
Υπόδειγµα υγειονοµικού πιστοποιητικού ζώου για τη µη εµπορικού χαρακτήρα 
µετακίνηση σκύλων, γατών ή ικτίδων σε κράτος µέλος από έδαφος ή τρίτη χώρα  
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισµού (EΕ) αριθ. 576/2013  
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I.28. Ταυτοποίηση των εµπορευµάτων 

 Είδος Φύλο Χρώµα Φυλή Αριθµός ταυτοποίησης Σύστηµα ταυτοποίησης Η µ ε ρ ο µ η ν ί α 
γέννησης 

(Επιστηµονική ονοµασία) [ηη/µµ/εεεε] 
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ΧΩΡΑ Μη εµπορικού χαρακτήρα µετακίνηση σκύλων, γατών ή 
ικτίδων σε ένα κράτος µέλος από έδαφος ή τρίτη χώρα, 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 

II. Υγειονοµικές πληροφορίες II.α. Αριθµός αναφοράς του 
πιστοποιητικού

II.β.

Ο/Η κάτωθι υπογεγραµµένος/-η επίσηµος/-η κτηνίατρος(1)/ κτηνίατρος εξουσιοδοτηµένος/-η από την 
αρµόδια αρχή(1) του/της………………………………………………. (συµπληρώστε το όνοµα του 
εδάφους ή της τρίτης χώρας) πιστοποιώ ότι: 

 Σκοπός/φύση του ταξιδιού, πιστοποιούµενα από τον ιδιοκτήτη: 

II.1. η συνηµµένη δήλωση(2) του ιδιοκτήτη ή του φυσικού προσώπου που έχει τη γραπτή άδεια 
του ιδιοκτήτη για να πραγµατοποιήσει τη µη εµπορικού χαρακτήρα µετακίνηση των ζώων εξ 
ονόµατός του, βάσει αποδεικτικών στοιχείων(3), ορίζει ότι τα ζώα που περιγράφονται στο 
πλαίσιο Ι.28 θα συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη ή το φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει τη γραπτή 
άδεια του ιδιοκτήτη να διενεργήσει τη µη εµπορικού χαρακτήρα µετακίνηση των ζώων για 
λογαριασµό αυτού, το αργότερο εντός πέντε ηµερών από τη µετακίνησή του και ότι η 
µετακίνηση δεν έχει σκοπό την πώληση ή τη µεταβίβαση της κυριότητας των ζώων, και ότι 
κατά τη µη εµπορικού χαρακτήρα µετακίνηση, τα ζώα θα παραµείνουν στην αρµοδιότητα 

(1)είτε [του ιδιοκτήτη·] 

(1)είτε [του φυσικού προσώπου που έχει λάβει τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη να διενεργήσει τη µη 
εµπορικού χαρακτήρα µετακίνηση των ζώων για λογαριασµό του·]  

(1)είτε [του φυσικού προσώπου το οποίο έχει οριστεί από τον µεταφορέα στον οποίο έχει αναθέσει ο 
ιδιοκτήτης την εκτέλεση της µη εµπορικού χαρακτήρα µετακίνησης των ζώων εξ ονόµατός 
του·] 
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ιδιοκτήτης την εκτέλεση της µη εµπορικού χαρακτήρα µετακίνησης των ζώων εξ ονόµατός 
του·] 

(1)είτε [ΙΙ.2. ο αριθµός των µεταφερόµενων ζώων που περιγράφονται στο πλαίσιο Ι.28 είναι πέντε ή 
µικρότερος·] 

(1)είτε [ΙΙ.2. ο αριθµός των µεταφερόµενων ζώων που περιγράφονται στο πλαίσιο Ι.28 είναι πέντε ή 
µικρότερος, τα ζώα είναι µεγαλύτερα των έξι µηνών και πρόκειται να συµµετάσχουν σε 
διαγωνισµούς, εκθέσεις ή αθλητικές εκδηλώσεις ή σε εκπαίδευση για τέτοιες 
δραστηριότητες, και ο ιδιοκτήτης ή το φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στο σηµείο II.1 
υπέβαλε αποδεικτικά στοιχεία(3) όσον αφορά την καταγραφή των ζώων 

(1)είτε [για συµµετοχή σε τέτοια εκδήλωση·] 

(1)είτε [µε µια ένωση που διοργανώνει τέτοιες εκδηλώσεις·] 

 Βεβαίωση αντιλυσσικού εµβολιασµού και δοκιµασίας τιτλοδότησης αντισωµάτων κατά της λύσσας: 

(1)είτε [II.3. τα ζώα που περιγράφονται στο πλαίσιο Ι.28 είναι µικρότερα των 12 εβδοµάδων και δεν έχουν 
υποβληθεί σε αντιλυσσικό εµβολιασµό, ή είναι µεταξύ 12 και 16 εβδοµάδων και έχουν 
υποβληθεί σε αντιλυσσικό εµβολιασµό, αλλά δεν έχουν παρέλθει 21 ηµέρες από την 
ολοκλήρωση του πρώτου αντιλυσσικού εµβολιασµού που διενεργήθηκε σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις ισχύος που ορίζονται στο παράρτηµα III του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 576/2013(4), 
και 

II.3.1 το έδαφος ή η τρίτη χώρα προέλευσης των ζώων που αναγράφεται στο πλαίσιο Ι.1 
περιλαµβάνεται στο παράρτηµα II του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
577/2013 και το κράτος µέλος προορισµού που αναγράφεται στο πλαίσιο Ι.5 έχει 
ενηµερώσει το κοινό ότι επιτρέπει τη µετακίνηση τέτοιων ζώων στο έδαφός του, 
και τα ζώα συνοδεύονται 

(1)είτε [II.3.2 από τη συνηµµένη δήλωση(5) του ιδιοκτήτη ή του φυσικού προσώπου που 
αναφέρεται στο σηµείο II.1, που αναφέρει ότι από τη γέννηση µέχρι τη στιγµή της 
µη εµπορικού χαρακτήρα µετακίνησης τα ζώα δεν έχουν έρθει σε επαφή µε είδη 
άγριων ζώων που είναι ευπαθή στη λύσσα·] 

(1)είτε [II.3.2 από τη µητέρα τους, από την οποία εξακολουθούν να εξαρτώνται, και µπορεί να 
εξακριβωθεί ότι πριν από τη γέννησή τους η µητέρα είχε υποβληθεί σε αντιλυσσικό 
εµβολιασµό σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ισχύος που ορίζονται στο παράρτηµα III 
του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 576/2013].] 

(1)και/ή [II.3. τα ζώα που περιγράφονται στο πλαίσιο Ι.28 είχαν ηλικία τουλάχιστον 12 εβδοµάδων κατά 
τον αντιλυσσικό εµβολιασµό και έχουν παρέλθει τουλάχιστον 21 ηµέρες από την 
ολοκλήρωση του πρώτου αντιλυσσικού εµβολιασµού(4) που διενεργήθηκε σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις ισχύος που ορίζονται στο παράρτηµα III του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 και 
κάθε µετέπειτα επαναληπτικός εµβολιασµός διενεργήθηκε εντός της περιόδου ισχύος του 
προηγούµενου εµβολιασµού(6) και και 

(1)είτε [II.3.1 τα ζώα που περιγράφονται στο πλαίσιο Ι.28 προέρχονται από έδαφος ή τρίτη χώρα 
που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα II του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
577/2013, είτε άµεσα, µέσω εδάφους ή τρίτης χώρας που περιλαµβάνεται στο 
παράρτηµα II του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 577/2013, είτε µέσω 
εδάφους ή τρίτης χώρας που δεν περιλαµβάνεται στο παράρτηµα ΙΙ του 
εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 577/2013, σύµφωνα µε το άρθρο 12 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 576/2013(7), και οι 
λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τρέχοντα αντιλυσσικό εµβολιασµό παρέχονται στον 
παρακάτω πίνακα·] 

(1)είτε [II.3.1 τα ζώα που περιγράφονται στο πλαίσιο Ι.28 προέρχονται ή έχει προγραµµατιστεί να 
διαµετακοµιστούν µέσω εδάφους ή τρίτης χώρας που δεν περιλαµβάνεται στο 
παράρτηµα II του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 577/2013, έχουν υποβληθεί 
σε δοκιµασία τιτλοδότησης αντισωµάτων κατά της λύσσας(8), η οποία διενεργήθηκε 
σε δείγµα αίµατος που είχε ληφθεί από κτηνίατρο εξουσιοδοτηµένο/-η από την 
αρµόδια αρχή, την ηµεροµηνία που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, όχι 
λιγότερο από 30 ηµέρες µετά τον προηγούµενο εµβολιασµό και τουλάχιστον τρεις 

ΧΩΡΑ Μη εµπορικού χαρακτήρα µετακίνηση σκύλων, γατών ή 
ικτίδων σε ένα κράτος µέλος από έδαφος ή τρίτη χώρα, 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 

II. Υγειονοµικές πληροφορίες II.α. Αριθµός αναφοράς του 
πιστοποιητικού
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Αλφαριθµητι
κός κωδικός 
ποµποδέκτη ή 
τατουάζ του 
ζώου 

Ηµεροµηνία 
εµφύτευσης 
και/ή 

ανάγνωσης(10) 
[ηη/µµ/εεεε]

Ηµεροµηνία 
εµβολιασµού 
[ηη/µµ/εεεε]

Ονοµασία 
και 

παρασκευα
στής του 
εµβολίου

Αριθµό
ς 

παρτίδ
ας

Διάρκεια ισχύος του 
εµβολιασµού

Ηµεροµηνία 
λήψης 
δείγµατος 
αίµατος 

[ηη/µµ/εεεε]
Από 

[ηη/µµ/εεεε]
έως 

[ηη/µµ/εεεε]

]] 

 Βεβαίωση αντιπαρασιτικής αγωγής: 

(1)είτε [ΙΙ.4 οι σκύλοι που περιγράφονται στο πλαίσιο Ι.28 προορίζονται για κράτος µέλος που 
περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Ι του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1152/2011 
της Επιτροπής και έχουν λάβει αγωγή κατά του Echinococcus multilocularis και οι 
λεπτοµέρειες της αγωγής που δόθηκε από τον χορηγούντα/την χορηγούσα κτηνίατρο 
σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1152/2011 της 
Επιτροπής(11)(12)(13) παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.] 

(1)είτε [ΙΙ.4 οι σκύλοι που περιγράφονται στο πλαίσιο Ι.28 δεν έχουν λάβει αγωγή κατά του 
Echinococcus multilocularis(11).]

Αριθµός 
ποµποδέκτη ή 
τατουάζ του 
σκύλου

Αγωγή κατά του εχινόκοκκου Χορηγών/-ούσα κτηνίατρος

Ονοµασία και 
παρασκευαστή

ς του 
προϊόντος

Ηµεροµηνία [ηη/µµ/
εεεε] και ώρα αγωγής 

[00:00]

Ονοµατεπώνυµο (µε κεφαλαία), σφραγίδα 
και υπογραφή

ΧΩΡΑ Μη εµπορικού χαρακτήρα µετακίνηση σκύλων, γατών ή 
ικτίδων σε ένα κράτος µέλος από έδαφος ή τρίτη χώρα, 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 

II. Υγειονοµικές πληροφορίες II.α. Αριθµός αναφοράς του 
πιστοποιητικού

II.β.
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]] 

Σηµειώσεις 

α) Το παρόν πιστοποιητικό αφορά τους σκύλους (Canis lupus familiaris), τις γάτες (Felis silvestris 
catus) και τις ικτίδες (Mustela putorius furo). 

β) Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει για 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσής του από τον επίσηµο/την 
επίσηµη κτηνίατρο, µέχρι την ηµεροµηνία ελέγχου των εγγράφων και της ταυτότητας στο 
καθορισµένο σηµείο εισόδου των ταξιδιωτών στην Ένωση (διατίθεται στον δικτυακό τόπο http://
ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/pointsentry_en.htm).  

 Σε περίπτωση θαλάσσιας µεταφοράς, η περίοδος των 10 ηµερών παρατείνεται κατά µια 
συµπληρωµατική περίοδο που αντιστοιχεί στη διάρκεια του ταξιδιού διά θαλάσσης.  
Για περαιτέρω µετακίνηση σε άλλα κράτη µέλη, το παρόν πιστοποιητικό ισχύει από την ηµεροµηνία 
ελέγχου εγγράφων και ταυτότητας για τέσσερις συνολικά µήνες ή έως την ηµεροµηνία λήξης της 
ισχύος του αντιλυσσικού εµβολιασµού ή έως ότου παύσουν να ισχύουν οι όροι που αφορούν ζώα 
ηλικίας µικρότερης των 16 εβδοµάδων που αναφέρονται στο σηµείο ΙΙ.3, ανάλογα µε το ποια 
ηµεροµηνία είναι προγενέστερη. Να σηµειωθεί ότι ορισµένα κράτη µέλη έχουν ενηµερώσει ότι η 
µετακίνηση στο έδαφός τους των ζώων ηλικίας µικρότερης των 16 εβδοµάδων που αναφέρονται στο 
σηµείο ΙΙ.3 δεν επιτρέπεται. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να ανατρέχετε στον δικτυακό 
τόπο http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm. 

Μέρος I: 

Πλαίσιο I.5: Παραλήπτης: αναφέρεται το κράτος µέλος πρώτου προορισµού. 

Πλαίσιο I.28: Σύστηµα ταυτοποίησης: επιλέξτε από τα ακόλουθα: ποµποδέκτης ή τατουάζ.  

 Αριθµός ταυτοποίησης: αναφέρατε τον αλφαριθµητικό κωδικό του ποµποδέκτη ή του τατουάζ. 

 Ηµεροµηνία γέννησης/φυλή: όπως αναφέρεται από τον ιδιοκτήτη. 
Μέρος II: 
(1) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.  

(2) Η δήλωση που αναφέρεται στο σηµείο II.1 πρέπει να επισυνάπτεται στο πιστοποιητικό και να 
συµµορφώνεται µε το υπόδειγµα και τις πρόσθετες απαιτήσεις που καθορίζονται στο µέρος 3 του 
παραρτήµατος IV του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 577/2013.  

(3) Tα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στο σηµείο II.1 (π.χ. κάρτα επιβίβασης, αεροπορικό 
εισιτήριο) και στο σηµείο II. 2 (π.χ. εισιτήριο εισόδου στην εκδήλωση, απόδειξη εγγραφής µέλους) 
πρέπει να προσκοµίζονται κατόπιν αίτησης των αρµόδιων αρχών που είναι υπεύθυνες για τους 
ελέγχους οι οποίοι αναφέρονται στο στοιχείο β) των σηµειώσεων. 

(4) Κάθε τυχόν επαναληπτικός εµβολιασµός πρέπει να θεωρείται πρώτος εµβολιασµός αν δεν έχει 
πραγµατοποιηθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του προηγούµενου εµβολιασµού. 

(5) Η δήλωση που, όπως αναφέρεται στο σηµείο II.3.2, πρέπει να επισυνάπτεται στο πιστοποιητικό, 
πρέπει να συµµορφώνεται µε τη µορφή, τη διάταξη και τις γλωσσικές απαιτήσεις που καθορίζονται 
στα µέρη 1 και 3 του παραρτήµατος Ι του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 577/2013. 

(6) Στο πιστοποιητικό επισυνάπτεται επικυρωµένο αντίγραφο των στοιχείων ταυτότητας και 
εµβολιασµού των ζώων.  

(7) Η τρίτη επιλογή υπόκειται στην προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης ή το φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται 
στο σηµείο II.1 παρέχει, κατόπιν αιτήµατος από τις αρµόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τους 
ελέγχους που αναφέρονται στο στοιχείο β), δήλωση µε την οποία βεβαιώνει ότι τα ζώα δεν έχουν 
έρθει σε επαφή µε είδη ζώων που είναι ευπαθή στη λύσσα και παραµένουν ασφαλή εντός 
µεταφορικού µέσου ή εντός της περιµέτρου διεθνούς αερολιµένα κατά τη διάρκεια διαµετακόµισης 
µέσω εδάφους ή τρίτης χώρας που δεν περιλαµβάνεται στο παράρτηµα ΙΙ του εκτελεστικού 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 577/2013. Η δήλωση αυτή πρέπει να είναι σύµφωνη µε τη µορφή, τη διάταξη 

ΧΩΡΑ Μη εµπορικού χαρακτήρα µετακίνηση σκύλων, γατών ή 
ικτίδων σε ένα κράτος µέλος από έδαφος ή τρίτη χώρα, 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 
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»

Επίσηµος/-η κτηνίατρος/εξουσιοδοτηµένος/-η κτηνίατρος 

 Ονοµατεπώνυµο (µε κεφαλαία): Ιδιότητα και τίτλος: 

 Διεύθυνση 

 Τηλέφωνο: 

 Ηµεροµηνία: Υπογραφή: 

 Σφραγίδα:

Επικύρωση από την αρµόδια αρχή (δεν είναι αναγκαία όταν το πιστοποιητικό υπογράφεται από επίσηµο/-η 
κτηνίατρο) 

 Ονοµατεπώνυµο (µε κεφαλαία): Ιδιότητα και τίτλος: 

 Διεύθυνση 

 Τηλέφωνο: 

 Ηµεροµηνία: Υπογραφή: 

 Σφραγίδα:

Υπάλληλος στο σηµείο εισόδου των ταξιδιωτών (για περαιτέρω µετακίνηση σε άλλα κράτη µέλη)  

 Ονοµατεπώνυµο (µε κεφαλαία): Τίτλος: 

 Διεύθυνση 

 Τηλέφωνο: 

 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: 

 Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης των ελέγχων εγγράφων και ταυτότητας: Υπογραφή: 
Σφραγίδα:

ΧΩΡΑ Μη εµπορικού χαρακτήρα µετακίνηση σκύλων, γατών ή 
ικτίδων σε ένα κράτος µέλος από έδαφος ή τρίτη χώρα, 
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 

II. Υγειονοµικές πληροφορίες II.α. Αριθµός αναφοράς του 
πιστοποιητικού

II.β.
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