ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗ CITES
/
APPLICATION FOR THE
IMPORT
OF SPECIMENS OF
NON CITES LISTED SPECIES

ΠΡΟΣ
/ TO:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
/
DECENTRALIZED
ADMINISTRATION
AUTHORITY
OF
……………………….
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /
DIR. GENERAL FOR FORESTS AND
AGRICULTURE
(Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΔΑΣΩΝ /
DIR. OF COORDINATION AND
SUPERVISION OF FORESTS
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΩΝ
ΕΚΤΑΣΕΩΝ /
DEPARTMENT OF FOREST AND
WOODLAND PROTECTION
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ / OFFICE
FOR INTERNATIONAL CONVENTIONS) ή / or
(Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ / DIRECTORATE
FOR FORESTS OF THE PREFECTURE OF
………………………………
ΤΜΗΜΑ / DEPARTMENT OF
………………………………….)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / FULL NAME
ή / or Επωνυμία Επιχείρησης / Commercial
name of the company:
………………………………………...….
…………………………………………….
…………………………………………….
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ /JOB:
………………………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ADDRESS:
………………………………………….
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX / TELEPHONE –
FAX. NO.: ……………………

(Περιφερειακή Διαχειριστική
Αρχή CITES / Regional CITES
Management Authority of
……………………..……………)

Α.Μ. / R.N.*: ……………………………
ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ PURPOSE OF
THE IMPORT** :……………………

…………………………………….

Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εισαγωγή / Please approve the import
of***…………………………… από/ from****……………………………….………
κατά είδος και ποσότητα ως ο κατωτέρω πίνακας / in species and quantity as
the table below:
Α/Α
/
S/N

ΕΙΔΟΣ ( ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ) /
SPECIES ( SCIENTIFIC NAME )

ΕΙΔΟΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ) /
SPECIES (COMMON NAME )

ΣΥΝΟΛΟ / TOTAL


Αριθμός Καταχώρησης της επιχείρησης για την οποία προορίζονται τα δείγματα
στο ΒΙΒΛΙΟ ΣΤ «ΜΗΤΡΩΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ή ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» (που διατηρούν μονάδες
ΕΚΤΡΟΦΗΣ ή ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ειδών ΠΑΝΙΔΑΣ και ΧΛΩΡΙΔΑΣ για εμπορικούς ή μη
σκοπούς) [σύμφωνα με την παράγραφο 4, περίπτωση β της αριθμ. 331739/26-02-1999 απόφασης Υπ. Γεωργίας
(ΦΕΚ 194 Β΄)] / Registration number of the operation for which specimens are going to
in the BΟΟΚ F «REGISTER OF LEGAL OR INDIVIDUAL ENTITIES» (that maintain units of
BREEDING or ARTIFICIAL PROPAGATION of fauna and flora species for commercial or non-commercial
purposes) [in accordance with paragraph 4, point b of No. 331739/26-02-1999 decision of the Ministry of
Agriculture (G.G. 194 Β΄)]***** ……………………………………….

……………………….., …… / ….. / ……….

Ο ΑΙΤΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ /
QUANTITY

Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης / Instructions for completing the application
* Συμπληρώνεται μόνο από τους υπόχρεους εγγραφής στο Μητρώο που θεσμοθετήθηκε με
την αριθμ. 331739/26-02-1999 (ΦΕΚ 194 Β΄) απόφαση Υπ. Γεωργίας. Αναγράφεται ο
Αριθμός Μητρώου που του έχει αποδοθεί ως εισαγωγέας στο ΒΙΒΛΙΟ Α «ΜΗΤΡΩΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ» [σύμφωνα με την παράγραφο 3, περίπτωση α της αριθμ. 331739/26-02-1999 απόφασης
Υπ. Γεωργίας (ΦΕΚ 194 Β΄)] / Applicable only by those obliged to be written in the Register

established under No. 331739/26-02-1999 (G.G. 194 Β΄) decision of the Minister of
Agriculture. Write the Register Number that has been given to him as an importer in the
BOOK A “REGISTER OF IMPORTERS [in accordance with paragraph 3, point a of No. 331739/2602-1999 decision of the Ministry of Agriculture (G.G. 194 Β΄)]

** Αναγράφεται ο σκοπός για τον οποίο πρόκειται να γίνει η εισαγωγή (π.χ.: εμπόριο,
ανάγκες εκτροφείου μου, ατομική χρήση κ.λ.π.) / Write the purpose for which the importation
is going to become (e.g.: trade, breeding purposes in farm, personal use etc.)
*** Αναγράφεται ο τύπος του δείγματος (π.χ.: ζώντα ζώα – διευκρινίζοντας: Θηράματα,
ψάρια ενυδρείου, ωδικά και διακοσμητικά πτηνά κ.α. - ζώντα φυτά, νεκρά θηράματα,
ξυλεία, κογχύλια, διακοσμητικά, δερμάτινα ενδύματα κ.λ.π.) / Write the form of the specimen
(e.g.: live animals – clarifying: games, aquarium fishes, singing and decorative birds etc. –
live plants, dead games, wood, shells, ornamentals, leather cloths etc.)
**** Αναγράφεται η χώρα εξαγωγής από την οποία πρόκειται να γίνει η εισαγωγή των
δειγμάτων στην Ελλάδα / Write the country of exportation from which the specimens are
going to be imported into Greece.
***** Συμπληρώνεται σε περίπτωση εισαγωγής ζωντανών ζώων για ανάγκες μονάδας
εκτροφής / Applicable in the case of import of live animals needed for breeding purposes in
breeding operations.

