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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Αθήνα,   12-08-2013   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ              Αρ. πρωτ. :3251/99656 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α΄ 
                 ΠΡΟΣ: 1.∆/νσεις  
Ταχ. δ/νση: Καπνοκοπτηρίου 6 Κτηνιατρικής  
Τ.Κ. 10176 Αθήνα Περιφερειών –Έδρες  
Πληροφορίες: Μ. Γιαννιού τους 
Τηλέφωνο: 210-2125714                                                 2.∆/νσεις Αγρ. Οικονοµίας  
Fax: 210-8252673 & Κτηνιατρικής  
e-mail: ka6u026@minagric.gr  Π.Ε. –Έδρες τους 
                                                                                           3. ΣΥΚΕ 
    
                                                                                       
                                                                                 ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Ζωικών υποπροϊόντων 
     ∆/νση Κ∆Υ   
                                                        
ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινήσεις για τους ελέγχους µέσα από το σύστηµα TRACES. 
 
Με αφορµή την πρόσφατη κοινοτική επιθεώρηση που πραγµατοποιήθηκε στη χώρα µας τον 
περασµένο Απρίλιο σχετικά µε την αξιολόγηση της λειτουργίας της εφαρµογής TRACES  και 
λαµβάνοντας υπόψη τα σχόλια των επιθεωρητών, θα θέλαµε να  διευκρινίσουµε ορισµένα 
ζητήµατα, προκειµένου η χρήση του TRACES να γίνει πιο αποτελεσµατική: 
 

1. Έλεγχοι που πρέπει να καταγράφονται υποχρεωτικά στο σύστηµα TRACES. 
 

- Οι έλεγχοι που αφορούν σε παρτίδες ζώντων ζώων που προέρχονται από άλλα κράτη 
µέλη και πραγµατοποιούνται είτε στον τόπο προορισµού, είτε κατά τη µεταφορά των 
ζώων.  

- Οι έλεγχοι στον τόπο προορισµού σε παρτίδες ζώντων ζώων που προέρχονται από 
τρίτες χώρες. Η ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία απαιτεί να ελέγχεται το 10% των 
φορτίων αυτών. 

- Οι έλεγχοι που αφορούν όλα τα φορτία ζώντων ζώων που προορίζονται για σφαγή και 
προέρχονται από άλλα ΚΜ (100%). 

- Οι έλεγχοι που αφορούν όλα τα φορτία ζώντων ζώων που σταµατούν σε εγκεκριµένο 
σηµείο ελέγχου και προέρχονται από άλλα ΚΜ (100%). 

 
Η αρµόδια κτηνιατρική αρχή οφείλει να συµπληρώνει το µέρος ΙΙΙ  «έλεγχος» του 
πιστοποιητικού ενδοκοινοτικού εµπορίου (INTRA) επιλέγοντας το ανάλογο κουτάκι . Όταν ο 
έλεγχος  διεξάγεται στην εκτροφή, επιλέγετε το κουτάκι «εκµετάλλευση» ενώ όταν διεξάγεται 
στο σφαγείο το κουτάκι «εγκατάσταση». 
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Το µέρος ΙΙΙ του πιστοποιητικού ενδοκοινοτικού εµπορίου αποστέλλεται στην αρµόδια ∆ ΑΟΚ 
ή ∆/νση Κτην/κης της Περιφέρειας (ανάλογα µε το ποιος είναι αρµόδιος να καταχωρεί τα 
στοιχεία ή χειρίζεται το σύστηµα TRACES) ώστε αυτή, µε τη σειρά της, να καταχωρεί τα 
στοιχεία στο σύστηµα TRACES.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή ένα µεγάλο µέρος του ελέγχου αφορά και ζητήµατα ευζωίας των 
ζώων, δεν πρέπει να  µεσολαβεί µεγάλο χρονικό διάστηµα από την άφιξη των ζώων στον 
τελικό τόπο προορισµού και τον έλεγχο στα οποία αυτά υποβάλλονται.   
  
Επιπλέον, οι αρµόδιες ∆ΑΟΚ υποχρεούνται, µε βάση την ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία: 
 

- να  επιβεβαιώνουν την άφιξη, στην εγκατάσταση προέλευσης που ανήκει σε περιοχή 
της αρµοδιότητάς τους, επανεισαγόµενης παρτίδας κοινοτικών προϊόντων των 
οποίων η εισαγωγή δεν επιτράπηκε στην Τρίτη χώρα, συµπληρώνοντας το πεδίο 41, 
πεδίο  «τοπική κτηνιατρική µονάδα», στο µέρος ΙΙ του κοινού κτηνιατρικού εγγράφου 
εισόδου (ΚΚΕΕ).  
 
Τα επανεισαγόµενα φορτία, κατά την είσοδό τους από ΣΥΚΕ,  πρέπει να πληρούν τις 
απαιτήσεις του άρθρου 15, της οδηγίας 97/78/ΕΚ. 
 

- να  επιβεβαιώνουν την άφιξη φορτίων τρίτων χωρών που µεταφέρονται υπό ειδικό 
καθεστώς, συµπληρώνοντας το πεδίο 41, πεδίο  «τοπική κτηνιατρική µονάδα», στο 
µέρος ΙΙ του κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου (ΚΚΕΕ). Η επιβεβαίωση άφιξης 
πρέπει να γίνεται µέσα σε διάστηµα 15 ηµερών από τη στιγµή ηλεκτρονικής 
παραλαβής  του ΚΚΕΕ , όπως αυτό καθορίζεται από το άρθρο 8, σηµείο 4 της οδηγίας 
97/78/ΕΚ.  
Σε περίπτωση που το φορτίο το οποίο έχει δηλωθεί ότι προορίζεται για εγκεκριµένη 
εγκατάσταση δεν φθάσει ποτέ στον προορισµό του, η αρµόδια αρχή λαµβάνει τα 
δέοντα µέτρα έναντι του ενδιαφερόµενου για το φορτίο. 

 
Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, οι αρµόδιες ∆ΑΟΚ λαµβάνουν ηλεκτρονικά 
ΚΚΕΕ στα οποία είναι συµπληρωµένο το πεδίο 33 καθώς και ένα από τα πεδία α) 
«επανεισαγωγή προϊόντων» ή β) «µεταφορά υπό έλεγχο», ανάλογα µε την περίπτωση. 
 

2. Πιστοποιητικά TRACES ελλιπώς συµπληρωµένα ή που παρουσιάζουν σφάλµατα. 
 

Οι αρµόδιες ∆ΑΟΚ πρέπει να αποδέχονται ΜΟΝΟ υγειονοµικά πιστοποιητικά INTRA 
µε καθεστώς «έγκυρο». Σε άλλη περίπτωση ή όταν τα πιστοποιητικά  που λαµβάνουν 
παρουσιάζουν µη συµµορφώσεις, οφείλουν να έρθουν σε επικοινωνία µε τον αρµόδιο 
κτηνίατρο που υπέγραψε το συγκεκριµένο πιστοποιητικό (µέσα από το σύστηµα 
TRACES µπορεί κανείς να βρει την ηλεκτρονική διεύθυνσή του), ζητώντας να 
αντικατασταθεί το πιστοποιητικό ( αντιγραφή µε αντικατάσταση) ώστε αυτό να 
περιέχει αληθή στοιχεία. Παρακαλούµε η σχετική αλληλογραφία να κοινοποιείται στα 
ακόλουθο mail :ka6u026@minagric.gr . 
 
Εφόσον έχουν γίνει οι παραπάνω ενέργειες από τις ∆ΑΟΚ χωρίς κανένα αποτέλεσµα ή 
εάν πρόκειται για επαναλαµβανόµενες µη συµµορφώσεις, παρακαλούµε να 
απευθύνεστε στο αρµόδιο γραφείο της Γενικής ∆/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ 
 
. 
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3. Εξαγωγές σε τρίτες χώρες. 
 

Για την απευθείας εξαγωγή σε τρίτες χώρες δεν απαιτείται η χρήση του συστήµατος 
TRACES. Εντούτοις, η χρήση του είναι υποχρεωτική σε περίπτωση φορτίων ζώντων 
ζώων που διέρχονται από το έδαφος άλλου κράτους µέλους, προτού αυτά εξαχθούν 
στην Τρίτη χώρα. 

 
Στην ενότητα «Κενά πιστοποιητικά»,του βασικού µενού του TRACES και στην 
υποενότητα  «πιστοποιητικά εξαγωγής» υπάρχουν υποδείγµατα πιστοποιητικών για 
συγκεκριµένες κατηγορίες ζώντων ζώων και προϊόντων και για συγκεκριµένες τρίτες 
χώρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού µέσα από το 
σύστηµα TRACES.   
 

      4.    Σχέδιο έκτακτης ανάγκης 
 

Σε περίπτωση που το σύστηµα TRACES δεν λειτουργεί για διάστηµα µεγαλύτερο των 
24 ωρών, οι ΣΥΚΕ και οι αρµόδιες ∆ΑΟΚ του τόπου προέλευσης πρέπει να : 
 

- ενηµερώσουν την κεντρική αρµόδια αρχή 
-  
- να αποστείλουν (ηλεκτρονικά ή µε φαξ) το µέρος Ι του ΚΚΕΕ  ή το µέρος Ι του 

πιστοποιητικού ενδοκοινοτικού εµπορίου , συµπληρωµένο χειρόγραφα στις αρµόδιες 
αρχές του κράτους µέλους προορισµού (οι αρµόδιες αρχές καθώς και τα στοιχεία αυτών 
επισυνάπτονται στο Παράρτηµα της παρούσας). 
Οι  κτηνιατρικές αρχές της χώρας (ΣΥΚΕ, ∆ΑΟΚ) οφείλουν να διατηρούν 
επικαιροποιηµένο τον παραπάνω κατάλογο σε ηλεκτρονική ή έντυπη µορφή. 
Ο κατάλογος αυτός  βρίσκεται στην ενότητα «Πληροφορίες» στο πάνω δεξί µέρος της 
βασικής οθόνης του TRACES, στην υποενότητα «βιβλιοθήκη».  
 
 
  

 
Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 

 
 
 

 
 

                                                                                    Σπύρος Ντουντουνάκης 


