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ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

     ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
     & ΕΝ∆ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
     ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
     ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ  ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.∆. 
     Πληροφορίες: Σ. Μαντούβαλου  
     Ταχ. ∆/νση: Βερανζέρου 46, Αθήνα 
     Ταχ. Κώδικας: 10438 
     Τηλέφωνο: 210 212 4130 
     e-mail: ka6u047@minagric.gr 

 
 

 ΘΕΜΑ: Ορισµένα προσωρινά µέτρα προστασίας σχετικά µε την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των 
πτηνών του υποτύπου H5N8 

ΣΧΕΤ: 1.Το µε αριθµ. πρωτ. 2736/313814/9-11-2020 έγγραφό µας 
             2. Το µε αριθµ. πρωτ. 2825/328016/24-11-2020 έγγραφό µας 

3. Το µε αριθµ. πρωτ. 2952/342629/7-12-2020 έγγραφό µας 
4. Το µε αριθµ. πρωτ. 3036/357006/21-12-2020 έγγραφό µας 

 
Σας αποστέλλεται  συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή η Εκτελεστική απόφαση 2020/2240 της 
Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του παραρτήµατος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 
2020/1742 για ορισµένα µέτρα προστασίας σχετικά µε την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών 
του υποτύπου H5N8 στο Ηνωµένο Βασίλειο. 
 
Μετά την ηµεροµηνία έκδοσης της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/2051, το Ηνωµένο Βασίλειο 
κοινοποίησε στην Επιτροπή την εκδήλωση νέων εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών 
του υποτύπου H5N8 σε εκµεταλλεύσεις εκτροφής πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχµαλωσία στις 
κοµητείες Derbyshire, Norfolk και Dorset και στις νήσους Orkney και έλαβε τα αναγκαία µέτρα που 
απαιτούνται σύµφωνα µε την οδηγία 2005/94/ΕΚ, συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού ζωνών 
προστασίας και επιτήρησης γύρω από τις εν λόγω νέες εστίες. 
 
Συνεπώς, το παράρτηµα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/1742 αντικαθίσταται από το κείµενο 
του παραρτήµατος της παρούσας. 
 
 
 

                                                                    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
           
 

        Θ. Αλεξανδρόπουλος 

 

 
                                                                                                              
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

 
 
 

Β. Για κοινοποίηση 
 

1. Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων 
α) 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 Ρούσβελτ, 18531, Πειραιάς. 
γ) Θεσσαλονίκης – Τσιµισκή 29, 54624, Θεσσαλονίκη. 

3. Σταθµοί Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ). – Έδρες τους. 
4. Κτηνιατρικά εργαστήρια. – Έδρες τους. 
5. Κέντρα κτηνιατρικών ιδρυµάτων. – Έδρες τους. 

 
 

 
Γ. Εσωτερική ∆ιανοµή 

  
1.    ∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων  
2.    ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας 



ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/2240 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 23ης Δεκεμβρίου 2020 

για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/1742 για ορισμένα μέτρα 
προστασίας σχετικά με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών του υποτύπου H5N8 στο 

Ηνωμένο Βασίλειο 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 9624] 

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό) 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη την οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 1989, σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους 
που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 9 
παράγραφος 4, σε συνδυασμό με το άρθρο 131 της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης 
Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (στο εξής: 
συμφωνία αποχώρησης), 

Έχοντας υπόψη την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που 
εφαρμόζονται στο ενδοενωσιακό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής 
αγοράς (2), και ιδίως το άρθρο 10 παράγραφος 4, σε συνδυασμό με το άρθρο 131 της συμφωνίας αποχώρησης, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1742 της Επιτροπής (3) εκδόθηκε έπειτα από την εκδήλωση εστιών υψηλής 
παθογονικότητας γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5N8 σε εκμεταλλεύσεις εκτροφής πουλερικών ή άλλων πτηνών σε 
αιχμαλωσία στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον καθορισμό ζωνών προστασίας και επιτήρησης από την αρμόδια αρχή του 
Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου (4). 

(2) Η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1742 προβλέπει ότι οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που καθορίστηκαν από το 
Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις περιοχές που 
αναφέρονται ως ζώνες προστασίας και επιτήρησης στο παράρτημα της εν λόγω εκτελεστικής απόφασης. 

(3) Το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/1742 τροποποιήθηκε πρόσφατα με την εκτελεστική απόφαση 
(ΕΕ) 2020/2051 της Επιτροπής (5), έπειτα από την εκδήλωση νέων εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών 
του υποτύπου H5N8 σε πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία στις κομητείες North Yorkshire και Norfolk, οι οποίες 
έπρεπε να αποτυπωθούν στο εν λόγω παράρτημα. 

(4) Μετά την ημερομηνία έκδοσης της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/2051, το Ηνωμένο Βασίλειο κοινοποίησε στην 
Επιτροπή την εκδήλωση νέων εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5N8 σε εκμεταλλεύσεις 
εκτροφής πουλερικών ή άλλων πτηνών σε αιχμαλωσία στις κομητείες Derbyshire, Norfolk και Dorset και στις νήσους 
Orkney και έλαβε τα αναγκαία μέτρα που απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένου του 
καθορισμού ζωνών προστασίας και επιτήρησης γύρω από τις εν λόγω νέες εστίες. 

(1) ΕΕ L 395 της 30.12.1989, σ. 13. 
(2) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29. 
(3) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1742 της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2020, για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την υψηλής 

παθογονικότητας γρίπη των πτηνών του υποτύπου H5N8 στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΕΕ L 392 της 23.11.2020, σ. 60). 
(4) Οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, σχετικά με κοινοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών 

και την κατάργηση της οδηγίας 92/40/ΕΟΚ (ΕΕ L 10 της 14.1.2006, σ. 16). 
(5) Εκτελεστική απόφαση (EE) 2020/2051 της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2020, για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής 

απόφασης (ΕΕ) 2020/1742 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών του υποτύπου H5N8 
στο Ηνωμένο Βασίλειο (ΕΕ L 420 της 14.12.2020, σ. 28). 
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(5) Η Επιτροπή εξέτασε τα εν λόγω μέτρα σε συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο και βεβαιώθηκε ότι τα σύνορα των νέων ζωνών 
προστασίας και επιτήρησης που καθορίστηκαν από την αρμόδια αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκονται σε ικανοποιητική 
απόσταση από τις εκμεταλλεύσεις στις οποίες επιβεβαιώθηκαν οι νέες εστίες υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών 
του υποτύπου H5N8. 

(6) Για να προληφθεί κάθε περιττή διαταραχή του εμπορίου εντός της Ένωσης και να αποφευχθεί η επιβολή αδικαιολόγητων 
φραγμών στο εμπόριο από τρίτες χώρες, είναι αναγκαίο να περιγραφούν ταχέως σε επίπεδο Ένωσης, σε συνεργασία με το 
Ηνωμένο Βασίλειο, οι νέες ζώνες προστασίας και επιτήρησης που καθορίστηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με την 
οδηγία 2005/94/ΕΚ. Ως εκ τούτου, οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης που παρατίθενται για το Ηνωμένο Βασίλειο στο 
παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/1742 θα πρέπει να τροποποιηθούν. 

(7) Επομένως, το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/1742 θα πρέπει να τροποποιηθεί για να επικαιροποιηθεί η 
περιφερειοποίηση σε επίπεδο Ένωσης, ώστε να ληφθούν υπόψη οι νέες ζώνες προστασίας και επιτήρησης που καθορίστηκαν 
από το Ηνωμένο Βασίλειο σύμφωνα με την οδηγία 2005/94/ΕΚ και η διάρκεια των περιορισμών που εφαρμόζονται σ’ αυτές. 

(8) Ως εκ τούτου, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1742 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(9) Δεδομένου του επείγοντος χαρακτήρα της επιδημιολογικής κατάστασης στην Ένωση όσον αφορά την εξάπλωση της υψηλής 
παθογονικότητας γρίπης των πτηνών του υποτύπου H5N8, είναι σημαντικό οι τροποποιήσεις που γίνονται στο παράρτημα 
της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/1742 με την παρούσα απόφαση να τεθούν σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν. 

(10) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, 
τροφίμων και ζωοτροφών, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/1742 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας 
απόφασης. 

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. 

Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 2020.  

Για την Επιτροπή 
Stella KYRIAKIDES 

Μέλος της Επιτροπής     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΜΕΡΟΣ A 

Ζώνη προστασίας που αναφέρεται στο άρθρο 1: 

Ηνωμένο Βασίλειο                                                              

Περιοχή που περιλαμβάνει: 

Ημερομηνία λήξης ισχύος των 
μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 29 

παράγραφος 1 της οδηγίας 
2005/94/ΕΚ 

Those parts of Cheshire County (ADNS code 00140) contained within a circle of a radius of 
three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81 27.11.2020 

Those parts of Herefordshire County (ADNS code 00051) contained within a circle of a 
radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81 8.12.2020 

Those parts of Leicestershire County (ADNS code 00152) contained within a circle of a 
radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.78 and W0.86 16.12.2020 

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) contained within a circle of a 
radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.30 and W1.47 26.12.2020 

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) contained within a circle of a 
radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.29 and W1.45 29.12.2020 

Those parts of Norfolk County (ADNS code 00154) contained within a circle of a radius of 
three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.49 and E0.95 31.12.2020 

Those parts of Norfolk County (ADNS code 00154) contained within a circle of a radius of 
three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.72 and E0.15 31.12.2020 

Those parts of Derbyshire (ADNS code 00142) contained within a circle of a radius of three 
kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.93 and W1.57 31.12.2020 

Those parts of Orkney Islands (ADNS code 00123) contained within a circle of a radius of 
three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N59.28 and W2.44 31.12.2020 

Those parts of Dorset (ADNS code 00143) contained within a circle of a radius of three 
kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N51.06 and W2.27 31.12.2020 

Those parts of Norfolk (ADNS code 00154) contained within a circle of a radius of three 
kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.52 and E0.96 31.12.2020   
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ΜΈΡΟΣ Β 

Ζώνη επιτήρησης που αναφέρεται στο άρθρο 1: 

Ηνωμένο Βασίλειο                                                              

Περιοχή που περιλαμβάνει: 
Ημερομηνία λήξης ισχύος των 

μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 31 
της οδηγίας 2005/94/ΕΚ 

Those parts of Cheshire County (ADNS code 00140) extending beyond the area described 
in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on 
WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81 

6.12.2020 

Those parts of Cheshire County (ADNS code 00140) contained within a circle of a radius of 
three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81 

Από 28.11.2020 έως 
6.12.2020 

Those parts of Herefordshire County (ADNS code 00051) extending beyond the area desc
ribed in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on 
WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81 

17.12.2020 

Those parts of Herefordshire County (ADNS code 00051) contained within a circle of a 
radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81 

Από 9.12.2020 έως 
17.12.2020 

Those parts of Leicestershire County (ADNS code 00152) extending beyond the area desc
ribed in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on 
WGS84 dec. coordinates N52.78 and W0.86 

25.12.2020 

Those parts of Leicestershire County (ADNS code 00152) contained within a circle of a 
radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.78 and W0.86 

Από 17.12.2020 έως 
25.12.2020 

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) extending beyond the area 
described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred 
on WGS84 dec. coordinates N54.30 and W1.47 

31.12.2020 

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) contained within a circle of a 
radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.30 and W1.47 

Από 24.12.2020 έως 
31.12.2020 

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) extending beyond the area 
described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred 
on WGS84 dec. coordinates N54.29 and W1.45 

31.12.2020 

Those parts of North Yorkshire County (ADNS code 00176) contained within a circle of a 
radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N54.29 and W1.45 

Από 30.12.2020 έως 
31.12.2020 

Those parts of Norfolk County (ADNS code 00154) extending beyond the area described in 
the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 
dec. coordinates N52.49 and E0.95 

31.12.2020 

Those parts of Norfolk County (ADNS code 00154) extending beyond the area described in 
the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 
dec. coordinates N52.72 and E0.15 

31.12.2020 

Those parts of Derbyshire (ADNS code 00142) extending beyond the area described in the 
protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. 
coordinates N52.93 and W1.57 

31.12.2020 
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Those parts of Orkney Islands (ADNS code 00123) extending beyond the area described in 
the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 
dec. coordinates N59.28 and W2.44 

31.12.2020 

Those parts of Dorset (ADNS code 00143) extending beyond the area described in the 
protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. 
coordinates N51.06 and W2.27 

31.12.2020 

Those parts of Norfolk (ADNS code 00154) extending beyond the area described in the 
protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. 
coordinates N52.52 and E0.96 

31.12.2020»   
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