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FAX
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Δ/νση Αισθητικών Δασών
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Δρυμών & Θήρας
Τμήμα Διεθνών Συμβάσεων
Χαλκοκονδύλη 31
10164 Αθήνα

Θέμα: Διαβίβαση εγκυκλίου περί ισχύοντος καθεστώτος για τις εξαγωγές και τις
εισαγωγές του ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla) κατά το έτος 2012 και
της ενδοκοινοτικής διακίνησης αυτού. Παροχή οδηγιών.
Σχετ.: α. Η υπ’ αρ. 168029/06-04-2012 εγκύκλιος της Κεντρικής Διαχειριστικής Αρχής
CITES.
(ΑΔΑ: Β4ΩΗ0-2ΚΑ)
β. Η υπ’ αρ. 9223.2/03/11/31-05-2011 εγκύκλιος μας
γ. Η υπ’ αρ. 9223.2/04/11/21-09-2011 εγκύκλιος μας
δ. Η υπ’ αρ. 9223.2/11/11/08-12-2011 εγκύκλιος μας
Σας διαβιβάζουμε για την ενημέρωσή σας την ανωτέρω (α) σχετική εγκύκλιο της
Κεντρικής Διαχειριστικής Αρχής CITES, προς υπενθύμιση του ισχύοντος

καθεστώτος

πλήρους απαγόρευσης εισαγωγής και εξαγωγής ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla)
κατά το έτος 2012 από και προς τρίτες χώρες, καθώς και του ισχύοντος καθεστώτος
ενδοκοινοτικής διακίνησης ευρωπαϊκού χελιού.
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Αναφορικά με τις εισαγωγές και εξαγωγές ευρωπαϊκού χελιού από και προς
τρίτες χώρες σχετικές είναι οι υπ’ αρ.147788/6-6-2009 και υπ’ αρ. 9223.2/11/11/08-122011εγκύκλιοί μας, προκειμένου οι Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων να
εκδίδουν τις απαραίτητες βεβαιώσεις για τις ποσότητες χελιών που πρόκειται να εξαχθούν
σε τρίτες χώρες.
Συμπληρωματικά και σε συνέχεια της ανωτέρω συνημμένης εγκυκλίου της
Κεντρικής Διαχειριστικής Αρχής CITES, παρακαλείσθε για την αρμονική συνεργασία των
Υπηρεσιών σας με τις κατά τόπους περιφερειακές Διαχειριστικές αρχές CITES και την
παροχή της συνδρομής σας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, ώστε να υπάρχει
συνεχής ροή πληροφόρησης μεταξύ σας, προκειμένου να εφαρμοσθεί με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο ο μηχανισμός των αδειών για τις παρτίδες χελιού που εισάγονται και
εξάγονται ενδοκοινοτικά.
Επιπλέον και όπως γνωρίζετε:
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ)1100/2007, τα κράτη μέλη
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εντοπίζουν την προέλευση και να εξασφαλίζουν την
ιχνηλασιμότητα όλων των ζωντανών χελιών που εισάγονται στην επικράτειά τους ή
εξάγονται από αυτήν.
Επίσης καθορίζουν εάν τα χέλια που έχουν αλιευθεί στον κοινοτικό χώρο και
εξάγονται από την επικράτειά τους έχουν αλιευθεί κατά τρόπο σύμφωνο προς τα κοινοτικά
μέτρα διατήρησης.
Σύμφωνα μάλιστα με το Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης για το χέλι , επιβάλλεται η
τήρηση των απαιτήσεων της CITES και η παρακολούθηση της αγοράς και της
ιχνηλασιμότητας του χελιού μέσω της παρακολούθησης των ποσοτήτων που εξάγονται
καθώς και των ποσοτήτων που εισάγονται στην Ελλάδα για εκτροφή ή εμπλουτισμό.
Συνεπώς και για να είμαστε συνεπείς με τις ανωτέρω απαιτήσεις, παρακαλείσθε
για τα παρακάτω:

1. Για την από μέρους σας αξίωση από κάθε εισαγωγέα ή εξαγωγέα για την τήρηση
του

καθεστώτος

αδειοδότησης

που

εφαρμόζεται

από

τις

Περιφερειακές

Διαχειριστικές αρχές CITES για την ενδοκοινοτική διακίνηση.

2. Για την από μέρους σας καταγραφή των εισαγόμενων ποσοτήτων γυαλόχελου για
εκτροφή ή εμπλουτισμό και τις τιμές αγοράς τους, των χωρών προέλευσης αυτών
καθώς και την τήρηση στην υπηρεσία σας αντιγράφων των σχετικών βεβαιώσεων
που πιθανά συνοδεύουν τις εισαγόμενες παρτίδες χελιών.

3. Για την από μέρους σας καταγραφή των εξαγόμενων ποσοτήτων χελιού και των
χωρών προς τις οποίες εξάγονται.

4. Για την από μέρους σας αποστολή των ανωτέρω αναφερομένων στοιχείων
(ποσοτήτων,

τιμών

Υδατοκαλλιεργειών

κλπ),
&

άμεσα

Εσωτερικών

από

την

Υδάτων

λήψη

στην

τους,

στην

ηλεκτρονική

Δ/νση

διεύθυνση
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syg122@minagric.gr Σημειώνεται ότι η συλλογή μέρους των στοιχείων αυτών και η
διαβίβασή τους στην Υπηρεσία μας σας έχει ήδη ζητηθεί μεταξύ άλλων με την
υπ’ αρ.9223.2/03/11/31-05-2011 εγκύκλιό μας.
Τέλος, σας υπενθυμίζουμε την προθεσμία της 30ης Απριλίου, για την διαβίβαση εκ
μέρους των Υπηρεσιών σας, όλων των απαραίτητων στοιχείων για το χέλι, όπως αυτά σας
έχουν ζητηθεί στις ανωτέρω αναφερόμενες σχετικές εγκυκλίους μας, προκειμένου να
συνταχθεί και αποσταλεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η σχετική έκθεση, σε εφαρμογή
του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΚ)1100/2007.
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
κ.α.α

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΛΑΡΑ
Συνημμένη:
Η υπ’ αρ. 168029/06-04-2012 εγκύκλιος
(ΑΔΑ: Β4ΩΗ0-2ΚΑ)
Εσωτερική Διανομή
- Γραφείο Γεν. Δ/ντή Αλιείας
- Δ/νση Αλιευτικών Εφαρμογών & ΕΑΠ
- Δ/νση Υδατοκαλλιεργειών & Ε.Υ
Γραφ. Προϊστ/νου Δ/νσης , Τμήμα 2ο
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Δ/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων
2. Περιφέρειες
Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας
3. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Τμήματα Αλιείας
Έδρες τους
(Και μέσω αυτών στους αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και σχετικούς φορείς )
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