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             Θέμα:  Διευκρινίσεις επί της υπ’ αρ. 9223.2/03/11/31-05-2011 εγκυκλίου περί 
Εφαρμογής Καν (ΕΚ) αριθ.1100/2007 του Συμβουλίου για την θέσπιση μέτρων   για 
την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού- Υλοποίησης του 
εγκεκριμένου Διαχειριστικού Προγράμματος για το χέλι
Σχετ.:  Η  υπ’ αρ. 9223.2/03/11/31-05-2011 εγκύκλιος μας 
           

           

 Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, καθώς και ερωτημάτων που προέκυψαν όσον 

αφορά στην εφαρμογή του,  σας γνωστοποιούμε  τα παρακάτω :

 Για την υλοποίηση των μέτρων του Κανονισμού και του εγκεκριμένου Εθνικού 

Διαχειριστικού Προγράμματος για το χέλι και μέχρις ότου  εκδοθεί  σχετική Υπουργική 

Απόφαση, για την θέσπιση των μέτρων προστασίας του χελιού στην Εθνική Επικράτεια και 

τον καθορισμό ενός συστήματος υλοποίησης και παρακολούθησης των εγκεκριμένων 

δράσεων, όπως αυτές έχουν εγκριθεί με την αριθμ. Ε(2010) 8218 Απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

 Οι αρμόδιες για θέματα Αλιείας, Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων τους και συγκεκριμένα του Ν.3852/2010 - Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης Άρθρο 95, 

παρ. 1.β και 6 αυτού(ΦΕΚ 87 Α’ /2010 ), φροντίζουν για την εφαρμογή των κατωτέρω, 
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με την εισήγηση για την έκδοση σχετικών αποφάσεων και την παρακολούθηση της 
εφαρμογής τους. 
-   Ειδικότερα και όσον αφορά στα σημεία: 

1. Απελευθέρωση στη θάλασσα υποχρεωτικά, τουλάχιστον του 30% των ετήσιων 

αλιευμάτων χελιού, από τις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις των λιμνοθαλασσών και των 

μισθωμένων θαλάσσιων θέσεων του Αμβρακικού Κόλπου. 

2. Απαγόρευση απολύτως της αλιείας χελιών με βολκούς, για όλο το έτος εντός των 

λιμνοθαλασσών.

3. Απαγόρευση απολύτως για χρονικό διάστημα από  1ης Νοέμβριου κάθε έτους έως το 

τέλος Ιανουαρίου του επόμενου έτους της διενέργειας αλιείας χελιού με κάθε μέσο και κάθε 

εργαλείο εντός των ποταμών . 

4. Απαγόρευση απολύτως της ερασιτεχνικής αλιείας χελιού στα εσωτερικά νερά, καθ’ όλο 

το έτος. 

Η εφαρμογή των ανωτέρω κατά περίπτωση,  γίνεται στο πλαίσιο της ήδη 
ισχύουσας αλιευτικής νομοθεσίας, σε συνδυασμό με τον Καν(ΕΚ) αριθ.1100/2007 
του Συμβουλίου. 

Σύμφωνα με την ήδη ισχύουσα αλιευτική νομοθεσία :

Α. προβλέπεται η επιβολή ειδικών ή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων της αλιείας 
σε ποτάμιους, λιμναίους, λιμνοθαλάσσιους και άλλους υδάτινους χώρους( άρθρο 10 
του ν.δ. 420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 1740/1987 και το 
άρθρο 9 παρ.1 του ν. 2040/1992),σε περίπτωση κινδύνου μείωσης ή καταστροφής 
των ιχθυοαποθεμάτων. 

Β. προβλέπεται ο καθορισμός της διάρκειας, έναρξης και λήξης της απαγορευτικής 
περιόδου αλιείας στους ποταμούς χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου 
(π.δ.235/1979 άρθρο 2 παρ.1,ΦΕΚ 65Α’).

Γ. προβλέπεται ο καθορισμός της απαγορευτικής περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και 
κάθε εργαλείο στις λίμνες χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου (β.δ.142/1971 
άρθρο 2 παρ.Β2) .

Δ. προβλέπεται η έκτακτη αναστολή των αδειών αλιείας για ορισμένη περίοδο σε 
περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου, όταν το επιβάλλει η προστασία 
της ιχθυοπαραγωγής και η ρύθμιση της αλιείας(β.δ. 666/66 άρθρο 7, β.δ. 152/1969 
άρθρο1 παρ 2).
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-   Όσον αφορά τα σημεία : 

7. Η αλιεία χελιών ανόδου επιτρέπεται μετά από χορήγηση σχετικής άδειας αλιείας γόνου 

χελιού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  και την ανωτέρω αναφερόμενη σχετική 

εγκύκλιο, κατά προτεραιότητα από εγκλωβισμένους πληθυσμούς σε συστήματα άρδευσης 

και αποστράγγισης ή συστήματα που χαρακτηρίζονται από υψηλή φυσική θνησιμότητα 

των χελιών και μόνο με παράλληλη ενέργεια εμπλουτισμού που θα αντιπροσωπεύει 

τουλάχιστον 20 % των συλλήψεων. 

8. Συλλογή χελιών ανόδου (γυαλόχελων) από θέσεις χαμηλής ποιότητας και υψηλής 

θνησιμότητας και μεταφορά αυτών σε ευνοϊκά και ανοιχτά οικοσυστήματα για τις ανάγκες 

εμπλουτισμού του αποθέματος. 
Προβλέπεται η χορήγηση άδειας αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων 
οργανισμών (π.δ. 54/1978, ΦΕΚ10 Α’, π.δ. 398/1990 άρθρο 5 παρ.2β, ΦΕΚ 159 Α’ ). 
Οι λεπτομέρειες χορήγησης άδειας αλιείας γόνου καθορίζονται  με το  υπ’ αρ. 
107818/10-03-2010 έγγραφο της Δ/νσης Αλιευτικών Εφαρμογών & ΕΑΠ. 

 
-   Όσον αφορά το σημείο:
6. Απελευθέρωση  υποχρεωτικά του 10% της προοριζόμενης για εκτροφή σε μονάδες 

εκτροφής ποσότητας χελιών ανόδου (γυαλόχελου), για τον εμπλουτισμό του αποθέματος.

-  καθώς και τα σημεία 7 και 8 τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω:

 Οι αρμόδιες για θέματα Αλιείας, Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων 
φροντίζουν κατά περίπτωση , για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων της 
περιοχής τους, όσον αφορά στα επιλεγμένα κατάλληλα σημεία τόσον για την αλιεία, 
όσον και για την απελευθέρωση των χελιών ανόδου.

   Τέλος όσον αφορά το σημείο : 

9. Η Έκδοση ειδικής άδειας αλιείας χελιού για επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη Εσωτε-

ρικών υδάτων, που δίνει το δικαίωμα στο σκάφος να πραγματοποιεί αλιεία χελιού,τις 

άδειες των οποίων εκδίδουν οι αρμόδιες για θέματα αλιείας Υπηρεσίες της Περιφερειακής 

Ενότητας, γίνεται από τις εν λόγω Υπηρεσίες με υποχρέωση του δικαιούχου για την 

υποβολή στοιχείων αλιείας χελιού.
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    Συμπληρωματικά και όσον αφορά στις λεπτομέρειες εφαρμογής των ανωτέρω 

αναφερόμενων τεχνικών μέτρων  και συγκεκριμένα των περιπτώσεων 1.,6.,7., 8 και 9 και 

σε απάντηση ερωτημάτων που διατυπώθηκαν και αφορούν στις δειγματοληψίες καθώς και 

στο τρόπο συλλογής  δειγμάτων χελιών προκειμένου να λαμβάνονται σωματομετρικά 

στοιχεία του χελιού με ενιαίο και δόκιμο τρόπο, θα ακολουθήσει νεώτερη εγκύκλιός μας με 

περαιτέρω οδηγίες, οι οποίες θα είναι σύμφωνες με την σχετική βιβλιογραφία και τις 

απόψεις επιστημονικών φορέων.

Τέλος σας ενημερώνουμε για τον δικτυακό τόπο απ’ όπου μπορείτε να ενημερωθείτε για το 

εγκεκριμένο Ελληνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης χελιού. 

www  .  alieia  .  gr  /4  pp  /  docs  /  EL  _  EMP  _  V  8.  pdf  

                                                          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΈΝΗ 
           ΤΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ

                                                                                             Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ε.Δ. 

        1. Γραφείο Γεν. Δ/ντη Αλιείας 
        2. Δ/νση Αλιευτικών Εφαρμογών & ΕΑΠ
        3.Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας
        4.Δ/νση Υδατ/γειων & Εσωτ. Υδάτων,  Τμήμα 2
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 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
                                      

 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ  ΠΡΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Υ.Π.Ε.ΚΑ
      Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών &  Φ.Π.
      Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών & Θήρας
      Τμήμα Διεθνών Συμβάσεων
      Κεντρική Διαχειριστική Αρχή CITES
      Χαλκοκονδύλη 31, 10164  Αθήνα
      (Με την παράκληση να δοθεί στα Περιφερειακά Γραφεία CITES) 
 
2.   Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  
     Δ/νσεις Αγροτικών Υποθέσεων

      3. Περιφέρειες
          Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας

      4. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
          Τμήματα  Αλιείας
          Έδρες τους
          (Μέσω αυτών στους αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και σχετικούς φορείς )
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