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ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 1/01/2021
Στο πλαίσιο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. σας παρατίθενται συνοπτικές οδηγίες
σχετικά με τις απαιτήσεις για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς (σκύλοι, γάτες
και ικτίδες) που δεν προορίζονται για πώληση ή αλλαγή ιδιοκτήτη, από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο,
σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο «Border Operating Model» .
Συγκεκριμένα στο Παράρτημα G (Annex G) του επισυναπτόμενου αρχείου καθορίζονται οι απαιτήσεις σε
σχέση με τις μετακινήσεις ζώων συντροφιάς. Εάν υπάρξουν αλλαγές, οι επικαιροποιημένες πληροφορίες
θα είναι προσβάσιμες στη διεύθυνση: https://www.gov.uk/transition

1.Μετακινήσεις ζώων συντροφιάς από το Η.Β. στην Ε.Ε.:
Από την 1/01/2021 το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται «τρίτη χώρα» και θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις
που διέπουν τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις των ζώων συντροφιάς των τρίτων χωρών. Πιο
συγκεκριμένα, για την είσοδο στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη κράτη μέλη:
Α) Σκύλων, γατών και ικτίδων:
Από την 1/01/2021 τα ζώα που πρόκειται να ταξιδέψουν από το Ηνωμένο Βασίλειο (πλην της Βορείου
Ιρλανδίας) στην ΕΕ. θα πρέπει να συνοδεύονται από το κατάλληλο υπόδειγμα υγειονομικού
πιστοποιητικού (το διαβατήριο δεν επαρκεί πλέον). Δεν απαιτείται τιτλοδότηση για τη λύσσα.
https://www.gov.uk/guidance/pet-travel-to-europe-after-brexit.

Β) Πτηνών συντροφιάς
Τα πτηνά πρέπει να συνοδεύονται από το σχετικό κτηνιατρικό πιστοποιητικό που επιβάλλει η κοινοτική
νομοθεσία για τις τρίτες χώρες (απόφαση 2007/25, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Γ) Λοιπά είδη ζώων συντροφιάς
Για τα άλλα είδη ζώων, εφόσον δεν υπάρχει σχετικό κοινοτικό πιστοποιητικό, ενιαίο για όλα τα κράτη
μέλη της Ε.Ε. ,οι μετακινήσεις των ζώων αυτών υπόκεινται στις εθνικές απαιτήσεις κάθε κράτους μέλους.
Για την είσοδο στην Ελλάδα , οι μετακινήσεις πρέπει να συνοδεύονται από την κτηνιατρική βεβαίωση που
έχει θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο, υπογεγραμμένη από ιδιώτη κτηνίατρο, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του
παρόντος.

2. Μετακινήσεις ζώων συντροφιάς από τη Βόρεια Ιρλανδία. στην Ε.Ε.:
Για την είσοδο στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη κράτη μέλη σκύλων, γατών και ικτίδων:
Οι μετακινήσεις σκύλων, γατών και ικτίδων από τη Βόρειο Ιρλανδία προς την Ε.Ε. δεν έχουν κάποιες
αλλαγές και ακολουθούν τους κανόνες που ισχύουν για τα κράτη μέλη, δηλαδή:
- το ζώο πρέπει να φέρει μικροτσίπ
- να έχει υποβληθεί σε αντιλυσσικό εμβολιασμό που να είναι σε ισχύ
- να συνοδεύεται από διαβατήριο, σε συμμόρφωση προς τον Κανονισμό 577/2013
Το μόνο που θα αλλάξει σταδιακά είναι ο λογότυπος στην εξωτερική σελίδα του διαβατηρίου που σε μία
πρώτη φάση (μέχρι δηλαδή να εκδοθούν τα νέα διαβατήρια) θα καλύπτεται με ένα αυτοκόλλητο (δεν
υπάρχουν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες επί του θέματος).
Οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με τη «Γραμμή βοήθειας για τα
κατοικίδια» για τις απαιτήσεις μετακίνησης των ζώων τους : (0044) 0370 241 1710 - Δευτέρα έως
Παρασκευή, 8:30 π.μ. έως 5 μ.μ. (κλειστό στις αργίες)

3. Μετακινήσεις ζώων συντροφιάς από την Ε.Ε. στο Η.Β.:
Για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων, γατών και ικτίδων από την Ελλάδα ή άλλα
κράτη μέλη προς το ΗΒ και τη Βόρεια Ιρλανδία ισχύει ό,τι ισχύει και σήμερα δηλαδή:
-το ζώο πρέπει να φέρει μικροτσίπ
- να έχει υποβληθεί σε αντιλυσσικό εμβολιασμό που να είναι σε ισχύ
- να συνοδεύεται από διαβατήριο σε συμμόρφωση προς τον Κανονισμό 577/2013
- να έχει υποβληθεί σε θεραπεία κατά του εχινοκόκκου (μόνη στην περίπτωση των σκύλων)
- να εισέρχεται στο έδαφος του Ην. Βασιλείου από συγκεκριμένα σημεία εισόδου στα οποία θα
υποβάλλεται στους προβλεπόμενους κτηνιατρικούς ελέγχους
- να εισέρχεται στο έδαφος του Ην. Βασιλείου χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες διόδους/μεταφορικές
εταιρείες (οι σύνδεσμοι που παρατίθενται μπορεί να σας φανούν χρήσιμοι):
https://www.gov.uk/government/publications/pet-travel-approved-air-sea-rail-and-charter-routes-forthe-movement-of-pets και
https://www.gov.uk/topic/animal-welfare/pets
Το Ην. Β. αποδέχεται τα διαβατήρια που έχουν εκδοθεί στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές
του Κανονισμού 577/2013 και δεν απαιτεί επιπλέον πιστοποίηση ή τιτλοδότηση για τη λύσσα.
Για τα άλλα είδη ζώων συντροφιάς που μετακινούνται προς το Ην. Βασίλειο δεν υπάρχουν προς το
παρόν διαθέσιμες πληροφορίες.
Για πειρσσότερες πληροφορίες/διευκρινήσεις, μπορεί κανείς να απευθύνεται στο pet travel helpline
Email: pettravel@apha.gov.uk
Τηλέφωνο: (0044) 0370 241 1710 Δευτέρα έως Παρασκευή, 8:30πμ έως 5μμ (κλειστό τις αργίες).
Οποιαδήποτε αλλαγή θα ανακοινώνεται στη σελίδα:
https://www.gov.uk/bring-pet-to-uk

4. Επανείσοδος σκύλων, γατών και ικτίδων από το Ηνωμένο Βασίλειο (πλην της Β. Ιρλανδίας για την
οποία ισχύει το ενωσιακό δίκαιο)
α) Για την επανείσοδο, από το Ην. Βασίλειο , ζώων συντροφιάς που προέρχονται από την Ελλάδα ή
άλλα κράτη μέλη, τα ζώα πρέπει να συνοδεύονται από το διαβατήριο που προβλέπει ο κανονισμός
577/2013.
β) Σε περίπτωση που ο επαναληπτικός αντιλυσσικός εμβολιασμός διενεργείται στο έδαφος του Ην.
Βασιλείου το ζώο, κατά την επανείσοδό του στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος, οφείλει να
συνοδεύεται και από το υγειονομικό πιστοποιητικό που ισχύει για τη μετακίνηση από τρίτες χώρες .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:
«ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ / VETERINARY DECLARATION»

«1. Στοιχεία ιδιοκτήτη/owners details :
Όνομα/Name : …………………………………………………………………..
Ταχ.δ/νση/Address : ……………………………………………………………..
Χώρα καταγωγής/country of origin : …………………………………………….
Χώρα προορισμού/country of destination : ……………………………………...

2. Περιγραφή ζώου / description of animal (s)

Είδος/species

Όνομα/

Φύλο/Sex

Ηλικία/Age

Φυλή/Breed

Χρώμα/Colour

Name

Σήμανση/
Marking

3. Βεβαίωση / Declaration

O υπογράφων κτηνίατρος εξέτασα το (α) ζώο (α) που περιγράφεται (ονται) παραπάνω την ………………….
(ημ., μην.,έτος) στο ιατρείο μου και διαπίστωσα ότι είναι κλινικά υγιές (η) και απαλλαγμένο (α)
μεταδοτικών νοσημάτων και εξωτερικών παρασίτων.
Βεβαιώνω ότι είναι υγιές (ή) και ικανό (α) να ταξιδέψει (ουν).
I the undersigning veterinarian, inspected the animal (s) described above on …………… (dd mm yy) at
……………….(location where inspection conducted) and found it to be free from clinical signs of infectious
and/or contagious diseases and free from external parasites. I am satisfied that the animal (s) is/are
healthy and is/are fit to undertake the export journey.
Όνομα/Name …………………….

…………………………………

(Τίτλος & ιδιότητα)

(υπογραφή / signature)

Ταχ.δ/νση/Address : ………………
Τηλέφωνο/Telephone : ……………

……………………………….

Fax or e-mail ……………………..

(ημερομηνία / date)

