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ΘΕΜΑ : Υπενθύµιση καθεστώτος πλήρους απαγόρευσης εισαγωγής και εξαγωγής ευρωπαϊκού
χελιού από και προς τρίτες χώρες- Ενδοκοινοτική διακίνηση ευρωπαϊκού χελιού.
ΣΧΕΤ.: α) Το αριθµ.205132/3798/4-11-2010 έγγραφό µας.
β) Το αριθµ.205729/3944/22-11-2010 έγγραφό µας.
γ) Το αριθµ.206710/4290/23-12-2010 έγγραφό µας.
δ) Το αριθµ.115349/81/14-01-2011 έγγραφό µας.
ε) Το αριθµ.223992/3307/10-11-2011 έγγραφό µας.
στ) Το αριθµ.104231/4251/27-09-2000 έγγραφό µας.

Όπως έχετε ενηµερωθεί µε τα παραπάνω σχετικά έγγραφά µας, για τις εισαγωγές και εξαγωγές του
ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla) εντός και εκτός της Ε.Ε. ισχύει καθεστώς πλήρους απαγόρευσης έως
το τέλος του 2012, το οποίο θα επανεξεταστεί πριν την λήξη του. Το καθεστώς αυτό, όπως ήδη γνωρίζετε
έχει προκύψει λόγω κοινής απόφασης των Επιστηµονικών Αρχών των κρατών µελών, στην Οµάδα
Επιστηµονικής Εξέτασης (Scientific Review Group) της Ε.Ε., οι οποίες συµφώνησαν ότι δεν είναι σε θέση να
εκδίδουν ένα µη-επιζήµιο εύρηµα (non-detriment finding) για την εξαγωγή δειγµάτων του ευρωπαϊκού χελιού
(Anguilla anguilla) όπως απαιτείται από το άρθρο IV(2)(a) της Σύµβασης, πράγµα που δεσµεύει απόλυτα τις
∆ιαχειριστικές Αρχές CITES των κρατών µελών, καθιστώντας τις ανίκανες να εκδώσουν άδειες εισαγωγής ή
εξαγωγής για το είδος αυτό εντός και εκτός της Ε.Ε. αντίστοιχα, καθώς σύµφωνα µε τον κοινοτικό Κανονισµό
(ΕΚ) αριθ.338/97, για να εκδοθούν άδειες εισαγωγής και εξαγωγής για είδη του Πίνακα Β του Κανονισµού
αυτού, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, απαιτείται, µεταξύ άλλων προϋποθέσεων, η προηγούµενη
διαβούλευση της αρµόδιας για την έκδοσή τους ∆ιαχειριστικής Αρχής CITES µε την Επιστηµονική Αρχή
CITES και η επί του σχετικού αιτήµατος θετική γνωµοδότηση της Επιστηµονικής Αρχής [άρθρο 4, παρ.2,
εδάφια α και γ και άρθρο 5, παρ.4, δεύτερο και τρίτο εδάφιο του Κανονισµού (ΕΚ) 338/97].
Οι περιπτώσεις που εξαιρούνταν του καθεστώτος αυτού, όπως είχαν διευκρινιστεί από την Ε.Ε., σας
ης

είχαν γνωστοποιηθεί µε την ανωτέρω (δ) σχετική. Ήδη, παρελθούσας και της 1

Απριλίου του 2012 που

ορίζετο ως η καταληκτική ηµεροµηνία πέραν της οποίας δεν δύναται πλέον να θεωρείται κανένα δείγµα του
ευρωπαϊκού χελιού ως προ-συµβασιακό, όλα τα δείγµατα του ευρωπαϊκού χελιού Anguilla anguilla εµπίπτουν
πλέον στο καθεστώς της πλήρους απαγόρευσης που ισχύει έως το τέλος του 2012 [και αυτό ισχύει
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ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία απόκτησης των δειγµάτων, τον τύπο των δειγµάτων (ζωντανά, νεκρά, µέρη
ή παράγωγα) και του σκοπού της διακίνησής τους]. Είναι, εντούτοις δυνατή η ενδοκοινοτική διακίνηση και το
εµπόριό του µεταξύ ευρωπαϊκών κρατών µελών της Ε.Ε.
Όπως ήδη γνωρίζετε -και εφαρµόζεται από την υπηρεσία σας- σύµφωνα µε την εθνική µας
νοµοθεσία -ΚΥΑ αριθµ.99098/5881/16-10-2006 (ΦΕΚ 1570/Β’/26-10-2006) των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Εµπορία των ειδών της άγριας πανίδας και της
αυτοφυούς χλωρίδας», άρθρο 8 αυτής- έχει καθιερωθεί η έκδοση των λεγόµενων «απλών αδειών» για την
εισαγωγή-εξαγωγή-επανεισαγωγή-επανεξαγωγή και διακίνηση των ειδών της χλωρίδας και πανίδας που δεν
περιλαµβάνονται στη Σύµβαση CITES αλλά εµπίπτουν στα είδη του άρθρου 2 περιπτώσεις γ και δ της εν
λόγω ΚΥΑ. Ενώ σύµφωνα µε το ανωτέρω (στ) σχετικό έγγραφο, για λόγους προστασίας της βιοποικιλότητας
και γενετικής των ενδηµικών ειδών (αρθ.258, παρ.3γ του ν.δ.86/69, 92/43 οδηγία της Ε.Ε.) εκδίδονται απλές
άδειες και για την διακίνηση εντός της Κοινότητας ειδών της Σύµβασης CITES για τα οποία δεν απαιτούνται
έγγραφα CITES (είδη παραρτηµάτων Β, Γ και ∆). Κατά συνέπεια, δεδοµένου ότι το ευρωπαϊκό χέλι (Anguilla
anguilla) περιλαµβάνεται στον Πίνακα Β του Καν.(ΕΚ) 338/97, όπως ισχύει, και επειδή απαιτείται η ενδελεχής
παρακολούθηση των εισροών-εκροών του εν λόγω είδους στην και από την χώρα µας από και προς άλλες
χώρες Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διασφαλιστεί η αποτροπή πιθανής παράνοµης
εξαγωγής και διακίνησης δειγµάτων του εν λόγω είδους προς τρίτες χώρες (εκτός της Ε.Ε.), παρακαλούµε
για την συνέχιση εκ µέρους των υπηρεσιών σας της αξίωσης, από κάθε ενδιαφερόµενο εισαγωγέα ή
εξαγωγέα, της τήρησης του εν λόγω καθεστώτος αδειοδότησης, που απαιτεί την έκδοση των προβλεπόµενων
«απλών αδειών» για την εξαγωγή ή εισαγωγή δειγµάτων ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla) προς ή από
άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελέγχοντας προσεκτικά τα σχετικά δικαιολογητικά (τιµολόγια,
κ.λ.π.) που αφορούν την κάθε παρτίδα διακινουµένων δειγµάτων του είδους.
Παρακαλούνται οι αρµόδιες Περιφερειακές ∆ιαχειριστικές Αρχές CITES, στα πλαίσια των
αρµοδιοτήτων τους, να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία µε τις κατά τόπους συναρµόδιες
αρχές (τελωνεία, υπηρεσίες Αλιείας, κτηνιατρικές αρχές, κ.λ.π.) τόσο για παροχή οδηγιών όσο και για την
απαραίτητη συνεργασία εφαρµογής του µηχανισµού των απλών αδειών, καθώς και παρακολούθησης της
πορείας που ακολουθούν εισαγωγές, ιδίως, υαλόχελου µέχρι τον τελικό προορισµό τους στις επιχειρήσεις
υδατοκαλλιέργειας, ζητώντας την συνδροµή των εν λόγω αρχών σε ζητήµατα ιχνηλασιµότητας του χελιού.
Τέλος, προκειµένου να υπάρχει µία πλήρη εικόνα του εµπορίου του ευρωπαϊκού χελιού που
διεξάγεται µεταξύ της χώρας µας και άλλων κρατών µελών της Ε.Ε., οι περιφερειακές ∆ιαχειριστικές Αρχές
CITES παρακαλούνται ανά τρίµηνο να µας αναφέρουν στοιχεία [τύπος διακίνησης (εξαγωγή ή εισαγωγή),
ποσότητα, κράτος µέλος στο οποίο ή από το οποίο έγινε η διακίνηση, κράτος µέλος καταγωγής των
δειγµάτων, τύπος δειγµάτων, κ.λ.π.] για τις απλές άδειες που έχουν εκδώσει από και προς άλλα κράτη µέλη
της Ε.Ε. για δείγµατα ευρωπαϊκού χελιού (Anguilla anguilla). Αυτή η περιοδική υποβολή στοιχείων έχει
συµπληρωµατικό ρόλο και δεν αναιρεί την υποχρέωση ενσωµάτωσης των εν λόγω στοιχείων στην ετήσια
απολογιστική έκθεση για τις εκδοθείσες απλές άδειες (βλέπε εγκύκλιο µας αριθµ.224458/3585/2-12-2011). Τα
τριµηνιαία στοιχεία θα υποβάλλονται µέχρι τις 5 του πρώτου µήνα που ακολουθεί το τρίµηνο στο οποίο
αναφέρονται. Η πρώτη υποβολή τριµηνιαίων στοιχείων θα πρέπει να κατατεθεί στην υπηρεσία µας έως τις 5
Ιουλίου 2012 ενιαία για τα τρίµηνα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου και Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου τρέχοντος
έτους.
Τα ως άνω συγκεντρωτικά ανά τρίµηνο στοιχεία µε ευθύνη της υπηρεσίας µας (Κεντρική
∆ιαχειριστική Αρχή CITES) θα κοινοποιούνται –στα πλαίσια της αναγκαίας µεταξύ µας ροής πληροφόρησης
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για τις ανάγκες εφαρµογής του άρθρου 12 του Κανονισµού (ΕΚ) 1100/2007 «για την θέσπιση µέτρων για την
ανασύσταση του αποθέµατος ευρωπαϊκού χελιού»- και στην αρµόδια για την εφαρµογή του Εθνικού
Προγράµµατος ∆ιαχείρισης Χελιού, ∆/νση Υδατοκαλλιεργειών και Εσωτερικών Υδάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ηλ.δ/νση: syg122@minagric.gr).
Οι Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται να
ενηµερώσουν τις κατά τόπο αρµόδιες περιφερειακές τους υπηρεσίες δίνοντας τους τις δέουσες οδηγίες για
την συνεργασία και αρωγή τους στην υλοποίηση της παρούσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ α.α.

∆. ΓΕΡΜΑΝΟΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Α. Περιφερειακές ∆ιαχειριστικές Αρχές CITES:
1

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΑΤΤΙΚΗΣ)

2

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ)

3

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ)

4

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΗΠΕΙΡΟΥ)

5

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ)

6

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΕΚΑ∆ΟΝΙΑΣ- ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ)

7

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΚΡΗΤΗΣ)
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ)

Έδρες τους
Β. Υπουργείο Οικονοµικών
Γενική ∆/νση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
η
α) ∆/νση 19 Τελωνειακών ∆ιαδικασιών
η
β) ∆/νση 33 Ελέγχου Τελωνείων
Καραγιώργη Σερβίας 10, 101 84 ΑΘΗΝΑ
Γ. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Γενική Γραµµατεία Ναυτιλίας,
Γενική ∆/νση Αλιείας,
∆/νση Υδατοκαλλιεργειών & Εσωτ.Υδάτων,
Λ.Συγγρού 150, 176 71 Καλλιθέα- ΑΘΗΝΑ
∆. Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίµων,
Γενική ∆/νση Κτηνιατρικής
∆/νση Υγείας των Ζώων, Καπνοκοπτηρίου 6, 104 33 ΑΘΗΝΑ
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ΑΔΑ: Β4ΩΗ0-2ΚΑ
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1.Γραφείο κ.Υπουργού
2. Γραφείο κ.Ειδικού Γραµµατέα
3. Γραφείο Προισταµένου Γεν. ∆/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών & Φ.Π.
4. Επιστηµονική Αρχή CITES
5. Υπαλλήλους Τµήµατος ∆ιεθνών Συµβάσεων
Ενταύθα
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