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Θζμα:  «ΕΞΑΡΗ ΚΡΟΤΜΑΣΩΝ ΛΤΑ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ - ΕΝΣΑΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ» 

χετ: α) Το με αρικμό πρωτ. 3071-297826/19-11-2019 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Υγείασ των Ηϊων του 

Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων (ΥΡ.Α.Α.Τ). 
β) Θ με αρικμό πρωτ. ΔΤΔ Γ 1174060 ΕΞ2018/22-11-2018 εγκφκλιόσ μασ. 
γ) Θ με αρικμό πρωτ. 3382/100752/17-09-2015 εγκφκλιοσ του ΥΡ.Α.Α.Τ. 
 

 Σασ κοινοποιοφμε για ενθμζρωςθ το ανωτζρω α) ςχετικό ζγγραφο του Υπουργείου Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, για τθν ζξαρςθ των κρουςμάτων λφςςασ ςτθν Σουρκία και τθν ανάγκθ 

εντατικοποίθςθσ των ςχετικϊν ελζγχων. Τα κροφςματα λφςςασ αφοροφν βοοειδι, μικρά 

μθρυκαςτικά, ςκφλουσ και γάτεσ. Σθμαντικό μζροσ τουσ εντοπίηεται γεωγραφικά πλθςίον των δυτικϊν 

παραλίων τθσ Τουρκίασ, ςε περιοχζσ που εμφανίηουν γειτνίαςθ αλλά κι ζντονθ κινθτικότθτα από και 

προσ τισ περιφζρειεσ Ν. Αιγαίου, Β. Αιγαίου, Ανατολικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω και προκειμζνου να αποτραπεί θ είςοδοσ τθσ νόςου ςτθ 

χϊρα μασ, παρακαλοφμε όπωσ εντατικοποιθκοφν οι ζλεγχοι τόςο ςτισ εμπορικζσ αποςτολζσ που 

ειςζρχονται ςτθν χϊρα μασ από Τουρκία, αποκλειςτικά από τα ςθμεία διζλευςθσ που διακζτουν 

ςυνοριακοφσ Στακμοφσ Υγειονομικοφ και Κτθνιατρικοφ Ελζγχου (Σ.Υ.Κ.Ε) τθσ Απόφαςθσ 2009/821/ΕΚ 

τθσ Επιτροπισ (ωσ ιςχφει), όςο και ςτισ μθ εμπορικζσ αποςτολζσ ηϊων ςυντροφιάσ που ειςζρχονται 

από τθ χϊρα μασ ςτθν Ζνωςθ ι επιςτρζφουν ςτθν Ζνωςθ μετά από ταξίδι ςτθν Τουρκία (επανείςοδοσ) 

από τα ςθμεία διζλευςθσ με Σ.Υ.Κ.Ε ι τα ςθμεία ειςόδου των ελλθνικϊν νθςιϊν τθσ Απόφαςθσ 

94/641/ΕΚ τθσ Επιτροπισ. 

Οι υγειονομικζσ απαιτιςεισ και τα απαραίτθτα ςυνοδευτικά ζγγραφα περιγράφονται ςτθν γ) 

αναφερόμενθ ςχετικι εγκφκλιο του ΥΡ.Α.Α.Τ, ενϊ οδθγίεσ για τουσ τελωνειακοφσ υπαλλιλουσ ζχουν 

δοκεί με τθ β) ανωτζρω ςχετικι εγκφκλιό μασ.  

Συγκεκριμζνα, για τισ μθ εμπορικζσ μετακινιςεισ ςκφλων και γατϊν ςυντροφιάσ από τθν 

Τουρκία, αναφζρουμε ςυνοπτικά τθν υποχρζωςθ για ςιμανςι τουσ, τθν απαίτθςθ να ζχουν υποςτεί 
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αντιλυςςικό εμβολιαςμό ι επανεμβολιαςμό ο οποίοσ να είναι ςε ιςχφ, να ζχουν υποςτεί δοκιμι 

τιτλοδότθςθσ αντιςωμάτων λφςςασ που να ζχει διενεργθκεί ςε εγκεκριμζνα εργαςτιρια, ςε 

ςυγκεκριμζνο διάςτθμα μετά τον εμβολιαςμό και ςίγουρα πριν τθ μετακίνθςθ του ηϊου αλλά και τθν 

απαίτθςθ να διακζτουν κτθνιατρικό υγειονομικό πιςτοποιθτικό ι ενωςιακό διαβατιριο (εφόςον 

πρόκειται για επανείςοδο), ςφμφωνα με τον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) με αρικμό 577/2013 (ωσ 

ιςχφει). 

Υπενκυμίηουμε πωσ οι τελωνειακζσ Αρχζσ, παρόλο ότι μπορεί να απαιτείται να προβοφν ςε 

πράξθ ελζγχου ςτα ςχετικά πεδία των αδειϊν ι πιςτοποιθτικϊν CITES ι αδειϊν μθ CITES ηϊων 

ςυντροφιάσ (κι όπου αυτό προβλζπεται), δεν ςφραγίηουν, οφτε επιςθμαίνουν διαβατιρια ηϊων 

ςυντροφιάσ ι κτθνιατρικά πιςτοποιθτικά, κακικον αρμοδιότθτασ των ςυνοριακϊν Στακμϊν 

Υγειονομικοφ Κτθνιατρικοφ Ελζγχου (Σ.Υ.Κ.Ε) και των κτθνιατρικϊν Αρχϊν ςτα ςθμεία ειςόδου των 

ελλθνικϊν νθςιϊν τθσ Απόφαςθσ 94/641/ΕΚ τθσ Επιτροπισ. 

Οι τελωνειακζσ αρχζσ οφείλουν να απαγορεφουν τθν είςοδο εμπορικισ αποςτολισ (ηϊντων) 

ηϊων και μθ εμπορικισ αποςτολισ ηϊων ςυντροφιάσ από ςθμεία ειςόδου τα οποία δεν είναι 

εγκεκριμζνα για τθν είςοδό τουσ. Είναι κακικον τουσ να ςυνεργάηονται με τισ ςυναρμόδιεσ 

κτθνιατρικζσ αρχζσ ελζγχου ςτα ςθμεία ειςόδου και να παραπζμπουν τα ηϊντα ηϊα που ζρχονται 

ςτθν αντίλθψι τουσ, όταν αυτά είναι να ειςζλκουν ςτθν Ζνωςθ, για κτθνιατρικό ζλεγχο. 

Ρροσ διευκόλυνςι ςασ, επιςυνάπτουμε τθν ανωτζρω β) ςχετικι εγκφκλιό μασ, το α) ςχετικό 

ζγγραφο και τθ γ) ςχετικι εγκφκλιο του ΥΡ.Α.Α.Τ, όπωσ επίςθσ τον Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 

2019/1293 τθσ Επιτροπισ που πρόςφατα τροποποίθςε των κατάλογο εδαφϊν και τρίτων χωρϊν για τα 

ζγγραφα αναγνϊριςθσ και το υπόδειγμα του κτθνιατρικοφ πιςτοποιθτικοφ υγείασ, για τα ηϊα 

ςυντροφιάσ που μπορεί να εμφανίςουν λφςςα, του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 577/2013. 

 

          Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

                ΕΤΔΟΚΙΑ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 
 

 

Α.  ΡΟΣ ΕΝΕΓΕΙΑ    

 

Πλα τα Τελωνεία τθσ χϊρασ 

 

Β.  ΡΟΣ ΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘ       

1. ΑΝΕΞΑΤΘΤΘ ΑΧΘ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   
     1.1  Τελωνειακζσ Ρεριφζρειεσ 

     1.2  Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ Τελωνείων (ΕΛΥΤ) 

     1.3  Δ/νςθ Εςωτερικϊν Υποκζςεων 

     1.4  Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 

2. Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων  
Γενικι Δ/νςθ Κτθνιατρικισ, Δ/νςθ Υγείασ των Ηϊων, Τμιμα Ειςαγωγϊν Εξαγωγϊν & 

Ενδοενωςιακοφ Εμπορίου Ηϊντων Ηϊων & Ρροϊόντων Ηωικισ Ρροζλευςθσ. 

3. Υπουργείο Τουριςμοφ 

4. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ 

5. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν 

6. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ 

7. Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Ρειραιϊσ 

8. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ 

9. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Ακθνϊν-Ρειραιϊσ  

10. Σφλλογοσ Εκτελωνιςτϊν Θεςςαλονίκθσ  
11. Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν Σ.Ε.Β. 
12. Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων Διεκνοφσ Διαμεταφοράσ & Επιχειριςεων logistics Ελλάδοσ 
13. Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Ναυτικϊν Ρρακτόρων 
14. Συνομοςπονδία Ηωοφιλικϊν Σωματείων Ελλάδασ 
15. Ελλθνικι Φιλοηωικι Εταιρεία 
16. Διεκνισ Αερολιμζνασ Ακθνϊν 
17. Ομοςπονδία Φορτθγϊν Αυτοκινθτιςτϊν Ελλάδοσ Διεκνϊν Μεταφορϊν (Ο.Φ.Α.Ε.) 
18. Ρανελλινιο Συνδικάτο χερςαίων μεταφορϊν (Ρ.Σ.ΧΕ.Μ.) 
 

Γ. ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ 

1. Αυτοτελζσ Τμιμα Νομικισ Υποςτιριξθσ ΑΑΔΕ 

2. Δ/νςεισ ΔΤΔ, ΔΣΤΕΡ 
 

ΑΔΑ: ΩΥΨΔ46ΜΠ3Ζ-ΩΝΓ


		2019-11-25T13:17:07+0200
	Athens




