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Θέμα: «ΕΞΑΡΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΛΥΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ - ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ»

Σχετ: α)  Το  με  αριθμό  πρωτ.  3071-297826/19-11-2019  έγγραφο  της  Διεύθυνσης  Υγείας  των  Ζώων  του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ).
β) Η με αριθμό πρωτ. ΔΤΔ Γ 1174060 ΕΞ2018/22-11-2018 εγκύκλιός μας.
γ) Η με αριθμό πρωτ. 3382/100752/17-09-2015 εγκύκλιος του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση το ανωτέρω α) σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και  Τροφίμων,  για την  έξαρση των κρουσμάτων λύσσας στην Τουρκία και  την ανάγκη

εντατικοποίησης  των  σχετικών  ελέγχων.  Τα  κρούσματα  λύσσας  αφορούν  βοοειδή,  μικρά

μηρυκαστικά, σκύλους και γάτες. Σημαντικό μέρος τους εντοπίζεται γεωγραφικά πλησίον των δυτικών

παραλίων της Τουρκίας, σε περιοχές που εμφανίζουν γειτνίαση αλλά κι έντονη κινητικότητα από και

προς τις περιφέρειες Ν. Αιγαίου, Β. Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος της νόσου στη

χώρα μας,  παρακαλούμε  όπως εντατικοποιηθούν  οι  έλεγχοι τόσο στις  εμπορικές  αποστολές  που

εισέρχονται  στην  χώρα  μας  από  Τουρκία,  αποκλειστικά  από  τα  σημεία  διέλευσης  που  διαθέτουν

συνοριακούς Σταθμούς Υγειονομικού και Κτηνιατρικού Ελέγχου (Σ.Υ.Κ.Ε) της Απόφασης 2009/821/ΕΚ

της Επιτροπής (ως ισχύει), όσο και στις μη εμπορικές αποστολές ζώων συντροφιάς που εισέρχονται

από τη χώρα μας στην Ένωση ή επιστρέφουν στην Ένωση μετά από ταξίδι στην Τουρκία (επανείσοδος)

από τα σημεία διέλευσης με Σ.Υ.Κ.Ε ή τα σημεία εισόδου των ελληνικών νησιών της Απόφασης 94/641/

ΕΚ της Επιτροπής.

Οι υγειονομικές απαιτήσεις και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα περιγράφονται στην γ)

αναφερόμενη σχετική εγκύκλιο του ΥΠ.Α.Α.Τ, ενώ οδηγίες για τους τελωνειακούς υπαλλήλους έχουν

δοθεί με τη β) ανωτέρω σχετική εγκύκλιό μας. 

Συγκεκριμένα,  για  τις  μη  εμπορικές  μετακινήσεις  σκύλων  και  γατών  συντροφιάς  από  την

Τουρκία, αναφέρουμε συνοπτικά την υποχρέωση για σήμανσή τους, την απαίτηση να έχουν υποστεί
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αντιλυσσικό  εμβολιασμό  ή  επανεμβολιασμό  ο  οποίος  να  είναι  σε  ισχύ,  να  έχουν  υποστεί  δοκιμή

τιτλοδότησης  αντισωμάτων  λύσσας  που  να  έχει  διενεργηθεί  σε  εγκεκριμένα  εργαστήρια,  σε

συγκεκριμένο διάστημα μετά τον εμβολιασμό και σίγουρα πριν τη μετακίνηση του ζώου αλλά και την

απαίτηση  να  διαθέτουν  κτηνιατρικό  υγειονομικό  πιστοποιητικό  ή  ενωσιακό  διαβατήριο  (εφόσον

πρόκειται  για  επανείσοδο),  σύμφωνα με τον Εκτελεστικό  Κανονισμό  (ΕΕ)  με αριθμό  577/2013 (ως

ισχύει).

Υπενθυμίζουμε πως  οι τελωνειακές Αρχές, παρόλο ότι μπορεί να απαιτείται να προβούν σε

πράξη  ελέγχου  στα  σχετικά  πεδία  των  αδειών  ή  πιστοποιητικών  CITES ή  αδειών  μη  CITES ζώων

συντροφιάς  (κι  όπου  αυτό  προβλέπεται),  δεν  σφραγίζουν,  ούτε  επισημαίνουν  διαβατήρια  ζώων

συντροφιάς  ή  κτηνιατρικά  πιστοποιητικά,  καθήκον  αρμοδιότητας  των  συνοριακών  Σταθμών

Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (Σ.Υ.Κ.Ε)  και  των κτηνιατρικών Αρχών στα σημεία  εισόδου των

ελληνικών νησιών της Απόφασης 94/641/ΕΚ της Επιτροπής.

Οι τελωνειακές αρχές οφείλουν να απαγορεύουν την είσοδο εμπορικής αποστολής (ζώντων)

ζώων  και  μη  εμπορικής  αποστολής  ζώων  συντροφιάς  από  σημεία  εισόδου  τα  οποία  δεν  είναι

εγκεκριμένα  για  την  είσοδό  τους.  Είναι  καθήκον  τους  να  συνεργάζονται  με  τις  συναρμόδιες

κτηνιατρικές αρχές ελέγχου στα σημεία εισόδου και να παραπέμπουν τα ζώντα ζώα που έρχονται

στην αντίληψή τους, όταν αυτά είναι να εισέλθουν στην Ένωση, για κτηνιατρικό έλεγχο.

Προς διευκόλυνσή σας, επισυνάπτουμε την ανωτέρω β) σχετική εγκύκλιό μας, το α) σχετικό

έγγραφο  και  τη  γ)  σχετική  εγκύκλιο  του  ΥΠ.Α.Α.Τ,  όπως  επίσης  τον  Εκτελεστικό  Κανονισμό  (ΕΕ)

2019/1293 της Επιτροπής που πρόσφατα τροποποίησε των κατάλογο εδαφών και τρίτων χωρών για τα

έγγραφα  αναγνώρισης  και  το  υπόδειγμα  του  κτηνιατρικού  πιστοποιητικού  υγείας,  για  τα  ζώα

συντροφιάς που μπορεί να εμφανίσουν λύσσα, του Κανονισμού (ΕΕ) 577/2013.

          Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Α.  ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ   

Όλα τα Τελωνεία της χώρας

Β.  ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ      
1. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  
     1.1  Τελωνειακές Περιφέρειες
     1.2  Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛΥΤ)
     1.3  Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων
     1.4  Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου
2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής, Δ/νση Υγείας των Ζώων, Τμήμα Εισαγωγών Εξαγωγών & 
Ενδοενωσιακού Εμπορίου Ζώντων Ζώων & Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης.

3. Υπουργείο Τουρισμού
4. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
5. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
6. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
7. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
8. Ομοσπονδία Εκτελωνιστών Ελλάδος
9. Σύλλογος Εκτελωνιστών Αθηνών-Πειραιώς 
10. Σύλλογος Εκτελωνιστών Θεσσαλονίκης 
11. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Σ.Ε.Β.
12. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς & Επιχειρήσεων logistis Ελλάδος
13. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων
14. Συνομοσπονδία Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδας
15. Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία
16. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
17. Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος Διεθνών Μεταφορών (Ο.Φ.Α.Ε.)
18. Πανελλήνιο Συνδικάτο χερσαίων μεταφορών (Π.Σ.ΧΕ.Μ.)

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης ΑΑΔΕ
2. Δ/νσεις ΔΤΔ, ΔΣΤΕΠ
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