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ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ    

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΑ ΣΧΝ ΕΧΧΝ 

ΣΜΖΜΑ Α΄ 

          ΠΡΟ :  Απνδέθηεο πίλαθα δηαλνκήο    

Σαρ. δ/λζε       Αραξλώλ                                                                       
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Πιεξνθνξίεο   π. Νηνπληνπλάθεο/ Υξ. Γειέ     

Σειέθωλν       210-8836420/210 2125737 

Fax              210-8252673 
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ΘΔΜΑ : Τγεηνλνκηθνί όξνη πνπ εθαξκόδνληαη ζηηο κε εκπνξηθνύ ραξαθηήξα 

                κεηαθηλήζεηο δώωλ ζπληξνθηάο.  

  Δπηθαηξνπνηεκέλν θείκελν γηα ηεο εθαξκνγή Καλνληζκνύ (ΔΚ) αξ.    

998/2003. 

 

ΥΔΣ:   1. Ζ κε αξηζκ. πξωη.   241197/7-09-2010 εγθύθιηόο καο. 

               2. Ζ κε αξηζκ. πξωη. 133340/16-12-2011 εγθύθιηόο καο. 

               3. Ζ  κε αξηζκ. πξωη.  133291/22-11-2011 εγθύθιηόο καο. 

               4. Ζ κε αξηζκ. πξωη. 724/18016/14-02-2012 εγθύθιηόο καο. 

               5. Ζ κε αξηζκ. πξωη. 1100/27283/07-03-2012 εγθύθιηόο καο. 

                6. Ζ κε αξηζκ. πξωη.  3290/88032/22-08-2012 εγθύθιηόο καο. 
  

Α.  ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ 

 

Κνηλνπνηείηαη ζπλεκκέλα γηα ελεκέξσζε θαη εθαξκνγή ην επηθαηξνπνηεκέλν 

θείκελν ηνπ  Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξ. 998/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, γηα ηνπο πγεηνλνκηθνχο φξνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο κε εκπνξηθνχ 

ραξαθηήξα κεηαθηλήζεηο δψσλ ζπληξνθηάο, κε ελζσκαησκέλεο φιεο ηηο ηειεπηαίεο 

ηξνπνπνηήζεηο. Σν θείκελν πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηνλ Καλνληζκφ, νξηζκέλεο 

εθαξκνζηηθέο απνθάζεηο  

 

1 Σελ απφθαζε 2003/803/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Δ., κε ηελ νπνία 

θαζηεξψλεηαη έλαο εληαίνο ηύπνο δηαβαηεξίνπ γηα ηηο ελδνθνηλνηηθέο κεηαθηλήζεηο 

δψσλ ζπληξνθηάο (ζθχινη, γάηεο θαη ηθηίδσλ). 

 

2. Σελ απφθαζε 2011/874/ΔΔ, ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Δ., κε ηελ νπνία 

θαζνξίδεηαη ν θαηάινγνο ησλ ηξίησλ ρσξψλ θαη πεξηνρψλ ηνπο απφ ηηο νπνίεο 

επηηξέπνληαη νη εηζαγσγέο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζθχισλ, γαηψλ θαη θνπλαβηψλ 

θαη νη κεηαθηλήζεηο κε εκπνξηθνχ ραξαθηήξα πεξηζζφηεξσλ απφ πέληε ζθχισλ,  
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γαηψλ θαη θνπλαβηψλ θαζψο θαη ηα ππνδείγκαηα πγεηνλνκηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ γηα ηηο 

εηζαγσγέο θαη ηηο κεηαθηλήζεηο κε εκπνξηθνχ ραξαθηήξα ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

δψσλ ζηελ Έλσζε.  

Δπηπιένλ, θαζνξίδεηαη ην ππφδεηγκα πγεηνλνκηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηηο κε 

εκπνξηθνχ ραξαθηήξα κεηαθηλήζεηο ζηελ ΔΔ πέληε ή ιηγφηεξσλ ζθχισλ, γαηψλ θαη 

θνπλαβηψλ. πλεπψο, ε  απόθαζε  2004/824/ΔΚ θαηαξγείηαη.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε  απφθαζε 2011/874/ΔΚ  : 

 

Α) Καζνξίδεη ηνλ θαηάινγν ησλ ηξίησλ ρσξψλ ή ησλ πεξηνρψλ απηψλ απφ ηηο 

νπνίεο επηηξέπεηαη λα γίλεη ε εηζαγσγή εκπνξηθψλ απνζηνιψλ ή ε κεηαθίλεζε δψσλ 

ζπληξνθηάο πνπ ν αξηζκφο ηνπο μεπεξλά ηα 5 δψα. ηελ πεξίπησζε απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη ην ππφδεηγκα πγεηνλνκηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο 

παξνχζαο. 

 

Β) Καζνξίδεη ηνλ θαηάινγν ησλ ηξίησλ ρσξψλ ή ησλ πεξηνρψλ απηψλ απφ ηηο 

επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε δψσλ ζπληξνθηάο πνπ ν αξηζκφο ηνπο δελ μεπεξλά ηα 5 δψα 

ηελ πεξίπησζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη ην ππφδεηγκα πγεηνλνκηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ 

ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο παξνχζαο πνπ πεξηιακβάλεη θαη δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε φηη 

πξφθεηηαη γηα κε εκπνξηθή απνζηνιή, βάζεη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 

998/2003. 

 

2. Σελ απφθαζε 2004/839/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Δ. κε ηελ νπνία ζεζπίδνληαη 

νη πγεηνλνκηθνί φξνη πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο κε εκπνξηθνχ ραξαθηήξα κεηαθηλήζεηο 

ζθχισλ θαη γάησλ ειηθίαο θάησ ησλ ηξηψλ κελψλ. 

 

3. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 388/2010 πνπ θαζνξίδεη ηνλ κέγηζην αξηζκφ δψσλ 

ζπληξνθηάο (ζθχισλ, γάησλ, ηθηίδσλ) πνπ κπνξνχλ λα ππφθεηληαη ζε κε εκπνξηθνχ 

ραξαθηήξα κεηαθηλήζεηο. 

 

4. Σελ  απφθαζε 2010/436/ΔΔ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Δ., κε ηελ νπνία 

θαζνξίδεηαη φηη θάζε εξγαζηήξην ζε θξάηνο κέινο ή ζε ηξίηε ρψξα πνπ έρεη 

αδεηνδνηεζεί γηα ηε δηελέξγεηα νξνινγηθψλ δνθηκψλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αληηιπζζηθψλ εκβνιίσλ ζα ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά 

θάζε ρξφλν ζε δνθηκαζία επάξθεηαο απφ ην εξγαζηήξην AFSSA Nancy θαη ε άδεηά 

ηνπ ζα δηαηεξείηαη κφλν εθφζνλ ε αμηνιφγεζή ηνπ είλαη ζεηηθή. 

 

5. Σελ απφθαζε 2007/25/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Δ., φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρχεη, κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ππφδεηγκα πγεηνλνκηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ γηα ηα 

πηελά ζπληξνθηάο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο. 
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        6. Σνλ Νφκν 4039/2012 (ΦΔΚ 15 Α΄) «γηα ηα δεζπνδφκελα θαη ηα αδέζπνηα δψα 

ζπληξνθηάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε 

κε θεξδνζθνπηθφ ζθνπφ». 

 

ε εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ νη πγεηνλνκηθνί φξνη θαη νη φξνη 

ηαπηνπνίεζεο πνπ δηέπνπλ ηηο κε εκπνξηθνχ ραξαθηήξα κεηαθηλήζεηο δψσλ 

ζπληξνθηάο, ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ : 

 

Β΄  ΟΡΗΜΟΗ 

 

1. «Εών ζπληξνθηάο» : αλ δψν ζπληξνθηάο, ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ 

λνκνζεζία ελλννχληαη : α) ζθχινη, γάηεο, β) ηθηίδεο (νηθνγέλεηα ζειαζηηθψλ 

ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα είδε λπθίηζεο, θνπλάβηα, εξκίλεο, δηβειίλεο), γ) 

αξάρλεο θαη ινηπά αζπφλδπια (πιελ κειηζζψλ θαη νζηξαθνεηδψλ), δ) 

ηξνπηθά δηαθνζκεηηθά ςάξηα, ε) ακθίβηα, εξπεηά, ζη) φια ηα είδε πηελψλ, δ) 

ηξσθηηθά θαη θνπλέιηα, ηα νπνία ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπο ή 

απφ έλα θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν γη΄ απηά γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

ηδηνθηήηε ζηε δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζήο ηνπο, θαη ηα νπνία δελ 

πξννξίδνληαη γηα πψιεζε ή κεηαβίβαζε ζε άιιν ηδηνθηήηε. 

 

      χκθσλα κε ηε Ννκηθή Τπεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηα δψα 

ζεσξνχληαη φηη ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπο φηαλ ε κεηαθίλεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ην ίδην κέζν κεηαθνξάο. Απηφ αθνξά είηε δψα πνπ 

ηαμηδεχνπλ καδί κε ηνλ ηδηνθηήηε ηνπο ζηελ θακπίλα ηνπ αεξνζθάθνπο, είηε 

δψα πνπ ηαμηδεχνπλ κε ην ίδην ζθάθνο αιιά θάξγθν. ηελ ηειεπηαία απηή 

πεξίπησζε, ν ηδηνθηήηεο πξέπεη λα: 

 

α) βεβαηψζεη φηη πξφθεηηαη γηα κία κε εκπνξηθή κεηαθίλεζε ζπκπιεξψλνληαο 

ηε δήισζε, ππφδεηγκα ηεο νπνίαο ζα βξείηε ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο 

παξνχζαο 

 

β) λα θαζνξίζεη ζηε δήισζε απηή ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα 

ηε κεηαθίλεζε ηνπ δψνπ   

 

γ)   λα επηδείρλεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο ειέγρνπ, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία π.ρ. ην εηζηηήξηφ ηνπ ή ηελ θάξηα επηβίβαζήο ηνπ  πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ φηη  ε κεηαθίλεζε ηνπ δψνπ απνηειεί κέξνο ηεο δηθήο ηνπ 

κεηαθίλεζεο. 
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Εψα ζπληξνθηάο, ηα νπνία δελ κεηαθηλνχληαη κε ην ίδην κεηαθνξηθφ κέζν κε 

ηνλ ηδηνθηήηε ηνπο ή ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ, ζεσξνχληαη σο εκπνξηθέο 

απνζηνιέο θαη δηέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ/ηνο 184/1996 «πγεηνλνκηθνί 

φξνη πνπ δηέπνπλ ην εκπφξην ινηπψλ εηδψλ δψσλ θ.ι.π» ζε ελαξκφληζε ηεο 

Οδεγίαο 92/65/ΔΟΚ»  (Α΄137).    

 

2. «Μεηαθίλεζε» : θάζε κεηαθίλεζε δψνπ ζπληξνθηάο 

 

α) εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο 

β) απφ ηελ Διιάδα πξνο άιια θξάηε κέιε θαη αληίζηξνθα, 

γ) θαηά ηελ είζνδν ή ηελ επαλείζνδν απφ ηξίηε ρψξα ζην ειιεληθφ έδαθνο. 

 

        3. «Γηαβαηήξην» : Σν έγγξαθν πνπ επηηξέπεη ηελ επρεξή αλαγλψξηζε ησλ 

ζθχισλ, γάησλ θαη ηθηίδσλ, νη ηδηνθηήηεο ησλ νπνίσλ είλαη θάηνηθνη ηεο 

Δπξσπατθήο ΄Έλσζεο. 

Σα δηαβαηήξηα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο νη νπνίεο 

θαζνξίδνληαη ζηελ απφθαζε 2003/803/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Δ. χκθσλα κε 

ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.4039/2012 ε έθδνζε ησλ δηαβαηεξίσλ ζηελ 

Διιάδα πξαγκαηνπνηείηαη απφ θηεληάηξνπο πνπ αζθνχλ λφκηκα ην θηεληαηξηθφ 

επάγγεικα ζηελ Διιάδα, ζε θηεληαηξεία ή ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο 

ησλ Γήκσλ, ησλ Γηαδεκνηηθψλ θέληξσλ ησλ Γ/λζεσλ Αγξνηηθήο 

 Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο Υψξαο,  

θαζψο θαη ησλ θηινδσηθψλ ζσκαηείσλ. Οη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο ζα θαζνξηζηνύλ κε Υπνπξγηθή Απόθαζε. Μέρξη ηελ έθδνζή 

ηεο, ε έθδνζε ηωλ δηαβαηεξίωλ πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ Παλειιήλην 

Κηεληαηξηθό ύιινγν. 

 

4. «Κηεληαηξηθό πηζηνπνηεηηθό» : Σν επίζεκν έγγξαθν, ην νπνίν πξέπεη λα 

ζπλνδεχεη ηα δψα ζπληξνθηάο (ζθχινη, γάηεο θαη ηθηίδεο) θαηά ηελ είζνδφ 

ηνπο ζην ειιεληθφ έδαθνο, φηαλ απηά πξνέξρνληαη απφ ηξίηε ρψξα θαη 

ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπο ή ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ. 

   Απηφ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηα ππνδείγκαηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 

απφθαζε 2011/874/ΔΔ, ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Δ  
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  Γ΄ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
 

1. ύζηεκα ειεθηξνληθήο αλαγλώξηζεο (microchip)  
 

α) Απφ 1
εο

 Ηνπλίνπ 2004 θαη κεηά, ζχκθσλα κε ηνλ   Καλνληζκφ (ΔΚ) αξ. 

998/2003 θαη  ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 4039/2012 νη ηδηνθηήηεο ή νη 

θάηνρνη ζηελ πεξίπησζε ησλ αδέζπνησλ  ησλ δψσλ ζπληξνθηάο ζηελ Διιάδα,  

ππνρξενχληαη λα ζεκαίλνπλ  ηα δψα ηνπο κε ζχζηεκα ειεθηξνληθήο 

αλαγλψξηζεο (απνθξηηήο πνκπνδέθηεο-microchip).  

Ζ ζήκαλζε ησλ δψσλ απηψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο Φνξείο 

Δθηέιεζεο ηεο ζήκαλζεο θαη ηεο θαηαγξαθήο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ησλ 

ηδηνθηεηψλ, πνπ είλαη νη  πηζηνπνηεκέλνη θηελίαηξνη πνπ αζθνχλ λφκηκα ην 

θηεληαηξηθφ επάγγεικα ζηελ Διιάδα ,  νη πηζηνπνηεκέλνη θηελίαηξνη ησλ 

Γ/λζεσλ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Δλνηήησλ ηεο Υψξαο, αιιά θαη νη πηζηνπνηεκέλνη θηελίαηξνη ησλ θηινδσηθψλ 

ζσκαηείσλ, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα  θαηαρσξίδνπλ ηα ζηνηρεία ζήκαλζεο ησλ 

δψσλ ζπληξνθηάο (φπσο θχιν, ρξψκα, θπιή, απψιεηα, παξάδνζε ζε άιινλ 

ηδηνθηήηε, ζάλαηνο) θαη ηα ζηνηρεία αλαγλψξηζεο ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο 

(νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε, ηειέθσλν, αξηζκφ ηαπηφηεηαο, ή δηαβαηεξίνπ ή 

ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ, φπσο δίπισκα νδήγεζεο ή αζθαιηζηηθφ δηαβαηήξην), 

ζηελ Γηαδηθηπαθή Ζιεθηξνληθή Βάζε θαη ηεξνχληαη απαξεγθιίησο νη δηαηάμεηο 

«πεξί πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ». Οη ιεπηνκέξεηεο  πηζηνπνίεζεο, ρνξήγεζεο 

θωδηθνύ πξόζβαζεο θαη θάζε ζρεηηθό ζέκα  κε ηελ νξγάλωζε θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηεο Γηαδηθηπαθήο  Ηιεθηξνληθήο  Βάζεο , έρνπλ θαζνξηζηεί ζην ζρέδην  

Υπνπξγηθήο Απόθαζεο, ην νπνίν βξίζθεηαη ηειηθό ζηάδην επεμεξγαζίαο ηνπ.  

Μέρξη ηελ έθδνζή ηεο, ε ζήκαλζε, πηζηνπνίεζε θαη θαηαγξαθή  ηωλ δώωλ 

ζηε βάζε δεδνκέλωλ πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ Παλειιήλην Κηεληαηξηθό 

ύιινγν.  
 

Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.4039/2012 , φπνπ 

αλαθέξεηαη ε ειεθηξνληθή ζήκαλζε ησλ δψσλ ζπληξνθηάο , ελλνείηαη ε 

ζήκαλζε ζθχισλ θαη γαηψλ . 
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αα)Ζ ζήκαλζε θάζε δψνπ  ζπληξνθηάο είλαη ππνρξεσηηθή, εμαηξνπκέλσλ ησλ 

ζθχισλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θχιαμε πνηκλίσλ, γηα ηνπο νπνίνπο 

θαζίζηαηαη πξναηξεηηθή  ππφ ηελ πξνυπφζεζε  φηη δελ κεηέρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα γελεηηθήο βειηίσζεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ θπιψλ. 

Ζ δαπάλε ηεο ζήκαλζεο θαη ηεο θαηαγξαθήο ησλ δεζπνδνκέλσλ δψσλ βαξχλεη 

ηνλ ηδηνθηήηε ηνπο(ελψ ησλ αδέζπνησλ ην νηθείν Γήκν ή ηελ έλσζε Γήκσλ ή 

ην θηινδσηθφ ζσκαηείν.  

 

Οη παξαπάλω    αξκόδηνη θνξείο Δθηέιεζεο ηεο ζήκαλζεο θαη ηεο 

θαηαγξαθήο ηωλ δώωλ ζπληξνθηάο θαη ηωλ ηδηνθηεηώλ ηνπο ππνρξενύληαη λα 

ελεκεξώζνπλ ηνπο ηδηνθηήηεο δώωλ ζπληξνθηάο κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν. 

 

β) Οη ζθχινη, νη γάηεο θαη νη ηθηίδεο πνπ κεηαθηλνχληαη πξνο ην έδαθνο άιισλ 

θξαηψλ κειψλ ζπλνδεπφκελα απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπο ή ηνλ εθπξφζσπφ ηνπ, 

πξέπεη λα θέξνπλ ειεθηξνληθή ζήκαλζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO11784 

θαη ηερλνινγίαο HDX ή  FDX-B, ε νπνία κπνξεί λα αλαγλσζηεί απφ ζπζθεπή 

αλάγλσζεο ζπκβαηή κε ην πξφηππν ISO 11785.   Δάλ ε ηαπηνπνίεζή ηνπο δελ 

είλαη ζχκθσλε κε απηά ηα πξφηππα, ππνρξενχληαη λα θέξνπλ καδί ηνπο 

ζπζθεπή αλάγλσζεο. Εψα πνπ έρνπλ ηαπηνπνηεζεί  κε ηαηνπάδ ζήκαλζεο 

κπνξεί επίζεο λα κεηαθηλνχληαη ππφ πξνυπνζέζεηο.  

 

2. Δκβνιηαζκόο γηα ηε ιύζζα  
 

Ο αληηιπζζηθφο εκβνιηαζκφο θαη ν επαλεκβνιηαζκφο πξέπεη λα γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο ελδείμεηο ηνπ εξγαζηεξίνπ παξαζθεπήο, κε αδξαλνπνηεκέλν 

εκβφιην κηαο ηνπιάρηζηνλ κνλάδαο αληηγφλνπ αλά δφζε, ζχκθσλα κε ηα 

πξφηππα ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο.  

 

Σεκείωζε: Λόγω ηωλ πξόζθαηωλ θξνπζκάηωλ ιύζζαο ζηε ρώξα καο, ν 

αληηιπζζηθόο εκβνιηαζκόο είλαη ππνρξεωηηθόο ηόζν γηα ζε ζθύινπο  όζν θαη ζε 

γάηεο.  
 

3. Έιεγρνο αληηζωκάηωλ γηα ηε ιύζζα 
 

Γείγκα νξνχ αίκαηνο πνπ ιακβάλεηαη 30 εκέξεο κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ ηνπ 

δψνπ, απνζηέιιεηαη ζε έλα απφ ηα εγθεθξηκέλα εξγαζηήξηα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα πξνο έιεγρν ηνπ ηίηινπ αληηζσκάησλ 

θαηά ηεο ιχζζαο (Παξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο).        

Ο ηίηινο αληηζσκάησλ πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ή ίζνο πξνο 0,5UI/ml. 
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Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 νη ζθχινη, νη γάηεο θαη νη 

ηθηίδεο πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Ηξιαλδία, ζηε Μάιηα, ζηε νπεδία θαη ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην απφ ηηο ηξίηεο ρψξεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ηκήκα 2 ηνπ 

κέξνπο Β΄ ή  ζην κέξνο Γ΄ ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 998/2003 

ηνπ Δπξσπαηθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη 

θαηά ηεο ιύζζαο θαη δελ ππνβάιινληαη ζε εμέηαζε αίκαηνο γηα ηε ιύζζα 

πξηλ ηελ είζνδό ηνπο, ελώ ηα δώα πνπ πξνέξρνληαη από άιιεο ηξίηεο ρώξεο 

πξέπεη λα εκβνιηάδνληαη θαηά ηεο ιύζζαο θαη λα ππνβάιινληαη ζε εμέηαζε 

αίκαηνο γηα ηε ιύζζα πξηλ ηελ είζνδό ηνπο. Οη δαπάλεο ησλ εξγαζηεξηαθψλ 

ειέγρσλ βαξχλνπλ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ δψνπ. 

Δπίζεο, απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 νη ζθχινη, νη γάηεο πνπ εηζέξρνληαη ζηελ 

Ηξιαλδία, ζηε Μάιηα, ζηε νπεδία θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην απφ άιια θξάηε 

κέιε δελ ππόθεηληαη ζε ηηηινδόηεζε αληηζωκάηωλ γηα ηε ιύζζα κε ηελ 

πξνππόζεζε όηη ην δών ππνβιήζεθε ζε ηαθηηθνύο επαλεκβνιηαζκνύο θαη 

ρωξίο δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο εκβνιηαζκνύ γηα ηε ιύζζα ζηα δηαζηήκαηα 

πνπ  νξίδεη ην εξγαζηήξην παξαζθεπήο ηνπ εκβνιίνπ θαηά ηεο ιύζζαο. 
 

       4. Εώα πνπ κεηαθέξνληαη κε δεκόζηα κέζα κεηαθνξάο 
 

α. Με ηελ επηθχιαμε επλντθφηεξσλ ξπζκίζεσλ ηνπ Κψδηθα Οδηθήο 

Κπθινθνξίαο ή ησλ Καλνληζκψλ ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο, επηηξέπεηαη ε 

κεηαθνξά κηθξψλ δψσλ ζπληξνθηάο ζε φια ηα νδηθά, ζηδεξνδξνκηθά θαη 

ζηαζεξήο ηξνρηάο κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαζψο θαη ζηα ηαμί θαη ζηα επηβαηεγά 

πινία, εθφζνλ ηα  δψα  είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε αζθαιέο θινπβί κεηαθνξάο  θαη 

ζπλνδεχνληαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ή ηνλ θάηνρφ ηνπο. 

Μηθξφ δψν ζπληξνθηάο ελλνείηαη  ην δψν ζπληξνθηάο , ην βάξνο ηνπ νπνίνπ 

δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα (10) θηιά. 

β. Οη ζθχινη βνεζείαο εθφζνλ θέξνπλ ινπξί θαη θίκσηξν, κπνξνχλ λα 

κεηαθέξνληαη ρσξίο θινπβί κεηαθνξάο, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζφο ηνπο 

γ. Σα επηβαηεγά πινία ππνρξεσηηθά δηαζέηνπλ θαζαξά θινπβηά, 

πξνζηαηεπφκελα απφ αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο , γηα ηε κεηαθνξά κεγάισλ 

δψσλ ζπληξνθηάο. 
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    Γ΄ ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ ΕΧΧΝ ΤΝΣΡΟΦΗΑ 

 

1. Δληόο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο 
 

α.Οη ηδηνθηήηεο ή νη θάηνρνη ησλ ζθχισλ πνπ ηαμηδεχνπλ ζπλνδεπφκελνη κε ην 

δψν ηνπο, ππνρξενχληαη λα θέξνπλ πάληα καδί ηνπο ην βηβιηάξην πγείαο ή ην 

δηαβαηήξην ηνπ δψνπ. Οθείινπλ λα ην ππνβάιινπλ, εθφζνλ δεηείηαη, ζε θάζε 

αξκφδηα ειεγθηηθή αξρή. Όηαλ ην δψν ζπληξνθηάο δηαζέηεη δηαβαηήξην δελ 

απαηηείηαη βηβιηάξην πγείαο. 

 

β. Δμαηξνύληαη απφ ηελ απαίηεζε απηή , θαζψο θαη απφ ηελ απαίηεζε ηεο παξ. 

4.α. ηεο ελφηεηαο  « Γ΄ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ», ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ, νη 

κεηαθηλήζεηο  ή νη κεηαθνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ  ηα ζπλεξγεία 

πεξηζπιινγήο αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο θαη ηα ζπλεξγεία κεηαθνξάο 

αδέζπνησλ δψσλ απφ θαη πξνο ηα  θηεληαηξεία, ηηο θηεληαηξηθέο θιηληθέο θαη ηα 

θαηαθχγηα,   εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο 

 

2. Μεηαθηλήζεηο από ηελ Διιάδα πξνο άιια θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ.  
 

α) Μεηαθηλήζεηο ζθύιωλ, γάηωλ θαη ηθηίδωλ ειηθίαο άλω ηωλ ηξηώλ (3) 

κελώλ : 

 

 Σα δψα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη κε ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αλαγλψξηζεο 

(microchip). 

 

 Να ζπλνδεχνληαη κε ην δηαβαηήξην πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ απφθαζε 

2003/803/ΔΚ, ην νπνίν εθδίδεηαη απφ θηεληάηξνπο πνπ αζθνχλ λφκηκα ην 

θηεληαηξηθφ επάγγεικα ζηελ Διιάδα, ζε θηεληαηξεία ή ζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο ησλ Γήκσλ, ησλ Γηαδεκνηηθψλ θέληξσλ ησλ 

Γ/λζεσλ Αγξνηηθήο  Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Δλνηήησλ ηεο Υψξαο,  θαζψο θαη ησλ θηινδσηθψλ ζσκαηείσλ, θαη επί ηνπ 

νπνίνπ πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ελ ηζρχεη εκβνιηαζκνχ γηα 

ηε ιχζζα.  

Μέρξη λα εθδνζεί ε ζρεηηθή ππνπξγηθή απόθαζε, ε έθδνζε ηωλ 

δηαβαηεξίωλ πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ Παλειιήλην Κηεληαηξηθό ύιινγν. 

  

 Αξηζκεηηθά λα κελ μεπεξλνχλ ηα 5 δψα. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε 

κεηαθίλεζε εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 92/65/ΔΟΚ (εγθχθιηνο κε αξ. 

πξση. 133090~8-08-2011). 
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 ηελ πεξίπησζε κεηαθίλεζεο δψσλ ζπληξνθηάο κε ζθνπφ ηελ πηνζεζία 

αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο απφ ελδηαθεξφκελν λέν ηδηνθηήηε , πνπ δελ 

είλαη κφληκνο θάηνηθνο ηεο Διιάδαο, ε πηνζεζία  πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 

απεπζείαο παξάδνζε ηνπο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο λένπο ηδηνθηήηεο ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ηα δψα έρνπλ ζηεηξσζεί, ζεκαλζεί θαη θαηαγξαθεί ζηε 

δηαδηθηπαθή βάζε δεδνκέλσλ κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζσξηλνχ θαηφρνπ 

ηνπο θαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ λένπ ηδηνθηήηε. 

ηελ πεξίπησζε απηή,  εθηφο απφ ην δηαβαηήξην, απαηηείηαη ε έθδνζε 

πγεηνλνκηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηελ αξκφδηα ΓΑΟΚ, κε βάζεη ην ππφδεηγκα 

ηεο νδεγίαο 92/65/ΔΟΚ.   

 

β) Μεηαθηλήζεηο ζθύιωλ, γάηωλ θαη ηθηίδωλ ειηθίαο θάηω ηωλ ηξηώλ (3) 

κελώλ: 

 

Γηα ηηο κεηαθηλήζεηο δψσλ ειηθίαο θάησ ησλ ηξηψλ κελψλ κε εκβνιηαζκέλσλ 

γηα ηε ιχζζα, απαηηείηαη άδεηα ηνπ θξάηνπο κέινπο πξννξηζκνχ. Δίλαη δπλαηφλ 

λα ρνξεγείηαη : 

 

 Γηα πνιχ λεαξά δψα πνπ εμαξηψληαη απφ ηε κεηέξα ηνπο θαη εθφζνλ δελ 

μεπεξλνχλ αξηζκεηηθά ηα 4 δψα. 

 

 Δθφζνλ δελ ζπλνδεχνληαη απφ ηε κεηέξα ηνπο, αιιά θέξνπλ ειεθηξνληθή 

ζήκαλζε αλαγλψξηζεο, δηαβαηήξην θαη θηεληαηξηθή βεβαίσζε φηη :  

- ε κεηέξα ηνπο είρε εκβνιηαζηεί γηα ηε ιχζζα θαη θαηά ην ρξφλν 

ηνπ ηνθεηνχ ε εκβνιηαθή πεξίνδνο ήηαλ ζε ηζρχ,  

- δελ έρνπλ έιζεη ζε επαθή κε άγξηα δψα θαη επνκέλσο δελ έρνπλ 

εθηεζεί ζε κφιπλζε γηα ηε ιχζζα. 

- Αξηζκεηηθά λα κελ μεπεξλνχλ ηα 5 δψα 

 

Δπεηδή νξηζκέλα θξάηε κέιε ελδέρεηαη λα έρνπλ απαγνξεύζεη ηελ είζνδν ζηελ 

επηθξάηεηά ηνπο δώωλ ειηθίαο θάηω ηωλ ηξηώλ κελώλ, νη ηαμηδηώηεο νθείινπλ λα 

δεηνύλ έγθαηξα ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο από ηηο αξκόδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο 

πξννξηζκνύ. 
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         γ) Με εκπνξηθέο κεηαθηλήζεηο άιιωλ εηδώλ δώωλ ζπληξνθηάο πνπ 

θαιύπηνληαη από ηνλ παξόληα θαλνληζκό:  

 

Γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηξσθηηθψλ, θνπλειηψλ, εξπεηψλ, ακθίβησλ, δηαθνζκεηηθψλ 

ςαξηψλ, αξαρλψλ θαη ινηπψλ αζπφλδπισλ δψσλ ( πιελ κειηζζψλ θαη 

νζηξαθνεηδψλ) νξηζκέλα θξάηε κέιε (π.ρ. Κχπξνο, Ηηαιία θ.ι.π) έρνπλ ζεζπίζεη 

εζληθνχο θαλφλεο θαη έρνπλ θαζηεξψζεη πξφηππν ππφδεηγκα πγεηνλνκηθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηα δψα. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ θαη 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί πεξηηηή ηαιαηπσξία, νη ηαμηδηψηεο νθείινπλ λα 

ελεκεξψλνληαη έγθαηξα πξνηνχ ηαμηδέςνπλ.  

 

3. Μεηαθηλήζεηο από ηελ Διιάδα πξνο ην Ζλωκέλν Βαζίιεην, ηελ Ηξιαλδία,  ηε   

Φηλιαλδία θαη ηε Μάιηα. 

 Ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ηνπ ζεκείνπ Γ-2.  

  Δπηπιένλ, ζθχινη πνπ κεηαθηλνχληαη γηα κε εκπνξηθνχο ζθνπνχο θαη 

εηζέξρνληαη ζηα παξαπάλσ θξάηε κέιε  ππνβάιινληαη ζε αγσγή θαηά 

ψξηκσλ θαη πξψηκσλ εληεξηθψλ κνξθψλ ηνπ παξαζίηνπ Echinococcus 

multilocularis, εληφο πεξηφδνπ 24 έσο 120 σξψλ πξηλ απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή 

ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο εηζφδνπ ηνπο ζηα ελ ιφγσ θξάηε κέιε .Ζ αγσγή  

ρνξεγείηαη απφ θηελίαηξν θαη πηζηνπνηείηαη ζην αληίζηνηρν πεδίν ηνπ 

ππνδείγκαηνο δηαβαηεξίνπ. 

 

4. Μεηαθηλήζεηο από άιια θξάηε κέιε πξνο ηελ Διιάδα 
 

α) Μεηαθηλήζεηο ζθύιωλ, γάηωλ θαη ηθηίδωλ ειηθίαο άλω ηωλ ηξηώλ (3) 

κελώλ : 
 

 Σα δψα πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη ειεθηξνληθά (microchip).  

 Να ζπλνδεχνληαη κε ην δηαβαηήξην πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ απφθαζε 

2003/803/ΔΚ, ζην νπνίν ζα βεβαηψλεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ εκβνιηαζκνχ 

ή ηνπ επαλεκβνιηαζκνχ γηα ηε ιχζζα. 

 Αξηζκεηηθά λα κελ μεπεξλνχλ ηα 5 δψα. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε 

κεηαθίλεζε εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 92/65/ΔΟΚ (εγθχθιηνο κε αξ. 

πξση. 133090~8-08-2011) 
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β) Μεηαθηλήζεηο ζθύιωλ, γάηωλ θαη ηθηίδωλ ειηθίαο θάηω ηωλ ηξηώλ (3) 

κελώλ: 

 

Οη κεηαθηλήζεηο δψσλ ειηθίαο θάησ ησλ ηξηψλ (3) κελψλ κε εκβνιηαζκέλσλ     

γηα ηε ιχζζα, είλαη ειεχζεξε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη : 

    

  Δθφζνλ εμαξηψληαη απφ ηε κεηέξα ηνπο θαη ηε ζπλνδεχνπλ θαηά ηε 

κεηαθίλεζή ηεο, επηζπλάπηεηαη βεβαίσζε ή αλαγξάθεηαη ζην Κεθάιαην ΥΗ 

ηνπ δηαβαηεξίνπ ηεο κεηέξαο ε εκεξνκελία ηνθεηνχ, ν αξηζκφο ησλ λενγλψλ 

θαη ελδερνκέλσο ηα ραξαθηεξηζηηθά αλαγλψξηζεο ησλ λενγλψλ. Αξηζκεηηθά 

δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηα 4 δψα. 

 

 Δάλ δελ ζπλνδεχνληαη απφ ηε κεηέξα ηνπο απαηηείηαη : 

 

- Να αλαγλσξίδνληαη ειεθηξνληθά (microchip) 

- Να θέξνπλ δηαβαηήξην, θαη 

- Να ζπλνδεχνληαη απφ βεβαίσζε θηεληάηξνπ φηη «ε κεηέξα ηνπο έρεη 

εκβνιηαζηεί γηα ηε ιχζζα θαη θαηά ην ρξφλν ηνπ ηνθεηνχ ε εκβνιηαζηηθή 

πεξίνδνο ήηαλ ζε ηζρχ. Γελ έρνπλ έιζεη ζε επαθή κε άγξηα δψα θαη εμ φζσλ 

ηεθκαίξνληαη δελ έρνπλ εθηεζεί ζε κφιπλζε γηα ηε ιχζζα.». 

- Αξηζκεηηθά λα κελ μεπεξλνχλ ηα 5 δψα 

 

γ) Μεηαθηλήζεηο άιιωλ εηδώλ δώωλ ζπληξνθηάο, κε εκπνξηθνύ ραξαθηήξα : 

 

Μέρξηο φηνπ θαζνξηζηνχλ θνηλνηηθνί θαλφλεο, νη κεηαθηλήζεηο ηξσθηηθψλ, 

θνπλειηψλ, εξπεηψλ, ακθίβησλ δηαθνζκεηηθψλ ςαξηψλ, αξαρλψλ θαη ινηπψλ 

αζπφλδπισλ δψσλ (πιελ κειηζζψλ θαη νζηξαθνεηδψλ) είλαη ειεχζεξεο, δελ 

ππφθεηληαη ζε πγεηνλνκηθφ πεξηνξηζκφ θαη δελ απαηηείηαη λα ζπλνδεχνληαη απφ 

θηεληαηξηθά πηζηνπνηεηηθά. 

         Με ηελ επηθχιαμε ηπρφλ πγεηνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ νη κεηαθηλήζεηο πηελώλ 

είλαη ειεχζεξεο θηεληαηξηθά, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

θηεληαηξηθή βεβαίσζε κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία : 
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«ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΒΔΒΑΗΧΖ / VETERINARY DECLARATION» 

 

«1. ηνηρεία ηδηνθηήηε/owners details : 

Όλνκα/Name : ………………………………………………………………….. 

Σαρ.δ/λζε/Address : …………………………………………………………….. 

Υψξα θαηαγσγήο/country of origin : ……………………………………………. 

Υψξα πξννξηζκνχ/country of destination : ……………………………………... 

 

2. Πεξηγξαθή δψνπ / description of animal (s) 

  
Δίδνο/species Όλνκα/ 

Name 

Φχιν/Sex Ζιηθία/Age Φπιή/Breed Υξψκα/Colour ήκαλζε/ 

Marking 

       

       

       

 

3. Βεβαίσζε / Declaration 

  

O ππνγξάθσλ θηελίαηξνο εμέηαζα ην (α) δψν (α) πνπ πεξηγξάθεηαη (νληαη) 

παξαπάλσ ηελ …………………. (εκ., κελ.,έηνο) ζην ηαηξείν κνπ θαη δηαπίζησζα φηη 

είλαη θιηληθά πγηέο (ε) θαη απαιιαγκέλν (α) κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ θαη εμσηεξηθψλ 

παξαζίησλ. 

Βεβαηψλσ φηη είλαη πγηέο (ή) θαη ηθαλφ (α) λα ηαμηδέςεη (νπλ). 

I the undersigning veterinarian, inspected the animal (s) described above on 

…………… (dd mm yy) at ……………….(location where inspection conducted) and 

found it to be free from clinical signs of infectious and/or contagious diseases and free 

from external parasites. I am satisfied that the animal (s) is/are healthy and is/are fit to 

undertake the export journey. 

 

Όλνκα/Name …………………….                        ………………………………… 
(Σίηινο & ηδηφηεηα)                   (ππνγξαθή / signature)  

Σαρ.δ/λζε/Address : ……………… 

Σειέθσλν/Telephone : ……………                         ……………………………….   

Fax or e-mail ……………………..           (εκεξνκελία / date)  
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5. Μεηαθηλήζεηο από ρώξεο ΔΟΧ (Δληαίνο Οηθνλνκηθόο Χώξνο)   
 

Οη κεηαθηλήζεηο δψσλ ζπληξνθηάο απφ ηελ Αλδφξα, ηελ Ηζιαλδία, ην 

Λίρλεζηατλ, ην Μνλαθφ, ηε Ννξβεγία, ηνλ Άγην Μαξίλν, ηελ Διβεηία θαη ην 

Βαηηθαλφ πξνο ηελ Διιάδα δηέπνληαη απφ ηνπο θαλφλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

πξνεγνχκελν ζεκείν Γ4. 

 

Δ΄ ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ ΕΧΧΝ ΤΝΣΡΟΦΗΑ ΠΟΤ ΠΡΟΔΡΥΟΝΣΑΗ 

     ΑΠΟ ΣΡΗΣΔ ΥΧΡΔ 

 

Απφ ηηο 3 Ηνπιίνπ 2004 θαη κεηά, γηα λα επηηξέπεηαη ε είζνδνο δψσλ ζπληξνθηάο 

ζην ειιεληθφ έδαθνο, ηζρχνπλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο :  

 

1. Απεπζείαο πξννξηζκόο ε Διιάδα 
 

α) Απαγνξεύεηαη ε είζνδνο δψσλ ζπληξνθηάο κέζσ ζεκείσλ εηζφδνπ ζηα 

νπνία δελ ιεηηνπξγνχλ εγθεθξηκέλνη πλνξηαθνί ηαζκνί Κηεληαηξηθνχ Διέγρνπ 

(.Τ.Κ.Δ.), ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν ηεο απφθαζεο 

2009/821/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Δ., φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

β)Απαγνξεύεηαη λα εηζάγνληαη ζηελ Διιάδα δώα ζπληξνθηάο πνπ δελ έρνπλ 

ειεθηξνληθή ζήκαλζε 

 

Δπηηξέπεηαη ε είζνδνο δψσλ ζπληξνθηάο : 

 

 Μέζσ εγθεθξηκέλσλ .Τ.Κ.Δ. θαη αλεμαξηήησο εάλ είλαη εγθεθξηκέλνη γηα 

ηελ ππνδνρή δσληαλψλ δψσλ ή κε, 

 Μέζσ ησλ ζεκείσλ εηζφδνπ ησλ λεζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ απφθαζε 

94/641/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δ.Δ. 

 
Οη Κηεληαηξηθέο αξρέο ηωλ παξαπάλω ζεκείωλ εηζόδνπ ππνρξενύληαη : 

 

- λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο εηδηθφ ρψξν θχιαμεο ησλ δψσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ απαηηείηαη ε απνκφλσζε ησλ δψσλ ησλ νπνίσλ δελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο 

κέρξηο φηνπ ζηαινχλ πίζσ, 

- λα πξνκεζεπηνχλ άκεζα θαη λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο απνθξηηή πνκπνδέθηε  

ISO  11785. 
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2. Δίζνδνο ζθύιωλ, γάηωλ θαη ηθηίδωλ ειηθίαο άλω ηωλ ηξηώλ (3) κελώλ     
 

Σα δψα πξέπεη : 

 

          α) λα αλαγλσξίδνληαη κε ζχζηεκα ειεθηξνληθήο αλαγλψξηζεο (microchip) 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 11784 θαη ηερλνινγίαο HDX ή FDX-B θαη λα 

κπνξεί λα αλαγλσζηεί απφ ζπζθεπή αλάγλσζεο ζπκβαηή κε ην πξφηππν  

11785. ε πεξίπησζε πνπ ε ειεθηξνληθή ζήκαλζε ηνπ δψνπ δελ 

αληαπνθξίλεηαη κε απηφ ην πξφηππν, ν ηδηνθηήηεο ηνπ δψνπ ππνρξενχηαη λα 

παξέρεη ζηνλ θηελίαηξν πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν κέζν αλάγλσζεο ηνπ 

ζήκαηνο,   
 

β) λα έρνπλ ππνζηεί αληηιπζζηθφ εκβνιηαζκφ ή επαλεκβνιηαζκφ, ζχκθσλα κε 

ηηο ζπζηάζεηο ηνπ εξγαζηεξίνπ παξαζθεπήο, κε αδξαλνπνηεκέλν εκβφιην 

κηαο ηνπιάρηζηνλ κνλάδαο αληηγφλνπ αλά δφζε, ζχκθσλν κε ην πξφηππν 

ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο,  
 

γ) λα έρνπλ ππνζηεί 30 εκέξεο κεηά ηνλ εκβνιηαζκφ θαη ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο 

πξηλ απφ ηε κεηαθίλεζή ηνπο νξνινγηθφ έιεγρν, ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

νπνίνπ πξέπεη λα έρνπλ ηίηιν αληηζσκάησλ κεγαιχηεξν ή ίζν πξνο 0,5 

UI/ml. Ζ νξνινγηθή εμέηαζε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ηίηινπ πξέπεη λα γίλεηαη ζε 

έλα απφ ηα εμνπζηνδνηεκέλα εξγαζηήξηα ησλ θξαηψλ κειψλ ή ησλ ηξίησλ 

ρσξψλ πνπ επηζπλάπηνληαη ζην Παξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο θαη πνπ 

κπνξείηε λα βξείηε ζηελ αθφινπζε ηζηνζειίδα:  

 

         http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm   
 

ε επφκελεο κεηαθηλήζεηο ηνπ ίδηνπ δψνπ δελ απαηηείηαη επαλέιεγρνο ηνπ ηίηινπ 

αληηζσκάησλ γηα ηε ιχζζα εθφζνλ δελ δηαθφπηεηαη ην πξσηφθνιιν 

εκβνιηαζκνχ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην εξγαζηήξην παξαζθεπήο ηνπ εκβνιίνπ. Ζ 

εμέηαζε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ηίηινπ αληηζωκάηωλ απαηηείηαη ΜΟΝΟ γηα ηηο 

ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην κέξνο Γ, ηνπ παξαξηήκαηνο 

ΗΗ ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, όπωο θάζε θνξά ηζρύεη, 
 

 

δ) λα ζπλνδεχνληαη απφ αηνκηθφ θηεληαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ ζχκθσλν κε ην 

παξάξηεκα ηεο απφθαζεο 2011/874/ΔΔ φπσο αλαγξάθεηαη ζην ζεκείν Α.2. 

ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ 
 

ε) ζην πηζηνπνηεηηθφ, φηαλ απηφ απαηηείηαη, πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη 

επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο νξνινγηθήο εμέηαζεο ηνπ 

δψνπ απφ ην εξγαζηήξην δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ.       
 

ζη) αξηζκεηηθά λα κελ μεπεξλνχλ ηα 5 δψα.    
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3. Δίζνδνο ζθύιωλ, γάηωλ θαη ηθηίδωλ ειηθίαο θάηω ηωλ ηξηώλ (3) κελώλ  
 

Δπηηξέπεηαη ε είζνδνο ζην ειιεληθφ έδαθνο δψσλ ειηθίαο θάησ ησλ ηξηψλ 

(3) κελψλ, κε εκβνιηαζκέλσλ γηα ηε ιχζζα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη: 
 

 απηά εμαξηψληαη απφ ηε κεηέξα ηνπο θαη ηε ζπλνδεχνπλ θαηά ηε κεηαθίλεζή 

ηεο. 

  δελ επηηξέπεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηέζζεξα (4).  

 Πξνέξρνληαη κόλν από ηηο ηξίηεο ρώξεο ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ, κέξνο Β θαη 

Γ (Παξάξηεκα ΗΗΗ) 

 

  εκείωζε: Σν Παξάξηεκα ΗΗΗ ππόθεηηαη ζε ζπρλέο ηξνπνπνηήζεηο. 
 

ην θηεληαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη βεβαίσζε ηνπ    

θηεληάηξνπ γηα ηελ εκεξνκελία ηνθεηνχ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ λενγλψλ. 
 

Δάλ δελ ζπλνδεχνληαη απφ ηε κεηέξα ηνπο απαηηείηαη :  

 

 λα αλαγλσξίδνληαη ειεθηξνληθά (microchip), 

 λα ζπλνδεχνληαη απφ αηνκηθφ θηεληαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ ζχκθσλν κε ην 

παξάξηεκα ηεο απφθαζεο 2011/874/ΔΔ φπσο αλαγξάθεηαη ζην ζεκείν Α.2. 

ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ  
 
Σεκείωζε: Σην ζεκείν IV πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ηνπ ηειεπηαίνπ 

εκβνιηαζκνύ ηεο κεηέξαο. Απηή πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 30 εκέξεο 

πξνγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο γέλλεζεο πνπ αλαγξάθεηαη ζην ζεκείν ΙΙ. Δπίζεο, 

πξέπεη λα πξνζηίζεηαη ε δηαβεβαίωζε όηη «δελ έρεη (νπλ) έιζεη ζε επαθή κε άγξηα 

δώα θαη εμ όζωλ ηεθκαίξνληαη δελ έρεη (νπλ) εθηεζεί ζε κόιπλζε γηα ηε ιύζζα.»     

   
 δελ επηηξέπεηαη λα μεπεξλνχλ αξηζκεηηθά ηα 5 δψα. 

 

4. Δίζνδνο άιιωλ εηδώλ δώωλ ζπληξνθηάο 

 

α) Μέρξηο φηνπ θαζνξηζηνχλ θνηλνηηθνί θαλφλεο, επηηξέπεηαη ε είζνδνο εξπεηψλ, 

ακθίβησλ, δηαθνζκεηηθψλ ςαξηψλ, αξαρλψλ θαη ινηπψλ αζπφλδπισλ δψσλ 

(πιελ κειηζζψλ θαη νζηξαθνεηδψλ) ρσξίο θηεληαηξηθφ πγεηνλνκηθφ 

πεξηνξηζκφ θαη ρσξίο λα απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε θηεληαηξηθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ. 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

 

 

β) Γηα λα επηηξαπεί ε είζνδνο ηξωθηηθώλ θαη θνπλειηώλ  θαη κε ηελ επηθχιαμε 

ηπρφλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ, απαηηείηαη λα ζπλνδεχνληαη απφ θηεληαηξηθή 

βεβαίωζε ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην πξνεγνχκελν 

ζεκείν Γ.4.γ). 

 

γ) Σα πηελά ζπληξνθηάο πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ πξσηφηππν θηεληαηξηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηεο απφθαζεο 2007/25/ΔΚ, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 

Ζ εηζαγσγή πηελψλ ζπληξνθηάο απφ ηξίηεο ρψξεο επηηξέπεηαη κφλν: 

 

 απφ νξηζκέλεο ρψξεο κεηά απφ απνκφλσζε 30 εκεξψλ, ππφ επίζεκε 

επίβιεςε  

 ή κεηά απφ απνκφλσζε 10 εκεξψλ θαη εξγαζηεξηαθφ έιεγρν γηα ηε γξίπε 

ησλ πηελψλ κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα  

 Γελ γίλνληαη απνδεθηά πηελά ζπληξνθηάο γηα παξακνλή ζε θαξαληίλα 

ζην έδαθνο ηεο ρώξαο. 

 

 
5. Άθημε ζε άιιν θξάηνο κέινο κε πξννξηζκό ηελ Διιάδα  

 

Σα δψα ζπληξνθηάο ηξίησλ ρσξψλ πνπ αθηθλνχληαη ζηελ Διιάδα κέζσ ηνπ 

εδάθνπο άιινπ θξάηνπο κέινπο πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ ζεκείσλ 2, 3 θαη 4.  

 

 
6. Άθημε ζηελ Διιάδα κε πξννξηζκό άιια θξάηε κέιε  

 

 Οη ζθχινη, νη γάηεο θαη νη ηθηίδεο ειηθίαο άλσ ησλ ηξηψλ κελψλ πνπ 

αθηθλνχληαη ζηελ Διιάδα θαη πξννξίδνληαη γηα άιια θξάηε κέιε πξέπεη λα 

ζπλνδεχνληαη κε ηα πηζηνπνηεηηθά πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ απφθαζε 

2011/874/ΔΔ.  

 

 Οη ζθχινη, νη γάηεο θαη νη ηθηίδεο ειηθίαο θάησ ησλ ηξηψλ κελψλ ππφθεηληαη 

ζηελ άδεηα ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ. 

 

 Σα ινηπά είδε δψσλ ζπληξνθηάο ππφθεηληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ρψξαο 

πξννξηζκνχ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Δπαλείζνδνο δώωλ θνηλνηηθήο θαηαγωγήο 

 

Ζ επαλείζνδνο ζθχισλ, γάησλ θαη ηθηίδσλ θνηλνηηθήο θαηαγσγήο επηηξέπεηαη 

εθφζνλ απηά ζπλνδεχνληαη κε ην δηαβαηήξηφ ηνπο θαη δελ έρεη δηαθνπεί ην 

πξσηφθνιιν εκβνιηαζκνχ γηα ηε ιχζζα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην εξγαζηήξην 

παξαζθεπήο ηνπ εκβνιίνπ.  

 

ΠΡΟΟΥΖ: ηηο πεξηπηψζεηο παξακνλήο ηνπο ζην έδαθνο ηξίησλ ρσξψλ νη 

νπνίεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζην κέξνο Γ, ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΚ) αξηζ. 998/2003, απαηηείηαη ε δηελέξγεηα ηηηινδφηεζεο πξνηνχ ην δψν εμέιζεη 

απφ ην έδαθνο ηεο ρψξαο. Δάλ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηηηινδφηεζε πξνηνχ ην δψν 

αλαρσξήζεη απφ θνηλνηηθφ έδαθνο, γηα ηελ επαλείζνδφ ηνπ απαηηείηαη ηηηινδφηεζε 

θαη αλακνλή 3 κελψλ απφ ηε ιήςε ηνπ δείγκαηνο. 

Δάλ δελ πιεξνύληαη νη παξαπάλω όξνη, απαγνξεύεηαη ε είζνδνο ηνπ δώνπ ζηε 

ρώξα. 

 

Σ΄  ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ ΕΧΧΝ ΤΝΣΡΟΦΗΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟ  

        ΣΡΗΣΔ  ΥΧΡΔ 

 

Οη κεηαθηλήζεηο δψσλ ζπληξνθηάο απφ ηελ Διιάδα πξνο ρψξεο νη νπνίεο δελ 

είλαη κέιε ηεο Δ.Δ. ππφθεηληαη ζηηο εζληθέο δηαηάμεηο θάζε ρψξαο.  

 

Γηα ην ιφγν απηφ νη ηαμηδηψηεο νθείινπλ ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο πξηλ ηελ 

αλαρψξεζή ηνπο λα δεηνχλ πιεξνθνξίεο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο ηνπ ηφπνπ 

πξννξηζκνχ ηνπο, ή θαη ελδερνκέλσο, απφ ηηο Πξεζβείεο ησλ ρσξψλ πξννξηζκνχ ηνπο 

ζηελ Διιάδα. 

 

Οη πιεξνθνξίεο απηέο πξέπεη λα ηίζεληαη ππφςε ησλ αξκνδίσλ θηεληαηξηθψλ 

αξρψλ εγθαίξσο, ψζηε λα είλαη ελήκεξεο γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ, 

λα πξνβαίλνπλ ζηηο απαξαίηεηεο εμεηάζεηο θαη λα πξνεηνηκάδνπλ ηηο θφξκεο ησλ 

απαηηνχκελσλ θηεληαηξηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ.  
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Ε΄  ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΗΥΤΟ ΣΟΤ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟΤ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ ΕΧΧΝ  

      ΣΡΗΣΧΝ ΥΧΡΧΝ 

 

1. Σν θηεληαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ γηα ηηο κε εκπνξηθνχ ραξαθηήξα κεηαθηλήζεηο 

ζθχισλ, γάησλ θαη ηθηίδσλ πνπ εηζάγνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο θαη 

κεηαθηλνχληαη εληφο ηνπ θνηλνηηθνχ εδάθνπο, ηζρύεη γηα πεξίνδν ηεζζάξωλ 

κελώλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ ή έσο ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

εκβνιηαζκνχ γηα ηε ιχζζα, αλάινγα κε ην πνηα εκεξνκελία είλαη 

πξνγελέζηεξε. 

 

2. ε πεξίπησζε πνπ εθδίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηδηψηε θηελίαηξν, 

απαηηείηαη ε επηθχξσζή ηνπ απφ ηελ αξκφδηα επίζεκε αξρή ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο. 

 

      Ζ΄  ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ  ΔΛΔΓΥΟΤ- ΚΤΡΧΔΗ 

 
1. ην εζωηεξηθό ηεο ρώξαο :  
 

 Σα κέηξα δηαζθάιηζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζρεηηθά κε ηε δηελέξγεηα ησλ 

θηεληαηξηθψλ ειέγρσλ πνπ εθαξκφδνληαη εληφο ηνπ ειιεληθνχ εδάθνπο 

θαζνξίδνληαη απφ ηα κέξε Β θαη Γ ηνπ π.δ/ηνο 420/1993 (Α΄ 179). 

 

 Σα κέηξα δηαζθάιηζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ 

πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε ζήκαλζε, ηελ θαηαγξαθή ησλ δψσλ θαη ησλ 

ηδηνθηεηψλ ηνπο, ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πξνζηαζίαο ησλ δψσλ ζπληξνθηάο  

θαζψο θαη ησλ απαηηήζεσλ θαηά ηε κεηαθίλεζε θαη ηε κεηαθνξά ηνπο 

θαζνξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο  ηνπ Νφκνπ 4039/2012  θαη ηελ  ΚΤΑ 

314754/2009(Β 2025). 

 

        α) Αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ δηαπίζησζε θαη βεβαίσζε ησλ παξαβάζεσλ ηνπ 

Ν. 4039/2012 είλαη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία,  ε Θεξνθπιαθή ησλ θπλεγεηηθψλ 

ζπιιφγσλ θαη  νη ππάιιεινη ησλ Σεισλείσλ. Αλ ζε Γήκν δελ ιεηηνπξγεί 

ππεξεζία Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, ε βεβαίσζε ησλ παξαβάζεσλ γίλεηαη απφ 

άιιε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. Ο Πξντζηάκελνο ηεο θηεληαηξηθήο 

ππεξεζίαο ηνπ θαηά  ηφπνπ αξκφδηνπ Γήκνπ θαη φπνπ απηή δελ έρεη ζπζηαζεί 

ν Πξντζηάκελνο ηνπ  
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            Γξαθείνπ Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο ηνπ θαηά ηφπνλ αξκφδηνπ Γήκνπ ή ν 

Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο  Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηεο 

νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο, αθνχ εμεηάζεη ηηο αληηξξήζεηο ηνπ 

παξαβάηε, πνπ ηπρφλ ηνπ ππνβιεζνχλ,  εθδίδεη απφθαζε κε ηελ νπνία 

επηθπξψλεηαη ή κε ην  δηνηθεηηθφ πξφζηηκν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ 

παξαπάλσ Νφκνπ. 

             

 

β)  Οη Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο πξαγκαηνπνηνχλ ηνπο 

ειέγρνπο ηνπ Καλνληζκνχ 1/2005 θαη επηβάιινπλ ηηο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 17 

ηεο  ΚΤΑ 314754/2009 

 

           Δπίζεο, νθείινπλ λα παξέρνπλ ηε ζπλδξνκή ηνπο θαη λα επηιακβάλνληαη ησλ 

ππνζέζεσλ πνπ παξαπέκπνληαη ζ’ απηέο απφ άιιεο ειεγθηηθέο αξρέο θαη 

θνξείο.  

 

γ) Οη πινίαξρνη ηωλ  επηβαηηθώλ πινίωλ, 

δ) Οη θπβεξλήηεο ηωλ αεξνπιάλωλ, 

 ε) Οη πξνϊζηάκελνη ηωλ επηβαηηθώλ ακαμνζηνηρηώλ 
 

ζη) νη νδεγνί ηωλ νδηθώλ κέζωλ  καδηθήο κεηαθνξάο επηβαηψλ νθείινπλ : 

 

   λα ελεκεξψλνπλ ηνπο επηβάηεο πνπ ζπλνδεχνπλ δψα γηα ηνπο θαλφλεο πνπ 

επηβάιινληαη θαηά ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ δψσλ ηνπο θαη λα κελ επηηξέπνπλ ηελ 

επηβίβαζε δψσλ, ηα νπνία δελ ζπλνδεχνληαη απφ ην δηαβαηήξηφ ηνπο θαη δελ 

έρνπλ ζεκαλζεί.  
 

δ)        ηνπο ππαιιήινπο  ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο ησλ Ο.Σ.Α., ησλ  αζηπλνκηθψλ 

αξρψλ, ησλ  ιηκεληθψλ αξρψλ, ησλ  αξρψλ αζθαιείαο ησλ αεξνδξνκίσλ, ηεο 

Θεξνθπιαθήο ησλ θπλεγεηηθψλ ζπιιφγσλ, ησλ ηεισλείσλ θαη θάζε άιιεο  

ειεγθηηθήο αξρήο αλαηίζεηαη ε αξκνδηόηεηα : 

 

- ηνπ ειέγρνπ ησλ δηαβαηεξίσλ ησλ δψσλ ζπληξνθηάο 

- ηεο δηαπίζησζεο αλαγξαθήο ηνπ αξηζκνχ ζήκαλζεο ησλ δψσλ. 
 

ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο παξαβάζεσλ ππνρξενχληαη λα ζπλεξγάδνληαη κε 

ηελ πιεζηέζηεξε θηεληαηξηθή αξρή. 
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ε) Οη κεκνλσκέλνη ηαμηδηψηεο πνπ ηαμηδεχνπλ κε ηα δψα ηνπο ππνρξενχληαη λα 

θέξνπλ πάληα καδί ηνπο ηα πξνβιεπφκελα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ηνπ δψνπ. Να 

πξνζθνκίδνπλ ηφζν ηα έγγξαθα φζν θαη ηα δψα, εθφζνλ δεηείηαη, ζηηο αξκφδηεο 

ειεγθηηθέο αξρέο.     

 
 

2. Μεηαθηλήζεηο από ηελ Διιάδα πξνο  άιια θξάηε κέιε ή ρώξεο ηνπ ΔΟΧ: 

 

            Οη ππάιιεινη ησλ ΤΚΔ νθείινπλ λα παξέρνπλ ηε ζπλδξνκή ηνπο θαη λα 

επηιακβάλνληαη ππνζέζεσλ παξαβάζεσλ πνπ παξαπέκπνληαη ζ’ απηνχο απφ 

άιιεο ειεγθηηθέο αξρέο θαη θνξείο, ζρεηηθά κε ηηο κεηαθηλήζεηο  κε εκπνξηθνχ 

ραξαθηήξα ησλ δψσλ ζπληξνθηάο  
 

3.   ηα ζεκεία εηζόδνπ από ηξίηεο ρώξεο : 

 

α) Οη ηεισλεηαθέο αξρέο θαη νη ζπλνξηνθχιαθεο ησλ ζεκείσλ εηζφδνπ, ηα νπνία 

δελ είλαη εγθεθξηκέλα γηα ηελ είζνδν δψσλ ζπληξνθηάο, ππνρξενχληαη λα 

απαγνξεχνπλ ηελ είζνδφ ηνπο ζην ειιεληθφ έδαθνο. Οη ηεισλεηαθέο αξρέο 

ησλ ζεκείσλ εηζφδνπ κέζσ ησλ νπνίσλ επηηξέπεηαη ε είζνδνο δψσλ 

ζπληξνθηάο, ππνρξενχληαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηηο αξκφδηεο θηεληαηξηθέο 

αξρέο θαη λα παξαπέκπνπλ ηα δψα γηα θηεληαηξηθφ έιεγρν.      

 

β) Οη .Τ.Κ.Δ. θαη νη θηεληαηξηθέο αξρέο ησλ ζεκείσλ εηζφδνπ ησλ λεζηψλ ηεο 

απφθαζεο 94/641/ΔΚ ππνρξενύληαη λα πξνβαίλνπλ : 

 

  ζε έιεγρν ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ, 

 ζηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ δψνπ, 

 ελδερνκέλσο, ζε θιηληθή εμέηαζε ηνπ δψνπ 

 

Αλ νη έιεγρνη θαηαδείμνπλ φηη ην δψν δελ πιεξνί ηηο πξνβιεπφκελεο απαηηήζεηο 

απνθαζίδνπλ : 

 

 είηε λα ζηείινπλ ην δψν πίζσ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο, 

 είηε λα απνκνλψζνπλ ην δψν γηα φζν ρξφλν ρξεηάδεηαη, 

 είηε, ζηελ εζράηε ησλ πεξηπηψζεσλ, ηελ επζαλαζία, ρσξίο ρξεκαηηθή 

απνδεκίσζε, φηαλ δελ είλαη δπλαηφλ λα ζηαιεί πίζσ ή λα απνκνλσζεί. 
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Σα πξσηφηππα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα πξέπεη πάληνηε λα ζπλνδεχνπλ ηα δψα, 

αθνχ πξνεγνπκέλσο ζθξαγηζηνχλ θαηάιιεια σο εμήο : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα σο άλσ ζηνηρεία ηεο απφθαζεο ηνπ θηεληάηξνπ πξέπεη λα είλαη κε 

δηαθνξεηηθφ ρξψκα απφ απηφ ηεο εθηχπσζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 

 

Έλα θσηναληίγξαθν ηνπ πξσηνηχπνπ θηεληαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ θξαηείηαη 

ζην εηδηθφ αξρείν κε εκπνξηθψλ απνζηνιψλ δσληαλψλ δψσλ ηεο θηεληαηξηθήο αξρήο 

ηνπ ζεκείνπ εηζφδνπ γηα ηξία ρξφληα.  

γ) ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα δψα ππεξβαίλνπλ ηνλ αξηζκφ πέληε (5), είηε απηά 

πξνέξρνληαη απφ άιια θξάηε κέιε είηε απφ ηξίηε ρψξα, αλεμάξηεηα ηνπ είδνπο, ή δελ 

ζπλνδεχνληαη, ζεσξνχληαη εκπνξηθέο απνζηνιέο θαη ππφθεηληαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

ειέγρνπ πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πεξί εηζαγσγψλ δψλησλ δψσλ. 

 

 

3. ΠΟΗΝΗΚΔ ΚΥΡΩΔΗ 

 

Ζ παξάλνκε εκπνξία δψσλ ζπληξνθηάο θαηά ηελ έλλνηα ησλ  παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

6 θαη  1 ηνπ άξζξνπ 7  ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη 

ρξεκαηηθή πνηλή απφ πέληε (5.000) ρηιηάδεο επξψ έσο δεθαπέληε πέληε (15.000) 

ρηιηάδεο επξψ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ Ζ ΔΗΟΓΟ 

Ζκεξνκελία...................................... 

Όλνκα Κηελίαηξνπ.......................... 

Τπνγξαθή........................................ 

θξαγίδα 

ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ ΔΗΟΓΟ 

Ζκεξνκελία...................................... 

Όλνκα Κηελίαηξνπ.......................... 

Τπνγξαθή........................................ 

θξαγίδα 
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Θ΄   ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΔΛΔΓΚΣΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΤ 

 

Παξαθαινχκε ε παξνχζα λα θνηλνπνηεζεί ζε φινπο ηνπο θνξείο θαη ζε φιεο ηηο 

αξρέο πνπ αζρνινχληαη κε ηνπο ζπλνξηαθνχο ειέγρνπο θαη ηνπο εζσηεξηθνχο 

ειέγρνπο, ψζηε λα ελεκεξσζνχλ φινη νη ππάιιεινη θαη νη εξγαδφκελνη ζε απηνχο. 

 

Γεκνζηεχεηαη επίζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κηεληαηξηθήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ ζηε δηεχζπλζε : 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-citizen/pets.html  γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ 

επξχηεξε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ. 

 

 

 

  Ο  ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΖ  ΓΤΕ                   Ζ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ ΣΖ ΚΑΦΔ 

      

 

     ππξίδωλ Νηνπληνπλάθεο                          Υξπζνύια Γειέ 
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                                         ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 

 

ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΜΔΝΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΛΤΑ  

 

(http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm)   

 

 

 

Name of the laboratory Address 
Telephone number, fax, email, 
website 

Date of approval 

Austria  

Osterreichische Agentur für 
Gesundheit und Ernährungssicherheit 
GmbH  
Veterinärmedizinische 
Untersuchungen Mödling 

Robert-Koch-
Gasse 17  
A-2340 Mödling 

Tel / Fax: +43.2236.46.640 909 / 640 
941  

angelika.loitsch@ages.at 

Date of approval:  
29/03/2001 

Belgium  

Scientific Institute of Public Health 
Contagious and Transmittable 
Diseases National Reference 
Laboratory of Rabies 

642, rue Engeland-
straat  
B-1180 
Bruxelles/Brussel 

Tel / Fax: 00.32.2.373.32 56 / 32 86 

rage@iph.fgov.be  

http://www.pasteur.be | 

http://www.iph.fgov.be 

Date of approval:  
29/03/2001 

Czech Republic  

Statni veterinarni ustav Praha Sidlistni 24 
CZ-165 05 Praha 6 
- Lysolaje 

Tel / Fax: (420) 251 031 111 /220 920 
655 

sekretariat@svupraha.cz 

Date of approval:  
14/09/2005 

Denmark  

Technical University of Denmark - 
National Veterinary Institute  

Lindholm 
4771 Kalvehave  
DANEMARK  

Tel +45 35886000  
Fax +45 35887901  

vet@vet.dtu.dk  

Date of approval:  
29/03/2001 

Germany  

Institut für Virologie, Fachbereich 
Veterinärmedizin 
Justus-Liebig-Universität Giessen 

Frankfurter 
Strasse 107 
D-35392 Giessen 

Tel / Fax: +49.6419.938 363 / 938 379 

matthias.koenig@vetmed.uni-

giessen.de  

http://www.vetmed.uni-

giessen.de/viro/de/ 

Date of approval:  
29/03/2001 

mailto:angelika.loitsch@ages.at
mailto:rage@iph.fgov.be
http://www.pasteur.be/
http://www.iph.fgov.be/
mailto:tomci@dr.com
mailto:vet@vet.dtu.dk
mailto:matthias.koenig@vetmed.uni-giessen.de
mailto:matthias.koenig@vetmed.uni-giessen.de
http://www.vetmed.uni-giessen.de/viro/de/
http://www.vetmed.uni-giessen.de/viro/de/
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Eurovir Hygiene-Institut Im 
Biotechnologiepark 
D-14943 
Luckenwalde 

Tel: +49 3371 681 269 
Fax: +49 3371 681 275 

olaf.thraenhart@dgn.de 

Date of approval:  
29/03/2001 

Bayerisches Landesamt für 
Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit 
Dienststelle Oberschleissheim 

Veterinärstr. 2 
D - 85764 
Oberschleissheim 

Tel: +49.89.31560 321 
Fax: +49.89.31560 129 

poststelle@lgl.bayern.de 

Date of 
approval:  
29/03/2001 

Date of 
expiry  
06/08/2009 

Landesamt für Verbraucherschutz 
Sachsen-Anhalt 
Fachbereich 4 Veterinärmedizin 

Haferbreiter Weg 
132-135 
D-39576 Stendal 

Tel / Fax: +49.3931.631 141 / 631 153 

susanne.kenklies@sdl.lav.ms.lsa-

net.de 

Date of approval:  
03/05/2002 

StaatlichesVeterinäruntersuchungsamt 
Zur Taubeneiche 
10-12 
D-59821 Arnsberg 

Tel / Fax: +49.2931.809 270  
Fax: +49.2931.809 290 

Christiane.Linne@svua-

arnsberg.nrw.de 

Date of approval:  
03/05/2002 

Friedrich-Loeffler-Institut 
Bundesforschungsinstitut für 
Tiergesundheit 
Institut für epidemiologische 
Diagnostik 

Seestrasse 55 
D-16868 
Wusterhausen 

Tel / Fax: +49.3397.980 186 / 980 200 

Thomas.Mueller@fli.bund.de 

Date of approval:  
03/05/2002 

Landesuntersuchungsanstalt für das 
Gesundheits- und Veterinärwesen 
Sachsen 

Zschopauer 
Strasse 186  
D-09126 Chemnitz 

Tel / Fax: +49.371.6009 0 / 109 

Silke.Mitro@LUA.SMS.Sachsen.de 

Date of approval:  
08/10/2004 

Vet Med Labor GmbH 
Division of IDEXX Laboratories 

Mörikestr. 28/3 
D-71636 
Ludwigsburg 

Tel / Fax: +49.1802.838.633 / 
+49.7141.6483.555 

rabies-germany@idexx.com 

Date of approval:  
27/01/2006 

Estonia  

Estonian Veterinary and Food 
Laboratory 

Kreutzwaldi 30 
EE-51 006 Tartu 

Tel / Fax : + 372.7.386.101/ 386.102 

kylli@vetlab.ee 

Date of approval:  
17/05/2005 

Spain  

Laboratorio Central de Sanidad 
Animal de Santa Fe 

Camino del Jau 
s/n 
E-18320 Santa Fe 
(Granada) 

Tel / Fax: (34).958.44.04 00 / 12 00 

clvgr@mapya.es 

Date of approval:  
29/03/2001 

Finland  

Finnish Food Safety Authority Evira 
(recognition date :) 
Department of Animal Diseases and 
Food Safety Research 

Mustialankatu 3, 
FI-00790 Helsinki, 
Finland (visiting 
address changes 
around 20 June 

Tel. +358 20 7724576 
Fax. +358 20 7724363 

anita.huovilainen@evira.fi 

Date of approval:  
29/03/2001 

mailto:olaf.thraenhart@dgn.de
mailto:poststelle@lgl.bayern.de
mailto:susanne.kenklies@sdl.lav.ms.lsa-net.de
mailto:susanne.kenklies@sdl.lav.ms.lsa-net.de
mailto:Christiane.Linne@svua-arnsberg.nrw.de
mailto:Christiane.Linne@svua-arnsberg.nrw.de
mailto:Thomas.Mueller@fli.bund.de
mailto:Silke.Mitro@LUA.SMS.Sachsen.de
mailto:rabies-germany@idexx.com
mailto:kylli@vetlab.ee
mailto:clvgr@mapya.es
mailto:anita.huovilainen@evira.fi
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France  

AFSSA Nancy 
LERRPAS 
Technopôle Agricole et Vétérinaire 

BP 40 009 
54220 Malzéville 
Cedex 

Tel / Fax: +33.3.83.29.89 50 / 89 58 

f.cliquet@afssa.fr 

Date of approval:  
29/03/2001 

Laboratoire Vétérinaire Départemental 
de la Haute-Garonne (recognition date 
:) 

76 Chemin 
Boudou 
F-31140 
Launaguet 

Tel / Fax: +33.5.62.79.94 20 / 94 30 

lvd31@cg31.fr 

Date of approval:  
29/03/2001 

Laboratoire Départemental de la 
Sarthe 

128 rue de Beaugé 
F-72018 Le Mans 
CEDEX 2 

Tel / Fax: +33.2.43.39.95 70 / 95 80 

sylvie.poliak@cg72.fr 

Date of approval:  
29/03/2001 

Laboratoire Départemental d'analyses 
du Pas de Calais 

Parc de hautes 
technologies des 
Bonnettes, 
2 rue genévrier 
F-62022 Arras 
CEDEX 2 

Tel / Fax: +33.3.21.51 46 54 / 71 48 55 

lda62@cg62.fr 

Date of approval:  
03/05/2002 

United Kingdom  

Veterinary Laboratory Agency 
Virology Department 

Woodham Lane 
New Haw 
Addlestone 
Surrey UK - KT15 
3 NB 

Tel / Fax: +44.1932.35.78 40 / 72 39 

t.fooks@vla.defra.gsi.gov.uk 

Date of approval:  
29/03/2001 

Biobest Laboratories Ltd Charles Darwin 
House 
The Edinburgh 
Technopole 
Bush Estate, 
Penicuik 
EH26 0PJ, United 
Kingdom 

Tel. +44 (0)131 440 2628 
Fax. +44 (0)131 440 9587 

enquiry@biobest.co.uk  

Webζe: www.biobest.co.uk 

Date of approval:  
14/11/2001 

Greece  

Centre of Athens Veterinary 
Institutions 
Virus Department 

25 Neapoleos Str. 
GR-15310 AG. 
Paraskevi, Athens 

Tel / Fax: 00.30.1.601.09 03 / 25 94 

viruslab@ath.forthnet.gr 

Date of approval:  
29/03/2001 

Hungary  

Mezogazdasagi Szakigazgatasi 
Hivatal Központ, Allat-egeszsegügyi 
Diagnosztikai Igazgatosag  
Central Agricultural Office, Veterinary 
Diagnostic Directorate 

Tabornok U. 2 
HU-1149 Budapest 
Mailing address : 
146. Pf. 2, 1581 
Budapest 

Tel / Fax:+ 36 1 460 6300 / 252 5177 

titkarsag@oai.hu  

Date of approval:  
17/05/2005 

mailto:f.cliquet@afssa.fr
mailto:lvd31@cg31.fr
mailto:sylvie.poliak@cg72.fr
mailto:lda62@cg62.fr
mailto:t.fooks@vla.defra.gsi.gov.uk
mailto:enquiry@biobest.co.uk
http://www.biobest.co.uk/
mailto:viruslab@ath.forthnet.gr
mailto:palfiv@oai.hu
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Italy  

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie 

Via Romea 14/A 
I-35020 Legnaro 

Tel / Fax: +39.49.8084 259 / 8830 530 

fmutinelli@izsvenezie.it 
Date of approval:  
29/03/2001 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
Dell'Abruzzo e del Molise 
G Caporale  

Via Campio Boario 
I-64100 Teramo 

Tel / Fax: +39.861.3321/ 332251 

rlelli@izs.it 

Date of approval:  
29/03/2001 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
del Lazio e della Toscana  

Via Appia Nuova 
1411 
I-00178 Roma 
/Capannelle 

Tel / Fax: +39.6.79099 1 / 79340724 

gianluca.autorino@izslt.it 

Date of approval:  
03/05/2002 

Lithuania  

National Veterinary 
Laboratory/Nacionaline Veterinarijos 
Laboratorija 

J. Kairiukscio 10 
LT-2010 Vilnius 

Tel / Fax: + 370 5 278 04 70 / 04 71 

nvl@is.lt 

Date of approval:  
17/05/2005 

Latvia  

Veterinary Medecine Diagnostic 
Centre 
Food and Veterinary Service 

Lejupes Str.3, 
LV-1076 Riga 

Tel / Fax: 371 7 620 526 / 620 434 

zita.muizniece@ndc.gov.lv 

Date of approval:  
17/05/2005 

The Netherlands  

Central Veterinary Institute of 
Wageningen UR  

P.O. Box 65 
8200 AB Lelystad  
The Netherlands  

Tel/Fax: +31 320 238 800/238 668  

hans.kramps@wur.nl  

www.cvi.wur.nl  

Date of approval:  
08/10/2004 

Poland  

National Veterinary Research Institute Al. Partyzantow 57 
PL- 24-100 Pulawy 

Tel / Fax: 00 48 81 886 30 51/ 25 95 

jfzmudzi@piwet.pulawy.pl 
Date of approval:  
08/10/2004 

Portugal  

Laboratorio Nacional de Investigaçao 
Veterinaria (LNIV)  

Estrada de Benfica 
N° 701 
PT-1500 Lisboa 

Tel / Fax: 00 35 121 711 52 00/ 53 80 

isabel.almeida@lniv.min-

agricultura.pt 

Date of approval:  
08/10/2004 

Romania  

National Sanitary Veterinary and Food 
Safety Authority, Institute for 
Diagnosis and Animal Health  

Dr Staicovici Street 
N° 63, sect.5 
RO- 76202 
Bucarest 

Tel/Fax: +40.214.10.12.99/ 11.33.94 

office@idah.ro 

Date of approval:  
30/01/2006 

mailto:fmutinelli@izsvenezie.it
mailto:rlelli@izs.it
mailto:gianluca.autorino@izslt.it
mailto:nvl@is.lt
mailto:zita.muizniece@ndc.gov.lv
mailto:hans.kramps@wur.nl
http://www.cvi.wur.nl/
mailto:jfzmudzi@piwet.pulawy.pl
mailto:isabel.almeida@lniv.min-agricultura.pt
mailto:isabel.almeida@lniv.min-agricultura.pt
mailto:office@idah.ro


 27 

Sweden  

Statens Veterinärmedecinska Anstalt  
(Department of Virology) 

S-75189 Uppsala Fax: +46 18 67 4467 

sva@sva.se 

Date of approval:  
29/03/2001 

Slovenia  

National Veterinary Institute 
Gerbiceva 60 
SLO-1000 
Ljubljana 

Tel / Fax: +386.1.4779.100 / 352 

Peter.Hostnik@vf.uni-lj.si 

Date of approval:  
29/04/2004 

Slovakia  

State Veterinary Institute 
Pod drahami 918 
SK-960 86 Zvolen 

Tel: +421 855 27718 
Fax: +421 855 5332 486 

stvetins@psgnetzv.sk 

Date of approval:  
29/04/2004 

LIST OF RABIES TESTING AUTHORISED LABORATORIES 

THIRD COUNTRIES 

Australia  

Diagnosis and Epidemiology Unit PMB 24, Geelong 
3220 

Tel / Fax: +61.3.5227.5016 / 5555 Date of approval:  
20/11/2002 

Australian Animal Health Laboratory 
(AAHL)  

Deborah.Middleton@li.csiro.au 

Brasil  

Instituto Pasteur 
Avenida Paulista, 
393 

Tel /Fax : +3289.7738 / 0831 
Date of approval:  
30/01/2006 

 Cerqueira César pasteur@pasteur.saude.sp.gov.br 

 Sao Paulo  

Laboratorio de Zoonoses e Doenças 
Transmitidas por Vetores 

Rua Santa Eulalia, 
86 Santana  

Tel /Fax : 55 11 6224-5546/6251-2249 
Date of approval:  
06/08/08 

 Cerqueira César zoonoses@prefeitura.sp.gov.br 

 Sao Paulo SP  

Switzerland  

Institut für Veterinär virologie Länggass str. 122 Tel / Fax: +41.31.631.23 78 / 25 34 Date of approval:  
20/11/2002 

CH-3012 E-mail : zanoni@ivv.unibe.ch 

mailto:sva@sva.se
mailto:Peter.Hostnik@vf.uni-lj.si
mailto:stvetins@psgnetzv.sk
mailto:Deborah.Middleton@li.csiro.au
mailto:pasteur@pasteur.saude.sp.gov.br
mailto:zoonoses@prefeitura.sp.gov.br
mailto:zanoni@ivv.unibe.ch
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Bern/Berne/Berna 

Chile  

Instituto de Salud Publica de Chile 
Marathon 1000 
Nunoa 

Fax : +56 2 35 07 570 
Date of approval:  
07/07/2005 

Laboratorio Diagnostico de Rabia 
Casilla Correo 48 
Santiago 

mfavi@ispch.cl 

   

   

Serbia and Montenegro  

Pasteur Institute (recognition date :) Hajduk Veljkova 1 Tel: +381.21.420.528 Date of approval:  
30/01/2006 

CS- 21000 Novi 
Sad 

E-mail : paster-ns@neobee.net 

Israel  

Rabies Laboratory Bet Dagan 50250 
P.O.B 12 

Fax: +972.03.9681721 Date of approval:  
05/02/2004 

Kimron Veterinary Institute davidd@int.gov.il 

  

  

  

  

Republic of Korea  

Choong Ang Vaccine Laboratory 59-3 Haam Dong, 
Yusung Ku, 

Tel/Fax: +82-42-863-9322/8454 
Date of approval:  
9/02/2007 

Dae Jeon 305-348 pharmehk@hanmail.net 

National veterinary research and 
quarantine service, NVRQS  

480, Anyang 6-
dong, Manan-gu, 
Anyang city, 

Tel/Fax: + 82 31 467 1854/ 1868 
Date of approval:  
18/07/2007 

Gyeonggi-do 430-
824 

cheso@nvrqs.go.kr 

Seoul Regional Office of the National 39-9 Neungan 2 Tel/Fax: +82 2 2650 0658/0645 Date of approval:  

mailto:mfavi@ispch.cl
mailto:paster-ns@neobee.net
mailto:davidd@int.gov.il
mailto:pharmehk@hanmail.net
mailto:cheso@nvrqs.go.kr
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Veterinary Research and Quarantine. 
Inspection Service 

gil,  25/06/08 

Gangseo-gu - 
SEOUL 

chaehs@nvrqs.go.kr 

Japan  

Animal Quarantine Service, Ministry of 
Agriculture, Forestry and Fisheries  

11-1 Haramachi 
Isogoku 
Yokohama 235-
0008 

Tel/Fax: + 81 45 751 5921/ 754 1729 Date of 
approval:  
27/01/2005 

Date of 
expiry  
31/07/2008 

 

Division of Pathological and 
Physiochemical inspection 

y-byori@maff-aqs.go.jp 

Department of Investigation and 
Research 

 

Research Institute for Animal Science 
In Biochemistry and Toxicology 

3-7-11, 
Hashimotodai, 
Midori- ward 
Sagamihara 

Tel/Fax: 042 762 2775 / 762 7979 

Date of approval:  
27/01/2005 

Kanagawa, 252-
0132 

m-nishimura@riasbt.or.jp 

Russia  

The All Russian State Centre for 
Quality and Standardisation of 
Veterinary Drugs and Feed (VGNKI) 

5 Zvenigorodskoe 
shosse 

Tel/fax: 007(499)259-27-18 
Date of approval:  
07/07/2005 

123022 Moscow  
cmd@vgnki.ru - biogem@vgnki.ru  

http://www.pcr-lab.narod.ru 

Diagnostic and Prevention research 
Institute for Human and Animal 
diseases (DPRI) 

Gamalei str. 16 bld. 
2 

Tel/Fax: 007(499)190-75-61 ; 
007(495)726-54-71 

Date of approval:  
30/01/2006 

123098 Moscow 
info@dpri.ru ; 

mkohnovich@rambler.ru 

  

Tunisia  

Institut de la Recherche Vétérinaire de 
Tunisie 

Rue Djebel 
Lakhdhar, la Rabta  

Tel / Fax : +216 71 562 602/569 692 
Date of approval:  
20/04/09 

Tunis hammami.salah@iresa.agrinet.tn 

Turkey  

Central Veterinary Control and 
Research Institute 

06020 Etlik, Tel: +90.312.326.00.90 / 321.17.55 Date of approval:  
0/01/2006 

TR- Ankara 
ehh.o@etlikvet.gov.tr - 

etlik@vet.gov.tr 

Ukraina  

mailto:chaehs@nvrqs.go.kr
mailto:y-byori@maff-aqs.go.jp
mailto:m-nishimura@riasbt.or.jp
mailto:cmd@vgnki.ru
mailto:biogem@vgnki.ru
http://www.pcr-lab.narod.ru/
mailto:info@dpri.ru
mailto:mkohnovich@rambler.ru
mailto:hammami.salah@iresa.agrinet.tn
mailto:ehh.o@etlikvet.gov.tr
mailto:etlik@vet.gov.tr


 30 

Central State Laboratory of Veterinary 
Medecine  

Donetskaya str., 30 Tel: +380.243.37.55 Date of approval:  
30/01/2006 

UA-03151 Kiev E-mail : virus@centrlabvet.com.ua 

  

United States of America  

Rabies laboratory Kansas State 
University 

2005 Research 
Park Circle 

Tel / Fax: +1.785.532.4483 / 4474 
Date of approval:  
20/11/2002 

 Manhattan, 66502 rabies@vet.ksu.edu 

VETCOM 
2472 Schofield 
Road, building 2632 

Tel: 00.1.210.295.4604 
Date of approval:  
20/11/2002 

Food analysis and diagnostic laboratory Fort Sam Houston Edwin_Cooper@ln.amedd.army.mi 

 Texas 78234- 6232  

South Africa  

ARC-Onderstepoort Veterinary Institute Private Bag X05 Tel/Fax: 012 529 9439 / 529 9390 Date of approval:  
27/01/2005 

Onderstepoort 0110 SabetaC@arc.agric.za 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:virus@centrlabvet.com.ua
mailto:rabies@vet.ksu.edu
mailto:Edwin_Cooper@ln.amedd.army.mi
mailto:SabetaC@arc.agric.za
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

 

 

 

                                ΓΖΛΧΖ 

 

Ο ππνγεγξακκέλνο …………………. [ηδηνθηήηεο ή θπζηθφ πξφζσπν ππεχζπλν γηα ηα 

δψα πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ εμ νλφκαηνο ηνπ ηδηνθηήηε] 

δειψλσ φηη ην δψν/δψα ζα ζπλνδεχεη εκέλα, ηνλ ηδηνθηήηε ή ην θπζηθφ πξφζσπν ην 

νπνίν έρσ νξίζεη σο ππεχζπλν γηα ην δψν/δψα εμ νλφκαηφο κνπ θαη φηη δελ 

πξννξίδνληαη γηα πψιεζε ή κεηαβίβαζε ζε άιινλ ηδηνθηήηε. 

Σφπνο θαη εκεξνκελία: 

Τπνγξαθή: 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ 

 

 

 

ΜΔΡΟ B  

 

Σκήκα 2  

AD Αλδφξξα  

CH Διβεηία 

HR Κξναηία  

IS Ηζιαλδία  

LI Ληρηελζηάηλ  

MC Μνλαθφ  

NO Ννξβεγία  

SM Άγηνο Μαξίλνο  

VA Αγία Έδξα (Βαηηθαλφ)  

 

ΜΔΡΟ Γ  

 

AC Νήζνο ηεο Αλαιήςεσο  

AE Δλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα  

AG Αληίγθνπα θαη Μπαξκπνχληα  

AN Οιιαλδηθέο Αληίιιεο  

AR Αξγεληηλή  

AU Απζηξαιία  

AW Αξνχκπα  

BA Βνζλία-Δξδεγνβίλε 

Μπαρξέηλ  

BM Βεξκνχδεο  

BY Λεπθνξσζία  

CA Καλαδάο  

CL Υηιή  

FJ Φίηδη  

FK Νήζνη Φψθιαλη  

HK Υνλγθ Κνλγθ 
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JM Σδακάηθα  

JP Ηαπσλία  

KN Άγηνο Υξηζηφθνξνο θαη Νέβηο  

KY Νήζνη Κάπκαλ 

LC Αγία Λνπθία  

MS Μνληζεξξάη  

MU Νήζνο Μαπξίθηνο  

MX Μεμηθφ 

MY Μαιαηζία   

NC Νέα Καιεδνλία  

NZ Νέα Εειαλδία  

PF Γαιιηθή Πνιπλεζία  

PM αηλ Πηεξ θαη Μηθειφλ   

RU Ρσζηθή Οκνζπνλδία  

SG ηλγθαπνχξε  

SH Αγία Διέλε  

TT Σξηληδάδ θαη Σνκπάγθν  

TW Σατβάλ 

US Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ AS Ακεξηθαληθήο 

ακφα, GU Γθνπάκ, MP Βφξεηεο Μαξηάλεο Νήζνη, PR Πνπέξην Ρίθν θαη VI 

Παξζέλνη Νήζνη ησλ ΖΠΑ)  

VC Άγηνο Βηθέληηνο θαη Γξελαδίλεο  

VG Βξεηαληθέο Παξζέλνη Νήζνη  

VU Βαλνπάηνπ  

WF Βαιίο θαη Φνπηνχλα  

YT Μαγηφη  

 

 

 

 

εκείωζε: Ο θαηάινγνο ηωλ ηξίηωλ ρωξώλ ππόθεηηαη ζε ζπλερείο    

ηξνπνπνηήζεηο. ε πεξίπηωζε ακθηβνιίαο, απεπζπλζείηε ζηελ αξκόδηα 

θηεληαηξηθή αξρή. 

 

 

 

 

 


