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I.1. Αποστολέας                                                                                                                   

Derguesi 

I.2. Αριθμός πρωτ πιστοποιητικού             

Numri i references se Çertifikates 

I.2a.  

  
Όνομα                             
Emri 

 I.3.Κεντρική αρμόδια αρχή 
Autoriteti Kompetent Qendror  

Διεύθυνση                   

Adresa 

 

Ταχυδρ. Κώδικας/ Περιοχή                                                                                                        
Kodi postar / Rajoni 
Χώρα                                                                                                                             
Shteti     GREECE 

 

I.4. Τοπική αρμόδια αρχή 
      Autoriteti Kompetent Lokal 

I.5. 
Παραλήπτης 

Marresi 

 1.6  
 

Όνομα                         

Emri 

 

Διεύθυνση                
Adresa 

 

Ταχυδρ. Κώδικας/ Περιοχή                                                                                                     
Kodi postar/ Rajoni 
Χώρα                                                                                                                             

Shteti     ALBANIA 
 

1.7Χώρα προέλευσης            

Shteti i origjines 
 

GREECE 

ISO 
κωδικός
/kodi 

GR 

I.8Κωδ. περιοχής προελευς. 

Rajoni i origjines, Kodi 

I.9. Χώρα προορισμού 

Shteti i destinacionit 
 

     ALBANIA 

ISO 
Κωδικός 
ISO kodi 

AL 

I.10. Περιοχή προορισμού 

Rajoni i destinacionit 
 

Κωδικός            

Kodi 
 
 

I.11. Τόπος προέλευσης/Τόπος συλλογής                                                                                     

Vendi I origjines/ Vendi I prodhimit 

I.12. Τόπος προορισμού                                                                                                                    

Vendi i destinacionit 

            Εκτροφή   
                 Ferme 

Κέντρο σπέρματος    Εγκατάσταση    
 Qender rracore             Stabiliment  
 

Όνομα 

Emri 
Διεύθυνση 

Adresa 

   Αριθμός έγκρισης 

   Numri i Aprovimit 
 

Τόπος φόρτωσης 

Vendi i ngarkeses 
Διεύθυνση                                                       Αριθμός έγκρισης  

Adresa                                                  Numri i Aprovimit 

I.14  Ημερομ. αναχώρησης 

        Data e nisjes 

I.15. Μέσο μεταφοράς                                                                                          
Mjeti i transportit 

             Αεροπλάνο                 Πλοίο          Σιδηροδρ. Όχημα      
               Aeroplan                           Anije  Hekurudhe 

                       Οδικό όχημα     Άλλο    

 Automjet Tjeter 
Ταυτοποίηση : 

Identifikimi 
Έγγραφο  :                                                                                                               

Dokument 

I.16.Σημείο εισόδου στην Αλβανία                                                                                                                                                     
PKK e hyrjes ne Shqiperi 

Όνομα / Emri                                                                                                                                                        

  
 BIP unit no.: 
                                                                                               PKK nr.:                                                                                                                              

I.17. Αριθμός.(οι) πιστοποιητικού CITES 

        No. i qyteteve 

I.18. Περιγραφή των ζώων 

Pershkrimi i mallit/artikullit 

I.19.  Κωδικός αριθμός είδους (HS code) 

Kodi i mallit/artikullit (kodi HS)  

 I.20. Ποσότητα                                                        
Sasia 

I.21.  I.22. Αριθμός δεμάτων                                     
Numri i pakove 

I.23. Ταυτοποίηση περιέκτη/αριθμός σφραγίδας                                                                                                                                   

Identifikimi i kontenierit /numri i vules 

I.24.  

I.25. Ζώα πιστοποιημένα σαν :                                                                                                                                                                                                                                                       
Mall i çertifikuar si: 

Αναπαραγωγής   
                   Per mbarshtim 

Τεχνητής σπερματέγχ   
 Riprodhim Artificial 

Ζώα συντροφιάς     

                    Kafshe shoqerimi 

Πάχυνσης   
                              Majmeri 

 Καραντίνας  
                                Karantine 

  Τσίρκο   

                                    Cirku 

Σφαγής   
                                  Per therje 

           Ανασύστ Θηραμ πληθυσμού  
          Per gjueti 

                             Επανεμβάπτισης   

                      Remont 

Εγκεκρ. Οργανισμοί   
                   Organizma te miratuara 

Εγγεγραμμένοι ίπποι  
                      Kuaj te regjistruar 

Αλλα   

 Te tjera 

Ανθρ. κατανάλωση                           Ζωοτροφή   Περαιτέρω επεξεργασία           Φαρμακευτική χρήση   
Konsum human                       Ushqim per  kafshe                Procese te metejshme                     Perdorim farmaceutik 

                                                                            Τεχνική χρήση   
 Perdorim teknik 

I.26.  I.27.                         
                                               Οριστική εισαγωγή 

                                                 mporti perfundimtar 
                           Επανεισαγωγή Αλόγων  

                        Ri-hyrje e kuajve 

                                               Άλογα με προσωρινή άδεια παραμονής 

                                               Leje e perkohshme per kuaj 
 

 
I.28. Ταυτοποίηση των ζώων  

Είδος (επιστημ. ονομ)    Φυλή/Κατηγορία    Σύστημα ταυτοποίησης Αριθμός ταυτοποίησ.  Ηλικία  Φύλο  Ποσότης Test   Ηλικία(ηη/μμ/εε)   Ηλικία(εβδομ)   Ηλικία(μήνες) 
Identifikimi I mallit                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Speciet (emri shkencor)         Raca/ Kategoria   Sistemi i identifikimit        Numri identifikimit         Mosha   Seksi   Sasia    Analiza        Mosha                mosha(jave)    mosha (muaj)        
.                                                                                                                                                                                                               (date/muaji/viti ) 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

x   
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II. Πληροφορίες σχετικά με την υγεία/ Informacion shendetsor 
 
1. Βεβαίωση Δημόσιας Υγείας  

        Vertetim per shendetin publik 

Εγώ ο υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος, δια του παρόντος βεβαιώ, ότι τα ζώα που αναφέρονται στο παρόν πιστοποιητικό: 

         Une i nenshkruari Veterineri Zyrtar, çertifikoj qe kafshet e pershkruara ne kete çertificate:  

1.1. προέρχονται από εκμεταλλεύσεις ελεύθερες από κάθε επίσημη απαγόρευση για υγειονομικούς λόγους, κατά τις 42 προηγούμενες ημέρες για την 

περίπτωση της βρουκέλλωσης, κατά τις 30 προηγούμενες ημέρες για την περίπτωση του άνθρακα και κατά τους προηγούμενους 6 μήνες για την 

περίπτωση της λύσσας και δεν ήλθαν σε επαφή με ζώα εκμεταλλεύσεων που δεν πληρούν αυτούς τους όρους 

Vijne nga ferma qe ka qene jashte çdo bllokimi zyrtar per motive shendetesore ne 42 ditet e fundit per brucelozen, ne 30 ditet e fundit per plasjen dhe 6 

muajt e fundit per terbimin, dhe, nuk kane qene ne kontakt me kafshe te fermave te tjera  qe nuk kane po te njejtat kushte 

1.2. δεν έχουν λάβει: 

Nuk kane marre: 

-στιλβένια ή ουσίες με θυρεοστατική δράση,  
Ndonje stilbene apo substanca tireostatike, 

-οιστρογόνα, ανδρογόνα, γεσταγόνα ή β-αγωνιστές για λόγους άλλους από θεραπευτικούς ή ζωοτεχνικού χειρισμού (όπως ορίζονται στην 

οδηγία του Συμβουλίου 96/22/ΕΚ) 

Estrogjene, androgjene, gestagjene ose substanca beta-agoniste per qellime te ndryshme nga ato terapeutike apo trajtime zooteknike (percaktuar ne 

Direktiven e Keshillit 96/22/EC) 

1.3 όσον αφορά τη Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών (ΣΕΒ): 

         Persa i perket encephalopatise spongiforme te gjedhit: 

         Είτε γεννήθηκαν και ανατράφηκαν συνεχώς σε περιοχή όπως αναφέρεται στο Ι.7 /Ι.8 (5)(11) ή 

         ose ato te lindurat dhe ato qe kane jetuar vazhdimisht ne territorin e pershkruar ne piken I.  7/I.8; (5) (11) ose 

 (a)    ταυτοποιούνται από ένα μόνιμο σύστημα ταυτοποίησης επιτρέποντας να εντοπίζεται το ποίμνιό τους ή της μητέρας από την οποία προέρχονται 

          jane identifikuar me nje sistem identifikimi permanent qe i lejon ato te gjurmohen ne femrat dhe tufen e origjines;   

(b) δεν είναι απόγονοι θηλυκών ύποπτων για ΣΕΒ, και    

   nuk jane pasardhes te femrave te dyshuara per BSE, dhe 

(c) προέρχονται από περιοχή όπως αναφέρεται στο Ι.  7/Ι.8 στο οποίο η διατροφή των μηρυκαστικών με πρωτεΐνες από θηλαστικά έχει   

απαγορευθεί και η απαγόρευση έχει επιβληθεί ικανοποιητικά (5) 

    vijne nga territore pe sipas pikes I. 7/I.8, ne te cilat ushqimi i rumunanteve me proteina qe rrjedhin nga gjitaret eshte i ndaluar dhe ndalimi ka qene aplikuar 

efektivisht.(5) 

 

2. Βεβαίωση Υγείας των Ζώων: 
Vertetim per shendetin e kafsheve 

 Εγώ ο υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος, δια του παρόντος βεβαιώ, ότι τα ζώα που αναφέρονται παραπάνω, πληρούν τις παρακάτω 

απαιτήσεις:  

 Une i nenshkruari Veterineri Zyrtar, çertifikoj qe kafshet e siperpermendura plotesojne kerkesat e meposhtme 

2.1. προέρχονται από περιοχή με κωδικό: …………… (3) η οποία, κατά την ημέρα έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού : 

vijne nga territore me kodin : (3) qe, ne daten e leshimit te kesaj çertifikate  
a) είτε από 24 μήνου είναι απαλλαγμένη αφθώδους πυρετού, επί 12 μήνες απαλλαγμένη πανώλους των βοοειδών, καταρροϊκού πυρετού του 

προβάτου, πυρετό της κοιλάδας του Rift, λοιμώδη οζώδη δερματίτιδα, λοιμώδη πλευροπνεμονία των βοοειδών και επιζωοτική αιμορραγική νόσο 

και εδώ και 6 μήνες από φυσαλιδώδη στοματίτιδα και (5) είτε  
ose ka qene e lire per 24 muaj nga afta epizotike,per 12 muaj nga rinderpest, gjuha blu, ethja Rift valley, pleuropnemonia infektive e gjedhit, semundja e 
lekures dhe semundja hemorragjike epizotike, dhe per 6 muaj nga stomatiti vezikular, dhe (5) ose 

(i) είναι απαλλαγμένη για 12 μήνες από πανώλη των βοοειδών,καταρροϊκό πυρετό του προβάτου, πυρετό της κοιλάδας του Rift, λοιμώδη  

πλευροπνευμονία των βοοειδών ,λοιμώδη οζώδη δερματίτιδα και επιζωοτική αιμορραγική νόσο και για 6 μήνες από φυσαλιδώδη στοματίτιδα   

ka qene e lire per 12 muaj nga rinderpest, gjuha blu, ethja Rift valley , pleuropnemonia infektive e gjedhit dhe semundja hemorragjike epizotike, dhe 

per 6 muaj nga stomatiti vezikular, dhe 

(ii)  θεωρείται απαλλαγμένη αφθώδους πυρετού  από …… (ημερομηνία), χωρίς να έχουν υπάρξει κρούσματα/εστίες μεταγενέστερα, και η εξαγψγή 

των ζώων αυτών επιτρέπεται ζώα σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής ……. /.. /EC , της ………  (ημερομηνία), και (5)                                                                                                                                                                                                                                                                                     

eshte konsideruar i lire nga afta epizotike (5), Murtaja Klasike e derrave (5 ), semundja vezikulare e derrave (5), qe nga (data) pa raste vatrash  me 
vone, dhe kane qene autorizuar te eksportojne keto kafshe nga vendimi i Komisionit //CE, te (data),e (5)  

b) όπου κατά τους 12 τελευταίους μήνες, δεν πραγματοποιήθηκε εμβολιασμός κατά των ασθενειών αυτών και οι εισαγωγές κατοικίδιων 

δίχηλων που είναι εμβολιασμένα κατά των ασθενειών αυτών, απαγορεύονται                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ku gjate 12 muajve te fundit, nuk jane kryer vaksinime kunder ketyre semundjeve dhe importi i kafsheve dythundrakeve te vaksinuar kunder 

ketyre semundjeve nuk eshte lejuar 

2.2. έχουν παραμείνει στην περιοχή που αναφέρεται στο σημείο 2.1 από τη γέννησή τους, ή τουλάχιστον κατά τους 6 μήνες πριν την αποστολή τους 

στην Αλβανία και δεν έχουν έλθει σε επαφή με άλλα εισαχθέντα δίχηλα κατά τις 30 τελευταίες ημέρες                                                                                                                                                                                                                                                           

ato kane qendruar ne territorin e pershkruar sipas pikes 2.1 qe nga lindja, ose te pakten per 6 muajt e fundit perpara dergimit drejt Shqiperise dhe pa 
pasur kontakt me dythundrake te tjere per 30 ditet e fundit 

2.3. έχουν παραμείνει στην/στις εκμετάλλευση/ εις που αναφέρονται στο σημείο I.1 1 από τη γέννησή τους, ή τουλάχιστον για 40 ημέρες πριν την 

αποστολή, ato kane qendruar qe nga lindja ose te pakten per 40 ditet e fundit  perpara dergimit ne fermat e origjines pershkruar sipas pikes I.11 

(a)   στην οποία και γύρω από την οποία σε ακτίνα 150 km δεν έχει υπάρξει περιστατικό/ ξέσπασμα καταρροϊκού πυρετού του προβάτου και επιζωοτικής 

αιμορραγικής νόσου τις προηγούμενες 100 μέρες και  brenda dhe rreth saj, ne nje zone me rreze 150 km. nuk ka patur asnje rast / vater te gjuhes blu dhe te 
hemorragjise infektive epizotike gjate 100 diteve te fundit, dhe 

(b) στην οποία και γύρω από την οποία  σε ακτίνα 20 km δεν έχει υπάρξει περιστατικό/ ξέσπασμα άλλης ασθένειας που αναφέρεται στο 2.1 κατά τη διάρκεια των 

προηγούμενων  40 ημερών  brenda dhe rreth saj, ne nje zone me rreze 20 km. nuk ka patur asnje rast / vater te semundjeve sipas pikes 2.1, gjate 40 diteve te 
fundit  

 

 

II.a. Αριθμ. Πρωτ. του πιστοποιητικού 

        Çertifikate me numer reference 
II.b. 
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2.4. A. Δεν πρόκειται για ζώα που πρέπει να θανατωθούν στα πλαίσια εθνικού προγράμματος για την εξάλειψη ασθένειας, ούτε έχουν εμβολιαστεί 

κατά ασθενειών που αναφέρονται στο σημείο 2.1                                                                                                                                                                                    
A. ato nuk jane kafshe te eleminuara sipas nje programi nacional te çrrenjosjen e nje semundjeje, dhe nuk jane vaksinuar per semundjete permendur ne 

Piken 2.1 

 

2.5. προέρχονται από ποίμνια    ato vijne nga tufa 

       (a)  που περιλαμβάνονται σε ένα επίσημο σύστημα για τον έλεγχο της ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών και στο οποίο δεν υπάρχει καμία ένδειξη είτε 

κλινική είτε εργαστηριακή της συγκεκριμένης ασθένειας τα τελευταία 2 χρόνια  te perfshira ne nje sistem zyrtar per kontrollin e leukozes enzotike te 

gjedhit dhe nuk ka patur asnje evidentim klinik apo rezultate laboratorike pozitive per kete semundje ne dy vitet e fundit dhe 

       (b)   αναγνωρίζεται ως επίσημα απαλλαγμένη από φυματίωση και βρουκέλλωση (12)  te njohura zyrtarisht si te pastra nga bruceloza dhe nga tuberkulozi (12) 

2.6. αυτά  ato 

είτε προέρχονται από περιοχές αναγνωρισμένες επισήμως ως απαλλαγμένες από φυματίωση (12) (5) (13) ή   ose vijne nga rajone te njohura zyrtarisht si te 

pastra nga tuberkulozi (12);(5) (13) ose 

έχουν υποβληθεί σε ενδοδερμική δοκιμή φυματινισμού εντός των τελευταίων 30 ημερών με αρνητικά αποτελέσματα (14); (5) ή   i jane nenshtruar nje testi 

tuberkuline intradermale ne 30 ditet e fundit dhe kane rezultuar negative (14); (5) ose 

είναι νεαρότερα από 6 εβδομάδες  jane me te vegjel se 6 javesh ne moshe 

2.7. δεν έχουν εμβολιαστεί για τη βρουκέλλωση και nuk jane vaksinuar kunder brucelozes dhe ato   

είτε προέρχονται από περιοχή αναγνωρισμένη ως επίσημα απαλλαγμένη από βρουκέλλωση (12); (5) ή   ose vijne nga rajone te njohura zyrtarisht si te 

pastra nga bruceloza (12); (5) ose 

έχουν υποβληθεί σε δοκιμή οροσυγκόλλησης η οποία έδειξε βρουκελλικό τίτλο κάτω των   30 διεθνών συγκολλητινογόνων μονάδων ανά χιλιοστόλιτρο, τις 

τελευταίες 30 μέρες (14) (5) i jane nenshtruar nje testi seroaglutinacioni  dhe ka rezultuar me nje numer brucelash me i vogel se 30 UI te aglutinimit per ml, 

ne 30 ditet e fundit (14); (5) ose 
είναι νεαρότερα των 12 μηνών  jane me te vogla se 12 muaj ne moshe; (5) ose 

είναι ευνουχισμένα αρσενικά οποιασδήποτε ηλικίας   jane meshkuj te kastruar te çdo moshe 

 

2.8. αυτά  αto  
είτε προέρχονται από ποίμνια τα οποία έχουν επισήμως αναγνωριστεί ως απαλλαγμένα από ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών και   ose vijne nga tufa 

te njohura zyrtarisht si te pastra nga leukoza enzotike te gjedhit ,dhe 

 είτε προέρχονται από περιοχή αναγνωρισμένη επισήμως ως απαλλαγμένη από ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών (12) ή  ose vijne nga rajone te 
njohura zyrtarisht si te pastra nga leukoza enzotike te gjedhit (12); ose                                                                                                                                                      

έχουν υποβληθεί τις τελευταίες 30 μέρες σε ατομικό επίπεδο έλεγχο για ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών με αρνητικά αποτελέσματα (14); (5) ή είναι 

νεαρότερα των 12 μηνών (5) (13)  i jane nenshtruar  ne 30 ditet e fundit nje testi individual per leukozen enzotike te gjedhit me  rezultate negative (14); (5) 

ose jane me te vogla se 12 muaj ne moshe;(5) (13) ose 

δεν είναι ηλικίας άνω των 30 μηνών και είναι ατομικώς σεσημασμένα τουλάχιστον σε 2 σημεία στα οπίσθια τεταρτημόριά τους το οποίο φανερώνει ότι 

προορίζονται αποκλειστικά για πάχυνση για την παραγωγή κρέατος (15) (5)  nuk jane me shume se 30 muajshe  dhe jane markuar individualisht ne te 
pakten dy pika  ne çereket e pasem per te treguar qe ato jane destinuar ekskluzivisht per majmeri dhe prodhim mishi;(15) (5) 

2.9.   έχουν αντιδράσει αρνητικά σε ορολογική εξέταση για την ανίχνευση αντισωμάτων για καταρροϊκό πυρετό του προβάτου και επιζωοτική αιμορραγική νόσο 

που πραγματοποιήθηκε  2 φορές σε δείγματα αίματος που πάρθηκαν στην αρχή της περιόδου απομόνωσης/ καραντίνας και τουλάχιστον 28 μέρες 

αργότερα, στις……….(ημερομηνία) και στις ………..(ημερομηνία) η δεύτερη από τις οποίες μέσα σε 10 μέρες από την εξαγωγή (5) (16)   ato kane reaguar 

negativisht  ndaj nje prove serologjike per identifikimin e antitrupave per gjuhen blu dhe  per hemorragjine infektive epizotike, e kryer ne dy kampione te 

gjakut te rastesishme te marra ne fillim te periudhes se izolimit/karantines te pakten per 28 dite me vone, me    (date) dhe me     (date), se dyti duhet te jene  
marre  ne 10 ditet perpara eksportimit ; (5) (16) 

2.10. αποστέλλονται/ απεστάλησαν (5) από την εκμετάλλευση προέλευσής τους χωρίς να περάσουν από οποιαδήποτε άλλη αγορά  

         ato jane/kane qene (5) derguar nga ferma e origjines , pa kaluar nepermjet nje tregu 

         είτε κατευθείαν στην Αλβανία, (5) ή  ose direkt ne Shqiperi, (5) ose 

         σε επισήμως εγκεκριμένο κέντρο συγκέντρωσης που περιγράφεται στο Ι 13 που βρίσκεται εντός της περιοχής που αναφέρεται στο 2.1, (5) και μέχρι 

την αποστολή τους στην Αλβανία:   ne qendra grumbullimi te autorizuara zyrtarisht te pershkruara ne piken I.13 te vendosura ne territore te pershkruar si ne 
piken 2.1, (5) dhe, deri ne dergimin drejt Shqiperise: 

(a) δεν ήρθαν σε επαφή με άλλα δίχηλα που δεν πληρούν τουλάχιστον τις ίδιες υγειονομικές απαιτήσεις που περιγράφονται στο συγκεκριμένο 

πιστοποιητικό, και ato nuk kane qene ne kontakt me dythundrak te tjere me gjendje sanitare  te ndryshme nga ç`eshte pershkruar ne kete çertifikate  

(b) δεν βρίσκονταν σε περιοχή στην οποία ή γύρω από την οποία, σε ακτίνα 20 km, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ημερών υπήρξε κάποιο 

κρούσμα/ εστία ασθενειών που αναφέρονται στο 2.1   ato nuk kane qene ne ndonje vend ne te cilin, ose perreth tij nenje rreze 20 km, gjate 30 diteve te 
fundit nuk ka patur rast / vater te ndonje prej semundjeve  sipas pikes 2.1; 

2.11. τα οχήματα μεταφοράς ή τα εμπορευματοκιβώτια στα οποία φορτώνονται, καθαρίστηκαν και απολυμάνθηκαν πριν τη φόρτωση με ένα επισήμως 

εγκεκριμένο απολυμαντικό   te gjithe automjetet e ngarkeses apo kontenieret  ne te cilin jane ngarkuar kafshet jane pastruar dhe dezinfektuar  perpara ngarkimit 
me nje dezinfektant te autorizuar zyrtarisht; 

2.12. εξετάστηκαν από επίσημο κτηνίατρο εντός 24 ωρών από τη φόρτωση και δεν έδειξαν κανένα κλινικό σύμπτωμα νόσου   ato jane egzaminuar nga nje 

veteriner zyrtar ne 24 oret e ngarkimit dhe nuk kane shfaqur asnje shenje klinike te semundjeve; 

2.13. φορτώθηκαν για αποστολή στην Αλβανία στις (17)…………με το μέσο μεταφοράς που περιγράφεται στο Ι.15 το οποίο καθαρίστηκε και απολυμάνθηκε 

πριν τη φόρτωση με ένα επισήμως εγκεκριμένο απολυμαντικό και διασφαλίζεται ότι τα περιττώματα, τα ούρα,  τα απορρίμματα ή ζωοτροφή δεν θα 

μπορούσε να ρέει ή να πέσει από το όχημα ή το εμπορευματοκιβώτια κατά τη μεταφορά   ato jane ngarkuar per dergim drejt Shqiperise ne (17) dhe mjetet 
e transportit te pershkruara ne piken I.15 qe jane pastruar dhe dezinfektuar  perpara ngarkimit me nje dezinfektant te autorizuar zyrtarisht dhe jane te ndertuar ne 

menyre te tille qe feçet, urina ,mbeturinat ose ushqimet te mos mund te bien nga mjeti apo kontaineri gjate transportit 
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3.      Βεβαίωση μεταφοράς ζώων                                                                                                                                                                                                 
Vertetim i transportit te kafsheve 

Εγώ ο υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος, δια του παρόντος βεβαιώ, ότι τα ζώα που περιγράφονται ανωτέρω, υπέστησαν χειρισμούς πριν και 

κατά τη διάρκεια της φόρτωσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας του Συμβουλίου 91/628/EΟΚ, ιδίως όσον αφορά την παροχή 

νερού και τροφής και ότι είναι κατάλληλα για τη σκοπούμενη μεταφορά.                                                                                                                                                                                                                                              

Une i nenshkruari Veterineri Zyrtar, çertifikoj qe kafshet e pershkruara ne kete çertifikate jane trajtuar para dhe gjate kohes se ngarkimit konform 

dispozitave ne fuqi te direktives 91/628/EEC, dhe ne veçanti persa i perket dhenies se ujit dhe te ushqyeritt ato jane te afta per kete lloj transporti 

4.      Ειδικές απαιτήσεις                                                                                                                                                                                                                                           
Kerkesa specifike  

4.1. σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες καμία κλινική ή παθολογική ένδειξη λοιμώδους ρινοτραχειίτιδας των βοοειδών δεν έχει καταγραφεί στην εκμετάλλευση  

προέλευσης όπως αναφέρεται στο Ι.11 κατά τους τελευταίους 12 μήνες     Sipas informacionit zyrtar, asnje evidentim klinik apo patologjik i rinotrakeitit 
infektiv te gjedhit (IBR) nuk eshte regjistruar ne fermen e origjines referuar pikes I.11, per12 muajt e fundit,      

4.2. τα ζώα που αναφέρονται στο Ι.28  kafshet e referuara ne piken I.28 

       (a) έχουν απομονωθεί σε κατάλυμα εγκεκριμένο από τις αρμόδιες αρχές για τις τελευταίες 30 μέρες αμέσως πριν την αποστολή για εξαγωγή, και    kane qene 

izoluar ne  ambjente te miratuara nga Autoriteti Kompetent, per 30 ditet e fundit menjehere para dergimit per eksportim, dhe 

      (b) έχουν υποβληθεί σε ορολογική δοκιμή για την IBR σε δείγμα ορού που πάρθηκε τουλάχιστον 21 μέρες μετά την έναρξη της απομόνωσης, με 

αρνητικά αποτελέσματα, και όλα τα ζώα στην απομόνωση έχουν δώσει αρνητικά αποτελέσματα στη συγκεκριμένη δοκιμή, και   I jane nenshtruar 

nje analize serologjike per IBR ne serum te marre te pakten 21 dite pas hyrjes ne izolim, me rezultate negative dhe te tera kafshet e izoluara kane rezultuar 

negative per kete test, dhe  

           δεν έχουν εμβολιαστεί για την IBR (5) (18)    nuk jane vaksinuar per IBR. (5) (18) 

(1) Ζώντα βοοειδή (Bos taurus, Bison bison, και Bubalus bubalis και οι διασταυρώσεις τους) που προορίζονται για αναπαραγωγή ή για παραγωγή 

κρέατος. Μετά την εισαγωγή τα ζώα θα πρέπει να μεταφέρονται χωρίς καθυστέρηση στην εκμετάλλευση προορισμού όπου θα παραμείνουν για το 

ελάχιστο χρονικό διάστημα των 30 ημερών πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση έξω από την εκμετάλλευση, εκτός της περιπτώσεως αποστολής τους 

σε σφαγείο   Gjedhet e gjalle (Bostaurus,Bison bison, Bubalus bubalis, dhe kryqezime te tyre ) te destinuar per mbarshtim ose prodhim. Pas importimit te 

kafsheve duhet te transportohen pa vonese ne fermat e destinacionit ku ato do te qendrojne te pakten 30 dite perpara levizjeve te metejshme jashte fermes, 

perjashtuar rastet kur ato dergohen ne thertore 

(2) Εκδίδεται από την αρμόδια αρχή.              Leshuar nga Authoriteti Kompetent 

(3) Χώρα και κωδικός της περιοχής όπως φαίνονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος Ι της Απόφασης της Επιτροπής 79/542/EΟΚ (όπως 

τροποποιήθηκε τελευταία).                                                                               Vendi dhe kodi i territorit siç paraqitet ne Pjesen 1 Aneksin I vendimin e 

keshillit 79/542/EEC (sipas amendimit te fundit). 

(4) Ο αριθμός καταχώρησης του σιδηροδρομικού οχήματος ή του φορτηγού και το όνομα του πλοίου πρέπει να αναφέρονται κατά περίπτωση. Εάν 

είναι γνωστός, ο αριθμός πτήσης του αεροσκάφους. Σε περίπτωση μεταφοράς σε εμπορευματοκιβώτια ή άλλα κιβώτια, ο συνολικός αριθμός, ο 

αριθμός καταχώρησης και οι αριθμοί σφραγίδων, εφόσον υπάρχουν, πρέπει να αναφέρονται στο σημείο I. 22/I.23.                                                                                                                                                                                                                                
Numri i regjistrimit te vagonit ose kamionit apo anijes duhet te jete dhene ai i duhuri. Nese dihet dhe numri i fluturimit te aeroplanit. Ne rast se transporti 

kryhet me kontenier apo kuti , numri total, regjistrimi i tyre numrat e vulave, nese jane,do te shenohen ne Piken I. 22/I.23. 

(5) Διατηρούνται οι κατάλληλες ενδείξεις.                                                                                                                                                                                                                                        
Mbajini si duhet 

(6) Συμπληρώστε εφόσον χρειάζεται.         
Plotesojeni nese duhet. 

(7) Τα ζώα πρέπει να φέρουν : 
Kafshet duhet te kene 

(a)    Έναν ατομικό αριθμό ο οποίος να επιτρέπει τον εντοπισμό της εκμετάλλευσης προέλευσής τους. Διευκρινίσατε το σύστημα ταυτοποίησης 

(π.χ ενώτιο, τατουάζ, σήμανση δια πυρός, chip, πομποδέκτης) και το ανατομικό σημείο εφαρμογής,                                                                                                                                                                   
nje numer identifikimi personal, qe lejon te gjurmohet vend origjina  e tyre.Specifiko sistemin e  identifikimit (p.sh. etikete, tatuazh, markim, çip, 

transponder) dhe vendin anatomik te perdorur ne kafshet, 

(b)     ενώτιο που περιλαμβάνει τον κωδικό ISO της χώρας εξαγωγής.                                                                                                                                               

Nje etikete ne vesh qe perfshin kodin ISO te vendit eksportues 

           σε περίπτωση αποστολής περισσότερων από ένα είδος ζώου, καθορίσατε επίσης "Bos", "Bison" και "Bubalus" κατά περίπτωση                          

Ne rast dergese te me shume se nje specieje, te cilesohet edhe "Bos", "Bison" dhe "Buall" sipas perkatesise 

(8) Ημερομηνία γέννησης ( ηη/μμ/εε ). Φύλο ( M = άρρεν, F = θήλυ, C = ευνουχισμένο ).                                                                                                                                                 
Data e lindjes (date/muaj/vit). Seksi( m=mashkull, f=femer, c=kastruar ).                     
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(9) Δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στο ζώο πριν την αποστολή για εξαγωγή. Να χρησιμοποιούνται, κατά περίπτωση, με την ακόλουθη σειρά οι κωδικοί 

προσδιορισμού των νόσων για τις οποίες διενεργήθηκαν δοκιμές, σύμφωνα με το μέρος 3.Γ του παρόντος παραρτήματος Ι= φυματίωση – κωδικός ‘’ΤΒL’’, 

Βρουκέλλωση – κωδικός ‘’BRL’’, Λεύκωση – κωδικός ‘’EBL’’, Καταρροϊκός πυρετός του προβάτου – κωδικός ‘’BTG’’, Επιζωοτική αιμορραγική νόσος – 

κωδικός ‘’EHD’’ και Ρινοτραχειίτιδα – κωδικός ‘’IBR’’ 

          Testet e kryera mbi kafshet perpara dergimit per eksport. Te perdoret, sipas rastit kodet e identifikimit te semundjeve te testuara ne perputhje me piken piken 3.c  te 

aneksit I= Tuberkulozi-kodi”TBL”, Bruceloza-kodi “BRL”, Leukoza- “EBL”, Gjuha Blu- “BTG”,  Hemoragjia Epizotike-kodi “EHD” dhe Rinotrakeiti- kodi “IBR”. 

(10) Μόνο για περιοχή που συνοδεύεται από την ένδειξη ‘’Ι’’ στη στήλη 6 του μέρους 1 του παραρτήματος της Απόφασης 79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου (όπως 

τροποποιήθηκε τελευταία) όσον αφορά τη ΣΕΒ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αρ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου (όπως τροποποιήθηκε τελευταία) 

          Vetem per nje territor te shfaqur ne hyrjen “I” ne Kollonen 6 te Pjeses 1 te Aneksit I te Vendimit te Keshillit 79/542/EEC  (amendimi i fundit ) per BSE-ne, ne 

perputhje me Dispozitat e Parlamentit Europian dhe Rregullores se Keshillit 999/2001 (amendimi i fundit) 

 

(11) Περιοχές και ποίμνια επίσημα απαλλαγμένα από φυματίωση/ βρουκέλλωση όπως αναφέρονται στο παράρτημα Α στην οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

και περιοχές και ποίμνια επίσημα απαλλαγμένα από ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών, όπως αναφέρεται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος Δ της οδηγίας 

64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

          Zyrtarisht rajone dhe tufa te lira per Tuberkuloz/ Bruceloze dhene ne Aneksin A te Direktives se Keshillit 64/432/EEC;dhe rajone dhe tufa te lira per Leukozen 

Enzotike te Gjedhit dhene ne Pjesen e II te Aneksit D te Direktives se Keshillit 64/432/EEC 

(12) Μόνο σε περιοχές οι οποίες στη στήλη 6 του μέρους 1 του παραρτήματος Ι της Απόφασης του Συμβουλίου 79/542/ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε τελευταία) 

εμφανίζει την ένδειξη ΙΙ σχετικά με τη Φυματίωση, ΙΙΙ σχετικά με τη Βρουκέλλωση και/ ή IV σχετικά με την ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών. 

            Vetem per nje territor qe, ne Kollonen 6 te pjeses I  te Aneksit te I te Vendimit te Keshillit 79/542/EEC (amendimi i fundit ), sic paraqitet ne hyrjen “II”, per sa i 

perket Tuberkulozin, “III” , per Brucelozen , dhe/ose “ IV” per sa i perket leukozes enzotike te gjedhit  

(13) Δοκιμές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που αναφέρονται στο μέρος 3.Γ του παραρτήματος Ι της Απόφασης του Συμβουλίου 

79/542/ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε τελευταία) 

            Analizat e kryera sipas protokollit qe per semundjet ne fjale, pershkruhen ne Pjesen 3.C te Aneksit I te Vendimit te Keshillit 79/542/EC 

(14)    Η σήμανση θα πάρει την μορφή ‘L’ έχοντας 13 εκ. στην αριστερή πλευρά και 7 εκ. στο κάτω μέρος με 1 εκ. πλάτος σε κάθε γραμμή. Θα εφαρμοστεί 

χρησιμοποιώντας την τεχνική γνωστή ως ‘’ψυχρή σήμανση’’     
           Kjo shenje do te marre formen e “L” duke patur 13 cm ne anen e majte dhe 7 cm ne pjesen e poshtme me 1 cm ndermjet dy linjave. Kjo do te aplikohet nepermjet 

perdorimit te teknikes se njohur si 'freeze-branding'   

(15)    Συμπληρωματικές εγγυήσεις παρέχονται όταν αυτό απαιτείται στη στήλη 5 ‘’ΣΕ’’ του μέρους 1 του παραρτήματος Ι της απόφασης του Συμβουλίου 

79/542/ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε τελευταία), με την ένδειξη ‘’Α’’. Δοκιμές για τον καταρροϊκό πυρετό του προβάτου και για την επιζωοτική 

αιμορραγική νόσο σύμφωνα με το μέρος 3.Γ του παραρτήματος Ι της απόφασης του Συμβουλίου 79/542/ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε τελευταία) 

          Garancite suplementare qe duhet te ofrohen ne Kollonen 5 ”SG” te Pjeses 1 te Aneksit I te Vendimit te Keshillit 79/542/EEC(amendimi i fundit ), ne hyrjen “A”. 

Testet per gjuhen blu dhe Hemoragjine Epizotike ne perputhje me Pjesen  3.C te Aneksit I te Vendimit te Keshillit 79/542/EC. 

(16)  Ημερομηνία φόρτωσης. Οι εισαγωγές των ζώων αυτών δεν επιτρέπονται αν τα ζώα φορτώθηκαν είτε πριν την ημερομηνία έγκρισης για εξαγωγή προς 

την Αλβανία που αναφέρεται στο (3) είτε κατά τη διάρκεια περιόδου στην οποία η Αλβανία είχε λάβει περιοριστικά μέτρα κατά των εισαγωγών των 

ζώων αυτών από την εν λόγω περιοχή 

      Data e ngarkimit.Importimi i ketyre kafsheve nuk lejohet kur kafshet ngarkohen ose para dates se autorizimit per eksportim te Shqiperise per territoret e 

permendura ne piken 3, ose gjate nje periudhe kur masat kufizuese jane pershtatur nga Komuniteti Europian kunder importit te ketyre kafsheve nga ky territor. 

 (17)   Όταν απαιτείται από το κράτος προορισμού μέλος της ΕΕ, σύμφωνα με την απόφαση 93/42/ΕΚ της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε τελευταία 

           Kur kerkohet nga Shteti i destinacionit, ne perputhje me Vendimin e Komisionit 93/42/EC (amendimi i fundit) 
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Επίσημος κτηνίατρος ή ελεγκτής: 
Veterineri zyrtar ose inspektori zyrtar 
Ονομα (Κεφαλαία): 
Emri (me Kapitale) 
Τοπική Κτηνιατρική Αρχή: 
Njesia Veterinare Lokale 
Ημερομηνία:                                                                                                                                   
Data 
Σφραγίδα:                                                                                                                     
Vula 
 

 

Ειδικότητα και τίτλος:                                                                                              

Kualifikimi dhe titulli 

 Κωδικός Περιφέρειας: 

 

Υπογραφή:                                                                                                                    

Firma : 

 


