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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΖΩΝΤΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, 

ΖΩΝΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ 
ΖΩΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ FISH-CRUST-HC) 

ΧΩΡΑ  Πιστοποιητικό υγείας των ζώων/Επίσημο πιστοποιητικό για την ΕΕ 
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II. Υγειονομικές πληροφορίες II.α  Στοιχεία αναφοράς του 
πιστοποιητικού II.β  Αναφορά IMSOC 

II.1. (1)Βεβαίωση δημόσιας υγείας [να διαγραφεί στην περίπτωση που η Ένωση δεν είναι ο τελικός 
προορισμός των ζώντων ψαριών, των ζώντων καρκινοειδών ή των προϊόντων ζωικής προέλευσης από 
τα ζώα αυτά] 

Ο/Η υπογεγραμμένος/-η δηλώνω ότι γνωρίζω τις σχετικές απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου A, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου B, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και βεβαιώνω ότι τα αλιευτικά προϊόντα που περιγράφονται στο 
μέρος I παρήχθησαν σύμφωνα με τις εν λόγω απαιτήσεις, και ιδίως ότι: 

α) προέρχονται από την/τις περιφέρεια/-ες ή χώρα/-ες …………….. από την/τις οποία/-ες, κατά την 
ημερομηνία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού, επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση αλιευτικών 
προϊόντων και η οποία/οι οποίες περιλαμβάνεται/-ονται στο παράρτημα IX του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/405 της Επιτροπής C· 

β) προέρχονται από εγκατάσταση/εγκαταστάσεις που συμμορφώνεται/-ονται με τις γενικές 
απαιτήσεις υγιεινής και εφαρμόζει/-ουν πρόγραμμα βασισμένο στις αρχές ανάλυσης κινδύνων και 
κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
852/2004, ενώ υποβάλλεται/-ονται τακτικά σε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές και έχει/-ουν 
καταχωριστεί ως εγκατάσταση/εγκαταστάσεις εγκεκριμένη/-ες από την ΕΕ· 

γ) αλιεύτηκαν και υποβλήθηκαν σε χειρισμό επί των σκαφών, εκφορτώθηκαν, υποβλήθηκαν σε 
χειρισμό και, ανάλογα με την περίπτωση, παρασκευάστηκαν, μεταποιήθηκαν, καταψύχθηκαν και 
αποψύχθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο τμήμα VIII κεφάλαια I έως IV του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004· 

δ) δεν αποθηκεύτηκαν σε αμπάρια, δεξαμενές ή εμπορευματοκιβώτια που χρησιμοποιούνται για 
άλλους σκοπούς εκτός από την παραγωγή και/ή την αποθήκευση αλιευτικών προϊόντων· 

ε) πληρούν τις υγειονομικές προδιαγραφές που ορίζονται στο τμήμα VIII κεφάλαιο V του 
παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και τα κριτήρια που θεσπίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής D· 

 
A Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 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 (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1). 

B Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή 
των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1). 

C Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/405 της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2021, σχετικά με τη θέσπιση καταλόγων τρίτων 
χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση ορισμένων ζώων και αγαθών που προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 114 της 31.3.2021, σ. 118). 

D Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2005, περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα 
(ΕΕ L 338 της 22.12.2005, σ. 1). 
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στ) συσκευάστηκαν, αποθηκεύτηκαν και μεταφέρθηκαν σύμφωνα με το τμήμα VIII κεφάλαια VI έως 

VIII του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004· 

ζ) φέρουν σήμανση σύμφωνα με το τμήμα I του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
853/2004· 

η) πληρούν τις εγγυήσεις που καλύπτουν τα ζώντα ζώα και τα προϊόντα τους, εάν προέρχονται από 
υδατοκαλλιέργειες, οι οποίες προβλέπονται στα σχέδια για την ανίχνευση καταλοίπων που 
υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 29 της οδηγίας 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου E, και τα σχετικά 
ζώα και προϊόντα περιλαμβάνονται στην απόφαση 2011/163/ΕΕ της Επιτροπής F για τη 
συγκεκριμένη χώρα καταγωγής· 

θ) έχουν παραχθεί υπό συνθήκες που εγγυώνται τη συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια ουσιών που 
επιμολύνουν, που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής G· 

ι) έχουν υποβληθεί, με ικανοποιητικά αποτελέσματα, στους επίσημους ελέγχους που ορίζονται στα 
άρθρα 67 έως 71 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/627 της Επιτροπής H. 

(2)[II.2. Βεβαίωση υγείας των ζώων για ζώντα ψάρια και ζώντα καρκινοειδή των (3)καταγεγραμμένων 
ειδών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και προϊόντων ζωικής προέλευσης από τα 
υδρόβια αυτά ζώα που προορίζονται για περαιτέρω μεταποίηση στην Ένωση προτού 
καταναλωθούν από τον άνθρωπο, εξαιρουμένων των ζώντων ψαριών και ζώντων καρκινοειδών 
και των προϊόντων τους που εκφορτώνονται από αλιευτικά σκάφη 

II.2.1. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, τα (4)[υδρόβια ζώα που αναφέρονται στο πλαίσιο I.27 του 
μέρους I] (4)[προϊόντα ζωικής προέλευσης από υδρόβια ζώα, εκτός των ζώντων υδρόβιων ζώων 
που αναφέρονται στο πλαίσιο I.27 του μέρους I, προέρχονται από ζώα τα οποία] πληρούν τις 
ακόλουθες υγειονομικές απαιτήσεις: 

II.2.1.1. Κατάγονται από (4)[εγκατάσταση] (4)[οικότοπο] που δεν υπόκειται σε εθνικά μέτρα 
περιορισμού για υγειονομικούς λόγους ή λόγω εμφάνισης μη φυσιολογικής 
θνησιμότητας απροσδιόριστης αιτίας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο παράρτημα I του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) 2020/692 της Επιτροπής I και των αναδυόμενων νόσων· 

II.2.1.2. Τα (4)[υδρόβια ζώα δεν πρόκειται να θανατωθούν] (4)[προϊόντα ζωικής προέλευσης από 
υδρόβια ζώα, εκτός των ζώντων υδρόβιων ζώων, προέρχονται από ζώα τα οποία δεν 
επρόκειτο να θανατωθούν] στο πλαίσιο εθνικού προγράμματος εκρίζωσης νόσων, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο 
παράρτημα I του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/692 της Επιτροπής και 
των αναδυόμενων νόσων. 

 
E Οδηγία 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, περί λήψεως μέτρων ελέγχου για ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά 

τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους και καταργήσεως των οδηγιών 85/358/ΕΟΚ και 86/469/ΕΟΚ και των αποφάσεων 
89/187/ΕΟΚ και 91/664/ΕΟΚ (ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 10). 

F Απόφαση 2011/163/ΕΕ της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2011, για την έγκριση σχεδίων που υποβλήθηκαν από τρίτες χώρες 
σύμφωνα με το άρθρο 29 της οδηγίας 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 17.3.2011, σ. 40). 

G Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για 
ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5). 

H Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/627 της Επιτροπής, της 15ης Μαρτίου 2019, περί καθορισμού ενιαίων πρακτικών 
ρυθμίσεων για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 της Επιτροπής όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους (ΕΕ L 131 της 
17.5.2019, σ. 51). 

I Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/692 της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2020, για τη συμπλήρωση του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την είσοδο στην Ένωση και για 
τις μετακινήσεις και τους χειρισμούς, μετά την είσοδο, των φορτίων ορισμένων ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και 
προϊόντων ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 174 της 3.6.2020, σ. 379). 
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 (4) [II.2.2. Τα (4)[ζώα υδατοκαλλιέργειας που αναφέρονται στο πλαίσιο I.27 του μέρους I] 
(4)[προϊόντα ζωικής προέλευσης από ζώα υδατοκαλλιέργειας, εκτός των ζώντων ζώων 
υδατοκαλλιέργειας που αναφέρονται στο πλαίσιο I.27 του μέρους I, προέρχονται από ζώα τα 
οποία] πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

II.2.2.1. Προέρχονται από εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας η οποία είναι (4)[καταχωρισμένη] 
(4)[εγκεκριμένη] από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας ή εδάφους καταγωγής, τελεί 
υπό τον έλεγχο της αρχής αυτής και εφαρμόζει σύστημα για την τήρηση και τη φύλαξη, 
για ελάχιστη περίοδο 3 ετών, επικαιροποιημένων αρχείων που περιέχουν τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

i) είδη, κατηγορίες και αριθμό των ζώων υδατοκαλλιέργειας που διατηρούνται στην 
εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας· 

ii) μετακινήσεις υδρόβιων ζώων προς την εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας και ζώων 
υδατοκαλλιέργειας από την εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας· 

iii) θνησιμότητα στην εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας· 

II.2.2.2. Προέρχονται από εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας στην οποία πραγματοποιούνται 
τακτικές ζωοϋγειονομικές επισκέψεις από κτηνίατρο για τον σκοπό της ανίχνευσης και 
της πληροφόρησης σχετικά με σημεία που υποδηλώνουν την εμφάνιση νόσων, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο 
παράρτημα I του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/692 και αναδυόμενων 
νόσων, με συχνότητα ανάλογη προς τον κίνδυνο που ενέχει η εγκατάσταση.] 

II.2.3. Γενικές απαιτήσεις υγείας των ζώων 

Τα (4)[υδρόβια ζώα που αναφέρονται στο πλαίσιο I.27 του μέρους I] (4)[προϊόντα ζωικής προέλευσης από 
υδρόβια ζώα, εκτός των ζώντων υδρόβιων ζώων που αναφέρονται στο πλαίσιο I.27 του μέρους I], 
προέρχονται από ζώα τα οποία πληρούν τις ακόλουθες υγειονομικές απαιτήσεις: 

(4)(6)[II.2.3.1. Υπάγονται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο μέρος II.2.4 και κατάγονται 
από (4)[χώρα] (4)[έδαφος] (4)[ζώνη] (4)[διαμέρισμα] με (5)κωδικό:_ - __ που, κατά την 
ημερομηνία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού, περιλαμβάνεται στο μέρος 1 του 
παραρτήματος XXI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 της Επιτροπής J για 
την είσοδο στην Ένωση (4)[υδρόβιων ζώων] (4)[προϊόντων ζωικής προέλευσης από 
υδρόβια ζώα, εκτός των ζώντων υδρόβιων ζώων]·] 

(4)(6)[II.2.3.2. Είναι υδρόβια ζώα τα οποία υποβλήθηκαν σε κλινική εξέταση από επίσημο/-η 
κτηνίατρο εντός περιόδου 72 ωρών πριν από τον χρόνο της φόρτωσης. Κατά την 
εξέταση, τα ζώα δεν παρουσίαζαν κλινικά συμπτώματα μεταδοτικής νόσου και, 
σύμφωνα με τα σχετικά αρχεία της εγκατάστασης, δεν υπήρχαν ενδείξεις 
προβλημάτων οφειλόμενων σε νόσο·] 

II.2.3.3. Είναι υδρόβια ζώα τα οποία αποστέλλονται απευθείας από την εγκατάσταση 
καταγωγής τους προς την Ένωση· 

II.2.3.4. Δεν ήρθαν σε επαφή με ζώα κατώτερου υγειονομικού καθεστώτος. 

 
J Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/404 της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2021, για την κατάρτιση καταλόγων τρίτων χωρών, 

εδαφών ή ζωνών αυτών από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η είσοδος ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων 
ζωικής προέλευσης στην Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 114 της 31.3.2021, σ. 1). 
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 είτε(4)(6) [II.2.4. Ειδικές απαιτήσεις υγείας 
(4) [II.2.4.1 Απαιτήσεις για (3)είδη καταγεγραμμένα για επιζωοτική νέκρωση του 

αιματοποιητικού, λοίμωξη από τον ιό του συνδρόμου Taura και λοίμωξη από τον ιό της 
κίτρινης κεφαλής 

Τα (4)[υδρόβια ζώα που αναφέρονται στο πλαίσιο I.27 του μέρους I] (4) [προϊόντα ζωικής προέλευσης από 
υδρόβια ζώα, εκτός των ζώντων υδρόβιων ζώων που αναφέρονται στο πλαίσιο I.27 του μέρους I, 
προέρχονται από ζώα τα οποία] κατάγονται από (4)[χώρα] (4)[έδαφος] (4)[ζώνη] (4)[διαμέρισμα] που έχει 
χαρακτηριστεί απαλλαγμένο/-η από (4)[επιζωοτική νέκρωση του αιματοποιητικού] (4)[λοίμωξη από τον ιό 
του συνδρόμου Taura] (4)[λοίμωξη από τον ιό της κίτρινης κεφαλής] σύμφωνα με όρους τουλάχιστον 
εξίσου αυστηρούς με εκείνους που καθορίζονται στο άρθρο 66 ή στο άρθρο 73 παράγραφος 1 και στο 
άρθρο 73 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 της 
Επιτροπής K, και, στην περίπτωση των υδρόβιων ζώων, όλα (3)τα καταγεγραμμένα είδη για τη/τις 
σχετική/-ές νόσο/νόσους: 

i) έχουν εισαχθεί από άλλη χώρα, έδαφος, ζώνη ή διαμέρισμα που έχει χαρακτηριστεί 
απαλλαγμένη/-ο από την/τις ίδια/-ες νόσο/νόσους· 

ii) δεν έχουν εμβολιαστεί κατά (4) [αυτής της νόσου] (4) [αυτών των νόσων].] 
 

(4)(7)[II.2.4.2. Απαιτήσεις για (3)είδη καταγεγραμμένα για την ιογενή αιμορραγική σηψαιμία 
(VHS), τη λοιμώδη νέκρωση του αιματοποιητικού (IHN), τη λοίμωξη από τον ιό της 
λοιμώδους αναιμίας του σολομού με απαλειμμένη HPR (ISAV) ή τη λοίμωξη από τον ιό 
του συνδρόμου των λευκών κηλίδων 

Τα (4)[υδρόβια ζώα που αναφέρονται στο πλαίσιο I.27 του μέρους I] (4) [προϊόντα ζωικής προέλευσης από 
υδρόβια ζώα, εκτός των ζώντων υδρόβιων ζώων που αναφέρονται στο πλαίσιο I.27 του μέρους I 
προέρχονται από ζώα τα οποία] κατάγονται από (4)[χώρα] (4)[έδαφος] (4)[ζώνη] (4)[διαμέρισμα] που έχει 
χαρακτηριστεί απαλλαγμένο/-η από (4)[ιογενή αιμορραγική σηψαιμία (VHS)] (4)[λοιμώδη νέκρωση του 
αιματοποιητικού (IHN)] (4)[λοίμωξη από τον ιό της λοιμώδους αναιμίας του σολομού με απαλειμμένη 
HPR (ISAV)] (4)[λοίμωξη από τον ιό του συνδρόμου των λευκών κηλίδων] σύμφωνα με το μέρος II 
κεφάλαιο 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689, και, στην περίπτωση των υδρόβιων 
ζώων, όλα(3)τα καταγεγραμμένα είδη για τη/τις σχετική/-ές νόσο/νόσους: 

i) έχουν εισαχθεί από άλλη χώρα, έδαφος, ζώνη ή διαμέρισμα που έχει χαρακτηριστεί 
απαλλαγμένη/-ο από την/τις ίδια/-ες νόσο/νόσους· 

ii) δεν έχουν εμβολιαστεί κατά (4) [αυτής της νόσου] (4) [αυτών των νόσων].] 

 
K Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/689 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού 

(ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την επιτήρηση, τα 
προγράμματα εκρίζωσης και το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο για ορισμένες καταγεγραμμένες και αναδυόμενες νόσους (ΕΕ 
L 174 της 3.6.2020, σ. 211). 
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 (4)(8)[II.2.4.3. Απαιτήσεις για (9)είδη ευπαθή στην εαρινή ιαιμία του κυπρίνου (SVC), στη 
βακτηριδιακή νεφρίτιδα (BKD), στη λοίμωξη από τον ιό της λοιμώδους παγκρεατικής 
νέκρωσης (IPN), στη λοίμωξη από Gyrodactylus salaris (GS), στη λοίμωξη από τον ιό 
άλφα των σαλμονιδών (SAV) και για (3)είδη ευπαθή στη νόσο του ερπητοϊού του κυπρίνου 
Koi (KHV) 

Τα (4)[υδρόβια ζώα που αναφέρονται στο πλαίσιο I.27 του μέρους I] (4)[προϊόντα ζωικής 
προέλευσης από υδρόβια ζώα, εκτός των ζώντων υδρόβιων ζώων που αναφέρονται στο πλαίσιο 
I.27 του μέρους I, προέρχονται από ζώα τα οποία] κατάγονται από (4)[χώρα] (4)[έδαφος] (4)[ζώνη] 
(4)[διαμέρισμα] που πληροί τις υγειονομικές εγγυήσεις όσον αφορά τις νόσους (4)[SVC], 
(4)[BKD], (4)[IPN], (4)[GS], (4)[SAV], (4)[KHV], οι οποίες εγγυήσεις είναι αναγκαίες για τη 
συμμόρφωση με τα εθνικά μέτρα που ισχύουν στο κράτος μέλος προορισμού, σύμφωνα με το 
άρθρο 175 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/692 της Επιτροπής, και για τις 
οποίες το κράτος μέλος ή μέρος αυτού περιλαμβάνεται (4)[στο παράρτημα I] (4)[στο παράρτημα 
II] της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/260 της Επιτροπής L.]] 

είτε (4)(6)[II.2.4. Ειδικές απαιτήσεις υγείας 

Τα (4)[υδρόβια ζώα που αναφέρονται στο πλαίσιο I.27 του μέρους I] (4)[προϊόντα ζωικής 
προέλευσης από υδρόβια ζώα εκτός των ζώντων υδρόβιων ζώων που αναφέρονται στο πλαίσιο 
I.27 του μέρους I προέρχονται από ζώα τα οποία] προορίζονται για εγκατάσταση θαλάσσιων 
προϊόντων διατροφής με έλεγχο νόσων εντός της Ένωσης η οποία έχει εγκριθεί σύμφωνα με το 
άρθρο 11 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/691 της Επιτροπής M, όπου θα 
μεταποιηθούν για ανθρώπινη κατανάλωση.] 

II.2.5. Εξ όσων γνωρίζω και όπως δηλώθηκε από τον υπεύθυνο της επιχείρησης, τα (4)[υδρόβια ζώα 
που αναφέρονται στο πλαίσιο I.27 του μέρους I] (4)[προϊόντα ζωικής προέλευσης από υδρόβια 
ζώα εκτός των ζώντων υδρόβιων ζώων που αναφέρονται στο πλαίσιο I.27 του μέρους I 
προέρχονται από ζώα τα οποία] κατάγονται από (4)[εγκατάσταση] (4)[οικότοπο] όπου: 

i) δεν υπήρξε μη φυσιολογική θνησιμότητα απροσδιόριστης αιτίας· και 
ii) δεν ήρθαν σε επαφή με υδρόβια ζώα (3)καταγεγραμμένων ειδών που δεν πληρούσαν τις 

απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο II.2.1. 
II.2.6. Απαιτήσεις ως προς τη μεταφορά 

Ελήφθησαν μέτρα ώστε η μεταφορά των υδρόβιων ζώων που αναφέρονται στο πλαίσιο I.27 του μέρους I 
να γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 167 και 168 του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) 2020/692, και ειδικότερα: 

II.2.6.1. όταν τα ζώα μεταφέρονται μέσα σε νερό, το νερό στο οποίο μεταφέρονται δεν αλλάζει 
σε τρίτη χώρα ή έδαφος, ζώνη ή διαμέρισμα που δεν είναι καταγεγραμμένο για την 
είσοδο του συγκεκριμένου είδους και της συγκεκριμένης κατηγορίας υδρόβιων ζώων 
στην Ένωση· 

 
L Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/260 της Επιτροπής, της 11ης Φεβρουαρίου 2021, για την έγκριση εθνικών μέτρων που έχουν 

σχεδιαστεί για τον περιορισμό των επιπτώσεων ορισμένων νόσων των υδρόβιων ζώων σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της απόφασης 
2010/221/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 59 της 19.2.2021, σ. 1). 

M Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/691 της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2020, για τη συμπλήρωση του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για τις εγκαταστάσεις 
υδατοκαλλιέργειας και τους μεταφορείς υδρόβιων ζώων (ΕΕ L 174 της 3.6.2020, σ. 345). 
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II.2.6.2. τα ζώα δεν μεταφέρονται υπό συνθήκες ώστε να μην απειλείται το υγειονομικό 

καθεστώς τους, και ιδίως: 

i) όταν τα ζώα μεταφέρονται μέσα σε νερό, το νερό δεν επηρεάζει το 
υγειονομικό καθεστώς τους· 

ii) τα μέσα μεταφοράς και τα εμπορευματοκιβώτια πρέπει να έχουν 
κατασκευαστεί κατά τρόπον ώστε να μην απειλείται το υγειονομικό καθεστώς 
των υδρόβιων ζώων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς· 

iii) το (4)[εμπορευματοκιβώτιο] (4)[δεξαμενόπλοιο ιχθυομεταφοράς] (4)[δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί προηγουμένως] (4)[έχει καθαριστεί και απολυμανθεί βάσει 
πρωτοκόλλου και με χρήση προϊόντων εγκεκριμένου/-ων από την αρμόδια 
αρχή (4)[της τρίτης χώρας] (4)[του εδάφους καταγωγής], πριν από τη φόρτωση 
για αποστολή προς την Ένωση]· 

II.2.6.3. από τη στιγμή της φόρτωσης στην εγκατάσταση καταγωγής έως την άφιξη στην 
Ένωση, τα ζώα του φορτίου δεν μεταφέρονται μέσα στο ίδιο νερό ή 
(4)[εμπορευματοκιβώτιο] (4)[δεξαμενόπλοιο ιχθυομεταφοράς] μαζί με υδρόβια ζώα 
κατώτερου υγειονομικού καθεστώτος ή τα οποία δεν προορίζονται για είσοδο στην 
Ένωση· 

II.2.6.4. αν χρειάζεται ανανέωση του νερού σε (4)[χώρα] (4)[έδαφος] (4)[ζώνη] (4)[διαμέρισμα] 
καταγεγραμμένη/-ο για την είσοδο του συγκεκριμένου είδους και κατηγορίας υδρόβιων 
ζώων στην Ένωση, αυτή γίνεται μόνο (4)[σε περίπτωση χερσαίας μεταφοράς, σε σημεία 
ανανέωσης νερού εγκεκριμένα από την αρμόδια αρχή (4)[της τρίτης χώρας] (4)[του 
εδάφους] όπου πραγματοποιείται η ανανέωση του νερού] (4)[σε περίπτωση μεταφοράς 
με δεξαμενόπλοιο ιχθυομεταφοράς, σε απόσταση τουλάχιστον 10 km από κάθε 
εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας που βρίσκεται πάνω στη διαδρομή από τον τόπο 
καταγωγής έως τον τόπο προορισμού στην Ένωση]. 

II.2.7. Απαιτήσεις επισήμανσης 

II.2.7.1. Ελήφθησαν μέτρα για την ταυτοποίηση και την επισήμανση (4)[του μέσου μεταφοράς] (4)[των 
εμπορευματοκιβωτίων] σύμφωνα με το άρθρο 169 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 
2020/692, και συγκεκριμένα το φορτίο ταυτοποιείται με (4)[ευανάγνωστη και ευδιάκριτη ετικέτα 
στο εξωτερικό του εμπορευματοκιβωτίου] (4)[εγγραφή στο δηλωτικό του πλοίου, σε περίπτωση 
μεταφοράς με δεξαμενόπλοιο ιχθυομεταφοράς], που συνδέει σαφώς το φορτίο με το παρόν 
πιστοποιητικό υγείας των ζώων/επίσημο πιστοποιητικό· 

(4)[II.2.7.2. Στην περίπτωση υδρόβιων ζώων, η ευανάγνωστη και ευδιάκριτη ετικέτα που 
αναφέρεται στο σημείο II.2.7.1. περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 

α) τον αριθμό των εμπορευματοκιβωτίων του φορτίου· 

β) την ονομασία των ειδών που περιέχονται σε κάθε εμπορευματοκιβώτιο· 

γ) τον αριθμό των ζώων σε κάθε εμπορευματοκιβώτιο για κάθε ένα από τα είδη που 
περιέχονται σ’ αυτό· 

δ) την ακόλουθη δήλωση: (4)[“ζώντα ψάρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 
στην Ευρωπαϊκή Ένωσηˮ] (4)[“ζώντα καρκινοειδή που προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωσηˮ].] 
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 (4)[II.2.7.3. Στην περίπτωση προϊόντων ζωικής προέλευσης από υδρόβια ζώα, εκτός των ζώντων 
υδρόβιων ζώων, η ευανάγνωστη και ευδιάκριτη ετικέτα που αναφέρεται στο σημείο II.2.7.1 περιέχει μία 
από τις ακόλουθες δηλώσεις: 

α) “ψάρια που προορίζονται για περαιτέρω μεταποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση προτού 
καταναλωθούν από τον άνθρωποˮ· 

β) “καρκινοειδή που προορίζονται για περαιτέρω μεταποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
προτού καταναλωθούν από τον άνθρωποˮ.] 

II.2.8. Ισχύς του πιστοποιητικού υγείας των ζώων/επίσημου πιστοποιητικού 

Το παρόν πιστοποιητικό υγείας των ζώων/επίσημο πιστοποιητικό ισχύει επί 10 ημέρες από την ημέρα της 
έκδοσής του. Σε περίπτωση μεταφοράς υδρόβιων ζώων διά θαλάσσης/πλωτής οδού, η εν λόγω περίοδος 
των 10 ημερών μπορεί να παραταθεί κατά χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια του ταξιδιού διά 
θαλάσσης/πλωτής οδού. 

Σημειώσεις 

Σύμφωνα με τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας 
Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 5 
παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω 
πρωτοκόλλου, οι αναφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο παρόν πιστοποιητικό περιλαμβάνουν το Ηνωμένο 
Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία. 

Το παρόν πιστοποιητικό προορίζεται για την είσοδο στην Ένωση ζώντων ψαριών, ζώντων καρκινοειδών και 
προϊόντων ζωικής προέλευσης από τα ζώα αυτά, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που η Ένωση δεν είναι ο 
τελικός προορισμός των εν λόγω ζώντων υδρόβιων ζώων και των προϊόντων τους. 

“Υδρόβια ζώαˮ είναι τα ζώα που εμπίπτουν στον ορισμό του άρθρου 4 σημείο 3) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. “Ζώα υδατοκαλλιέργειαςˮ είναι υδρόβια ζώα τα οποία 
αποτελούν αντικείμενο υδατοκαλλιέργειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 σημείο 7) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429. 

Όλα τα υδρόβια ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης από υδρόβια ζώα πλην των ζώντων υδρόβιων ζώων, για τα 
οποία ισχύει το μέρος II.2.4 του παρόντος πιστοποιητικού πρέπει να κατάγονται από 
χώρα/έδαφος/ζώνη/διαμέρισμα η/το οποία/-ο αναγράφεται στη στήλη 2 του πίνακα στο μέρος 1 του 
παραρτήματος XXI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404. 

Το μέρος II.2.4 του παρόντος πιστοποιητικού δεν ισχύει για τα ακόλουθα καρκινοειδή και ψάρια, και, ως εκ 
τούτου, αυτά μπορούν να κατάγονται από χώρα ή περιοχές που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IX του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/405: 

α) καρκινοειδή τα οποία έχουν συσκευαστεί και φέρουν επισήμανση που δηλώνει ότι προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με τις ειδικές για τα εν λόγω ζώα απαιτήσεις, που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004, και τα οποία δεν είναι πλέον ικανά να επιβιώσουν ως ζώντα ζώα, αν 
επιστρέψουν στο υδάτινο περιβάλλον· 

β) καρκινοειδή τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση χωρίς περαιτέρω μεταποίηση, υπό τον 
όρο ότι έχουν συσκευαστεί για λιανική πώληση σύμφωνα με τις απαιτήσεις για τις εν λόγω 
συσκευασίες όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004· 

γ) καρκινοειδή τα οποία έχουν συσκευαστεί και φέρουν επισήμανση που δηλώνει ότι προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με τις ειδικές για τα εν λόγω ζώα απαιτήσεις, που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004, και τα οποία προορίζονται για περαιτέρω μεταποίηση χωρίς 
προσωρινή αποθήκευση στον τόπο μεταποίησης. 

δ) ψάρια που θανατώνονται και εκσπλαχνίζονται πριν από την αποστολή τους. 

Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει για προϊόντα ζωικής προέλευσης, καθώς και για ζώντα υδρόβια ζώα, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προορίζονται για εγκατάσταση θαλάσσιων προϊόντων διατροφής με έλεγχο 
νόσων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 σημείο 52 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, που προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με το τμήμα VII του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004. 

Το παρόν πιστοποιητικό υγείας των ζώων/επίσημο πιστοποιητικό συμπληρώνεται σύμφωνα με τις σημειώσεις για 
τη συμπλήρωση των πιστοποιητικών που προβλέπονται στο κεφάλαιο 4 του παραρτήματος I του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2020/2235. 
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Μέρος I: 

Πλαίσιο I.20: Το τετραγωνίδιο “Κονσερβοποιίαˮ πρέπει να επιλέγεται για ολόκληρα ψάρια κατεψυγμένα 
αρχικά σε άλμη σε θερμοκρασία -9 °C ή σε θερμοκρασία που υπερβαίνει τους -18 °C τα 
οποία προορίζονται για κονσερβοποίηση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τμήματος VIII 
κεφάλαιο I μέρος II σημείο 7 του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004. 
Στις άλλες περιπτώσεις πρέπει να επιλέγονται τα τετραγωνίδια “Προϊόντα για ανθρώπινη 
κατανάλωσηˮ ή “Περαιτέρω μεταποίησηˮ. 

Πλαίσιο I.27: Να συμπληρωθεί/-ούν ο/οι κατάλληλος/-οι κωδικός/-οί του Εναρμονισμένου Συστήματος 
(ΕΣ), με χρήση κλάσεων όπως οι: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 
1504, 1516, 1518, 1603, 1604, 1605 ή 2106. 

Πλαίσιο I.27: Περιγραφή του φορτίου: 
“Φύση του εμπορεύματοςˮ: να προσδιοριστεί εάν πρόκειται για προϊόν υδατοκαλλιέργειας ή 
για άγριο αλίευμα. 
“Είδος επεξεργασίαςˮ: ζώντα, απλή ψύξη, κατάψυξη ή μεταποιημένα. 
“Μονάδα μεταποίησηςˮ: περιλαμβάνονται πλοία-εργοστάσια, πλοία-καταψύκτες, πλοία-
ψυγεία, ψυκτικές αποθήκες και μονάδες μεταποίησης. 

Μέρος II: 
(1) Το μέρος II.1 του παρόντος πιστοποιητικού είναι άνευ αντικειμένου για χώρες με ειδικές απαιτήσεις 

πιστοποίησης στον τομέα της δημόσιας υγείας βάσει συμφωνιών ισοτιμίας ή άλλων νομοθετικών 
διατάξεων της Ένωσης. 

(2) Το μέρος II.2. του παρόντος πιστοποιητικού είναι άνευ αντικειμένου και θα πρέπει να διαγράφεται όταν 
το φορτίο αποτελείται από: α) άλλα είδη πέραν εκείνων που απαριθμούνται στο παράρτημα του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/1882 της Επιτροπής N· ή β) άγρια υδρόβια ζώα και προϊόντα ζωικής 
προέλευσης από τα υδρόβια αυτά ζώα που εκφορτώνονται από αλιευτικά σκάφη για άμεση ανθρώπινη 
κατανάλωση· ή γ) προϊόντα ζωικής προέλευσης από υδρόβια ζώα πλην των ζώντων υδρόβιων ζώων που 
εισέρχονται στην Ένωση έτοιμα για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση. 

(3) Είδη που καταγράφονται στις στήλες 3 και 4 του πίνακα του παραρτήματος του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/1882. Είδη που καταγράφονται στη στήλη 4 θεωρούνται διαβιβαστές μόνο υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 171 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/692. 

(4) Διατηρείται κατά περίπτωση./Διαγράφεται η περιττή ένδειξη. Στην περίπτωση του μέρους II.2.4.1, η 
διαγραφή δεν επιτρέπεται εάν το φορτίο περιέχει είδη καταγεγραμμένα για επιζωοτική νέκρωση του 
αιματοποιητικού, λοίμωξη από τον ιό του συνδρόμου Taura ή λοίμωξη από τον ιό της κίτρινης κεφαλής, 
εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην υποσημείωση (6). 

(5) Κωδικός της τρίτης χώρας/του εδάφους/της ζώνης/του διαμερίσματος, όπως αναγράφεται στη στήλη 2 
του πίνακα στο μέρος 1 του παραρτήματος XXI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404. 

(6) Τα μέρη II.2.3.1, II.2.3.2 και II.2.4 του παρόντος πιστοποιητικού είναι άνευ αντικειμένου και θα πρέπει 
να διαγράφονται εάν το φορτίο περιέχει μόνο τα ακόλουθα καρκινοειδή ή ψάρια: 
α) καρκινοειδή τα οποία έχουν συσκευαστεί και φέρουν επισήμανση που δηλώνει ότι προορίζονται 

για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με τις ειδικές για τα εν λόγω ζώα απαιτήσεις, που 
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004, και τα οποία δεν είναι πλέον ικανά να 
επιβιώσουν ως ζώντα ζώα, αν επιστρέψουν στο υδάτινο περιβάλλον, 

β) καρκινοειδή τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση χωρίς περαιτέρω μεταποίηση, υπό 
τον όρο ότι έχουν συσκευαστεί για λιανική πώληση σύμφωνα με τις απαιτήσεις για τις εν λόγω 
συσκευασίες όπως καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004, 

γ) καρκινοειδή τα οποία έχουν συσκευαστεί και φέρουν επισήμανση που δηλώνει ότι προορίζονται 
για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις για τα εν λόγω ζώα διατάξεις, που 
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004, και τα οποία προορίζονται για περαιτέρω 
μεταποίηση χωρίς προσωρινή αποθήκευση στον τόπο μεταποίησης, 

δ) ψάρια που θανατώνονται και εκσπλαχνίζονται πριν από την αποστολή τους. 

 
N Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1882 της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2018, για την εφαρμογή ορισμένων κανόνων 

πρόληψης και ελέγχου νόσων σε κατηγορίες καταγεγραμμένων νόσων και για την κατάρτιση καταλόγου ειδών και ομάδων ειδών 
οργανισμών που συνιστούν σημαντικό κίνδυνο εξάπλωσης των εν λόγω καταγεγραμμένων νόσων (ΕΕ L 308 της 4.12.2018, 
σ. 21). 
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 (7) Ισχύει όταν το κράτος μέλος προορισμού στην Ένωση είτε έχει καθεστώς απαλλαγής από νόσο 
κατηγορίας Γ, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 σημείο 3) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/1882, 
είτε υπόκειται σε προαιρετικό πρόγραμμα εκρίζωσης που θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 31 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, άλλως διαγράφεται. 

(8) Ισχύει όταν το κράτος μέλος προορισμού στην Ένωση, ή τμήμα αυτού, έχει εγκρίνει εθνικά μέτρα για 
συγκεκριμένη νόσο όπως περιλαμβάνεται στο παράρτημα I ή στο παράρτημα II της εκτελεστικής 
απόφασης (ΕΕ) 2021/260 της Επιτροπής O, άλλως διαγράφεται. 

(9) Ευπαθή είδη όπως αναφέρονται στη δεύτερη στήλη του πίνακα του παραρτήματος III της εκτελεστικής 
απόφασης (ΕΕ) 2021/260. 

(10) Να υπογραφεί από: 

— επίσημο/-η κτηνίατρο, όταν δεν διαγράφεται το μέρος II.2 Βεβαίωση υγείας των ζώων 

– — αρμόδιο/-α για την πιστοποίηση υπάλληλο ή επίσημο/-η κτηνίατρο, όταν διαγράφεται 
το μέρος II.2 Βεβαίωση υγείας των ζώων. 

[Επίσημος/-η κτηνίατρος](4)(10)/[Αρμόδιος/-α για την πιστοποίηση υπάλληλος](4)(10) 

Ονοματεπώνυμο (με 
κεφαλαία)    

Ημερομηνία  Ιδιότητα και τίτλος  

Σφραγίδα  Υπογραφή  

  

 
O Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/260 της Επιτροπής, της 11ης Φεβρουαρίου 2021, για την έγκριση εθνικών μέτρων που έχουν 

σχεδιαστεί για τον περιορισμό των επιπτώσεων ορισμένων νόσων των υδρόβιων ζώων σύμφωνα με το άρθρο 226 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της απόφασης 
2010/221/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 59 της 19.2.2021, σ. 1).» 


