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ΘΕΜΑ: Ενδοκοινοτικό εµπόριο ζώων και προϊόντων –Μετάβαση από το TRACES Classic στο 

TRACES New Technology (TRACES NT).  
 
A. Σας ενηµερώνουµε ότι από τις 21 Απριλίου 2021 έχει τεθεί σε εφαρµογή ο Εκτελεστικός 
Κανονισµός (ΕΕ) 2019/1715 της Ευρωπαΐκής Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε τη 
λειτουργία του συστήµατος διαχείρισης πληροφοριών για τους επίσηµους ελέγχους και των συστατικών 
µερών του συστήµατος αυτού (κανονισµός IMSOC).  
Το ενοποιηµένο κείµενο του Κανονισµού είναι διαθέσιµο στην ακόλουθη δ/νση: 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02019R1715-
20210421&qid=1634880341827&from=EL 
 
Ο κανονισµός επιβάλλει στην Επιτροπή, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, να καταρτίσει και να 
διαχειρίζεται ένα µηχανογραφικό σύστηµα διαχείρισης πληροφοριών για τους επίσηµους ελέγχους 
(IMSOC) που θα αποσκοπεί στη διαχείριση, τον χειρισµό και την αυτόµατη ανταλλαγή στοιχείων, 
πληροφοριών και εγγράφων που αφορούν τους επίσηµους ελέγχους. Το IMSOC ενσωµατώνει ορισµένα 
συστήµατα πληροφοριών που διαχειρίζεται η Επιτροπή και λειτουργεί ως σύστηµα διαλειτουργικότητας το 
οποίο συνδέει, τόσο αυτά τα συστήµατα όσο και, σε ορισµένες περιπτώσεις, τα υφιστάµενα εθνικά 
συστήµατα των κρατών µελών και τα συστήµατα πληροφοριών τρίτων χωρών και διεθνών οργανισµών 
(«άλλα συστήµατα»). 
 
Τα συστήµατα πληροφοριών που διαχειρίζεται η Επιτροπή και τα οποία έχουν ενσωµατωθεί στο IMSOC 
είναι τα ακόλουθα:  
 
α) iRASFF (σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές (RASFF)) 
β) ADIS (σύστηµα κοινοποίησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά µε τις ασθένειες των ζώων) 
γ) EUROPHΥΤ (σύστηµα κοινοποίησης και αναφοράς της παρουσίας επιβλαβών οργανισµών στα φυτά 
και τα φυτικά προϊόντα) 
δ) TRACES (σύστηµα που αναφέρεται στον κανονισµό (ΕΕ) 2017/625) 
 
Με την εγκύκλιο µε αριθµό πρωτοκόλλου 1573/284300/13-10-2021 (Νέοι όροι και νέα υγειονοµικά  
πιστοποιητικά για το ενδοκοινοτικό εµπόριο ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής 
προέλευσης), η υπηρεσία µας σας έχει προωθήσει όλη τη νέα ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει το ενωσιακό 
εµπόριο και περιλαµβάνει όλα τα νέα υποδείγµατα υγειονοµικών πιστοποιητικών. 



Στο πλαίσιο των νέων υγειονοµικών όρων που έχουν θεσπιστεί για το ενδοκοινοτικό εµπόριο, ισχύουν νέα 
υποδείγµατα υγειονοµικών πιστοποιητικών, τα οποία συµπεριλαµβάνονται στους ακόλουθους 
Κανονισµούς: 
 

α. 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. 

β. 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. 
 
γ. 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. 
 
Για τη διευκόλυνσή σας, στο παράρτηµα Ι του παρόντος θα βρείτε πίνακα µε όλα τα νέα υποδείγµατα 
υγειονοµικών πιστοποιητικών καθώς και τον Κανονισµό στον οποίο αυτά περιλαµβάνονται. 
Όπως ίσχυε µέχρι τώρα, όλα τα υγειονοµικά πιστοποιητικά που συνοδεύουν φορτία ζώντων ζώων ή 
προϊόντων, όταν αυτό απαιτείται, και διακινούνται µεταξύ των κρατών µελών, πρέπει να εκδίδονται µέσω 
του συστήµατος TRACES Classic. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 2019/1715 δηµιουργήθηκε µία νέα 
ηλεκτρονική πλατφόρµα (TRACES NT) µέσω της οποίας θα εκδίδονται πλέον τα νέα πιστοποιητικά για 
το ενδοκοινοτικό εµπόριο. 
Η νέα αυτή πλατφόρµα πρόκειται να αντικαταστήσει την υπάρχουσα (TRACES Classic). Παρά τις 
διαβεβαιώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράλληλη λειτουργία των 2 συστηµάτων για µία ικανή 
µεταβατική περίοδο, η υφιστάµενη πλατφόρµα (TRACES Classic) πρόκειται να τεθεί εκτός λειτουργίας 
το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021. Θα εξακολουθήσει να λειτουργεί προσωρινά µόνο για τη δηµιουργία 
του εµπορικού εγγράφου (DOCOM) και των πιστοποιητικών εξαγωγής (EXPORT). 
 
Β. Η νέα πλατφόρµα χρησιµοποιείται από διαπιστευµένους χρήστες οι οποίοι, προκειµένου να εγγραφούν 
σε αυτήν, ακολουθούν συγκεκριµένη διαδικασία που περιλαµβάνει αυθεντικοποίηση του χρήστη, µέσα 
από το Ευρωπαϊκό σύστηµα Αυθεντικοποίησης των χρηστών που διαθέτει η Κοµισιόν (EULOGIN). Όλοι 
οι επίσηµοι κτηνίατροι των ∆ΑΟΚ πρέπει να εγγραφούν εκ νέου, µέσα από την αρχική σελίδα της νέας 
πλατφόρµας στον παρακάτω σύνδεσµο https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login, ακολουθώντας τα 
βήµατα που περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙ του παρόντος. Για την καταχώρηση των προσωπικών σας 
στοιχείων (Ονοµατεπώνυµο), χρησιµοποιήστε κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες. 
 
 
 
 



Γ. Το TRACES NT θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα πλατφόρµα TRACES Classic το Σάββατο 
23/10/2021, ηµεροµηνία µετά την οποία η έκδοση των πιστοποιητικών ενδοκοινοτικού εµπορίου 
(INTRA-EU) θα διεξάγεται µόνο µέσα από τη νέα πλατφόρµα. 
Από την παραπάνω ηµεροµηνία, όλα τα πιστοποιητικά που υπάρχουν στην παλιά πλατφόρµα σε 
καθεστώς «προσχέδιο» πρόκειται να διαγραφούν ενώ οι επιλογές «Αντιγραφή ως νέο» και «Αντιγραφή 
µε αντικατάσταση» θα καταργηθούν. 

 
  Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία, θα είναι ακόµη δυνατή, στο TRACES Classic: 
 
   α) η καταχώρηση ενός ελέγχου και 
   β) η επικύρωση/απόρριψη πιστοποιητικών µε καθεστώς «Νέο» ή «Σε εξέλιξη»  
 
   ∆. Τόσο η ενότητα µέσω της οποίας δηµιουργούνται τα πιστοποιητικά εξαγωγής (EXPORT) όσο και η 

διακίνηση των ΖΥΠ µε τη δηµιουργία εµπορικών εγγράφων (DOCOM), θα εξακολουθήσουν, προς το 
παρόν, να λειτουργούν στην υπάρχουσα πλατφόρµα TRACES Classic, µέχρι να περάσουν κι αυτές στο 
σύστηµα ΝΤ και να ενηµερωθούµε σχετικά. 

 
   Ε. Λόγω των τεχνικών δυσκολιών που αντιµετώπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οποίες καθιστούν 

αδύνατη την αυτόµατη µεταφορά των ήδη καταχωρηµένων εγκεκριµένων οργανισµών από το 
TRACES Classic στο NT, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µας ενηµέρωσε ότι αυτή η εργασία θα πρέπει να 
διεξαχθεί, από τα κράτη µέλη, εκ νέου χειρωνακτικά. Η κεντρική υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ έχει 
ξεκινήσει, εδώ και καιρό, την καταχώρηση των εγκεκριµένων εγκαταστάσεων στο TRACES NT, 
διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα, µέχρι να εξουσιοδοτηθούν υπάλληλοι σε όλες τις ∆ΑΟΚ οι οποίοι 
θα έχουν αυτόν τον ρόλο. 

 
Εντούτοις, µέχρι να γίνει αυτό και προκειµένου να αποφευχθούν επιπλέον προβλήµατα στην οµαλή 
διεξαγωγή της εµπορικής ροής, σε περίπτωση που υπάρχει άµεση ανάγκη για καταχώρηση ενός 
οργανισµού στο σύστηµα (προκειµένου π.χ. να παραλάβει ζώα από άλλο κράτος µέλος), παρακαλώ 
προωθήστε την/τις κτηνιατρικές άδειες που διαθέτει η επιχείρηση που θέλετε να καταχωρηθεί, στο 
παρακάτω mail: mgian@minagric.gr. Εάν δεν προβλέπεται σχετική κτηνιατρική άδεια (π.χ. 
εκµετάλλευση βοοειδών), τα στοιχεία που απαιτούνται είναι: Ονοµατεπώνυµο, ταχ διεύθυνση, 
τηλέφωνο επικοινωνίας, κωδικός αριθµός εκµετάλλευσης, είδος εκµετάλλευσης. 

 
   ΣΤ.  Επίσης, προγραµµατίζεται σχετική διαδικτυακή εκπαίδευση για την οποία θα ενηµερωθείτε 

σύντοµα ενώ θα σας σταλεί και σχετικό αναλυτικό εγχειρίδιο που θα σας κατευθύνει βήµα βήµα για τη 
δηµιουργία υγειονοµικών πιστοποιητικών.  

 
 

 

 

                                                                                                   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. 
3. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, στο Υπουργείο 
  Τµήµα Ι 
 
 
Γ. Εσωτερική ∆ιανοµή 
 
1.    ∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων  
2.    ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας 
 
 

 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

 
ΕΝΙΑΙΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΝΕΩΝ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ  ΕΝ∆ΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 
 
Α. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/403 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
Το παράρτηµα I περιλαµβάνει τα ακόλουθα υποδείγµατα: 

 
ΟΠΛΗΦΟΡΑ 
 

 

BOV-INTRA-X Κεφάλαιο1:Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη µετακίνηση, µεταξύ 
κρατών µελών, βοοειδών που δεν προορίζονται για σφαγή 

BOV-INTRA-Y Κεφάλαιο2:Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη µετακίνηση, µεταξύ 
κρατών µελών, βοοειδών που προορίζονται για σφαγή 

POR-INTRA-X Κεφάλαιο3:Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη µετακίνηση, µεταξύ 
κρατών µελών, χοιροειδών που δεν προορίζονται για σφαγή 

POR-INTRA-Y Κεφάλαιο4:Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη µετακίνηση, µεταξύ 
κρατών µελών, χοιροειδών που προορίζονται για σφαγή 

OV/CAP-
INTRA-X 

Κεφάλαιο5: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη µετακίνηση, µεταξύ 
κρατών µελών, προβατοειδών και αιγοειδών που δεν προορίζονται για σφαγή 

OV/CAP-
INTRA-Y 

Κεφάλαιο6:Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη µετακίνηση, µεταξύ 
κρατών µελών, προβατοειδών και αιγοειδών που προορίζονται για σφαγή 

EQUI-INTRA-
IND 

Κεφάλαιο7: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη µετακίνηση, µεταξύ 
κρατών µελών, ενός µεµονωµένου ιπποειδούς που δεν προορίζεται για σφαγή 

EQUI-INTRA-
CON 

Κεφάλαιο8:Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη µετακίνηση φορτίου 
ιπποειδών µεταξύ κρατών µελών 

CAM-INTRA-
X 

Κεφάλαιο9:Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη µετακίνηση, µεταξύ 
κρατών µελών, καµηλιδών που δεν προορίζονται για σφαγή 

CAM-INTRA-
Y 

Κεφάλαιο10:Υπόδειγµαπιστοποιητικούυγείαςτωνζώωνγιατηµετακίνηση,µεταξύκρατώ
νµελών,καµηλιδώνπουπροορίζονταιγιασφαγή 

CER-INTRA-X Κεφάλαιο11:Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη µετακίνηση, µεταξύ 
κρατών µελών, ελαφιδών που δεν προορίζονται για σφαγή 

CER-INTRA-Y Κεφάλαιο12:Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη µετακίνηση, µεταξύ 
κρατών µελών, ελαφιδών που προορίζονται για σφαγή 

OTHER-
UNGULATES-
INTRA-X 

Κεφάλαιο 13: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη µετακίνηση, 
µεταξύ κρατών µελών, δεσποζόµενων οπληφόρων πλην των βοοειδών, των 
προβατοειδών, των αιγοειδών, των χοιροειδών, των ιπποειδών, των καµηλιδών και 
των ελαφιδών, που δεν προορίζονται για σφαγή 

OTHER-
UNGULATES-
INTRA-Y 

Κεφάλαιο 14: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη µετακίνηση, 
µεταξύ κρατών µελών, δεσποζόµενων οπληφόρων πλην των βοοειδών, των 
προβατοειδών, των αιγοειδών, των χοιροειδών, των ιπποειδών, των καµηλιδών και 
των ελαφιδών, που προορίζονται για σφαγή 

 

 

 



ΠΤΗΝΑ ΚΑΙ ΖΩΙΚΟ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ ΑΥΤΩΝ 

 

POU-INTRA-HEP  Κεφάλαιο15:Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων/επίσηµου 
πιστοποιητικού για τη µετακίνηση αυγών πουλερικών για επώαση µεταξύ 
κρατών µελών 

POU-INTRA-DOC  Κεφάλαιο16:Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων/επίσηµου 
πιστοποιητικού για τη µετακίνηση νεοσσών µίας ηµέρας µεταξύ κρατών µελών 

POU-INTRA-X  Κεφάλαιο 17: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων / επίσηµου 
πιστοποι-ητικού για τη µετακίνηση πουλερικών αναπαραγωγής και πουλερικών 
παραγωγής µεταξύ κρατών µελών 

POU-INTRA-LT20  Κεφάλαιο 18: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων / επίσηµου 
πιστοποι-ητικού για τη µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, λιγότερων από 20 
πουλερικών πλην των στρουθιονιδών  ή λιγότερων από 20 αυγών για επώαση 
από πουλερικά πλην των στρουθιονιδών 

POU-INTRA-Y  Κεφάλαιο 19: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων / επίσηµου 
πιστοποιητικού για τη µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, πουλερικών που 
προορίζονται για σφαγή 

POU-INTRA-SPF Κεφάλαιο20:Υπόδειγµαπιστοποιητικούυγείαςτωνζώων για τη µετακίνηση, 
µεταξύ κρατών µελών, αυγών απαλλαγµένων από ειδικά παθογόνα 

CAPTIVE-BIRDS-
INTRA  

Κεφάλαιο21:Υπόδειγµαπιστοποιητικούυγείαςτωνζώωνγιατηµετακίνησηπτηνών
σεαιχµαλωσίαµεταξύκρατώνµελών 
 

HE-CAPTIVE-
BIRDS-INTRA  

Κεφάλαιο22:Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη µετακίνηση 
αυγών για επώαση από πτηνά σε αιχµαλωσία µεταξύ κρατών µελών 

 

 

ΖΩΙΚΟ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ 
 

 

BOV-SEM-A-INTRA  Κεφάλαιο 23: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, φορτίων σπέρµατος βοοειδών που 
έχει συλλεχθεί, υπο-βληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε 
τον κανονισµό (ΕΕ) 2016/429 και τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµό 
(ΕΕ) 2020/686 µετά τις 20 Απριλίου2021, τα οποία αποστέλλονται από 
το κέντρο συλλογής σπέρµατος όπου συλλέχθηκε το σπέρµα 

BOV-SEM-B-INTRA  Κεφάλαιο 24: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, φορτίων αποθεµάτων σπέρµατος 
βοοειδών που έχει συλλεχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί 
µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2004και πριν από τις 21Απριλίου 2021, σύµφωνα 
µε την οδηγία 88/407/ΕΟΚ του Συµβουλίου όπως τροποποιήθηκε µε την 
οδηγία 2003/43/ΕΚ του Συµβουλίου, τα οποία αποστέλλονται µετά τις 20 
Απριλίου 2021 από το κέντρο συλλογής σπέρµατος όπου συλλέχθηκε το 
σπέρµα 

BOV-SEM-C-INTRA  Κεφάλαιο 25: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, φορτίων αποθεµάτων σπέρµατος 
βοοειδών που έχει συλλεχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί 
πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005, σύµφωνα µε την οδηγία 88/407/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 93/60/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου, τα οποία αποστέλλονται µετά τις 20 Απριλίου 2021 από το 
κέντρο συλλογής σπέρµατος όπου συλλέχθηκε το σπέρµα 



BOV-OOCYTES-EMB-A-
INTRA  

Κεφάλαιο 26: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, φορτίων ωοκυττάρων και εµβρύων 
βοοειδών που έχουν συλλεχθεί ή παραχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και 
αποθηκευτεί σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ)2016/429 και τον κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισµό (ΕΕ)2020/686 µετά τις 20 Απριλίου 2021, τα 
οποία αποστέλλονται από την οµάδα συλλογής ή παραγωγής εµβρύων η 
οποία συνέλεξε ή παρήγαγε τα ωοκύτταρα ή τα έµβρυα 
 

BOV-EMB-B-INTRA  Κεφάλαιο 27: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, φορτίων αποθεµάτων εµβρύων 
βοοειδών που έχουν συλλεχθεί ή παραχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία 
και αποθηκευτεί πριν από τις 21Απριλίου 2021 σύµφωνα µε την οδηγία 
89/556/ΕΟΚτου Συµβουλίου, τα οποία αποστέλλονται µετά τις 
20Απριλίου 2021από την οµάδα συλλογής ή παραγωγής εµβρύων η οποία 
συνέλεξε ή παρήγαγε τα έµβρυα 
 

BOV-GP-PROCESSING-
INTRA  

Κεφάλαιο 28: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, των φορτίων ζωικού 
αναπαραγωγικού υλικού που παρα-τίθενται παρακάτω και τα οποία 
αποστέλλονται µετά τις 20 Απριλίου 2021 από εγκατάσταση 
επεξεργασίας ζωικού αναπαραγωγικού υλικού: 

 
— σπέρµα βοοειδών που έχει συλλεχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία 

και αποθηκευτεί σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) 2016/429 και τον 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµό (ΕΕ) 2020/686 µετά τις 20 
Απριλίου 2021· 

 
— αποθέµατα σπέρµατος βοοειδών που έχει συλλεχθεί, υποβληθεί σε 

επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε την οδηγία 88/407/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2003/43/ΕΚ 
του Συµβουλίου, µετά τις 31∆εκεµβρίου 2004 και πριν από τις 21 
Απριλίου 2021· 

 
— αποθέµατα σπέρµατος βοοειδών που έχει συλλεχθεί, υποβληθεί σε 

επεξεργασία και αποθηκευτεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005 
σύµφωνα µε την οδηγία 88/407/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 93/60/ΕΟΚ του Συµβουλίου· 

 
— ωοκύτταρα και έµβρυα βοοειδών που έχουν συλλεχθεί ή παραχθεί, 

υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΕ) 2016/429 και τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµό 
(ΕΕ) 2020/686 µετά τις 20 Απριλίου 2021· 

 
— αποθέµατα εµβρύων βοοειδών που έχουν συλλεχθεί ή παραχθεί, 

υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε την οδηγία 
89/556/ΕΟΚ πριν από τις 21 Απριλίου 2021 
 

—  

BOV-GP-STORAGE-
INTRA  

Κεφάλαιο 29: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, των φορτίων ζωικού 
αναπαραγωγικού υλικού που παρα-τίθενται παρακάτω και τα οποία 
αποστέλλονται µετά τις 20 Απριλίου 2021 από κέντρο αποθήκευσης 
ζωικού αναπαραγωγικού υλικού: 

 



— σπέρµα βοοειδών που έχει συλλεχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία 
και αποθηκευτεί σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) 2016/429 και τον 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµό (ΕΕ) 2020/686µετά τις 20 Απριλίου 
2021· 

 
— αποθέµατα σπέρµατος βοοειδών που έχει συλλεχθεί, υποβληθεί σε 

επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε την οδηγία 88/407/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2003/43/ΕΚ 
του Συµβουλίου, µετά τις 31∆εκεµβρίου 2004 και πριν από τις 21 
Απριλίου 2021· 

 
— αποθέµατα σπέρµατος βοοειδών που έχει συλλεχθεί, υποβληθεί σε 

επεξεργασία και αποθηκευτεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005 
σύµφωνα µε την οδηγία 88/407/ΕΟΚ του Συµβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 93/60/ΕΟΚ του Συµβουλίου· 

 
— ωοκύτταρα και έµβρυα βοοειδών που έχουν συλλεχθεί ή παραχθεί, 

υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΕ)2016/429 και τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµό 
(ΕΕ) 2020/686 µετά τις 20 Απριλίου 2021· 

 
— αποθέµατα εµβρύων βοοειδών που έχουν συλλεχθεί ή παραχθεί, 

υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε την οδηγία 
89/556/ΕΟΚ πριν από τις 21 Απριλίου 2021 
 

 
 

 

ΖΩΙΚΟ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙ∆ΩΝ 
ΚΑΙ ΑΙΓΟΕΙ∆ΩΝ 

 

OV/CAP-SEM-A-INTRA Κεφάλαιο 30: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, φορτίων σπέρµατος προβατοειδών 
και αιγοειδών που έχει συλλεχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και 
αποθηκευτεί σύµφωνα µε τον κανονι-σµό (ΕΕ) 2016/429 και τον κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισµό (ΕΕ) 2020/686 µετά τις 20 Απριλίου 2021, 
τα οποία αποστέλλονται από το κέντρο συλλογής σπέρµατος όπου 
συλλέχθηκε το σπέρµα 

 

OV/CAP-SEM-B-INTRA Κεφάλαιο 31: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, φορτίων αποθεµάτων σπέρµατος 
προβατοειδών και αιγοειδών που έχει συλλεχθεί, υποβληθεί σε 
επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε την οδηγία 92/65/ΕΟΚ 
µετά τις 31 Αυγούστου 2010 και πριν από τις 21 Απριλίου 2021, τα 
οποία αποστέλλονται µετά τις 20 Απριλίου 2021 από το κέντρο 
συλλογής σπέρµατος όπου συλλέχθηκε το σπέρµα 

 
OV/CAP-SEM-C-INTRA Κεφάλαιο 32: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 

µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, φορτίων αποθεµάτων σπέρµατος 
προβατοειδών και αιγοειδών που έχει συλλεχθεί, υποβληθεί σε 
επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε την οδηγία 92/65/ΕΟΚ πριν 



από την 1ηΣεπτεµβρίου 2010, τα οποία απο-στέλλονται µετά τις 20 
Απριλίου 2021 από το κέντρο συλλογής σπέρµατος όπου συλλέχθηκε 
το σπέρµα 
 

OV/CAP-OOCYTES-
EMB-A-INTRA 

Κεφάλαιο 33: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, φορτίων ωοκυττάρων και 
εµβρύων προβατοειδών και αιγοειδών που έχουν συλλεχθεί ή 
παραχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και απο-θηκευτεί σύµφωνα µε 
τον κανονισµό (ΕΕ) 2016/429 και τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµό 
(ΕΕ) 2020/686 µετά τις 20 Απριλίου 2021, τα οποία αποστέλλονται 
από την οµάδα συλλογής ή παραγωγής εµβρύων η οποία συνέλεξε ή 
παρήγαγε τα ωοκύτταρα ή τα έµβρυα 

OV/CAP-OOCYTES-
EMB-B-INTRA 

Κεφάλαιο 34: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, φορτίων αποθεµάτων 
ωοκυττάρων και εµβρύων προβατοειδών και αιγοειδών που έχουν 
συλλεχθεί ή παραχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί 
σύµφωνα µε την οδηγία 92/65/ΕΟΚ µετά τις 31 Αυγούστου 2010 και 
πριν από τις 21 Απριλίου 2021, τα οποία αποστέλλονται µετά τις 20 
Απριλίου 2021 από την οµάδα συλλογής ή παραγωγής εµβρύων η 
οποία συνέλεξε ή παρήγαγε τα ωοκύτταρα ή τα έµβρυα 
 

OV/CAP-OOCYTES-
EMB-C-INTRA 

Κεφάλαιο 35: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, φορτίων αποθεµάτων 
ωοκυττάρων και εµβρύων προβατοειδών και αιγοειδών που έχουν 
συλλεχθεί ή παραχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί 
σύµφωνα µε την οδηγία 92/65/ΕΟΚ πριν από την 1η Σεπτεµβρίου 
2010, τα οποία αποστέλλονται µετά τις 20 Απριλίου 2021 από την 
οµάδα συλλογής ή παραγωγής εµβρύων η οποία συνέλεξε ή παρήγαγε 
τα ωοκύτταρα ή τα έµβρυα 
 

OV/CAP-GP-
PROCESSING-
INTRA 

Κεφάλαιο 36: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, των φορτίων ζωικού 
αναπαραγωγικού υλικού που παρα-τίθενται παρακάτω και τα οποία 
αποστέλλονται µετά τις 20 Απριλίου 2021 από εγκατάσταση 
επεξεργασίας ζωικού αναπαραγωγικού υλικού: 

 
— σπέρµα προβατοειδών και αιγοειδών που έχει συλλεχθεί, 

υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΕ) 2016/429και τον κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισµό (ΕΕ) 2020/686 µετά τις 20 Απριλίου 2021· 

 
— αποθέµατα σπέρµατος προβατοειδών και αιγοειδών που έχει 

συλλεχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα 
µε την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου µετά τις 
31Αυγούστου 2010 και πριν από τις 21 Απριλίου 2021· 

 
— αποθέµατα σπέρµατος προβατοειδών και αιγοειδών που έχει 

συλλεχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα 
µε την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου πριν από την 1η 
Σεπτεµβρίου 2010· 

 
— ωοκύτταρα και έµβρυα προβατοειδών και αιγοειδών που έχουν 

συλλεχθεί ή παραχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και 
αποθηκευτεί σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) 2016/429 και τον 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµό (ΕΕ) 2020/686 µετά τις 20 



Απριλίου 2021· 
 

— αποθέµατα ωοκυττάρων και εµβρύων προβατοειδών και 
αιγοειδών που έχουν συλλεχθεί ή παραχθεί, υποβληθεί σε 
επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε την οδηγία 
92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου µετά τις 31 Αυγούστου 2010 και 
πριν από τις 21 Απριλίου 2021· 

 
— αποθέµατα ωοκυττάρων και εµβρύων προβατοειδών και 

αιγοειδών που έχουν συλλεχθεί ή παραχθεί, υποβληθεί σε 
επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε την οδηγία 
92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου πριν από την 1η Σεπτεµβρίου 2010 

OV/CAP-GP-STORAGE-
INTRA 

Κεφάλαιο 37: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, των φορτίων ζωικού 
αναπαραγωγικού υλικού που παρατίθενται παρακάτω και τα οποία 
αποστέλλονται µετά τις 20 Απριλίου 2021 από κέντρο αποθήκευσης 
ζωικού αναπαραγωγικού υλικού: 

 
— σπέρµα προβατοειδών και αιγοειδών που έχει συλλεχθεί, 

υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΕ) 2016/429και τον κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισµό (ΕΕ) 2020/686 µετά τις 20 Απριλίου 2021· 

 
— αποθέµατα σπέρµατος προβατοειδών και αιγοειδών που έχει 

συλλεχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα 
µε την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου µετά τις 
31Αυγούστου 2010 και πριν από τις 21 Απριλίου 2021· 

 
— αποθέµατα σπέρµατος προβατοειδών και αιγοειδών που έχει 

συλλεχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα 
µε την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου πριν από την 
1ηΣεπτεµβρίου 2010· 

 
— ωοκύτταρα και έµβρυα προβατοειδών και αιγοειδών που έχουν 

συλλε-χθεί ή παραχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και 
αποθηκευτεί σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) 2016/429και τον 
κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισµό(ΕΕ)2020/686µετάτις20Απριλίου2021· 

 
— αποθέµατα ωοκυττάρων και εµβρύων προβατοειδών και 

αιγοειδών που έχουν συλλεχθεί ή παραχθεί, υποβληθεί σε 
επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε την οδηγία 
92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου µετά τις 31 Αυγούστου 2010 και 
πριν από τις 21 Απριλίου 2021· 

 
— αποθέµατα ωοκυττάρων και εµβρύων προβατοειδών και 

αιγοειδών που έχουν συλλεχθεί ή παραχθεί, υποβληθεί σε 
επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε την οδηγία 
92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου πριν από την 1η Σεπτεµβρίου 2010 
 

—  
 

 



ΖΩΙΚΟ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ ΧΟΙΡΟΕΙ∆ΩΝ 
 

 

POR-SEM-A-INTRA  Κεφάλαιο 38: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, φορτίων σπέρµατος χοιροειδών που έχει 
συλλεχθεί, υπο-βληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΕ) 2016/429 και τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµό (ΕΕ) 
2020/686 µετά τις 20 Απριλίου2021, τα οποία αποστέλλονται από το κέντρο 
συλλογής σπέρµατος όπου συλλέχθηκε το σπέρµα 

 

POR-SEM-B-INTRA  Κεφάλαιο 39: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, φορτίων αποθεµάτων σπέρµατος 
χοιροειδών που έχει συλλεχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί 
σύµφωνα µε την οδηγία90/429/ΕΟΚ πριν από τις 21 Απριλίου 2021, τα 
οποία αποστέλλονται µετά τις 20 Απριλίου2021 από το κέντρο συλλογής 
σπέρµατος όπου συλλέχθηκε το σπέρµα 

 

POR-OOCYTES-EMB-
A-INTRA  

Κεφάλαιο 40: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, φορτίων ωοκυττάρων και εµβρύων 
χοιροειδών που έχουν συλλεχθεί ή παραχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και 
αποθηκευτεί σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) 2016/429 και τον κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισµό (ΕΕ) 2020/686 µετά τις 20 Απριλίου 2021, τα 
οποία αποστέλλονται από την οµάδα συλλογής ή παραγωγής εµβρύων η 
οποία συνέλεξε ή παρήγαγε τα ωοκύτταρα ή τα έµβρυα 

 

POR-OOCYTES-EMB-
B-INTRA  

Κεφάλαιο 41: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, φορτίων αποθεµάτων ωοκυττάρων και 
εµβρύων χοιροειδών που έχουν συλλεχθεί ή παραχθεί, υποβληθεί σε 
επεξεργασία και αποθηκευ-τεί σύµφωνα µε την οδηγία 92/65/ΕΟΚ µετά τις 
31Αυγούστου 2010και πριν από τις 21Απριλίου 2021, τα οποία 
αποστέλλονται µετά τις 20Απριλίου 2021 από την οµάδα συλλογής ή 
παραγωγής εµβρύων η οποία συνέλεξε ή παρήγαγε τα ωοκύτταρα ή τα 
έµβρυα 

 

POR-OOCYTES-EMB-
C-INTRA  

Κεφάλαιο 42: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, φορτίων αποθεµάτων ωοκυττάρων και 
εµβρύων χοιροειδών που έχουν συλλεχθεί ή παραχθεί, υποβληθεί σε 
επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε την οδηγία 92/65/ΕΟΚ πριν από 
την 1η Σεπτεµβρίου 2010, τα οποία αποστέλλονται µετά τις 20Απριλίου 
2021 από την οµάδα συλλογής ή παραγωγής εµβρύων η οποία συνέλεξε ή 
παρήγαγε τα ωοκύτταρα ή τα έµβρυα 

 
POR-GP-
PROCESSING-INTRA 

Κεφάλαιο 43: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, των φορτίων ζωικού αναπαραγωγικού 
υλικού που παρα-τίθενται παρακάτω και τα οποία αποστέλλονται µετά τις 
20 Απριλίου 2021 από εγκατάσταση επεξεργασίας ζωικού αναπαραγωγικού 
υλικού: 

 
— σπέρµα χοιροειδών που έχει συλλεχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και 

αποθηκευτεί σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) 2016/429 και τον κατ’ 



εξουσιοδότηση κανονισµό(ΕΕ)2020/686 µετά τις 20 Απριλίου 2021· 
 

— αποθέµατα σπέρµατος χοιροειδών που έχει συλλεχθεί, υποβληθεί σε 
επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε την οδηγία 90/429/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου πριν από τις 21 Απριλίου 2021· 

 
— ωοκύτταρα και έµβρυα χοιροειδών που έχουν συλλεχθεί ή παραχθεί, 

υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε τον 
κανονισµό(ΕΕ) 2016/429 και τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµό (ΕΕ) 
2020/686 µετά τις 20 Απριλίου 2021· 

 
— αποθέµατα ωοκυττάρων και εµβρύων χοιροειδών που έχουν συλλεχθεί 

ή παραχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε 
την οδηγία 92/65/ΕΟΚ µετά τις 31 Αυγούστου 2010  και πριν από τις 
21 Απριλίου 2021· 

 
— αποθέµατα ωοκυττάρων και εµβρύων χοιροειδών που έχουν συλλεχθεί 

ή παραχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε 
τηνοδηγία92/65/ΕΟΚπριναπότην1ηΣεπτεµβρίου2010 
 

 
POR-GP-STORAGE-
INTRA 

Κεφάλαιο 44: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, των φορτίων ζωικού αναπαραγωγικού 
υλικού που παρατίθενται παρακάτω και τα οποία αποστέλλονται µετά τις 20 
Απριλίου 2021 από κέντρο αποθήκευσης ζωικού αναπαραγωγικού υλικού: 

 
— σπέρµα χοιροειδών που έχει συλλεχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και 

αποθηκευτεί σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) 2016/429 και τον κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισµό (ΕΕ) 2020/686 µετά τις 20 Απριλίου 2021· 

 
— αποθέµατα σπέρµατος χοιροειδών που έχει συλλεχθεί, υποβληθεί σε 

επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε την οδηγία 90/429/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου πριν από τις 21 Απριλίου 2021· 

 
— ωοκύτταρα και έµβρυα χοιροειδών που έχουν συλλεχθεί ή παραχθεί, 

υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΕ) 2016/429 και τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµό 
(ΕΕ) 2020/686 µετά τις 20 Απριλίου 2021· 

 
— αποθέµατα ωοκυττάρων και εµβρύων χοιροειδών που έχουν συλλεχθεί 

ή παραχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε 
τηνοδηγία92/65/ΕΟΚ µετά τις 31 Αυγούστου 2010 και πριν από τις 21 
Απριλίου 2021· 

 
— αποθέµατα ωοκυττάρων και εµβρύων χοιροειδών που έχουν συλλεχθεί 

ή παραχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε 
την οδηγία 92/65/ΕΟΚ πριν από την 1η Σεπτεµβρίου 2010 
 

 
 

 

 



ΖΩΙΚΟ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ ΙΠΠΟΕΙ∆ΩΝ 
 

 

EQUI-SEM-A-INTRA Κεφάλαιο 45: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, φορτίων σπέρµατος ιπποειδών που έχει 
συλλεχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΕ) 2016/429 και τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµό (ΕΕ) 
2020/686 µετά τις 20 Απριλίου2021, τα οποία αποστέλλονται από το κέντρο 
συλλογής σπέρµατος όπου συλλέχθηκε το σπέρµα 

 
EQUI-SEM-B-INTRA Κεφάλαιο 46: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 

µετακίνηση,µεταξύκρατώνµελών,φορτίωναποθεµάτωνσπέρµατοςιπποειδώνπ
ουέχεισυλλεχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε 
την οδηγία92/65/ΕΟΚ µετά τις30Σεπτεµβρίου 2014και πριν από τις 21 
Απριλίου 2021,τα οποία αποστέλλονται µετά τις 20 Απριλίου 2021 από το 
κέντρο συλλογής σπέρµατος όπου συλλέχθηκε το σπέρµα 
 

EQUI-SEM-C-INTRA Κεφάλαιο 47: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, φορτίων αποθεµάτων σπέρµατος 
ιπποειδών που έχει συλλεχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί 
σύµφωνα µε την οδηγία92/65/ΕΟΚ µετά τις 31Αυγούστου 2010 και πριν 
από την 1η Οκτωβρίου 2014,τα οποία αποστέλλονται µετά τις 20 Απριλίου 
2021 από το κέντρο συλλογής σπέρµατος όπου συλλέχθηκε το σπέρµα 
 

EQUI-SEM-D-INTRA Κεφάλαιο 48: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, φορτίων αποθεµάτων σπέρµατος 
ιπποειδών που έχει συλλεχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί 
σύµφωνα µε την οδηγία92/65/ΕΟΚ πριν από την 1η Σεπτεµβρίου 2010, τα 
οποία αποστέλλονται µετά τις 20 Απριλίου 2021 από το κέντρο συλλογής 
σπέρµατος όπου συλλέχθηκε το σπέρµα 
 

EQUI-OOCYTES-
EMB-A-INTRA 

Κεφάλαιο 49: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, φορτίων ωοκυττάρων και εµβρύων 
ιπποειδών που έχουν συλλεχθεί ή παραχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και 
αποθηκευτεί σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) 2016/429 και τον κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισµό (ΕΕ) 2020/686 µετά τις 20 Απριλίου 2021, τα 
οποία αποστέλλονται από την οµάδα συλλογής ή παραγωγής εµβρύων η 
οποία συνέλεξε ή παρήγαγε τα ωοκύτταρα ή τα έµβρυα 
 

EQUI-OOCYTES-
EMB-B-INTRA 

Κεφάλαιο 50: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, φορτίων αποθεµάτων ωοκυττάρων και 
εµβρύων ιπποει-δών που έχουν συλλεχθεί ή παραχθεί, υποβληθεί σε 
επεξεργασία και αποθηκευ-τεί σύµφωνα µε την οδηγία 92/65/ΕΟΚ µετά τις 
30 Σεπτεµβρίου 2014 και πριν από τις 21 Απριλίου 2021, τα οποία 
αποστέλλονται µετά τις 20Απριλίου 2021 από την οµάδα συλλογής ή 
παραγωγής εµβρύων η οποία συνέλεξε ή παρήγαγε τα ωοκύτταρα ή τα 
έµβρυα 
 

EQUI-OOCYTES-
EMB-C-INTRA 

Κεφάλαιο 51: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, φορτίων αποθεµάτων ωοκυττάρων και 
εµβρύων ιπποειδών που έχουν συλλεχθεί ή παραχθεί, υποβληθεί σε 
επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε την οδηγία 92/65/ΕΟΚ µετά τις 
31Αυγούστου 2010και πριν από την 1ηΟκτωβρίου 2014, τα οποία 



αποστέλλονται µετά τις 20 Απριλίου 2021 από την οµάδα συλλογής ή 
παραγωγής εµβρύων η οποία συνέλεξε ή παρήγαγε τα ωοκύτταρα ή τα 
έµβρυα 
 

EQUI-OOCYTES-
EMB-D-INTRA 

Κεφάλαιο 52: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, φορτίων αποθεµάτων ωοκυττάρων και 
εµβρύων ιπποει-δών που έχουν συλλεχθεί ή παραχθεί, υποβληθεί σε 
επεξεργασία και αποθηκευ-τεί σύµφωνα µε την οδηγία 92/65/ΕΟΚ πριν από 
την 1η Σεπτεµβρίου 2010, τα οποία αποστέλλονται µετά τις 20Απριλίου 
2021από την οµάδα συλλογής ή παραγωγής εµβρύων η οποία συνέλεξε ή 
παρήγαγε τα ωοκύτταρα ή τα έµβρυα 
 

EQUI-GP-
PROCESSING-INTRA 

Κεφάλαιο 53: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, των φορτίων ζωικού αναπαραγωγικού 
υλικού που παρα-τίθενται παρακάτω και τα οποία αποστέλλονται µετά τις 
20 Απριλίου 2021 από εγκατάσταση επεξεργασίας ζωικού αναπαραγωγικού 
υλικού: 

— σπέρµα ιπποειδών που έχει συλλεχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και 
αποθηκευτεί σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) 2016/429και τον κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισµό (ΕΕ) 2020/686 µετά τις 20 Απριλίου 2021· 

— αποθέµατα σπέρµατος ιπποειδών που έχει συλλεχθεί, υποβληθεί σε 
επε-ξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε την οδηγία92/65/ΕΟΚµετά 
τις30Σεπτεµβρίου2014καιπριναπότις21Απριλίου2021· 

— αποθέµατα σπέρµατος ιπποειδών που έχει συλλεχθεί, υποβληθεί σε 
επε-ξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε την οδηγία92/65/ΕΟΚµετά 
τις31Αυγούστου2010καιπριναπότην1ηΟκτωβρίου2014· 

— αποθέµατα σπέρµατος ιπποειδών που έχει συλλεχθεί, υποβληθεί σε 
επε-ξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε την οδηγία 92/65/ΕΟΚ 
πριν απότην1ηΣεπτεµβρίου2010· 

— ωοκύτταρα και έµβρυα ιπποειδών που έχουν συλλεχθεί ή παραχθεί, 
υπο-βληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΕ)2016/429 και τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµό (ΕΕ) 
2020/686 µετά τις20Απριλίου2021· 

— αποθέµατα ωοκυττάρων και εµβρύων ιπποειδών που έχουν συλλεχθεί 
ή παραχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε 
τηνοδηγία92/65/ΕΟΚµετάτις30Σεπτεµβρίου2014καιπριναπότις21Απρι
λίου2021· 

— αποθέµατα ωοκυττάρων και εµβρύων ιπποειδών που έχουν συλλεχθεί, 
υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε την οδηγία 
92/65/ΕΟΚ µετά τις 31 Αυγούστου 2010 και πριν από την 1η 
Οκτωβρίου 2014· 

— αποθέµατα ωοκυττάρων και εµβρύων ιπποειδών που έχουν συλλεχθεί, 
υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε την οδηγία 
92/65/ΕΟΚ πριν από την 1η Σεπτεµβρίου 2010 

 
EQUI-GP-STORAGE-
INTRA 

Κεφάλαιο 54: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, των φορτίων ζωικού αναπαραγωγικού 
υλικού που παρα-τίθενται παρακάτω και τα οποία αποστέλλονται µετά τις 
20 Απριλίου 2021 από κέντρο αποθήκευσης ζωικού αναπαραγωγικού 
υλικού: 

— σπέρµα ιπποειδών που έχει συλλεχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και 
αποθηκευτεί σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) 2016/429 και τον κατ’ 



εξουσιοδότηση κανονισµό (ΕΕ) 2020/686 µετά τις 20 Απριλίου 2021· 

— αποθέµατα σπέρµατος ιπποειδών που έχει συλλεχθεί, υποβληθεί σε 
επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε την οδηγία 92/65/ΕΟΚ 
µετά τις 30 Σεπτεµβρίου 2014 και πριν από τις 21 Απριλίου 2021· 

— αποθέµατα σπέρµατος ιπποειδών που έχει συλλεχθεί, υποβληθεί σε 
επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε την οδηγία 92/65/ΕΟΚ 
µετά τις 31 Αυγούστου 2010 και πριν από την 1η Οκτωβρίου 2014· 

— αποθέµατα σπέρµατος ιπποειδών που έχει συλλεχθεί, υποβληθεί σε 
επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε την οδηγία 92/65/ΕΟΚ πριν 
απότην1η Σεπτεµβρίου 2010· 

— ωοκύτταρα και έµβρυα ιπποειδών που έχουν συλλεχθεί ή παραχθεί, 
υπο-βληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΕ) 2016/429 και τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµό 
(ΕΕ) 2020/686 µετά τις 20 Απριλίου 2021· 

— αποθέµατα ωοκυττάρων και εµβρύων ιπποειδών που έχουν συλλεχθεί 
ή παραχθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε 
την οδηγία 92/65/ΕΟΚ µετά τις 30 Σεπτεµβρίου 2014 και πριν από τις 
21 Απριλίου 2021· 

— αποθέµατα ωοκυττάρων και εµβρύων ιπποειδών που έχουν συλλεχθεί, 
υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε την οδηγία 
92/65/ΕΟΚ µετά τις 31 Αυγούστου 2010 και πριν από την 1η 
Οκτωβρίου 2014· 

— αποθέµατα ωοκυττάρων και εµβρύων ιπποειδών που έχουν συλλεχθεί, 
υποβληθεί σε επεξεργασία και αποθηκευτεί σύµφωνα µε την οδηγία 
92/65/ΕΟΚ πριν από την 1η Σεπτεµβρίου 2010 

—  
 

 

ΜΕΛΙΣΣΕΣ  

HBEE-INTRA Κεφάλαιο55:Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη µετακίνηση 
µελισσών µεταξύ κρατών µελών 

 

QUE-INTRA Κεφάλαιο56:Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη µετακίνηση 
βασιλισσών µελισσών µεταξύ κρατών µελών κατά παρέκκλιση 

 

BBEE-INTRA Κεφάλαιο57:Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη µετακίνηση 
αγριοµελισσών µεταξύ κρατών µελών 

 
 

 

 

 

 

 

 



ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΤΥΠΟΙ ΖΩΙΚΟΥ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
 

 

CONFINED-LIVE-INTRA Κεφάλαιο58: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, χερσαίων ζώων µεταξύ 
εγκαταστάσεων υπό περιορισµό 

 

CONFINED-PRIMATE-INTRA Κεφάλαιο 59: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, πρωτευόντων προς 
εγκατάσταση υπό περιορισµό 

 

GP-CONFINED-INTRA Κεφάλαιο 60: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, φορτίων σπέρµατος, 
ωοκυττάρων και εµβρύων χερσαίων ζώων που διατηρούνται σε 
εγκατάσταση υπό περιορισµό, το οποίο σπέρµα ή ωοκύτταρα ή 
έµβρυα συλλέχθηκαν ή παρήχθησαν, υποβλήθηκαν σε επεξεργασία 
και αποθηκεύτηκαν σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) 2016/429 και 
τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµό (ΕΕ) 2020/686 

 

CANIS-FELIS-FERRETS-
INTRA 

Κεφάλαιο 61: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων και 
υπόδειγµα δήλωσης για τη µετακίνηση σκύλων, γατών και νυφιτσών 
µεταξύ κρατών µελών 

 

GP-CANIS-FELIS-INTRA Κεφάλαιο 62: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, φορτίων σπέρµατος, 
ωοκυττάρων και εµβρύων σκύλου (Canis lupus familiaris) ή γάτας 
(Felis silvestris catus) τα οποία συλλέχθηκαν ή παρήχθησαν, 
υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και αποθηκεύτηκαν σύµφωνα µε τον 
κανονισµό (ΕΕ)2016/429 και τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµό 
(ΕΕ) 2020/686 

 

OTHCARN-INTRA Κεφάλαιο 63: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση άλλων σαρκοφάγων µεταξύ κρατών µελών 

 

WILD-ANIMALS-INTRA Κεφάλαιο 64: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση άγριων χερσαίων ζώων µεταξύ κρατών µελών 

 

GP-CAM-CER-INTRA Κεφάλαιο 65: Υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τη 
µετακίνηση, µεταξύ κρατών µελών, φορτίων σπέρµατος, 
ωοκυττάρων και εµβρύων ζώων των οικογενειών Camelidae και 
Cervidae, το οποίο σπέρµα ή ωοκύτταρα ή έµβρυα συλλέχθηκαν ή 
παρήχθησαν, υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και αποθηκεύτηκαν 
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) 2016/429 και τον κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισµό (ΕΕ) 2020/686 

 
 

 



B. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2236 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Το παράρτηµα I περιλαµβάνει τα ακόλουθα υποδείγµατα: 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2235 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Το παράρτηµα I περιλαµβάνει τα ακόλουθα υποδείγµατα: 

 
 
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 ΙI περιλαµβάνει τα ακόλουθα υποδείγµατα: 

 
 
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  
(ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 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-
UNSKINNEDLARGEWILDGAME)  

 

 
 
 

  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ι 
  
Πως έχω πρόσβαση στο σύστημαTraces? 

Ανοίξτε τη σελίδα“TRACESNT”, χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login 

Πατήστε το πράσινο κουμπί“LogintoTraces”, που σας οδηγεί στην οθόνη EUloginτης Κομισιόν: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καταχωρήστε τα στοιχεία του λογαριασμού σας EULogin(e-mail και κωδικό πρόσβασης): 
 

 

Πατήστε την ένδειξη “Signin”. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μόλις δημιουργήσετε τον λογαριασμόEUlogin, μπορείτε να εισέλθετε στο σύστημα TRACES.

Σημείωση: Στην περίπτωση που δεν έχετε λογαριασμό EULogin, θα πρέπει να 

δημιουργήσετε έναν, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα 

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο και  ακολουθήστε τη διαδικασία που 

περιγράφεται:https://webgate.ec.europa.eu/cfcas3/tracesnt-



ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τοTRACES? 

 

Στην περίπτωση αυτή, το σύστημα θα σας ενημερώσει ότι δεν έχετε κάποιον ρόλο που να 

σας επιτρέπει την είσοδο στο σύστημα. 

 

Ανάλογα με το είδος της δραστηριότητάς σας, θα πρέπει να επιλέξετε το είδος του 

οργανισμού για τον οποίο αιτήστε πρόσβαση, ανάμεσα σε  «Φορείς εκμετάλλευσης», 

«Χρήστες» «Αρχές» (οι κτηνίατροι των ΔΑΟΚ επιλέγουν «αρχές»). Επομένως, κάθε χρήστης 

απατείται να έχει έναν ρόλο για να μπορέσει να δουλέψει στο TNT. 

 

Ο συνδυασμός ρόλου και δραστηριότητας καθορίζει ποια έγγραφα και ποιο μέρος αυτών 

θα μπορεί να δημιουργήσει και να ολοκληρώσει ο χρήστης.  

Importer/Exporter 



 

 
 

 

∆οµή 
 

Πιθανές δραστηριότητες για τον ρόλο , ως «Αρχή» στοTRACES-NT 

 
CCA� Κεντρική Αρµόδια Αρχή 

Η κεντρική αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους είναι υπεύθυνη για την οργάνωση των 

επισήμων ελέγχων. Οι χρήστες της κεντρικής υπηρεσίας μπορούν να δουν όλα τα έγγραφα 

στο Τraces. 

 

RCA� Περιφερειακή αρµόδια αρχή 

 

Η RCA μπορεί να είναι αρμόδιες για τα σημεία ελέγχου. Οι χρήστες που συνδέονται με την 

περιφερειακή αρμόδια αρχή μπορούν να δουν όλα τα έγγραφα των αρχών/φορέων 

εκμεταλλεύσεων που υπόκεινται στην αρμοδιότητά τους. 

 

LAU� Τοπική αρµόδια αρχή 

 

Οι χρήστες που συνδέονται με την τοπική αρμόδια αρχή μπορούν να δουν όλα τα έγγραφα 

των αρχών/φορέων εκμεταλλεύσεων που υπόκεινται στην αρμοδιότητά τους.

Προσοχή: Για τη διαφορά ανάμεσα στους όρους «Χρήστης» και «Φορέας εκμετάλλευσης» 

στο TNT. 

 

Χρήστης: πρόκειται για φυσικό πρόσωπο (μεμονωμένος χρήστης) 

Ταυτοποιείται με το e-mail και το όνομά του –όλοι έχουν έναν λογαριασμό EULogin. 

Συνήθως είναι συνδεδεμένοι με την επιχείρησή τους 

 

Φορέας εκμετάλλευσης,πρόκειται για επιχειρήσεις 

Ένας μεμονωμένος χρήστης (User) που πρέπει να δημιουργήσει ένα πιστοποιητικό INTRA και 

που εργάζεται σε κάποια επιχείρηση, πρέπει να αιτηθεί έναν ρόλο, ως  «χρήστης». 

Θα πρέπει επίσης να αιτηθεί σύνδεση με την επιχείρηση για την οποία 

εργάζεται(φορέας εκμετάλλευσης). Θα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να χρησιμοποιεί 

το TRACESNT ως χρήστης της συγκεκριμένης εταιρείας. 

Σημείωση:Μία επιχείρηση μπορεί να διεξάγει διαφορετικές δραστηριότητες. 

 

Ένας χρήστης που ανήκει σε μία αρμόδια αρχή, πρέπει να αιτηθεί έναν ρόλο, ως αρχή, 

και να αιτηθεί να συνδεθεί με έναν ΣΣΕ, Τοπική αρμόδια αρχή (ΔΑΟΚ- LAU), Κεντρική 

αρμόδια αρχή (CCA). 



 

 

 

 

Πως να αιτηθείτε έναν ρόλο στοTNT 

Όταν μπαίνετε στοTRACESγια πρώτη φορά, εμφανίζεται η ακόλουθη σελίδα: 

 

 
 

Ρόλος «φορέας εκμετάλλευσης» 

 

Αν εργάζεστε σε κάποια επιχείρηση και φτιάχνετε το μέρος I του ΚΥΕΕ ή του πιστοποιητικού 

ενδοκοινοτικού εμπορίου INTRA  ή το εμπορικό έγγραφο, επιλέξτε «Φορέας εκμετάλλευσης». 

 

Το σύστημα θα σας κατευθύνει στη σελίδα που θα σας επιτρέψει να βρείτε την επιχείρησή σας. 

Συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία καταχωρώντας τη χώρα, την ενότητα, το είδος δραστηριότητας 

και το όνομα της επιχείρησης που αναζητάτε. Άν η εταιρεία υπάρχει ήδη μέσα στο σύστημα, αιτηθείτε 

να συνδεθείτε με την εταιρεία αυτήν. 

 

 

Πατήστε το μικρό κουτί που βρίσκεται στο δεξί μέρος της οθόνης (μπορείτε να επιλέξετε 

περισσότερες από μία εταιρείες) και κατόπιν το πράσινο κουμπί «Request authorisation».  



 

 

 

 

Όταν εμφανιστεί το παράθυρο, πατήστε « αποστείλατε αίτημα» 

 

Αν η εταιρεία δεν είναι καταχωρημ

πράσινο κουμπί «νέος φορέας εκμετάλλευσης»

περιοχή σας. 

 

 

Μόλις αποσταλεί το αίτημά σας, θα λάβετε το ακόλουθο μήνυμα στην αρχική σελίδα του 

 

 

 

Θα μπορείτε τότε να παρακολουθείτε την πορεία του αιτήματός σας.

 

Όταν εμφανιστεί το παράθυρο, πατήστε « αποστείλατε αίτημα» (“Send authorisation

Αν η εταιρεία δεν είναι καταχωρημένη στο σύστημα, μπορείτε να τη δημιουργήσετε πατώντας το 

πράσινο κουμπί «νέος φορέας εκμετάλλευσης» ή να απευθυνθείτε στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή της 

Μόλις αποσταλεί το αίτημά σας, θα λάβετε το ακόλουθο μήνυμα στην αρχική σελίδα του 

 

Θα μπορείτε τότε να παρακολουθείτε την πορεία του αιτήματός σας. 

authorisation request”): 

νη στο σύστημα, μπορείτε να τη δημιουργήσετε πατώντας το 

στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή της 

Μόλις αποσταλεί το αίτημά σας, θα λάβετε το ακόλουθο μήνυμα στην αρχική σελίδα του TRACES: 
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