
 

 

 

                                                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                                                   Αθήνα, 16-02-2022 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                  Αρ. Πρωτ.: 322/42445 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

     ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

     & ΕΝΔΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

     ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

     ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ                                                                 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. 

     Πληροφορίες: Σ. Μαντούβαλου  

     Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 46, Αθήνα 

     Ταχ. Κώδικας: 10438 

     Τηλέφωνο: 210 212 4130 

     e-mail: ka6u047@minagric.gr 

 

 
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/632 σχετικά με τους καταλόγους ζώων και 

προϊόντων που πρέπει να υποβάλλονται σε κτηνιατρικούς ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου .  

ΣΧΕΤ.: 1) Η με αρ. πρωτ. 274766/26-7-2002 εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.  

2) Η με αρ. πρωτ. 275384/22-6-2005 εγκύκλιός μας.  

3) Η με αρ. πρωτ.258649/18-5-2007 εγκύκλιός μας.  

4) Η με αρ. πρωτ. 554/13942/3-02-2012 εγκύκλιός μας.  

5) Η με αρ. πρωτ. 2409/88203/02-08-/2016 εγκύκλιός μας.  

6) Η με αρ. πρωτ. 3476/334146/20-12-2019 εγκύκλιός μας 

7) Η με αρ. πρωτ.  703/110351/21-04-2021 εγκύκλιός μας 

 

 

Σας αποστέλλεται συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/176 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διόρθωση ορισμένων γλωσσικών εκδόσεων του παραρτήματος του 

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/632 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 

2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους καταλόγους ζώων, 

προϊόντων ζωικής προέλευσης, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων 

προϊόντων, σύνθετων προϊόντων, καθώς και σανού και άχυρου που υποβάλλονται σε επίσημους ελέγχους 

σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου. 
 

 

 

 
 
 
 
 
                                                                                           

                                                                                                                       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ                                                                                          

                      

 

                                                                                                                 Χρυσούλα Δηλέ 

 

 

 

 



                         

 

 

 

 

                                                   

 

 

                                            ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΠΙΝΑΚΑ   ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

 

Α. Για Ενέργεια 

 

1. Περιφέρειες της χώρας. Γενικές Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής- Διευθύνσεις    

    Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους. 

2. Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής-Τμήματα  

    Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους. 

3. Σταθμοί Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ). – Έδρες τους. 

 

 

 

 

Β. Για κοινοποίηση 

 

1.Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

   Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – Δ/νση  Τελ. Διαδικασιών. 

   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. 

 

 

 

Γ. Εσωτερική Διανομή 

  

1.    Διεύθυνση Υγείας των Ζώων  

2.    Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας 

 

 

 

 



ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/176 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 9ης Φεβρουαρίου 2022

για τη διόρθωση ορισμένων γλωσσικών εκδόσεων του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2021/632 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους καταλόγους ζώων, προϊόντων ζωικής προέλευσης, 
ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων, σύνθετων προϊόντων, 
καθώς και σανού και άχυρου που υποβάλλονται σε επίσημους ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 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, 
(ΕΕ) 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) (1), και ιδίως το 
άρθρο 47 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η γερμανική και η πολωνική γλωσσική έκδοση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/632 της 
Επιτροπής (2) περιέχουν σφάλματα τα οποία αλλοιώνουν το πεδίο εφαρμογής του κειμένου σχετικά με τα εμπορεύματα που 
υποβάλλονται σε επίσημους ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου.

(2) Συνεπώς, η γερμανική και η πολωνική γλωσσική έκδοση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/632 
θα πρέπει να διορθωθούν αναλόγως. Οι λοιπές γλωσσικές εκδόσεις δεν επηρεάζονται.

(3) 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

(δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Άρθρο 2

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

(1) ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1.
(2) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/632 της Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2021, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 

2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους καταλόγους ζώων, προϊόντων ζωικής προέλευσης, ζωικού 
αναπαραγωγικού υλικού, ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων, σύνθετων προϊόντων, καθώς και σανού και άχυρου που 
υποβάλλονται σε επίσημους ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2019/2007 της Επιτροπής και της απόφασης 2007/275/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 132 της 19.4.2021, σ. 24).

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/4 10.2.2022  



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

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2022.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.2.2022 L 29/5  
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