
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

5 1. Εξαγωγέας/ Επανεξαγωγέας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΞΑΓΩΓΗ

ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ

3. Εισαγωγέας

5

12. Παράρτημα ΕΕ 13. Πηγή 14. Σκοπός

17. Ημερομηνία Έκδοσης

20. Ημερομηνία Έκδοσης

Υπογραφή

15. Χώρα καταγωγής

16. Αρ. Άδειας

18. Χώρα τελευταίας επανεξαγωγής

5. Χώρα εισαγωγής

7. Εκδίδον διαχειριστικό όργανο

9. Καθαρό βάρος (kg)

ΑΔΕΙΑ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

ΛΟΙΠΑ:

4. Χώρα (επαν)εναξαγωγής

11. Προσάρτημα CITES

23. Με το παρόν υποβάλλω αίτηση για έκδοση της πραναφερόμενης άδειας/ προαναφερόμενου πιστοποιητικού.

Τα ζωντανά ζώα θα μεταφέρονται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της CITES 

για τη μεταφορά και την προπαρασκευή των αποστολών ζωντανών 

άγριων ζώων ή, σε περίπτωση αερομεταφοράς, τους κανονισμούς για τα 

ζωντανά ζώα που έχει δημοσιεύσει η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών 

Μεταφορών (ΔΕΑΜ- ΙΑΤΑ)

     ____________________________________

Τόπος και Ημερομηνία

     ____________________________________

19. Αρ. Πιστοποιητικού

Ονοματεπώνυμο Αιτούντος

22. Κοινή ονομασία του είδους

21. Επιστημονική ονομασία του είδους

10. Ποσότητα

Α
ΙΤ

Η
Σ

Η

Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora

Παρατηρήσεις (π.χ. για σκοπούς εισαγωγής, λεπτομερείς συνθήκες διαβίωσης για τα ζωντανά δείγματα κλπ)

Επισυνάπτω τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δηλώνω ότι, εξ' όσων 

γνωρίζω και πιστεύω, όλα τα διαβιβαζόμενα στοιχεία είναι ορθά. 

Δηλώνω ότι κατά το παρελθόν δεν έχει απορριφθεί ανάλογη αίτηση 

άδειας/ πιστοποιητικού για τα ως άνω δείγματα.

     ____________________________________

6.Τοποθεσία όπου διατηρούνται ζωντανά δείγματα ειδών του

Παραρτήματος Α

8. Περιγραφή δειγμάτων (συμπεριλαμβανομένων σημάνσεων, 

φύλου/ημερομηνίας γέννησης για τα ζώντα ζώα)



Οδηγίες και επεξηγήσεις 

1. Πλήρες ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του εξαγωγέα/επανεξαγωγέα και όχι του αντιπροσώπου του. 

Όσον αφορά τα πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας, το πλήρες ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση 

του νόμιμου ιδιοκτήτη. 

 

2. Δεν συμπληρώνεται. 

 

3. Πλήρες ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του πραγματικού εισαγωγέα και όχι του αντιπροσώπου του. 

Παραμένει κενό στα πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας. 

 

5. Παραμένει κενό στα πιστοποιητικά προσωπικής ιδιοκτησίας. 

 

6. Συμπληρώνεται μόνο στο έντυπο της αίτησης σε περίπτωση ζωντανών δειγμάτων ειδών του 

παραρτήματος Α, εκτός των δειγμάτων που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία ή έχουν αναπαραχθεί 

τεχνητά. 

 

8. Η περιγραφή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη και να περιλαμβάνει κωδικό τριών 

γραμμάτων σύμφωνα με το παράρτημα VII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 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. 

 

9/10. Οι μονάδες ποσότητας ή/και καθαρής μάζας επιλέγονται σύμφωνα με αυτές του παραρτήματος VII 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006. 

 

11. Συμπληρώνεται ο αριθμός του προσαρτήματος CITES (I, II ή III) στο οποίο περιλαμβάνεται το είδος 

κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την άδεια ή το πιστοποιητικό. 

 

12. Συμπληρώνεται το γράμμα του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 (Α, Β ή Γ) στο 

οποίο περιλαμβάνεται το είδος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

 

13. Για να δηλωθεί η πηγή, χρησιμοποιείται ένας από τους ακόλουθους κωδικούς: 

W Ζώα που έχουν αποσπασθεί από το φυσικό τους περιβάλλον 

R Δείγματα ζώων που ανατράφηκαν 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 

D Ζώα του παραρτήματος Α που εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία για εμπορικούς σκοπούς σε 

επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο μητρώο της Γραμματείας CITES, σύμφωνα με το 

ψήφισμα Conf. 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 

A Φυτά του παραρτήματος Α τεχνητά αναπαραχθέντα για μη εμπορικούς σκοπούς και φυτά των 

παραρτημάτων Β και Γ, τεχνητά αναπαραχθέντα σύμφωνα με το κεφάλαιο XIII του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους 

C Ζώα που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία σύμφωνα με το κεφάλαιο XIII του κανονισμού (ΕΚ) 



αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους 

F Ζώα γεννημένα σε αιχμαλωσία, αλλά για τα οποία δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια του 

κεφαλαίου XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, καθώς και μέρη και παράγωγά τους 

I Κατασχεθέντα ή δημευμένα δείγματα (1) 

O Προσυμβασιακά δείγματα (1) 

U Πηγή άγνωστη (να αιτιολογηθεί) 

 
 

14. Για να δηλωθεί ο σκοπός για τον οποίο (επαν)εξάγονται/εισάγονται τα δείγματα, χρησιμοποιείται 

ένας από τους ακόλουθους κωδικούς: 

B Εκτροφή σε αιχμαλωσία ή τεχνητή αναπαραγωγή 

E Εκπαιδευτικοί σκοποί 

G Βοτανικοί κήποι 

H Κυνηγετικά τρόπαια 

L Λόγοι τήρησης της νομοθεσίας/δικαστικοί λόγοι/ιατροδικαστικοί λόγοι 

M Ιατρικοί σκοποί (συμπεριλαμβανομένης της βιοϊατρικής έρευνας) 

N Επανεισαγωγή ή εισαγωγή στο φυσικό περιβάλλον 

P Προσωπικοί λόγοι 

Q Τσίρκα και περιοδεύουσες εκθέσεις 

S Επιστημονικοί σκοποί 

T Εμπορικοί σκοποί 

Z Ζωολογικοί κήποι 

 
 

15 έως 17. Χώρα καταγωγής είναι η χώρα στην οποία τα δείγματα αφαιρέθηκαν από το φυσικό τους 

περιβάλλον, γεννήθηκαν και εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία ή αναπαράχθηκαν τεχνητά. Όταν 

πρόκειται για τρίτη χώρα, τα τετραγωνίδια 16 και 17 πρέπει να περιέχουν λεπτομέρειες της 

σχετικής άδειας. Όπου δείγματα προερχόμενα από ένα κράτος μέλος της Ένωσης εξάγονται από 

ένα άλλο, στο τετραγωνίδιο 15 σημειώνεται μόνο το όνομα του κράτους μέλους καταγωγής. 

 

18 έως 20. Χώρα τελευταίας επανεξαγωγής είναι, όταν πρόκειται για πιστοποιητικό επανεξαγωγής, η τρίτη 

χώρα επανεξαγωγής από την οποία εισήχθησαν τα δείγματα πριν επανεξαχθούν από την Ένωση. 

Όταν πρόκειται για άδεια εισαγωγής, είναι η τρίτη χώρα επανεξαγωγής από την οποία πρόκειται 

να εισαχθούν τα δείγματα. Τα τετραγωνίδια 19 και 20 πρέπει να περιέχουν λεπτομερή στοιχεία 

του σχετικού πιστοποιητικού επανεξαγωγής. 

 

21. Η επιστημονική ονομασία πρέπει να συμφωνεί με τις πρότυπες αναφορές ονοματολογίας του 

παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006. 

 

23. Να παρασχεθούν κατά το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες και να αιτιολογηθούν τυχόν 

παραλείψεις των πληροφοριών που απαιτούνται με βάση τα ανωτέρω. 

 

 

(1)  Ο εν λόγω κωδικός χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με άλλο κωδικό πηγής. 

 


