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ΘΕΜΑ: Εισαγωγή µελισσών στην Ε.Ε.
ΣΧΕΤ: Κανονισµός της Επιτροπής της Ε.Ε. 206/2010
Σας υπενθυµίζεται ότι ,στο άρθρο 13 του ως άνω σχετικού Καν/σµού, καθορίζονται οι όροι που πρέπει να
εφαρµόζονται µετά την εισαγωγή στην Ένωση από τρίτες χώρες αποστολών µελισσών.
Συγκεκριµένα :
1. Οι αποστολές βασιλισσών (Apis mellifera και Bombus spp.) πρέπει να µεταφέρονται άµεσα στον

καθορισµένο τόπο τελικού προορισµού όπου θα τοποθετηθούν οι κυψέλες υπό τον έλεγχο της αρµόδιας
αρχής και οι βασίλισσες πρέπει να µεταφερθούν σε νέους κλωβούς πριν εισαχθούν στις τοπικές αποικίες.
2. Οι κλωβοί, οι συνοδοί και το λοιπό υλικό που συνοδεύει τις βασίλισσες από την τρίτη χώρα καταγωγής
αποστέλλονται σε εργαστήριο που ορίζεται από την αρµόδια αρχή για να ελεγχθεί η παρουσία:
α) µικρού κανθάρου κυψελών (Aethina tumida), των αυγών ή νυµφών τους·
β) ενδείξεων ακάρεων Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.).
Μετά την εργαστηριακή εξέταση, οι κλωβοί, οι συνοδοί και το υλικό πρέπει να καταστρέφονται.
3. Οι αποστολές αγριοµελισσών (Bombus spp.) πρέπει να µεταφέρονται άµεσα στον καθορισµένο τόπο
προορισµού.
Οι εν λόγω αγριοµέλισσες πρέπει να παραµένουν στο κιβώτιο εντός του οποίου εισήχθησαν στην Ένωση
µέχρι το πέρας της περιόδου ζωής της αποικίας.
Το κιβώτιο και το υλικό που συνόδεψαν τις αγριοµέλισσες από την τρίτη χώρα καταγωγής πρέπει να
καταστρέφονται το αργότερο µέχρι τη λήξη της διάρκειας ζωής της αποικίας.
Παρακαλείσθε ,λόγω αρµοδιότητας, για την ορθή εφαρµογή των ανωτέρω και την ενηµέρωση όλων των
εµπλεκόµενων καθώς και τη συνεργασία µεταξύ των ΣΥΚΕ και των τοπικών κτηνιατρικών αρχών στο τόπο
προορισµού ,µε τους µελισσοκόµους και τους εισαγωγείς.
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ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

Α. Για ενέργεια
1. Περιφέρειες της Χώρας. Γενικές ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής.
∆ιευθύνσεις Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους.
2. Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής.
Τµήµατα Κτηνιατρικής αυτών –
Έδρες τους.
3. ΣΥ.Κ.Ε. - Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ
4. ∆/νση Συστηµάτων Εκτροφής ζώων – Τµήµα Μελισσοκοµίας, Σηροτροφίας & λοιπών ζωικών
οργανισµών του ΥΠΑΑΤ –( µε παράκληση να ενηµερωθούν οι µελισσοκοµικοί φορείς ) .

Β. Για κοινοποίηση

1.Aνεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων
Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – ∆/νση Τελ. ∆ιαδικασιών.
Καρ. Σερβίας 10, 10184, Αθήνα.

2. Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια:
α) Αθηνών. Ακαδηµίας 7-9, 10671, Αθήνα.
β) Πειραιά. Πλατεία Ρούσβλετ, 18531, Πειραιάς.
γ) Θεσσαλονίκης – Τσιµισκή 29, 54624, Θεσσαλονίκη.

Γ. Εσωτερική ∆ιανοµή
1.∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων –Τµήµα Παθολογίας πτηνών, ζωικών υδρόβιων οργανισµών
,µελισσών κ λοιπών ζώων

