Άλλαξε η μορφή του κτηνιατρικού πιστοποιητικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προστέθηκε η
απαίτηση να επιβεβαιώνεται ο χαρακτήρας της μετακίνησης (εμπορική ή μη) για εκείνους που
μεταφέρουν περισσότερα από 5 σκυλιά.
Οι όροι αναφορικά με τον εμβολιασμό κατά της λύσσας συμπληρώθηκαν με την ενότητα που
αναφέρεται στα κουτάβια ηλικίας κάτω των 12 εβδομάδων. Ο νέος κανονισμός ορίζει ότι ο
εμβολιασμός των ζώων ηλικίας κάτω των 12 εβδομάδων δεν επιτρέπεται. Το κύριο έγγραφο
που ρυθμίζει τη δεδομένη στιγμή τη μετακίνηση σκύλων (καθώς επίσης και γάτων) στην
επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί ο Κανονισμός № 576/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013.
1. Διενέργεια διατυπώσεων μεταφοράς. Για ζώα με χώρα προέλευσης τη Ρωσία, το
έγγραφο που τα συνοδεύει κατά τη μετακίνησή τους στην επικράτεια των κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και στο παρελθόν, είναι το κτηνιατρικό πιστοποιητικό. Αλλά η
μορφή του έχει υποστεί μικρή τροποποίηση. Επισυνάπτεται το "Υπόδειγμα υγειονομικού
πιστοποιητικού ζώου".
2. Εμβολιασμός κατά της λύσσας. Για τα ενήλικα ζώα (μεγαλύτερα των 15 εβδομάδων), τα
οποία εμβολιάστηκαν κατά της λύσσας και κρατήθηκαν σε απομόνωση για 21 ημέρες, η σειρά
παραμένει ως εξής: ο εμβολιασμός πρέπει να πραγματοποιηθεί μετά την τοποθέτηση του
τσιπ. Από τη στιγμή του αρχικού εμβολιασμού κατά της λύσσας που πραγματοποιήθηκε
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) №
576/2013 (οι απαιτήσεις περιορίζουν τον κατάλογο των εφαρμοζόμενων εμβολίων), έληξε, όχι
συντομότερα από 21 ημέρες, και όλοι οι επόμενοι εμβολιασμοί πραγματοποιήθηκαν πριν τη
λήξη της ισχύος του προηγούμενου εμβολιασμού. Αν τα ζώα χρειαστεί να περάσουν μέσω
κάποιας χώρας, η οποία διάκειται δυσμενώς κατά της λύσσας, επιπρόσθετα απαιτείται
εξέταση αίματος, θετική για αντισώματα κατά της λύσσας. Στον καινούριο Κανονισμό υπάρχει
εξαίρεση, όπου επιτρέπεται η μετακίνηση μέσω χώρας, η οποία διάκειται δυσμενώς κατά της
λύσσας, χωρίς εξέταση για αντισώματα κατά της λύσσας, αν το ζώο δεν εγκαταλείψει το
αεροπλάνο ή τα όρια του διεθνούς αεροδρομίου.
Για ζώα που δεν έχουν φτάσει την ηλικία των 12 εβδομάδων και δεν εμβολιάστηκαν κατά της
λύσσας, καθώς επίσης και για ζώα ηλικίας 12 ως 16 εβδομάδων, τα οποία εμβολιάστηκαν
κατά της λύσσας, αλλά ακόμα δεν παρήλθαν 21 ημέρες από τη στιγμή του αρχικού
εμβολιασμού, σύμφωνα με τον Καινούριο Κανονισμό της ΕΕ № 576/2013 δίνεται το δικαίωμα
στα κράτη-μέλη της ΕΕ να επιλέξουν αυτοτελώς. Η ελληνική υγειονομική υπηρεσία
απαγορεύει την είσοδο τέτοιων ζώων !
Το κτηνιατρικό πιστοποιητικό της ΕΕ πρέπει να συντάσσεται, τουλάχιστον, σε μία από τις
επίσημες γλώσσες των κρατών - μελών της εισαγωγής και στα αγγλικά. Το πιστοποιητικό
πρέπει να συμπληρωθεί με κεφαλαία γράμματα, είτε της επίσημης γλώσσας του κράτουςμέλους, είτε της αγγλικής (περνώντας μέσω της Πολωνίας, συμπληρώνουμε το πιστοποιητικό
στην αγγλική γλώσσα σε έντυπο, το οποίο συντάσσεται στην πολωνική, αγγλική και ρώσικη
γλώσσα (στη ρώσικη για το προσωπικό της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Κτηνιατρική
και Φυτοϋγειονομική Εποπτεία, το οποίο επικυρώνει το πιστοποιητικό με υπογραφές και
σφραγίδες).
3. Τα ζώα πρέπει να συνοδεύονται είτε από τον ιδιοκτήτη τους είτε από κάποιο άλλο
φυσικό πρόσωπο. Στην περίπτωση που συνοδεύονται από άλλο φυσικό πρόσωπο τότε θα
πρέπει να υπάρχει η γραπτή εξουσιοδότηση ,σε ευανάγνωστα αγγλικά ή ελληνικά ,του
ιδιοκτήτη ότι το φυσικό πρόσωπο διενεργεί την μετακίνηση του ζώου για λογαριασμό του
ιδιοκτήτη. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν αντίγραφα της κάρτας επιβίβασης του ιδιοκτήτη ή
αντίγραφο του αεροπορικού εισιτηρίου του ιδιοκτήτη που να πιστοποιούν ότι το ζώο ταξίδεψε
μέσα σε 5 μέρες από την μετακίνηση του ιδιοκτήτη του και όχι περισσότερο από 5 μέρες. Ο

ιδιοκτήτης ή το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να υπογράψει την δήλωση ,σε ευανάγνωστα
αγγλικά ή ελληνικά ,ότι η μετακίνηση του ζώου δεν έχει σκοπό την πώληση αυτού ή την
αλλαγή ιδιοκτήτη(βλέπετε υπόδειγμα στο Παραρτ.IV. Μέρος 3 , σελ 178/168 του 577/2013).
4. Τα ζώα πρέπει να έχουν ταυτοποιηθεί με microchip
5. Τα ζώα πρέπει να έχουν αντιλυσσικό εμβολιασμό σε ισχύ.
Προσοχή: Η ημερομηνία διενέργειας του ισχύοντος αντιλυσσικού εμβολιασμού δεν μπορεί
να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας διενέργειας του microchip.
Όταν ο αντιλυσσικός εμβολιασμός γίνεται για πρώτη φορά τότε πρέπει να υπάρξει
αναγκαστική αναμονή 21 ημερών προτού το ζώο μπορέσει να ταξιδέψει (ως ημέρα 0
θεωρείται η ημέρα διενέργειας του αντιλυσσικού εμβολιασμού).Αν ο ιδιοκτήτης έχει
διενεργήσει καθυστερημένα τον ετήσιο αντιλυσσικό εμβολιασμό, τότε απαιτείται και πάλι
αναγκαστική αναμονή 21 ημερών από την ημέρα διενέργειας του αντιλυσσικού εμβολιασμού,
όπως και προηγουμένως.
6. Έγγραφο αναγνώρισης το οποίο μπορεί να είναι (ανάλογα με την αντίστοιχη περίπτωση):
•

Περίπτωση 1: Ευρωπαϊκό Διαβατήριο αν το ζώο προέρχεται από ΕΕ και
επισκέφθηκε κάποια από τις τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II
μέρος 1 και 2 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 577/2013

•

Περίπτωση 2: Διαβατήριο, αν το ζώο προέρχεται από Ανδόρα, Ελβετία, Νήσους
Φερόες, Γιβραλτάρ, Γροιλανδία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μονακό, Νορβηγία, Άγιο
Μαρίνο και Βατικανό.

•

Περίπτωση 3: Ευρωπαϊκό Διαβατήριο αν το ζώο προέρχεται από ΕΕ και επιπλέον
τιτλοδότηση αντισωμάτων κατά της λυσσάς αν επισκέφθηκε κάποια από τις τρίτες
χώρες που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα II μέρος 1 και 2 του Ευρωπαϊκού
Κανονισμού 577/2013

•

Περίπτωση 4: Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό (βλέπετε υπόδειγμα πιστοποιητικού στην
σελ 96/28 έως 96/34 του ΕΕ 561/2016 μαζί με το διορθωτικό 215/37 έως 215/38 ,τα
οποία σας επισυνάπτουμε) αν το ζώο προέρχεται από κάποια από τις τρίτες χώρες
που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II μέρος 1 και 2 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού
577/2013.

•

Περίπτωση 5: Κτηνιατρικό Πιστοποιητικό (βλέπετε υπόδειγμα πιστοποιητικού στην
σελ 96/28 έως 96/34 του ΕΕ 561/2016 μαζί με το διορθωτικό 215/37έως 215/38 ,τα
οποία σας επισυνάπτουμε) και επιπλέον τιτλοδότηση αντισωμάτων κατά της λυσσάς
αν το ζώο προέρχεται από κάποια από τις τρίτες χώρες που δεν περιλαμβάνονται
στο παράρτημα II μέρος 1 και 2 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 577/2013.

Προσοχή:
- Η Ελλάδα δεν δέχεται να ταξιδέψουν στο έδαφός της νεαρά ζώα ανεμβολίαστα κατά της
λύσσας.
- Στις περιπτώσεις διαμετακόμισης .Η σελίδα 96/31 του ΕΚ 561/2016 αναφέρεται στις
διάφορες περιπτώσεις διαμετακόμισης
- Η τιτλοδότηση αντισωμάτων κατά της λύσσας γίνεται ΠΡΙΝ το ζώο βγει από την ΕΕ.
Διαφορετικά θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στην τρίτη χώρα και να υπάρξει αναμονή 3
μηνών από την λήψη του δείγματος για να επιστρέψει το ζώο στην ΕΕ.
Τα κτηνιατρικό πιστοποιητικό και η τιτλοδότηση αντισωμάτων κατά της λύσσας πρέπει να
είναι γραμμένα ευανάγνωστα στα αγγλικά.
Παρακάτω σας παραθέτουμε κάποια παραδείγματα περιπτώσεων:

•

Περίπτωση 1: Αν το ζώο προέρχεται από ΕΕ και επισκέπτεται πχ την Ρωσία ή
Λευκορωσία, τότε για την επανείσοδο στην ΕΕ χρειάζεται microchip ,ισχύον
αντιλυσσικό εμβολιασμό και το ευρωπαϊκό διαβατήριο.

•

Περίπτωση 2: Αν το ζώο προέρχεται από πχ Ελβετία,ή Μονακό ή Νορβηγία, τότε για
την είσοδο του στην ΕΕ χρειάζεται microchip ,ισχύον αντιλυσσικό εμβολιασμό και
διαβατήριο.

•

Περίπτωση 3: Αν το ζώο προέρχεται από ΕΕ και επισκέπτεται πχ την Αρμενία ή
Γεωργία ή Τουρκία τότε για την επανείσοδο στην ΕΕ χρειάζεται microchip ,ισχύον
αντιλυσσικό εμβολιασμό, ευρωπαϊκό διαβατήριο και επιπλέον τιτλοδότηση
αντισωμάτων κατά της λύσσας.

•

Περίπτωση 4: Αν το ζώο προέρχεται από πχ Ρωσία ή Λευκορωσία ή Καναδά ,τότε
χρειάζεται microchip, ισχύον αντιλυσσικός εμβολιασμός και κτηνιατρικό πιστοποιητικό
(βλέπετε υπόδειγμα πιστοποιητικού στην σελ 96/28 έως 96/34 του ΕΕ 561/2016
μαζί με το διορθωτικό 215/37 έως 215/38).

•

Περίπτωση 5: Αν το ζώο προέρχεται από πχ Αρμενία ή Γεωργία ή Τουρκία, ή Κίνα
,τότε χρειάζεται microchip, ισχύον αντιλυσσικός εμβολιασμός , κτηνιατρικό
πιστοποιητικό (βλέπετε υπόδειγμα πιστοποιητικού στην σελ 96/28 έως 96/34 του ΕΕ
561/2016 μαζί με το διορθωτικό 215/37 έως 215/38) και επιπλέον τιτλοδότηση
αντισωμάτων κατά της λύσσας.

