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 ΘΕΜΑ: Μέτρα υγειονοµικού ελέγχου για την εισαγωγή και το ενδοενωσιακό εµπόριο σαλαµάνδρας 
 
 
 
Σας ενηµερώνουµε ότι στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηµοσιεύτηκε, προς 

εφαρµογή, η Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) 2018/320, σχετικά µε ορισµένα µέτρα 

υγειονοµικού ελέγχου για το ενδοενωσιακό εµπόριο σαλαµάνδρας και την εισαγωγή στην Ένωση των 

εν λόγω ζώων σε σχέση µε τον µύκητα Batrachochytrium salamandrivorans. 

Ο Batrachochytrium salamandrivorans αποτελεί πρωτοεµφανιζόµενο µυκητιακό παθογόνο στις 

σαλαµάνδρες, το οποίο µπορεί να προκαλέσει σηµαντική νοσηρότητα και θνησιµότητα στους 

δεσποζόµενους και άγριους πληθυσµούς τους. Σηµειώνεται ότι ο B. salamandrivorans δεν είναι 

θανατηφόρος για όλα τα είδη σαλαµάνδρας, αλλά µπορεί να ανευρίσκεται στο δέρµα ανθεκτικών ειδών, 

τα οποία, ως εκ τούτου δρουν ως δεξαµενή και πηγή λοίµωξης ή µόλυνσης για τα ευπαθή είδη. 

Ο B. salamandrivorans είναι ενδηµικός τουλάχιστον στην Ιαπωνία, την Ταϊλάνδη και το 

Βιετνάµ, ενώ από το 2013 εµφανίζεται στο Βέλγιο, τη Γερµανία, τις Κάτω Χώρες και Το Ηνωµένο 

Βασίλειο. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι το εµπόριο µολυσµένης ή φορέα σαλαµάνδρας µπορεί να συµβάλλει 

στην εξάπλωση του µύκητα και ότι δεν υπάρχουν ενηµερωµένα στοιχεία σχετικά µε τα είδη που είναι 

ευπαθή, όλα τα φορτία σαλαµάνδρας που προορίζονται για ενδοενωσιακό εµπόριο ή εισάγονται στην 

Ένωση θα πρέπει να υπόκεινται σε µέτρα µετριασµού του κινδύνου. Αυτά τα µέτρα υγειονοµικού 

ελέγχου καθορίζονται από την εν λόγω Εκτελεστική Απόφαση και συνοψίζονται στα παρακάτω. 

 

 

 



 

Α. Ενδοενωσιακό εµπόριο: 

 

Προκειµένου να επιτραπεί η αποστολή φορτίων σαλαµανδρών από ένα κράτος µέλος σε ένα 

άλλο, οι εν λόγω αποστολές θα πρέπει να συµµορφώνονται µε τους ακόλουθους υγειονοµικούς 

όρους: 

1. τα φορτία πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό υγείας ζώου, σύµφωνο µε το υπόδειγµα 

που παρατίθεται στο παράρτηµα I της παρούσας εγκυκλίου 

2. οι σαλαµάνδρες πρέπει να είναι ελεύθερες κλινικών συµπτωµάτων από B. salamandrivorans. 

Η εξέταση διενεργείται από επίσηµο κτηνίατρο, εντός 24 ωρών πριν από τον χρόνο αποστολής του 

φορτίου προς το κράτος µέλος προορισµού 

3. οι σαλαµάνδρες πρέπει να προέρχονται από πληθυσµό στον οποίο δεν υπήρξαν θάνατοι ή 

κλινικά συµπτώµατα (ιδίως βλάβες του δέρµατος και έλκη) από B. salamandrivorans 

4. η αποστολή πρέπει να αποτελείται από: (α) τουλάχιστον 62 σαλαµάνδρες, οι οποίες έχουν 

υποβληθεί, ως µία επιδηµιολογική µονάδα, για τουλάχιστον έξι εβδοµάδες πριν από την ηµεροµηνία 

έκδοσης του πιστοποιητικού υγείας, σε καραντίνα εντός κατάλληλης εγκατάστασης, και από τις 

οποίες έχουν εξεταστεί για B. salamandrivorans, κατά την πέµπτη εβδοµάδα της περιόδου 

αποµόνωσης, επιχρίσµατα δέρµατος µε αρνητικά αποτελέσµατα ή (β) σαλαµάνδρες που έχουν 

υποβληθεί σε θεραπεία έναντι του B. salamandrivorans, κατά τρόπο που να ικανοποιεί την αρµόδια 

αρχή. 

5. εφόσον τα φορτία σαλαµανδρών έχουν εισαχθεί στην Ένωση από τρίτη χώρα και έχουν ήδη 

υποβληθεί σε καραντίνα σε κατάλληλη εγκατάσταση του προορισµού, τα κράτη µέλη επιτρέπουν την 

αποστολή τους σε άλλα κράτη µέλη, µόνον εφόσον τα εν λόγω φορτία συµµορφώνονται µε τους 

όρους υγείας των ζώων που καθορίζονται στα σηµεία 1 έως 3 της παρούσας παραγράφου και οι 

σαλαµάνδρες παρέµειναν σε καραντίνα, στην κατάλληλη εγκατάσταση, µεταξύ του τέλους της 

περιόδου αποµόνωσης µετά την εισαγωγή τους στην Ένωση και της έκδοσης του πιστοποιητικού 

υγείας ζώου. 

 

 

Β. Εισαγωγές από τρίτη χώρα: 

 

Για τις εισαγωγές φορτίων σαλαµανδρών από Τρίτη χώρα, πρέπει να πληρούνται οι κάτωθι    

προϋποθέσεις: 

1. η τρίτη χώρα να περιλαµβάνεται σε µία από τις ακόλουθες λίστες: 

(α) παράρτηµα I της απόφασης 2004/211/ΕΚ 

(β) µέρος 2 του παραρτήµατος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ 



(γ) παράρτηµα I του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 

(δ) µέρος 1 του παραρτήµατος I του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 119/2009 

(ε) µέρος 1 του παραρτήµατος II του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 

(στ) παράρτηµα I του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 605/2010 

2. τα φορτία πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό υγείας ζώου, σύµφωνο µε το υπόδειγµα 

που παρατίθεται στο παράρτηµα ΙI της παρούσας εγκυκλίου 

3. οι σαλαµάνδρες πρέπει να είναι ελεύθερες κλινικών συµπτωµάτων από B. salamandrivorans. 

Η εξέταση διενεργείται από επίσηµο κτηνίατρο, εντός 24 ωρών πριν από τον χρόνο αποστολής του 

φορτίου προς την Ένωση 

4. πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού υγείας των ζώων, η επιδηµιολογική µονάδα που 

περιλαµβάνει τις σαλαµάνδρες της αποστολής, πρέπει να έχει αποµονωθεί από άλλες σαλαµάνδρες, 

το αργότερο κατά τη στιγµή της εξέτασης για την έκδοση πιστοποιητικού υγείας των ζώων, και δεν 

πρέπει να έχουν έλθει σε επαφή µε άλλες σαλαµάνδρες έκτοτε.  

5. φορτία σαλαµανδρών θα πρέπει να εισάγονται στην Ένωση µόνο εφόσον συµµορφώνονται µε 

όλες τις απαιτήσεις εισαγωγής, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα, και οι αρµόδιες 

κτηνιατρικές αρχές των ΣΥΚΕ εισόδου µπορούν επίσης να βεβαιώνουν ότι τα φορτία αυτά θα γίνουν 

δεκτά από επιχείρηση που είναι υπεύθυνη για µια κατάλληλη εγκατάσταση προορισµού που θα 

επιτρέπει τη δέουσα θέση σε αποµόνωση. 

6. ο ΣΥΚΕ καταγράφει υποχρεωτικά στο Κοινό Κτηνιατρικό Έγγραφο Εισόδου (ΚΚΕΕ) τον 

χώρο αποµόνωσης για τον οποίο προοορίζονται οι σαλαµάνδρες  

7. οι αρµόδιες κτηνιατρικές αρχές του τόπου προορισµού, όπου βρίσκεται ο χώρος αποµόνωσης, 

οφείλουν να επιβεβαιώνουν την άφιξη κάθε φορτίου, συµπληρώνοντας ανάλογα το πεδίο 44 στο 

Κοινό Κτηνιατρικό Έγγραφο Εισόδου (ΚΚΕΕ)  

 

 

Γ. Λήψη υγειονοµικών µέτρων  
 

Όταν κατά τη διάρκεια της καραντίνας, σε κατάλληλη εγκατάσταση του προορισµού, 

επιβεβαιώνεται ότι τουλάχιστον µια σαλαµάνδρα µιας επιδηµιολογικής µονάδας είναι µολυσµένη µε 

B. salamandrivorans, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι λαµβάνονται τα ακόλουθα µέτρα από την 

εγκατάσταση προορισµού: 

1. όλες οι σαλαµάνδρες στην ίδια επιδηµιολογική µονάδα είτε: 

(α) υποβάλλονται σε θεραπεία έναντι του B. salamandrivorans κατά τρόπο που να ικανοποιεί την 

αρµόδια αρχή σύµφωνα µε το σηµείο 3 του παραρτήµατος III της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 

2018/320 ή 

(β) θανατώνονται και απορρίπτονται ως ζωικά υποπροϊόντα, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 



2. εάν επιλεγεί η υποβολή των σαλαµανδρών σε θεραπεία, η αρµόδια αρχή µπορεί να απαιτήσει 

τη διενέργεια δοκιµών επί των σαλαµανδρών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία για τη διαπίστωση της 

αποτελεσµατικότητάς της και ενδέχεται να απαιτηθούν επαναλήψεις των θεραπευτικών διαδικασιών, 

κατά περίπτωση, για την πρόληψη της εξάπλωσης του B. salamandrivorans 

3. µετά την ολοκλήρωση των µέτρων που αναφέρονται στο στοιχείο 1, ο χώρος της κατάλληλης 

εγκατάστασης προορισµού, όπου ευρίσκεται η επιδηµιολογική µονάδα, καθαρίζεται και 

απολυµαίνεται κατά τρόπο ικανοποιητικό σύµφωνα µε την κρίση της αρµόδιας αρχής. 

 

Επιπλέον των παραπάνω, στην παρούσα απόφαση: 

1. παρατίθενται τα σχετικά µε το ενδοενωσιακό εµπόριο και την εισαγωγή στην Ένωση 

σαλαµανδρών πιστοποιητικά υγείας ζώων (παραρτήµατα Ι και ΙΙ της παρούσας εγκυκλίου),  

2. καθορίζονται οι κανόνες καραντίνας για τα φορτία σαλαµανδρών που εισάγονται στην 

Ένωση και οι ελάχιστες προϋποθέσεις καταλληλότητας των εγκαταστάσεων προορισµού,  

3. περιγράφονται οι διαδικασίες εξέτασης και δειγµατοληψίας, οι διαγνωστικές δοκιµές και οι 

θεραπευτικές αγωγές για B. salamandrivorans. 

 

Οι όροι της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/320 είναι δεσµευτικοί για όλα τα κράτη µέλη, 

µε διάρκεια εφαρµογής έως τις  31 ∆εκεµβρίου 2019. 

 

 

 

 

 

                                                                      H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

 

 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

 



 
 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 
 

ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΛΑΜΑΝ∆ΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ 
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Χώρα 

Κωδικός 

ISO 
Χώρα 

AD Ανδόρα CU Κούβα LB Λίβανος QA Κατάρ 

AE 
Ενωμένα Αραβικά 

Εμιράτα 
DZ Αλγερία MA Μαρόκο RS Σερβία 

AL Αλβανία EG Αίγυπτος MD Μολδαβία RU Ρωσία 

AR Αργεντινή ET Αιθιοπία ME Μαυροβούνιο SA Σαουδική Αραβία 

AU Αυστραλία FK Νήσοι Φώκλαντ MG Μαδαγασκάρη SG Σιγκαπούρη 

BA Βοσνία - Ερζεγοβίνη GL Γροιλανδία MK Π.Γ.Δ.Μ. SV Ελ Σαλβαδόρ 

ΒΒ Μπαρμπάντος GT Γουατεμάλα MO Μακάο SZ Σουαζιλάνδη 

BH Μπαχρέιν HK Χονγκ Κονγκ MR Μαυριτανία TH Ταϊλάνδη 

BM Βερμούδες HN Ονδούρα MU Μαυρίκιος TM Τουρκμενιστάν 

BO Βολιβία ID Ινδονησία MX Μεξικό TN Τυνησία 

BR Βραζιλία IL Ισραήλ MY Μαλαισία TR Τουρκία 

BW Μποτσουάνα IN Ινδία NA Ναμίμπια UA Ουκρανία 

BY Λευκορωσία IS Ισλανδία NC Νέα Καληδονία US Η.Π.Α. 

BZ Μπελίζ JM Τζαμάικα NI Νικαράγουα UY Ουρουγουάη 

CA Καναδάς JO Ιορδανία NZ Νέα Ζηλανδία ZA Νότια Αφρική 

CH  Ελβετία JP Ιαπωνία OM Ομάν ZW Ζιμπάμπουε 

CL Χιλή KG Κιργιζία PA Παναμάς     

CN Κίνα KE Κένυα PE Περού     

CO Κολομβία KR Νότιος Κορέα PM 
Σεν Πιερ και 

Μικελόν 
    

CR Κόστα Ρίκα KW Κουβέιτ PY Παραγουάη     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
 
 

Α. Για Ενέργεια 
 
 

1. Σταθµοί Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ) – Έδρες τους 
2. Περιφέρειες της χώρας. Γενικές ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. ∆ιευθύνσεις 

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

Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους. 
 
 
 

Β. Για κοινοποίηση 
 

1. Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων 
α) Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – ∆/νση  Τελ. ∆ιαδικασιών. 
Καρ. Σερβίας 10, 10184, Αθήνα. 

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

3. Κτηνιατρικά εργαστήρια – Έδρες τους. 
4. Κέντρα κτηνιατρικών ιδρυµάτων – Έδρες τους. 
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