ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
& ΕΝ∆ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Πληροφορίες: Σ. Μαντούβαλου/Μ.Γιανννιού
Ταχ. ∆/νση : Βερανζέρου 46
Ταχ. Κώδικας : Αθήνα, 10438
Τηλέφωνο: 210- 212 4130/5714
Fax: 210- 8836030
e-mail: ka6u047@minagric.gr
mgian@minagric.gr

Αθήνα, 24-12-2019
Αρ. Πρωτ.: 3545/337021

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.∆

ΘΕΜΑ: ∆ράσεις για τις εισαγωγές προϊόντων ζωικής προέλευσης σε συµµόρφωση προς
τον Κατ΄Εξουσιοδότηση Κανονισµό (ΕΕ) 2019/2126 της Επιτροπής της Ε.Ε. και την
κατάργηση της Απόφασης 94/641/ΕΚ.
ΣΧΕΤ.: 1. Το µε αρ. πρωτ. 309902~21-11-2005 έγγραφό µας.
2. Το µε αριθµ. πρωτ. 1767/54831/18-05-2015 έγγραφό µας
3. Το µε αριθµ. πρωτ. 3544/337019/24-12-2019 έγγραφό µας (κατάργηση της Απόφασης
94/641/ΕΚ).
Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών και αναφορικά µε την ορθή εφαρµογή του Κανονισµού
(ΕΕ) 2019/2126 της Επιτροπής της Ε.Ε. και την κατάργηση της απόφασης 94/641/ΕΚ για τα
εισαγόµενα προϊόντα ζωικής προέλευσης και τα σύνθετα προϊόντα από τρίτες χώρες που εισέρχονται
στην Ένωση, µέσω των επιτρεπόµενων σηµείων εισόδου στα ελληνικά νησιά: Ρόδος, Μυτιλήνη και
Κρήτη (Ηράκλειο) και που προορίζονται για τοπική χρήση στο ελληνικό νησί του σηµείου εισόδου,
σας επισηµαίνονται τα ακόλουθα:
Α. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Οι κτηνιατρικές απαιτήσεις και οι διαδικασίες διεξαγωγής των κτηνιατρικών ελέγχων διέπονται
από τους ίδιους κανόνες οι οποίοι διέπουν τις εισαγωγές ζωικών προϊόντων στο Κοινοτικό
έδαφος.
Τα προϊόντα πρέπει να:
•
•
•

•
•

προέρχονται από τρίτες χώρες από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή στην Κοινότητα του
συγκεκριµένου προϊόντος,
προέρχονται από εγκεκριµένες εγκαταστάσεις,
πληρούν τις υγειονοµικές απαιτήσεις και να συνοδεύονται από το κατάλληλο
υπόδειγµα υγειονοµικού πιστοποιητικού, όπως αυτό ορίζεται από την ισχύουσα κοινοτική
νοµοθεσία
µην συντρέχει κάποιος άλλος λόγος που να απαγορεύει την εισαγωγή (π.χ. έκτακτα
υγειονοµικά µέτρα )και
οι τρίτες χώρες προέλευσης να έχουν υποβάλλει στην Επιτροπή της Ε.Ε. εγκεκριµένο
πρόγραµµα καταλοίπων.

Β. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Τα ως άνω φορτία εξαιρούνται από τους επίσηµους ελέγχους στους συνοριακούς σταθµούς
ελέγχου ( Σ.Σ.Ε.) . Οι έλεγχοι πραγµατοποιούνται από την αρµόδια κτηνιατρική αρχή των ΠΕ
Λέσβου, Ρόδου και Ηρακλείου .
• Η αρµόδια αρχή εξασφαλίζει ότι όλα τα δεδοµένα των προϊόντων ζωικής προέλευσης και των
σύνθετων προϊόντων εισάγονται στο σύστηµα IMSOC.
• Οι αρµόδιες αρχές διενεργούν έλεγχο:
-

Εγγράφων (πιστοποιητικά και άλλα συνοδευτικά έγγραφα)
Ταυτότητας
Της συσκευασίας και τις επ’ αυτής ενδείξεις
Της ποιότητας και της κατάστασης συντήρησης των αγαθών
Των συνθηκών µεταφοράς και, στην περίπτωση µεταφοράς υπό ψύξη, της θερµοκρασίας του
µεταφορικού µέσου, καθώς και της εσωτερικής θερµοκρασίας των αγαθών.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ:
1.Εφόσον ολοκληρωθούν οι απαιτούµενοι κτηνιατρικοί έλεγχοι κατά την εισαγωγή,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό (EE) 2017/625, η αρµόδια κτηνιατρική αρχή εκδίδει το Κοινό
Υγειονοµικό Έγγραφο Εισόδου (ΚΥΕΕ) µέσω του συστήµατος IMSOC και διασφαλίζει
ότι τα προϊόντα ζωικής προέλευσης καθώς και τα σύνθετα προϊόντα, καταναλώνονται µόνο στην
τοπική αγορά των νησιών του Κανονισµού (ΕΕ) 2019/2126 της Επιτροπής της Ε.Ε και ότι αυτά
συνοδεύονται από την κατάλληλη σήµανση.
2.. Οι χώροι στέγασης/αποθήκευσης των φορτίων των ενδιαφερόµενων εισαγωγέων
ελέγχονται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο από την αρµόδια κτηνιατρική αρχή, προκειµένου
να διαπιστωθεί ότι αυτοί συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις που έχουν οριστεί στον
Κανονισµό (ΕΕ) 2019/2126, ότι πληρούνται οι απαιτήσεις για τη δηµόσια υγεία και ότι τα εν
λόγω φορτία δεν επαναποστέλλονται σε άλλα µέρη του εδάφους της Ένωσης
3. Τον πρώτο µήνα κάθε έτους η αρµόδια κτηνιατρική αρχή συλλέγει αναλυτική κατάσταση
µε όλους τους πελάτες των εισαγωγέων (που περιλαµβάνει τις αγορασθείσες ποσότητες,
όνοµα και διεύθυνση του αγοραστή) για κάθε εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης
και σύνθετων προιόντων από τα νησιά του Κανονισµού
(ΕΕ) 2019/2126, που
πραγµατοποιήθηκε τη χρονιά που προηγήθηκε
4. Η αρµόδια κτηνιατρική αρχή οφείλει να ενηµερώσει σχετικά όλους τους ενδιαφερόµενους.

∆. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ:
1. Κοινοποίηση άφιξης φορτίου
Ο εισαγωγέας οφείλει να κοινοποιεί εγγράφως, εκ των προτέρων στην αρµόδια
κτηνιατρική αρχή, την άφιξη των φορτίων, υποβάλλοντας το µέρος Ι του ΚΥΕΕ
κατάλληλα συµπληρωµένο. Όταν καταστεί εφικτό, η προκοινοποίηση θα πρέπει να
γίνεται από τον υπεύθυνο του φορτίου ηλεκτρονικά, µέσω του συστήµατος IMSOC.
2. Σήµανση
Προκειµένου να βελτιωθεί το σύστηµα ιχνηλασιµότητας των φορτίων αυτών και να διασφαλιστεί
ότι τα εν λόγω φορτία δεν επαναποστέλλονται σε άλλα µέρη του εδάφους της Ένωσης,
συνοψίζονται τα ακόλουθα:
α) Σε όλες τις εξωτερικές συσκευασίες (εφόσον η πώληση στον τελικό καταναλωτή θα
γίνεται σε αυτά ή πρόκειται να γίνει ανασυσκευασία στην εγκατάσταση του εισαγωγέα)
και στις επιµέρους συσκευασίες (µετά από ανασυσκευσία ή όπως εισήχθησαν) σε
ευκρινές σηµείο και σε 2 τουλάχιστον πλευρές του κιβωτίου µε µελάνι κόκκινου
χρώµατος σήµανση (διαστάσεων τουλάχιστον 20x10 εκατοστών) επιτίθεται ετικέτα που
φέρει τις ακόλουθες πληροφορίες ως εξής:

ΕΙΣΗΧΘΗ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ……..
ΚΥΕΕ Νο……….
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΟΝΟ
ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ /ΤΟΥ…..…..

O αριθµός του ΚΥΕΕ είναι ο αριθµός που αναγράφεται στο Κοινό Υγειονοµικό Έγγραφο
Εισόδου που εκδίδεται από την αρµόδια κτηνιατρική αρχή της εκάστοτε Π.Ε. και είναι
µοναδικός.
β) Πάνω σε κάθε συσκευασία που έρχεται απευθείας σε επαφή µε το προϊόν και για προϊόντα
που προορίζονται για τη λιανική πώληση , πρέπει να επιτίθεται αυτοκόλλητη ετικέτα,
στην οποία, πέρα από τα στοιχεία που επιβάλλεται να αναγράφονται από τη νοµοθεσία,
πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά:
- ο αριθµός αναφοράς του ΚΥΕΕ
- η ένδειξη « κατανάλωση µόνο στη νήσο …….». Τα γράµµατα της ετικέτας µπορεί να είναι και
σε µαύρο χρώµα .
γ) Για νωπά ψάρια που διατίθενται άµεσα στη λιανική πώληση, αρκεί να αναγράφεται
στο σχετικό τιµολόγιο η ένδειξη « ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΝΗΣΟ
………» καθώς και ο αριθµός αναφοράς του Κοινού Υγειονοµικού Εγγράφου
Εισόδου (ΚΥΕΕ) , ή να επιτίθεται στο τιµολόγιο σφραγίδα µε την ίδια ένδειξη.

3.Ιχνηλασιµότητα - Τήρηση αρχείων
Το σύστηµα που χρησιµοποιούν οι εισαγωγείς για να καταχωρήσουν τα εισαγόµενα φορτία
πρέπει να διασφαλίζει την ιχνηλασιµότητα των φορτίων αυτών. Με δεδοµένο ότι τα εισαγόµενα
προϊόντα
δεν
πρέπει
να
επαναποστέλλονται
σε
καµία
περίπτωση σε άλλη περιοχή της Ελλάδας, σε άλλο κράτος µέλος ή σε Τρίτη χώρα και
επιπλέον η αρµόδια κτηνιατρική αρχή πρέπει να παρακολουθεί τη διακίνηση και την
ανάλωση κάθε εισαγόµενης παρτίδας µέχρι εξάντλησής της, είναι απαραίτητη η άµεση
εφαρµογή
ενός συστήµατος ιχνηλασιµότητας που να πληροί
τις προαναφερθείσες
προϋποθέσεις ώστε να τεκµηριώνεται η συµµόρφωση µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2019/2126 και το
Π∆ 120/2000, µέσω των σχετικών επίσηµων ελέγχων που διενεργούνται από την αρµόδια
κτηνιατρική αρχή σε διάστηµα που ορίζεται σε προηγούµενη παράγραφο:
-στο µηχανογραφικό σύστηµα και στην καρτέλα καταχώρησης κάθε εισαγόµενου
προϊόντος µε βάσει τον Κανονισµό (ΕΕ) 2019/2126, πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο
αριθµός του ΚΥΕΕ και η ένδειξη
«ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ……..».
- Στο εκδιδόµενο τιµολόγιο, πρέπει να αναγράφεται τόσο ο αριθµός του ΚΥΕΕ όσο και η
ένδειξη «ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ……..» ώστε να ενηµερώνεται ο
αγοραστής/ές
για τις ισχύουσες συνθήκες που αφορούν το συγκεκριµένο προϊόν.
Το τιµολόγιο πρέπει να τηρείται από τον εισαγωγέα τουλάχιστον για τρία χρόνια.
-Στην περίπτωση απουσίας ηλεκτρονικής µηχανογράφησης, το εκδιδόµενο τιµολόγιο πρέπει να
αναγράφει
χειρόγραφα
τόσο
τον
αριθµό
αναφοράς
του
ΚΥΕΕ, όσο και την ένδειξη «ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ……….»

Οι εισαγωγείς πρέπει επίσης να τηρούν τα ακόλουθα αρχεία:
-φάκελο µε όλα τα ΚΥΕΕ που πρέπει να τηρείται για τουλάχιστον 3 χρόνια
-αρχεία µε τα τιµολόγια
- άδεια έγκρισης (εγκαταστάσεων , εµπόρου κ.λ.π)
- άλλα συναφή αρχεία
4. Ενηµέρωση της αρµόδιας κτηνιατρικής αρχής
Τον πρώτο µ ήνα κάθε έτους οι εισαγωγείς προϊόντων ζωικής προέλευσης και σύνθετων
προϊόντων, οφείλουν να προσκοµίζουν στην αρµόδια κτηνιατρική αρχή αναλυτική κατάσταση
µε όλους τους πελάτες (αγορασθείσες ποσότητες, όνοµα και διεύθυνση) για κάθε εισαγωγή
προϊόντων που πραγµατοποιήθηκε για το προηγούµενο έτος από τα νησιά του Κανονισµού (ΕΕ)
2019/2126.

H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
α.α.

Μ. Γιαννιού

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Π.Ε. Ρόδου ∆.Α.Ο.Κ. Τµήµα Κτηνιατρικής –Έδρα του
2. Π.Ε. Λέσβου ∆.Α.Ο.Κ. Τµήµα Κτηνιατρικής –Έδρα του
3. Π.Ε. Ηρακλείου ∆.Α.Ο.Κ. Τµήµα Κτηνιατρικής –Έδρα του

ΚΟΙΝ:
1.

Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων
Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – ∆/νση Τελ. ∆ιαδικασιών.
Καρ. Σερβίας 10, 10184, Αθήνα.

2.

Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια:
α) Αθηνών. Ακαδηµίας 7-9, 10671, Αθήνα.
β) Πειραιά. Πλατεία Ρούσβελτ, 18531, Πειραιάς.
γ) Θεσσαλονίκης – Τσιµισκή 29, 54624, Θεσσαλονίκη.

