
       

                                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                                                   Αθήνα, 29. 04. 2020 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                     Αρ. Πρωτ.: 1238/111627 
∆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 
     Fax: 210 8836030 
     e-mail: ka6u047@minagric.gr 

 
 
 ΘΕΜΑ: Καθορισµός υποδειγµάτων επίσηµων πιστοποιητικών που αφορούν ορισµένα ζώα και 
αγαθά κατά την εισαγωγή τους στην Ε.Ε.. 

         ΣΧΕΤ:1. Η µε αριθµ. πρωτ. 3852/120197/13-11-2017  εγκύκλιός µας 
                    2.Η µε αριθµ. πρωτ. 4096/127653/29-11-2017 εγκύκλιός µας 
                    3. Η µε αριθµ. πρωτ. 1491/58770/19-05-2016 εγκύκλιός µας 
                    4. Η µε αριθµ. πρωτ. 3204/113482/12-10-2016 εγκύκλιός µας 
                    5. Η µε αριθµ. πρωτ. 1437/48073/03-05-2017εγκύκλιός µας 
                    6. Η µε αριθµ. πρωτ. 2886/281884/4.11. 2019 εγκύκλιός µας 

          7. Η µε αριθµ. πρωτ. 2973/288690/11-11-2019 εγκύκλιός µας 
          8. Η µε αριθµ. πρωτ. 3564/339501/30-12- 2019 εγκύκλιός µας 
 
Σας αποστέλλεται προς ενηµέρωση και εφαρµογή ,διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισµό της 
Επιτροπής (ΕΕ) 2019/627 περί καθορισµού ενιαίων πρακτικών ρυθµίσεων για τη διενέργεια των 
επίσηµων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου και για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 της Επιτροπής όσον αφορά 
τους επίσηµους ελέγχους. 

Συγκεκριµένα, η διόρθωση αφορά στη σελίδα 85, στο άρθρο 66 στοιχείο β): 

αντί: «ενηµερώνουν αµέσως τα ενδιαφερόµενα µέρη, όπως οι παραγωγοί, οι αλιείς και οι υπεύθυνοι 
κέντρων καθαρισµού και αποστολής, σχετικά µε οποιαδήποτε µεταβολή της γεωγραφικής θέσης, των 
ορίων ή της κατηγορίας µιας περιοχής παραγωγής, σχετικά µε τυχόν προσωρινό ή οριστικό κλείσιµο ή 
σχετικά µε την εφαρµογή των µέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 60 παράγραφος 2.» 

διάβαζε: «ενηµερώνουν αµέσως τα ενδιαφερόµενα µέρη, όπως οι παραγωγοί, οι αλιείς και οι υπεύθυνοι 
κέντρων καθαρισµού και αποστολής, σχετικά µε οποιαδήποτε µεταβολή της γεωγραφικής θέσης, των 
ορίων ή της κατηγορίας µιας περιοχής παραγωγής, σχετικά µε τυχόν προσωρινό ή οριστικό κλείσιµο ή 
σχετικά µε την εφαρµογή των µέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 62 παράγραφος 2.» 
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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. 
 

 
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. 

 
 

Γ. Εσωτερική ∆ιανοµή 
  

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



Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2019/627 της 15ης Μαρτίου 2019 περί 
καθορισμού ενιαίων πρακτικών ρυθμίσεων για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής 
προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 2074/2005 της Επιτροπής όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους 

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 131 της 17ης Μαΐου 2019) 

Στη σελίδα 85, στο άρθρο 66 στοιχείο β): 

αντί: «ενημερώνουν αμέσως τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι παραγωγοί, οι αλιείς και οι υπεύθυνοι κέντρων 
καθαρισμού και αποστολής, σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή της γεωγραφικής θέσης, των ορίων ή της 
κατηγορίας μιας περιοχής παραγωγής, σχετικά με τυχόν προσωρινό ή οριστικό κλείσιμο ή σχετικά με την 
εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 60 παράγραφος 2.» 

διάβαζε: «ενημερώνουν αμέσως τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι παραγωγοί, οι αλιείς και οι υπεύθυνοι κέντρων 
καθαρισμού και αποστολής, σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή της γεωγραφικής θέσης, των ορίων ή της 
κατηγορίας μιας περιοχής παραγωγής, σχετικά με τυχόν προσωρινό ή οριστικό κλείσιμο ή σχετικά με την 
εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 62 παράγραφος 2.»     

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/286                                                                                                                                     16.12.2019   
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