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ΘΕΜΑ: Μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής στην Ένωση του ιού του αφθώδους πυρετού από την   
              Αλγερία και την Τυνησία 
ΣΧΕΤ: 1.Η µε αριθµ. πρωτ. 1252/42113/12-04-2017  εγκύκλιός µας  

   2. Η µε αριθµ. πρωτ. 1819/61081/06-06-2017 εγκύκλιός µας 

Σας ενηµερώνουµε ότι στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαικής Ένωσης δηµοσιεύτηκε προς 
εφαρµογή η εκτελεστική απόφαση της Eπιτροπής της ΕΕ. 2018/489 , για την τροποποίηση της 
απόφασης (ΕΕ) 2017/675 σχετικά µε µέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής στην Ένωση του ιού του 
αφθώδους πυρετού από την Αλγερία και την Τυνησία: 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0489&from=EL 

 

Συγκεκριµένα, η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται έως τις 30 Ιουνίου 2019. 

 

 

 

 
                                                        

                                                                               H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
           
 
                                                                                                                 Χρυσούλα ∆ηλέ 
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6Ζ754653ΠΓ-ΙΚΧ



 
 
 
                                                     ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 

Α. Για Ενέργεια 
 

1. ΣΥ.Κ.Ε. - Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ 

2. Περιφέρειες της Χώρας. Γενικές ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. 
∆ιευθύνσεις Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους. 

3. Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. 

Τµήµατα Κτηνιατρικής αυτών –Έδρες τους 

 
Β. Για κοινοποίηση 

 
1.Aνεξάρτητη 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 Ρούσβλετ, 18531, Πειραιάς. 
γ) Θεσσαλονίκης – Τσιµισκή 29, 54624, Θεσσαλονίκη. 

 

 

  Γ. Εσωτερική διανοµή  

1. ∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων. 

2. ∆ιεύθυνση Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίµων Ζ.Π. 
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/489 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 21ης Μαρτίου 2018 

για την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2017/675 σχετικά με μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής 
στην Ένωση του ιού του αφθώδους πυρετού από την Αλγερία και την Τυνησία 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 1604] 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη την οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των βασικών αρχών 
σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και 
περί τροποποίησης των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 6, 

Έχοντας υπόψη την οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των 
κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (2), και ιδίως το άρθρο 22 
παράγραφος 6, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Η οδηγία 91/496/ΕΟΚ καθορίζει τις αρχές οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων που εισάγονται στην Ένωση 
από τρίτες χώρες. Η οδηγία 97/78/ΕΚ καθορίζει τις αρχές οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που 
εισάγονται στην Ένωση από τρίτες χώρες. Οι δύο αυτές οδηγίες προβλέπουν επίσης μέτρα που μπορούν να θεσπιστούν 
από την Επιτροπή εάν μια νόσος που μπορεί να αποτελέσει σοβαρή απειλή για την υγεία των ζώων ή τη δημόσια υγεία 
εκδηλώνεται ή εξαπλώνεται στο έδαφος τρίτης χώρας. 

(2)  Σε συνέχεια της κοινοποίησης από την Αλγερία και την Τυνησία εστιών αφθώδους πυρετού στις εν λόγω χώρες, 
θεσπίστηκαν μέτρα προστασίας σε ενωσιακό επίπεδο με τις εκτελεστικές αποφάσεις (ΕΕ) 2017/675 (3) και (ΕΕ) 
2017/887 της Επιτροπής (4). 

(3)  Η απόφαση (ΕΕ) 2017/675 εφαρμόζεται έως τις 30 Απριλίου 2018. 

(4)  Δεδομένου ότι η κατάσταση στην Αλγερία και την Τυνησία όσον αφορά τον αφθώδη πυρετό παραμένει αβέβαιη και 
σημαντικός αριθμός αποστολών ζώντων βοοειδών εξάγονται στις χώρες αυτές από τα κράτη μέλη, είναι σκόπιμο να 
παραταθούν τα ισχύοντα μέτρα. 

(5)  Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστούν για περίοδο που επιτρέπει την πλήρη 
αξιολόγηση της εξέλιξης του αφθώδους πυρετού στις πληγείσες περιοχές. 

(6)  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 άρθρο 5 της απόφασης (ΕΕ) 2017/675 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 5 

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως τις 30 Ιουνίου 2019.» 

23.3.2018 L 81/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56. 
(2) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9. 
(3) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/675 της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2017, σχετικά με μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής στην Ένωση του 

ιού του αφθώδους πυρετού από την Αλγερία (ΕΕ L 97 της 8.4.2017, σ. 31). 
(4) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/887 της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2017, σχετικά με μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής στην Ένωση του 

ιού του αφθώδους πυρετού από την Τυνησία και με την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/675 (ΕΕ L 135 της 24.5.2017, 
σ. 25). 



Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2018. 

Για την Επιτροπή 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Μέλος της Επιτροπής  

23.3.2018 L 81/21 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    
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