Οδηγίες για τη συµπλήρωση του διαβατηρίου για σκύλους, γάτες και ικτίδες µε
βάση τον Κανονισµό (ΕΕ) 576/2013
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
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Τµήµα Ι, Στοιχεία κατόχου : Αναγράφονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης
είναι φυσικό πρόσωπο και πρέπει πάντα να υπογράφει στο αντίστοιχο πεδίο. Αν
υπάρχει αλλαγή διεύθυνσης, τα νέα στοιχεία καταχωρούνται στον επόµενο διαθέσιµο
χώρο.
Τµήµα ΙΙ, Περιγραφή του ζώου: Η φωτογραφία του ζώου δεν είναι υποχρεωτική.
Τµήµα ΙΙΙ, Ταυτοποίηση του ζώου: Καταγράφονται τα στοιχεία της σήµανσης του
ζώου (αριθµός µικροτσίπ ή τατουάζ που έχει πραγµατοποιηθεί πριν τις 3/07/2011).
Μόλις συµπληρωθούν όλα τα ζητούµενα στοιχεία, η σελίδα σφραγίζεται µε την
αυτοκόλλητη διαφανή µεµβράνη που είναι ενσωµατωµένη στο διαβατήριο.
Τµήµα ΙV Έκδοση διαβατηρίου: Συµπληρώνονται τα στοιχεία του κτηνιάτρου και
η σελίδα υπογράφεται και σφραγίζεται.
Τµήµα V, Αντιλυσσικός εµβολιασµός: Υποχρεωτικής συµπλήρωσης πεδίο τόσο για
τις µετακινήσεις εντός της χώρας όσο και για τις µετακινήσεις µεταξύ κρατών µελών.
Εφόσον πρόκειται για τον πρώτο αντιλυσσικό εµβολιασµό, πρέπει να συµπληρώνεται
και η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος (πεδίο 2). Κάθε εµβολιασµός σφραγίζεται µε
αυτοκόλλητη διαφανή µεµβράνη που είναι είτε ενσωµατωµένη στο διαβατήριο, είτε
εµφανίζεται ως χωριστή σελίδα.
Τη σελίδα υπογράφει ο κτηνίατρος που πραγµατοποίησε τον εµβολιασµό
αναγράφοντας επίσης, πέρα από το όνοµά του, τη διεύθυνσή του καθώς και τον
αριθµό τηλεφώνου του.
Εφόσον ο επανεµβολιασµός δεν πραγµατοποιηθεί εντός της προβλεπόµενης
ηµεροµηνίας, θεωρείται ως ο πρώτος εµβολιασµός.
Τµήµα VΙ, ∆οκιµασία τιτλοδότησης αντισωµάτων λύσσας (όταν απαιτείται):
Το δείγµα λαµβάνεται 30 ηµέρες µετά τον εµβολιασµό κατά της λύσσας και
αποστέλλεται στο εθνικό εργαστήριο αναφοράς που είναι εγκεκριµένο να διεξάγει τη
δοκιµή αυτή (Νεαπόλεως 25, Αγία Παρασκευή Ο τίτλος αντισωµάτων πρέπει να είναι
µεγαλύτερος ή ίσος προς 0,5UI/ml. Η απάντηση του εργαστηρίου προσκοµίζεται
µαζί µε το βιβλιάριο ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήµατα κατά την επανείσοδο
του ζώου σε κοινοτικό έδαφος.
Η σελίδα υπογράφεται και σφραγίζεται από τον κτηνίατρο.
Η δοκιµασία τιτλοδότησης απαιτείται:
-

-

όταν το ζώο επανεισέρχεται στην Ένωση ύστερα από µετακίνηση σε ορισµένα
εδάφη ή τρίτες χώρες που δεν περιλαµβάνονται στο παράρτηµα µέρος 2 του
Παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού αριθ. (ΕΕ) 577/2013, όπως αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει
εφόσον η Τρίτη χώρα προορισµού το έχει θέσει ως υγειονοµική απαίτηση
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Τµήµα VΙΙ, θεραπεία εχινοκόκκου: Αφορά ΜΟΝΟ τους σκύλους. Υποχρεωτικής
συµπλήρωσης εφόσον το ζώο πρόκειται να επισκεφθεί ορισµένα κράτη µέλη
(Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Μάλτα, Φιλανδία και Νορβηγία).
Πρέπει να καταχωρείται υποχρεωτικά τόσο η ηµεροµηνία όσο και η ώρα χορήγησης
της θεραπείας (24-120 ώρες πριν το ταξίδι).
Η σελίδα υπογράφεται και σφραγίζεται από τον κτηνίατρο.
Τµήµα Χ, κλινική εξέταση: Συµπληρώνεται από τον ιδιώτη κτηνίατρο και είναι
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ εφόσον
-

αποτελεί απαίτηση της τρίτης χώρας στην οποία το ζώο πρόκειται να
ταξιδέψει
η µετακίνηση δεν εµπίπτει στις µη εµπορικού χαρακτήρα, (δηλαδή εµπόριο,
ζώο ασυνόδευτο, περισσότερα από 5 ζώα, αλλαγή ιδιοκτήτη)

Τµήµα ΧΙ, Νοµιµοποίηση: Συµπληρώνεται από τον επίσηµο κτηνίατρο
(κτηνίατρος της αρµόδιας κατά τόπους κτηνιατρικής αρχής) εφόσον το ζώο πρόκειται
να επισκεφθεί έδαφος τρίτης χώρας που αποδέχεται το κοινοτικό διαβατήριο ως το
έγγραφο αναγνώρισης του ζώου.
Τµήµα ΧΙΙ, Άλλα: Συµπληρώνονται εφόσον υπάρχουν εθνικές απαιτήσεις
Γενικές πληροφορίες
1. Τα διαβατήρια εκδίδονται µόνο εφόσον έχουν συµπληρωθεί τα τµήµατα Ι έως
IV και σφραγιστεί το µέρος ΙΙΙ µε τη διαφανή αυτοκόλλητη µεµβράνη. Τα
διαβατήρια διανέµονται ονοµαστικά κατόπιν ενηµέρωσης του ΠΚΣ και ∆ΕΝ
µεταβιβάζονται.
2. Στο τµήµα V του διαβατηρίου, κάθε αντιλυσσικός εµβολιασµός καλύπτεται µε
διαφανή αυτοκόλλητη µεµβράνη.
3. Οι κτηνίατροι που εκδίδουν τα διαβατήρια είναι υποχρεωµένοι να διατηρούν
σχετικό αρχείο που να περιλαµβάνει τις πληροφορίες που περιγράφονται στο
άρθρο 21.1.(α),(β),(γ) και άρθρο 21.3) για διάστηµα τουλάχιστον 3 ετών.
4. Για την εξαγωγή ζώου συντροφιάς σε τρίτες χώρες απαιτείται, πέρα από το
διαβατήριο, και υγειονοµικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια
κατά τόπους κτηνιατρική αρχή (της Περιφέρειας ή της περιφερειακής
ενότητας).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ενηµερώστε τον κάτοχο του ζώου που πρόκειται να
επισκεφθεί µία Τρίτη χώρα ότι ενδέχεται να απαιτείται και τιτλοδότηση
αντισωµάτων κατά της λύσσας (εφόσον η Τρίτη χώρα που πρόκειται να
επισκεφθεί δεν είναι εγκεκριµένη) προκειµένου η επιστροφή του
(επανείσοδος) σε χώρες της Ε.Ε. να γίνει απρόσκοπτα.
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5. Προτού εκδώσετε διαβατήριο για ζώα ηλικίας κάτω των 12 εβδοµάδων ή
µεταξύ 12-16 εβδοµάδων, βεβαιωθείτε ότι το κράτος µέλος προορισµού
αποδέχεται ζώα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του αντιλυσσικού
εµβολιασµού στην αντίστοιχη ιστοσελίδα
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/young_animals_en.htm
6. Τα διαβατήρια (παλαιού τύπου) που έχουν εκδοθεί ΠΡΙΝ τις 29/12/2014
εξακολουθούν να είναι σε ισχύ.
7. Τυχόν λάθη κατά τη συµπλήρωση των πεδίων διαγράφονται µε µία γραµµή.
Οι διορθώσεις πρέπει να είναι ευανάγνωστες και να φέρουν τη σφραγίδα και
την υπογραφή του κτηνιάτρου.
Τυχόν λάθη κατά τη συµπλήρωση του τµήµατος Τµήµα V που αφορά τον
αντιλυσσικό εµβολιασµό διαγράφεται και η ορθή καταχώρηση γίνεται στο
επόµενο πεδίο.
8. Στην ιστοσελίδα του υπουργείου, υπάρχουν χρήσιµες πληροφορίες για τις µη
εµπορικού χαρακτήρα µετακινήσεις ζώων συντροφιάς καθώς και ορισµένα
υποδείγµατα πιστοποιητικών προς τρίτες χώρες (www.minagric.gr, επιλέγετε
το «πολίτης» και µετά «ζώα συντροφιάς».
6. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες διευκρινήσεις, µπορείτε να
επικοινωνείτε στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
ka6u026@minagric.gr
ka6u047@minagric.gr
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