ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
1Α. Μη ασφαλή τρόφιμα
1. α) Τρόφιμα που δεν συμμορφώνονται με γενικές και ειδικές διατάξεις της
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας περί ασφάλειας τροφίμων θεωρούνται ως μη
ασφαλή, εκτός αν η εκτίμηση κινδύνου αποδείξει το αντίθετο.
Τα τρόφιμα θεωρούνται ως μη ασφαλή, όταν εκτιμάται ότι είναι:
αα) Ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση
ββ) Επιβλαβή για την υγεία
β) Προκειμένου να καθοριστεί εάν ένα τρόφιμο είναι μη ασφαλές πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη:
αα) οι κανονικές συνθήκες χρήσης του τροφίμου και οι πληροφορίες που είναι
διαθέσιμες κάθε φορά στον καταναλωτή.
ββ) οι πληροφορίες που παρέχονται στον καταναλωτή συμπεριλαμβανομένων
των πληροφοριών που παρέχονται στην ετικέτα, άλλες πληροφορίες που είναι
διαθέσιμες στον καταναλωτή, σχετικά με την αποφυγή συγκεκριμένων αρνητικών
συνεπειών.
γ) Για να θεωρηθεί ένα τρόφιμο ως ασφαλές ή μη ασφαλές, ισχύουν τα ακόλουθα:
αα) Όταν ένα τρόφιμο που είναι μη ασφαλές αποτελεί μέρος στοίβας, παρτίδας ή
φορτίου τροφίμων της ίδιας κατηγορίας ή περιγραφής, θεωρείται ότι όλα τα
τρόφιμα στην εν λόγω στοίβα, παρτίδα ή στο φορτίο είναι επίσης μη ασφαλή,
εκτός αν ύστερα από λεπτομερή αξιολόγηση δε βρεθούν στοιχεία που να
αποδεικνύουν ότι και το υπόλοιπο της στοίβας, της παρτίδας ή του φορτίου είναι
μη ασφαλές.
ββ) Η συμμόρφωση ενός τροφίμου προς συγκεκριμένες διατάξεις που ισχύουν γι
αυτό, δεν εμποδίζει τη λήψη κατάλληλων μέτρων από την πλευρά των αρμοδίων
αρχών προκειμένου να επιβάλλουν περιορισμούς στη διάθεσή του στην αγορά ή
να απαιτήσουν την απόσυρσή του από την αγορά όταν συντρέχουν λόγοι
υποψίας ότι παρά τη συμμόρφωσή του, το τρόφιμο είναι μη ασφαλές.
γγ) Τα τρόφιμα που συμμορφώνονται προς ειδικές ενωσιακές διατάξεις που
διέπουν την ασφάλεια των τροφίμων θεωρούνται ασφαλή όσον αφορά τις πτυχές
που καλύπτονται από τις ειδικές ενωσιακές διατάξεις.
δδ) Ελλείψει ειδικών ενωσιακών μέτρων, ένα τρόφιμο θεωρείται ασφαλές, όταν
συμμορφώνεται με τις ειδικές διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.
2. Τρόφιμα ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση:
Η έννοια του ακατάλληλου τροφίμου σχετίζεται με την μη αποδοχή του.
β) Στην κατηγορία αυτή δύναται να καταταγούν:
α) Τρόφιμα που δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτά για ανθρώπινη κατανάλωση,
λόγω σήψης, αλλοιώσεων ή αποσύνθεσης.
β) Τρόφιμα που παρουσιάζουν μη αποδεκτούς οργανοληπτικούς χαρακτήρες
3γ) Τρόφιμα με παρουσία ξένων σωμάτων.
3. Τρόφιμα επιβλαβή για την υγεία:
α) Η έννοια του επιβλαβούς για την υγεία τροφίμου σχετίζεται με την πιθανότητα
πρόκλησης βλάβης στην ανθρώπινη υγεία.
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Προκειμένου να καθοριστεί εάν ένα τρόφιμο είναι επιβλαβές για την υγεία πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
αα) όχι μόνο οι πιθανές άμεσες ή/και βραχυπρόθεσμες ή/και μακροπρόθεσμες
συνέπειες του τροφίμου αυτού στην υγεία του ατόμου που το καταναλώνει, αλλά
επίσης στις επερχόμενες γενεές
ββ) οι πιθανές σωρευτικές τοξικές συνέπειες
γγ) οι ιδιαίτερες ευαισθησίες όσον αφορά την υγεία συγκεκριμένης κατηγορίας
καταναλωτών όταν το τρόφιμο
προορίζεται για την εν λόγω κατηγορία
καταναλωτών
β) Στην κατηγορία αυτή δύναται να καταταγούν:
1αα) τρόφιμα που περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς ή τοξίνες αυτών ή
μορφές παρασίτων ή ιούς, με υπέρβαση των νομοθετημένων ορίων – κριτηρίων
ασφάλειας.
2ββ) τρόφιμα που περιέχουν χημικές ουσίες, είτε φυσικά απαντώμενες, είτε ως
πρόσθετες χημικές ουσίες, είτε προκύπτουσες από τις μεθόδους παραγωγής,
παρασκευής ή ως αποτέλεσμα μόλυνσης από το περιβάλλον σε συγκεντρώσεις
που υπερβαίνουν τα ανώτατα νομοθετημένα όρια ή που η παρουσία τους δεν
δικαιολογείται καν από τη νομοθεσία.
3γγ) τρόφιμα που παρουσιάζουν επίπεδα καταλοίπων αντιβιοτικών,
φυτοφαρμάκων, βαρέων μετάλλων κ.λ.π., καθώς και καταλοίπων με ορμονική,
θυρεοστατική, αναβολική δράση, που υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια ή υπάρχει
παρουσία παρόμοιων ουσιών που είναι απαγορευμένες.
4δδ) τρόφιμα στα οποία η παρουσία ξένων σωμάτων έχει άμεσες επιπτώσεις
στην υγεία του καταναλωτή.
5εε) τρόφιμα στα οποία διαπιστώνεται η μη δήλωση αλλεργιογόνων ουσιών/
τροφίμων που ή αποτελούν συστατικά τους ή βρίσκονται στο τρόφιμο, λόγω
διασταυρούμενης επιμόλυνσης.
6στστ) άλλα τρόφιμα, στα οποία διαπιστώνεται η μη αναγραφή υποχρεωτικών
προειδοποιητικών ενδείξεων που σχετίζονται με την υγεία.
7ζζ) τρόφιμα που έχουν προκαλέσει επιβεβαιωμένη τροφιμογενή λοίμωξη ή/και
τοξίνωση.
Β. Μη κανονικά τρόφιμα
Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα κατωτέρω τρόφιμα:
α) Νοθευμένα: Τρόφιμα στα οποία διαπιστώνεται νοθεία, σύμφωνα με την παρ. 9
του άρθρου 2 του ν. 3668/2008 (Α΄115).
β) Μη κανονικά ως προς προδιαγραφές ποιότητας: Τρόφιμα των οποίων οι ποιοτικές
προδιαγραφές, όπου αυτές καθορίζονται, αποκλίνουν από σχετικές εθνικές ή
ενωσιακές διατάξεις.
γ) Μη κανονικά ως προς την επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση: Τρόφιμα στα
οποία υπάρχουν αποκλίσεις από τη σχετική εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
4Γ. Μη ασφαλείς ζωοτροφές
Οι ζωοτροφές θεωρούνται ως μη ασφαλείς, όσον αφορά τη χρήση για την οποία
προορίζονται, όταν εκτιμάται ότι:
α) έχουν αρνητικές συνέπειες για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων,
β)καθιστούν τα τρόφιμα που προέρχονται από τροφοπαραγωγικά ζώα μη ασφαλή
για ανθρώπινη κατανάλωση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Για την εφαρμογή της Ενότητας Α του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με αυτήν έχουν
εφαρμογή οι κατωτέρω εθνικές και ενωσιακές διατάξεις:
1. Τομέας υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων:
1.1 Επίσημοι έλεγχοι, για τους οποίους αρμόδια κεντρική αρχή είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
α) Επίσημοι έλεγχοι σε τρόφιμα και εγκαταστάσεις εντός της χώρας
Ενωσιακή νομοθεσία
Κανονισμός
(ΕΚ)
178/2002 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και του
Συμβουλίου
ΕΕ L 31
Κανονισμός
(ΕΚ) αριθ.
852/2004 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και του
Συμβουλίου
ΕΕ L 139
Κανονισμός
(ΕΚ) αριθ.
853/2004 του
Ευρωπαϊκού

για τον καθορισμό των γενικών
αρχών και απαιτήσεων της
νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για
την Ασφάλεια των Τροφίμων και
τον καθορισμό διαδικασιών σε
θέματα ασφάλειας των τροφίμων

για την υγιεινή των τροφίμων

Κανονιστικές πράξεις εφαρμοστικών μέτρων και μεταφοράς
Οδηγιών

Π.Δ. 79/2007
(ΦΕΚ Α΄95)
Π.Δ. 8/2012
(ΦΕΚ Α΄11)

Εθνική νομοθεσία

Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής
των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002,
852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα
τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων
ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται
για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους
κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων
και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας
προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ ΕΚ Οδηγία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

για τον καθορισμό ειδικών κανόνων
υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής
προέλευσης
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Κοινοβουλίου
και του
Συμβουλίου
ΕΕ L 139
Κανονισμός
(ΕΚ) αριθ.
854/2004 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και του
Συμβουλίου
ΕΕ L 139
Κανονισμός
(ΕΚ) αριθ.
882/2004 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και του
Συμβουλίου
ΕΕ L 165
Κανονισμός
(ΕΚ) αριθ.
2073/2005 της
Επιτροπής

για τον καθορισμό ειδικών
διατάξεων για την οργάνωση των
επίσημων ελέγχων στα προϊόντα
ζωικής προέλευσης που
προορίζονται για κατανάλωση από
τον άνθρωπο

για τη διενέργεια επισήμων
ελέγχων της συμμόρφωσης προς
τη νομοθεσία περί τροφίμων και
ζωοτροφών προς τους κανόνες για
την υγεία και την καλή διαβίωση
των ζώων

περί μικροβιολογικών κριτηρίων για
τα τρόφιμα

ΕΕ L 338
Κανονισμός
(ΕΚ) αριθ.
2074/2005 της
Επιτροπής
ΕΕ L 338

για θέσπιση μέτρων εφαρμογής για
ορισμένα προϊόντα βάσει του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004
και για την οργάνωση επίσημων
ελέγχων βάσει των κανονισμών
(ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ.
882/2004, για την παρέκκλιση από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004
και για τροποποίηση των
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κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004
και (ΕΚ) αριθ. 854/2004
Κανονισμός
(ΕΚ) αριθ.
2075/2005 της
Επιτροπής
ΕΕ L 338
Κανονισμός
(ΕΚ) αριθ.
1162/2009 της
Επιτροπής
ΕΕ L 314
Κανονισμός
(ΕΚ) αριθ.
1829/2003
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και του
Συμβουλίου

για τη θέσπιση ειδικών κανόνων
σχετικά με τους επίσημους
ελέγχους για ανίχνευση Trichinella
στο κρέας
σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών
μέτρων για την εφαρμογή των
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004,
(ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ.
882/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

για τα γενετικώς τροποποιημένα
τρόφιμα και ζωοτροφές

ΕΕ L 268
Κανονισμός
(ΕΚ) αριθ.
1234/2007
του
Συμβουλίου

για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης
των γεωργικών αγορών και ειδικών
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά
προϊόντα(«Ενιαίος κανονισμός
ΚΟΑ»)

ΕΕ L 299
Π.Δ. 40/1977
(Α΄18), όπως
τροποποιήθη
κε και ισχύει

«Περί της
κτηνιατρικής
επιθεωρήσεως των
σφαγίων ζώων και
προϊόντων ζωικής
προελεύσεως»
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Π.Δ.
126/2000
(Α΄111)

«Όροι και
προϋποθέσεις
επαγγελματικής
εκπαίδευσης των
υποψηφίων
κρεοπωλών και
εκδοροσφαγέων»

β) Κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμάκων και προσμείξεων στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης

Ενωσιακή νομοθεσία
Κανονισμός
(ΕΕ) αριθ.
37/2010 της
Επιτροπής
ΕΕ L 15
Κανονισμός
(ΕΚ) αριθ.
1881/2006 της
Επιτροπής

Κανονιστικές πράξεις εφαρμοστικών μέτρων και μεταφοράς
Οδηγιών

Εθνική νομοθεσία

σχετικά με φαρμακολογικώς
δραστικές ουσίες και την
ταξινόμησή τους όσον αφορά τα
ανώτατα όρια καταλοίπων στα
τρόφιμα ζωικής προέλευσης
για καθορισμό μέγιστων
επιτρεπτών επιπέδων για
ορισμένες ουσίες οι οποίες
επιμολύνουν τα τρόφιμα

ΕΕ L 364
Κανονισμός
(ΕΚ) αριθ.
124/2009 της
Επιτροπής
ΕΕ L 40
Κανονισμός
(ΕΚ) αριθ.
396/2005 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και του

σχετικά με τον καθορισμό
ανώτατων ορίων για την παρουσία
κοκκιδιοστατικών ή
ιστομοναδοστατικών στα τρόφιμα
ως αποτέλεσμα της αναπόφευκτης
μεταφοράς των εν λόγω ουσιών σε
μη στοχευόμενες ζωοτροφές
για τα ανώτατα όρια καταλοίπων
φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα
τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής
και ζωικής προέλευσης και για την
τροποποίηση της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου
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Συμβουλίου
ΕΕ L 70
Οδηγία
96/23/ΕΚ του
Συμβουλίου
ΕΕ L 125

Οδηγία
96/22/ΕΚ του
Συμβουλίου
ΕΕ L 125

περί της λήψης μέτρων ελέγχου για
ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά
τους σε ζώντα ζώα και στα
προϊόντα τους και κατάργησης των
οδηγιών 85/358/ΕΟΚ και
86/469/ΕΟΚ και των αποφάσεων
89/187/ΕΟΚ και 91/664/ΕΟΚ
για την απαγόρευση της
χρησιμοποίησης ορισμένων ουσιών
με ορμονική ή θυρεοστατική δράση
και των β- ανταγωνιστικών ουσιών
στη ζωική παραγωγή για
κερδοσκοπικούς λόγους και
κατάργησης των οδηγιών
81/602/ΕΟΚ, 88/146/ΕΟΚ και
88/299/ΕΟΚ

Π.Δ. 259/1998
(ΦΕΚ Α’191)

περί απαγορεύσεως της χρησιμοποιήσεως
ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατικη
δράση και των β αγωνιστικών ουσιών στη ζωική
παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους περί
λήψεως μέτρων ελέγχου για ορισμένες ουσίες
και τα κατάλοιπα τους σε ζώντα ζώα και στα
προϊόντα τους, σε συμμόρφωση προς τις
Οδηγίες 96/22/ΕΚ και 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου
και της καταργήσεως των Π.Δ. 678/1982 (142
Α), 439/1987 (210 Α), των αποφάσεων
89/187/ΕΟΚ και 91/664/ΕΟΚ και περί
τροποποιήσεως των Π.Δ. 115/1990 (48 Α) και
497/1989 (212 Α).

γ) Επίσημοι έλεγχοι σε προϊόντα ενδοκοινοτικού εμπορίου και τρίτων χωρών

Ενωσιακή νομοθεσία
Κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 136/2004 της
Επιτροπής

Κανονιστικές πράξεις εφαρμοστικών μέτρων και μεταφοράς
Οδηγιών

Εθνική νομοθεσία

Κοινοτικό Κτηνιατρικό
Έγγραφο για ζωικά
προϊόντα

ΕΕ L 021
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δ) Τέλη υγειονομικών ελέγχων
Ενωσιακή νομοθεσία
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
882/2004 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (Κεφ. VI &
Παρ. IV, V και VI)

Τέλη Κτηνιατρικής
Επιθεώρησης

Κανονιστικές πράξεις εφαρμοστικών μέτρων και μεταφοράς
Οδηγιών

Κ.Υ.Α.
289667/
10.6.2008
(Β’1158)

Εθνική νομοθεσία

Τέλη επισήμων ελέγχων ζώντων ζώων και
τροφίμων ζωικής προέλευσης από τις αρμόδιες
Κτηνιατρικές Αρχές

ΕΕ L 191

Οδηγία 89/662/ΕΚ του
Συμβουλίου
ΕΕ L 395

Οδηγία 97/78/ΕΚ του
Συμβουλίου

Κτηνιατρικός έλεγχος των
προϊόντων ζωικής
προέλευσης κατά την
εμπορία μεταξύ της
Ελλάδας και των άλλων
κρατών μελών

Έλεγχος ζωικών προϊόντων
τρίτων χωρών

EE L 24

Π.Δ. 420/1993
(Μέρος Α’)
(Α΄ 179)

Π.Δ. 120/2000
(ΦΕΚ Α’109)

Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζώντα ζώα και
προϊόντα ζωϊκής προέλευσης στις συναλλαγές
μεταξύ Ελλάδος και των άλλων κρατών μελών
για την υλοποίηση της Εσωτερικής Αγοράς και
στις εισαγωγές αυτών στην Ελλάδα από τρίτες
χώρες σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες
89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ (όσον αφορά τους
κτηνιατρικούς ελέγχους) 90/675/ΕΟΚ και
91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως ισχύουν.
Τροποποίηση διατάξεων του ΜΕΡΟΥΣ Γ` του
προεδρικού διατάγματος 420/93 (Α`179)
"Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζωικά προϊόντα
προέλευσης τρίτων χωρών που εισάγονται
στην Ελλάδα, ή μέσω αυτής σε άλλα κράτη
μέλη", σε συμμόρφωση προς την οδηγία
97/78/ΕΚ.

ε) Μεταποίηση τυποποίηση και ποιοτικός έλεγχος προϊόντων φυτικής παραγωγής
Ενωσιακή νομοθεσία
Κανονισμός
(ΕΚ) αριθ.

Κανονιστικές πράξεις εφαρμοστικών
μέτρων και μεταφοράς Οδηγιών

Εθνική νομοθεσία

για τη διενέργεια επισήμων
ελέγχων της συμμόρφωσης
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882/2004 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και του
Συμβουλίου
Εκτελεστικός
κανονισμός (ΕΕ)
αριθ. 543/2011
της Επιτροπής

προς τη νομοθεσία περί
ζωοτροφών και τροφίμων και
προς τους κανόνες για την
υγεία και την καλή διαβίωση
των ζώων
για τη θέσπιση λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1234/2007 του
Συμβουλίου όσον αφορά τους
τομείς των οπωροκηπευτικών
και των μεταποιημένων
οπωροκηπευτικών

ΥΑ 257543/2003
(ΦΕΚ 1122 / /Β /
08.08.2003)

Συμπληρωματικά
μέτρα εφαρμογής
του Καν. (ΕΚ)
1148/2001 της
Επιτροπής των Ε.Κ.
σχετικά με τους
ελέγχους τήρησης
των προδιαγραφών
εμπορίας που
εφαρμόζονται στον
τομέα των νωπών
οπωροκηπευτικών
ΝΟΜΟΣ 4072/2012
(ΦΕΚ
86/Α/11.04.2012,
άρθρο 40)
ΝΟΜΟΣ 3698/2008
(ΦΕΚ
198/Α/02.10.2008,
άρθρο 28)
ΝΟΜΟΣ 3460/2006
(ΦΕΚ
105/Α/30.05.2006,
άρθρο 14)
ΝΟΜΟΣ 4035/1960
(ΦΕΚ
15/Α/15.02.1960,
άρθρο 16)
ΠΔ 12/2001 (ΦΕΚ
11/Α/31.01.2001)
ΠΔ 251/1998 (ΦΕΚ
187 / Α / 06.08.1998)

Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος –
Νέα εταιρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες
ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας,
λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις
Ρυθμίσεις θεμάτων της κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων
εταιρειών στην εύλογη αξία και άλλες
διατάξεις
Περί μέτρων επεκτάσεως και βελτιώσεως
των δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και
άλλων τινών διατάξεων
Τροποποίηση του π.δ. 227/198
"Χαρακτηρισμός βιοτεχνικών και
βιομηχανικών επιχειρήσεων ως γεωργικών"
Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 165/1974
"Περί ποιοτικού ελέγχου επί προϊόντων
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ΠΔ 28/1989 (ΦΕΚ
15/Α/17.01.1989)
ΠΔ 227/1987 (ΦΕΚ
100/Α/28.06.1987)
ΠΔ 557/1982 (ΦΕΚ
98/Α/23.08.1982)
ΠΔ 557/1982 (ΦΕΚ
98 / Α / 23.08.1982)
ΠΔ 221/1979 (ΦΕΚ
63 / Α / 30.03.1979)
ΠΔ 740/1978 (ΦΕΚ
169 / Α / 06.10.1978)
ΠΔ 966/1977 (ΦΕΚ
325/Α/20.10.1977)
ΠΔ 165/1974 (ΦΕΚ
62 / Α / 12.03.1974)

ΚΥΑ 310617/2009
(ΦΕΚ
1883/Β/03.09.2009)
ΒΔ 427/1970 (ΦΕΚ

κλάδων τινών γεωργικών και βιοτεχνικών
και βιομηχανικών επιχειρήσεων,
επεξεργαζομένων οπωροκηπευτικά,
προοριζομένων για εξαγωγήν"
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ.
221/79 "Περί τυποποιήσεως, συσκευασίας
και ποιοτικού ελέγχου των προς εξαγωγήν
προοριζομένων επιτραπέζιων ελιών "
Χαρακτηρισμός βιοτεχνικών και
βιομηχανικών επιχειρήσεων ως γεωργικών
Τροποποίηση του ΠΔ 740/1978 "Περί
τυποποιήσεως των ποιοτήτων των
κονσερβών οπωροκηπευτικών των
προοριζόμενων προς εξαγωγήν"
Τροποποίηση του ΠΔ 740/1978 "Περί
τυποποιήσεως των ποιοτήτων των
κονσερβών οπωροκηπευτικών των
προοριζόμενων προς εξαγωγήν"
Περί τυποποιήσεως, συσκευασίας και
ποιοτικού ελέγχου των προς εξαγωγήν
προοριζομένων επιτραπέζιων ελιών
Περί τυποποιήσεως των ποιοτήτων των
κονσερβών οπωροκηπευτικών των
προοριζόμενων προς εξαγωγήν
Περί τυποποιήσεως, συσκευασίας και
ποιοτικού ελέγχου των προς εξαγωγήν
προοριζομένων ξηρών σύκων και
συκοπάστας
Περί ποιοτικού ελέγχου επί προϊόντων
κλάδων τινών γεωργικών και βιοτεχνικών
και βιομηχανικών επιχειρήσεων,
επεξεργαζομένων οπωροκηπευτικά,
προοριζομένων για εξαγωγήν
Τέλη για τη διενέργεια των επίσημων
ελέγχων ποιότητας και καταλληλότητας των
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
φυτικής προελεύσεως
Περί τεχνολογικής εποπτείας και
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140/Α/26.06.1970)
ΒΔ 729/1968 (ΦΕΚ
252 / Α / 01.11.1968)
ΒΔ 657/1964 (ΦΕΚ
192 / Α / 03.10.1964)

τεχνολογικού ελέγχου των γεωργικών
βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων
Περί ποιοτικού ελέγχου και συσκευασίας
της προς εξαγωγή ρίγανης
Περί επιβολής ποιοτικού ελέγχου των προς
εξαγωγή Αρωματικών και Φαρμακευτικών
δρογών

1.2 Επίσημοι έλεγχοι, για τους οποίους αρμόδια κεντρική αρχή είναι ο ΕΦΕΤ:
Ενωσιακή νομοθεσία
Κανονισμός 178
/ 2002 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και του
Συμβουλίου
ΕΕ L 31

Κανονισμός 882
/ 2004 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και του
Συμβουλίου
ΕΕ L 165
και διορθωτικό
ΕΕ L 191
Κανονισμός 852
/ 2004 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

της 28ης Ιανουαρίου 2002
για τον καθορισμό των γενικών
αρχών και απαιτήσεων της
νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για
την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής
για την Ασφάλεια των
Τροφίμων και τον καθορισμό
διαδικασιών
σε θέματα ασφαλείας των
τροφίμων
της 29ης Απριλίου 2004
για τη διενέργεια επισήμων
ελέγχων της συμμόρφωσης
προς τη νομοθεσία περί
ζωοτροφών και τροφίμων και
προς τους κανόνες για την
υγεία και την καλή διαβίωση
των ζώων

Κανονιστικές πράξεις εφαρμοστικών μέτρων
και μεταφοράς Οδηγιών
ΚΥΑ
15523/31.08.2006
( Β’ 1187)

Εθνική νομοθεσία

Αναγκαία συμπληρωματικά
μέτρα εφαρμογής των
Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ.
178/2002, 852/2004,
853/2004,
854/2004 και 882/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου και
εναρμόνιση της Οδηγίας
2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου.

της 29ης Απριλίου 2004
για την υγιεινή των τροφίμων
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και του
Συμβουλίου
ΕΕ L 139
και διορθωτικό
ΕΕ L 226
Κανονισμός 853
/ 2004 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και του
Συμβουλίου
ΕΕ L 139
και διορθωτικό
ΕΕ L 226
Κανονισμός 854
/ 2004 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και του
Συμβουλίου
ΕΕ L 139
και διορθωτικό
ΕΕ L 226
Οδηγία
2004/41/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και του
Συμβουλίου
ΕΕ L 157

της 29ης Απριλίου 2004
για τον καθορισμό ειδικών
κανόνων υγιεινής για τα
τρόφιμα ζωικής προέλευσης

της 29ης Απριλίου 2004
για τον καθορισμό ειδικών
διατάξεων για την οργάνωση
των επίσημων ελέγχων στα
προϊόντα ζωικής προέλευσης
που προορίζονται για
κατανάλωση από τον
άνθρωπο
της 21ης Απριλίου 2004
για την κατάργηση ορισμένων
οδηγιών σχετικών με την
υγιεινή των τροφίμων και τους
υγειονομικούς
όρους για την παραγωγή και
διάθεση στην αγορά
ορισμένων προϊόντων ζωικής
προέλευσης που
προορίζονται για ανθρώπινη
κατανάλωση και για την
τροποποίηση των οδηγιών του
Συμβουλίου 89/662/ΕΟΚ και
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92/118/ΕΟΚ και της απόφασης
95/408/EK του Συμβουλίου
Κανονισμός
2073/2005 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και του
Συμβουλίου
ΕΕ L 338
Κανονισμός
1935/2004 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και του
Συμβουλίου
ΕΕ L 338
Κανονισμός
1333/2008 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και του
Συμβουλίου
ΕΕ L 354
Οδηγία
98/83/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και του
Συμβουλίου
ΕΕ L 330/32

της 15ης Νοεμβρίου 2005
περί μικροβιολογικών
κριτηρίων για τα τρόφιμα

της 27ης Οκτωβρίου 2004
σχετικά με τα υλικά και
αντικείμενα που προορίζονται
να έρθουν σε επαφή με
τρόφιμα και με την κατάργηση
των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και
89/109/ΕΟΚ

Κώδικας Τροφίμων και
Ποτών (Κ.Τ.Π.)

της 16ης Δεκεμβρίου 2008
που αφορά τα πρόσθετα
τροφίμων

Κ.Τ.Π.

Σχετικά με την ποιότητα του
νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης

Υ2/2600/2001/
(ΦΕΚ 892Β/11-72001) ΚΥΑ και
τροποποιήθηκε με
την
ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.3829
5/22.3.07 ΚΥΑ
(ΦΕΚ
630/Β/26.4.2007)

Ποιότητα νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης’ σε
συμμόρφωση προς την
Οδηγία 98/83/ΕΚ, του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
ης
Ένωσης της 3 Νοεμβρίου
1998.

‘
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Οδηγία
2003/40/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και του
Συμβουλίου
ΕΕ L126/34

Οδηγία
2009/54/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και του
Συμβουλίου

της 16ης Μαΐου 2003
για τον καθορισμό του
καταλόγου, των οριακών τιμών
συγκεντρώσεων και των
ενδείξεων για την επισήμανση
των συστατικών των φυσικών
μεταλλικών νερών, καθώς και
των όρων χρήσης του
εμπλουτισμένου με όζον αέρα
στην κατεργασία ορισμένων
φυσικών μεταλλικών νερών και
νερών πηγής
της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά
με την εκμετάλλευση και τη
θέση στο εμπόριο των
φυσικών μεταλλικών νερών

Y.A. 56561/04
(ΦΕΚ
887/Β΄/15.06.2004)

Καθορισμός του καταλόγου,
των οριακών τιμών
συγκεντρώσεων και των
ενδείξεων για την
επισήμανση των συστατικών
των φυσικών μεταλλικών
νερών, καθώς και των όρων
χρήσης του εμπλουτισμένου
με όζον αέρα στην
κατεργασία ορισμένων
φυσικών μεταλλικών νερών
και νερών πηγής.

Π.Δ. 433/1983
(ΦΕΚ
163/Α’/9.11.1983)
και Υ.Α. Υ2/οικ.
329/1998 (ΦΕΚ
114/Β’/12.2.1998)

«Όροι εκμεταλλεύσεως και
κυκλοφορίας στο εμπόριο
των φυσικών μεταλλικών
νερών»,

Υγειονομική διάταξη
Α1β/4841/1979 ΦΕΚ
696/Β΄/21.8.1979
Οδηγία 2000/13
του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και του
Συμβουλίου
EE L 109
Κανονισμός
1924/2006 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και του
Συμβουλίου

για προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών
μελών σχετικά με την
επισήμανση, την παρουσίαση
και τη διαφήμιση των
τροφίμων

Περί ποιότητας των εμφιαλωμένων
νερών

Κ.Τ.Π.

σχετικά με τους ισχυρισμούς
διατροφής και υγείας που
διατυπώνονται στα τρόφιμα

ΕΕ L 206
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Κανονισμός
1169/2011 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και του
Συμβουλίου
ΕΕ L 304

Κανονισμός
1829/2003 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και του
Συμβουλίου
ΕΕ L 268
Κανονισμός
1830/2003 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και του
Συμβουλίου
ΕΕ L 268

σχετικά με την παροχή
πληροφοριών για τα τρόφιμα
στους καταναλωτές, την
τροποποίηση των κανονισμών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ.
1924/2006 και (ΕΚ) αριθ.
1925/2006 και την κατάργηση
της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της
Επιτροπής, της οδηγίας
90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου,
της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της
Επιτροπής, της οδηγίας
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, των οδηγιών της
Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και
2008/5/ΕΚ και του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 608/2004 της
Επιτροπής
της 22ας Σεπτεμβρίου 2003,
για τα γενετικώς
τροποποιημένα τρόφιμα και
ζωοτροφές

της 22ας Σεπτεμβρίου 2003,
σχετικά με την ιχνηλασιμότητα
και την επισήμανση γενετικώς
τροποποιημένων οργανισμών
και την ιχνηλασιμότητα
τροφίμων και ζωοτροφών που
παράγονται από γενετικώς
τροποποιημένους
οργανισμούς, και για την
τροποποίηση της οδηγίας
2001/18/ΕΚ
15

2. Τομέας υγιεινής και ασφάλειας των ζωοτροφών:
Ενωσιακή νομοθεσία

Κανονιστικές πράξεις εφαρμοστικών μέτρων
και μεταφοράς Οδηγιών

Εθνική νομοθεσία
Ν.Δ 185/1973
(Α’ 262) όπως
τροποποιήθηκε και
ισχύει

Κανονισμός
178/2002 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και Συμβουλίου

EE L 31/1
Κανονισμός
(ΕΚ) αριθ.
882/2004 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και Συμβουλίου
EE L 165/1

για τον καθορισμό των γενικών
αρχών και απαιτήσεων της
νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Αρχής για την Ασφάλεια των
Τροφίμων και τον καθορισμό
διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας
των τροφίμων
για τη διενέργεια επισήμων
ελέγχων της συμμόρφωσης προς
τη νομοθεσία περί ζωοτροφών
και τροφίμων και προς τους
κανόνες για την υγεία και την
καλή διαβίωση των ζώων

ΚΥΑ
323306/14.09.2007
(Β’ 1881)

Κ.Υ.Α .
263233/14.02.2008
(Β’ 244)

Περί μέτρων βελτιώσεως της
κτηνοτροφίας

Καθορισμός των
αναγκαίων
συμπληρωματικών
μέτρων για την εφαρμογή
των Κανονισμών (ΕΚ)
αριθμ. 178/2002 και
αριθμ. 882/2004 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, όσον αφορά
τις γενικές αρχές της
ασφάλειας και τους
επίσημους ελέγχους στις
ζωοτροφές.

Καθορισμός τελών
επίσημων ελέγχων
ζωοτροφών και
τροποποίηση της υπ’
αριθμ. 323306/2007
απόφασης
των υπουργών
Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (Β΄ 1881).
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Κανονισμός
(ΕΚ) αριθ.
183/2005 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και Συμβουλίου
EE L 35/1

περί καθορισμού των απαιτήσεων
για την υγιεινή των ζωοτροφών

και
Κανονισμός
(ΕΚ) αριθ.
225/2012 της
Επιτροπής

για την τροποποίηση του
παραρτήματος II του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 183/2005 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου σχετικά με την
έγκριση εγκαταστάσεων που
διαθέτουν στην αγορά, για χρήση
στις ζωοτροφές, προϊόντα με
βάση φυτικά έλαια και
αναμεμειγμένα λίπη και σχετικά
με τις ειδικές απαιτήσεις για την
παραγωγή, την αποθήκευση, τη
μεταφορά και τον έλεγχο της
παρουσίας διοξινών στα έλαια, τα
λίπη και τα προϊόντα που
παράγονται από αυτά

EE L 77/1

Κ.Υ.Α .
340668/28.11.2008
(Β’ 2422)
όπως
τροποποιήθηκε
από ΚΥΑ
285339/01.09.2010
(Β’ 1354)

Συμπληρωματικά μέτρα
εφαρμογής των
Κανονισμών
(ΕΚ) υπ’ αριθμ. 183/2005
και 141/2007 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί
καθορισμού
των απαιτήσεων για την
υγιεινή των ζωοτροφών
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Κανονισμός
(ΕΚ) αριθ.
141/2007 της
Επιτροπής
EE L 43/9

σχετικά με μια απαίτηση για
έγκριση σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005
του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για τις εγκαταστάσεις ζωοτροφών
που παράγουν ή διαθέτουν στην
αγορά πρόσθετες ύλες
ζωοτροφών της κατηγορίας
«κοκκιδιοστατικά και
ιστομονοστατικά»

Κανονισμός
(ΕΚ) αριθ.
1831/2003 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και Συμβουλίου
EE L 268/29

για τις πρόσθετες ύλες που
χρησιμοποιούνται στη διατροφή
των ζώων

Κανονισμός
(ΕΚ) αριθ.
767/2009 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και Συμβουλίου
EE L 229/1

για τη διάθεση στην αγορά και τη
χρήση ζωοτροφών, την
τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, και την
κατάργηση των οδηγιών
79/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου,
80/511/ΕΟΚ της Επιτροπής,
82/471/ΕΟΚ του Συμβουλίου,
83/228/ΕΚ του Συμβουλίου,
93/74/ΕΟΚ του Συμβουλίου,
93/113/ΕΚ του Συμβουλίου,

Κ.Υ.Α.
326385/29.09.2009
(Β’ 2103)

ΚΥΑ
155344/26.05.2011
(Β’ 985)

Καθορισμός των
αναγκαίων
συμπληρωματικών
μέτρων
για την εφαρμογή του υπ’
αριθμ. 1831/2003 Κανονι−
σμού (ΕΚ) του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, για τις
πρόσθετες ύλες που
χρησιμοποιούνται στη
διατροφή των ζώων.
Συμπληρωματικά
αναγκαία μέτρα
εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.
767/2009 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης
Ιουλίου 2009 για τη
διάθεση στην αγορά και τη
χρήση ζωοτροφών (L.
229/1) και τροποποίηση
του Π.Δ. 296/1997 (Α΄

Π.Δ 296/1997
(Α’ 212),
όπως
τροποποιήθηκε και
ισχύει

Ζωοτροφές ιδιαίτερης διατροφής και
συμπλήρωση των Π.Δ. 538/1983 (Α
211) και 105/1986 (Α 39), σε
συμμόρφωση προς τις οδηγίες 93/74
του Συμβουλίου και 94/39, 95/9, 95/10
της Επιτροπής
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Κανονισμός
(ΕΚ) αριθ.
999/2001 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και Συμβουλίου
EE L 147/1

96/25/ΕΚ του Συμβουλίου, και της
απόφασης 2004/217/ΕΚ της
Επιτροπής
για τη θέσπιση κανόνων
πρόληψης, καταπολέμησης και
εξάλειψης ορισμένων
μεταδοτικών σπογγωδών
εγκεφαλοπαθειών

212).
ΚΥΑ
275751/20.08.2004
(Β’ 1276),
όπως
τροποποιήθηκε και
ισχύει από ΚΥΑ
290710/07.06.2007
(Β’ 909)

Κανονισμός
(ΕΚ) αριθ.
1829/2003 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και Συμβουλίου
EE L 268/1
Κανονισμός
(ΕΚ) αριθ.
1830/2003 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και Συμβουλίου
EE L 268/24
Οδηγία
2002/32/ΕΚ του

για τα γενετικώς τροποποιημένα
τρόφιμα και ζωοτροφές

ΚΥΑ
278787/18.07.2005
(Β’ 998)

σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και
την επισήμανση γενετικώς
τροποποιημένων οργανισμών και
την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και
ζωοτροφών που παράγονται από
γενετικώς τροποποιημένους
οργανισμούς, και για την
τροποποίηση της οδηγίας
2001/18/ΕΚ
σχετικά με τις ανεπιθύμητες
ουσίες στις ζωοτροφές

ΚΥΑ
276123/31.10.2003

Μέτρα εφαρμογής
Κανονισμού (ΕΚ)
υπ΄αριθμ. 1234/2003 της
Επιτροπής για την
τροποποίηση των
παραρτημάτων I, IV και XI
του Κανονισμού (ΕΚ)
υπ΄αριθμ. 999/2001 του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου και του
Κανονισμού (ΕΚ)
υπ΄αριθμ. 1326/2001
όσον αφορά τις
μεταδοτικές σπογγώδεις
εγκεφαλοπάθειες και τις
ζωοτροφές
Αναγκαία
συμπληρωματικά μέτρα
εφαρμογής των
Κανονισμών
1829/2003/ΕΚ και
1830/2003/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου

Ανεπιθύμητες ουσίες στις
ζωοτροφές, σε
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Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και Συμβουλίου
EE L 140/10

(Β’ 1607), όπως
τροποποιήθηκε και
ισχύει

συμμόρφωση με τις
Οδηγίες 2002/32/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου και
2003/57/ΕΚ της
επιτροπής

23. Τομέας υγείας και προστασίας των ζώων:
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Κανονιστικές πράξεις εφαρμοστικών
Ενωσιακή νομοθεσία
μέτρων και μεταφοράς Οδηγιών

Εθνική νομοθεσία

Σήμανση και καταγραφή
Κανονισμός
1760 / 2000
(Τίτλος Ι)
Κοινοβουλίου
και
Συμβουλίου
ΕΕ L 204/1
Κανονισμός
21 / 2004
Συμβουλίου
ΕΕ L 5/8

για τη θέσπιση συστήματος
αναγνώρισης και καταγραφής των
βοοειδών και την επισήμανση του
βοείου κρέατος και των προϊόντων
με βάση το βόειο κρέας, καθώς
και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του
Συμβουλίου
για τη θέσπιση συστήματος
αναγνώρισης και καταγραφής των
αιγοπροβάτων και για την
τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και των
οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και
64/432/ΕΟΚ

ΚΥΑ
263493/27.07.2004
(Β’ 1253)

Συμπληρωματικά
μέτρα για την
εφαρμογή του
συστήματος
αναγνώρισης και
καταγραφής των
εκμεταλλεύσεων
αιγοπροβάτων και του
ζωικού τους
κεφαλαίου σε
εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΚ)
21/2004 του
20

Συμβουλίου
ΚΥΑ
297286/05.08.2005
(Β’ 1170)

Οδηγία 64 /
432 / ΕΟΚ
Συμβουλίου

περί προβλημάτων υγειονομικού
ελέγχου στον τομέα των
ενδοκοινοτικών συναλλαγών
βοοειδών και χοιροειδών

EE L
121/1977
Οδηγία 2008
/ 71 / ΕΚ

ΠΔ 308/2000
(Α’ 252)

Εγκατάσταση
συστήματος δικτύου
επιτήρησης της
σήμανσης και
καταγραφής των
χοιροειδών και
εκτέλεση του
Κανονισμού (ΕΚ)
21/2004 του
Συμβουλίου
Όροι υγειονομικού
ελέγχου που διέπουν
το εμπόριο ορισμένων
ειδών ζώντων ζώων
σε συμμόρφωση προς
τις Οδηγίες
64/432/ΕΟΚ και
72/462/ΕΟΚ του
Συμβουλίου

για την αναγνώριση και την
καταγραφή των χοίρων

Συμβουλίου
EE L 213/31
Κανονισμός
494/1998
Επιτροπής
EE L 60/78
Κανονισμός

για καθορισμό λεπτομερών
κανόνων για την εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/1997
του Συμβουλίου, όσον αφορά τον
ελάχιστο αριθμό διοικητικών
κυρώσεων στο πλαίσιο του
συστήματος αναγνώρισης και
καταγραφής των βοοειδών
για τη θέσπιση των λεπτομερειών
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1082/2003
Επιτροπής
ΕΕ L 156/9

Κανονισμός
911/2004
Επιτροπής
EE L 163/65
Κανονισμός
1505/2006

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τους ελάχιστους
διενεργητέους ελέγχους στο
πλαίσιο του συστήματος
αναγνώρισης και καταγραφής των
βοοειδών
για την εφαρμογή του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τα
ενώτια, τα διαβατήρια και τα
μητρώα των εκμεταλλεύσεων

EE L 215/3

για την εφαρμογή του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 21/2004 του
Συμβουλίου όσον αφορά τους
ελάχιστους ελέγχους που πρέπει
να διενεργούνται για την
αναγνώριση και την καταγραφή
των αιγοπροβάτων
για την τροποποίηση του
παραρτήματος του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 21/2004 του
Συμβουλίου όσον αφορά τα μέσα
αναγνώρισης ζώων και το
περιεχόμενο των εγγράφων
κυκλοφορίας
για την τροποποίηση του
παραρτήματος του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 21/2004 του
Συμβουλίου για τη θέσπιση
συστήματος αναγνώρισης και
καταγραφής των αιγοπροβάτων

Απόφαση
2006/968/ΕΚ

για την εφαρμογή του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 21/2004 του

Επιτροπής
ΕΕ L 280/3
Κανονισμός
933/2008
Επιτροπής
ΕΕ L 256/5
Κανονισμός
759/2009
Επιτροπής

ΚΥΑ
263493/27.07.2004
(Β’ 1253)

Συμπληρωματικά
μέτρα για την
εφαρμογή του
συστήματος
αναγνώρισης και
καταγραφής των
εκμεταλλεύσεων
αιγοπροβάτων και του
ζωικού τους
κεφαλαίου σε
εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΚ)
21/2004 του
Συμβουλίου

22

Επιτροπής
ΕΕ L 401/41

Συμβουλίου όσον αφορά τις
κατευθυντήριες γραμμές και
διαδικασίες για την ηλεκτρονική
αναγνώριση των αιγοπροβάτων
Κτηνιατρικά φάρμακα

Οδηγία
2001/82/ΕΚ

περί κοινοτικού κώδικος για τα
κτηνιατρικά φάρμακα

Κοινοβουλίου
και
Συμβουλίου

ΚΥΑ
282371/31.05.2006
(Β’ 731)

ΕΕ L 311/1

Οδηγία
81/851/EOK
Συμβουλίου
ΕΕ L 317/1

για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με τα κτηνιατρικά
φαρμακευτικά προϊόντα

ΚΥΑ
310584/02.04.1998
(Β’ 456)

Εναρμόνιση της
Ελληνικής νομοθεσίας
προς την αντίστοιχη
κοινοτική στον τομέα
της παραγωγής και
της κυκλοφορίας
κτηνιατρικών
φαρμάκων, σε
συμμόρφωση με τις
Οδηγίες 2001/82/ΕΚ
και 2004/28/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί
κοινοτικού κώδικα για
τα κτηνιατρικά
φάρμακα.
Κυκλοφορία, έλεγχος,
όροι παρασκευής και
αναλυτικά
φαρμακοτοξικολογικά
και κλινικά πρότυπα
και πρωτόκολλα στον
τομέα του ελέγχου
των κτηνιατρικών
φαρμακευτικών
προϊόντων, των
ανοσολογικών
κτηνιατρικών
φαρμάκων και των
φαρμακούχων
ζωοτροφών, σε
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συμμόρφωση με τις
οδηγίες
81/851/ΕΟΚ,81/852/Ε
ΟΚ,90/676/ΕΟΚ,90/67
7/ΕΟΚ,92/18/ΕΟΚ,93/
40/ΕΟΚ και
93/41/ΕΟΚ.
Ν. 2538/1997
άρθρα 5 έως 10
Α’ 242
Ν.3698/2008

Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας
για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα,
ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών
οργανώσεων και άλλες διατάξεις
Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και
άλλες διατάξεις.

άρθρα 17 έως 22
Α’ 198
Σπέρμα, ωάρια και έμβρυα
Οδηγία
88/407/ΕΟΚ
Συμβουλίου
ΕΕ L 194/10

Οδηγία
89/556/ΕΟΚ
Συμβουλίου
ΕΕ L 302/1

για τον καθορισμό των
απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου
που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές
συναλλαγές και στις εισαγωγές
κατεψυγμένου σπέρματος
βοοειδών

ΠΔ 130/04.07.2006

για τον καθορισμό των
υγειονομικών όρων που διέπουν
το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις
εισαγωγές εμβρύων κατοικιδίων
βοοειδών

ΠΔ 312/30.06.1991

(Α’ 142)

(Α’ 109)

Υγειονομικός έλεγχος
σπέρματος βοοειδών
σε συμμόρφωση προς
την Οδηγία
88/407/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, όπως
τροποποιήθηκε
τελευταία από την
Οδηγία 2003/43/ΕΚ του
Συμβουλίου.
Υγειονομικοί όροι στους
οποίους πρέπει να
πληρούν τα έμβρυα
βοοειδών που
αποστέλλονται στην
Ελλάδα από άλλα
κράτη μέλη των
Ευρωπαϊκών
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Οδηγία
90/429/ΕΟΚ
Συμβουλίου
ΕΕ L 224/62

Οδηγία
92/65/ΕΟΚ
Συμβουλίου
ΕΕ L 268/54

για τον καθορισμό των
απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου
που ισχύουν στο ενδοκοινοτικό
εμπόριο
και στις εισαγωγές σπέρματος
χοίρων

ΠΔ 218/19.06.1992

που καθορίζει τους όρους
υγειονομικού ελέγχου που
διέπουν το εμπόριο και τις
εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων,
σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων
που δεν υπόκεινται, όσον αφορά

ΠΔ 184/29.05.1996

(Α’ 115)

(Α’ 137)

Κοινοτήτων ή
εισάγονται σε αυτήν
από τρίτες χώρες,
όπως επίσης και τα
έμβρυα βοοειδών που
αποστέλλονται από την
Ελλάδα προς τα άλλα
κράτη μέλη των
Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, σε
συμμόρφωση προς την
Οδηγία 89/556/ΕΟΚ
του Συμβουλίου
Υγειονομικοί όροι που
πρέπει να πληρούνται
από το σπέρμα χοίρων
που αποστέλλεται στην
Ελλάδα από άλλα
κράτη μέλη των
Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ή εισάγεατι
σε αυτήν από τρίτες
χώρες, καθώς και το
σπέρμα χοίρων που
αποστέλλεται από την
Ελλάδα προς τα άλλα
κράτη μέλη των
Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, σε
συμμόρφωση προς την
Οδηγία 90/429/ΕΟΚ
του Συμβουλίου
Όροι υγειονομικού
ελέγχου που διέπουν το
εμπόριο και τις
εισαγωγές ζώων,
σπέρματος, ωαρίων και
εμβρύων που δεν
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τους όρους υγειονομικού ελέγχου,
στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις
που αναφέρονται στο τμήμα I του
παραρτήματος Α της οδηγίας
90/425/ΕΟΚ

υπόκεινται όσον αφορά
τους όρους
υγειονομικού ελέγχου
στις ειδικές ρυθμίσεις
που αναφέρονται στο
Τμήμα Ι του
παραρτήματος Γ του
ΠΔ 240/1993 (Α’ 179),
σε συμμόρφωση προς
την Οδηγία 92/65/ΕΟΚ
του Συμβουλίου και
εκτέλεση της
95/176/ΕΟΚ Απόφασης
της Επιτροπής
ΥΑ 304382/
29.11.2004
Β’ 1755

Καθορισμός των όρων και των
προϋποθέσεων εφαρμογής του
προγράμματος Τεχνητής
Σπερματέγχυσης (Τ/Σ) και συγχρονισμού
οίστρου (Σ/Ο) στα παραγωγικά ζώα της
χώρας, καθώς και της διακίνησης του
σπέρματος στην Ελληνική Επικράτεια

Προστασία των ζώων
Κανονισμός
1255/1997
Συμβουλίου
ΕΕ L 174/1

Για τα κοινοτικά κριτήρια που
απαιτούνται για τα σημεία στάσης
και την τροποποίηση του σχεδίου
δρομολογίου που αναφέρεται στο
παράρτημα της Οδηγίας
91/628/ΕΟΚ

ΚΥΑ
314754/16.09.20
09

(Β’ 2025)
Κανονισμός
1/2005
Συμβουλίου
ΕΕ L 3/1

για την προστασία των ζώων κατά
τη µεταφορά και συναφείς
δραστηριότητες και για την
τροποποίηση των οδηγιών
64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/97

Λήψη των αναγκαίων
συμπληρωματικών μέτρων
για την εφαρμογή των
Κανονισμών (ΕΚ) του
Συμβουλίου αριθ.
1255/1997 και αριθ. 1/2005
«για την προστασία των
ζώων κατά τη μεταφορά και
τις συναφείς
δραστηριότητες και για την
τροποποίηση των Οδηγιών
64/432/ΕΟΚ και
93/119/ΕΟΚ και του
Κανονισμού 1255/1997»
(με εξαίρεση τα άρθρα 34
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και 35).
Κανονισμός
1099/2009

για την προστασία των ζώων κατά
τη θανάτωσή τους

Συμβουλίου
ΕΕ L 303/1
Οδηγία
91/629/ΕΟΚ

για τη θέσπιση στοιχειωδών
κανόνων για την προστασία των
μόσχων στις εκτροφές

ΠΔ
179/03.06.1998

Συμβουλίου
(Α’ 133)
ΕΕ L 340/28
Οδηγία
97/2/ΕΚ
Συμβουλίου
ΕΕ L 25/24
Απόφαση
97/182/ΕΚ
Επιτροπής
ΕΕ L 76/130
Οδηγία
91/630/ΕΟΚ

για την τροποποίηση της οδηγίας
91/629/ΕΚ για τη θέσπιση
στοιχειωδών κανόνων για την
προστασία των μόσχων στις
εκτροφές
περί τροποποιήσεως του
παραρτήματος της οδηγίας
91/629/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη
θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για
την προστασία των μόσχων στις
εκτροφές
για τους στοιχειώδεις κανόνες για
την προστασία των χοίρων στις
εκτροφές

Συμβουλίου
ΕΕ L 340/33
Οδηγία
2001/88/ΕΚ

ΠΔ
215/26.06.2003
(Α’ 181)

Συμβουλίου

για τροποποίηση της οδηγίας
91/630/ΕΟΚ για τους στοιχειώδεις
κανόνες για την προστασία των
χοίρων στις εκτροφές

ΕΕ L 316/1
Οδηγία

για τροποποίηση της οδηγίας

Θέσπιση στοιχειωδών
κανόνων για την
προστασία των μόσχων
στις εκτροφές σε
συμμόρφωση προς τις
Οδηγίες 91/629/ΕΟΚ και
97/2/ΕΚ του Συμβουλίου
και εκτέλεση της απόφασης
97/182/ΕΚ της Επιτροπής

Κανόνες που διέπουν την
προστασία των χοίρων στις
εκτροφές, σε συμμόρφωση
προς τις Οδηγίες
91/630/ΕΚ του Συμβουλίου
2001/88/ΕΚ και
2001/93/ΕΚ του
Συμβουλίου και κατάργηση
του ΠΔ 193/1995
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2001/93/ΕΚ
Συμβουλίου

91/630/ΕΟΚ για τους στοιχειώδεις
κανόνες για την προστασία των
χοίρων στις εκτροφές

ΕΕ L 316/36
Οδηγία
93/119/ΕΚ

για την προστασία των ζώων κατά
τη σφαγή και τη θανάτωσή τους

ΠΔ
327/03.09.1996

Συμβουλίου
(Α’ 221)
ΕΕ L 340/21
Οδηγία
98/58/ΕΚ

σχετικά με την προστασία των
ζώων στα εκτροφεία

Συμβουλίου
ΕΕ L 221/23
Απόφαση
2000/50/ΕΚ

ΠΔ
374/18.10.2001
(Α΄251)

Προστασία των ζώων κατά
τη σφαγή και/ή τη
θανάτωσή τους, σε
συμμόρφωση προς την
Οδηγία 93/119/ΕΚ του
Συμβουλίου
Προστασία των ζώων στα
εκτροφεία σε συμμόρφωση
προς την Οδηγία 98/58/ΕΚ
του Συμβουλίου και σε
εκτέλεση της Απόφασης
2000/50/ΕΚ της Επιτροπής

σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις
για την επιθεώρηση κτηνοτροφικών
μονάδων

Επιτροπής
ΕΕ L 19/51
Απόφαση
2006/778/ΕΚ
Επιτροπής
ΕΕ L 314/39
Οδηγία
1999/74/ΕΚ
Συμβουλίου

σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις
για την συλλογή πληροφοριών κατά
τις επιθεωρήσεις κτηνοτροφικών
μονάδων
περί των στοιχειωδών απαιτήσεων
για την προστασία των
ωοπαραγωγών ορνίθων στις
εκτροφές

ΠΔ
216/26.06.2003
(Α’ 181)

ΕΕ L 203/53
Οδηγία
2002/4/ΕΚ

περί της εγγραφής σε μητρώα των
μονάδων στις οποίες διατηρούνται
όρνιθες ωοπαραγωγής που

Περί στοιχειωδών
απαιτήσεων για την
προστασία των
ωοπαραγωγών ορνίθων
στις εκτροφές σε
συμμόρφωση προς τις
Οδηγίες 1999/74/ΕΚ του
Συμβουλίου και 2002/4/ΕΚ
της Επιτροπής
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Επιτροπής

καλύπτονται από την οδηγία
1999/74/ΕΚ του Συμβουλίου

ΕΕ L 30/44
Οδηγία
2007/43/ΕΚ

καθορισμός ελαχίστων κανόνων για
την προστασία των κοτόπουλων
που εκτρέφονται για την παραγωγή
κρέατος , σε συμμόρφωση με την
Οδηγία 2007/43/ΕΚ του
Συμβουλίου

Συμβουλίου
ΕΕ L 182/19

ΚΥΑ
283329/14.12.20
10

(Β’ 1940)

Καθορισμός ελαχίστων
κανόνων για την
προστασία των
κοτόπουλων που
εκτρέφονται για την
παραγωγή κρέατος , σε
συμμόρφωση με την
Οδηγία 2007/43/ΕΚ του
Συμβουλίου

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
παρ.V καν.
882/2004 του
Ευρωπαικού
Κοινοβουλίου
και του
Συμβουλίου
EE L 165 της
30.4.2004
Κανονισμός
282/2004 της
Επιτροπής
ΕΕ L 49 της
19.2.2004,
Κανονισμός
136/2004 της
Επιτροπής
EE L 21 της

για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων
της συμμόρφωσης προς τη
νομοθεσία περί ζωοτροφών και
τροφίμων και προς τους κανόνες για
την υγεία και την καλή διαβίωση των
ζώων

ΚΥΑ 289667/10.6.2008 (Β
1158)

Τέλη επισήμων ελέγχων
ζώντων ζώων και
τροφίμων
ζωικής προέλευσης από
τις αρμόδιες Κτηνιατρικές
Αρχές.

για την καθιέρωση ενός εγγράφου
για τη δήλωση και τον κτηνιατρικό
έλεγχο των ζώων προελεύσεως
τρίτων χωρών που εισέρχονται στην
Κοινότητα
για τη θέσπιση διαδικασιών
κτηνιατρικών ελέγχων στους
συνοριακούς σταθμούς
επιθεώρησης της Κοινότητας κατά
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28.1.2004
Κανονισμός
206/2009 της
Επιτροπής
EE L 77 της
24.3.2009
Οδηγια
97/78/ΕΚ του
Συμβουλίου
ΕΕ L 24 της
30.1.1998

τη εισαγωγή προϊόντων που
προέρχονται από τρίτες χώρες
σχετικά με την εισαγωγή στην
Κοινότητα αποστολών προϊόντων
ζωικής προέλευσης σε ποσότητες
για προσωπική χρήση και για την
τροποποίηση του κανονισμού (EΚ)
αριθ. 136/2004
για καθορισμό των αρχών
οργάνωσης των κτηνιατρικών
ελέγχων των προϊόντων που
εισάγονται στην Κοινότητα από
τρίτες χώρες

π.δ/γμα 120/2000 (Α΄109)

Οδηγία
91/496/ΕΟΚ
του
Συμβουλίου
ΕΕ L 268 της
24.9.1991

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

π.δ/γμα 420/1993 (Α΄179)

Οδηγία

σχετικά με τους κτηνιατρικούς και

π.δ/γμα 420/1993 (Α΄179)

Τροποποίηση διατάξεων
του Μέρους Γ΄του Π.Δ.
420/93 (Α΄179)
‘’Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα
ζωικά προιόντα
προέλευσης τρίτων
χωρών που εισάγονται
στην Ελλάδα, ή μέσω
αυτής σε άλλα κράτη
μέλη,σε συμμόρφωση
προς την οδηγία 97/78/ΕΚ
Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα
ζώντα ζώα και προιόντα
ζωικής προέλευσης στις
συναλλαγές μεταξύ της
Ελλάδας και των άλλων
κρατών μελών για την
υλοποίηση της εσωτερικής
αγοράς και στις εισαγωγές
αυτών στην Ελλάδα από
τρίτες χώρες σε
συμμόρφωση προς τις
οδηγίες 89/662/ΕΟΚ,
90/425/ΕΟΚ (όσον αφορά
τους κτηνιατρικούς
ελέγχους), 90/675/ΕΟΚ
Κκαι 91/496/ΕΟΚ του
Συμβουλίου , ‘όπως
ισχύουν
Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα
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90/425/ΕΟΚ
του
Συμβουλίου
ΕΕ L 224 της
18.8.1990

ζωοτεχνικούς ελέγχους που
εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό
εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων
και προϊόντων με προοπτική την
υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς

Οδηγία
96/93/ΕΚ του
Συμβουλίου
ΕΕ L 13 της
16.1.1997
Οδηγία
89/608/ΕΚ
του
Συμβουλίου
ΕΕ L 351 της
2.12.1989

σχετικά με την πιστοποίηση ζώων
και ζωικών προϊόντων

π.δ/γμα 344/1998 (Α΄229)

για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ
των διοικητικών αρχών των κρατών
μελών και τη συνεργασία των αρχών
αυτών με την Επιτροπή, με σκοπό
τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής
της κτηνιατρικής και ζωοτεχνικής
νομοθεσίας

π.δ/γμα 36/1992 (Α΄17)

Οδηγία
2002/99/ΕΚ
του

για τους κανόνες υγειονομικού
ελέγχου που διέπουν την
παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και

π.δ/γμα 178/2005(Α΄229)

ζώντα ζώα και προιόντα
ζωικής προέλευσης στις
συναλλαγές μεταξύ της
Ελλάδας και των άλλων
κρατών μελών για την
υλοποίηση της εσωτερικής
αγοράς και στις εισαγωγές
αυτών στην Ελλάδα από
τρίτες χώρες σε
συμμόρφωση προς τις
Οδηγίες 89/662/ΕΟΚ,
90/425/ΕΟΚ (όσον αφορά
τους κτηνιατρικούς
ελέγχους), 90/675/ΕΟΚ
Κκαι 91/496/ΕΟΚ του
Συμβουλίου , ‘όπως
ισχύουν
Πιστοποίηση ζώων και
ζωικών προιόντων σε
συμμόρφωση προς την
Οδηγία 96/93/ΕΚ
Προσαρμογή της
Ελληνικής νομοθεσίας
προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 89/608/ΕΚγια την
αμοιβαία συνδρομή
μεταξύ των διοικητικών
αρχών των κρατών μελών
και τη συνεργασία των
αρχών αυτών με την
Επιτροπή, με σκοπό τη
διασφάλιση της ορθής
εφαρμογής της
κτηνιατρικής και
ζωοτεχνικής νομοθεσίας
Κανόνες υγειονομικού
ελέγχου που διέπουν την
παραγωγή, μεταποίηση,
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Συμβουλίου
ΕΕ L 18 της
23.1.2003

εισαγωγή προϊόντων ζωικής
προέλευσης που προορίζονται για
ανθρώπινη κατανάλωση

Οδηγία
2008/73/ΕΚ
του
Συμβουλίου
ΕΕ L 219 της
14.8.2008

για την απλούστευση των
διαδικασιών καταχώρισης και
δημοσίευσης πληροφοριών στον
κτηνιατρικό και ζωοτεχνικό τομέα και
για την τροποποίηση των οδηγιών
64/432/ΕΟΚ, 77/504/ΕΟΚ,
88/407/ΕΟΚ, 88/661/ΕΟΚ,
89/361/ΕΟΚ, 89/556/ΕΟΚ,
90/426/ΕΟΚ, 90/427/ΕΟΚ,
90/428/ΕΟΚ, 90/429/ΕΟΚ,
90/539/ΕΟΚ, 91/68/ΕΟΚ,
91/496/ΕΟΚ, 92/35/ΕΟΚ,
92/65/ΕΟΚ, 92/66/ΕΟΚ,
92/119/ΕΟΚ, 94/28/ΕΚ, 2000/75/ΕΚ,
της απόφασης 2000/258/ΕΚ και των
οδηγιών 2001/89/ΕΚ, 2002/60/ΕΚ
και 2005/94/ΕΚ

διανομή και εισαγωγή
προϊόντων ζωικής
προέλευσης που
προορίζονται για
ανθρώπινη κατανάλωση
σε συμμόρφωση προς την
Οδηγία 2002/99/ΕΚ του
Συμβουλίου και τα άρθρα
1 και 2 της Οδηγίας
2004/41/ΕΚ ΤΟΥ
Ευρωπαικού
Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου
π.δ/γμα 115/2010 (A’
196)

Απλούστευση των
διαδικασιών
καταχώρισης και
δημοσίευσης
πληροφοριών στον
κτηνιατρικό τομέα, σε
συμμόρφωση προς
την Οδηγία
2008/73/ΕΚ του
Συμβουλίου (L.
219/40/14−8−2008)
και εκτέλεση της
απόφασης
2009/436/ΕΚ του
Συμβουλίου (L.
145/43/ 10−6−2009).
Τροποποίηση του
π.δ. 308/2000 (Α΄252)
και σε εκτέλεση των
Καν. (ΕΚ) αριθ.
535/2002 της
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Επιτροπής (L.
80/22/23−03−2002),
1226/2002 της
Επιτροπής (L.
179/13/09−07−2002),
21/2004, άρθρο 16,
του Συμβουλίου (L.
5/8/9−1−2004),
1/2005 άρθρο 34 του
Συμβουλίου (L.
3/1/5−1−2005) και
των αποφάσεων της
Επιτροπής αριθ.
2006/911/ΕΚ (L.
346/41/9−12−2006),
2007/729/ΕΚ (L.
294/26/13−11−2007)
και 2008/984/ΕΚ (L.
352/38/31−12−2008)
Απόφαση
92/438/ΕΟΚ
του
Συμβουλίου
ΕΕ L 243 της
25.8.1992
Απόφαση
2010/57/ΕΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 32 της
4.2.2010
Απόφαση
97/794/ΕΚ

για τη μηχανογράφηση των
κτηνιατρικών διαδικασιών εισαγωγής
(σχέδιο Shift), για την τροποποίηση
των οδηγιών 90/675/ΕΟΚ,
91/496/ΕΟΚ και 91/628/ΕΟΚ, της
απόφασης 90/424/ΕΟΚ και για την
κατάργηση της απόφασης
88/192/ΕΟΚ
για τον καθορισμό υγειονομικών
εγγυήσεων σχετικά με τη
διαμετακόμιση ιπποειδών μέσω των
εδαφών που αναφέρονται στο
παράρτημα Ι της οδηγίας 97/78/ΕΚ
του Συμβουλίου
περί καθορισμού ορισμένων
λεπτομερών κανόνων για την

ΚΥΑ 411469/4.8.1993 (Β
812)

Καθορισμός συντονιστικής
αρχής για τη λειτουργία
του δικτύου πληροφορικής
ΑΝΙΜΟ
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της
Επιτροπής
ΕΕ L 323 της
26.11.1997
Απόφαση
2009/821/ΕΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 296 της
12.11.2009
Απόφαση
2001/812/ΕΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 306 της
23.11.2001
Απόφαση
93/352/ΕΟΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 144 της
16.6.1993
Απόφαση
94/360/ΕΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 158 της
25.6.1994
Απόφαση
94/641/ΕΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 248 της
23.9.1994

εφαρμογή της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ
του Συμβουλίου όσον αφορά τους
κτηνιατρικούς ελέγχους σε ζώντα
ζώα που εισάγονται από τρίτες
χώρες
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
που προβλέπει τις διατάξεις
έγκρισης των μεθοριακών σταθμών
επιθεώρησης που είναι υπεύθυνοι
για τους κτηνιατρικούς ελέγχους
όσον αφορά τα προϊόντα που
εισάγονται στην Κοινότητα από
τρίτες χώρες
για τον καθορισμό των
παρεκκλίσεων από τους όρους
έγκρισης των μεθοριακών σταθμών
ελέγχου που βρίσκονται στα λιμάνια
στα οποία εκφορτώνονται ψάρια
που προέρχονται από τρίτες χώρες
περί της μειωμένης συχνότητας των
φυσικών ελέγχων των αποστολών
ορισμένων προϊόντων που
πρόκειται να εισαχθούν από τρίτες
χώρες δυνάμει της οδηγίας
90/675/ΕΟΚ του Συμβουλίου
σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων
που εφαρμόζονται στον τομέα των
κτηνιατρικών ελέγχων για τα
προϊόντα προέλευσης τρίτων
χωρών που εισάγονται σε ορισμένα
ελληνικά νησιά
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Απόφαση
2011/215/ΕΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 90 της
6.4.2011
Απόφαση
2000/571/ΕΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 240 της
23.9.2000
Απόφαση
2007/275/ΕΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 116 της
4.5.2007
Απόφαση
2005/34/ΕΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 16 της
20.1.2005
Απόφαση
2005/92/ΕΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 31 της
4.2.2005

για την εφαρμογή της οδηγίας
97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον
αφορά τη μεταφόρτωση στον
συνοριακό σταθμό επιθεώρησης
εισόδου παρτίδων προϊόντων που
προορίζονται για εισαγωγή στην
Ένωση ή για τρίτες χώρες
για τον καθορισμό των μεθόδων
κτηνιατρικών ελέγχων σε προϊόντα
από τρίτες χώρες που προορίζονται
για εισαγωγή σε ελεύθερες ζώνες,
ελεύθερες αποθήκες, τελωνειακές
αποθήκες ή εμπορευόμενους που
προμηθεύουν διασυνοριακά
θαλάσσια μεταφορικά μέσα
σχετικά με τους καταλόγους ζώων
και προϊόντων που πρέπει να
υποβάλλονται σε ελέγχους στους
συνοριακούς σταθμούς
επιθεώρησης σύμφωνα με τις
οδηγίες του Συμβουλίου
91/496/ΕΟΚ και 97/78/ΕΚ
σχετικά με τη θέσπιση
εναρμονισμένων προτύπων για τον
έλεγχο ορισμένων καταλοίπων σε
προϊόντα ζωικής προέλευσης που
εισάγονται από τρίτες χώρες
για τους όρους υγειονομικού
ελέγχου, την πιστοποίηση και τις
μεταβατικές διατάξεις σχετικά με την
εισαγωγή και την περίοδο
αποθήκευσης για αποστολές
ορισμένων προϊόντων ζωικής
προέλευσης σε ελεύθερες ζώνες,
ελεύθερες αποθήκες και
εγκαταστάσεις επιχειρήσεων που
εφοδιάζουν διασυνοριακά θαλάσσια
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μεταφορικά μέσα στην Κοινότητα
Απόφαση
93/444/ΕΟΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 208 της
19.8.1993
Απόφαση
94/338/ΕΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 151 της
17.6.1994
Απόφαση
94/339/ΕΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 151 της
17.6.1994

Απόφαση
2009/712/ΕΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 247 της
19.9.2009

Απόφαση
2003/24/ΕΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 8 της

σχετικά με τις λεπτομέρειες που
διέπουν τις ενδοκοινοτικές
συναλλαγές ορισμένων ζώντων
ζώων και προϊόντων που
προορίζονται για εξαγωγή προς
τρίτες χώρες
για τη θέσπιση ορισμένων
λεπτομερειών εφαρμογής της
οδηγίας 90/425/ΕΟΚ του
Συμβουλίου όσον αφορά τη
δειγματοληψία κατά τους
κτηνιατρικούς ελέγχους στον τόπο
προορισμού
για τη θέσπιση ορισμένων
λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου 9 παράγραφος 1 της
οδηγίας 90/425/ΕΟΚ του
Συμβουλίου σχετικά με τους
κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς
ελέγχους που εφαρμόζονται στο
ενδοκοινοτικό εμπόριο ζώντων ζώων
και προϊόντων με προοπτική την
υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς
για την εφαρμογή της οδηγίας
2008/73/ΕΚ του Συμβουλίου όσον
αφορά τις σελίδες πληροφοριών στο
διαδίκτυο που περιέχουν καταλόγους
εγκαταστάσεων και εργαστηρίων
που εγκρίθηκαν από τα κράτη μέλη
σύμφωνα με την κοινοτική
κτηνιατρική και ζωοτεχνική
νομοθεσία
όσον αφορά την ανάπτυξη ενός
ενοποιημένου μηχανογραφικού
κτηνιατρικού συστήματος
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14.1.2003
Απόφαση
2004/292/EK
της
Επιτροπής
ΕΕ L 94 της
31.3.2004
Απόφαση
97/152/ΕΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 59 της
28.2.1997
Απόφαση
97/394/ΕΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 164 της
21.6.1997

σχετικά με την εφαρμογή του
συστήματος TRACES και την
τροποποίηση της απόφασης
92/486/ΕΟΚ
όσον αφορά τα στοιχεία τα οποία
πρέπει να περιληφθούν στο
μηχανογραφημένο δελτίο των
παρτίδων ζώων ή ζωικών
προϊόντων των προερχομένων από
τρίτες χώρες τα οποία απετέλεσαν
αντικείμενο επαναποστολής
για τη θέσπιση των ελάχιστων
δεδομένων που απαιτούνται για τις
βάσεις δεδομένων για τα ζώα και τα
προϊόντα που εισάγονται στην
Κοινότητα
π.δ/γμα 282/1997
(Α¨204)

Σύσταση και
αναδιάρθρωση των
περιφερειακών
κτηνιατρικών υπηρεσιών
Υπουργείου Γεωργίας

ΚΑΘΕΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΖΩΑ

Κανονισμός
998/2003 του
Ευρωπαικού
Κοινοβουλίου
και του
Συμβουλίου
ΕΕ L 146 της
13.6.2003

για τους υγειονομικούς όρους που
εφαρμόζονται στις μη εμπορικού
χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων
συντροφιάς και για την τροποποίηση
της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του
Συμβουλίου
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Κανονισμός
206/2010 της
Επιτροπής
ΕΕ L 73 της
20.3.2010
Κανονισμός
798/2008 της
Επιτροπής
ΕΕ L 226 της
23.8.2008

Κανονισμός
318/2007 της
Επιτροπής
ΕΕ L 84 της
24.3.2007
Κανονισμός
1739/2005
της
Επιτροπής
ΕΕ L 279 της
22.10.2005
Κανονισμός
1251/2008
της
Επιτροπής
ΕΕ L 337 της
16.12.2008
Οδηγία
64/432/ΕΟΚ
του

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
για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων
χωρών, εδαφών, ζωνών ή
διαμερισμάτων από τα οποία
επιτρέπεται να εισαχθούν και να
διαμετακομισθούν μέσω της
Κοινότητας πουλερικά και κρέας
πουλερικών και για καθορισμό των
απαιτήσεων κτηνιατρικής
πιστοποίησης
για καθορισμό των υγειονομικών
όρων για εισαγωγές ορισμένων
πτηνών στην Κοινότητα και για
καθορισμό των συνθηκών της
περιόδου απομόνωσης (καραντίνας)
για καθορισμό των όρων
υγειονομικού ελέγχου για την
μετακίνηση των ζώων τσίρκου
μεταξύ των κρατών μελών
για την εφαρμογή της οδηγίας
2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου όσον
αφορά τους όρους και τις απαιτήσεις
πιστοποίησης για τη διάθεση στην
αγορά και την εισαγωγή ζώων
υδατοκαλλιέργειας και προϊόντων
τους στην Κοινότητα, καθώς και για
την κατάρτιση καταλόγου ειδών
περί προβλημάτων υγειονομικού
ελέγχου στον τομέα των
ενδοκοινοτικών συναλλαγών

π.δ/γμα 308/2000
(Α΄252)

Όροι υγειονομικού ελέγχου
που διέπουν το εμπόριο
ορισμένων ειδών ζώντων
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Συμβουλίου
ΕΕ 121 της
29.7.1964

βοοειδών και χοιροειδών

Οδηγία
2004/68/ΕΚ
του
Συμβουλίου
ΕΕ L 139 της
30.4.2004

σχετικά με τον καθορισμό κανόνων
υγειονομικού ελέγχου για την
εισαγωγή στην Κοινότητα και τη
διαμετακόμιση μέσω αυτής
ορισμένων ζώντων οπληφόρων
ζώων, για την τροποποίηση των
οδηγιών 90/426/EOK και 92/65/EOK
και για την κατάργηση της οδηγίας
72/462/ΕΟΚ

π.δ/γμα 245/2006
(Α΄260)

Οδηγία
91/68/ΕΟΚ
του
Συμβουλίου
ΕΕ L 46 της
19.2.1991

σχετικά με το καθεστώς υγειονομικού
ελέγχου που διέπει το ενδοκοινοτικό
εμπόριο αιγοπροβάτων

π.δ/γμα 242/2005
(Α΄291)

Οδηγία
92/65/ΕΟΚ
του
Συμβουλίου
ΕΕ L 268 της
14.9.1992

καθορίζει τους όρους υγειονομικού
ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και
τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων,
σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων
που δεν υπόκεινται, όσον αφορά
τους όρους υγειονομικού ελέγχου,
στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που
αναφέρονται στο τμήμα Ι του
παραρτήματος Α της οδηγίας
90/425/ΕΟΚ

π.δ/γμα 184/1996
(Α΄137)

ζώων σε συμμόρφωση
προς τις Οδηγίες
64/432/ΕΟΚ και
72/462/ΕΟΚ του
Συμβουλίου
Κανόνες υγειονομικού
ελέγχου για την εισαγωγή
και τη
διαμετακόμιση ορισμένων
ζώντων οπληφόρων
ζώων,
σε συμμόρφωση προς την
οδηγία του Συμβουλίου
2004/68/ΕΚ και
τροποποίηση ορισμένων
διατάξεων.
Υγειονομικοί όροι τους
οποίους πρέπει να
πληρούν τα
ζώντα αιγοπρόβατα, που
αποτελούν αντικείμενο
εμπορίου, σε
συμμόρφωση προς την
Οδηγία 91/68/
ΕΟΚ του Συμβουλίου,
όπως ισχύει.
Όροι υγειονομικού ελέγχου
που διέπουν το εμπόριο
και τις εισαγωγές ζώων,
σπέρματος, ωαρίων και
εμβρύων που δεν
υπόκεινται, όσον αφορά
τους όρους υγειονομικού
ελέγχου, στις ειδικές
ρυθμίσεις που
αναφέρονται στο τμήμα Ι
του παραρτήματος Γ΄ του
ΠΔ 420/1993 (Α΄179) σε
συμμόρφωση προς την
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Οδηγία
2009/156/ΕΚ
του
Συμβουλίου
ΕΕ L 192 της
23.7.2010

σχετικά με τους όρους υγειονομικού
ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση
των ιπποειδών και τις εισαγωγές
ιπποειδών προέλευσης τρίτων
χωρών

π.δ/γμα 44/2012 (Α΄9)

Οδηγία
2009/158/ΕΚ
του
Συμβουλίου
ΕΕ L 343 της
22.12.2009

σχετικά με τους όρους υγειονομικού
ελέγχου που διέπουν τις
ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις
εισαγωγές πουλερικών και αυγών για
επώαση από τρίτες χώρες

π.δ/γμα 45/2011 (Α΄111)

Οδηγία
2006/88/ΕΚ
του
Συμβουλίου
ΕΕ L 328 της
24.11.2006

σχετικά με τις απαιτήσεις
υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα
υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα
τους και σχετικά με την πρόληψη και
την καταπολέμηση ορισμένων
ασθενειών των υδρόβιων ζώων

Π.δ/γμα 28/2009 (Α΄46)

Οδηγία 92/65/ΕΟΚ του
Συμβουλίου και εκτέλεση
της 95/176/ΕΟΚ Απόφαση
της Επιτροπής
Όροι υγειονομικού ελέγχου
που διέπουν
τη διακίνηση των
ιπποειδών και τις
εισαγωγές ιπποειδών
προέλευσης τρίτων
χωρών, σε
συμμόρφωση με την
Οδηγία 2009/156/ΕΚ
Όροι υγειονομικού ελέγχου
που διέπουν τις
συναλλαγές με άλλα κράτη
μέλη της Ε.Ε. και τις
εισαγωγές πουλερικών και
αυγών για επώαση από
τρίτες χώρες, σε
συμμόρφωση με την
Οδηγία 2009/158/ΕΚ του
Συμβουλίου
Απαιτήσεις υγειονομικού
ελέγχου για τα ζώα
υδατοκαλ−
λιέργειας και τα προϊόντα
τους και μέτρα για την
πρόληψη και την
καταπολέμηση ορισμένων
ασθενει−
ών των υδρόβιων ζώων,
σε συμμόρφωση με τις
Οδη−
γίες 2006/88/ΕΚ του
Συμβουλίου και
2008/53/ΕΚ της
Επιτροπής της Ε.Ε.
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Οδηγία
88/407/ΕΟΚ
του
Συμβουλίου
ΕΕ L 194 της
22.7.1988

για τον καθορισμό των απαιτήσεων
υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν
στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και
στις εισαγωγές κατεψυγμένου
σπέρματος βοοειδών

π.δ/γμα 130/2006
(Α΄142)

Οδηγία
90/429/ΕΟΚ
του
Συμβουλίου
ΕΕ L 224 της
18.8.1990

για τον καθορισμό των απαιτήσεων
υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν
στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και στις
εισαγωγές σπέρματος χοίρων

π.δ/γμα 218/1992
(Α΄115)

Οδηγία
89/556/ΕΟΚ
ΕΕ L 302 της
19.10.1989

για τον καθορισμό των υγειονομικών
όρων που διέπουν το ενδοκοινοτικό
εμπόριο και τις εισαγωγές εμβρύων
κατοικιδίων βοοειδών

π.δ/γμα 312/1991
(Α΄109)

Υγειονομικός έλεγχος
σπέρματος βοοειδών σε
συμ−
μόρφωση προς την
Οδηγία 88/407/ΕΟΚ του
Συμβου−
λίου, όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την Οδη−
γία 2003/43/ΕΚ του
Συμβουλίου.
Υγειονομικοί όροι που
πρέπει να πληρούνται από
το σπέρμα χοίρων που
αποστέλλεται στην Ελλάδα
από άλλα κράτη μέλη ή
εισάγεται σ αυτήν από
τρίτες χώρες, καθώς και το
σπέρμα που αποστέλλεται
από την Ελλάδα προς τα
άλλα κράτη μέλη σε
συμμόρφωση προς την
Οδηγία 90/429/ΕΟΚ του
Συμβουλίου
Υγειονομικοί όροι που
πρέπει να πληρούν τα
έμβρυα βοοειδών που
αποστέλλονται στην
Ελλάδα από άλλα κράτη
μέλη ή εισάγονται σ αυτή
από τρίτες χώρες, όπως
επίσης και τα έμβρυα
βοοειδών που
αποστέλλονται από την
Ελλάδα προς τα άλλα
κράτη μέλη σε
συμμόρφωση προς την
Οδηγία 89/556/ΕΟΚ
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Απόφαση
2008/185/ΕΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 59 της
4.3.2008
Απόφαση
2004/558/ΕΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 249 της
23.7.2004
Απόφαση
2003/467/ΕΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 156 της
25.6.2003
Απόφαση
93/52/ΕΟΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 13 της
21.1.1993
Απόφαση
2004/211/ΕΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 73 της
11.3.2004
Απόφαση

για παροχή συμπληρωματικών
εγγυήσεων κατά το ενδοκοινοτικό
εμπόριο χοίρων όσον αφορά τη νόσο
Aujeszky (ψευδολύσσα) και για τα
κριτήρια σχετικά με την παροχή
στοιχείων γι’ αυτή τη νόσο
για την εφαρμογή της οδηγίας
64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά
με συμπληρωματικές εγγυήσεις για
το ενδοκοινοτικό εμπόριο βοοειδών
όσον αφορά τη λοιμώδη
ρινοτραχειίτιδα των βοοειδών και την
έγκριση προγραμμάτων εκρίζωσης
που υπέβαλαν ορισμένα κράτη μέλη
για τη θέσπιση καθεστώτος επίσημης
απαλλαγής από τη φυματίωση, τη
βρουκέλωση και την ενζωοτική
λεύκωση των βοοειδών σε ορισμένα
κράτη μέλη και περιφέρειες κρατών
μελών όσον αφορά τις αγέλες
βοοειδών
που διαπιστώνει την τήρηση εκ
μέρους ορισμένων κρατών μελών ή
περιοχών των όρων σχετικά με τη
βρουκέλλωση (Br. melitensis) και
που τους αναγνωρίζει το καθεστώς
κράτους μέλους ή περιοχής επίσημα
απαλλαγμένης από την ασθένεια
αυτή
για την κατάρτιση καταλόγου των
τρίτων χωρών και των περιοχών τους
από τις οποίες τα κράτη μέλη
εγκρίνουν τις εισαγωγές ζώντων
ιπποειδών και σπέρματος, ωαρίων
και εμβρύων ιπποειδών και για την
τροποποίηση των αποφάσεων
93/195/ΕOΚ και 94/63/ΕΚ
σχετικά με τους υγειονομικούς όρους
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92/260/ΕΟΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 130 της
15.5.1992
Απόφαση
93/195/ΕΟΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 86 της
6.4.1993
Απόφαση
93/196/ΕΟΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 86 της
6.4.1993
Απόφαση
93/197/ΕΟΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 86 της
6.4.1993
Απόφαση
2009/177/ΕΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 63 της
7.3.2009
Απόφαση
2003/803/ΕΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 312 της
27.11.2003

και την υγειονομική πιστοποίηση που
απαιτούνται για την προσωρινή
αποδοχή καταχωρημένων ίππων
για τους υγειονομικούς όρους και την
υγειονομική πιστοποίηση που
απαιτούνται για την επανείσοδο
εγγεγραμμένων ίππων
προοριζόμενων για ιπποδρομίες,
διαγωνισμούς και πολιτιστικές
εκδηλώσεις μετά από προσωρινή
εξαγωγή
για τους υγειονομικούς όρους και την
υγειονομική πιστοποίηση που
απαιτούνται για την εισαγωγή
ιπποειδών προς σφαγή
για τους υγειονομικούς όρους και την
υγειονομική πιστοποίηση που
απαιτούνται για την εισαγωγή
εγγεγραμμένων ιπποειδών και
ιπποειδών για την αναπαραγωγή και
κρεατοπαραγωγή
για την εφαρμογή της οδηγίας
2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου όσον
αφορά το πρόγραμμα επιτήρησης και
εξάλειψης και το χαρακτηρισμό
κρατών μελών, ζωνών και
διαμερισμάτων ως απαλλαγμένων
από ασθένειες
σχετικά με την καθιέρωση ενός
υποδείγματος διαβατηρίου για τις
ενδοκοινοτικές μετακινήσεις σκύλων,
γατών και κουναβιών
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Απόφαση
2011/874/ΕΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 343 της
23.12.2011

Απόφαση
2004/839/ΕΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 361 της
8.12.2004
Απόφαση
2005/64/ΕΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 27 της
29.1.2005
Απόφαση
2005/91/ΕΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 31 της
4.2.2005
Απόφαση
2011/630/ΕΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 247 της
24.9.2011
Απόφαση

για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων
χωρών και περιοχών τους από τις
οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές
στην Ένωση σκύλων, γατών και
κουναβιών και οι μετακινήσεις μη
εμπορικού χαρακτήρα περισσότερων
από πέντε σκύλων, γατών και
κουναβιών καθώς και για τα
υποδείγματα υγειονομικών
πιστοποιητικών για τις εισαγωγές και
τις μετακινήσεις μη εμπορικού
χαρακτήρα των προαναφερόμενων
ζώων στην Ένωση
για τη θέσπιση των υγειονομικών
όρων που εφαρμόζονται στις μη
εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις
σκύλων και γάτων μικρής ηλικίας από
τρίτες χώρες στην Κοινότητα
για την εφαρμογή της οδηγίας
92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον
αφορά τους όρους εισαγωγής γάτων,
σκύλων και κουναβιών που
προορίζονται για εγκεκριμένους
οργανισμούς, ινστιτούτα ή κέντρα
για τον καθορισμό της περιόδου μετά
την οποία θεωρείται ότι ισχύει ο
αντιλυσσικός εμβολιασμός

σχετικά με τις εισαγωγές σπέρματος
βοοειδών στην Ένωση

για την εισαγωγή στην Κοινότητα
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2009/893/ΕΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 320 της
5.12.2009
Απόφαση
2010/472/ΕΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 228 της
31.8.2010
Απόφαση
2010/471/ΕΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 228 της
31.8.2010
Απόφαση
2006/168/ΕΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 57 της
28.2.2006

σπέρματος χοίρων όσον αφορά
καταλόγους τρίτων χωρών και
κέντρων συλλογής σπέρματος και
απαιτήσεις πιστοποίησης
για τις εισαγωγές στην Ένωση
σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων
αιγοπροβάτων

σχετικά με τις εισαγωγές στην Ένωση
σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων
ιπποειδών όσον αφορά τους
καταλόγους κέντρων συλλογής και
αποθήκευσης σπέρματος και τις
ομάδες συλλογής και παραγωγής
εμβρύων καθώς και τις απαιτήσεις
πιστοποίησης
για τον καθορισμό των υγειονομικών
όρων και των απαιτήσεων σχετικά με
την έκδοση κτηνιατρικών
πιστοποιητικών για τις εισαγωγές
εμβρύων βοοειδών στην Κοινότητα
και για την κατάργηση της απόφασης
2005/217/ΕΚ
Απόφαση
393733/22.8.1986

Εισαγωγή ζωντανών
ζώων , μη εδώδιμων
προιόντων ζωικής
προέλευσης και
ζωοτροφών

ΚΑΘΕΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Κανονισμός
206/2010
της

για τον καθορισμό καταλόγων τρίτων
χωρών, περιοχών ή τμημάτων τους
από τις οποίες επιτρέπονται οι
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Επιτροπής
ΕΕ L 73 της
20.3.2010
Κανονισμός
798/2008
της
Επιτροπής
ΕΕ L 226
της
23.8.2008
Κανονισμός
2009/119
της
Επιτροπής
ΕΕ L 39 της
10.2.2009

Κανονισμός
605/2010
της
Επιτροπής

ΕΕ L 175
της
10.7.2010
Κανονισμός
1664/2006
της
Επιτροπής
ΕΕ L 320
της
18.11.2006

εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ορισμένων ζώων και νωπού κρέατος,
καθώς και των απαιτήσεων
κτηνιατρικής πιστοποίησης
για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων
χωρών, εδαφών, ζωνών ή
διαμερισμάτων από τα οποία
επιτρέπεται να εισαχθούν και να
διαμετακομισθούν μέσω της
Κοινότητας πουλερικά και κρέας
πουλερικών και για καθορισμό των
απαιτήσεων κτηνιατρικής
πιστοποίησης
για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων
χωρών ή μερών αυτών από τις
οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές
εντός, ή η διαμετακόμιση διαμέσου,
της Κοινότητας κρέατος αγρίων
κονικλοειδών, ορισμένων αγρίων
χερσαίων θηλαστικών και
εκτρεφόμενων κουνελιών, καθώς και
για τις απαιτήσεις κτηνιατρικής
πιστοποίησης
σχετικά με τον καθορισμό όρων για
την υγεία των ζώων, τη δημόσια υγεία
και την κτηνιατρική πιστοποίηση όσον
αφορά την εισαγωγή στην
Ευρωπαϊκή Ένωση νωπού γάλακτος
και γαλακτοκομικών προϊόντων που
προορίζονται για ανθρώπινη
κατανάλωση
για την τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 2074/2005 σχετικά με
μέτρα εφαρμογής για ορισμένα
προϊόντα ζωικής προέλευσης που
προορίζονται για κατανάλωση από
τον άνθρωπο και για την κατάργηση
ορισμένων μέτρων εφαρμογής
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Κανονισμός
142/2011
της
Επιτροπής
ΕΕ L 54 της
26.2.2011

Οδηγία
92/118/ΕΟΚ
του
Συμβουλίου
(άρθρο 6)
ΕΕ L 62 της
15.3.1993

Απόφαση
2000/572/ΕΚ
της
Επιτροπής
ΕΕ L 240
της
23.9.2000
Απόφαση
2007/777/ΕΚ
της

για την εφαρμογή του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί υγειονομικών
κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και
παράγωγα προϊόντα που δεν
προορίζονται για κατανάλωση από
τον άνθρωπο και για την εφαρμογή
της οδηγίας 97/78/ΕΚ του
Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα
δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται
από κτηνιατρικούς ελέγχους στα
σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην
εν λόγω οδηγία
για τον καθορισμό των όρων
υγειονομικού ελέγχου καθώς και των
υγειονομικών όρων που διέπουν το
εμπόριο και τις εισαγωγές στην
Κοινότητα προϊόντων που δεν
υπόκεινται, όσον αφορά τους
προαναφερόμενους όρους, στις
ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που
αναφέρονται στο κεφάλαιο Ι του
παραρτήματος Α της οδηγίας
89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους
παθογόνους παράγοντες, της οδηγίας
90/425/ΕΟΚ
για τον καθορισμό των όρων όσον
αφορά την υγεία των ζώων και τη
δημόσια υγεία καθώς και την
κτηνιατρική πιστοποίηση για την
εισαγωγή κιμάδων και
παρασκευασμάτων κρέατος
προερχομένων από τρίτες χώρες και
για την κατάργηση της απόφασης
97/29/ΕΚ
για τον καθορισμό όρων υγείας των
ζώων, όρων δημόσιας υγείας και
υποδειγμάτων πιστοποιητικών όσον

π.δ/γμα 297/1997
(Α΄213)

Καθορισμός των όρων
υγειονομικού ελέγχου και
των υγειονομικών όρων
που διέπουν το εμπόριο και
τις εισαγωγές ορισμένων
προϊόντων ζωικής
προέλευσης σε
συμμόρφωση προς την
Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του
Συμβουλίου και
τροποποίηση των ΠΔ/των
243/1993(Α΄107) και
420/1993 (Α΄197)
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Επιτροπής
ΕΕ L 312
της
30.11.2007

αφορά ορισμένα προϊόντα με βάση το
κρέας και επεξεργασμένα στομάχια,
ουροδόχους κύστεις και έντερα για
κατανάλωση από τον άνθρωπο, που
εισάγονται από τρίτες χώρες, και για
την κατάργηση της απόφασης
2005/432/ΕΚ

ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
για τη θέσπιση κανόνων
πρόληψης,
καταπολέμησης και
εξάλειψης ορισμένων
μεταδοτικών
Κανονισμός 999/2001
σπογγωδών
Κοινοβουλίου και
εγκεφαλοπαθειών
Συμβουλίου
«
«

Κανονιστικές πράξεις εφαρμοστικών μέτρων και
μεταφοράς Οδηγιών

Απόφαση
133363/23.12.2011
Εγχειρίδιο ΣΕΒ 2009
2η έκδοση
Απόφαση
259179/16.12.2008
(Β΄2645)

«

Απόφαση
133364/23.12.2011
Εγχειρίδιο ΜΣΕ 2009
2η έκδοση

«

Απόφαση
258910/14.07.2008
(Β΄1473)

«

Κανονισμός 1266/2007
της Επιτροπής

σχετικά με κανόνες
εφαρμογής της οδηγίας
2000/75/ΕΚ του
Συμβουλίου όσον αφορά

Εθνική Νομοθεσία

Πρόγραμμα Επιτήρησης,
Ελέγχου και Εξάλειψης της
ΣΕΒ
Εγχειρίδιο οδηγιών εφαρμογής
προγράμματος ΣΕΒ
Σχέδιο άμεσης δράσης για την
BSE στα Βοοειδή
Πρόγραμμα Επιτήρησης,
Ελέγχου και Εξάλειψης των
ΜΣΕ στα μικρά μηρυκαστικά
Εγχειρίδιο οδηγιών εφαρμογής
προγράμματος ΜΣΕ
Σχέδιο άμεσης δράσης για την
BSE στα πρόβατα και αίγες
όπως τροποποιήθηκε
(261215/28.5.09 ΥΑ)
Κανόνες εφαρμογής της
οδηγίας 2000/75/ΕΚ
(καταρροϊκός πυρετός)
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την καταπολέμηση, την
παρακολούθηση και την
επιτήρηση του καταρροϊκού
πυρετού του προβάτου και
τους περιορισμούς στις
μετακινήσεις ορισμένων
ζώων ευπαθών ειδών
για τη θέσπιση ειδικών
διατάξεων σχετικών με
μέτρα καταπολέμησης και
εξάλειψης του καταρροϊκού
πυρετού του προβάτου

«

Απόφαση
260914/12.01.2009
(Β΄104)
Απόφαση
258944/07.08.2008
(Β΄ 1727)

«

π.δ/γμα 33/2003
(Α΄34)

Οδηγία 2000/75/ΕΚ
του Συμβουλίου

Οδηγία 2003/85/ΕΚ
του Συμβουλίου

σχετικά με τη θέσπιση
κοινοτικών μέτρων για την
καταπολέμηση του
αφθώδους πυρετού, την
κατάργηση της οδηγίας
85/511/ΕΟΚ και των
αποφάσεων 89/531/ΕΟΚ
και 91/665/ΕΟΚ και με την
τροποποίηση της οδηγίας
92/46/ΕΟΚ

π.δ/γμα 32/2007
(Α΄30)
Απόφαση
258618/03.03.2008
(Β΄451)

Πρόγραμμα επιτήρησης
καταρροϊκού πυρετού
Σχέδιο άμεσης δράσης για τον
καταρροϊκό πυρετό
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ
ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ
ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΣΕ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΟΔΗΓΙΑ 2000/75/ΕΚ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

MΕΤΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ,
ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2003/85/ΕΚ.
Σχέδιο άμεσης δράσης για τον
Αφθώδη Πυρετό
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Εγκύκλιος
258996/15.09.2008

Οδηγία 2001/89/ΕΚ
του Συμβουλίου

Οδηγία 92/119/ΕΚ του
Συμβουλίου

Οδηγία 92/35/ΕΟΚ του
Συμβουλίου

σχετικά με κοινοτικά μέτρα
για την καταπολέμηση της
κλασσικής πανώλους των
χοίρων

για τη θέσπιση γενικών
κοινοτικών μέτρων
καταπολέμησης ορισμένων
ασθενειών των ζώων
καθώς και ειδικών μέτρων
για τη φυσαλιδώδη νόσο
των χοίρων

για την θέσπιση των
κανόνων ελέγχου και των

π.δ/γμα 39/2005
(Α΄57)
Απόφαση
276914/11.11.2003
Απόφαση
258564/05.02.2008
(Β΄ 231)
Απόφαση
258564/05.02.2008
(Β΄ 231)

π.δ/γμα 138/1995 (Α΄
88)

Απόφαση
258933/05.08.2008
(Β΄1662)
π.δ/γμα 33/1994
(Α΄25)

Εφαρμοστικές οδηγίες για το
Σχέδιο αντιμετώπισης
έκτακτης ανάγκης για την
καταπολέμηση του Αφθώδους
Πυρετού
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΟΥΣ ΤΩΝ
ΧΟΙΡΩΝ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ
2001/89/ΕΚ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ ΠΔ 133/1992 Α΄ 66
Σχέδιο άμεσης δράσης για την
κλασσική πανώλη χοίρων
Πρόγραμμα επιτήρησης για
την κλασσική πανώλη χοίρων
Πρόγραμμα επιτήρησης
φυσαλιδώδους νόσου χοίρων
Θέσπιση γενικών
καταπολέμησης ορισμένων
ασθενειών των ζώων καθώς
και ειδικών μέτρων για τη
φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων
σε συμμόρφωση προς την
οδηγία 92/119/ΕΟΚ του
Συμβουλίου
Σχέδιο άμεσης δράσης για τις
ασθένειες της Οδηγίας
92/119/ΕΟΚ
ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ
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μέτρων καταπολέμησης
της πανώλης των ίππων

Οδηγία 2002/60/ΕΚ
του Συμβουλίου

Οδηγία 64/432/ΕΟΚ
του Συμβουλίου

για τη θέσπιση ειδικών
διατάξεων για την
καταπολέμηση της
αφρικανικής πανώλης των
χοίρων και την
τροποποίηση της οδηγίας
92/119/ΕΟΚ όσον αφορά
την πολιοεγκεφαλίτιδα του
χοίρου και την αφρικανική
πανώλη των χοίρων

περί προβλημάτων
υγειονομικού ελέγχου στον
τομέα των ενδοκοινοτικών
συναλλαγών βοοειδών και
χοιροειδών

ΓΙΑΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΝΩΛΟΥΣ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ
ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 92/35/ΕΟΚ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

π.δ/γμα 37/2005
(Α΄56)

π.δ/γμα 308/2000
(Α΄252)

Οδηγία 64/432/ΕΟΚ
του Συμβουλίου

π.δ/γμα 101/1985
(Α΄32)

Οδηγία 64/432/ΕΟΚ
του Συμβουλίου
Οδηγία 82/894/ΕΟΚ
του Συμβουλίου

για την κοινοποίηση των
ασθενειών των ζώων μέσα
στην Κοινότητα

Απόφαση
286861/30.12.2003
Απόφαση
261463/11.9.2009
(Β΄2006)

Οδηγία 91/68/ΕΟΚ του

σχετικά με το καθεστώς

π.δ/γμα 242/2005

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΟΥΣ
ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠ/ΣΗ
ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι ΤΟΥ
Π.Δ. 138/1995 Α88 ΣΕ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΟΔΗΓΙΑ 2002/60/ΕΚ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΟΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΕ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ 64/432/ΕΟΚ ΚΑΙ
72/462/ΕΟΚ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΛΗΨΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ
ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ
ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΝΖΩΟΤΙΚΗΣ ΛΕΥΚΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ.
Πρόγραμμα εξάλειψης
ενζωοτικής λεύκωσης
βοοειδών
Κοινοποίηση ασθενειών στην
Ε.Ε.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥΣ
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Συμβουλίου

Οδηγία 2009/156/ΕΚ
του Συμβουλίου

υγειονομικού ελέγχου που
διέπει το ενδοκοινοτικό
εμπόριο αιγοπροβάτων

σχετικά με τους όρους
υγειονομικού ελέγχου που
διέπουν τη διακίνηση των
ιπποειδών και τις
εισαγωγές ιπποειδών
προέλευσης τρίτων χωρών

(Α΄291)

Απόφαση
1939/54866/11.5.2012

ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΖΩΝΤΑ
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΠΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΟΔΗΓΙΑ 91/68/ΕΟΚ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥΣ
ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΙΠΠΟΕΙΔΗ
ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ
ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Η ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ
Σ ΑΥΤΗΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ
ΧΩΡΕΣ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΑ ΙΠΠΟΕΙΔΗ ΠΟΥ
ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΛΛΑ
ΚΡΑΤΗ -ΜΕΛΗ ΤΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 90/426/ΕΟΚ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής
διερεύνησης νοσημάτων
ιπποειδών
Πρόγραμμα Επιτήρησης του
Πυρετού του Δυτικού Νείλου
στα ιπποειδή και τα άγρια
πτηνά

Απόφαση 735/2012

Δαπάνες καταπολέμησης
ασθενειών

Εγκύκλιος
207406/3.1.2003

Εγχειρίδιο διαγνωστικής για
την κλασσική πανώλη χοίρων

π.δ/γμα 528/1991
(Α΄204)
Απόφαση
366210/29.5.2000

Απόφαση 2009/470/ΕΚ
του Συμβουλίου
Απόφαση 2002/106/ΕΚ
της Επιτροπής

σχετικά με ορισμένες
δαπάνες στον κτηνιατρικό
τομέα
για την έγκριση
διαγνωστικού εγχειριδίου
με διαγνωστικές
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Απόφαση 2003/422/ΕΚ
της Επιτροπής

διαδικασίες, μεθόδους
δειγματοληψίας και
κριτήρια για την
αξιολόγηση των
εργαστηριακών δοκιμών
επιβεβαίωσης της κλασικής
πανώλους των χοίρων
για την έγκριση
διαγνωστικού εγχειριδίου
για την αφρικανική πανώλη
των χοίρων

Εγχειρίδιο διαγνωστικής
αφρικανικής πανώλης χοίρων
Απόφαση
260918/14.01.2009
(Β΄75)

Απόφαση 2000/807/ΕΚ
της Επιτροπής

για τον καθορισμό της
κωδικοποιημένης μορφής
και των κωδικών όσον
αφορά τη γνωστοποίηση
ασθενειών ζώων σύμφωνα
με την οδηγία 82/894/ΕΟΚ
του Συμβουλίου και για την
κατάργηση των
αποφάσεων 84/90/ΕΟΚ και
90/442/ΕΟΚ

Σχέδιο άμεσης δράσης για την
αφρικανική πανώλη χοίρων

Γνωστοποίηση ασθενειών /
σύστημα ADNS

π.δ/γμα 133/1992
(Α΄66)

Περί μέτρων πρόληψης
και καταστολής των
μεταδοτικών
νόσων στα ζώα
ΕΠΙΒΟΛΗ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ
ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ.

Ν. 3941/1929 (Α΄62)

Περί κυρώσεως

Το από 26.3.1936 Β.Δ.
(Α΄174)
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ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΤΗΝΩΝ, ΙΧΘΥΩΝ, ΜΕΛΙΣΣΩΝ & ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ
Κανονιστικές πράξεις εφαρμοστικών μέτρων και
Ενωσιακή νομοθεσία
μεταφοράς Οδηγιών
για την εφαρμογή της Οδηγίας
2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου
Κανονισμός του
όσον αφορά τα μέτρα για τον
Συμβουλίου
περιορισμό της αυξημένης
175/2010/EΕ
θνησιμότητας στα στρείδια του
(EE L 52/1)
είδους Crassostrea gigas σε
συνδυασμό με την ανίχνευση
του ερπητοϊού των στρειδιών 1
μvar (OsHV-1 μvar)
για την εφαρμογή της Οδηγίας
2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου
όσον αφορά τους όρους και τις
Κανονισμός του
απαιτήσεις πιστοποίησης για τη
Συμβουλίου
διάθεση στην αγορά και την
1251/2008/EΚ
εισαγωγή ζώων
(EE L 337/41)
υδατοκαλλιέργειας και
προϊόντων τους στην Κοινότητα,
καθώς και για την κατάρτιση
καταλόγου ειδών-φορέων

Ν. 4116/1960 (Α΄165)

Συμφώνου ίδρυσης
Διεθνούς Γραφείου
Επιζωοτιών (ΟΙΕ)
Περί κυρώσεως Διεθνούς
Υγειονομικής Σύμβασης
για την πρόληψη του
Αφθώδους Πυρετού

Ν. 2213/1994 (Α΄74)

Κύρωση καταστατικού
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Καταπολέμησης
Αφθώδους Πυρετού

Εθνική νομοθεσία
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Κανονισμός της
Επιτροπής
616/2009/ΕΚ
(EE L 181/16)

Οδηγία του
Συμβουλίου
92/65/ΕΟΚ
(ΕΕ L 268/54)

Οδηγία του
Συμβουλίου
2009/158/ΕΚ
(ΕΕ L 343/74)

για την εφαρμογή της Οδηγίας
2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου
όσον αφορά την έγκριση
διαμερισμάτων πουλερικών και
διαμερισμάτων άλλων πτηνών
σε αιχμαλωσία σχετικά με τη
γρίπη των πτηνών, και τα
συμπληρωματικά προληπτικά
μέτρα βιοασφάλειας στα εν λόγω
διαμερίσματα
που καθορίζει τους όρους
υγειονομικού ελέγχου που
διέπουν το εμπόριο και τις
εισαγωγές στην Κοινότητα
ζώων, σπέρματος, ωαρίων και
εμβρύων που δεν υπόκεινται,
όσον αφορά τους όρους
υγειονομικού ελέγχου, στις
ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που
αναφέρονται στο Τμήμα Ι του
παραρτήματος Α της Οδηγίας
90/425/ΕΟΚ

σχετικά με τους όρους
υγειονομκού ελέγχου που
διέπουν τις ενδοκοινοτικές
συναλλαγές και τις εισαγωγές
από τρίτες χώρες ζωντανών
πουλερικών και αυγών προς
επώαση

Π.Δ/γμα 184/1996
(Α΄137)

Π.Δ/γμα 45/2011
(Α΄111)

Υπ. Απόφαση
326853/27.2.1995
(Β΄ 267)

Όροι υγειονομικού ελέγχου που
διέπουν το εμπόριο και τις
εισαγωγές ζώων, σπέρματος,
ωαρίων και εμβρύων που δεν
υπόκεινται, όσον αφορά τους
όρους υγειονομικού ελέγχου, στις
ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που
αναφέρονται στο Τμήμα Ι του
παραρτήματος Γ του Π.δ/τος
420/1993 (Α΄ 179) σε
συμμόρφωση προς την οδηγία
92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου και
εκτέλεση της 95/176/ΕΟΚ
Απόφαση της Επιτροπής
Όροι υγειονομκού ελέγχου που
διέπουν τις συναλλαγές με άλλα
κράτη μέλη της Ε.Ε. και τις
εισαγωγές πουλερικών και αυγών
για επώαση από τρίτες χώρες σε
συμμόρφωση με την Οδηγία
2009/158/ΕΚ του Συμβουλίου
Κριτήρια και διαδικασία έγκρισης
των επιχειρήσεων που
πραγματοποιούν ενδοκοινοτικές
συναλλαγές πουλερικών και
αυγών επώασης
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Οδηγία του
Συμβουλίου
2005/94/ΕΚ
(EE L 10/16)

Οδηγία του
Συμβουλίου
92/66/ΕΟΚ
(ΕΕ L 260/1)

Οδηγία του
Συμβουλίου
2006/88/ΕΚ
(EE L 328/14)
Οδηγία της
Επιτροπής
2008/53/ΕΚ
(ΕΕ L 117/27)
Απόφαση της
Επιτροπής
2006/415/ΕΚ
(ΕΕ L 164/51)

σχετικά με κοινοτικά μέτρα για
την καταπολέμηση της γρίπης
των πτηνών και την κατάργηση
της Οδηγίας 92/40/ΕΟΚ

για τη θέσπιση κοινοτικών
μέτρων για την καταπολέμηση
της ψευδοπανώλους των
πτηνών

σχετικά με τις απαιτήσεις
υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα
ιχθυοκαλλιέργειας και τα
προϊόντα τους και σχετικά με την
πρόληψη και καταπολέμηση
ορισμένων ασθενειών των
υδρόβιων ζώων
για τροποποίηση του
Παραρτήματος IV της Οδηγίας
2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου
όσον αφορά την εαρινή ιαιμία
του κυπρίνου (ΕΙΚ)
για τη λήψη ορισμένων μέτρων
προστασίας λόγω της
εμφάνισης κρουσμάτων γρίπης
των πτηνών υψηλής
παθογονικότητας του υποτύπου
H5N1 σε πουλερικά

Π.Δ/γμα 33/2008
(Α΄ 59)

Μέτρα για την καταπολέμηση της
γρίπης των πτηνών σε
συμμόρφωση με την Οδηγία
2005/94 του Συμβουλίου

Υπ. Απόφαση
258754/22.4.2008
( Β΄ 840)

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την
αντιμετώπιση της γρίπης των
πτηνών

Π.Δ/γμα 141/1996
(Α΄108)

Μέρος ΙΙ Υπ.
Απόφασης
279719/19.11.2004
(Β΄ 1760)

Π.Δ/γμα 28/2009
(Α΄ 46)

Θέσπιση μέτρων για την
καταπολέμηση της
ψευδοπανώλους των πτηνών σε
συμμόρφωση προς την οδηγία
92/66/ΕΟΚ του Συμβουλίου
Εφαρμογή σχεδίου επείγουσας
επέμβασης για την ψευδοπανώλη
των πτηνών

Απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου
για τα ζώα ιχθυοκαλλιέργειας και
τα προϊόντα τους και μέτρα για την
πρόληψη και καταπολέμηση
ορισμένων ασθενειών των
υδρόβιων ζώων
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στην Κοινότητα και για την
κατάργηση της απόφασης
2006/135/ΕΚ

Απόφαση της
Επιτροπής
2006/416/ΕΚ
(ΕΕ L 164/61)

Απόφαση της
Επιτροπής
2006/563/ΕΚ
(ΕΕ L 222/11)

Απόφαση της
Επιτροπής
2007/598/ΕΚ
(ΕΕ L 230/20)

Απόφαση της
Επιτροπής
2010/367/ΕΕ
(ΕΕ L 166/22)
Απόφαση της
Επιτροπής
2006/437/ΕΚ
(ΕΕ L 237/1)

σχετικά με τη λήψη ορισμένων
προσωρινών μέτρων
λόγω της γρίπης των πτηνών
υψηλής παθογονικότητας
στα πουλερικά ή άλλα πτηνά σε
αιχμαλωσία στην Κοινότητα
σχετικά με ορισμένα μέτρα
προστασίας όσον αφορά
την υψηλής παθογονικότητας
γρίπη των πτηνών του
υποτύπου Η5Ν1 σε άγρια
πτηνά
στην Κοινότητα και για την
κατάργηση της απόφασης
2006/115/ΕΚ
σχετικά με τη λήψη μέτρων για
την πρόληψη της εξάπλωσης
της γρίπης των πτηνών υψηλής
παθογονικότητας σε άλλα πτηνά
που βρίσκονται σε αιχμαλωσία
σε ζωολογικούς κήπους
και εγκεκριμένους οργανισμούς,
ινστιτούτα ή κέντρα
στα κράτη μέλη
για την εφαρμογή από τα κράτη
μέλη προγραμμάτων
επιτήρησης για τη γρίπη των
πτηνών σε πουλερικά και άγρια
πτηνά
για την έγκριση διαγνωστικού
εγχειριδίου για τη γρίπη των
πτηνών όπως προβλέπεται στην
Οδηγία 2005/94/ΕΚ

Υπ. Απόφαση
133361/23.12.2011
(Β΄ 3229)

Εφαρμογή προγράμματος
επιζωοτιολογικής διερεύνησης της
γρίπης των πτηνών (2012)
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Απόφαση της
Επιτροπής
2008/392/ΕΚ
(ΕΕ L 138/12)

Απόφαση της
Επιτροπής
2008/896/ΕΚ
(ΕΕ L 322/30)
Απόφαση της
Επιτροπής
2008/946/ΕΚ
(ΕΕ L 337/94)
Απόφαση της
Επιτροπής
2009/177/ΕΚ
(ΕΕ L 63/15)

Απόφαση της
Επιτροπής
2010/221/ΕΕ
(ΕΕ L 98/7)

για την εφαρμογή της οδηγίας
2006/88 του Συμβουλίου όσον
αφορά τη δημιουργία
ενημερωτικής σελίδας στο
διαδίκτυο με πληροφορίες για τις
επιχειρήσεις παραγωγής
προϊόντων υδατοκαλλιέργειας
και τις εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις μεταποίησης των
προιόντων αυτών
σχετικά με κατευθυντήριες
γραμμές για τους σκοπούς των
συστημάτων επιτήρησης της
υγείας των ζώων βάσει
κινδύνων, τα οποία
προβλέπονται στην Οδηγία
2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου
για την εφαρμογή της Οδηγίας
2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου
όσον αφορά τις απαιτήσεις
καραντίνας για τα ζώα
υδατοκαλλιέργειας
για την εφαρμογή της Οδηγίας
2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου
όσον αφορά το πρόγραμμα
επιτήρησης και εξάλειψης και το
χαρακτηρισμό κρατών μελών,
ζωνών και διαμερισμάτων ως
απαλλαγμένων από ασθένειες
για την έγκριση εθνικών μέτρων
με σκοπό τον περιορισμό του
αντικτύπου ορισμένων
ασθενειών σε ζώα
υδατοκαλλιέργειας και άγρια
υδρόβια ζώα σύμφωνα με το
άρθρο 43 της Οδηγίας
2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου
Π.Δ/γμα 224/1998 (Α΄

Υγειονομικά και
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175)

Π.Δ/γμα 187/2002 (Α΄
173)

Υπ. Απόφαση
258971/26.8.2008
(Β΄ 1785)
Το από 26.3.1936 Β.Δ.
(Α΄174)

Π.Δ/γμα 133/1992 (Α΄66)

λοιπά μέτρα για τον
έλεγχο και την
καταπολέμηση της
σαλμονέλλωσης των
πουλερικών και
άλλες διατάξεις
Τροποποίηση
διατάξεων του
Π/Δ/τος 224/1998
«Υγειονομικά και
λοιπά μέτρα για τον
έλεγχο και την
καταπολέμηση της
σαλμονέλλωσης των
πουλερικών και
άλλες διατάξεις (Α'
175)»
Θέσπιση μέτρων
βιοασφάλειας για τη
γρίπη των πτηνών
Περί μέτρων
πρόληψης και
καταστολής των
μεταδοτικών νόσων
στα ζώα
Επιβολή
υγειονομικών και
λοιπών μέτρων για
την
προστασία και
εξυγίανση της
κτηνοτροφίας από
λοιμώδη και
παρασιτικά
νοσήματα των ζώων
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ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΟΙ
ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Κανονιστικές πράξεις εφαρμοστικών μέτρων
και μεταφοράς Οδηγιών

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Το από 26/03/1936 Β.Δ.
(Α΄174)

Ν. 1623/1986 (Α΄ 115)

ΠΔ 133/1992 (Α΄66)

Οδηγία 2003/99/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου
Απόφαση 2008/341/ΕΚ
Επιτροπής
Απόφαση 2008/425/ΕΚ
Επιτροπής

ΠΔ 41/2006(Α 44)

Περί μέτρων πρόληψης και
καταστολής των μεταδοτικών
νόσων στα ζώα
Κύρωση καταστατικού
Μεσογειακού Προγράμματος
Καταπολέμησης Ζωονόσων
της Παγκόσμιας Οργάνωσης
Υγείας (ΠΟΥ)
Επιβολή υγειονομικών και
λοιπών μέτρων για την
προστασία και εξυγίανση
της κτηνοτροφίας από
λοιμώδη και αρασιτικά
νοσήματα των ζώων

Παρακολούθηση των
ζωονόσων και των
ζωονοσογόνων
παραγόντων

Κριτήρια υποβολής
προγραμμάτων ζωονόσων
σε ΕΕ για έγκριση
Τυπικές απαιτήσεις για
υποβολή
συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων
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Απόφαση 2008/940/ΕΚ
Επιτροπής

Τυπικές απαιτήσεις για τις
εκθέσεις που υποβάλλουμε
τα συγχρηματοδοτούμενα
από την κοινότητα εθνικά
προγράμματα εκρίζωσης
ελέγχου και επιτήρησης των
ζωικών ασθενειών και
ζωονόσων
Σαλμονέλλωση

Κανονισμός 2160/2003
του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου

Καν.1177/06 της
Επιτροπής

Καν.213/09 Επιτροπής,
Καν.200/2010 της
Επιτροπής

Έλεγχος σαλμονέλλας και
άλλων συγκεκριμένων
τροφιμογενών
ζωονoσογόνων
παραγόντων
Για την εφαρμογή του
Κανονισμού της ΕΚ
2160/2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τις
απαιτήσεις για τη
χρησιμοποίηση ειδικών
μεθόδων ελέγχου μέσα
στο πλαίσιο των εθνικών
προγραμμάτων για τον
έλεγχοτης σαλμονέλλας στα
πουλερικά
Όσον αφορά τον έλεγχο και
τις
δοκιμές για σαλμονέλλα σε
σμήνη αναπαραγωγής
Όσον αφορά τον στόχο της
Ένωσης για τη μείωση του
επιπολασμού οροτύπων

Απόφαση
349699/24.12.2009
(Β’ 2599),

Πρόγραμμα ελέγχου της
σαλµονέλλωσης στις
όρνιθες αναπαραγωγής
του είδους Gallus gallus
(Β’ 2599),

Απόφαση
314922/29.12.2010
(Β’ 2178)

Τροποποίηση της
Απόφασης
349699/24.12.2009 (Β’
2599)
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Καν.1177/06 της
Επιτροπής

Καν.1237/07 της
Επιτροπής

Καν. 517/2011της
Επιτροπής

σαλμονέλας σε ενήλικα
σμήνη αναπαραγωγής του
είδους Gallus gallus
Για την εφαρμογή του
Κανονισμού της ΕΚ
2160/2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τις
απαιτήσεις για τη
χρησιμοποίηση ειδικών
μεθόδων ελέγχου μέσα
στο πλαίσιο των εθνικών
προγραμμάτων για τον
έλεγχοτης σαλμονέλλας στα
πουλερικά
που τροποποιεί τον Κανονι−
σμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003
του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου και την
απόφαση 2006/696/ΕΚ
όσον
αφορά τη διάθεση στην
αγορά αυγών από σμήνη
ωοπα−
ραγωγών ορνίθων που
έχουν προσβληθεί από
σαλμο−
νέλλα» (Ε.Ε αριθ. L 280 της
24.10.2007 σελ. 5
όσον αφορά τον κοινοτικό
στόχο για τη μείωση του
επιπολασμού ορισμένων
οροτύπων σαλμονέλλας σε
σμήνη ωοπαραγωγής του

Απόφαση
1209/30007/13.03.20
12 (Β’ 930)

Πρόγραμμα ελέγχου της
σαλµονέλλωσης στις
όρνιθες ωοπαραγωγής
του είδους Gallus gallus
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Καν.200/2012 της
Επιτροπής

Καν.1177/06 της
Επιτροπής

Καν.584/2008 της
Επιτροπής

είδους Gallus gallus και για
την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΚ)αριθ.
2160/2003καιτου
κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
200/2010της Επιτροπής.
για τη μείωση της
Salmonella enteritidis και
της Salmonella typhimurium
σε σμήνη κοτόπουλων
κρεατοπαραγωγής, όπως
προβλέπεται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
2160/2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου
Για την εφαρμογή του
Κανονισμού της ΕΚ
2160/2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τις
απαιτήσεις για τη
χρησιμοποίηση ειδικών
μεθόδων ελέγχου μέσα
στο πλαίσιο των εθνικών
προγραμμάτων για τον
έλεγχο της σαλμονέλλας στα
πουλερικά
όσον αφορά τον κοινοτικό
στόχο για
τη μείωση του επιπολασμού
της Salmonella Enteritidis
και της Salmonella
Typhimurium στις
γαλοπούλες. (ΕΕ

133362/23.12.2011
(ΦΕΚ Β΄3172)

Πρόγραμμα ελέγχου
σαλμονέλλωσης ορνίθων
κρεοπαραγωγής

1210/30014/13.03.2
012 (Β΄ 1052)

Πρόγραμμα ελέγχου
σαλμονέλλωσης στις
ινδόρνιθες αναπαραγωγής
και πάχυνσης
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Καν.1177/06 της
Επιτροπής

Καν.213/09 της
Επιτροπής

Απόφαση 2006/668/ΕΚ
της Επιτροπής

αριθμ. L 162 της 21.6.2008
σελ. 3)
Για την εφαρμογή του
Κανονισμού
της
ΕΚ
2160/2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου
και
του
Συμβουλίου όσον αφορά τις
απαιτήσεις
για
τη
χρησιμοποίηση
ειδικών
μεθόδων ελέγχου μέσα
στο πλαίσιο των εθνικών
προγραμμάτων
για
τον
έλεγχο της σαλμονέλλας στα
πουλερικά
όσον αφορά τον έλεγχο και
τις
δοκιμές για σαλμονέλλα σε
σμήνη αναπαραγωγής
περί της χρηματοδοτικής
συνεισφοράς της Κοινότητας
για τη διενέργεια βασικής
μελέτης στα κράτη μέλη
σχετικά με τον επιπολασμό
της Salmonella σε χοίρους
σφαγής
[κοινοποιηθείσα
υπό τον αριθμό Ε(2006)
4306]

Απόφαση 2006/407/ΕΚ
της Επιτροπής

Σύστημα παρακολούθησης
μικροβιακής αντοχής στη
σαλμονέλλα των
πουλερικών και των χοίρων

Απόφαση 2007/516/ΕΚ
της Επιτροπής

Για τη χρηματοοικονομική
συνεισφορά
από
την

277223/13.11.06
(Β΄1656)

Πρόγραμμα διερεύνησης
σαλμονέλλωσης σε
χοίρους σφαγής
(01/10/2006 έως
30/09/2007)

Πρόγραμμα διερεύνησης επιπολασμού και
μικροβιακής αντοχής του campylobacter spp στα
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Απόφαση 2008/55/ΕΚ
της Επιτροπής

Κοινότητα στην έρευνα όσον
αφορά τον επιπολασμό και
τη μικροβιακή αντοχή του
Campylobacter
spp.
σε
σμήνη
κοτόπουλων
κρεατοπαραγωγής και τον
επιπολασμό
των
Campylobacter spp. και
Salmonella spp. σε σφάγια
κοτόπουλων που πρέπει να
πραγματοποιούνται
στα
κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα
υπό τον αριθμό Ε(2007)
3440]
Για τη διενέργεια μελέτης
στα κράτη μέλη σχετικά
με τον επιπολασμό της
Salmonella spp. και του
ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη
Staphylococcus aureus σε
αγέλες χοίρων
αναπαραγωγής

κοτόπουλα κρεοπαραγωγής

Πρόγραμμα διερεύνησης salmonella spp σε
χοίρους αναπαραγωγής και του ανθεκτικού στη
μεθυκιλλήνη σταφυλόκοκκο aureus

Λύσσα

Απόφαση 2012/141/ΕΕ
της Επιτροπής

Εκτελεστική Απόφαση της
ης
Επιτροπής της 6 Μαρτίου
2012 για την
χρηματοδότηση των
επειγουσών μέτρων
επιτήρησης , όσον αφορά
την λύσσα στην βόρεια
Ελλάδα

ΚΥΑ
1604/45066/11.04.201
2 (τεύχος Β΄ 1237)

Πρόγραμμα επιτήρησης
της λύσσας

Πρόγραμμα επιτήρησης της λύσσας

Βρουκέλλωση αιγών και προβάτων
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Οδηγία του Συμβουλίου
91/68/ΕΟΚ

σχετικά με το καθεστώς
υγειονομικού ελέγχου που
διέπει το ενδοκοινοτικό
εμπόριο αιγοπροβάτων
(EE L 46 της 19/02/1991)

ΠΔ. 242/2005
(Α΄291)

Υγειονομικοί όροι τους
οποίους πρέπει να
πληρούν τα ζώντα
αιγοπρόβατα, που
αποτελούν αντικείμενο
εμπορίου σε
συμμόρφωση προς την
Οδηγία 91/68/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, όπως ισχύει
ΥΑ 258735/
17.07.2007(Β`1220)

ΥΑ 258963/ 29.08.2008
(Β`1742)

Απόφαση του
Συμβουλίου 90/242/ΕΟΚ

Πρόγραμμα ελέγχου και
εκρίζωσης της
βρουκέλλωσης των αιγών
και προβάτων
Τροποποίηση της
Απόφασης αρ. 258735/2007
περί προγράμματος ελέγχου
και εκρίζωσης της
βρουκέλλωσης των αιγών
και προβάτων

Για τη θέσπιση
χρηματοδοτικής δράσης της
Κοινότητας για την εξάλειψη
της βρουκέλλωσης των
προβάτων και αιγών
Βρουκέλλωση-Φυματίωση βοοειδών

Οδηγία του Συμβουλίου
77/391/ΕΟΚ

Οδηγία του Συμβουλίου
64/432/ΕΟΚ

περί καθιερώσεως
κοινοτικού προγράμματος
με σκοπό την εξάλειψη της
βρουκελλώσεως, της
φυματιώσεως και της
λευκώσεως των βοοειδών
(ΕΕ L 145 της 13.6.1977):
περί προβλημάτων
υγειονομικού ελέγχου στον
τομέα των ενδοκοινοτικών

ΠΔ 101/1985 (Α΄32)

ΠΔ 308/2000 (Α΄252)

Λήψη υγειονομικών
μέτρων προς πρόσληψη
και καταστολή της
φυματίωσης,
βρουκέλλωσης και
ενζωοτικής λεύκωσης των
βοοειδών
Όροι υγειονομικού
ελέγχου που διέπουν το
εμπόριο ειδών ζώντων
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συναλλαγών βοοειδών
και χοιροειδών
(EE L 121 της 29.7.1964)

ζώων σε συμμόρφωση
προς τις οδηγίες
64/432/ΕΟΚ και
72/462/ΕΟΚ του
Συμβουλίου
ΥΑ 258734/
17.07.2007(Β`1216)
ΥΑ 258733/29.6.2007 (Β'
1216)

Πρόγραμμα εκρίζωσης της
βρουκέλλωσης των
βοοειδών
Πρόγραμμα εκρίζωσης της
φυματίωσης των βοοειδών
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34. Τομέας διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων:
Ενωσιακή νομοθεσία
Κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 1069/2009
του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της
ης
21 Οκτωβρίου
2009
(EE L 300/1 )

Κανονισμός (ΕΕ)
αριθ. 142/2011 της
Επιτροπής της
25ης Φεβρουαρίου
2011
(EE L 54)

Κανονιστικές πράξεις εφαρμοστικών μέτρων
και μεταφοράς Οδηγιών

Εθνική νομοθεσία

περί υγειονομικών κανόνων
για ζωικά υποπροϊόντα και
παράγωγα προϊόντα που δεν
προορίζονται για
κατανάλωση από τον
άνθρωπο και για την
κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1774/2002
(κανονισμός για τα ζωικά
υποπροϊόντα)

π.δ. 211/2006
(Α΄211)

για την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1069/2009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου περί
υγειονομικών κανόνων για
ζωικά υποπροϊόντα και
παράγωγα προϊόντα που δεν
προορίζονται για
κατανάλωση από τον
άνθρωπο και για την
εφαρμογή της οδηγίας
97/78/ΕΚ του Συμβουλίου
όσον αφορά ορισμένα
δείγματα και τεμάχια που
εξαιρούνται από
κτηνιατρικούς ελέγχους στα
σύνορα οι οποίοι
αναφέρονται στην εν λόγω

Υ.Α. 259793/16-12007 (Β΄78)

Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης
του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου
2002 για τον καθορισμό
υγειονομικών κανόνων σχετικά με
τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν
προορίζονται για κατανάλωση από
τον άνθρωπο.

Απολύμανση μολυσμένων από
σαλμονελα μεταποιημένων ζωικών
πρωτεϊνών σε εφαρμογή του π.δ.
211/2006 "Συμπληρωματικά μέτρα
εκτέλεσης του Κανονισμού
1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον
καθορισμό υγειονομικών κανόνων
σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα
που δεν προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο"
(ΦΕΚ Α` 211)".
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οδηγία Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για
τον ΕΟΧ
π.δ. 307/1990
(Α΄127)

Καθορισμός όρων και
προϋποθέσεων για την οργάνωση
και λειτουργία νεκροταφείων μικρών
ζώων.
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