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ΚΟΙΝ.:

Όπως Π.Α.

ΘΕΜΑ: Άδεια έρευνας για τη θαλάσσια χελώνα (Caretta caretta) – Σύλλογος Κατελειού.
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 998/79 (Α΄289) και τις διατάξεις του Π.Δ. 67/81 «περί προστασίας
της Ελληνικής Άγριας Πανίδας και Αυτοφυούς Χλωρίδας» (ΦΕΚ 23 Α’/1981, 43 Α’/1981 και 114
Α΄/1987).

2.

Την ΚΥΑ 33318/3028/11.12.1998 (ΦΕΚ 1289/Β’/28.12.98) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για
την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας»,
όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ αριθ. Η.Π. 14849/853/Ε103/04.04.2008 (Β’ 645) «Τροποποίηση των
υπ’ αριθ. 33318/3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β’ 1289) και υπ’ αριθμ. 29459/1510/2005
κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β΄992), σε συμμόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του
Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

3.

Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. Η.Π. 37338/1807/Ε103/6-9-2010 (Β΄1495) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών
για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την Κ.Y.Α. υπ’ αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23.02.2012 (Β’ 415), σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.

4.

Τις διατάξεις της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής
Νοεμβρίου 2009 «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6, 8 και 9
αυτής.

5.

Τις διατάξεις της ΚΥΑ αριθμ. 414985/85 (ΦΕΚ Β΄757/18.12.1985) «Μέτρα διαχείρισης της άγριας
πτηνοπανίδας», όπως ισχύει και ειδικότερα την παρ. γ του άρθρου 3 αυτής.
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6.

Τις διατάξεις της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 «για τη διατήρηση των
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» και ειδικότερα τα άρθρα 7, 12, 13,
14, 15 και 16 αυτής.

7.

Την ΚΥΑ Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με Αριθμ.
50743/17 (ΦΕΚ 4432 Β΄/15.12.2017) «Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού
Οικολογικού Δικτύου Natura 2000».

8.

Τη Σύµβαση της Βέρνης για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος στη
Ευρώπη, που κυρώθηκε µε τον Ν. 1335/83 (ΦΕΚ 32/Α’/1983).

9.

Τη Σύμβαση της Βόνης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας, που κυρώθηκε
με το Ν. 2719/99 (ΦΕΚ 106/Α΄/1999).

10.

Τη Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα, που κυρώθηκε με το Ν. 2204/94 (ΦΕΚ 59/Α΄/1994).

11.

Την παράγραφο 3 του άρθρου 11 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17 του ν. 3937/2011 «Διατήρηση
της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/A’/31.03.2011).

12.

Το υπ’ αριθμό Π.Δ. 132 (ΦΕΚ 160/Α’/30.10.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)», όπως ισχύει.

13.

To Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.09.2015) «Ανασύσταση Υπουργείων … Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων … και μετονομασία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

14.

Το Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός
των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ
119/Α΄/08.07.2019).

15.

Το ΠΔ 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/Α’/17.07.2019).

16.

Το Π.Δ. 2/4-1-2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
2/05.01.2021).

17.

Τις εγκυκλίους μας με θέμα «Αίτηση για χορήγηση Άδειας Ερευνών, Φωτογράφησης και
Κινηματογράφησης»

(με

α.

π.

105067/290/14.06.2004

&

127557/2178/07.07.2015

(ΑΔΑ:

Ω5ΑΝ465ΦΘΗ-ΩΥΚ).
18.

Την παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ A’
133/07.08.2019) , όπως ισχύει.

19.

Την με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74135/6765/30.07.2020 Απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του
ΥΠΕΝ «Ορισμός Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος»
(ΑΔΑ: 6ΡΛ34653Π8-028).

20.

Τις διατάξεις

των άρθρων 1 έως και 11 του ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25 Α’) «Φορείς Διαχείρισης

Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 4685/20
«Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών
2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
92 Α’),όπως ισχύουν.
21.

Την από 17.11.2021 αίτησή σας, με αριθμό πρωτ. εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/110662/3595/22.11.2021.
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22.

Το γεγονός ότι η έρευνα θα γίνει με τρόπο που δεν θα προκαλέσει προβλήματα στα είδη & τους
οικoτόπους των περιοχών και ότι τα αποτελέσματα της ενδιαφέρουν την υπηρεσία μας.
Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε
Α. Την άδεια επιστημονικής έρευνας για τη μελέτη της θαλάσσιας χελώνας (Caretta caretta).
Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί από το «Σύλλογο Κατελειού για τη μελέτη και την προστασία της

θαλάσσιας και χερσαίας ζωής» με συντονίστρια της έρευνας την κα Ξενοπούλου – Τυροκόμου Αικατερίνη.
Β. Χρονική διάρκεια και περιοχές έρευνας:
Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί από 01/05/2022 έως 30/11/2022, στις ακτές δημοτικού
διαμερίσματος Ελειού – Πρόννων του Δήμου Κεφαλονιάς, ήτοι: Μούντα (Καμίνια – Ποταμάκια), Κατελειός
(Αγία Βαρβάρα), Σκάλα, Κορώνι, Σίσια, Λεύκα, Γελού, Λιμένια, Ράγια.
Γ. Νομικό καθεστώς των υπό μελέτη ειδών:


Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ Συμβουλίου 21ης Μαΐου 1992, Παραρτήματα II και IV



Προεδρικό Διάταγμα 67/1981 {ΦΕΚ 23/Α/30-1-81, Πίνακας Β }



Σύμβαση της Βέρνης, Παράρτημα II



CITES Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο των Απειλούμενων με Εξαφάνιση ειδών της άγριας πανίδας
και χλωρίδας



Προστατευόμενο/Απειλούμενο Red List-IUCN.

Δ. Σκοπός της έρευνας:
Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή ωοτοκίας, παρακολούθηση συμπεριφοράς και προστασία του
πληθυσμού της θαλάσσιας χελώνας (Caretta caretta).
Ε. Σύντομη περιγραφή μεθοδολογίας:
Η βασική μεθοδολογία που ακολουθείται για την παρακολούθηση των συνηθειών αναπαραγωγής της
θαλάσσιας χελώνας είναι η ακόλουθη:
Καθημερινές βραδινές περιπολίες στην ακτή για την ανίχνευση φρέσκων αποτυπωμάτων (ίχνη) από τα
μέσα του Μαΐου έως τα τέλη του Αυγούστου (22:00 – 06:00)
Καταγραφή και εξασφάλιση της θέσης των φωλιών.
Συλλογή πληροφοριών όταν η χελώνα είναι παρούσα στην ακτή, όπως : καταγραφή διάρκειας του
χρόνου ωοτοκίας, καταγραφή ώρας εξόδου και εισόδου της χελώνας από και προς τη θάλασσα,
καταμέτρηση του αριθμού των αυγών, έλεγχος για τυχόν τραυματισμό, καταγραφή στοιχείων από σήμα
παλιού μαρκαρίσματος, μορφομετρικές μετρήσεις που αφορούν μέτρηση ευθέως και καμπύλου μήκους/
πλάτους του κελύφους της χελώνας, μαρκάρισμα του θαλάσσιου ζώου στο πίσω δεξί πτερύγιο με μεταλλικό
σήμα αν δεν υπάρχει προηγούμενο.
Πρωινές περιπολίες για την καταγραφή των νεοσσών κατά την περίοδο της ανάδυσής τους,
Λεπτομερής καταγραφή παρατηρήσεων που αφορούν την κάθε φωλιά σε όλη τη διάρκεια
ενεργοποίησής της.
Προετοιμασία του χώρου που βρίσκεται μπροστά από της φωλιές κατά την περίοδο ανάδυσης των
νεοσσών, έλεγχος από σκουπίδια ή άλλα εμπόδια.
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Εκσκαφές για την εξακρίβωση του ποσοστού επιτυχίας εκκόλαψης των αυγών από κάθε φωλιά μετά την
ανάδυση και του τελευταίου νεοσσού (7-10 ημέρες) η οποία περιλαμβάνει συνήθως: καταγραφή του
ποσοστού θνησιμότητας , πιθανούς λόγους θνησιμότητας, καταγραφή των αυγών επιτυχημένης εκκόλαψης,
καταγραφή και διάνοιξη των μη εκκολαφθέντων αυγών και παρατηρήσεις, αριθμός αυγών επιτυχημένης
επώασης, απελευθέρωση παγιδευμένων νεοσσών.
Ειδικότερα προκειμένου να προστατευτεί και να διατηρηθεί ο αυξανόμενος πληθυσμός χελωνών του
Όρμου Κατελειού – Μούντας (σπουδαιότερη ακτή ωοτοκίας στην Κεφαλονιά και δεύτερος σημαντικότερος
βιότοπος της καρέτα στα Ιόνια μετά την Ζάκυνθο) συγκεντρώνονται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους βασικές
πληροφορίες για την κατάσταση του βιότοπου από φυσικές ή ανθρωπογενείς παρεμβάσεις – επιπτώσεις,
όπως π.χ. αλλαγή στη μορφολογία της ακτής από δυνατές βροχοπτώσεις, εντοπισμός σημείων συγκέντρωσης
εκβρασμένων κατάλοιπων θαλάσσιας βλάστησης, παράνομη δόμηση - διάνοιξη περασμάτων επί των
αμμοθινών, καταστροφή αυτοφυούς βλάστησης.
ΣΤ. Άτομα που θα αποτελούν την ερευνητική ομάδα στο πεδίο:


Ξενοπούλου Τυροκόμου Αικατερίνη



Σαμόλη Jakobs Μαριάνθη



Χεχεδιόγλου Ελευθερία



Λεονταρίδου Ρίτα



Ξενοπούλου Αναστασία

Θα συμμετάσχουν έως έξι (6) φιλοξενούμενοι εθελοντές για πρακτική εξάσκηση από ελληνικά και ξένα
εκπαιδευτικά ιδρύματα.
ΣΤ. Προϋποθέσεις – όροι χορήγησης :
α. Η παρούσα άδεια είναι ανεξάρτητη από άδειες ή πιστοποιητικά, που τυχόν απαιτούνται
για την ανωτέρω περιοχή, από άλλες καθ’ ύλη αρμόδιες κεντρικές ή περιφερειακές υπηρεσίες και
στρατιωτικές αρχές και τυχόν επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις θέσουν αυτές στα πλαίσια
των αρμοδιοτήτων τους.
β. Όσον αφορά στο θαλάσσιο χώρο και πριν τη διενέργεια της έρευνας, είναι απαραίτητη η ενημέρωση
των τοπικών Λιμενικών Αρχών, ώστε να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες σε σχέση με τα
χρησιμοποιούμενα μέσα έρευνας και να καθορίζονται οι ακριβείς χρόνοι και τοποθεσίες των ερευνών και οι
τυχόν περιορισμοί.
γ. Κατά τη διενέργεια της έρευνας θα πρέπει να διασφαλίζεται η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για
την προστασία των ζώων και ιδίως η αποφυγή περιττού πόνου, φόβου, αγωνίας ή ταλαιπωρίας αυτών.
δ.

Στις περιπτώσεις εκβρασμών ζώντων ή νεκρών κητωδών κλπ. ειδών, οι ενδιαφερόμενοι

υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα μετά τον εντοπισμό ή την ενημέρωση τους, την αρμόδια Υπηρεσία του
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και την τοπική Κτηνιατρική και Δασική Υπηρεσία για την
καταγραφή του περιστατικού και τις οφειλόμενες ενέργειές τους.
ε. Η εκτέλεση νεκροψιών-νεκροτομών, η λήψη βιολογικών δειγμάτων με επεμβατικές μεθόδους
(νεκροτομή, αιμοληψία κ.α.) και η διαπίστωση των αιτιών εκβρασμού και θανάτων θα διενεργείται παρουσία
κτηνιάτρου (ιδιώτη ή του δημοσίου), καθώς συνιστούν κτηνιατρικές πράξεις, κατόπιν προηγούμενης
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συνεννόησης με τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και την Κτηνιατρική Σχολή του Α.Π.Θ. Σχετική είναι η
διαδικασία που έχει καθοριστεί με το υπ. αρ. 241072/24.06.2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης
Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αριθ.2595/72294/27.06.2012 έγγραφό της.
Στις περιπτώσεις εκβρασμών που κρίνεται σκόπιμη για τις ανάγκες της έρευνας η λήψη βιολογικών δειγμάτων
με μη επεμβατικό τρόπο (π.χ. δείγματα δερματικού ιστού κ.α.), δεν απαιτείται η παρουσία κτηνιάτρου, αλλά
είναι απαραίτητη η ενημέρωση των ανωτέρω δημόσιων φορέων στο πλαίσιο καταγραφής του συνόλου των
ενεργειών και των πληροφοριών που σχετίζονται με τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών. Η απασχόληση
ιδιώτη κτηνιάτρου προερχόμενου από χώρες της Ε.Ε θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις άσκησης του
κτηνιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα και ο απασχολούμενος να διαθέτει τη σχετική άδεια άσκησης
επαγγέλματος κατά τις κείμενες διατάξεις.
ε.

Τα

νεκρά

άτομα,

για

τα

οποία

υπάρχει

υπόνοια

ότι

έχουν

μολυνθεί

από

νόσημα

μεταδοτικό στον άνθρωπο ή τα ζώα, κατατάσσονται στην υψηλότερη κατηγορία κινδύνου 1 και η διαχείριση
τους γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού 1069/2009 (αποτέφρωση ή μεταποίηση κατηγορίας
1). Σε περίπτωση μη υπόνοιας παρουσίας νοσήματος, τα νεκρά άγρια υδρόβια ζώα δεν εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του ανωτέρω Κανονισμού.
στ. Οι εργασίες θα πρέπει να διεξαχθούν με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η λιγότερο δυνατή όχληση
στα είδη της άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων τους, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις λοιπές νόμιμες χρήσεις
και δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις περιοχές έρευνας.
ζ. Στο τέλος κάθε αναπαραγωγικής περιόδου οφείλετε να μας αποστέλλετε, περίληψη των
αποτελεσμάτων της ετήσιας έρευνας σας, προκειμένου να καταχωρούμε τα σχετικά στοιχεία στο σύστημα
HaBiDeS του EIONET, καθώς και να τα συμπεριλαμβάνουμε στην σχετική διετή έκθεση που υποβάλλουμε σε
εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 2 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς
και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» και ένα πλήρες αντίγραφο, μετά την ολοκλήρωσή της ισχύος της
Αδείας, για ενημέρωση των αρχείων της Υπηρεσίας μας, καθώς και στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., στην Διεύθυνση
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας και στους οικείους Φορείς Διαχείρισης.
Η υπηρεσία του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, η Δασική Υπηρεσία και ο Φορέας
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται σε
περίπτωση που ενημερωθούν για περιστατικό εκβρασμού στην περιοχή ευθύνης τους να ενημερώνουν άμεσα
τις οικείες κτηνιατρικές υπηρεσίες για τις δικές τους οφειλόμενες ενέργειες.
Η Δασική Υπηρεσία και ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, στους οποίους κοινοποιείται
η παρούσα, παρακαλούνται να ενημερώσουν το προσωπικό τους, για τη χορηγούμενη άδεια έρευνας, καθώς
και να εποπτεύσουν τη διαδικασία, επιβάλλοντας εφόσον ειδικοί λόγοι το απαιτήσουν, τυχόν απαραίτητους
συμπληρωματικούς όρους για αποφυγή ενδεχόμενης αρνητικής επίπτωσης στην κατάσταση διατήρησης των
ειδών της άγριας πανίδας και τους οικοτόπους της, στην περιοχή έρευνας.
Η παρούσα χορηγείται υπό την αίρεση ότι δεν ισχύουν περιοριστικά μέτρα στην Περιφερειακή Ενότητα
στην οποία θα διεξαχθεί η έρευνα και υπό την προϋπόθεση της αυστηρής τήρησης από τους συμμετέχοντες
των προβλεπόμενων κατά περίπτωση ισχυόντων «Έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 στο σύνολο της Επικράτειας», καθώς και τυχόν
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επιπρόσθετων, ειδικότερων περιοριστικών μέτρων προστασίας, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά στις
Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες θα διεξαχθεί η έρευνα.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ & Δ.Π.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Υ.Π.ΕΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
Πατησίων 147, Τ.Κ. 112 51, ΑΘΗΝΑ
2. Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (email: ainosnationalpark@gmail.com )
3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου
Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων
Διεύθυνση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών (email: dse-dason@apd-depin.gov.gr )
Τμήμα Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων
Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 158, Τ.Κ. 264 41, ΠΆΤΡΑ
-

Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας (email: ddkef@5054.syzefxis.gov.gr)

4. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΝΑΥΤΙΛΊΑς ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΉς ΠΟΛΙΤΙΚΉς
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
(email: contact@yna.gov.gr )
-

Γενική Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

-

Υπηρεσίες του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
-

Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής (email: thalexandropoulos@minagric.gr )
(Για την κοινοποίηση στις υφιστάμενες Δ/νσεις)

-

Γενική Διεύθυνση Αλιείας (email: mpetrou@minagric.gr )

6. ΑΡΧΕΛΩΝ
Σολωμού 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ, (email: info@archelon.gr)
7. Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ

(e-mail: info-ofypeka@prv.ypeka.gr)
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