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ΘΕΜΑ: ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ               
ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΩΝ, ΖΩΙΚΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ  
 
Α.  Σας ενηµερώνουµε ότι από τις 21 Απριλίου 2021 έχει τεθεί σε εφαρµογή ο Κανονισµός (ΕΕ) 
2016/429 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. σχετικά µε τις µεταδοτικές νόσους 
των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισµένων πράξεων στον τοµέα της υγείας των 
ζώων («νόµος για την υγεία των ζώων»). 
Το ενοποιηµένο κείµενο του Κανονισµού είναι διαθέσιµο στην ακόλουθη δ/νση: 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0429-
20210421&qid=1634018938120&from=EL 
 
Ο ανωτέρω Κανονισµός θεσπίζει, µεταξύ άλλων, όρους για τις µετακινήσεις των ζώων, ζωικού 
αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης εντός της Ένωσης (µέρος IV : άρθρα 124-171, 
άρθρα 191-228, µέρος VI  :άρθρα 244-256 ). 
 
Συγκεκριµένα, η αντιστοιχία είδους ζώου στα πλαίσια ενδοκοινοτικής µετακίνησης, µε τα άρθρα του 
Κανονισµού 2016/429 αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα : 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. 
2016/429 

ΧΕΡΣΑΙΑ  
∆ΕΣΠΟΖΟΜΕΝΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ   124-154 
ΑΓΡΙΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΑ 155-156 
ΖΩΙΚΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΖΩΩΝ 157-165 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΖΩΩΝ 166-171 
Υ∆ΡΟΒΙΑ  
Υ∆ΡΟΒΙΑ ΖΩΑ 191-221 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Υ∆ΡΟΒΙΩΝ ΖΩΩΝ 222-226 
ΑΛΛΑ ΖΩΑ  
ΑΛΛΑ ΖΩΑ & ΖΩΙΚΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ & 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΥΤΩΝ 

227-228 

ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ  
ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) 244-256 

 
 



 
 
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το µέρος VI  του Κανονισµού 2016/429 (άρθρα 244-256) που αφορά στις µη εµπορικού 
χαρακτήρα µετακινήσεις ζώων συντροφιάς σε ένα κράτος µέλος από άλλο κράτος µέλος ή τρίτη 
χώρα, εφαρµόζεται µετά τις 21 Απριλίου 2026.  
Μέχρι τότε εφαρµόζονται τα ισχύοντα του Κανονισµού (ΕΕ) 576/2013 και του Εκτελεστικού 
Κανονισµού (ΕΕ) 577/2013.  
 
 
Σε συνέχεια του  Κανονισµού (ΕΕ) 2016/429, εκδόθηκαν : 
 
Β. Ο ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/686 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη 
συµπλήρωση του κανονισµού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά 
µε την έγκριση των εγκαταστάσεων ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και τις απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας 
και υγείας των ζώων για τις µετακινήσεις ζωικού αναπαραγωγικού υλικού ορισµένων δεσποζόµενων 
χερσαίων ζώων στο εσωτερικό της Ένωσης. 
 
Ο παρών κανονισµός είναι διαθέσιµος στην ακόλουθη δ/νση: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02020R0686-
20210421&qid=1634023371281&from=EL 
Εφαρµόζεται από τις 21 Απριλίου 2021. 
 
 
Γ. Ο ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/688 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη 
συµπλήρωση του κανονισµού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον 
αφορά απαιτήσεις υγείας των ζώων για τις µετακινήσεις χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση εντός της 
Ένωσης. 
Ο παρών κανονισµός είναι διαθέσιµος στην ακόλουθη δ/νση: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0688&qid=1634024074733&from=EL 
 
Εφαρµόζεται από τις 21 Απριλίου 2021. 
 
 
∆. Ο ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1706 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την 
τροποποίηση και τη διόρθωση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµού (ΕΕ) 2020/688 για τη συµπλήρωση 
του κανονισµού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά 
απαιτήσεις υγείας των ζώων για τις µετακινήσεις χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση εντός της 
Ένωσης 
 
Ο παρών κανονισµός είναι διαθέσιµος στην ακόλουθη δ/νση: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1706&qid=1634025225989&from=EL 
 
 
Ε. Ο ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/990 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη 
συµπλήρωση του κανονισµού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον 
αφορά απαιτήσεις υγείας των ζώων και πιστοποίησης για τις µετακινήσεις υδρόβιων ζώων και προϊόντων 
ζωικής προέλευσης από υδρόβια ζώα εντός της Ένωσης. 
 
Ο παρών κανονισµός είναι διαθέσιµος στην ακόλουθη δ/νση: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0990&qid=1634025394617&from=EL 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ΣΤ. Ο  ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2154 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη 
συµπλήρωση του κανονισµού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον 
αφορά τις απαιτήσεις υγείας των ζώων, πιστοποίησης και κοινοποίησης για τις µετακινήσεις προϊόντων 
ζωικής προέλευσης από χερσαία ζώα στο εσωτερικό της Ένωσης 
 
Ο παρών κανονισµός είναι διαθέσιµος στην ακόλουθη δ/νση: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2154&qid=1634025749806&from=EL 
 
Εφαρµόζεται από τις 21 Απριλίου 2021. 
 
 
Ζ. Η  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2021/260 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  για την έγκριση εθνικών 
µέτρων που έχουν σχεδιαστεί για τον περιορισµό των επιπτώσεων ορισµένων νόσων των υδρόβιων ζώων 
σύµφωνα µε το άρθρο 226 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου και για την κατάργηση της απόφασης 2010/221/ΕΕ της Επιτροπής. 
 
Ο παρών κανονισµός είναι διαθέσιµος στην ακόλουθη δ/νση: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0260&qid=1634026036731&from=EL 
 
Εφαρµόζεται από τις 21 Απριλίου 2021. 
 
 
Στο πλαίσιο των ανωτέρω νέων υγειονοµικών όρων για το ενδοκοινοτικό εµπόριο ισχύουν νέα 
υγειονοµικά πιστοποιητικά τα οποία συµπεριλαµβάνονται στο ακόλουθο νοµικό πλαίσιο: 
 

1. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/403 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά µε την εφαρµογή των κανονισµών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ) 
2016/429 και (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τα υποδείγµατα πιστοποιητικών υγείας των ζώων και τα 
υποδείγµατα πιστοποιητικών υγείας των ζώων / επίσηµων πιστοποιητικών για την είσοδο στην Ένωση και 
για τις µετακινήσεις µεταξύ κρατών µελών, φορτίων ορισµένων κατηγοριών χερσαίων ζώων και ζωικού 
αναπαραγωγικού υλικού τέτοιων ζώων και την επίσηµη πιστοποίηση µε τέτοια πιστοποιητικά, και για την 
κατάργηση της απόφασης 2010/470/ΕΕ. 

Το τελευταίο ενοποιηµένο κείµενο του  κανονισµού είναι διαθέσιµο στην ακόλουθη δ/νση: 
http://publications.europa.eu/resource/cellar/8f946042-16ff-11ec-b4fe-01aa75ed71a1.0005.02/DOC_1 
 

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται από την 21η Απριλίου 2021. 

 
Το παράρτηµα I περιλαµβάνει τα ακόλουθα υποδείγµατα πιστοποιητικών υγείας των ζώων και επίσηµων 
πιστοποιητικών για τις µετακινήσεις µεταξύ κρατών µελών για: 
 
Α. Οπληφόρα 
Β. Πτηνά και ζωικό αναπαραγωγικό υλικό αυτών 
Γ. Ζωικό αναπαραγωγικό υλικό βοοειδών 
∆. Ζωικό αναπαραγωγικό υλικό προβατοειδών και αιγοειδών 
Ε. Ζωικό αναπαραγωγικό υλικό χοιροειδών 
Στ. Ζωικό αναπαραγωγικό υλικό ιπποειδών 
Ζ. Μέλισσες 
Η. Άλλες κατηγορίες χερσαίων ζώων και ορισµένοι τύποι ζωικού αναπαραγωγικού υλικού 
 
 
 



 
 
 
 
2. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2235 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά µε την εφαρµογή των κανονισµών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ) 
2016/429 και (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τα υποδείγµατα πιστοποιητικών υγείας των ζώων, τα 
υποδείγµατα επίσηµων πιστοποιητικών και τα υποδείγµατα πιστοποιητικών υγείας των ζώων / επίσηµων 
πιστοποιητικών για την είσοδο στην Ένωση και για τις ενδοενωσιακές µετακινήσεις φορτίων ορισµένων 
κατηγοριών ζώων και αγαθών και σχετικά µε την επίσηµη πιστοποίηση µε τέτοια πιστοποιητικά, και για 
την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 599/2004, των εκτελεστικών κανονισµών (ΕΕ) αριθ. 636/2014 
και (ΕΕ) 2019/628, της οδηγίας 98/68/ΕΚ και των αποφάσεων 2000/572/ΕΚ, 2003/779/ΕΚ και 
2007/240/ΕΚ. 
 
Ο παρών κανονισµός είναι διαθέσιµος στην ακόλουθη δ/νση: 
 
http://publications.europa.eu/resource/cellar/920d91b6-0c12-11ec-adb1-01aa75ed71a1.0005.03/DOC_1 
 
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται από την 21η Απριλίου 2021. 
 
Το Παράρτηµα I  περιλαµβάνει τυποποιηµένα υποδείγµατα πιστοποιητικών υγείας των ζώων, επίσηµων 
πιστοποιητικών, πιστοποιητικών υγείας των ζώων / επίσηµων πιστοποιητικών και σηµειώσεις σχετικά µε 
τη συµπλήρωσή τους:  
 
Κεφάλαιο 1: Τυποποιηµένα υποδείγµατα πιστοποιητικών υγείας των ζώων, επίσηµων πιστοποιητικών και 
πιστοποιητικών υγείας των ζώων / επίσηµων πιστοποιητικών για τις µετακινήσεις ζώων και προϊόντων 
µεταξύ κρατών µελών ή εντός της Ένωσης. 
 
Κεφάλαιο 2: Σηµειώσεις σχετικά µε τη συµπλήρωση των υποδειγµάτων πιστοποιητικών υγείας των ζώων, 
των επίσηµων πιστοποιητικών και των πιστοποιητικών υγείας των ζώων / επίσηµων πιστοποιητικών για τη 
µετακίνηση ζώων και προϊόντων µεταξύ κρατών µελών ή εντός της Ένωσης 
 
Το Παράρτηµα II  περιλαµβάνει το ακόλουθο υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας και το ακόλουθο επίσηµο 
πιστοποιητικό:  
 
Κεφάλαιο 1: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για την ενδοενωσιακή µετακίνηση προϊόντων 
ζωικής προέλευσης που επιτρέπεται να µετακινούνται από απαγορευµένη ζώνη που υπόκειται σε µέτρα 
έκτακτης ανάγκης ή σε µέτρα ελέγχου νόσων ή προέρχονται από ζώα ειδών που υπόκεινται στα εν λόγω 
µέτρα (Υπόδειγµα INTRA-EMERGENCY)  
 
Κεφάλαιο 2: Υπόδειγµα επίσηµου πιστοποιητικού για την ενδοενωσιακή µετακίνηση µεγάλων άγριων 
θηραµάτων που δεν έχουν υποστεί εκδορά και τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 
(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ INTRA-UNSKINNED LARGE WILD GAME) 
 

 
3.ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2236 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά µε την εφαρµογή των κανονισµών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ) 
2016/429 και (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τα υποδείγµατα πιστοποιητικών υγείας των ζώων για την είσοδο 
στην Ένωση και για τις ενδοενωσιακές µετακινήσεις φορτίων υδρόβιων ζώων και ορισµένων προϊόντων 
ζωικής προέλευσης από υδρόβια ζώα και την επίσηµη πιστοποίηση µε τέτοια πιστοποιητικά, και για την 
κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1251/2008. 
 
Το τελευταίο ενοποιηµένο κείµενο του κανονισµού είναι διαθέσιµο στην ακόλουθη δ/νση: 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02020R2236-
20210812&qid=1634031399453&from=EL 
 
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται από την 21η Απριλίου 2021. 
 
 



 
 
 
Το παράρτηµα I  περιλαµβάνει τα ακόλουθα υποδείγµατα πιστοποιητικών υγείας των ζώων: 
 

AQUA-INTRA-
ESTAB 

Κεφάλαιο 1: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για την ενδοενωσιακή 
µετακίνηση υδρόβιων ζώων που προορίζονται για εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας 

AQUA-INTRA-
RELEASE 

Κεφάλαιο 2: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για την ενδοενωσιακή 
µετακίνηση υδρόβιων ζώων που προορίζονται για απελευθέρωση στο φυσικό 
περιβάλλον 

AQUA-INTRA-
HC 

Κεφάλαιο 3: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για την ενδοενωσιακή 
µετακίνηση υδρόβιων ζώων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 

AQUA-INTRA-
RESTRICT 

Κεφάλαιο 4: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για την ενδοενωσιακή 
µετακίνηση υδρόβιων ζώων τα οποία υπόκεινται σε περιορισµούς µετακίνησης ή σε 
µέτρα έκτακτης ανάγκης που αφορούν καταγεγραµµένες ή αναδυόµενες νόσους 

AQUA-INTRA-
BAIT 

Κεφάλαιο 5: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για την ενδοενωσιακή 
µετακίνηση υδρόβιων ζώων που προορίζονται για χρήση ως ζωντανά δολώµατα αλιείας 

PAO-AQUA-
INTRA-
PROCESS 

Κεφάλαιο 6: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για την ενδοενωσιακή 
µετακίνηση προϊόντων ζωικής προέλευσης από ζώα υδατοκαλλιέργειας, εκτός των 
ζώντων ζώων υδατοκαλλιέργειας, που προορίζονται για περαιτέρω µεταποίηση 

PAO-AQUA-
INTRA-
RESTRICT 

Κεφάλαιο 7: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για την ενδοενωσιακή 
µετακίνηση προϊόντων ζωικής προέλευσης από ζώα υδατοκαλλιέργειας, εκτός των 
ζώντων ζώων υδατοκαλλιέργειας, τα οποία υπόκεινται σε περιορισµούς µετακίνησης ή 
σε µέτρα έκτακτης ανάγκης που αφορούν καταγεγραµµένες ή αναδυόµενες νόσους 

 
 
4. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1469 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του 
εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) 2020/2235 όσον αφορά την προσθήκη νέου υποδείγµατος πιστοποιητικού 
για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που κατάγονται από την Ένωση, µετακινούνται σε τρίτη χώρα ή 
έδαφος και επιστρέφουν στην Ένωση ύστερα από εκφόρτωση, αποθήκευση και επαναφόρτωση στην εν 
λόγω τρίτη χώρα ή έδαφος, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) 2021/404 όσον 
αφορά τον κατάλογο τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση προϊόντων ζωικής 
προέλευσης που κατάγονται από την Ένωση και επιστρέφουν στην Ένωση από τρίτη χώρα ή έδαφος και 
για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) 2021/405 όσον αφορά τον κατάλογο τρίτων 
χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση προϊόντων ζωικής προέλευσης 
και ορισµένων αγαθών που κατάγονται από την Ένωση και επιστρέφουν στην Ένωση από τρίτη χώρα ή 
περιοχή της 
 
Ο παρών κανονισµός είναι διαθέσιµος στην ακόλουθη δ/νση: 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1469&qid=1634030920282&from=EL 
 
 
5. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1471 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση και 
τη διόρθωση των εκτελεστικών κανονισµών (ΕΕ) 2020/2235 και (ΕΕ) 2020/2236 όσον αφορά τις 
αναφορές σε εθνικά µέτρα που έχουν σχεδιαστεί για τον περιορισµό των επιπτώσεων ορισµένων νόσων 
των υδρόβιων ζώων και σε καταλόγους τρίτων χωρών, εδαφών ή ζωνών αυτών από τις οποίες/τα οποία 
επιτρέπεται η είσοδος ζώων και αγαθών στην Ένωση 
 
Ο παρών κανονισµός είναι διαθέσιµος στην ακόλουθη δ/νση: 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1471&qid=1634031004779&from=EL 
 
 
 
 



 
 
 
Συνοπτικά, η ανωτέρω νοµοθεσία αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Α/Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙΤΛΟΣ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/429 ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. 

Σχετικά µε τις µεταδοτικές νόσους των ζώων και για την 
τροποποίηση και την κατάργηση ορισµένων πράξεων στον 
τοµέα της υγείας των ζώων («νόµος για την υγεία των ζώων») 

2 ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/686 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Για τη συµπλήρωση του κανονισµού (ΕΕ) 2016/429 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την 
έγκριση των εγκαταστάσεων ζωικού αναπαραγωγικού υλικού 
και τις απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας και υγείας των ζώων για τις 
µετακινήσεις ζωικού αναπαραγωγικού υλικού ορισµένων 
δεσποζόµενων χερσαίων ζώων στο εσωτερικό της Ένωσης. 

3 ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/688 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Για τη συµπλήρωση του κανονισµού (ΕΕ) 2016/429 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά 
απαιτήσεις υγείας των ζώων για τις µετακινήσεις χερσαίων 
ζώων και αυγών για επώαση εντός της Ένωσης. 

4 ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1706 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Για την τροποποίηση και τη διόρθωση του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισµού (ΕΕ) 2020/688 για τη συµπλήρωση του κανονισµού 
(ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου όσον αφορά απαιτήσεις υγείας των ζώων για τις 
µετακινήσεις χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση εντός της 
Ένωσης 

5 ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/990 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Για τη συµπλήρωση του κανονισµού (ΕΕ) 2016/429 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά 
απαιτήσεις υγείας των ζώων και πιστοποίησης για τις 
µετακινήσεις υδρόβιων ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης 
από υδρόβια ζώα εντός της Ένωσης. 

6 ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2154 ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Για τη συµπλήρωση του κανονισµού (ΕΕ) 2016/429 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τις 
απαιτήσεις υγείας των ζώων, πιστοποίησης και κοινοποίησης 
για τις µετακινήσεις προϊόντων ζωικής προέλευσης από χερσαία 
ζώα στο εσωτερικό της Ένωσης 

7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 
2021/260 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   

Για την έγκριση εθνικών µέτρων που έχουν σχεδιαστεί για τον 
περιορισµό των επιπτώσεων ορισµένων νόσων των υδρόβιων 
ζώων σύµφωνα µε το άρθρο 226 παράγραφος 3 του κανονισµού 
(ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου και για την κατάργηση της απόφασης 2010/221/ΕΕ 
της Επιτροπής. 

8 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
(ΕΕ) 2021/403 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή των 

κανονισµών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τα 
υποδείγµατα πιστοποιητικών υγείας των ζώων και τα 
υποδείγµατα πιστοποιητικών υγείας των ζώων / επίσηµων 
πιστοποιητικών για την είσοδο στην Ένωση και για τις 
µετακινήσεις µεταξύ κρατών µελών, φορτίων ορισµένων 
κατηγοριών χερσαίων ζώων και ζωικού αναπαραγωγικού 
υλικού τέτοιων ζώων και την επίσηµη πιστοποίηση µε τέτοια 
πιστοποιητικά, και για την κατάργηση της απόφασης 
2010/470/ΕΕ. 

9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
(ΕΕ) 2020/2235 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή των 
κανονισµών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τα 
υποδείγµατα πιστοποιητικών υγείας των ζώων, τα υποδείγµατα 
επίσηµων πιστοποιητικών και τα υποδείγµατα πιστοποιητικών 
υγείας των ζώων / επίσηµων πιστοποιητικών για την είσοδο 
στην Ένωση και για τις ενδοενωσιακές µετακινήσεις φορτίων 
ορισµένων κατηγοριών ζώων και αγαθών και σχετικά µε την 
επίσηµη πιστοποίηση µε τέτοια πιστοποιητικά, και για την 
 
 



 
 
 
κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 599/2004, των 
εκτελεστικών κανονισµών (ΕΕ) αριθ. 636/2014 και (ΕΕ) 
2019/628, της οδηγίας 98/68/ΕΚ και των αποφάσεων 
2000/572/ΕΚ, 2003/779/ΕΚ και 2007/240/ΕΚ 

10 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
(ΕΕ) 2020/2236 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή των 
κανονισµών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τα 
υποδείγµατα πιστοποιητικών υγείας των ζώων για την είσοδο 
στην Ένωση και για τις ενδοενωσιακές µετακινήσεις φορτίων 
υδρόβιων ζώων και ορισµένων προϊόντων ζωικής προέλευσης 
από υδρόβια ζώα και την επίσηµη πιστοποίηση µε τέτοια 
πιστοποιητικά, και για την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) 
αριθ. 1251/2008. 

11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
(ΕΕ) 2021/1469 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) 
2020/2235 όσον αφορά την προσθήκη νέου υποδείγµατος 
πιστοποιητικού για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που 
κατάγονται από την Ένωση, µετακινούνται σε τρίτη χώρα ή 
έδαφος και επιστρέφουν στην Ένωση ύστερα από εκφόρτωση, 
αποθήκευση και επαναφόρτωση στην εν λόγω τρίτη χώρα ή 
έδαφος, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισµού 
(ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά τον κατάλογο τρίτων χωρών από τις 
οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση προϊόντων ζωικής 
προέλευσης που κατάγονται από την Ένωση και επιστρέφουν 
στην Ένωση από τρίτη χώρα ή έδαφος και για την τροποποίηση 
του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) 2021/405 όσον αφορά τον 
κατάλογο τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες 
επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση προϊόντων ζωικής 
προέλευσης και ορισµένων αγαθών που κατάγονται από την 
Ένωση και επιστρέφουν στην Ένωση από τρίτη χώρα ή περιοχή 
της 

12 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
(ΕΕ) 2021/1471 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Για την τροποποίηση και τη διόρθωση των εκτελεστικών 
κανονισµών (ΕΕ) 2020/2235 και (ΕΕ) 2020/2236 όσον αφορά 
τις αναφορές σε εθνικά µέτρα που έχουν σχεδιαστεί για τον 
περιορισµό των επιπτώσεων ορισµένων νόσων των υδρόβιων 
ζώων και σε καταλόγους τρίτων χωρών, εδαφών ή ζωνών αυτών 
από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η είσοδος ζώων και αγαθών 
στην Ένωση 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  ∆/ΝΣΗΣ 

                                                                                             

 

                                                                                                                  Χρυσούλα ∆ηλέ 

 

 

 

 



 

 

                                             
 
 
 
                                                    
 
                                                     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. 
 
 
Β. Για κοινοποίηση 
 
1.Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων 
   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 
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