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Επισυναπτόµενο στο αριθ. 123388/2140/08-05-2015 έγγραφο του Υ. Π. Α. Π. ΕΝ. (Κεντρ. ∆ιαχ. Αρχή CITES) 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΤΗΣ 

ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙ∆ΑΣ ΠΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΟΥΝ ΜΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ 
 

Παραρτήµατα I, II και III 

που έχουν νοµική ισχύ από 05 Φεβρουαρίου 2015 

Ερµηνεία 

1. Τα είδη που περιλαµβάνονται σ’ αυτά τα Παραρτήµατα αναφέρονται: 

 α) µε την ονοµασία του είδους, ή 

 β) µε το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε ανώτερη ταξινοµική βαθµίδα ή σε ορισµένο τµήµα 

αυτής. 

2. Η σύντµηση “spp.” χρησιµοποιείται για να υποδηλώσει όλα τα είδη µιας ανώτερης ταξινοµικής 

βαθµίδας. 

3. Άλλες αναφορές σε ταξινοµικές βαθµίδες ανώτερες του είδους γίνονται µόνο για λόγους 

πληροφόρησης ή ταξινόµησης. Οι κοινές ονοµασίες που περιλαµβάνονται µετά τις επιστηµονικές 

ονοµασίες των οικογενειών είναι απλά για λόγους αναφοράς. Αποσκοπούν στο να προσδιορίσουν 

τα είδη της οικογένειας στην οποία αναφέρονται  που περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα. Στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν περιλαµβάνουν το σύνολο των ειδών µιάς οικογένειας. 

4. Οι ακόλουθες συντµήσεις χρησιµοποιούνται για φυτικές ταξινοµικές βαθµίδες κατώτερες του 

επιπέδου του είδους: 

 α) “ssp.” χρησιµοποιείται για να υποδηλώσει το υποείδος, και 

 β) “var(s).” χρησιµοποιείται για να υποδηλώσει ποικιλία (ποικιλίες). 

5. Καθώς κανένα από τα είδη ή τις ανώτερες ταξινοµικές βαθµίδες της ΧΛΩΡΙ∆ΑΣ που 

περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι δεν συνοδεύεται από ενδείξεις, µε την έννοια ότι τα υβρίδιά του 

θα πρέπει να αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου ΙΙΙ της Σύµβασης,
. 

αυτό 

σηµαίνει ότι τα τεχνητώς αναπαραχθέντα υβρίδια που παράγονται από ένα ή περισσότερα από τα εν 

λόγω είδη ή τις ταξινοµικές βαθµίδες µπορούν να διατίθενται στο εµπόριο µε πιστοποιητικό 

τεχνητού πολλαπλασιασµού, και ότι οι σπόροι και η γύρη (συµπεριλαµβανοµένου του 

γυρεοµάγµατος), τα δρεπτά άνθη, τα αρτίφυτα ή οι καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό 

περιβάλλον, µεταφερόµενες εντός αποστειρωµένων δοχείων, των εν λόγω υβριδίων δεν υπόκεινται 

στις διατάξεις της Σύµβασης.  

6. Τα ονόµατα των χωρών στην παρένθεση που είναι τοποθετηµένη έναντι των ονοµασιών των ειδών 

στο Παράρτηµα ΙΙΙ, είναι εκείνα των (Κρατών) Μερών που υπέβαλλαν αυτά τα είδη για να 

συµπεριληφθούν σ’ αυτό το Παράρτηµα. 

7. Όταν ένα είδος συµπεριλαµβάνεται σε ένα από τα Παραρτήµατα, όλα τα µέρη και παράγωγα του 

είδους συµπεριλαµβάνονται επίσης στο ίδιο Παράρτηµα εκτός εάν το είδος συνοδεύεται από 

ενδείξεις για να δηλωθεί ότι περιλαµβάνει µόνον συγκεκριµένα  µέρη και παράγωγα. Το σύµβολο # 

ακολουθούµενο από έναν αριθµό τοποθετούµενο έναντι της ονοµασίας κάποιου είδους ή ανώτερης 

ταξινοµικής βαθµίδας που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ ή ΙΙΙ αναφέρεται σε µία υποσηµείωση 

που υποδηλώνει τα µέρη ή τα παράγωγα των φυτών που προσδιορίζονται ως «δείγµατα» υποκείµενα 

στίς διατάξεις  της Σύµβασης σύµφωνα µε το Άρθρο Ι, παράγραφος (β), υποπαράγραφος (iii). 

8. Οι παρακάτω όροι και εκφράσεις, που χρησιµοποιούνται στις ενδείξεις στα Παραρτήµατα αυτά, 

ορίζονται ως ακολούθως: 

Εκχύλισµα  

 

Κάθε ουσία που λαµβάνεται απευθείας από φυτικό υλικό µε φυσικά ή χηµικά µέσα, ανεξάρτητα 

από τη διαδικασία παρασκευής. Ένα εκχύλισµα µπορεί να είναι στερεό (π.χ. κρύσταλλοι, ρητίνη, 
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λεπτά ή χονδρά σωµατίδια), ηµι-στερεό (π.χ. κόµµεα, κηροί) ή υγρό (π.χ. διαλύµατα, βάµµατα, 

λάδι και αιθέρια έλαια).  

 

Τελικά προϊόντα συσκευασµένα και έτοιµα για το λιανικό εµπόριο 

 
Προϊόντα, τα οποία αποστέλλονται µεµονωµένα ή χονδρικώς, που δεν απαιτούν περαιτέρω 

επεξεργασία, συσκευασµένα, επισηµανθέντα για τελική χρήση ή για το λιανικό εµπόριο σε µια 

κατάλληλη κατάσταση για να πωλούνται ή να χρησιµοποιούνται από το ευρύ κοινό. 

 
Σκόνη 

 

Μια ξηρή, στερεά ουσία σε µορφή λεπτών ή χονδρών σωµατιδίων. 

 

Ροκανίδια 

 

Ξύλο που έχει µετατραπεί σε µικρά κοµµάτια. 
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Παραρτήµατα I, II και III 

Σε ισχύ από 05 Φεβρουαρίου 2015 

  Παραρτήµατα   

I II III 

F A U N A (ΠΑΝΙ∆Α) 
 

P H Y L U M   C H O R D A T A 
 

CLASS MAMMALIA  
(ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ) 

ARTIODACTYLA 

Antilocapridae Pronghorn / Αντιλοκάπρα η αµερικανική 

Antilocapra americana 
(Μόνο ο πληθυσµός του 
Μεξικού, κανένας άλλος 
πληθυσµός δεν 
περιλαµβάνεται στα 
Παραρτήµατα)  

    

Bovidae Antelopes, cattle, duikers, gazelles, goats, sheep, etc. / 
             Αντιλόπες, γελάδια, κεφάλοφοι, γαζέλες, αίγες, πρόβατα, κλπ. 

Addax nasomaculatus     

  Ammotragus lervia   

    
Antilope cervicapra 
(Νεπάλ, Πακιστάν) 

  Bison bison athabascae   

Bos gaurus (Εξαιρείται η 
οικόσιτη µορφή, που 
αναφέρεται ως Bos 
frontalis, και που δεν είναι 
αντικείµενο των διατάξεων 
της Σύµβασης) 

    

Bos mutus (Εξαιρείται η 
οικόσιτη µορφή, που 
αναφέρεται ως Bos 
grunniens, και που δεν 
είναι αντικείµενο των 
διατάξεων της Σύµβασης) 

    

Bos sauveli     

  
Boselaphus 
tragocamelus 
(Πακιστάν) 

    

Bubalus arnee 
(Νεπάλ) (Εξαιρείται η 
οικόσιτη µορφή, που 
αναφέρεται ως 
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Bubalus bubalis) 

Bubalus depressicornis     

Bubalus mindorensis     

Bubalus quarlesi     

  Budorcas taxicolor   

Capra falconeri     

  

Capra hircus 
aegagrus (Πακιστάν) 
(∆είγµατα της οικόσιτης 

µορφής δεν αποτελούν 

αντικείµενο των 

διατάξεων της Σύµβασης) 

  
Capra sibirica 
(Πακιστάν) 

Capricornis 
milneedwardsii 

    

Capricornis rubidus     

Capricornis 
sumatraensis 

    

Capricornis thar     

  Cephalophus brookei    

 Cephalophus dorsalis  

Cephalophus jentinki     

  Cephalophus ogilbyi   

  Cephalophus silvicultor   

  Cephalophus zebra   

  
Damaliscus pygargus 
pygargus 

  

  
Gazella bennettii 
(Πακιστάν) 

Gazella cuvieri     

    
Gazella dorcas 
(Αλγερία, Τυνησία) 

Gazella leptoceros     

Hippotragus niger variani     

  Kobus leche   

Naemorhedus baileyi     

Naemorhedus caudatus     

Naemorhedus goral     

Naemorhedus griseus     

Nanger dama     



 5 

Oryx dammah     

Oryx leucoryx     

  

Ovis ammon (Εκτός των 
υποειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I) 

  

Ovis ammon hodgsonii     

Ovis ammon 
nigrimontana 

    

  

Ovis canadensis (Μόνο ο 
πληθυσµός του Μεξικού, 
κανένας άλλος πληθυσµός 
δεν περιλαµβάνεται στα 
Παραρτήµατα) 

  

Ovis orientalis ophion     

  

Ovis vignei (Εκτός των 
υποειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I) 

  

Ovis vignei vignei     

Pantholops hodgsonii     

  Philantomba monticola   

  
Pseudois nayaur 
(Πακιστάν) 

Pseudoryx nghetinhensis     

 
 Rupicapra pyrenaica 
ornata 

  

  Saiga borealis   

  Saiga tatarica   

    
Tetracerus 
quadricornis (Νεπάλ) 

Camelidae Guanaco, vicuna / Λάµα Γκουανάκο, βικούνια 

  Lama guanicoe   

Vicugna vicugna [Εκτός 
των πληθυσµών των: 
Αργεντινής (οι πληθυσµοί 
των Επαρχιών της Jujuy 
και Catamarca και οι 
ηµιαιχµάλωτοι πληθυσµοί 
των Επαρχιών της Jujuy, 
Salta, Catamarca, La Rioja 
και San Juan), Χιλής 
(πληθυσµός της 
Περιφέρειας Primera), 
Ισηµερινού (το σύνολο του 
πληθυσµού), Περού (το 
σύνολο του πληθυσµού), 
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και Πολυεθνικού Κράτους 
της Βολιβίας (το σύνολο 
του πληθυσµού),που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα II] 

  

Vicugna vicugna [Μόνο οι 
πληθυσµοί των: 
Αργεντινή1 (οι πληθυσµοί 
των Επαρχιών της Jujuy 
και Catamarca και οι 
ηµιαιχµάλωτοι πληθυσµοί 
των Επαρχιών της Jujuy, 
Salta, Catamarca, La Rioja 
και San Juan), Χιλή2 
(πληθυσµός της 
Περιφέρειας Primera), 
Ισηµερινός3 (το σύνολο 
του πληθυσµού), Περού4 
(το σύνολο του 
πληθυσµού) και 
Πολυεθνικό Κράτος της 
Βολιβίας 5 (το σύνολο του 
πληθυσµού), όλοι οι άλλοι 
πληθυσµοί 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I] 

  

Cervidae Deer, guemals, muntjacs, pudus / Ελάφια,  

Axis calamianensis     

Axis kuhlii     

  

Axis porcinus (εκτός 
του υποείδους που 
περιλαµβάνεται στο 
Παράρτηµα Ι) 
(Πακιστάν) 

Axis porcinus 
annamiticus 

    

Blastocerus dichotomus     

  
Cervus elaphus 
bactrianus 

  

    
Cervus elaphus 
barbarus (Αλγερία, 
Τυνησία) 

Cervus elaphus hanglu     

Dama dama 
mesopotamica 

    

Hippocamelus spp.     

    
Mazama temama 
cerasina (Γουατεµάλα) 

Muntiacus crinifrons     
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Muntiacus vuquangensis     

    
Odocoileus 
virginianus mayensis 
(Γουατεµάλα) 

Ozotoceros bezoarticus     

  Pudu mephistophiles   

Pudu puda     

Rucervus duvaucelii     

Rucervus eldii     

Hippopotamidae Hippopotamuses / Ιπποπόταµοι 

  Hexaprotodon liberiensis   

  Hippopotamus amphibius   

Moschidae Musk deer / Μοσχοφόρος έλαφος 

Moschus spp. (Μόνο οι 
πληθυσµοί των: 
Αφγανιστάν, Μπουτάν, 
Ινδίας, Μυανµάρ, Νεπάλ 
και Πακιστάν, όλοι οι άλλοι 
πληθυσµοί 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα II) 

    

  

Moschus spp. (Εκτός των 
πληθυσµών των: 
Αφγανιστάν, Μπουτάν, 
Ινδίας, Μυανµάρ, Νεπάλ 
και Πακιστάν, που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I) 

  

Suidae Babirusa, pygmy hog / µικρόσωµος χοίρος 

Babyrousa babyrussa     

Babyrousa bolabatuensis     

Babyrousa celebensis     

Babyrousa togeanensis     

Sus salvanius     

Tayassuidae Peccaries / πέκαρι 

  

Tayassuidae spp. (Εκτός 
των ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I και των 
πληθυσµών του Pecari 
tajacu του Μεξικού και των 
Ηνωµένων Πολιτειών της 
Αµερικής, που δεν 
περιλαµβάνονται στα 
Παραρτήµατα) 
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Catagonus wagneri     

CARNIVORA 

Ailuridae Red panda / Κόκκινο πάντα 

Ailurus fulgens     

Canidae Bush dog, foxes, wolves / αγριόσκυλο, Αλεπούδες, λύκοι 

    Canis aureus (Ινδία) 

Canis lupus (Μόνο οι 
πληθυσµοί των: Μπουτάν, 
Iνδίας, Νεπάλ και 
Πακιστάν, όλοι οι άλλοι 
πληθυσµοί 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα II. Εξαιρείται η 
οικόσιτη µορφή και το 
ντίνγκο που αναφέρονται 
ως Canis lupus familiaris 
και Canis lupus dingo) 

    

  

Canis lupus (Εκτός των 
πληθυσµών των: Μπουτάν, 
Iνδίας, Νεπάλ και 
Πακιστάν, που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I. Εξαιρείται η 
οικόσιτη µορφή και το 
ντίνγκο που αναφέρονται 
ως Canis lupus familiaris 
και Canis lupus dingo) 

  

  Cerdocyon thous   

  Chrysocyon brachyurus   

  Cuon alpinus   

  Lycalopex culpaeus   

  Lycalopex fulvipes   

  Lycalopex griseus   

  Lycalopex gymnocercus   

Speothos venaticus     

    
Vulpes bengalensis 
(Ινδία) 

  Vulpes cana   

    
Vulpes vulpes 
griffithi (Ινδία) 

    
Vulpes vulpes 
montana (Ινδία) 

    
Vulpes vulpes pusilla 
(Ινδία) 

  Vulpes zerda   
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Eupleridae Fossa, falanouc, Malagasy civet /  

  Cryptoprocta ferox   

  Eupleres goudotii   

  Fossa fossana   

Felidae Cats / Γάτες (αιλουροειδή) 

  

Felidae spp. (Εκτός των 
ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I. ∆είγµατα των 
εξηµερωµένων (οικόσιτων) 
µορφών δεν είναι 
αντικείµενο των διατάξεων 
της Σύµβασης) 

  

Acinonyx jubatus 
(Ετήσιες εξαγωγικές 
ποσοστώσεις για ζωντανά 
δείγµατα και κυνηγετικά 
τρόπαια χορηγούνται ως 
ακολούθως: 
Μποτσουάνα: 5, 
Ναµίµπια: 150, 
Ζιµπάµπουε: 50. Το 
εµπόριο τέτοιων δειγµάτων 
είναι αντικείµενο της 
διάταξης του Άρθρου III της 
Σύµβασης) 

    

Caracal caracal (Μόνο ο 
πληθυσµός της Ασίας, όλοι 
οι άλλοι πληθυσµοί 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα II) 

    

Catopuma temminckii     

Felis nigripes     

Leopardus geoffroyi     

Leopardus jacobitus     

Leopardus pardalis     

Leopardus tigrinus     

Leopardus wiedii     

Lynx pardinus     

Neofelis nebulosa     

Panthera leo persica     

Panthera onca     

Panthera pardus     

Panthera tigris     

Pardofelis marmorata     
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Prionailurus bengalensis  
bengalensis (Μόνο οι 
πληθυσµοί του 
Μπαγκλαντές, της Ινδίας 
και της Ταϋλάνδης, όλοι οι 
άλλοι πληθυσµοί 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα II) 

    

Prionailurus planiceps     

Prionailurus rubiginosus 
(Μόνο ο πληθυσµός της 
Ινδίας, όλοι οι άλλοι 
πληθυσµοί 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα II) 

    

Puma concolor coryi     

Puma concolor 
costaricensis 

    

Puma concolor couguar     

Puma yagouaroundi 
(Μόνο ο πληθυσµός της 
Κεντρικής και Βορείου 
Αµερικής, όλοι οι άλλοι 
πληθυσµοί 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα II) 

    

Uncia uncia     

Herpestidae Mongooses / Ερπηστές (Μανγκούστες) 

    
Herpestes edwardsi 
(Ινδία, Πακιστάν) 

    
Herpestes fuscus 
(Ινδία) 

  
Herpestes javanicus 
(Πακιστάν) 

    
Herpestes javanicus 
auropunctatus (Ινδία) 

    
Herpestes smithii 
(Ινδία) 

    Herpestes urva (Ινδία) 

    
Herpestes vitticollis 
(Ινδία) 

Hyaenidae Aardwolf / Υαινίδες (Προτελής) 

    
Hyaena hyaena 
(Πακιστάν) 

  
Proteles cristata 
(Μποτσουάνα) 

Mephitidae Hog-nosed skunk / Μεφίτης (χοιροµούσουδο κουνάβι) 
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  Conepatus humboldtii   

Mustelidae Badgers, martens, weasels, etc. / Ασβοί, νυφίτσες,  
                  κουνάβια, κ.λ.π. 

  Lutrinae Otters / Βίδρες (Ενυδρίδες) 

  

Lutrinae spp. (Εκτός των 
ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I) 

  

Aonyx capensis 
microdon (Μόνο οι 
πληθυσµοί του Καµερούν 
και της Νιγηρίας, όλοι οι 
άλλοι πληθυσµοί 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα II) 

    

Enhydra lutris nereis     

Lontra felina     

Lontra longicaudis     

Lontra provocax     

Lutra lutra     

Lutra nippon     

Pteronura brasiliensis     

  Mustelinae Grisons, honey badger, martens, tayra, weasels / 
Γαλικτίδες, µελοασβοί, νυφίτσες, κουνάβια. 

    
Eira barbara 
(Ονδούρα) 

    
Galictis vittata (Κόστα 
Ρίκα) 

    
Martes flavigula 
(Ινδία) 

    
Martes foina 
intermedia (Ινδία) 

    
Martes gwatkinsii 
(Ινδία) 

    
Mellivora capensis 
(Μποτσουάνα) 

    Mustela altaica (Ινδία) 

    
Mustela erminea 
ferghanae (Ινδία) 

    
Mustela kathiah 
(Ινδία) 

Mustela nigripes     

    
Mustela sibirica 
(Ινδία) 



 12 

Odobenidae Walrus / Οδόβαινος (Θαλάσσιος ίππος) 

    
Odobenus rosmarus 
(Καναδάς) 

Otariidae Fur seals, sealions / Γουνοφόρες φώκες, θαλάσσιοι  
               λέοντες 

  

Arctocephalus spp. 
(Εκτός των ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I) 

  

Arctocephalus townsendi     

Phocidae Seals / Φώκες 

  Mirounga leonina   

Monachus spp.     

Procyonidae Coatis, kinkajou, olingos / Προκυονίδες 

    
Bassaricyon gabbii 
(Κόστα Ρίκα) 

    
Bassariscus 
sumichrasti (Κόστα 
Ρίκα) 

    
Nasua narica 
(Ονδούρα) 

    
Nasua nasua solitaria 
(Ουρουγουάη) 

    
Potos flavus 
(Ονδούρα) 

Ursidae Bears, giant panda / Αρκούδες, γιγάντιο πάντα 

  

Ursidae spp. (Εκτός των 
ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I) 

  

Ailuropoda melanoleuca     

Helarctos malayanus     

Melursus ursinus     

Tremarctos ornatus     

Ursus arctos (Μόνο οι 
πληθυσµοί του Μπουτάν, 
της Κίνας, του Μεξικού και 
της Μογγολίας, όλοι οι 
άλλοι πληθυσµοί 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα II) 

    

Ursus arctos isabellinus     

Ursus thibetanus     

Viverridae Binturong, civets, linsangs, otter-civet, palm civets / 
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Αρτικτίς, µοσχογαλές, πριονόδοντες, µοσχοενυδρίς,  

    
Arctictis binturong 
(Ινδία) 

    
Civettictis civetta 
(Μποτσουάνα) 

  Cynogale bennettii   

  Hemigalus derbyanus   

    
Paguma larvata 
(Ινδία) 

    
Paradoxurus 
hermaphroditus 
(Ινδία) 

    
Paradoxurus jerdoni 
(Ινδία) 

  Prionodon linsang   

Prionodon pardicolor     

    
Viverra civettina 
(Ινδία) 

    Viverra zibetha (Ινδία) 

    
Viverricula indica 
(Ινδία) 

CETACEA Dolphins, porpoises, whales / ∆ελφίνια, φώκαινες,  
                  φάλαινες 

  

CETACEA spp. (Εκτός 
των ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I. Μηδενική 
Ετήσια εξαγωγική 
ποσόστωση έχει καθοριστεί 
για ζώντα δείγµατα από τον 
πληθυσµό της Μαύρης 
Θάλασσας του Tursiops 
truncatus που συλλέγονται 
από το φυσικό περιβάλλον 
και διακινούνται για κυρίως 
εµπορικούς σκοπούς) 

  

Balaenidae Bowhead whale, right whales / Τοξοκέφαλη φάλαινα,  
                  φάλαινες 

Balaena mysticetus     

Eubalaena spp.     

Balaenopteridae Humpback whale, rorquals / κυρτόραχες φάλαινες 

Balaenoptera 
acutorostrata (Εκτός του 
πληθυσµού της ∆υτικής 
Γροιλανδίας, που 
περιλαµβάνεται στο 
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Παράρτηµα II) 

Balaenoptera 
bonaerensis 

    

Balaenoptera borealis     

Balaenoptera edeni     

Balaenoptera musculus     

Balaenoptera omurai   

Balaenoptera physalus     

Megaptera novaeangliae     

Delphinidae Dolphins / ∆ελφίνια 

Orcaella brevirostris     

Orcaella heinsohni   

Sotalia spp.     

Sousa spp.     

Eschrichtiidae Grey whale / Γκρίζα φάλαινα 

Eschrichtius robustus     

Iniidae River dolphins / Ποτάµια δελφίνια 

Lipotes vexillifer     

Neobalaenidae Pygmy right whale / Μικρόσωµη φάλαινα 

Caperea marginata     

Phocoenidae Porpoises / Φώκαινες 

Neophocaena 
phocaenoides 

    

Phocoena sinus     

Physeteridae Sperm whales / Φυσητήρες  

Physeter macrocephalus     

Platanistidae River dolphins/ Ποτάµια δελφίνια 

Platanista spp.     

Ziphiidae Beaked whales, bottle-nosed whales / Ραµφωτές  
               φάλαινες,  

Berardius spp.     

Hyperoodon spp.     

CHIROPTERA 

Phyllostomidae Broad-nosed bat / Ευρύρυγχες νυκτερίδες 

    
Platyrrhinus lineatus 
(Ουρουγουάη) 

Pteropodidae Fruit bats, flying foxes / Νυχτερίδες τω φρούτων,  
                      ιπτάµενες αλεπούδες 
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Acerodon spp. (Εκτός των 
ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I) 

  

Acerodon jubatus     

  

Pteropus spp. (Εκτός του 
Pteropus brunneus και των 
ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I) 

  

Pteropus insularis     

Pteropus loochoensis     

Pteropus mariannus     

Pteropus molossinus     

Pteropus pelewensis     

Pteropus pilosus     

Pteropus samoensis     

Pteropus tonganus     

Pteropus ualanus     

Pteropus yapensis     

CINGULATA 

Dasypodidae Armadillos / Αρµαδίλλοι 

    
Cabassous centralis 
(Κόστα Ρίκα) 

    
Cabassous tatouay 
(Ουρουγουάη) 

  

Chaetophractus nationi 
(Μηδενική ετήσια 
εξαγωγική ποσόστωση έχει 
καθοριστεί. Όλα τα 
δείγµατα θα θεωρούνται ότι 
είναι δείγµατα είδους που 
περιλαµβάνεται στο 
Παράρτηµα I και το 
εµπόριό τους θα ρυθµίζεται 
ανάλογα) 

  

Priodontes maximus      

DASYUROMORPHIA 

Dasyuridae Dunnarts / Μαρσιποφόροι ποντικοί 

Sminthopsis 
longicaudata 

    

Sminthopsis 
psammophila 

    

DIPROTODONTIA 
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Macropodidae Kangaroos, wallabies / Καγκουρό, Γουάλαµπι 

  Dendrolagus inustus   

  Dendrolagus ursinus   

Lagorchestes hirsutus     

Lagostrophus fasciatus     

Onychogalea fraenata     

Phalangeridae Cuscuses / Κουσκούς 

  
Phalanger 
intercastellanus 

  

  Phalanger mimicus   

  Phalanger orientalis   

  Spilocuscus kraemeri   

  Spilocuscus maculatus   

  Spilocuscus papuensis   

Potoroidae Rat-kangaroos / Αρουραιοκαγκουρό 

Bettongia spp.     

Vombatidae Northern hairy-nosed wombat / φασκωλόµυς 

Lasiorhinus krefftii     

LAGOMORPHA 

Leporidae Hispid hare, volcano rabbit / Αδρότριχος λαγός,  
                 Ηφαιστιοδίαιτο κουνέλι 

Caprolagus hispidus     

Romerolagus diazi     

MONOTREMATA 

Tachyglossidae Echidnas, spiny anteaters / Έχιδνες, Ακανθωτοί  
                          µυρµιγκοφάγοι 

  Zaglossus spp.   

PERAMELEMORPHIA 

Peramelidae Bandicoots, echymiperas / Πηραµελής 

Perameles bougainville     

Thylacomyidae Bilbies / Πηραµελής 

Macrotis lagotis   

PERISSODACTYLA 

Equidae Horses, wild asses, zebras / Ίπποι, άγριοι όνοι, ζέβρες 

Equus africanus 
(Εξαιρείται η εξηµερωµένη 
(οικόσιτη) µορφή, που 
αναφέρεται ως Equus 
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asinus, και που δεν 
αποτελεί αντικείµενο των 
διατάξεων της Σύµβασης) 

Equus grevyi     

  

Equus hemionus (Εκτός 
των υποειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I) 

  

Equus hemionus 
hemionus 

    

Equus hemionus khur     

  Equus kiang   

Equus przewalskii     

  Equus zebra hartmannae   

Equus zebra zebra     

Rhinocerotidae Rhinoceroses / Ρινόκεροι 

Rhinocerotidae spp. 
(Εκτός των υποειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα II) 

    

  

Ceratotherium simum 
simum (Μόνο οι 
πληθυσµοί της Νοτίου 
Αφρικής και της 
Ζουαζηλάνδης, όλοι οι 
άλλοι πληθυσµού 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I. Με 
αποκλειστικό σκοπό να 
επιτραπεί το διεθνές 
εµπόριο ζώντων ζώων 
προς κατάλληλους και 
αποδεκτούς προορισµούς 
και κηνυγετικών τροπαίων. 
Όλα τα άλλα δείγµατα θα 
θεωρούνται ότι είναι 
δείγµατα είδους που 
περιλαµβάνεται στο 
Παράρτηµα I και το 
εµπόριό τους θα ρυθµίζεται 
ανάλογα) 

  

Tapiridae Tapirs / Τάπιροι 

Tapiridae spp. (Εκτός των 
ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα II) 

    

  Tapirus terrestris   

PHOLIDOTA 
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Manidae Pangolins / Παγκολίνοι 

  

Manis spp. (Μηδενική 
ετήσια εξαγωγική 
ποσόστωση έχει καθοριστεί 
για τα Manis crassicaudata, 
M. culionensis, M. javanica 
και M. pentadactyla για 
δείγµατα που 
αποσπάσθηκαν από το 
φυσικό περιβάλλον και 
διακινούνται για κυρίως 
εµπορικούς σκοπούς) 

  

PILOSA 

Bradypodidae Three-toed sloth / Τριδάκτυλος βραδύπους 

  Bradypus pygmaeus   

 Bradypus variegatus  

Megalonychidae Two-toed sloth / ∆ιδάκτυλος βραδύπους 

    
Choloepus hoffmanni 
(Κόστα Ρίκα) 

Myrmecophagidae American anteaters / Αµερικανικοί                                
                              µυρµιγκοφάγοι 

  Myrmecophaga tridactyla   

    
Tamandua mexicana 
(Γουατεµάλα) 

PRIMATES Apes, monkeys / Πίθηκοι, µαϊµούδες 

  

PRIMATES spp. (Εκτός 
των ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I) 

  

Atelidae Howler and prehensile-tailed monkeys / µαϊµούδες µε  
              συλληπτήριο ουρά 

Alouatta coibensis     

Alouatta palliata     

Alouatta pigra     

Ateles geoffroyi frontatus     

Ateles geoffroyi 
panamensis 

    

Brachyteles arachnoides     

Brachyteles hypoxanthus     

Oreonax flavicauda     

Cebidae New World monkeys / Μαϊµούδες του Νέου Κόσµου 

Callimico goeldii     

Callithrix aurita     
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Callithrix flaviceps     

Leontopithecus spp.     

Saguinus bicolor     

Saguinus geoffroyi     

Saguinus leucopus     

Saguinus martinsi     

Saguinus oedipus     

Saimiri oerstedii     

Cercopithecidae Old World monkeys / Μαϊµούδες του παλαιού  
                           Κόσµου 

Cercocebus galeritus     

Cercopithecus diana     

Cercopithecus roloway     

Macaca silenus     

Mandrillus leucophaeus     

Mandrillus sphinx     

Nasalis larvatus     

Piliocolobus kirkii     

Piliocolobus rufomitratus     

Presbytis potenziani     

Pygathrix spp.     

Rhinopithecus spp.     

Semnopithecus ajax     

Semnopithecus 
dussumieri 

    

Semnopithecus entellus     

Semnopithecus hector     

Semnopithecus 
hypoleucos 

    

Semnopithecus priam     

Semnopithecus 
schistaceus 

    

Simias concolor     

Trachypithecus geei     

Trachypithecus pileatus     

Trachypithecus 
shortridgei 

    

Cheirogaleidae Dwarf lemurs / Λεµούριοι νάνοι 

Cheirogaleidae spp.     
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Daubentoniidae Aye-aye / Άϊ-άϊ 

Daubentonia 
madagascariensis 

    

Hominidae Chimpanzees, gorilla, orang-utan / Χηµπαντζήδες,  
                  γορίλλας, ουραγκοτάγκος 

Gorilla beringei     

Gorilla gorilla     

Pan spp.     

Pongo abelii     

Pongo pygmaeus     

Hylobatidae Gibbons / Γίβωνες 

Hylobatidae spp.     

Indriidae Avahi, indris, sifakas, woolly lemurs / Σίφακας, µαλλιαροί  
               λεµούριοι 

Indriidae spp.     

Lemuridae Large lemurs / Μεγάλοι λεµούριοι 

Lemuridae spp.     

Lepilemuridae Sportive lemurs / Παιγνιδιάριδες λεµούριοι 

Lepilemuridae spp.     

Lorisidae Lorises / Λόρις 

Nycticebus spp.     

Pithecidae Sakis and uakaris 

Cacajao spp.     

Chiropotes albinasus     

PROBOSCIDEA 

Elephantidae Elephants / Ελέφαντες 

Elephas maximus     

Loxodonta africana 
(Εκτός των πληθυσµών 
των: Μποτσουάνα, 
Ναµίµπια, Νότιος Αφρική 
και Ζιµπάµπουε, που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα II) 

    

  

Loxodonta africana6 

(Μόνο οι πληθυσµοί των: 
Μποτσουάνα, Ναµίµπια, 
Νότιος Αφρική και 
Ζιµπάµπουε, όλοι οι άλλοι 
πληθυσµοί 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I) 
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RODENTIA 

Chinchillidae Chinchillas / Τσιντσιλά 

Chinchilla spp. (∆είγµατα 
των εξηµερωµένων –
οικόσιτων- µορφών δεν 
αποτελούν αντικείµενο των 
διατάξεων της Σύµβασης) 

    

Cuniculidae Paca / Πάκα 

    
Cuniculus paca 
(Ονδούρα) 

Dasyproctidae Agouti / Αγούτι 

    
Dasyprocta punctata 
(Ονδούρα) 

Erethizontidae New World porcupines / Ακανθόχοιροι του Νέου  
                        Κόσµου 

    
Sphiggurus 
mexicanus (Ονδούρα) 

    
Sphiggurus spinosus 
(Ουρουγουάη) 

Muridae Mice, rats / Ποντίκια, Αρουραίοι 

Leporillus conditor     

Pseudomys fieldi 
praeconis 

    

Xeromys myoides     

Zyzomys pedunculatus     

Sciuridae Ground squirrels, tree squirrels / Εδαφόβιοι σκίουροι,  
                δενδροσκίουροι 

Cynomys mexicanus     

    
Marmota caudata 
(Ινδία) 

    
Marmota himalayana 
(Ινδία) 

  Ratufa spp.   

    
Sciurus deppei 
(Κόστα Ρίκα) 

SCANDENTIA  Tree shrews / ∆ενδροµυγαλές  

  SCANDENTIA spp.   

SIRENIA 

Dugongidae Dugong / Αλικόρες 

Dugong dugon     

Trichechidae Manatees / Μανάτοι 



 22 

Trichechus inunguis     

Trichechus manatus     

Trichechus senegalensis    

CLASS AVES 
(ΠΤΗΝΑ) 

ANSERIFORMES 

Anatidae Ducks, geese, swans, etc. / Πάπιες, χήνες, κύκνοι, κ.λ.π. 

Anas aucklandica     

  Anas bernieri   

Anas chlorotis     

  Anas formosa   

Anas laysanensis     

Anas nesiotis     

Asarcornis scutulata     

Branta canadensis 
leucopareia 

    

  Branta ruficollis   

Branta sandvicensis     

    
Cairina moschata 
(Ονδούρα) 

  Coscoroba coscoroba   

  Cygnus melancoryphus   

  Dendrocygna arborea   

    
Dendrocygna 
autumnalis (Ονδούρα) 

    
Dendrocygna bicolor 
(Ονδούρα) 

  Oxyura leucocephala   

Rhodonessa 
caryophyllacea (Πιθανώς 
εξαφανίστηκε) 

    

  Sarkidiornis melanotos   

APODIFORMES 

Trochilidae Hummingbirds / Κολιµπρί 

  

Trochilidae spp. (Εκτός 
των ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I) 

  

Glaucis dohrnii     

CHARADRIIFORMES 
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Burhinidae Thick-knee 

    
Burhinus bistriatus 
(Γουατεµάλα) 

Laridae Gull / Γλάροι 

Larus relictus     

Scolopacidae Curlews, greenshanks / Τουρλίδες, Λεπτοµύτες, 
πρασινοκάλαµοι 

Numenius borealis     

Numenius tenuirostris     

Tringa guttifer     

CICONIIFORMES 

Balaenicipitidae Shoebill, whale-headed stork / φαλαινοκέφαλος  
                          πελαργός 

  Balaeniceps rex   

Ciconiidae Storks / Πελαργοί 

Ciconia boyciana     

  Ciconia nigra   

Jabiru mycteria     

Mycteria cinerea     

Phoenicopteridae Flamingos / Φοινικόπτερο (Φλαµίγκο) 

  Phoenicopteridae spp.   

Threskiornithidae Ibises, spoonbills / Ίβις (Θρεσκιόρνις),  
                             χουλιαροµύτες 

  Eudocimus ruber   

  Geronticus calvus   

Geronticus eremita     

Nipponia nippon     

  Platalea leucorodia   

COLUMBIFORMES 

Columbidae Doves, pigeons / Περιστέρια 

Caloenas nicobarica     

Ducula mindorensis     

  Gallicolumba luzonica   

  Goura spp.   

    
Nesoenas mayeri 
(Μαυρίκιος) 

CORACIIFORMES 
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Bucerotidae Hornbills / Βούκεροι 

  

Aceros spp. (Εκτός των 
ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I) 

  

Aceros nipalensis     

  Anorrhinus spp.   

  Anthracoceros spp.   

  Berenicornis spp.   

  

Buceros spp. (Εκτός των 
ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I) 

  

Buceros bicornis     

  Penelopides spp.   

Rhinoplax vigil     

  

Rhyticeros spp. (Εκτός 
των ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I) 

  

Rhyticeros subruficollis     

CUCULIFORMES 

Musophagidae Turacos / Τουράκο 

  Tauraco spp.   

FALCONIFORMES Eagles, falcons, hawks, vultures / Αετοί,  
                               γεράκια, γύπες 

  

FALCONIFORMES spp. 
(Εκτός του Caracara lutosa 
και των ειδών της 
οικογένειας Cathartidae, 
που δεν περιλαµβάνονται 
στα Παραρτήµατα, καθώς 
και των ειδών που 
περιλαµβάνονται στα 
Παραρτήµατα I και III ) 

  

Accipitridae Hawks, eagles / Ιέρακες, αετοί 

Aquila adalberti     

Aquila heliaca     

Chondrohierax uncinatus 
wilsonii 

    

Haliaeetus albicilla     

Harpia harpyja     

Pithecophaga jefferyi     
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Cathartidae New World vultures / Γύπες του Νέου Κόσµου 

Gymnogyps 
californianus 

    

    
Sarcoramphus papa 
(Ονδούρα) 

Vultur gryphus     

Falconidae Falcons / Γεράκια 

Falco araeus     

Falco jugger     

Falco newtoni (Μόνο ο 
πληθυσµός των 
Σεϋχελλών) 

    

Falco pelegrinoides     

Falco peregrinus     

Falco punctatus     

Falco rusticolus     

GALLIFORMES 

Cracidae Chachalacas, currassows, guans 

    
Crax alberti 
(Κολοµβία) 

Crax blumenbachii     

    
Crax daubentoni 
(Κολοµβία) 

    
Crax globulosa 
(Κολοµβία) 

    
Crax rubra (Κολοµβία, 
Κόστα Ρίκα, 
Γουατεµάλα, Ονδούρα) 

Mitu mitu     

Oreophasis derbianus     

    
Ortalis vetula 
(Γουατεµάλα, 
Ονδούρα) 

    
Pauxi pauxi 
(Κολοµβία) 

Penelope albipennis     

    
Penelope 
purpurascens 
(Ονδούρα) 

    
Penelopina nigra 
(Γουατεµάλα) 

Pipile jacutinga     
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Pipile pipile     

Megapodiidae Megapodes, scrubfowl / Μεγάποδες,  

Macrocephalon maleo     

Phasianidae Grouse, guineafowl, partridges, pheasants, tragopans / 
Αγριόγαλος, φραγκόκοτα, πέρδικες, φασιανοί, τραγοπάν 

  Argusianus argus   

Catreus wallichii     

Colinus virginianus 
ridgwayi 

    

Crossoptilon 
crossoptilon 

    

Crossoptilon 
mantchuricum 

    

  Gallus sonneratii   

  Ithaginis cruentus   

Lophophorus impejanus     

Lophophorus lhuysii     

Lophophorus sclateri     

Lophura edwardsi     

  
Lophura 
leucomelanos 
(Πακιστάν) 

Lophura swinhoii     

    
Meleagris ocellata 
(Γουατεµάλα) 

  
Pavo cristatus  
(Πακιστάν) 

  Pavo muticus   

  
Polyplectron 
bicalcaratum 

  

  Polyplectron germaini   

  Polyplectron malacense   

Polyplectron napoleonis     

  
Polyplectron 
schleiermacheri 

  

  
Pucrasia macrolopha  
(Πακιστάν) 

Rheinardia ocellata     

Syrmaticus ellioti     

Syrmaticus humiae     

Syrmaticus mikado     
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Tetraogallus caspius     

Tetraogallus tibetanus     

Tragopan blythii     

Tragopan caboti     

Tragopan 
melanocephalus 

    

    
Tragopan satyra 
(Νεπάλ) 

 
Tympanuchus cupido 
attwateri 

  

GRUIFORMES 

Gruidae Cranes / Γερανοί 

  

Gruidae spp. (Εκτός των 
ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I) 

  

Grus americana     

Grus canadensis 
nesiotes 

    

Grus canadensis pulla     

Grus japonensis     

Grus leucogeranus     

Grus monacha     

Grus nigricollis     

Grus vipio     

Otididae Bustards / Αγριόγαλοι 

  

Otididae spp. (Εκτός των 
ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I) 

  

Ardeotis nigriceps     

Chlamydotis macqueenii     

Chlamydotis undulata     

Houbaropsis bengalensis     

Rallidae Rail / Ράλλος 

Gallirallus sylvestris     

Rhynochetidae Kagu 

Rhynochetos jubatus     

PASSERIFORMES 

Atrichornithidae Scrub-bird / Αρτιχόρνις 
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Atrichornis clamosus     

Cotingidae Cotingas / Κεφαλόπτεροι 

    
Cephalopterus 
ornatus (Κολοµβία) 

    
Cephalopterus 
penduliger (Κολοµβία) 

Cotinga maculata     

  Rupicola spp.   

Xipholena atropurpurea     

Emberizidae Cardinals, tanagers / Καρδινάλιοι 

  Gubernatrix cristata   

  Paroaria capitata   

  Paroaria coronata   

  Tangara fastuosa   

Estrildidae Mannikins, waxbills / Εστρίλδα, πλοκέας 

  Amandava formosa   

  Lonchura oryzivora   

  Poephila cincta cincta   

Fringillidae Finches / Σπίνοι 

Carduelis cucullata     

  Carduelis yarrellii   

Hirundinidae Martin / Χελιδόνια 

Pseudochelidon 
sirintarae 

    

Icteridae Blackbird / Μαυροπούλι (Κοτσύφι) 

Xanthopsar flavus     

Meliphagidae Honeyeater / Μελιφάγος 

Lichenostomus 
melanops  
cassidix 

    

Muscicapidae Old World flycatchers 

    
Acrocephalus 
rodericanus 
(Μαυρίκιος) 

  Cyornis ruckii   

Dasyornis broadbenti 
litoralis (πιθανώς 
εξαφανίστηκε) 

    

Dasyornis longirostris     

  Garrulax canorus   
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 Garrulax taewanus  

  Leiothrix argentauris   

  Leiothrix lutea   

  Liocichla omeiensis   

Picathartes 
gymnocephalus 

    

Picathartes oreas     

    
Terpsiphone 
bourbonnensis 
(Μαυρίκιος) 

Paradisaeidae Birds of paradise / Παραδείσια πουλιά 

  Paradisaeidae spp.   

Pittidae Pittas / Πιττίς 

  Pitta guajana   

Pitta gurneyi     

Pitta kochi     

  Pitta nympha   

Pycnonotidae Bulbul / Πυκνονωτίς 

  Pycnonotus zeylanicus   

Sturnidae Mynahs (Starlings) / Ψαρώνια 

  Gracula religiosa   

Leucopsar rothschildi     

Zosteropidae White-eye / Λευκοµάτης 

Zosterops albogularis     

PELECANIFORMES 

Fregatidae Frigatebird / Φρεγάτες 

Fregata andrewsi     

Pelecanidae Pelican / Πελεκάνοι 

Pelecanus crispus     

Sulidae Booby / Σούλα 

Papasula abbotti     

PICIFORMES 

Capitonidae Barbet / Καπίτων 

    
Semnornis 
ramphastinus 
(Κολοµβία) 

Picidae Woodpeckers / ∆ρυοκολάπτες 

Dryocopus javensis     
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richardsi 

Ramphastidae Toucans / Ραµφαστός (Τουκάν) 

    
Baillonius bailloni 
(Αργεντινή) 

  Pteroglossus aracari   

    
Pteroglossus 
castanotis (Αργεντινή) 

  Pteroglossus viridis   

    
Ramphastos 
dicolorus (Αργεντινή) 

  Ramphastos sulfuratus   

  Ramphastos toco   

  Ramphastos tucanus   

  Ramphastos vitellinus   

    
Selenidera 
maculirostris 
(Αργεντινή) 

PODICIPEDIFORMES 

Podicipedidae Grebe / Βουτιχτάρα 

 Podilymbus gigas     

PROCELLARIIFORMES 

Diomedeidae Albatross / Άλµπατρος 

Phoebastria albatrus     

PSITTACIFORMES 

  

PSITTACIFORMES spp. 
(Εκτός των ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I και των: 
Agapornis roseicollis, 
Melopsittacus undulatus, 
Nymphicus hollandicus και 
Psittacula krameri, που δεν 
περιλαµβάνονται στα 
Παραρτήµατα) 

  

Cacatuidae Cockatoos / Κακατού 

Cacatua goffiniana     

Cacatua haematuropygia     

Cacatua moluccensis     

Cacatua sulphurea     

Probosciger aterrimus     

Loriidae Lories, lorikeets / Λόριοι, λορίκουλοι 
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Eos histrio     

Vini ultramarina     

Psittacidae Amazons, macaws, parakeets, parrots / Αµαζόνιοι,  
                  Μακάο, µακρόουρα παπαγαλάκια, παπαγάλοι 

Amazona arausiaca     

Amazona auropalliata     

Amazona barbadensis     

Amazona brasiliensis     

Amazona finschi     

Amazona guildingii     

Amazona imperialis     

Amazona leucocephala     

Amazona oratrix     

Amazona pretrei     

Amazona rhodocorytha     

Amazona tucumana     

Amazona versicolor     

Amazona vinacea     

Amazona viridigenalis     

Amazona vittata     

Anodorhynchus spp.     

Ara ambiguus     

Ara glaucogularis       

Ara macao     

Ara militaris     

Ara rubrogenys     

Cyanopsitta spixii     

Cyanoramphus cookii   

Cyanoramphus forbesi     

Cyanoramphus 
novaezelandiae 

    

Cyanoramphus saisseti   

Cyclopsitta diophthalma 
coxeni 

    

Eunymphicus cornutus     

Guarouba guarouba     

Neophema chrysogaster     

Ognorhynchus icterotis     
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Pezoporus occidentalis 
(πιθανώς εξαφανίστηκε) 

    

Pezoporus wallicus     

Pionopsitta pileata     

Primolius couloni     

Primolius maracana     

Psephotus 
chrysopterygius 

    

Psephotus dissimilis     

Psephotus pulcherrimus 
(πιθανώς εξαφανίστηκε) 

    

Psittacula echo     

Pyrrhura cruentata     

Rhynchopsitta spp.     

Strigops habroptilus     

RHEIFORMES 

Rheidae Rheas / Ρέες 

Pterocnemia pennata 
(Εκτός του Pterocnemia 
pennata pennata που 
περιλαµβάνεται στο 
Παράρτηµα II) 

    

  
Pterocnemia pennata 
pennata 

  

  Rhea americana   

SPHENISCIFORMES 

Spheniscidae Penguins / Πιγκουίνοι 

  Spheniscus demersus   

Spheniscus humboldti     

STRIGIFORMES Owls / Γλαύκες, κουκουβάγιες 

  

STRIGIFORMES spp. 
(Εκτός του Sceloglaux 
albifacies και των ειδών 
που περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I) 

  

Strigidae Owls / Γλαύκες 

Heteroglaux blewitti     

Mimizuku gurneyi     

Ninox natalis     

Ninox novaeseelandiae 
undulata 
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Tytonidae Barn owls / Φλογώδεις γλαύκες 

Tyto soumagnei     

STRUTHIONIFORMES 

Struthionidae Ostrich / Στρουθοκάµηλος 

Struthio camelus (Μόνο 
οι πληθυσµοί της Αλγερίας, 
της Μπουργκίνα Φάσο, του 
Καµερούν, της Κεντρικής 
Αφρικανικής ∆ηµοκρατίας, 
του Τσάντ, του Μαλί, της 
Μαυριτανίας, του 
Μαρόκου, του Νίγηρα, της 
Νιγηρίας, της Σενεγάλης 
και του Σουδάν,  όλοι οι 
άλλοι πληθυσµοί δεν 
περιλαµβάνονται στα 
Παραρτήµατα) 

    

TINAMIFORMES 

Tinamidae Tinamous 

Tinamus solitarius     

TROGONIFORMES 

Trogonidae Quetzals 

Pharomachrus mocinno     

CLASS REPTILIA 
(ΕΡΠΕΤΑ) 

CROCODYLIA Alligators, caimans, crocodiles / Αλιγάτορες,  
                         κροκόδειλοι 

  

CROCODYLIA spp. (Εκτός 
των ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I) 

  

Alligatoridae Alligators, caimans / Αλλιγάτορες, καϊµάνοι  

Alligator sinensis     

Caiman crocodilus 
apaporiensis 

    

Caiman latirostris (Εκτός 
του πληθυσµού της 
Αργεντινής, που 
περιλαµβάνεται στο 
Παράρτηµα II) 

    

Melanosuchus niger 
(Εκτός του πληθυσµού της 
Βραζιλίας, που 
περιλαµβάνεται στο 
Παράρτηµα II, και του 
πληθυσµού του 
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Ισηµερινού, που 
περιλαµβάνεται στο 
Παράρτηµα II και αποτελεί 
αντικείµενο µηδενικής 
ετήσιας εξαγωγικής 
ποσόστωσης µέχρις ότου 
µια ετήσια εξαγωγική 
ποσόστωση γίνει αποδεκτή 
από τη Γραµµατεία CITES 
και την Οµάδα Ειδικών για 
τους Κροκόδειλους της 
∆ιεθνούς Ένωσης για την 
∆ιατήρηση της Φύσης -
IUCN/SSC Crocodile 
Specialist Group) 

Crocodylidae Crocodiles / Κροκόδειλοι 

Crocodylus acutus (Εκτός 
του πληθυσµού της 
Κούβας, που 
περιλαµβάνεται στο 
Παράρτηµα II) 

    

Crocodylus cataphractus     

Crocodylus intermedius     

Crocodylus mindorensis     

Crocodylus moreletii 
(Εκτός των πληθυσµών της 
Μπελίζε και του Μεξικό, 
που περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα ΙΙ µε µηδενική 
ποσόστωση για άγρια 
δείγµατα διακινούµενα για 
εµπορικούς σκοπούς) 

    

Crocodylus niloticus 
[Εκτός των πληθυσµών 
των: Μποτσουάνα, 
Αίγυπτος (µε µηδενική 
ποσόστωση για άγρια 
δείγµατα διακινούµενα για 
εµπορικούς σκοπούς), 
Αιθιοπία, Κένυα, 
Μαδαγασκάρη, Μαλάουϊ, 
Μοζαµβίκη, Ναµίµπια, 
Νότιος Αφρική, Ουγκάντα, 
Ηνωµένη ∆ηµοκρατία της 
Τανζανίας (αντικείµενο 
ετήσιας εξαγωγικής 
ποσόστωσης από όχι 
περισσότερα των 1.600 
προερχόµενων από το 
φυσικό περιβάλλον 
δειγµάτων 
συµπεριλαµβανοµένων 
κυνηγετικών τροπαίων, 
επιπλέον των από 
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κτηνοτροφική 
δραστηριότητα 
προερχοµένων δειγµάτων), 
Ζάµπια και Ζιµπάµπουε, 
που περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα II] 

Crocodylus palustris     

Crocodylus porosus 
(Εκτός των πληθυσµών 
των: Αυστραλία, Ινδονησία 
και Παπούα Νέα Γουϊνέα, 
που περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα II) 

    

Crocodylus rhombifer     

Crocodylus siamensis     

Osteolaemus tetraspis     

Tomistoma schlegelii     

Gavialidae Gavial 

Gavialis gangeticus     

RHYNCHOCEPHALIA 

Sphenodontidae Tuatara 

Sphenodon spp.     

SAURIA 

Agamidae Agamas, mastigures / άγαµα 

  Saara spp.   

 Uromastyx spp.  

Chamaeleonidae Chameleons / Χαµαιλέοντες 

  Archaius spp.   

 Bradypodion spp.  

  

Brookesia spp. (Εκτός 
των ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I) 

  

Brookesia perarmata     

  Calumma spp.   

  Chamaeleo spp.   

  Furcifer spp.   

 Kinyongia spp.  

 Nadzikambia spp.  

 Trioceros spp.  

Cordylidae Spiny-tailed lizards / Ακανθώουρες σαύρες 



 36 

  Cordylus spp.   

Gekkonidae Geckos /Γκέκος 

    
Hoplodactylus spp. 
(Νέα Ζηλανδία) 

 Nactus serpensinsula  

   Naultinus spp.   

  Phelsuma spp.   

  Uroplatus spp.   

Helodermatidae Beaded lizard, gila monster  

  

Heloderma spp. (Εκτός 
του υποείδους που 
περιλαµβάνεται στο 
Παράρτηµα I) 

  

Heloderma horridum 
charlesbogerti 

    

Iguanidae Iguanas / Ιγκουάνα 

  Amblyrhynchus cristatus   

Brachylophus spp.     

  Conolophus spp.   

 Ctenosaura bakeri  

 Ctenosaura melanosterna  

 Ctenosaura oedirhina  

 Ctenosaura palearis  

Cyclura spp.     

  Iguana spp.   

 Phrynosoma blainvillii  

 Phrynosoma cerroense  

  Phrynosoma coronatum   

 Phrynosoma wigginsi  

Sauromalus varius     

Lacertidae Lizards / σαύρες 

Gallotia simonyi     

  Podarcis lilfordi   

  Podarcis pityusensis   

Scincidae Skinks 

  Corucia zebrata   

Teiidae Caiman lizards, tegu lizards 

  Crocodilurus amazonicus   
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  Dracaena spp.   

  Tupinambis spp.   

Varanidae Monitor lizards / Βαράνοι 

  

Varanus spp. (Εκτός των 
ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I) 

  

Varanus bengalensis     

Varanus flavescens     

Varanus griseus     

Varanus komodoensis     

Varanus nebulosus     

Xenosauridae Chinese crocodile lizard / Κινέζικη κροκοδειλόσαυρα 

  Shinisaurus crocodilurus   

SERPENTES Snakes / Φίδια 

Boidae Boas / Βόες 

  

Boidae spp. (Εκτός των 
ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I) 

  

Acrantophis spp.     

Boa constrictor 
occidentalis 

    

Epicrates inornatus     

Epicrates monensis     

Epicrates subflavus     

Sanzinia 
madagascariensis 

    

Bolyeriidae  Round Island boas / Βόας της νήσου Ράουντ 

  

Bolyeriidae spp. (Εκτός 
των ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I) 

  

Bolyeria multocarinata     

Casarea dussumieri     

Colubridae Typical snakes, water snakes, whipsnakes / Τυπικά        
                 οφίδια, νερόφιδα, µαστιγοφόρα φίδια 

    
Atretium schistosum 
(Ινδία) 

    
Cerberus rynchops 
(Ινδία) 
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  Clelia clelia   

  Cyclagras gigas   

  
Elachistodon 
westermanni 

  

  Ptyas mucosus   

    
Xenochrophis 
piscator (Ινδία) 

Elapidae Cobras, coral snakes / Κόµπρες, κοραλόφιδα 

  
Hoplocephalus 
bungaroides 

  

    
Micrurus diastema 
(Ονδούρα) 

    
Micrurus 
nigrocinctus 
(Ονδούρα) 

  Naja atra   

  Naja kaouthia   

  Naja mandalayensis   

  Naja naja   

  Naja oxiana   

  Naja philippinensis   

  Naja sagittifera   

  Naja samarensis   

  Naja siamensis   

  Naja sputatrix   

  Naja sumatrana   

  Ophiophagus hannah   

Loxocemidae Mexican dwarf boa / Μεξικανικός νανόβοας 

  Loxocemidae spp.   

Pythonidae Pythons / Πύθωνες 

  

Pythonidae spp. (Εκτός 
του υποείδους που 
περιλαµβάνεται στο 
Παράρτηµα I) 

  

Python molurus molurus     

Tropidophiidae Wood boas / δενδρόβοες 

  Tropidophiidae spp.   

Viperidae Vipers / Οχιές 

    
Crotalus durissus 
(Ονδούρα) 
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    Daboia russelii (Ινδία) 

 
Trimeresurus 
mangshanensis 

 

Vipera ursinii (Μόνο ο 
πληθυσµός της Ευρώπης, 
εκτός της περιοχής που 
προηγουµένως 
αποτελούσε την Ένωση 
Σοβιετικών Σοσιαλιστικών 
∆ηµοκρατιών,  αυτοί οι 
τελευταίοι πληθυσµοί δεν 
περιλαµβάνονται στα 
Παραρτήµατα) 

    

  Vipera wagneri   

TESTUDINES 

Carettochelyidae Pig-nosed turtles / χοιροµύτα χελώνα 

  Carettochelys insculpta   

Chelidae Austro-American side-necked turtles / Αυστοαµερικάνικες  
               χελώνες 

  

Chelodina mccordi 
(Μηδενική εξαγωγική 
ποσόστωση για δείγµατα 
προερχόµενα από το 
φυσικό περιβάλλον) 

  

Pseudemydura umbrina     

Cheloniidae Marine turtles / Θαλάσσιες χελώνες 

Cheloniidae spp.     

Chelydridae Snapping turtles / Κροταλοχελώνες 

    
Macrochelys 
temminckii (Ηνωµένες 
Πολιτείες Αµερικής) 

Dermatemydidae Central American river turtle / Ποταµοχελώνες της 
Κεντρικής Αµερικής 

  Dermatemys mawii   

Dermochelyidae Leatherback turtle / ∆ερµατοχελώνες 

Dermochelys coriacea     

Emydidae Box turtles, freshwater turtles / χελώνες των γλυκών  
                 νερών 

  Clemmys guttata   

 Emydoidea blandingii  

 Glyptemys insculpta  

Glyptemys muhlenbergii     

    Graptemys spp. 
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(Ηνωµένες Πολιτείες 
Αµερικής) 

 Malaclemys terrapin  

  

Terrapene spp. (Εκτός 
των ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I) 

  

Terrapene coahuila     

Geoemydidae Box turtles, freshwater turtles / Χελώνες των γλυκών 
νερών 

Batagur affinis     

Batagur baska   

 Batagur borneoensis7    

 Batagur dhongoka    

 Batagur kachuga   

 Batagur trivittata7    

  

Cuora spp. (Μηδενική 
ποσόστωση για δείγµατα 
αποσπασµένα από το 
φυσικό περιβάλλον  για 
εµπορικούς σκοπούς των: 
Cuora aurocapitata, C. 
flavomarginata, C. 
galbinifrons, C. mccordi, C. 
mouhotii, C. pani, C. 
trifasciata, C. yunnanensis 
και C. zhoui)  

  

 Cyclemys spp.  

Geoclemys hamiltonii     

 Geoemyda japonica  

  Geoemyda spengleri   

 Hardella thurjii  

  Heosemys annandalii7   

  Heosemys depressa7   

  Heosemys grandis   

  Heosemys spinosa   

  Leucocephalon yuwonoi   

  
Malayemys 
macrocephala 

  

  Malayemys subtrijuga   

  Mauremys annamensis7   

    
Mauremys iversoni 
(Κίνα) 
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 Mauremys japonica  

    
Mauremys 
megalocephala (Κίνα) 

  Mauremys mutica   

   Mauremys nigricans   

    
Mauremys pritchardi 
(Κίνα) 

    
Mauremys reevesii 
(Κίνα) 

    
Mauremys sinensis 
(Κίνα) 

Melanochelys tricarinata     

 Melanochelys trijuga  

Morenia ocellata     

 Morenia petersi  

  Notochelys platynota   

    
Ocadia glyphistoma 
(Κίνα) 

    
Ocadia philippeni 
(Κίνα) 

  Orlitia borneensis7    

  

Pangshura spp. (Εκτός 
των ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I) 

  

Pangshura tecta     

  Sacalia bealei    

    
Sacalia 
pseudocellata (Κίνα) 

  Sacalia quadriocellata   

  
Siebenrockiella 
crassicollis 

  

  Siebenrockiella leytensis   

 Vijayachelys silvatica  

Platysternidae Big-headed turtle / Μεγακέφαλη χελώνα 

 Platysternidae spp.     

Podocnemididae Afro-American side-necked turtles /  
                            Αφροαµερικανικές χελώνες 

  
Erymnochelys 
madagascariensis 

  

  
Peltocephalus 
dumerilianus 
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  Podocnemis spp.   

Testudinidae Tortoises / Ταρταρούγες (χερσαίες χελώνες) 

  

Testudinidae spp. (Εκτός 
των ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I. Μηδενική 
ετήσια εξαγωγική 
ποσόστωση έχει καθοριστεί 
για την Geochelone sulcata 
για δείγµατα 
αποσπασθέντα από το 
φυσικό περιβάλλον και 
διακινούµενα για κυρίως 
εµπορικούς σκοπούς) 

  

Astrochelys radiata     

Astrochelys yniphora     

Chelonoidis nigra     

Gopherus 
flavomarginatus 

    

Psammobates 
geometricus 

    

Pyxis arachnoides     

Pyxis planicauda     

Testudo kleinmanni     

Trionychidae Softshell turtles, terrapins / Μαλακοκέλυφες χελώνες, 
Εµύδες, Τερραπίνες 

  Amyda cartilaginea   

Apalone spinifera atra     

  

Chitra spp. (Εκτός των 
ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I) 

  

Chitra chitra   

Chitra vandijki   

 Dogania subplana  

 Lissemys ceylonensis  

  Lissemys punctata   

  Lissemys scutata   

 Nilssonia formosa  

Nilssonia gangeticus   

Nilssonia hurum   

 Nilssonia leithii  

Nilssonia nigricans   



 43 

   Palea steindachneri   

  Pelochelys spp.   

   Pelodiscus axenaria   

   Pelodiscus maackii   

   Pelodiscus parviformis   

   Rafetus swinhoei   

CLASS AMPHIBIA 
(ΑΜΦΙΒΙΑ) 

ANURA 

Aromobatidae Fragrant frogs / Αρωµατικοί βάτραχοι 

   Allobates femoralis   

   Allobates hodli   

   Allobates myersi   

 Allobates rufulus  

 Allobates zaparo  

Bufonidae Toads / Φρύνοι 

Amietophrynus 
superciliaris 

    

Altiphrynoides spp.   

Atelopus zeteki     

Incilius periglenes     

Nectophrynoides spp.     

Nimbaphrynoides spp.     

Calyptocephalellidae Chilean toads / Φρύνοι της Χιλής 

  
Calyptocephalella 
gayi (Χιλή) 

Dendrobatidae Poison frogs / ∆ηλητηριώδη βατράχια 

  Adelphobates spp.   

  Ameerega spp.   

 Andrinobates spp.  

  Dendrobates spp.   

  Epipedobates spp.   

 Excidobates spp.  

 Hyloxalus azureiventris  

 Minyobates spp.  

 Oophaga spp.  

  Phyllobates spp.   

 Ranitomeya spp.  
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Dicroglossidae Frogs / Βατράχια 

 Euphlyctis hexadactylus  

 Hoplobatrachus tigerinus  

Hylidae Tree frogs / ∆ενδροβατράχια 

 Agalychnis spp.  

Mantellidae Mantellas 

  Mantella spp.   

Microhylidae Red rain frog, tomato frog / Κόκκινος βροχοβάτραχος 

Dyscophus antongilii     

  Scaphiophryne gottlebei   

Myobatrachidae Gastric-brooding frogs 

  

Rheobatrachus spp. 
(Εκτός των Rheobatrachus 
silus και Rheobatrachus 
vitellinus) 

  

CAUDATA 

Ambystomatidae Axolotls 

  Ambystoma dumerilii   

  Ambystoma mexicanum   

Cryptobranchidae Hellbender and giant salamanders / Γιγάντιες 
σαλαµάνδρες 

Andrias spp.     

  

Cryptobranchus 
alleganiensis 
(Ηνωµένες Πολιτείες 
Αµερικής) 

Hynobiidae Asiatic salamanders / Ασιατικές σαλαµάνδρες 

  
Hynobius amjiensis 
(Κίνα) 

Salamandridae Newts and salamanders / Τρίτωνες και  
σαλαµάνδρες 

Neurergus kaiseri   

CLASS ELASMOBRANCHII 
(ΚΑΡΧΑΡΙΕΣ) 

CARCARHINIFORMES 

Carcharhinidae Requiem sharks / Kαρχαρίες 

  
Carcharhinus 
longimanus   

  

Sphyrnidae Hammerhead sharks / Σφυροκέφαλοι καρχαρίες 
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  Sphyrna lewini     

 Sphyrna mokarran    

 Sphyrna zygaena    

LAMNIFORMES 

Cetorhinidae Basking shark / Καρχαρίας κηττόρινος ο µέγιστος 

  Cetorhinus maximus   

Lamnidae Mackerel sharks / Καρχαρίες 

  Carcharodon carcharias   

 Lamna nasus     

ORECTOLOBIFORMES 

Rhincodontidae Whale shark / Φαλαινοκαρχαρίας 

  Rhincodon typus   

PRISTIFORMES 

Pristidae Sawfishes / Πριονόψαρα 

Pristidae spp.       

RAJIFORMES 

Mobulidae Mobulid rays / Σαλάχια 

   Manta spp.     

CLASS ACTINOPTERYGII 
(ΙΧΘΥΕΣ) 

ACIPENSERIFORMES Paddlefish, sturgeons / Πολύδοντας,  
                                      οξύρρυγχοι 

  

ACIPENSERIFORMES 
spp. (Εκτός των ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I) 

  

Acipenseridae Sturgeons / Οξύρρυγχοι 

Acipenser brevirostrum     

Acipenser sturio     

ANGUILLIFORMES 

Anguillidae Freshwater eels / Χέλια του γλυκού νερού 

  Anguilla anguilla     

CYPRINIFORMES 

Catostomidae Cui-ui 

Chasmistes cujus     

Cyprinidae Blind carps, plaeesok / τυφλοκυπρίνοι  

  Caecobarbus geertsi   
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Probarbus jullieni     

OSTEOGLOSSIFORMES 

Arapaimidae Arapaimas / Αραπαΐµα 

  Arapaima gigas   

Osteoglossidae Bonytongue / Οστεόγλωσσος  

Scleropages formosus9     

PERCIFORMES 

Labridae Wrasses / Γύλοι (Χειλούδες)  

  Cheilinus undulatus   

Sciaenidae Totoaba 

Totoaba macdonaldi     

SILURIFORMES 

Pangasiidae Pangasid catfish / Γατόψαρο 

Pangasianodon gigas     

SYNGNATHIFORMES 

Syngnathidae Pipefishes, seahorses / Ιππόκαµποι 

  Hippocampus spp.    

CLASS SARCOPTERYGII 
(LUNGFISHES) 

CERATODONTIFORMES 

Ceratodontidae Australian lungfish 

  Neoceratodus forsteri   

COELACANTHIFORMES 

Latimeriidae Coelacanths / Κοιλάκανθοι  

Latimeria spp.     

P H Y L U M   E C H I N O D E R M A T A 
CLASS HOLOTHUROIDEA 

(ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΓΓΟΥΡΙΑ) 

ASPIDOCHIROTIDA 

Stichopodidae Sea cucumbers / Θαλάσσια αγγούρια 

    
Isostichopus fuscus 
(Ισηµερινός) 

P H Y L U M   A R T H R O P O D A 
CLASS ARACHNIDA 

(ΣΚΟΡΠΙΟΙ ΚΑΙ ΑΡΑΧΝΕΣ) 

ARANEAE 

Theraphosidae Red-kneed tarantulas, tarantulas / Ταραντούλες 
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  Aphonopelma albiceps   

  Aphonopelma pallidum   

  Brachypelma spp.   

SCORPIONES 

Scorpionidae Scorpions / Σκορπιοί 

  Pandinus dictator   

  Pandinus gambiensis   

  Pandinus imperator   

CLASS INSECTA 
(ΕΝΤΟΜΑ) 

COLEOPTERA 

Lucanidae Cape stag beetles / Σκαθάρια 

    
Colophon spp. (Νότια 
Αφρική) 

Scarabaeidae Scarab beetles / Σκαθάρια σκαραβαίοι  

 Dynastes satanas  

LEPIDOPTERA 

Nymphalidae  Brush-footed butterflies / Πεταλούδες 

    

Agrias amydon 
boliviensis 
(Πολυεθνικό Κράτος 
της Βολιβίας) 

  

Morpho godartii 
lachaumei 
(Πολυεθνικό Κράτος 
της Βολιβίας) 

  

Prepona praeneste 
buckleyana 
(Πολυεθνικό Κράτος 
της Βολιβίας) 

Papilionidae Birdwing butterflies, swallowtail butterflies / Πεταλούδες 

 Atrophaneura jophon  

  Atrophaneura pandiyana   

  Bhutanitis spp.   

  

Ornithoptera spp. (Εκτός 
των ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I) 

  

Ornithoptera alexandrae     

Papilio chikae     

Papilio homerus     
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 Papilio hospiton   

  Parnassius apollo   

  Teinopalpus spp.   

  Trogonoptera spp.   

  Troides spp.   

P H Y L U M   A N N E L I D A 
CLASS HIRUDINOIDEA 

(Β∆ΕΛΛΕΣ) 

ARHYNCHOBDELLIDA 

Hirudinidae Medicinal leeches / Φαρµακευτικές βδέλλες 

  Hirudo medicinalis   

 Hirudo verbana  

P H Y L U M   M O L L U S C A 
CLASS BIVALVIA 

(∆ΙΘΥΡΑ ΜΑΛΑΚΙΑ, ΜΥ∆ΙΑ) 

MYTILOIDA 

Mytilidae Marine mussels / Θαλάσσια µύδια 

  Lithophaga lithophaga   

UNIONOIDA 

Unionidae Freshwater mussels, pearly mussels / Μύδια του γλυκού 
νερού, µαργαριταρένια µύδια 

Conradilla caelata     

  Cyprogenia aberti   

Dromus dromas     

Epioblasma curtisi     

Epioblasma florentina     

Epioblasma sampsoni     

Epioblasma sulcata 
perobliqua 

    

Epioblasma torulosa  
gubernaculum 

    

  
Epioblasma torulosa 
rangiana 

  

Epioblasma torulosa 
torulosa 

    

Epioblasma turgidula     

Epioblasma walkeri     

Fusconaia cuneolus     

Fusconaia edgariana     
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Lampsilis higginsii     

Lampsilis orbiculata 
orbiculata 

    

Lampsilis satur     

Lampsilis virescens     

Plethobasus cicatricosus     

Plethobasus cooperianus     

  Pleurobema clava   

Pleurobema plenum     

Potamilus capax     

Quadrula intermedia     

Quadrula sparsa     

Toxolasma cylindrella     

Unio nickliniana     

Unio tampicoensis  
tecomatensis  

    

Villosa trabalis     

VENEROIDA 

Tridacnidae Giant clams / Γιγάντια όστρακα 

  Tridacnidae spp.   

CLASS GASTROPODA 
(ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΧΥΛΙΑ) 

MESOGASTROPODA 

Strombidae Queen conch / Βασιλικό κοχύλι 

  Strombus gigas   

STYLOMMATOPHORA 

Achatinellidae Agate snails, oahu tree snails / Αχάτινα σαλιγκάρια,  
                       δενδροσαλιγγάρια της νήσου Oahu 

Achatinella spp.     

Camaenidae Green tree snail / Πράσινο δενδροσαλιγκάρι 

  Papustyla pulcherrima   

P H Y L U M   C N I D A R I A  
CLASS ANTHOZOA 

(ΚΟΡΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΝΕΜΩΝΕΣ) 

ANTIPATHARIA Black corals / Μαύρα κοράλλια 

  ANTIPATHARIA spp.   

GORGONACEA 

Coralliidae 
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Corallium elatius 
(Κίνα) 

  
Corallium japonicum 
(Κίνα) 

  
Corallium konjoi 
(Κίνα) 

  
Corallium secundum 
(Κίνα) 

HELIOPORACEA 

Helioporidae Blue corals / Μπλέ κοράλλια 

  

Helioporidae spp. 
(Περιλαµβάνει µόνο το 
είδος Heliopora coerulea. 
Τα απολιθώµατα δεν 
αποτελούν αντικείµενο των 
διατάξεων της Σύµβασης) 

  

SCLERACTINIA Stony corals / Πετρώδη κοράλλια 

  

SCLERACTINIA spp. (Τα 
απολιθώµατα δεν 
αποτελούν αντικείµενο των 
διατάξεων της Σύµβασης) 

  

STOLONIFERA 

Tubiporidae Organ-pipe corals / Παραφυαδοφόρα κοράλλια 

  

Tubiporidae spp. (Τα 
απολιθώµατα δεν 
αποτελούν αντικείµενο των 
διατάξεων της Σύµβασης) 

  

CLASS HYDROZOA 
(ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΦΤΕΡΕΣ, ΠΥΡΟΚΟΡΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΖΟΥΣΕΣ 

ΜΕ∆ΟΥΣΕΣ) 

MILLEPORINA 

Milleporidae Fire corals / Πυροκοράλλια 

  

Milleporidae spp. (Τα 
απολιθώµατα δεν 
αποτελούν αντικείµενο των 
διατάξεων της Σύµβασης) 

  

STYLASTERINA 

Stylasteridae Lace corals /∆αντελόµορφα κοράλλια 

  

Stylasteridae spp. (Τα 
απολιθώµατα δεν 
αποτελούν αντικείµενο των 
διατάξεων της Σύµβασης) 

  

F L O R A (ΧΛΩΡΙ∆Α) 
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AGAVACEAE Agaves / Αγάβες 

Agave parviflora     

  Agave victoriae-reginae #4   

 Nolina interrata   

 Yucca queretaroensis  

AMARYLLIDACEAE Snowdrops, sternbergias / Γάλανθοι,  
                                  στερνµπέργκιες 

  Galanthus spp. #4   

  Sternbergia spp. #4   

ANACARDIACEAE Cashews / Ανακάρδιο 

 Operculicarya decaryi  

 
Operculicarya 
hyphaenoides 

 

 Operculicarya pachypus  

APOCYNACEAE Elephant trunks, hoodias 

  Hoodia spp. #9   

  

Pachypodium spp. #4 
(Εκτός των ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I) 

  

Pachypodium 
ambongense 

    

Pachypodium baronii     

Pachypodium decaryi     

  Rauvolfia serpentina #2   

ARALIACEAE Ginseng 

  

Panax ginseng #3 (Μόνο ο 
πληθυσµός της Ρώσικης 
Οµοσπονδίας, κανένας 
άλλος πληθυσµός δεν 
περιλαµβάνεται στα 
Παραρτήµατα) 

  

  Panax quinquefolius #3   

ARAUCARIACEAE Monkey-puzzle tree / Αροκάρυα 

Araucaria araucana     

BERBERIDACEAE May-apple 

  
Podophyllum hexandrum 
#2 

  

BROMELIACEAE Air plants, bromelias 

  Tillandsia harrisii #4   
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  Tillandsia kammii #4   

  Tillandsia mauryana #4   

  Tillandsia xerographica #4   

CACTACEAE Cacti / κάκτοι 

  

CACTACEAE spp. 9 #4 
(Εκτός των ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I και εκτός των 
Pereskia spp., 
Pereskiopsis spp. και 
Quiabentia spp.) 

  

Ariocarpus spp.     

Astrophytum asterias     

Aztekium ritteri     

Coryphantha 
werdermannii 

    

Discocactus spp.     

Echinocereus 
ferreirianus  
ssp. lindsayi 

    

Echinocereus schmollii     

Escobaria minima     

Escobaria sneedii     

Mammillaria pectinifera     

Mammillaria solisioides     

Melocactus conoideus     

Melocactus deinacanthus     

Melocactus glaucescens     

Melocactus paucispinus     

Obregonia denegrii     

Pachycereus militaris     

Pediocactus bradyi     

Pediocactus knowltonii     

Pediocactus paradinei     

Pediocactus 
peeblesianus 

    

Pediocactus sileri     

Pelecyphora spp.     

Sclerocactus 
brevihamatus  
ssp. tobuschii 
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Sclerocactus 
erectocentrus 

    

Sclerocactus glaucus     

Sclerocactus 
mariposensis 

    

Sclerocactus mesae-
verdae 

    

Sclerocactus nyensis     

Sclerocactus 
papyracanthus 

    

Sclerocactus pubispinus     

Sclerocactus wrightiae     

Strombocactus spp.     

Turbinicarpus spp.     

Uebelmannia spp.     

CARYOCARACEAE Ajo 

  Caryocar costaricense #4   

COMPOSITAE (Asteraceae) Kuth 

Saussurea costus     

CUCURBITACEAE Melons, gourds, cucurbits / Πεπόνια, 
νεροκολοκύθες, κολοκύθες 

 Zygosicyos pubescens  

 Zygosicyos tripartitus  

CUPRESSACEAE Alerce, cypresses / Κυπαρίσσια 

Fitzroya cupressoides     

Pilgerodendron uviferum     

CYATHEACEAE Tree-ferns 

  Cyathea spp. #4   

CYCADACEAE Cycads / Κυκαδίδες 

  

CYCADACEAE spp. #4 
(Εκτός των ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I) 

  

Cycas beddomei     

DICKSONIACEAE Tree-ferns 

  Cibotium barometz #4   

  

Dicksonia spp. #4 (Μόνο οι 
πληθυσµοί της Αµερικής, 
κανένας άλλος πληθυσµός 
δεν περιλαµβάνεται στα 
Παραρτήµατα) 
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DIDIEREACEAE Alluaudias, didiereas 

  DIDIEREACEAE spp. #4   

DIOSCOREACEAE Elephant’s foot, kniss 

  Dioscorea deltoidea #4   

DROSERACEAE Venus’ flytrap 

  Dionaea muscipula #4   

EBENACEAE  Ebonies / Έβενοι 

 
Diospyros spp. #5 

(Πληθυσµοί της 
Μαδαγασκάρης) 

  

EUPHORBIACEAE Spurges / Ευφορβίες 

  

Euphorbia spp. #4 
(Σαρκώδη είδη µόνο εκτός 
της Euphorbia misera και 
των ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I. Τεχνητώς 
παραχθέντα δείγµατα των 
καλλιεργητικών ποικιλιών 
της Euphorbia trigona, 
τεχνητώς παραχθέντα 
δείγµατα µε µορφή λοφίου, 
ριπιδίου ή χρωστικών 
µεταλλάξεων της 
Euphorbia lactea, όταν 
έχουν εµβολιαστεί  σε 
τεχνητώς αναπαραχθέντα 
ριζώµατα της Euphorbia 
neriifolia, και τα τεχνητώς 
αναπαραχθέντα δείγµατα 
των καλλιεργητικών 
ποικιλιών της Euphorbia 
‘Milii’ όταν διακινούνται σε 
φορτία των 100 ή 
περισσότερων φυτών και 
είναι ευκόλως 
αναγνωρίσιµα ως τεχνητώς 
αναπαραχθέντα δείγµατα, 
δεν αποτελούν αντικείµενο 
των διατάξεων της 
Σύµβασης) 

  

Euphorbia 
ambovombensis 

    

Euphorbia 
capsaintemariensis 

    

Euphorbia cremersii 
(Περιλαµβάνει τη µορφή 
viridifolia και την ποικιλία 
rakotozafyi) 

    

Euphorbia cylindrifolia     
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(περιλαµβάνει το υποείδος 
tuberifera) 

Euphorbia decaryi 
(περιλαµβάνει τις ποικιλίες 
ampanihyensis, robinsonii 
και spirosticha) 

    

Euphorbia francoisii     

Euphorbia moratii 
(περιλαµβάνει τις ποικιλίες 
antsingiensis, 
bemarahensis και 
multiflora) 

    

Euphorbia 
parvicyathophora 

    

Euphorbia quartziticola     

Euphorbia tulearensis     

FAGACEAE Beeches / Φηγώδη: Οξιές, δρύς 

    
 Quercus mongolica 
#5 (Ρωσική 
Οµοσπονδία) 

FOUQUIERIACEAE Ocotillos 

  Fouquieria columnaris #4   

Fouquieria fasciculata     

Fouquieria purpusii     

GNETACEAE Gnetums 

    
Gnetum montanum #1 
(Νεπάλ) 

JUGLANDACEAE Gavilan 

  
Oreomunnea pterocarpa 
#4 

  

LAURACEAE Laurels / ∆άφνες 

 Aniba rosaeodora#12  

LEGUMINOSAE (Fabaceae) Afrormosia, cristobal, rosewood, 
sandalwood / Αφρορµόσια, κριστοµπάλ, ροδόξυλο (παλίσσανδρο), 
σανταλόξυλο 

  Caesalpinia echinata #10   

 
Dalbergia spp. #5 

(Πληθυσµοί της 
Μαδαγασκάρης) 

 

  

Dalbergia calycina #6 

[Πληθυσµός της 
Γουατεµάλας 
(Γουατεµάλα)] 
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Dalbergia 
cochinchinensis #5 

 

  

Dalbergia 
cubilquitzensis #6 

[Πληθυσµός της 
Γουατεµάλας 
(Γουατεµάλα)] 

  

Dalbergia 
darienensis #2

 

[Πληθυσµός του 
Παναµά] (Παναµάς) 

  

Dalbergia glomerata 
#6 [Πληθυσµός της 
Γουατεµάλας 
(Γουατεµάλα)] 

 Dalbergia granadillo #6  

Dalbergia nigra     

 Dalbergia retusa #6  

 Dalbergia stevensonii #6  

  

Dalbergia tucurensis 
#6 (Νικαράγουα. 
Επιπροσθέτως, η 
Γουατεµάλα έχει 
συµπεριλάβει τον 
εθνικό πληθυσµό της)   

    
Dipteryx panamensis 
(Κόστα Ρίκα, 
Νικαράγουα) 

  Pericopsis elata #5   

  
Platymiscium 
pleiostachyum #4 

  

  Pterocarpus santalinus #7   

 Senna meridionalis  

LILIACEAE Aloes / Αλόες 

  

Aloe spp. #4 (Εκτός των 
ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I. Επίσης εκτός 
της Aloe vera, 
αναφερόµενη επίσης ως 
Aloe barbadensis που δεν 
περιλαµβάνεται στα 
Παραρτήµατα) 

  

Aloe albida     

Aloe albiflora     

Aloe alfredii     

Aloe bakeri     



 57 

Aloe bellatula     

Aloe calcairophila     

Aloe compressa 
(Περιλαµβάνει τις ποικιλίες 
paucituberculata, 
rugosquamosa και 
schistophila) 

    

Aloe delphinensis     

Aloe descoingsii     

Aloe fragilis     

Aloe haworthioides 
(Περιλαµβάνει την ποικιλία 
aurantiaca) 

    

Aloe helenae     

Aloe laeta (Περιλαµβάνει 
την ποικιλία maniaensis) 

    

Aloe parallelifolia     

Aloe parvula     

Aloe pillansii     

Aloe polyphylla     

Aloe rauhii     

Aloe suzannae     

Aloe versicolor     

Aloe vossii     

MAGNOLIACEAE Magnolia / Μανόλια 

    
Magnolia liliifera var. 
obovata #1 (Νεπάλ) 

MELIACEAE Mahoganies, West Indian cedar / Μαόνια, κέδρο των 
δυτικών Ινδιών 

  
Cedrela fissilis #5   
(Πολυεθνικό Κράτος 
της Βολιβίας) 

  
Cedrela lilloi #5   
(Πολυεθνικό Κράτος 
της Βολιβίας) 

    

Cedrela odorata #5 

(Βραζιλία και 
Πολυεθνικό Κράτος 
της Βολιβίας. 
Επιπροσθέτως, οι 
ακόλουθες χώρες 
έχουν συµπεριλάβει 
τους εθνικούς 
πληθυσµούς τους: 
Κολοµβία, Γουατεµάλα 
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και Περού) 

  Swietenia humilis #4   

  
Swietenia macrophylla #6 
(Πληθυσµοί των 
Νεοτροπικών) 

  

  Swietenia mahagoni #5   

NEPENTHACEAE Pitcher-plants (Old World) / Νηπενθή,  
                              Σαρκοφάγα φυτά (Παλαιού Κόσµου) 

  

Nepenthes spp. #4 (Εκτός 
των ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I)  

  

Nepenthes khasiana     

Nepenthes rajah     

OLEACEAE Ashes, etc. / Φράξοι, κ.λπ. 

    
 Fraxinus 
mandshurica #5 

(Ρωσική Οµοσπονδία) 

ORCHIDACEAE Orchids / Ορχιδέες 

  

ORCHIDACEAE spp. 10 #4 
(Εκτός των ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I) 

  

(Για όλα από τα ακόλουθα 
είδη του Παραρτήµατος Ι, τα 
αρτίφυτα ή οι καλλιέργειες 
ιστών in vitro, σε στερεό ή 
υγρό περιβάλλον, 
µεταφερόµενα ενός 
αποστειρωµένων δοχείων δεν 
αποτελούν αντικείµενο των 
διατάξεων της Σύµβασης 
µόνο εάν τα δείγµατα 
ικανοποιούν τον ορισµό των 
“τεχνητά αναπαραχθέντων” 
που συµφωνήθηκε από τη 
Συνδιάσκεψη των Μερών) 

    

Aerangis ellisii     

Dendrobium cruentum     

Laelia jongheana     

Laelia lobata     

Paphiopedilum spp.     

Peristeria elata     

Phragmipedium spp.     

Renanthera 
imschootiana 
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OROBANCHACEAE Broomrape / Οροβάγχες 

  Cistanche deserticola #4   

PALMAE (Arecaceae) Palms / Φοίνικες 

  
Beccariophoenix  
madagascariensis #4 

  

Chrysalidocarpus 
decipiens 

    

  Lemurophoenix halleuxii   

  
Lodoicea maldivica 
#13 

(Σεϋχέλες) 

  Marojejya darianii   

  Neodypsis decaryi #4   

  Ravenea louvelii   

  Ravenea rivularis   

  Satranala decussilvae   

  Voanioala gerardii   

PAPAVERACEAE Poppy / Παπαρούνα 

    
Meconopsis regia #1 
(Νεπάλ) 

PASSIFLORACEAE Passion-flowers / Άνθη του πάθους 

 Adenia firingalavensis  

 Adenia olaboensis  

 Adenia subsessilifolia  

PEDALIACEAE Sesames / Σουσάµια 

 Uncarina grandidieri  

 Uncarina stellulifera  

PINACEAE Firs and pines / Έλατα και πεύκα 

Abies guatemalensis     

  
Pinus koraiensis#5 

(Ρωσική Οµοσπονδία) 

PODOCARPACEAE Podocarps 

    
Podocarpus 
neriifolius #1 (Νεπάλ) 

Podocarpus parlatorei     

PORTULACACEAE Lewisias, portulacas, purslanes 

  Anacampseros spp. #4   

  Avonia spp. #4   

  Lewisia serrata #4   



 60 

PRIMULACEAE Cyclamens / Κυκλάµινα 

  Cyclamen spp. 11 #4   

RANUNCULACEAE Golden seals, yellow adonis, yellow root /  
                                  Άδωνις ο χειµερινός, Υδράστις η Καναδική 

  Adonis vernalis #2   

  Hydrastis canadensis #8   

ROSACEAE African cherry, stinkwood / Αφρικανική κερασιά 

  Prunus africana #4   

RUBIACEAE Ayuque / Αγιούκι 

Balmea stormiae     

SANTALACEAE Sandalwoods / Σανταλόξυλα 

  

Osyris lanceolata #2 (Οι 
πληθυσµοί των: 
Μπουρούντι, Αιθιοπία, 
Κένυα, Ρουάντα, Ουγκάντα 
και Ενωµένη ∆ηµοκρατία 
της Τανζανίας) 

  

   

SARRACENIACEAE Pitcher-plants (New World) / Σαρκοφάγα φυτά  
                                  (Νέου Κόσµου) 

  

Sarracenia spp. #4 (Εκτός 
των ειδών που 
περιλαµάνονται στο 
Παράρτηµα I) 

  

Sarracenia oreophila     

Sarracenia rubra  
ssp. alabamensis 

    

Sarracenia rubra ssp. 
jonesii 

    

SCROPHULARIACEAE Kutki / Πικρόριζες 

  
Picrorhiza kurrooa #2 
(Εξαιρείται η Picrorhiza 
scrophulariiflora) 

  

STANGERIACEAE Stangerias 

  Bowenia spp. #4   

Stangeria eriopus     

TAXACEAE Himalayan yew / Τάξος των Ιµαλαΐων 

  
Taxus chinensis και οι 
κατώτερες ταξινοµικές 
βαθµίδες του είδους #2 

  

  
Taxus cuspidata και οι 
κατώτερες ταξινοµικές 
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βαθµίδες του είδους 12 #2 

  
Taxus fuana και οι 
κατώτερες ταξινοµικές 
βαθµίδες του είδους #2 

  

  
Taxus sumatrana και οι 
κατώτερες ταξινοµικές 
βαθµίδες του είδους #2 

  

  Taxus wallichiana #2   

THYMELAEACEAE (Aquilariaceae) Agarwood, ramin 

  Aquilaria spp. #4   

  Gonystylus spp. #4   

  Gyrinops spp. #14   

TROCHODENDRACEAE (Tetracentraceae) Tetracentron 

    
Tetracentron sinense 
#1 (Νεπάλ) 

VALERIANACEAE Himalayan spikenard / Νάρδος των Ιµαλαΐων 

  
Nardostachys grandiflora 
#2 

  

VITACEAE Grapes / Άµπελοι 

 
Cyphostemma 
elephantopus 

 

 Cyphostemma laza  

 
Cyphostemma 
montagnacii 

 

WELWITSCHIACEAE Welwitschia 

  Welwitschia mirabilis #4   

ZAMIACEAE Cycads 

  

ZAMIACEAE spp. #4 
(Εκτός των ειδών που 
περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα I) 

  

Ceratozamia spp.     

Chigua spp.     

Encephalartos spp.     

Microcycas calocoma     

ZINGIBERACEAE Ginger lily  

  
Hedychium philippinense 
#4 

  

ZYGOPHYLLACEAE Lignum-vitae 

  Bulnesia sarmientoi #11  
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 Guaiacum spp. #2  

  

1 

 Πληθυσµός της Αργεντινής (Καταλογογραφηθείς στο παράρτηµα II): 

 
 Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εµπόριο ερίου κουράς 

ζώντων ζώων του είδους βικούνια (vicunas), υφασµάτων και παράγωγων 
προϊόντων µεταποίησης και άλλων χειροποίητων τεχνουργηµάτων. Η 
ανάποδη του υφάσµατος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από 
επίσης χώρες στη ζώνη επίκρατειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριµένο 
είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύµβαση Convenio pera la 
Conservacion y Manejo de la Vinuna, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την 
ένδειξη «VICUÑA-ARGENTINA». Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν 
ετικέτα η οποία να περιλαµβάνει το λογότυπο και την ένδειξη “ VICUÑA –
ARGENTINA-ARTESANÍA”. 

 
       Όλα τα άλλα δείγµατα θα θεωρούνται δείγµατα ειδών που περιλαµβάνονται 

στο Παράρτηµα Ι και η διάθεση αυτών στο εµπόριο ελέγχεται αναλόγως. 
 

2 

Πληθυσµός της Χιλής (Καταλογογραφηθείς στο παράρτηµα II): 
     Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εµπόριο ερίου κουράς 

ζώντων ζώων του είδους βικούνια (vicunas), και υφασµάτων και αντικειµένων 
που κατασκευάζονται από αυτό, συµπεριλαµβανωµένων χειροποίητων 
τεχνουργηµάτων πολυτελείας και πλεκτών ειδών.  

 Η ανάποδη του υφάσµατος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε 
από επίσης χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το 
συγκεκριµένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύµβαση Convenio para 
la Conservación y Manejo de la Vicuña, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την 
ένδειξη ‘VICUÑA-CHILE’. Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν ετικέτα η 
οποία περιλαµβάνει το λογότυπο και την ένδειξη  ‘VICUÑA-CHILE-
ARTESANÍA’.  

 
      Όλα τα άλλα δείγµατα θεωρούνται δείγµατα ειδών που περιλαµβάνονται στο 

Παράρτηµα Ι και η διάθεση αυτών στο εµπόριο ελέγχεται αναλόγως. 
 

3 

Πληθυσµός του Ισηµερινού (Καταλογογραφηθείς στο παράρτηµα II): 
     Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εµπόριο ερίου κουράς 

ζώντων ζώων του είδους βικούνια (vicunas), και υφασµάτων και αντικειµένων 
που κατασκευάζονται από αυτό, συµπεριλαµβανωµένων χειροποίητων 
τεχνουργηµάτων πολυτελείας και πλεκτών ειδών.  

 Η ανάποδη του υφάσµατος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε 
από επίσης χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το 
συγκεκριµένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύµβαση Convenio para 
la Conservación y Manejo de la Vicuña, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την 
ένδειξη ‘VICUÑA-ECUADOR’. Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν ετικέτα η 
οποία περιλαµβάνει το λογότυπο και την ένδειξη  ‘VICUÑA-ECUADOR-
ARTESANÍA’.  

 
      Όλα τα άλλα δείγµατα θεωρούνται δείγµατα ειδών που περιλαµβάνονται στο 

Παράρτηµα Ι και η διάθεση αυτών στο εµπόριο ελέγχεται αναλόγως. 
 

4 

Πληθυσµός του Περού (Καταλογογραφηθείς στο παράρτηµα II): 

 
Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εµπόριο ερίου κουράς 
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ζώντων ζώων του είδους βικούνια (vicunas) και του εναποµένοντος 
αποθέµατος 3249 kg ερίου κατά την εποχή επίσης ένατης συνεδρίασης 
επίσης Συνδιάσκεψης των Μερών (Νοέµβριος 1994), και υφασµάτων και 
αντικειµένων που κατασκευάζονται από αυτό, συµπεριλαµβανοµένων των 
τεχνουργηµάτων πολυτελείας και των πλεκτών ειδών.  
Η ανάποδη του υφάσµατος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε από 
επίσης χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το είδος, οι οποίες 
έχουν υπογράψει τη σύµβαση  Convenio para la Conservación y Manejo de 
la Vicuña, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την ένδειξη  ‘VICUÑA-PERÚ’. Τα 
άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν ετικέτα η οποία περιλαµβάνει το λογότυπο 
και την ένδειξη  ‘VICUÑA-PERÚ-ARTESANÍA’.  
 
Όλα τα άλλα δείγµατα θεωρούνται δείγµατα ειδών που περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα Ι και η διάθεση αυτών στο εµπόριο ελέγχεται αναλόγως. 

 

5 

Πληθυσµός του Πολυεθνικού Κράτους της Βολιβίας (Καταλογογραφηθείς στο 
παράρτηµα II): 

 
 Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εµπόριο ερίου κουράς 

ζώντων ζώων του είδους βικούνια (vicunas), και υφασµάτων και αντικειµένων 
που κατασκευάζονται από αυτό, συµπεριλαµβανωµένων χειροποίητων 
τεχνουργηµάτων πολυτελείας και πλεκτών ειδών.  

 
       Η ανάποδη του υφάσµατος πρέπει να φέρει το λογότυπο που εγκρίθηκε 

από επίσης χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το 
συγκεκριµένο είδος, οι οποίες έχουν υπογράψει τη σύµβαση  Convenio para 
la Conservación y Manejo de la Vicuña, ενώ η ούγια πρέπει να φέρει την 
ένδειξη ‘VICUÑA-BOLIVIA’. Τα άλλα προϊόντα πρέπει να φέρουν ετικέτα η οποία 
περιλαµβάνει τον λογότυπο και την ένδειξη “ VICUÑA –BOLIVIA- ARTESANÍA ”.  

 
 Όλα τα άλλα δείγµατα θεωρούνται δείγµατα ειδών που περιλαµβάνονται 
στο Παράρτηµα Ι και η διάθεση αυτών στο εµπόριο ελέγχεται αναλόγως. 

 

6 

     Πληθυσµοί της Μποτσουάνα, της Ναµίµπια, της Νότιας Αφρικής  και της     

     Ζιµπάµπουε (καταλογογραφηθέντες στο  Παράρτηµα ΙΙ): 
 
 Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί: 
 
 α) το εµπόριο κυνηγετικών τροπαίων για µη εµπορικούς σκοπούς, 
 β) το εµπόριο ζώντων ζώων σε κατάλληλους και  αποδεκτούς προορισµούς, 

όπως ορίζεται στο Ψήφισµα Συνδ.11.20, για την Μποτσουάνα και τη 
Ζιµπάµπουε και για προγράµµατα in situ διατήρησης για τη Ναµίµπια και 
τη Νότιο Αφρική, 

γ) το εµπόριο δορών, 
     δ) το εµπόριο τριχών,  
 ε) το εµπόριο δερµατίνων ειδών για εµπορικούς ή µη εµπορικούς σκοπούς 

για την Μποτσουάνα, τη Ναµίµπια και τη Νότια Αφρική και για µη 
εµπορικούς σκοπούς για τη Ζιµπάµπουε, 

 στ) το εµπόριο ekipas που έχουν πιστοποιηθεί και έχουν επισηµανθεί 
χωριστά και τα οποία έχουν ενσωµατωθεί σε κοσµήµατα, για µη 
εµπορικούς σκοπούς για τη Ναµίµπια, και ανάγλυφες παραστάσεις από 
ελεφαντοστούν για µη εµπορικούς σκοπούς για τη Ζιµπάµπουε, 

 ζ) το εµπόριο του καταγεγραµµένου ακατέργαστου ελεφαντοστού (για τη 
Μποτσουάνα, τη Ναµίµπια, τη Νότια Αφρική και τη Ζιµπάµπουε, 
ολόκληροι χαυλιόδοντες και τµήµατα αυτών.) υπό την επιφύλαξη των 
κατωτέρω: 

  i) µόνο καταχωρηµένα κυβερνητικά αποθέµατα, που προέρχονται από 
το Κράτος (εξαιρούνται το κατεσχεµένο ελεφαντοστό και το 
ελεφαντοστό αγνώστου προελεύσεως), 

  ii) µόνο σε εµπορικούς εταίρους που έχει επιβεβαιωθεί από τη 
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Γραµµατεία, κατόπιν διαβουλεύσεως µε τη Μόνιµη Επιτροπή, ότι 
διαθέτουν επαρκή εθνική νοµοθεσία και εσωτερικούς εµπορικούς 
ελέγχους προκειµένου να διασφαλισθεί  ότι δεν θα γίνει επανεξαγωγή 
του εισαγώµενου ελεφαντοστού και ότι η διαχείρισή του θα διεξαχθεί 
σύµφωνα  µε όλες τις απαιτήσεις του Ψηφίσµατος Συνδ.10.10 
(Rev.CoP16) σχετικά µε την εσωτερική µεταποίηση και εµπόριο, 

         iii) όχι πριν η Γραµµατεία επιβεβαιώσει τις µελλοντικές χώρες εισαγωγής, 
καθώς και τα καταχωρηµένα αποθέµατα κρατικής –ιδιοκτησίας,   

         iv) το ακατέργαστο ελεφαντοστούν ακολουθεί την υπό όρους πώληση των 
καταχωρηµένων αποθεµάτων ελεφαντοστού κυβερνητικής-ιδιοκτησίας 
που συµφωνήθηκε στην CoP12, τα οποία είναι 20.000 kg. 
(Μποτσουάνα), 10.000 kg. (Ναµίµπια) και 30.000 kg. (Νότια Αφρική), 

          v) συµπληρωµατικά των ποσοτήτων οι οποίες έχουν συµφωνηθεί κατά 
την CoP12, το ελεφαντοστούν κυβερνητικής-ιδιοκτησίας από τη 
Μποτσουάνα, τη Ναµίµπια, τη Νότιο Αφρική και τη Ζιµπάµπουε το 
οποίο καταχωρήθηκε ως τις 31 Ιανουαρίου 2007 και 
επιβεβαιώθηκε από τη Γραµµατεία µπορεί να τεθεί στο εµπόριο 
και να αποσταλεί, µαζί µε το ελεφαντοστούν της ανωτέρω 
παραγράφου ζ) iv), µε µία µοναδική πώληση ανά προορισµό υπό 
την αυστηρή επίβλεψη της Γραµµατείας, 

vi) τα  έσοδα από το εµπόριο χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την  
                διατήρηση του ελέφαντα και της κοινότητας καθώς και την ανάπτυξη  
                προγραµµάτων εντός ή σε παρακείµενη περιοχή µε εκείνη της  
                εξάπλωσης του πληθυσµού του ελέφαντος, και 

vii) οι συµπληρωµατικές ποσότητες που προσδιορίζονται στην ανωτέρω           
                παράγραφο ζ) v) θα τίθενται στο εµπόριο µόνον όταν η  
                Μόνιµη Επιτροπή συµφωνήσει ότι οι ανωτέρω προϋποθέσεις έχουν  
                ικανοποιηθεί, και  
       η) δεν πρόκειται να κατατεθούν επιπλέον προτάσεις στην ∆ιάσκεψη των  
           Μερών για άδεια εµπορίου ελεφαντοστού  από πληθυσµούς του  
           Παραρτήµατος ΙΙ για την περίοδο από την CoP14 και µετά την  
           παρέλευση εννέα ετών από την ηµεροµηνία της µοναδικής πώλησης  
           ελεφαντοστού η οποία θα λάβει χώρα σύµφωνα µε τις διατάξεις των  
           παράγραφων ζ) i), ζ) ii), ζ) iii), ζ) vi) και ζ) vii). Επιπροσθέτως, τέτοιες  
           επιπλέον προτάσεις θα αντιµετωπίζονται  σύµφωνα µε τις Αποφάσεις  
           14.77 και 14.78 (Rev. CoP15). 
 
  Κατόπιν προτάσεως της Γραµµατείας, η Μόνιµη Επιτροπή δύναται να 

αποφασίσει να ζητήσει την παύση του εν λόγω εµπορίου εν µέρει ή 
πλήρως, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης από τις χώρες εξαγωγής ή 
εισαγωγής ή σε περίπτωση αποδεδειγµένων δυσµενών επιπτώσεων του 
εµπορίου σε άλλους πληθυσµούς ελέφαντα. 

  
           Όλα τα άλλα δείγµατα θα θεωρούνται δείγµατα ειδών που  
           περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι και η διάθεση αυτών στο  εµπόριο θα  
           ελέγχεται αναλόγως. 
 

7 

    Μηδενική ποσόστωση για δείγµατα αποσπασµένα από το φυσικό περιβάλλον 
για εµπορικούς σκοπούς. 

8 Συµπεριλαµβάνει το taxon Scleropages inscriptus 

9 

Τα τεχνητώς αναπαραγόµενα δείγµατα των ακολούθων υβριδίων και/ή  
καλλιεργητικών ποικιλιών δεν υπόκεινται στις διατάξεις της Σύµβασης: 
– Hatiora x graeseri 
– Schlumbergera x buckleyi 
– Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata 
– Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata 
– Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata 
– Schlumbergera truncata (καλλιεργητικές ποικιλίες) 
– Χρωστικές µεταλλάξεις κακτίδων (Cactaceae spp.) που µπολιάζονται στα 

ακόλουθα υποκείµενα: Harrisia ‘Jusbertii’, Hylocereus trigonus ή 
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Hylocereus undatus 
– Opuntia microdasys (καλλιεργητικές ποικιλίες). 

10 

     Τα τεχνητώς αναπαραγόµενα υβρίδια των ακολούθων γενών δεν υπόκεινται 
στις διατάξεις της Σύµβασης, εάν ικανοποιούνται οι όροι που φαίνονται στις 
παραγράφους α) και β):  Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis και Vanda:  
α)Τα δείγµατα µπορούν εύκολα να αναγνωρισθούν ως τεχνητώς 
αναπαραχθέντα  και δεν παρουσιάζουν σηµάδια ότι έχουν συλλεγεί από το 
φυσικό περιβάλλον, όπως µηχανική ζηµία ή µεγάλη αφυδάτωση 
προερχόµενη από τη συγκοµιδή, ακανόνιστη ανάπτυξη και ετερογενές 
µέγεθος και σχήµα εντός µιάς ταξινοµικής βαθµίδας και αποστολής, άλγη ή 
άλλα επίφυλλα µικρόβια  που επικολλώνται στα φύλλα, ή ζηµία από έντοµα 
ή άλλα φυτοπαράσιτα, και 
β) i)  κατά την µεταφορά  σε στάδιο µη ανθοφορίας, τα δείγµατα πρέπει να  

             διατίθενται στο εµπόριο σε αποστολές αποτελούµενες από ξεχωριστά  
             κιβώτια (όπως χαρτοκιβώτια, κουτιά, καφάσια ή ξεχωριστά ράφια  
             κιβωτίων –CC) που περιλαµβάνουν έκαστο 20 ή περισσότερα φυτά  
             του ιδίου υβριδίου, τα φυτά εντός εκάστου κιβωτίου πρέπει να  

επιδεικνύουν υψηλό βαθµό οµοιοµορφίας και υγείας, και το φορτίο 
πρέπει να συνοδεύεται από τεκµηρίωση, όπως τιµολόγιο, στο οποίο 
δηλώνεται µε σαφήνεια ο αριθµός των φυτών κάθε υβριδίου, ή  

ii) κατά την µεταφορά  σε στάδιο ανθοφορίας, µε ένα τουλάχιστον  
             πλήρως ανοιγµένο άνθος ανα δείγµα, δεν απαιτείται κάποιος  
             ελάχιστος αριθµός δειγµάτων ανά αποστολή εν τούτοις τα δείγµατα θα  
             πρέπει να είναι επαγγελµατικά επεξεργασµένα για εµπορική λιανική  
             πώληση, π.χ. σηµανθέντα µε τυπωµένες ετικέτες ή  συσκευασθέντα  
             σε τυπωµένα κιβώτια  όπου αναγράφονται το όνοµα του υβριδίου και  
             η χώρα της τελικής επεξεργασίας. Αυτά θα πρέπει να είναι ορατά µε  
             σαφήνεια και να επιτρέπουν την εύκολη πιστοποίηση. 

 
Τα φυτά τα οποία δεν δικαιούνται ξεκάθαρα εξαίρεσης πρέπει να 
συνοδεύονται από τα κατάλληλα έγγραφα  CITES. 

 

11 Τα τεχνητώς  αναπαραχθέντα δείγµατα των καλλιεργητικών ποικιλιών του 
Cyclamen persicum δεν υπόκεινται στις διατάξεις  της Σύµβασης. Ωστόσο, η 
εξαίρεση δεν ισχύει για τα δείγµατα που αποτελούν αντικείµενο εµπορίας ως 
κόνδυλοι  σε λανθάνουσα κατάσταση. 
 

12 Τα τεχνητώς αναπαραχθέντα υβρίδια και οι καλλιεργητικές ποικιλίες του 
Taxus cuspidata, ζώντα, σε γλαστρίδια ή άλλες µικρές συσκευασίες, κάθε 
αποστολή συνοδευόµενη από ετικέτα ή έγγραφο που αναφέρει την ονοµασία 
της ταξινοµικής βαθµίδας ή βαθµίδων και την ένδειξη «τεχνητώς 
αναπαραχθέντα», δεν υπόκεινται στις διατάξεις της Σύµβασης.  
 

#1 Όλα τα µέρη και παράγωγα, εκτός από: 
 α)   σπέρµατα, σπόρια και γύρη (συµπεριλαµβανοµένου του 
γυρεοµάγµατος), 
 β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, 
µεταφερόµενες εντός αποστειρωµένων δοχείων, 
 γ)  δρεπτά άνθη τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών, και 
 δ) καρποί και µέρη και παράγωγα αυτών των τεχνητώς αναπαραχθέντων 
φυτών του γένους Vanilla. 

#2 Όλα τα µέρη και παράγωγα εκτός από : 
 α)   σπέρµατα και γύρη, και 
 β)   τελικά προϊόντα συσκευασµένα και έτοιµα για το λιανικό εµπόριο. 

#3 
Ολόκληρες και κοµµένες ρίζες και µέρη ριζών, εξαιρουµένων των 
µεταποιηµένων µερών ή παραγώγων, όπως οι πούδρες, τα  χάπια, τα 
αποστάγµατα, τα τονωτικά, τα τσάγια και τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής. 
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#4 Όλα τα µέρη και παράγωγα εκτός από : 
 α)  σπέρµατα (συµπεριλαµβανοµένων χεδρώπων ορχιδεών), σπόρια και 
γύρη (συµπεριλαµβανοµένου γυρεοµάγµατος). Η εξαίρεση δεν έχει εφαρµογή 
σε σπέρµατα κακτίδων Cactaceae spp. που εξάγονται από το Μεξικό, και σε 
σπέρµατα από Beccariophoenix madagascariensis και Neodypsis decaryi 
που εξάγονται από τη Μαδαγασκάρη,   
 β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, 
µεταφερόµενες εντός αποστειροµένων δοχείων, 
 γ)   δρεπτά άνθη  τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών, 
 δ)   καρπούς και µέρη και παράγωγα αυτών  από εγκλιµατισµένα  ή τεχνητώς 
αναπαραχθέντα  φυτά του γένους Vanilla (Orchidaceae) και της οικογένειας 
Cactaceae, 
 ε) µεσογονάτια διαστήµατα, άνθη και µέρη και παράγωγα αυτών, 
εγκλιµατισµένων ή τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών των γενών Opuntia 
υπογένος Opuntia και Selenicereus (Cactaceae), και 
στ) τελικά προϊόντα της Euphorbia antisyphilitica συσκευασµένα και έτοιµα για 
το λιανικό εµπόριο. 

#5 Κορµοτεµάχια, πριστή ξυλεία και φύλλα ξυλεπενδύσεων. 

#6 Κορµοτεµάχια, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων και αντικολλητά. 

#7 Κορµοτεµάχια, πριονίδια, πούδρα και εκχυλίσµατα. 

#8 Υπόγεια µέρη (π.χ. ρίζες, ριζώµατα) : ολόκληρα, µέρη και θρυµµατισµένο 
υλικό. 

#9 Όλα τα µέρη και παράγωγα εκτός από εκείνα που φέρουν την ετικέτα «Έχει 
παραχθεί από υλικό Hoodia spp. προερχόµενο από ελεγχόµενη συγκοµιδή 
και παραγωγή υπό τους όρους συµφωνίας µε την αρµόδια ∆ιαχειριστική Αρχή 
CITES της [Μποτσουάνα, δυνάµει της συµφωνίας αριθ. BW/xxxxxx] 
[Ναµίµπια, δυνάµει της συµφωνίας αριθ. NA/xxxxxx] [Νότια Αφρική, δυνάµει 
της συµφωνίας αριθ. ZA/xxxxxx]».  

#10 
Κορµοτεµάχια, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, συµπεριλαµβανοµένων 
ηµιτελών ξύλινων ειδών που χρησιµοποιούνται για την  κατασκευή δοξαριών 
για έγχορδα µουσικά όργανα. 

#11 Κορµοτεµάχια, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, αντικολλητά, 
θρυµµατισµένο υλικό και εκχυλίσµατα. 

#12 

Κορµοτεµάχια, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, αντικολλητά και αιθέρια 
έλαια. Τελικά προϊόντα που περιέχουν ως συστατικά τέτοια αιθέρια έλαια, 
συµπεριλαµβανοµένων των αρωµάτων,  δεν θεωρούνται ότι καλύπτονται από 
αυτή την επισηµείωση. 

#13 Ο πυρήνας (επίσης γνωστός και ως «ενδόσπερµα», «pulp» ή «copra» και τα 
παράγωγά του. 

#14 Όλα τα µέρη και παράγωγα, εκτός από: 
 α)   σπέρµατα και γύρη, 
 β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, 
µεταφερόµενες εντός αποστειρωµένων δοχείων, 
 γ)  καρπούς, 
 δ) φύλλα,  
 ε) εξασθενηµένη πούδρα agarwood, συµπεριλαµβανοµένης της 
συµπιεσµένης πούδρας όλων των µορφών, και  
στ) τελικά προϊόντα συσκευασµένα και έτοιµα για το λιανικό εµπόριο, η 
εξαίρεση αυτή δεν έχει εφαρµογή σε χάντρες, κοµπολόγια και ξυλόγλυπτα. 

 

 
 


