
 
                                                                                                                                             

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                                                        
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                            Αθήνα,  16/5/2018 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                      Αρ. Πρωτ.: 1612/70164 

     ∆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 82 52 673 
     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    
 
Σας αποστέλλεται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή η Eκτελεστική Απόφαση 2018/719 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. 

 
Συγκεκριµένα, 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 

 

 

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 
 
6. Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων, Λουδοβίκου 1, 18531  Πειραιάς  

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

8. Περιφέρειες της Χώρας. Γενικές ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. ∆ιευθύνσεις 
Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους. 
 
9. Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. Τµήµατα 
Κτηνιατρικής αυτών –Έδρες τους 
 

 

  Γ. Εσωτερική διανοµή  

1. ∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων. 

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

 



ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/719 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 14ης Μαΐου 2018 

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

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 2783] 

(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 προελεύσεως 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 δεύτερη περίοδος 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) θεσπίζει κατάλογο των εγκεκριμένων συνοριακών σταθμών ελέγχου, 
σύμφωνα με τις οδηγίες 91/496/ΕΟΚ και 97/78/ΕΚ. Ο κατάλογος αυτός περιέχεται στο παράρτημα I της εν λόγω 
απόφασης. 

(2)  Ύστερα από πρόταση της Δανίας και ικανοποιητική επιθεώρηση που διενέργησε η Επιτροπή, ο συνοριακός σταθμός 
ελέγχου του αερολιμένα του Aalborg στη Δανία θα πρέπει να εγκριθεί για ορισμένα ζώα της κατηγορίας Ο, και 
συγκεκριμένα για τις γάτες και τους σκύλους. 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)  Ύστερα από πρόταση της Ισπανίας και αξιολόγηση από την Επιτροπή, θα πρέπει να αρθεί η αναστολή της έγκρισης του 
συνοριακού σταθμού ελέγχου στον αερολιμένα της Vitoria όσον αφορά ορισμένες κατηγορίες προϊόντων ζωικής 
προέλευσης. Συνεπώς, ο κατάλογος εγγραφών για το εν λόγω κράτος μέλος όπως ορίζεται στο παράρτημα I της 
απόφασης 2009/821/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(4)  Οι Κάτω Χώρες ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι άλλαξε η ονομασία του συνοριακού σταθμού ελέγχου και των κέντρων 
ελέγχου στον αερολιμένα του Maastricht. Επομένως, το παράρτημα I της απόφασης 2009/821/ΕΚ θα πρέπει να 
τροποποιηθεί αναλόγως. 

(5)  Στο παράρτημα II της απόφασης 2009/821/ΕΚ καθορίζεται ο κατάλογος των κεντρικών, των περιφερειακών και των 
τοπικών μονάδων στο ενοποιημένο μηχανογραφικό κτηνιατρικό σύστημα (Traces). 

(6)  Κατόπιν πληροφοριών που απέστειλαν το Βέλγιο και η Αυστρία, θα πρέπει να γίνουν ορισμένες αλλαγές ονομασιών στον 
κατάλογο των κεντρικών, των περιφερειακών και των τοπικών μονάδων του Traces για τα εν λόγω κράτη μέλη. Κατά 
συνέπεια, το παράρτημα II της απόφασης 2009/821/ΕΚ ενδείκνυται να τροποποιηθεί ανάλογα. 

(7)  Επομένως, η απόφαση 2009/821/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(8)  Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, 
τροφίμων και ζωοτροφών, 

16.5.2018 L 120/15 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(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). 



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, 14 Μαΐου 2018. 

Για την Επιτροπή 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Μέλος της Επιτροπής  

16.5.2018 L 120/16 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

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

1) Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής: 

α)  στο τμήμα που αφορά τη Δανία, η εγγραφή για τον αερολιμένα του Aalborg αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 

«Aalborg DK AAL 4 A   O (14)»  

β)  στο τμήμα που αφορά την Ισπανία, η εγγραφή για τον αερολιμένα της Vitoria αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Vitoria ES VIT 4 A  HC(2), NHC-NT(2) (*), 
NHC-T(CH)(2) (*) 

U (*), E (*), O (*)»  

γ)  στο τμήμα που αφορά τις Κάτω Χώρες, η εγγραφή για τον αερολιμένα του Maastricht αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο: 

«Maastricht Aachen 
Airport 

NL MST 4 A MAA Live  U, E, O (14) 

MAA Products HC(2), NHC(2)»    

2) Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής: 

α)  Στο τμήμα που αφορά το Βέλγιο, οι εγγραφές αντικαθίστανται από τα εξής: 

«BE20001 REGIO VLAANDEREN 

BE00103 WEST-VLAANDEREN 

BE00404 OOST-VLAANDEREN VLAAMS-BRABANT 

BE00701 ANTWERPEN 

BE01007 VLAAMS-BRABANT LIMBURG  

BE20002 REGIO BRUSSEL/RÉGION BRUXELLES 

BE01202 BRUSSEL/BRUXELLES  

BE20003 RÉGION WALLONNE 

BE01505 HAINAUT 

BE01809 BRABANT WALLON NAMUR 

BE02206 LIÈGE 

BE02508 LUXEMBOURG NAMUR»  

β)  στο τμήμα που αφορά την Αυστρία, η εγγραφή για την κεντρική μονάδα «AT000000 BUNDESMINISTERIUM FÜR 
GESUNDHEIT» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «AT000000 BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, 
SOZIALES, GESUNDHEIT UND KONSUMENTENSCHUTZ».  

16.5.2018 L 120/17 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    
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