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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   02-06-2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Αριθ. Πρωτ: 1799/60375 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ  
& ΕΝ∆ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Ταχ. ∆/νση  : Βερανζέρου 46 

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.∆. 

Ταχ. Κώδικας : Αθήνα, 10438  
Πληροφορίες   : Στ. Μαντούβαλου  
Τηλέφωνο        : 210- 212 4130 
Fax         : 210- 82 52 673 

 

e-mail: ka6u047@minagric.gr  
  
  
ΘΕΜΑ: Εισαγωγές ορισµένων ειδών ζώων και κρεάτων 

ΣΧΕΤ.:    1. Η µε αρ. πρωτ. 241137~06/08/2010 εγκύκλιός µας. 
  2. Η µε αρ. πρωτ. 241256~05/10/2010 εγκύκλιός µας. 
  3.Η µε αρ. πρωτ. 132696~21/02/2011 εγκύκλιός µας. 
  4.Η µε αρ. πρωτ. 132702~24/02/2011 εγκύκλιός µας. 

      5.Η µε αρ. πρωτ. 132846~18/04/2011 εγκύκλιός µας. 
  6. Η µε αρ. πρωτ. 133094~10/08/2011 εγκύκλιός µας. 

      7.Η µε αρ. πρωτ. 133261~08/11/2011 εγκύκλιός µας. 
      8.Η µε αρ. πρωτ. 3264/87335~20/08/2012 εγκύκλιός µας. 
      9.Η µε αρ. πρωτ. 4593/123679~06/12/2012 εγκύκλιός µας. 
     10.Η µε αρ. πρωτ. 4717/126484~13/12/2012 εγκύκλιός µας. 
     11.Η µε αρ. πρωτ. 384/11863~29 -01-2013 εγκύκλιός µας. 
     12.Η µε αρ. πρωτ. 527/15654~06 -02-2013 εγκύκλιός µας. 
     13.Η µε αρ. πρωτ. 934/28800~06 -03-2013εγκύκλιός µας. 
     14.Η µε αρ. πρωτ. 1223/37641~27-03-2013 εγκύκλιός µας. 
     15.Η µε αρ. πρωτ. 2283/67859~05/06/2013    εγκύκλιός µας. 
     16.Η µε αρ. πρωτ. 2512/75498~18-06-2013 εγκύκλιός µας. 
    17.Η µε αρ. πρωτ. 3333/102200~22-08-2013 εγκύκλιός µας. 
    18.Η µε αρ. πρωτ. 3509/107439~05-09-2013 εγκύκλιός µας. 
    19.Η µε αρ. πρωτ. 4239/132549~31-10-2013 εγκύκλιός µας. 
    20.Η µε αρ. πρωτ. 2481/93397~18-07-2014 εγκύκλιός µας. 
    21. Η µε αρ. πρωτ. 6323/144339/14-11-2014 εγκύκλιός µας. 
    22. Η µε αρ. πρωτ. 1411/44140/22-04-2015 εγκύκλιός µας. 
    23. Η µε αρ. πρωτ. 1652/52240/12-05-2015 εγκύκλιός µας. 
    24. Η µε αρ. πρωτ2291/67845/18-06-2015 εγκύκλιός µας 
    25. Η µε αρ. πρωτ 4015/115082/21-10-2015 εγκύκλιός µας 
    26. Η µε αρ. πρωτ 1104/44040/11/04/2016 εγκύκλιός µας 
    27. Η µε αρ. πρωτ. 1833/70860/21-06-2016 εγκύκλιός µας 
    28. Η µε αρ. πρωτ. 1868/71821/22-06-2016  εγκύκλιός µας 
    29. Η µε αρ. πρωτ. 2408/88196/02-08-2016 εγκύκλιός µας 
    30. Η µε αρ. πρωτ. 3392/118365/24-10-2016 εγκύκλιός µας 
    31. Η µε αρ. πρωτ. 816/26509/08-03-2017 εγκύκλιός µας 
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 32. Η µε αρ. πρωτ. 1435/48030/03-05-2017 εγκύκλιός µας 
 
 

Σας αποστέλλονται συνηµµένα για ενηµέρωση και εφαρµογή : 
 
1. ∆ιορθωτικό στον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 206/2010 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2010, για τον 
καθορισµό καταλόγων τρίτων χωρών, περιοχών ή τµηµάτων τους από τις οποίες επιτρέπονται οι 
εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισµένων ζώων και νωπού κρέατος, καθώς και των απαιτήσεων 
κτηνιατρικής πιστοποίησης και 

 
2. ∆ιορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 196/2013 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2013, 
για την τροποποίηση του παραρτήµατος II του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 όσον αφορά την 
προσθήκη της Ιαπωνίας στον κατάλογο τρίτων χωρών και περιοχών αυτών από τις οποίες επιτρέπεται η 
εισαγωγή ορισµένων ειδών νωπού κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
 
 
 

                                                                 H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH 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. ∆ιευ-

θύνσεις 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. .Aνεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων 
 Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – ∆/νση  Τελ. ∆ιαδικασιών. 

              Καρ. Σερβίας 10, 10184, Αθήνα. 
2. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 

       α. ΑΘΗΝΩΝ   Ακαδηµίας 7-9  Τ.Κ. 10671  Αθήνα  

       β. ΠΕΙΡΑΙΑ   Πλ. Ρούσβελτ  Τ.Κ. 18531  Πειραιάς  

       γ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Τσιµισκή  29               Τ.Κ. 54624  Θεσσαλονίκη 

 
 
 
Γ. Εσωτερική διανοµή  

 
1.∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων ( τµήµατα Β΄,Γ΄) 
2.∆ιεύθυνση Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίµων Ζ.Π. 

 
 
 
 



ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ 

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 206/2010 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2010, για τον 
καθορισμό καταλόγων τρίτων χωρών, περιοχών ή τμημάτων τους από τις οποίες επιτρέπονται οι 
εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων ζώων και νωπού κρέατος, καθώς και των απαιτήσεων 

κτηνιατρικής πιστοποίησης 

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 146 της 11ης Ιουνίου 2010) 

Στη σελίδα 72, στο παράρτημα II μέρος I, στη σημείωση 2 του πίνακα: 

αντί:  «Επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ένωση κρέατος μόνο από ζώα που εσφάγησαν πριν ή κατά την ημερομηνία που 
αναφέρεται στη στήλη 8 (η απουσία ημερομηνίας στη στήλη 8 σημαίνει ότι δεν ισχύουν χρονικοί περιορισμοί).» 

διάβαζε:  «Επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ένωση κρέατος μόνο από ζώα που εσφάγησαν κατά ή μετά την ημερομηνία που 
αναφέρεται στη στήλη 8 (η απουσία ημερομηνίας στη στήλη 8 σημαίνει ότι δεν ισχύουν χρονικοί περιορισμοί).».   

Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 196/2013 της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2013, 
για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 όσον αφορά την 
προσθήκη της Ιαπωνίας στον κατάλογο τρίτων χωρών και περιοχών αυτών από τις οποίες επιτρέπεται η 

εισαγωγή ορισμένων ειδών νωπού κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 65 της 8ης Μαρτίου 2013) 

Στη σελίδα 13, στο άρθρο 1, το οποίο τροποποιεί το παράρτημα II μέρος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010, στη 
σημείωση ** του πίνακα: 

αντί:  «Επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ένωση κρέατος μόνον από ζώα που εσφάγησαν πριν ή κατά την ημερομηνία που 
αναφέρεται στη στήλη 8 (η απουσία ημερομηνίας στη στήλη 8 σημαίνει ότι δεν ισχύουν χρονικοί περιορισμοί).» 

διάβαζε:  «Επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ένωση κρέατος μόνον από ζώα που εσφάγησαν κατά ή μετά την ημερομηνία που 
αναφέρεται στη στήλη 8 (η απουσία ημερομηνίας στη στήλη 8 σημαίνει ότι δεν ισχύουν χρονικοί περιορισμοί).».  

17.5.2017 L 124/37 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    
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