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∆ιεθνής Σύµβαση CITES – PICIFORMES 
(∆ρυοκολάπτες, ραµφαστοί κ.λ.π.) 

 
A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
  
Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην 
τάξη των ∆ρυοκολαπτόµορφων (PICIFORMES) που περιλαµβάνει τους 
δρυοκολάπτες, τους ραµφαστούς (τουκάν) κ.α. και δεν αποσκοπεί στην 
εισαγωγή νέων δεδοµένων στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Σκοπό έχει την 
παροχή θεµατικών οδηγιών προς τις υπηρεσίες που εµπλέκονται µε τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο στην εφαρµογή της Σύµβασης και στην τήρηση των 
προβλεπόµενων απ’ αυτήν διατάξεων (∆ιαχειριστικές Αρχές CITES, λοιπές 
∆ασικές Υπηρεσίες, Τελωνειακές Αρχές κ.α.) και στοχεύει στην παροχή 
πληροφόρησης και εργαλείων που θα υποβοηθήσουν το έργο των ως άνω 
υπηρεσιών στη  προσπάθεια άσκησης των καθηκόντων τους για την 
εφαρµογή των διατάξεων της Σύµβασης CITES. 

 
B. Η ΤΑΞΗ ΤΩΝ PICIFORMES: 
 
Η τάξη των ∆ρυοκολαπτόµορφων (Order:PICIFORMES) περιλαµβάνεται στην 
οµοταξία των πτηνών (Class: AVES), της  συνοµοταξίας των χορδωτών 
(Phylum: CHORDATA) του ζωικού βασιλείου (Kingdom:ANIMALIA)  και 
απαριθµεί, σύµφωνα µε τα στοιχεία του UNEP-WCMC, 536 τάξα (είδη/ 
species, υποείδη/ subspecies) τα οποία κατανέµονται στα κάτωθι 76 γένη 
(GENERA), και  6 οικογένειες (FAMILIES). 
 
Βασίλειο/Kingdom : ΖΩΑ/ANIMALIA 
   Συνοµοταξία/Phylum :ΧΟΡ∆ΩΤΑ/CHORDATA 
      Οµοταξία/ Class: ΠΤΗΝΑ/AVES 
           Τάξη/Order: ∆ΡΥΟΚΟΛΑΠΤΟΜΟΡΦΑ / PICIFORMES     
 

α/α Οικογένεια 
(Family)  

 

Γένος 
(Genus) 

Αριθµός ειδών και 
υποειδών 

 (Taxa) 
 

1. BUCCONIDAE 1. Argicus 
2. Bucco 
3. Chelidoptera 
4. Hapaloptila 
5. Hypnelus 
6. Malacoptila 
7.Micromonacha 
8.Monasa 
9. Nonnula 
10. Notharchus 
11.Nystactes 
12.Nystalus 

1 
5 
1 
1 
2 
7 
1 
4 
6 
7 
2 
5 
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2. 
 

CAPITONIDAE 13.Buccanodon 
14.Calorhamphus 
15.Capito 
16.Eubucco 
17.Gymnobucco 
18. Lybius 
19. Megalaima 
20. Pogoniulus 
21. Psilopogon 
22. Semnornis 
23. Smilorhis 
24. Stactolaema 
25. Trachylaemus 
26. Trachyphonus 
27. Tricholaema 

1 
   1 

   10 
   4 
  4 
12 
25 
11 

1 
2 
1 
4 
1 
6 
7 

3. 
 
 
 
 

GALBULIDAE 
 
 
 

28. Brachygalba 
29. Gabalcyrhynchus 
30. Galbula 
31. Jacamaralcyon 
32. Jacamerops 

5 
3 

15 
1 
1 

4. INDICATORIDAE 33. Indicator 
34. Melichneutes 
35. Melignomon 
36. Prodotiscus 

11 
1 
2 
3 

5. PICIDAE 37. Blythipicus 
38. Campephilus 
39. Campethera 
40. Celeus 
41. Chrysocolaptes 
42. Chrysoptilus 
43. Colaptes 
44. Dendrocopos 
45. Dendropicos 
46. Dinopium 
47. Dryocopus 
48. Gecinulus 
49. Geocolaptes 
50. Hemicircus 
51. Jynx 
52. Meiglyptes 
53. Melanerpes 
54. Mesopicos 
55. Mulleripicus 
56. Nesoctites 
57. Phloeoceastes 
58. Picoides 
59. Piculus 
60. Picumnus 
61. Picus 

2 
11 
12 
16 

2 
4 
9 

29 
15 

4 
23 

2 
1 
2 
2 
3 

23 
3 
3 
1 
6 

35 
11 
31 
17 
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62. Reinwardtipicus 
63. Sapheopipo 
64. Sasia 
65. Sphyrapicus 
66. Thripias 
67. Trichopicus 
68. Veniliornis 
69. Xiphidiopicus 

1 
1 
3 
4 
3 
1 

12 
1 

6. RAMPHASTIDAE 70. Andigena 
71. Aulacorhamphus 
72. Aulacorhynchus 
73. Baillonius 
74. Pteroglossus 
75. Ramphastos 
76. Selenidera 

5 
1 
7 
1 

31 
20 

8 
 
 
 
Γ. Η ΤΑΞΗ ΤΩΝ PICIFORMES ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ CITES: 
 
 
Ορισµένα είδη της τάξης PICIFORMES περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα 
της Σύµβασης CITES και στους Πίνακες των εφαρµοστικών αυτής 
Κανονισµών της Ε.Ε. . 
 
Γ.1  ΤΑ PICIFORMES ΤΗΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES : 
 
Όπως θα έχετε διαπιστώσει από το Παράρτηµα της Σύµβασης CITES, στα 
παραρτήµατα της Σύµβασης περιλαµβάνονται τα εξής είδη 
δρυοκολαπτόµορφων: 
 

1. Από την οικογένεια Capitonidae: 
� Ένα είδος του γένους Semnornis.  
2. Από την οικογένεια Picidae: 
� Ένα είδος του γένους Campephilus και 
� ένα είδος του γένους Dryocopus. 
3. Από την οικογένεια Ramphastidae: 
� Ένα είδος του γένους  Baillonius, 
� τρία είδη του γένους  Pteroglossus, 
� πέντε είδη του γένους Ramphastos και 
� ένα είδος του γένους Selenidera. 

 
Από το Παράρτηµα εξάλλου του Κανονισµού (ΕΚ) 338/1997 -όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε  στο σύνολό του από το παράρτηµα του Κανονισµού (ΕΚ) 
407/2009- θα έχετε επίσης διαπιστώσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
συµπεριλάβει τα ίδια ως άνω είδη στους Πίνακες του εν λόγω Κανονισµού. 
 
Όπως γνωρίζετε και έχει αναφερθεί και στο παρελθόν, η χώρα µας εφαρµόζει, 
σ’ ότι αφορά τις δεσµεύσεις και υποχρεώσεις που αποδέχθηκε 
προσχωρώντας στη Σύµβαση CITES, τους σχετικούς -µε τη Σύµβαση- 
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Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι επιβάλλουν αυστηρότερα 
µέτρα προστασίας και διακίνησης των ειδών CITES. Κατά συνέπεια, 
προκειµένου να διαπιστώσετε πως θα αντιµετωπίσετε µια περίπτωση που 
έχει να κάνει µε κάποιο συγκεκριµένο είδος της τάξης των 
∆ρυοκολαπτόµορφων, θα πρέπει πρώτιστα να ανατρέξετε στους Πίνακες του 
Παραρτήµατος του Κανονισµού 338/1997 όπως ισχύει κάθε φορά [στην 
παρούσα χρονική στιγµή στους πίνακες του Καν. (ΕΚ) 407/2009] για να 
διαπιστώσετε εάν, και σε ποιόν Πίνακα το είδος αυτό έχει καταλογογραφηθεί. 
 
Στον Κατάλογο που ακολουθεί παρουσιάζονται ανακεφαλαιωτικά (µε την 
επιστηµονική τους ονοµασία) τα είδη των ∆ρυοκολαπτόµοφων 
(PICIFORMES) που αποτελούν αντικείµενο της Σύµβασης CITES, µε τις 
αντίστοιχες ενδείξεις σε ποιο Παράρτηµα της Σύµβασης και σε ποιο Πίνακα 
του Κανονισµού της Ε.Ε. υπάγεται το κάθε είδος: 
 

ΠΑΝΙ∆Α-FAUNA (ANIMALS) 
ΧΟΡ∆ΩΤΑ/CHORDATA 

ΠΤΗΝΑ/AVES 
∆ΡΥΟΚΟΛΑΠΤΟΜΟΡΦΑ (PICIFORMES) 

Ανώτερη 
ταξινοµική 
βαθµίδα 

 
(παρατίθεται για 

λόγους ταξινοµικούς 
µόνο) 

Επιστηµο-
νική 

ονοµασία 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

CITES 
«για το διεθνές 

εµπόριο των ειδών 
της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας που 
κινδυνεύουν να 
εξαφανισθούν» 

κυρωθείσης µε το 
Ν.2055/1992 

(ΦΕΚ 105/τ.Α΄/30-
06-1992) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
(Εφαρµοστικού της 
Σύµβασης CITES) 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
(ΕΚ) 338/1997 

ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 9ης ∆εκεµβρίου 
1996 «για την 
προστασία των 
ειδών άγριας 
πανίδας και 

χλωρίδας µε τον 
έλεγχο του εµπορίου 

τους» 
(L 61/03-03-1997), 

όπως 
τροποποιήθηκε µε 

τον ΚΑΝ. 
(ΕΚ) 407/2009 

Κοινή 
ονοµασία 

 
 

Καπίτων, 
Barbet  

Capitonidae 

Semnornis 
ramphastinus 

III 
(Κολοµβία) 

Γ 
 

  

 ∆ρυοκολάπτες, 
Woodpeckers  

Campephilus 
imperialis 

I A Αυτοκρατορικός 
δρυοκολάπτης 

Picidae 

Dryocopus 
javensis 
richardsi 

I A  

 Ραµφαστοί 

Baillonius 
bailloni 

III 
(Αργεντινή) 

Γ 
 

 

Pteroglossus 
aracari 

ΙΙ Β  

Ramphastidae 

Pteroglossus 
castanotis 

III 
(Αργεντινή) 

Γ 
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Pteroglossus 
viridis 

ΙΙ Β  

Ramphastos 
dicolorus 

III 
(Αργεντινή) 

Γ 
 

 

Ramphastos 
sulfuratus 

ΙΙ Β  

Ramphastos 
toco 

ΙΙ Β  

Ramphastos 
tucanus 

ΙΙ Β  

Ramphastos 
vitellinus 

ΙΙ Β  

 

Selenidera 
maculirostris 

III 
(Αργεντινή) 

Γ 
 

 

 
Όπως γνωρίζετε -εφόσον τα ως άνω είδη των ∆ρυοκολαπτόµορφων 
υπάγονται στα Παραρτήµατα της Σύµβασης CITES και στους Πίνακες των 
σχετικών µε αυτήν Κανονισµών της Ε.Ε.- η διακίνηση οποιουδήποτε 
δείγµατος είδους εκ των ανωτέρω επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο µε 
χρήση του ειδικού εντύπου πιστοποιητικών και αδειών που προβλέπει ο 
Κανονισµός (ΕΚ) 865/2006, που εκδίδονται από τις αρµόδιες ∆ιαχειριστικές 
Αρχές CITES. 
 
Υπενθυµίζεται ότι η εφαρµογή της Σύµβασης CITES και των σχετικών µε 
αυτήν Κανονισµών (ΕΚ), έχει ανατεθεί στα αρµόδια διαχειριστικά όργανα 
CITES, τις δασικές και τελωνειακές αρχές του Κράτους (βλέπε και άρθρο 4 
ΚΥΑ 99098/5881/16-10-2006 –ΦΕΚ 1570/τ.Β΄/26-10-2006), που κατά την 
άσκηση των αρµοδιοτήτων τους οφείλουν να διασφαλίζουν την απαρέγκλιτη 
τήρηση των  προβλεπόµενων από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο διατάξεων, 
ακολουθώντας τις επιβεβληµένες κατά περίπτωση διαδικασίες.  
 
Υπενθυµίζεται επίσης ότι σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 1 του Καν. (ΕΚ) 
338/97: «Η αγορά, η προσφορά προς αγορά, η απόκτηση για 
εµπορικούς σκοπούς, η έκθεση για εµπορικούς σκοπούς, η 
χρησιµοποίηση για κερδοσκοπικό σκοπό και η πώληση, η κατοχή µε 
σκοπό την πώληση, η προσφορά προς πώληση ή η µεταφορά προς 
πώληση δειγµάτων ειδών του παραρτήµατος (Πίνακα) Α 
απαγορεύονται». 
 
Ειδικά για τα ζώντα ζώα, ειδών του Παραρτήµατος Ι της Σύµβασης CITES 
και του Πίνακα Α του Καν. (ΕΚ) 338/97 –όπως κάθε φορά ισχύουν- , 
σύµφωνα µε το άρθρο 9 της ΚΥΑ 99098/5881/16-10-2006 –ΦΕΚ 
1570/τ.Β΄/26-10-2006): απαγορεύεται η εισαγωγή, εξαγωγή, κατοχή και 
διατήρησή τους, όταν ο σκοπός των ως άνω ενεργειών είναι είτε το 
εµπόριο και η διάθεσή τους στην Ελληνική αγορά προκειµένου τα ζώα 
αυτά να χρησιµοποιηθούν ως προσωπικά ή οικιακά, είτε αυτή καθεαυτή 
η κατοχή και διατήρησή τους για προσωπικούς ή οικιακούς λόγους. Το 
ίδιο άρθρο προβλέπει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τους παραβάτες. 
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Γ.2 ΜΗ CITES ΕΙ∆Η ∆ΡΥΟΚΟΛΑΠΤΟΜΟΡΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (ΑΠΛΗ) Α∆ΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΞΑΓΩΓΗΣ Κ.Λ.Π., σύµφωνα µε 
το άρθρο 8 της ΚΥΑ 99098/5881/16-10-2006 (ΦΕΚ 1570/τ.Β΄/26-10-2006): 
 
Όπως θα έχετε διαπιστώσει και από το παράρτηµα (µε τα προστατευτέα µη 
CITES είδη χλωρίδας και άγριας πανίδας) που συνοδεύει την αριθµ. 
96646/4202/20-07-2006 διευκρινιστική εγκύκλιό µας, στο πεδίο εφαρµογής 
του άρθρου 8 της ΚΥΑ 331794/12-03-1999 (ΦΕΚ 281/τ.Β΄/31-03-99), όπως 
ισχύει σήµερα (βλέπε ΚΥΑ αριθµ. 99098/5881/16-10-2006 (ΦΕΚ 
1570/τ.Β΄/26-10-2006), (για τα οποία απαιτείται απλή άδεια εισαγωγής, 
εξαγωγής κ.λ.π.) περιλαµβάνονται όλα τα µη CITES είδη της οµοταξίας των 
πτηνών (Aves spp.) καθώς όλα τα πτηνά (πλην των εξαιρέσεων που 
αναφέρονται σε παρένθεση στην πρώτη στήλη) περιλαµβάνονται στη 
Σύµβαση της Βέρνης. 
 
Απόσπασµα από τον επισυναφθέντα στο αριθµ. 96646/4202/20-07-2006 έγγραφο Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κατάλογο µε τα ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΑ ΜΗ CITES ΕΙ∆Η 
∆ΡΥΟΚΟΛΑΠΤΟΜΟΡΦΩΝ 
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ  

ΜΗ CITES ΕΙ∆Η  
του Π.∆. 67/1981 

ΜΗ CITES ΕΙ∆Η 
του Παραρτήµατος 
Ι της ΚΥΑ 
414985/29-11-1985, 
όπως  
τροποποιήθηκε µε 
την ΚΥΑ 
294283/23-12-1997   
η οποία κατήργησε 
και την ΚΥΑ 
366599/1996 

ΜΗ CITES 
ΕΙ∆Η του 
Παραρτήµατος 
της από 11-12-
1998 ΚΥΑ  

ΜΗ CITES ΕΙ∆Η των 
Παραρτηµάτων της 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΒΕΡΝΗΣ 
«για τη διατήρηση της 
άγριας ζωής και του 
φυσικού 
περιβάλλοντος της 
Ευρώπης», 
κυρωθείσης µε το 
Ν.1335/1983 
(ΦΕΚ 
32/τ.Α΄/14-
03-1983) 

ΠΤΗΝΑ (AVES) 
AVES spp. (όλα τα µη 
CITES είδη  πτηνών, 

εκτός των ειδών: Larus 
marinus, Larus fuscus, 

Larus argentatus, 
Columba palumbus, 
Passer domesticus, 
Sturnus vulgaris, 

Garrulus glanderius, 
Pica pica, Corvus 
monodula, Corvus 

frugilegus και Corvus 
corone) 

   + 

Picus canus  +  + 
Dryocopus martius  +  + 
Dendrocopos major 
canariensis 

 +  + 

Dendrocopos major 
channeri 

 +  + 

Dendrocopos 
syriacus 

 +  + 

Dendrocopos medius  +  + 
Dendrocopos leucotos  +  + 
Picoides tridactylus  +  + 
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Κατά συνέπεια, εφόσον η τάξη των ∆ρυοκολαπτόµορφων αποτελεί 
υποδιαίρεση της οµοταξίας των πτηνών: όλα τα µη CITES είδη της τάξης 
των ∆ρυοκολαπτόµορφων (Piciformes spp.) περιλαµβάνονται στο 
πεδίο εφαρµογής του άρθρου 8 της ως άνω ΚΥΑ, και για την εισαγωγή, 
εξαγωγή κ.λ.π. οποιουδήποτε τύπου δείγµατος αυτών απαιτείται απλή 
άδεια της αρµόδιας διαχειριστικής αρχής CITES.  
 
Στην σύγχρονη εποχή της κοινωνίας της πληροφόρησης και του διαδικτύου, 
είναι πολύ εύκολο, ανατρέχοντας στους κατάλληλους δικτυακούς τόπους  
(http://www.google.com, http://www.cites.org,  http://www.unep-wcmc.org), να 
συλλέξετε εικόνες και πληροφορίες για οποιοδήποτε είδος. 
 


