
 
                                                                                                                                             

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                                                        
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                            Αθήνα, 12. 12. 2019 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                      Αρ. Πρωτ.: 3354/322938 

     ∆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  
     Ταχ. Κώδικας: Αθήνα, 10438 
     Τηλέφωνο: 210 212 4130 
     Fax: 210 212 5719 
     e-mail: ka6u047@minagric.gr 

 
ΘΕΜΑ: Για την τροποποίηση της απόφασης 2009/821/ΕΚ όσον αφορά τους  καταλόγους συνοριακών    
              σταθµών ελέγχου και κτηνιατρικών µονάδων στο TRACES . 
ΣΧΕΤ:1) Η εγκύκλιός µας µε αριθµ.πρωτ. 336147/20-11-2009. 
            2) Η εγκύκλιός µας µε αριθµ. πρωτ.349650/08-12-2009. 
            3) Η εγκύκλιός µας µε αριθµ. πρωτ.241002/27-05-2010. 
            4) Η εγκύκλιός µας µε αριθµ. πρωτ.241285/18-10-2010. 
            5) Η εγκύκλιός µας µε αριθµ. πρωτ.132683/11-02-2011. 
            6) Η εγκύκλιός µας µε αριθµ. πρωτ.133036/08-07-2011. 
            7) Η εγκύκλιός µας µε αριθµ. πρωτ.1690/46977/19-04-2012 
            8) Η εγκύκλιός µας µε αριθµ. πρωτ.3166/85765/09-08-2012 
            9) Η εγκύκλιός µας µε αριθµ. πρωτ.4718/126486/13-12-2012 
           10) Η εγκύκλιός µας µε αριθµ. πρωτ.2282/67844/05/06/2013 
           11) Η εγκύκλιός µας µε αριθµ. πρωτ.2513/75507/18-06-2013 
           12) Η εγκύκλιός µας µε αριθµ. πρωτ.4010/123852/11-10-2013 
           13) Η εγκύκλιός µας µε αριθµ. πρωτ. 1143/48976/11-04-2014 

 14) Η εγκύκλιός µας µε αριθµ. πρωτ. 5109/127539/10-10-2014  
 15) Η εγκύκλιός µας µε αριθµ. πρωτ. 2286/67692/18-06-2015  
 16) Η εγκύκλιός µας µε αριθµ. πρωτ. 4267/122642/10-11-2015 
 17) Η εγκύκλιός µας µε αριθµ. πρωτ. 1332/52881/05-05-2016  
 18) Η εγκύκλιός µας µε αριθµ. πρωτ. 3490/122272/03-11-2016 
 19) Η εγκύκλιός µας µε αριθµ. πρωτ. 1804/60475/02-06-2017 
 20) Η εγκύκλιός µας µε αριθµ. πρωτ. 776/33249/02-03-2018    
 21) Η εγκύκλιός µας µε αριθµ. πρωτ. 1612/70164/16-05-2018 
22) Η εγκύκλιός µας µε αριθµ. πρωτ. 4469/166923/3-12-2018 
23) Η εγκύκλιός µας µε αριθµ. πρωτ. 64/3421/9-01-2019 
24) Η εγκύκλιός µας µε αριθµ. πρωτ. 2589/258848/11-10-2019 
 
Σας ενηµερώνουµε ότι η προς εφαρµογή εκτελεστική απόφαση  2019/2001 της Επιτροπής της Ε.Ε. 
για την τροποποίηση της απόφασης 2009/821/ΕΚ όσον αφορά τους καταλόγους συνοριακών 
σταθµών ελέγχου και κτηνιατρικών µονάδων στο TRACES, είναι αναρτηµένη στο ακόλουθο 
σύνδεσµο: 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D2001&from=EL 
 
Τα παραρτήµατα I και II της απόφασης 2009/821/ΕΚ τροποποιούνται σύµφωνα µε το παράρτηµα 
της παρούσας. 

                                                                              
                                                                            H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

          
  

     Χρυσούλα ∆ηλέ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
 
 

Α. Για ενέργεια 

1. ΣΥ.Κ.Ε. - Έδρες τους 

2. Περιφέρειες της Χώρας. Γενικές ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. ∆ιευθύνσεις 
Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους. 
 
3. 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  Τ.Κ. 10671 Αθήνα  
β.  Πειραιά, Πλ. Ρούσβελτ  Τ.Κ. 18531 Πειραιάς  
γ.  Θεσσαλονίκης, Τσιµισκή 29 Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκη 

3. Σύλλογος Εκτελωνιστών Αθηνών - Πειραιά, Τσαµαδού 38, 18531 Πειραιάς 

4. Σύνδεσµος Εµπόρων Εισαγωγής, Εξαγωγής και Εµπορίας  Κατεψυγµένων Τροφίµων,  Πειραιώς  226, 17778, 
Ταύρος 
 
5. Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων, Λουδοβίκου 1, 18531  Πειραιάς  

6. Πανελλήνιος Σύλλογος Ναυτικών Πρακτόρων, Ακτή Μιαούλη 17-29, 18538 Πειραιάς 

 

 

  Γ. Εσωτερική διανοµή  

1. ∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων. 

2. ∆ιεύθυνση Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίµων Ζ.Π. 

 



ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (EE) 2019/2001 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 28ης Νοεμβρίου 2019 

για την τροποποίηση της απόφασης 2009/821/ΕΚ όσον αφορά τους καταλόγους συνοριακών σταθμών 
ελέγχου και κτηνιατρικών μονάδων στο TRACES 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό (2019) 8579] 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη την οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και 
ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την 
υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφοι 1 και 3, 

Έχοντας υπόψη την οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά 
με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί 
τροποποίησης των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (2), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο 
και το άρθρο 6 παράγραφος 5, 

Έχοντας υπόψη την οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργανώσεως των 
κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (3), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 2, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η απόφαση 2009/821/ΕΚ της Επιτροπής (4) καθορίζει τον κατάλογο συνοριακών σταθμών ελέγχου που εγκρίθηκε σύμφωνα 
με τις οδηγίες 91/496/ΕΟΚ και 97/78/ΕΚ και τον κατάλογο των κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών μονάδων στο 
ενοποιημένο μηχανογραφικό κτηνιατρικό σύστημα (Traces). Οι κατάλογοι αυτοί έχουν αντιστοίχως οριστεί στο παράρτημα 
I και στο παράρτημα II της εν λόγω απόφασης. 

(2) Έπειτα από κοινοποίηση της Δανίας, η έγκριση του συνοριακού σταθμού ελέγχου στο αεροδρόμιο του Billund θα πρέπει να 
περιοριστεί στα ιπποειδή και άλλα ζώα πλην οπληφόρων και η έγκριση του συνοριακού σταθμού ελέγχου στον λιμένα του 
Hanstholm θα πρέπει να περιοριστεί στα συσκευασμένα προϊόντα αλιείας. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί 
αναλόγως ο κατάλογος εγγραφών για το εν λόγω κράτος μέλος όπως ορίζεται στο παράρτημα I της απόφασης 
2009/821/ΕΚ. 

(3) Έπειτα από κοινοποίηση της Ελλάδας, οι κατηγορίες οπληφόρων και ιπποειδών θα πρέπει να αποσυρθούν από την έγκριση 
του οδικού συνοριακού σταθμού ελέγχου στους Ευζώνους και ο συνοριακός σταθμός ελέγχου στο αεροδρόμιο της 
Θεσσαλονίκης θα πρέπει επίσης να εγκριθεί για τα συσκευασμένα προϊόντα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος που 
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί αναλόγως ο κατάλογος εγγραφών για 
το εν λόγω κράτος μέλος όπως ορίζεται στο παράρτημα I της απόφασης 2009/821/ΕΚ. 

(4) Έπειτα από κοινοποίηση της Ισπανίας, η έγκριση του συνοριακού σταθμού ελέγχου στον λιμένα της Málaga θα πρέπει να 
περιοριστεί σε προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί αναλόγως 
ο κατάλογος εγγραφών για το εν λόγω κράτος μέλος όπως ορίζεται στο παράρτημα I της απόφασης 2009/821/ΕΚ. 

(5) Έπειτα από κοινοποίηση της Ιταλίας, από την έγκριση του συνοριακού σταθμού ελέγχου στον λιμένα του Cagliari θα πρέπει 
να εξαιρεθούν τα σφάγια οπληφόρων, ένα κέντρο ελέγχου θα πρέπει να ανασταλεί στον συνοριακό σταθμό ελέγχου στον 
λιμένα της Genova και ένα νέο κέντρο ελέγχου θα πρέπει να προστεθεί στον συνοριακό σταθμό ελέγχου στο αεροδρόμιο 
Milano-Malpensa. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί αναλόγως ο κατάλογος εγγραφών για το εν λόγω κράτος 
μέλος όπως ορίζεται στο παράρτημα I της απόφασης 2009/821/ΕΚ. 

(6) Η Κροατία ενημέρωσε την Επιτροπή ότι, ύστερα από διοικητική αναδιάρθρωση, ο αριθμός των τοπικών κτηνιατρικών 
γραφείων μειώθηκε από 12 σε 5 μονάδες. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί αναλόγως το παράρτημα II της 
απόφασης 2009/821/ΕΚ. 

(1) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29. 
(2) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56. 
(3) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9. 
(4) Απόφαση 2009/821/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2009, για την κατάρτιση καταλόγου εγκεκριμένων συνοριακών σταθμών 

ελέγχου, τη θέσπιση ορισμένων κανόνων σχετικά με τους ελέγχους που διενεργούνται από τους εμπειρογνώμονες κτηνιάτρους της Επιτροπής 
και τη θέσπιση των κτηνιατρικών μονάδων στο TRACES (ΕΕ L 296 της 12.11.2009, σ. 1). 
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(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, 
τροφίμων και ζωοτροφών, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Τα παραρτήματα I και II της απόφασης 2009/821/ΕΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2019.  

Για την Επιτροπή 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Μέλος της Επιτροπής     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Τα παραρτήματα I και II της απόφασης 2009/821/ΕΚ τροποποιούνται ως εξής: 

1) Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής: 

α) το τμήμα που αφορά τη Δανία τροποποιείται ως εξής: 

i) η εγγραφή για το αεροδρόμιο του Billund αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 

«Billund DK BLL 4 A   U(8), E, O»   

ii) η εγγραφή για τον λιμένα του Hanstholm αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 

«Hanstholm DK HAN 1 P  HC-T(FR)(1)(2)(3)»    

β) το τμήμα που αφορά την Ελλάδα τροποποιείται ως εξής: 

i) η εγγραφή για τον οδικό συνοριακό σταθμό των Ευζώνων αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 

«Evzoni GR EVZ 3 R  HC, NHC-NT O»   

ii) η εγγραφή για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 

«Thessaloniki GR SKG 4 A  HC-T(CH)(2), HC-NT 
(2), NHC-NT 

O»   

γ) στο τμήμα που αφορά την Ισπανία, η εγγραφή για τον λιμένα της Málaga αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 

«Málaga ES AGP 1 P  HC»    

δ) το τμήμα που αφορά την Ιταλία τροποποιείται ως εξής: 

i) η εγγραφή για τον λιμένα του Cagliari αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 

«Cagliari IT CAG 1 P  HC(16), NHC(2)»    

ii) η εγγραφή για τον λιμένα της Genova αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 

«Genova IT GOA 1 P Calata Sanità  
(terminal Sech) 

HC(2), NHC-NT(2)  

Nino Ronco  
(terminal Messina) 

NHC-NT(2)(*)  

Porto di Voltri (Voltri) HC(2), NHC-NT(2)  

Ponte Paleocapa NHC-NT(6)»    
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iii) η εγγραφή για το αεροδρόμιο Milano-Malpensa αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 

«Milano- 
Malpensa  

IT MXP 4 A Magazzini  
aeroportuali ALHA 

HC(2), NHC(2)  

ALHA Airport MXP 
SpA  

U, E 

Cargo City MLE HC(2) O 

Cargo Beta - Trans HC(2), NHC(2)»    

2) Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής: 

Το τμήμα που αφορά την Κροατία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«HR00001 Zagreb 

HR00002 Varaždin 

HR00003 Split 

HR00004 Rijeka 

HR00005 Osijek»   
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