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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                                          Αθήνα, 07. 01. 2021 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ         Αρ. Πρωτ.: 22/4254 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                                                                   
∆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: Eίσοδος ζώντων ιπποειδών και σπέρµατος, ωαρίων και εµβρύων ιπποειδών στην Ένωση 
 ΣΧΕΤ: 1. Το µε αριθµ. πρωτ.   456/30614/14-02-2019 έγγραφό µας 
                2. Το µε αριθµ. πρωτ.   319/42503/ 6-02-2020 έγγραφό µας 
             3. Το µε αριθµ. πρωτ.   1084/96008/3-04-2020 έγγραφό µας 
             4. Το µε αριθµ. πρωτ.   1237/111516/29-04-2020 έγγραφό µας 
                5. Το µε αριθµ. πρωτ.  2097/249012/10-09-2020 έγγραφό µας 
             6. Το µε αριθµ. πρωτ.  2954/342733 /7-12-2020 έγγραφό µας 
 

Σας αποστέλλεται  συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή ο Εκτελεστικός Κανονισµός της Επιτροπής 
(ΕΕ) 2020/2203 για την τροποποίηση του παραρτήµατος I του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) 2018/659 
όσον αφορά τις καταχωρίσεις για το Ηνωµένο Βασίλειο και τις Εξαρτήσεις του Στέµµατος στον κατά-
λογο τρίτων χωρών και τµηµάτων του εδάφους τρίτων χωρών από τις/τα οποίες/-α επιτρέπεται η είσοδος 
παρτίδων ιπποειδών και σπέρµατος, ωαρίων και εµβρύων ιπποειδών στην Ένωση. 
 
Το παράρτηµα I του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) 2018/659 τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα 
του παρόντος κανονισµού, ο οποίος εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021. 
 
 
 
 

                                                                                                                       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                                            
 
                                                                                                            Χρυσούλα ∆ηλέ 
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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.  Σταθµοί Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ) – Έδρες τους. 
4.  Κτηνιατρικά εργαστήρια – Έδρες τους. 
5.  Κέντρα κτηνιατρικών ιδρυµάτων – Έδρες τους. 
 

Β. Για κοινοποίηση 
 

1.  Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων                               
        α) Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – ∆/νση 19η 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. 

3.  Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας. Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας Μαρκόπουλο 
       ΤΘ 221 19003 Μαρκόπουλο, Αττική  , hef@hef.gr 

4.  Φίλιππος Ένωση Ελλάδος Ιππόδροµος Αθηνών: Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, Θέση Μερέντα, 
administration@jockeyclub.gr 

5.  Ένωση ιδιοκτητών ∆ροµώνων Ίππων Ελλάδος. Ιππόδροµος Αθηνών, 19003, Μαρκόπουλο  
Μεσογαίας , info@eidie.gr 

6.  Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης  
   Σχολή Γεωτεχνικών Επιστηµών 
   Τµήµα Κτηνιατρικής   541 24 Θεσσαλονίκη  ,info@vet.auth.gr 

7.  Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας  
   Τµήµα Κτηνιατρικής  Τρικάλων 224, 43100 Καρδίτσα ,g-vet@vet.uth.gr 

8.  Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε,  
 Τ.Κ. 15669, Παπάγος  ,   yme@yme.gov.gr 

 9. Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού  Μπουµπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα ,grplk@culture.gr 
 
 
 
 
 
 

Γ. Εσωτερική ∆ιανοµή 
 

1.    ∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων  
2.    ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας 
3.    ∆ιεύθυνση Προστασίας των Ζώων &  Κτηνιατρικών Φαρµάκων   
4.    ∆ιεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων 
5.    ∆ιεύθυνση Συστηµάτων Εκτροφής Ζώων 

 
 



ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2203 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 22ης Δεκεμβρίου 2020 

για την τροποποίηση του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/659 όσον αφορά τις 
καταχωρίσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Εξαρτήσεις του Στέμματος στον κατάλογο τρίτων χωρών 
και τμημάτων του εδάφους τρίτων χωρών από τις/τα οποίες/-α επιτρέπεται η είσοδος παρτίδων ιπποειδών 

και σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών στην Ένωση 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους όρους υγειονομικού 
ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, 
όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα I του παραρτήματος 
Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 3, 

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/156/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τους όρους υγειονομικού 
ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών (2), και ιδίως το άρθρο 2 
στοιχείο θ), το άρθρο 12 παράγραφοι 1, 4 και 5, το άρθρο 13 παράγραφος 2 και τα άρθρα 15, 16, 17 και 19, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για 
τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των 
φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, 
(EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) 
αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και 
για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 
882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ 
και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (3), και ιδίως το 
άρθρο 52, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/659 της Επιτροπής (4) καθορίζει τους όρους που διέπουν την είσοδο φορτίων 
ζώντων ιπποειδών και σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών στην Ένωση. Ειδικότερα, στο παράρτημα I του εν λόγω 
εκτελεστικού κανονισμού παρατίθεται ο κατάλογος των τρίτων χωρών και των τμημάτων του εδάφους τρίτων χωρών από 
τις/τα οποίες/-α επιτρέπεται η είσοδος παρτίδων ιπποειδών και σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών στην Ένωση. 

(2) Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει παράσχει τις αναγκαίες εγγυήσεις που απαιτούνται από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 
2018/659 προκειμένου το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Εξαρτήσεις του Στέμματος Γκέρνζι, Νήσος του Μαν και Τζέρζι να 
περιληφθούν στο παράρτημα I του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που 
προβλέπεται στη συμφωνία 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), 
με την επιφύλαξη της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού σε σχέση με τη 
Βόρεια Ιρλανδία σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία της 
συμφωνίας αποχώρησης, σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου. Λαμβανομένων υπόψη των 
εγγυήσεων που παρασχέθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, η εν λόγω τρίτη χώρα και οι Εξαρτήσεις του Στέμματος θα πρέπει 
να περιληφθούν στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/659. 

(1) ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54. 
(2) ΕΕ L 192 της 23.7.2010, σ. 1. 
(3) ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1. 
(4) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/659 της Επιτροπής, της 12ης Απριλίου 2018, σχετικά με τους όρους για την είσοδο ζώντων ιπποειδών 

και σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών στην Ένωση (ΕΕ L 110 της 30.4.2018, σ. 1). 
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(3) Όσον αφορά το υγειονομικό καθεστώς των ιπποειδών στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Εξαρτήσεις του Στέμματος, η εν λόγω 
τρίτη χώρα και οι Εξαρτήσεις του Στέμματος θα πρέπει να καταταγούν στην υγειονομική ομάδα Α και θα πρέπει να 
επιτρέπονται όλοι οι τύποι εισόδου και η είσοδος όλων των κατηγοριών ιπποειδών. 

(4) Επομένως, το παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/659 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(5) Δεδομένου ότι η μεταβατική περίοδος που προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, ο 
παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2021. 

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, 
τροφίμων και ζωοτροφών, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Το παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/659 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος 
κανονισμού. 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2020.  

Για την Επιτροπή 
Η Πρόεδρος 

Ursula VON DER LEYEN     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Το παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/659 τροποποιείται ως εξής: 

1) μετά την καταχώριση για τις Νήσους Φόκλαντ προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις: 

«GB Ηνωμένο 
Βασίλειο (*) 

GB-0 Ολόκληρη 
η χώρα 

Α X X X X X X X X X X  

GG Γκέρνζι GG-0 Ολόκληρη 
η χώρα 

Α X X X  X     X    

_____________ 
(*) Σύμφωνα με τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του 
πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία, σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, για τους 
σκοπούς του παρόντος παραρτήματος οι αναφορές στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν περιλαμβάνουν τη Βόρεια Ιρλανδία.»· 

2) μετά την καταχώριση για το Ισραήλ προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση: 

«IM Νήσος του 
Μαν 

IM-0 Ολόκληρη 
η χώρα 

Α X X X  X     X»    

3) μετά την καταχώριση για την Ισλανδία προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση: 

«JE Τζέρζι JE-0 Ολόκληρη 
η χώρα 

Α X X X  X     X»    
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