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1. Eξαγωγέας/Επανεξαγωγέας
Exporter/Re-exporter

ΑΔΕΙΑ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
PERMIT/CERTIFICATE
ΕΙΣΑΓΩΓΗ/IMPORT

ΑΙΤΗΣΗ/APPLICATION

EΞΑΓΩΓΗ/ΕXPORT
EΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗ/RE-EXPORT
ΛΟΙΠΑ/OTHER:
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ/ COLLECTION SPECIMENS
3. Eισαγωγέας/Importer
Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και
χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση.
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora.
4. Χώρα (επαν)-εξαγωγής
Country of (re)-export
5. Χώρα εισαγωγής
Country of import
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6. Εγκεκριμένη τοποθεσία για ζωντανά δείγματα ειδών του
παραρτήματος Α
Authorized location for live-specimens of Annex A species

7. Εκδίδον διαχειριστικό όργανο/Issuing Management Authority

8. Περιγραφή δειγμάτων (συμπεριλαμβανομένων σημάνσεων,
φύλου/ημερομηνίας γεννήσεως για ζωντανά ζώα)
Description of Specimens (incl. marks, sex/date of birth for
live animals)

9. Καθαρό Βάρος ( Kg)/Net Mass (Kg)

10. Ποσότητα/Quantity

11. Προσάρτημα CITES
CITES Appendix

13. Πηγή
Source

12. Παράρτημα ΕΕ
EU Annex

14. Σκοπός
Purpose

15. Χώρα Καταγωγής/Country of Origin
16. Αριθμός Αδείας/Permit No.

17. Ημερομηνία έκδοσης/Date of issue

18. Χώρα τελευταίας επανεξαγωγής/Country of last re-export
19. Πιστοποιητικό αριθ./Certificate No.

20. Ημερομηνία έκδοσης/Date of issue

21. Επιστημονική ονομασία του είδους/Scientific name of species
22. Κοινή ονομασία του είδους/Common name of species
23. Aίτηση για το προαναφερόμενο πιστοποιητικό /την προαναφερόμενη άδεια - I hereby apply for the certificate indicated above:
Παρατηρήσεις (π.χ. για σκοπούς εισαγωγής, λεπτομερείς συνθήκες διαβίωσης για τα ζωντανά δείγματα κ.λπ.)
Remarks (e.g. on purpose of introduction, details of accommodation for live specimens etc)

Επισυνάπτω τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δηλώνω
ότι εξ όσων γνωρίζω και πιστεύω όλα τα διαβιβαζόμενα
στοιχεία είναι ορθά. Δηλώνω ότι κατά το παρελθόν δε έχει
απορριφθεί ανάλογη αίτηση άδειας/πιστοποιητικού
για τα ως άνω δείγματα.
I attach the necessary documentary evidence and
declare that all the particulars provided are to the best
of my knowledge and belief correct.
I declare that an application for a permit/certificate
for the above specimens was not previously rejected.

____________________________________________
Υπογραφή/Signature

Ζωντανά ζώα θα μεταφέρονται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις CITES για τη μεταφορά και την
προπαρασκευή αποστολών ζωντανών αγρίων ζώων ή σε περίπτωση αερομεταφοράς,
σύμφωνα με τους κανονισμούς για τα ζωντανά ζώα που έχει δημοσιεύσει η Διεθνής Ένωση
Αεροπορικών Μεταφορών (ΔΕΑΜ-ΙΑΤΑ).
Live animals will be transported in compliance with the CITES Guidelines for the Transport and
Preparation for Shipment of Live Wild Animals or, in the case of air transport, the LIVE Animals
Regulations published by the International Air Transport Association (IATA).

____________________________________________
Ονοματεπώνυμο αιτούντος/Name of applicant

____________________________________________
Τόπος και ημερομηνία/Place and Date

