚē 1

25310 22858
2410 597449
2810 300781
22510 46654

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîô÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

Ο.Π.Κ.

−

10 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα..
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό
Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επι−
στρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών
και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγ−
γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογί−
ζεται πριν την έκπτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρίζονται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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