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ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

   

 σκύλοι, γάτες, ικτίδες (νυφίτσες, κουνάβια), 
αράχνες και λοιπά ασπόνδυλα (πλην 
μελισσών και οστρακοειδών), τροπικά 
διακοσμητικά ψάρια, αμφίβια, ερπετά, όλα τα 
πτηνά, τρωκτικά, κουνέλια

 συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους ή από 
ένα φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για 
αυτά στη διάρκεια της μετακίνησης για 
λογαριασμό του ιδιοκτήτη

 δεν προορίζονται για πώληση ή μεταβίβαση 
σε άλλο ιδιοκτήτη     



ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

    Ζώα συντροφιάς που
 δεν μετακινούνται με το ίδιο μεταφορικό μέσο με τον 

ιδιοκτήτη τους ή τον εκπρόσωπο του (ασυνόδευτα) 
 προορίζονται για πώληση ή υιοθεσία (αλλαγή 

ιδιοκτησίας) 
 αριθμητικά ξεπερνούν τα πέντε (5) ζώα (Ε.Ε. 

388/2010)
    θεωρούνται μετακινήσεις εμπορικού χαρακτήρα 
    διέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 184/1996 σε 

εναρμόνιση της Οδηγίας 92/65/ΕΟΚ



ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

 Το έγγραφο που επιτρέπει την ευχερή αναγνώριση 
των σκύλων, γάτων και ικτίδων

 Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Απόφασης 
2003/803/ΕΚ

 Μέχρι την έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου επί της 
παρ.5 του άρθρου 4 του Ν.4039/2012, εκδίδεται από 
τον Π.Κ.Σ. (ΚΥΑ 280241/18.11.2003 Β’ 1777)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ (MICROCHIP)MICROCHIP)

 Υποχρεωτική σήμανση
 Μόνο για σκύλους και γάτες
 Μοναδικό μέσο αναγνώρισης του ζώου
 Μέχρι την έκδοση σχετικής Υ.Α., η σήμανση, 

πιστοποίηση και καταγραφή των ζώων στη 
βάση δεδομένων πραγματοποιείται από τον 
Π. Κ. Σ. (ΚΥΑ 280241/18.11.2003 Β’ 1777)



ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

   Θεωρείται ισχύων όταν 
 το εμβόλιο είναι αδρανοποιημένο μιας τουλάχιστον μονάδας 

αντιγόνου ανά δόση (πρότυπο Π.Ο.Υ.) και έχει λάβει άδεια 
κυκλοφορίας

 πιστοποιείται στο διαβατήριο η ημερομηνία χορήγησής του 
και η διάρκεια ισχύος του 

 η ημερομηνία χορήγησης του δεν είναι προγενέστερη της 
ημερομηνίας της ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου

 έχουν παρεμβληθεί τουλάχιστον 21 ημέρες από τον πρώτο 
εμβολιασμό

 ο επανεμβολιασμός θεωρείται πρώτη δόση αν δεν έχει 
πραγματοποιηθεί μέσα στη διάρκεια ισχύος του 
προηγούμενου εμβολιασμού



ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΥΣΣΑΛΥΣΣΑ

 Δείγμα ορού αίματος που λαμβάνεται τριάντα (30) 
ημέρες μετά τον εμβολιασμό του ζώου

 Αποστέλλεται προς εξέταση σε εγκεκριμένο 
εργαστήριο κράτους μέλους Ε.Ε. ή τρίτης χώρας

    http://ec.europa.eu/
    food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm
 Ο τίτλος αντισωμάτων πρέπει να είναι μεγαλύτερος 

ή ίσος προς 0,5 UI/ml

http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/


ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ 
ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

    Επιτρέπεται σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία, 
ταξί, τρένα, πλοία) εφόσον:

 Το ζώο δεν υπερβαίνει τα 10 κιλά
 Είναι τοποθετημένο σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς
 Συνοδεύεται από τον ιδιοκτήτη του ή εκπρόσωπο του

    Οι σκύλοι βοήθειας μεταφέρονται ανεξαρτήτως μεγέθους 
χωρίς κλουβί μεταφοράς αλλά με λουρί και φίμωτρο

    Τα επιβατικά πλοία υποχρεούνται να διαθέτουν κλουβιά 
καθαρά και προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες  για 
μεταφορά μεγάλων ζώων συντροφιάς άνω των 10 κιλών 



ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Ηλεκτρονική σήμανση (Ν.4039/2012, άρθρο 4, 
παρ.4)

 Αντιλυσσικός εμβολιασμός (ΚΥΑ 1604/45066 
Β’1273)

 Διαβατήριο (ή βιβλιάριο υγείας)
   Οι ιδιοκτήτες ή οι κάτοχοι σκύλων ή γάτων που 

ταξιδεύουν μαζί με το ζώο τους υποχρεούνται να 
φέρουν πάντα μαζί τους το βιβλιάριο υγείας ή το 
διαβατήριο του ζώου τους και να το υποβάλλουν, 
εφόσον τους ζητηθεί, σε κάθε αρμόδια ελεγκτική 
αρχή



ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
ΣΚΥΛΩΝ, ΓΑΤΩΝ, ΙΚΤΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΡΑΤΗ ΣΚΥΛΩΝ, ΓΑΤΩΝ, ΙΚΤΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΚΡΑΤΗ 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

 Αυστρία
 Βέλγιο
 Βουλγαρία
 Γαλλία
 Γερμανία
 Δανία
 Ιρλανδία
 Ελλάδα
 Εσθονία
 Ηνωμένο Βασίλειο
 Ισπανία
 Ιταλία
 Κύπρος
 Λετονία

 Λιθουανία
 Λουξεμβούργο
 Μάλτα
 Ολλανδία
 Ουγγαρία
 Πολωνία
 Πορτογαλία
 Ρουμανία
 Σλοβακία
 Σλοβενία
 Σουηδία
 Τσεχία
 Φινλανδία
 Κροατία



ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 
ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ

Δεν απαιτείται κτηνιατρικό πιστοποιητικό
από το Τμήμα Κτηνιατρικής

1. Σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης 
(microchip)

2. Διαβατήριο
      στο οποίο πρέπει να πιστοποιούνται τα εξής:
 Εν ισχύ αντιλυσσικός εμβολιασμός
 Αποπαρασιτισμός
 Απουσία κλινικών συμπτωμάτων του ζώου και 

ικανότητα του να ταξιδέψει



ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ 
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ

      Απαιτείται άδεια του κράτους μέλους Απαιτείται άδεια του κράτους μέλους 
προορισμούπροορισμού

     Οι ταξιδιώτες οφείλουν να ζητούν έγκαιρα 
σχετικές πληροφορίες από τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους προορισμού

   



ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ 
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ

 Για πολύ νεαρά ζώα που εξαρτώνται από τη 
μητέρα τους και συνοδεύονται από αυτήν

 Δεν συνοδεύονται από τη μητέρα τους αλλά 
φέρουν:

1. Ηλεκτρονική σήμανση αναγνώρισης
2. Διαβατήριο
3. Κτηνιατρική βεβαίωση ότι η μητέρα τους έχει 

εμβολιαστεί για τη λύσσα και κατά το χρόνο του 
τοκετού η εμβολιαστική περίοδος ήταν σε ισχύ και 
δεν έχουν έλθει σε επαφή με άγρια ζώα άρα      
δεν έχουν εκτεθεί σε μόλυνση για τη λύσσα.   



ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ 
ΕΙΔΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΡΑΤΗ ΕΙΔΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΡΑΤΗ 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

 Τρωκτικά
 Κουνέλια
 Ερπετά
 Αμφίβια
 Διακοσμητικά ψάρια
 Αράχνες

    Ορισμένα κράτη μέλη 
έχουν καθιερώσει 
πρότυπα υποδείγματα 
κτηνιατρικών 
πιστοποιητικών 

    Οι ταξιδιώτες οφείλουν 
να ζητούν έγκαιρα 
σχετικές πληροφορίες 
από τις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους 
προορισμού



ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ: ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ: 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ, 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, ΜΑΛΤΑΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, ΜΑΛΤΑ

Ό,τι ισχύει και για τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.
+

στους σκύλους
Αντιπαρασιτική αγωγή κατά του παρασίτου 

Echinococcus multilocularis
24 έως 120 ώρες

(1έως 5 ημέρες)
πριν την προγραμματισμένη είσοδο των ζώων στα εν λόγω 

κράτη
(σύμφωνα με τον Κανονισμό 1152/2011)



ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΚΥΛΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΚΥΛΩΝ, 
ΓΑΤΩΝ, ΙΚΤΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΓΑΤΩΝ, ΙΚΤΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

 Microchip
 Διαβατήριο
 Αντιλυσσικός εμβολιασμός σε ισχύ

Απαιτείται κτηνιατρικό πιστοποιητικό
από επίσημο κτηνίατρο σύμφωνα με το 

Παράρτημα Ε της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ
(Απόφαση 2012/112/ΕΕ)

 Μήνυμα μέσω του συστήματος TRACES 



ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Απαιτείται κτηνιατρικό πιστοποιητικό
από το Τμήμα Κτηνιατρικής

 Οι ταξιδιώτες οφείλουν τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν 
ταξιδέψουν να ζητούν πληροφορίες από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του τόπου προορισμού τους ή από τις πρεσβείες 
και τα προξενεία των χωρών προορισμού τους στην Ελλάδα

 Οι πληροφορίες τίθενται υπόψη των αρμοδίων κτηνιατρικών 
υπηρεσιών εγκαίρως για να προβαίνουν στις απαραίτητες 
εξετάσεις και να προετοιμάζουν τις φόρμες των 
απαιτούμενων κτηνιατρικών πιστοποιητικών



      

  ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
ΣΚΥΛΩΝ, ΓΑΤΩΝ, ΙΚΤΙΔΩΝΣΚΥΛΩΝ, ΓΑΤΩΝ, ΙΚΤΙΔΩΝ

ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 
ΑΝΩ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝΑΝΩ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ

    Δεν απαιτείται κτηνιατρικό πιστοποιητικό

1. Σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης 
(microchip)

2. Διαβατήριο
      στο οποίο πρέπει να πιστοποιούνται τα εξής:
 Εν ισχύ αντιλυσσικός εμβολιασμός
 Αποπαρασιτισμός
 Απουσία κλινικών συμπτωμάτων του ζώου και 

ικανότητα του να ταξιδέψει



ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝΚΑΤΩ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ

 Εάν εξαρτώνται από τη μητέρα τους και τη συνοδεύουν 
βεβαίωση ή αναγραφή στο Κεφάλαιο ΧΙ του διαβατηρίου της 
μητέρας της ημερομηνίας τοκετού, του αριθμού των νεογνών 
και τυχόν χαρακτηριστικών αναγνώρισης των νεογνών

 Εάν δεν συνοδεύονται από τη μητέρα τους απαιτούνται
1. Ηλεκτρονική σήμανση αναγνώρισης
2. Διαβατήριο
3. Βεβαίωση κτηνιάτρου ότι «η μητέρα τους έχει εμβολιαστεί 

για τη λύσσα και κατά το χρόνο του τοκετού η εμβολιαστική 
περίοδος ήταν σε ισχύ. Δεν έχουν έλθει σε επαφή με άγρια 
ζώα και εξ΄όσων τεκμαίρονται δεν έχουν εκτεθεί σε μόλυνση 
για τη λύσσα»



ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΚΥΛΩΝ, ΓΑΤΩΝ, ΙΚΤΙΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΚΥΛΩΝ, ΓΑΤΩΝ, ΙΚΤΙΔΩΝ 
ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 Ανδόρρα
 Ισλανδία
 Λιχτενστάιν
 Μονακό
 Νορβηγία
 Άγιος Μαρίνος
 Ελβετία
 Βατικανό

Δεν απαιτείται κτηνιατρικό 
πιστοποιητικό

1. Μicrochip
2. Διαβατήριο στο οποίο 

πιστοποιούνται τα εξής:
 Εν ισχύ αντιλυσσικός 

εμβολιασμός
 Αποπαρασιτισμός
 Απουσία κλινικών συμπτωμάτων 

του ζώου και ικανότητα του να 
ταξιδέψει 



ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΩΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΩΩΝ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 

Ε.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΕ.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 Τρωκτικά
 Κουνέλια
 Ερπετά
 Αμφίβια
 Διακοσμητικά ψάρια
 Αράχνες

    

Δεν απαιτούνται κτηνιατρικά 
πιστοποιητικά



ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΤΗΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΤΗΝΩΝ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

   Συνοδεύονται από κτηνιατρική βεβαίωση ιδιώτη 
κτηνιάτρου στην οποία 

 δηλώνονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη
 περιγράφονται τα στοιχεία του ζώου 
 βεβαιώνεται ότι το ζώο είναι κλινικά υγιές, 

απαλλαγμένο μεταδοτικών νοσημάτων και 
εξωτερικών παρασίτων και ικανό να ταξιδέψει



ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΚΥΛΩΝ, ΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΚΥΛΩΝ, ΓΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΙΚΤΙΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΙΚΤΙΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 

ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ
 όταν έχουν ηλεκτρονική σήμανση
 όταν συνοδεύονται από κτηνιατρικό πιστοποιητικό 

σύμφωνα με την Απόφαση 2011/874
 μέσω σημείων εισόδου στα οποία λειτουργούν 

εγκεκριμένοι Συνοριακοί Σταθμοί Κτηνιατρικού 
Ελέγχου (ΣΥΚΕ) σύμφωνα με τον κατάλογο της 
απόφασης 2009/821/ΕΚ και 

 μέσω σημείων εισόδου των νησιών που 
περιλαμβάνονται στην απόφαση 94/641/ΕΚ



ΕΙΣΟΔΟΣ ΖΩΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΖΩΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 
ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ

    ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ  ΣΤΟ 
ΜΕΡΟΣ Γ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΟΥ 998/2003ΜΕΡΟΣ Γ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΟΥ 998/2003

 Σύστημα ηλεκτρονικής αναγνώρισης
 Αντιλυσσικός εμβολιασμός ή 

επανεμβολιασμός
 Κτηνιατρικό πιστοποιητικό σύμφωνα με την 

Απόφαση 2011/874/ΕΕ



ΕΙΣΟΔΟΣ ΖΩΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΖΩΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 
ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ

          ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 
ΜΕΡΟΣ Γ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΟΥ 998/2003ΜΕΡΟΣ Γ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΟΥ 998/2003  

Ό,τι ισχύει για τις άλλες τρίτες χώρεςΌ,τι ισχύει για τις άλλες τρίτες χώρες

++
 Έλεγχος αντισωμάτων για τη λύσσα με λήψη 

αιμοδείγματος τριάντα (30) ημέρες μετά τον τριάντα (30) ημέρες μετά τον 
εμβολιασμό και εμβολιασμό και τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την 
είσοδό τουςείσοδό τους

 Επικυρωμένο αντίγραφο των αποτελεσμάτων του 
εργαστηρίου



ΕΙΣΟΔΟΣ ΖΩΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΖΩΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 
ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ

ΜΟΝΟΜΟΝΟ  ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ  ΣΤΟ 
ΜΕΡΟΣ Γ ΤΟΥ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΟΥ 998/2003 ΜΕΡΟΣ Γ ΤΟΥ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΟΥ 998/2003 

 Για πολύ νεαρά ζώα που εξαρτώνται από τη μητέρα τους 
και συνοδεύονται από αυτήν

 Όταν δεν συνοδεύονται από τη μητέρα τους αλλά φέρουν:
1. Ηλεκτρονική σήμανση αναγνώρισης
2. Κτηνιατρική βεβαίωση στην οποία βεβαιώνεται ότι η μητέρα 

τους είχε εμβολιαστεί για τη λύσσα, κατά το χρόνο του 
τοκετού η εμβολιαστική περίοδος ήταν σε ισχύ και δεν έχουν 
έλθει σε επαφή με άγρια ζώα επομένως δεν έχουν εκτεθεί 
σε μόλυνση για τη λύσσα.



ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΩΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΩΩΝ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

 Τρωκτικά
 Κουνέλια
 Ερπετά
 Αμφίβια
 Διακοσμητικά ψάρια
 Αράχνες

Δεν απαιτούνται 
κτηνιατρικά 

πιστοποιητικά



ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝΕΙΣΟΔΟΣ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ

   Συνοδεύονται από κτηνιατρική βεβαίωση 
ιδιώτη κτηνιάτρου στην οποία 

 δηλώνονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη
 περιγράφονται τα στοιχεία του ζώου 
 βεβαιώνεται ότι το ζώο είναι κλινικά υγιές, 

απαλλαγμένο μεταδοτικών νοσημάτων και 
εξωτερικών παρασίτων και ικανό να 
ταξιδέψει



ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΤΗΝΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣΕΙΣΟΔΟΣ ΠΤΗΝΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Απαιτείται κτηνιατρικό πιστοποιητικό
(σύμφωνα με την Απόφαση 2007/25/ΕΚ)



ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟΣ ΖΩΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΙΣΟΔΟΣ ΖΩΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΓΩΓΗΣΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

 Επιτρέπεται όταν συνοδεύονται με το διαβατήριο 
τους και δεν έχει διακοπεί το πρωτόκολλο 
εμβολιασμού τους.

 Όταν μετακινούνται σε χώρες που δεν 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ του 
(ΕΚ)998/2003 απαιτείται τιτλοδότηση αντισωμάτων 
για λύσσα πριν αναχωρήσουν από κοινοτικό 
έδαφος.

 Διαφορετικά, απαιτείται τιτλοδότηση και αναμονή 
στην τρίτη χώρα τριών (3) μηνών από τη λήψη 
του δείγματος 



ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ 
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) ΑΠΟ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ) ΑΠΟ 

ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

    ΜΟΝΟΜΟΝΟ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ  ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  
ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ ΤΟΥ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΟΥ ΣΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ ΤΟΥ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΤΟΥ 

998/2003 998/2003 

 Άδεια εισαγωγής που εκδίδει η τοπική 
κτηνιατρική υπηρεσία

 Κτηνιατρικό πιστοποιητικό 
(2011/874/ΕΕ)



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

www.minagric.gr
http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/ap

proval_en.htm 

http://www.daff.gov.au/aqis/cat-dogs
http://www.defra.gov.uk/wildlife-pets/pets/travel/
http://www.evira.fi/portal/en/animals/import_and_export/

http://www.minagric.gr/
http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm
http://www.daff.gov.au/aqis/cat-dogs
http://www.defra.gov.uk/wildlife-pets/pets/travel/
http://www.evira.fi/portal/en/animals/import_and_export/


ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
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