
 

 

 

                                                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                                                   Αθήνα, 7-04-2022 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                  Αρ. Πρωτ.: 648/94731 

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: Νέοι όροι εισόδου φορτίων ορισμένων ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και  προϊόντων 

ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες και  εδάφη στην  Ε.Ε. από τις 21 Απριλίου 2021 

ΣΧΕΤ: 1.Το με αριθμ. πρωτ. 704/110357/21-04-2021 έγγραφό μας 

            2. Το με αριθμ. πρωτ. 1221/205384/3-08-2021 έγγραφό μας 

            3. Το με αριθμ. πρωτ. 1274/217239/16-08-2021 έγγραφό μας 

            4. Το με αριθμ. πρωτ. 1278/218388/17-08-2021 έγγραφό μας 

            5. Το με αριθμ. πρωτ. 1435/253681/17-09-2021έγγραφό μας 

            6. Το με αριθμ. πρωτ. 1465/265542/ 28-09-2021 έγγραφό μας 

            7. Το με αριθμ. πρωτ. 1467/265947/28-09-2021 έγγραφό μας   

            8. Το με αριθμ. πρωτ. 1488/270173/1-10-2021 έγγραφό μας  

            9. Το με αριθμ. πρωτ. 1771/320580/15-11-2021 έγγραφό μας 

            10. Το με αριθμ. πρωτ. 1869/344999 /2-12-2021 έγγραφό μας 

            11. Το με αριθμ. πρωτ. 1875/349306/6-12-2021 έγγραφό μας 

            12. Το με αριθμ. πρωτ. 1967/357407/10-12-2021 έγγραφό μας 

            13. Το με αριθμ. πρωτ. 558/377546 /29-12-2021 έγγραφό μας 

            14. Το με αριθμ. πρωτ. 37/4259/7-01-2022 έγγραφό μας 

            15. Το με αριθμ. πρωτ. 88/11602/14-1-2022 έγγραφό μας 

            16. Το με αριθμ. πρωτ. 255/35679 /9-02-2022 έγγραφό μας 

            17. Το με αριθμ. πρωτ. 324/42474/16-02-2022 έγγραφό μας 

            18. Το με αριθμ. πρωτ. 414/54576/1-03-2022 έγγραφό μας 

 

Σας αποστέλλονται  συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή: 

 

1. Ο Εκτελεστικός Κανονισμός 2022/363 της Επιτροπής της Ε.Ε.  για την τροποποίηση και 

διόρθωση του παραρτήματος IΧ του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/405 όσον αφορά τον 

κατάλογο των τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση 

ορισμένων αλιευτικών προϊόντων 

 

2. Ο Εκτελεστικός Κανονισμός 2022/364 της Επιτροπής της Ε.Ε. για την τροποποίηση των 

παραρτημάτων V και XIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά τις 

καταχωρίσεις για τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες στους 

καταλόγους τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση φορτίων 

πουλερικών, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών και νωπού κρέατος από πουλερικά και 

πτερωτά θηράματα 
 

 

 

 

 

 



 

 
  
 

3. Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/363 της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 

2022, για την τροποποίηση και διόρθωση του παραρτήματος IΧ του εκτελεστικού κανονισμού 

(ΕΕ) 2021/405 όσον αφορά τον κατάλογο των τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες 

επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση ορισμένων αλιευτικών προϊόντων.  
 

4. Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/364 της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2022, 

για την τροποποίηση των παραρτημάτων V και XIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 

όσον αφορά τις καταχωρίσεις για τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες 

στους καταλόγους τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση φορτίων 

πουλερικών, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών και νωπού κρέατος από πουλερικά και 

πτερωτά θηράματα 

 

5. Ο Εκτελεστικός Κανονισμός 2022/416 της Επιτροπής της Ε.Ε. για την τροποποίηση των 

παραρτημάτων V και XIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά τις 

καταχωρίσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες στους καταλόγους τρίτων 

χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση φορτίων πουλερικών, ζωικού 

αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών και νωπού κρέατος από πουλερικά και πτερωτά θηράματα. 
 

6. Ο Εκτελεστικός Κανονισμός 2022/424 της Επιτροπής της Ε.Ε. για την τροποποίηση και τη 

διόρθωση των παραρτημάτων I, IV, XV, XVI, XVII και XXI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 

2021/404 όσον αφορά τους καταλόγους των τρίτων χωρών, εδαφών ή ζωνών ή διαμερισμάτων 

αυτών από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση ιπποειδών, προϊόντων με βάση 

το κρέας, γάλακτος, πρωτογάλακτος, προϊόντων με βάση το πρωτόγαλα και γαλακτοκομικών 

προϊόντων, εντέρων αλλαντοποιίας και υδρόβιων ζώων. 
 

7. Ο Εκτελεστικός Κανονισμός 2022/441 της Επιτροπής της Ε.Ε. για την τροποποίηση των 

παραρτημάτων V και XIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά τις 

καταχωρίσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες στους καταλόγους τρίτων 

χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση φορτίων πουλερικών, ζωικού 

αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών και νωπού κρέατος από πουλερικά και πτερωτά θηράματα. 
 

8. Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/37 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 

2022, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/403 όσον αφορά τα 

υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων και τα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των 

ζώων / επίσημων πιστοποιητικών για την είσοδο στην Ένωση και τις μετακινήσεις, μεταξύ 

κρατών μελών, φορτίων ορισμένων ειδών και κατηγοριών πουλερικών, πτηνών σε αιχμαλωσία 

και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού αυτών. 
 

9. Ο Εκτελεστικός Κανονισμός 2022/479 της Επιτροπής της Ε.Ε. για την τροποποίηση των 

παραρτημάτων V και XIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά τις 

καταχωρίσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες στους καταλόγους τρίτων 

χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση φορτίων πουλερικών, ζωικού 

αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών και νωπού κρέατος από πουλερικά και πτερωτά θηράματα. 
 

10. Ο Εκτελεστικός Κανονισμός 2022/497 της Επιτροπής της Ε.Ε. για την τροποποίηση και τη 

διόρθωση των παραρτημάτων I και II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/403 όσον αφορά 

ορισμένα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων, πιστοποιητικών υγείας των 

ζώων/επίσημων πιστοποιητικών και δηλώσεων για τις μετακινήσεις μεταξύ κρατών μελών και 

την είσοδο στην Ένωση φορτίων ορισμένων ειδών και κατηγοριών χερσαίων ζώων και ζωικού 

αναπαραγωγικού υλικού αυτών. 
 

 

 



 

 

 

 

 

11. Ο Εκτελεστικός Κανονισμός 2022/528 της Επιτροπής της Ε.Ε. για την τροποποίηση των 

παραρτημάτων V και XIV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά τις 

καταχωρίσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες στους καταλόγους τρίτων 

χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση φορτίων πουλερικών, ζωικού 

αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών και νωπού κρέατος από πουλερικά και πτερωτά θηράματα 

 

 
 
                                                                                                

                                                                                                                       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. 

3. Κτηνιατρικά εργαστήρια. – Έδρες τους. 

4. Κέντρα κτηνιατρικών ιδρυμάτων. – Έδρες τους. 

 

 

 

Γ. Εσωτερική Διανομή 

  

1.    Διεύθυνση Υγείας των Ζώων  

2.    Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας 
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