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ΘΕΜΑ: Συµπληρωµατικά µέτρα για εξαγωγή στη Σερβία 
ΣΧΕΤ: Το από 19-01-2017 ηλεκτρονικό µήνυµα της αρµόδιας αρχής της Σερβίας  
 
 
 
Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού ,σας αποστέλλεται συνηµµένα έντυπο δήλωσης το οποίο, σύµφωνα µε 
τις αρµόδιες αρχές της Σερβίας θα πρέπει να συνοδεύει το κτηνιατρικό υγειονοµικό πιστοποιητικό για 
την εξαγωγή από την Ελλάδα κρέατος πουλερικών, αυγών και ζώντων πουλερικών προς τη Σερβία. 
 
Η ως άνω απαίτηση προκύπτει λόγω της εµφάνισης κρούσµατος γρίπης των πτηνών Η5Ν8 στην 
Ελλάδα. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Σερβίας ,εφαρµόζεται η περιφερειοποίηση από περιοχές της 
Ελλάδας που δεν βρίσκονται σε περιορισµό, µε ακτίνα τουλάχιστον 50 χιλιοµέτρων γύρω από την 
εκµετάλλευση όπου εµφανίστηκε το κρούσµα γρίπης, συµπεριλαµβανοµένης της ζώνης προστασίας. 
 
Η σχετική συµπληρωµατική δήλωση θα αναρτηθεί άµεσα και στη νέα ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ ,στη 
θέση ανάρτησης των σχετικών πιστοποιητικών εξαγωγής. 
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                                                      ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 

Α. Για Ενέργεια 
1. Περιφέρειες της Χώρας. Γενικές ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. 

∆ιευθύνσεις Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους. 
2. Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. 

Τµήµατα Κτηνιατρικής αυτών –Έδρες τους 

3. ΣΥΚΕ-‘Έδρες τους 
 

 
Β. Για κοινοποίηση 

 
1. Υπουργείο Οικονοµικών 

Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – ∆/νση 19η Τελ. ∆ιαδικασιών. 
Καρ. Σερβίας 10, 10184, Αθήνα. 

2. Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια: 
α) Αθηνών. Ακαδηµίας 7-9, 10671, Αθήνα. 
β) Πειραιά. Πλατεία Ρούσβλετ, 18531, Πειραιάς. 
γ) Θεσσαλονίκης – Τσιµισκή 29, 54624, Θεσσαλονίκη. 

 

 

  Γ. Εσωτερική διανοµή  

1. ∆ιεύθυνση Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίµων Ζ.Π. 
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Прилог уверењу ------------------------за месо живине/ jaja/ živina/ Annex for certificate --------
for poultry meat/ eggs / live poultry   
 
 

  
                                                         Број:/ number : ___     ___________________ 

                  
 

 
 

И З Ј А В А / D E C L A R A T I O N  
 
 

 
Ја, доле потписани званични ветеринар, овим изјављујем да/ I, the undersigned 
official veterinarian, declare that: 
 
Да месо живине/јаја/живина потиче/у из објеката ван круга од најмање 50 км од 
места избијања заразне болести птица-Авијарне инфлуенце, укључујући  заражено 
и угрожено подручије/ that poultry meat/eggs/live poultry coming from establishments 
from outside of the radius of at least 50 km, around the holding of outbreak infectious 
disease of birds-Avian Influenza, including the protection zone.  
 
 
 
Издато у/ V _____________     ____________________ , дана ________________     __________________ 
   Done at/ 
                                            (место/place )                                                            (датум/date) 
 

                                                                                                                                                                  
________________________________________________ 

                                                                                                                       Потпис ветеринарског инспектора (1) 
                                                                                                                         Signature of official veterinarian / 
                    
 
 
 

________________________     ___________________             
       име, штампаним словима, квалификација и звање/ 

                                                                                                                 Name, in capitals, qualification and title/ 
                
 
 
 
 
(1) Боја потписа и печата  мора се разликовати од боје штампаног текста./ The signature and the stamp must be in   
      a different color to that of the printing            

   Печат (1) 
Stamp 

 


	Serbia declaration HPAI
	Συμπληρωματικά μέτρα για εξαγωγή στη Σερβία  ~19.01.2017_signed



