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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     HELLAS 

 

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 
 

HELLAS 

ISO 
κωδικός
/kodi 

GR 

I.8Κωδ. περιοχής προέλευσης. 

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          Τεχνική χρήση        
  

Konsum human     Ushqim per  kafshe          Procese te metejshme                       Perdorim farmaceutik                    Perdorim teknik 
    

I.26.  I.27.                                            

                                                                     Importi perfundimtar                                                                      

                                            Ri-hyrje e kuajve      ‘ 

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) 

 

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

 Εγώ ο υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος, δια του παρόντος βεβαιώ, ότι τα ζώα που αναφέρονται ανωτέρω, 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 ,Αφρικανικής πανώλους των 

χοίρων, κλασσικής πανώλους των χοίρων, φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων και φυσαλιδώδους εξανθήματος και από 6 μηνών απαλλαγμένη 

φυσαλιδώδους στοματίτιδας  και (5) είτε  
ose ka qene i lire per 24 muaj nga afta epizotike,per 12 muaj nga rinderpest, gjuha blu, Murtaja Afrikane e derrave, Murtaja Klasike e derrave, semundja 

vezikulare e derrave, dhe exantema vezikulare  , dhe per 6 muaj nga stomatiti vezikular, dhe (5) ose 
(i) από 24 μήνου είναι απαλλαγμένη αφθώδους πυρετού (5), από 12μήνου απαλλαγμένη πανώλους των βοοειδών, Αφρικανικής πανώλους των 

χοίρων, φυσαλιδώδους εξανθήματος, κλασσικής πανώλους των χοίρων (5), φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων και απαλλαγμένη από 6μήνου 

φυσαλιδώδους στοματίτιδας, και (5) είτε                                                                                                                                                                                           
ka qene i lire per 24 muaj nga afta epizotike (5), per 12 muaj nga rinderpest, gjuha blu, Murtaja Afrikane e derrave, exantema vezikulare  Murtaja 
Klasike e derrave, semundja vezikulare e derrave(5), dhe per 6 muaj nga stomatiti vezikular, dhe (5) ose 

(ii)  θεωρείται απαλλαγμένη αφθώδους πυρετού (5), κλασσικής πανώλους των χοίρων (5), φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων (5),  από …… 

(ημερομηνία), χωρίς να έχουν υπάρξει κρούσματα/εστίες μεταγενέστερα, και η εξαγωγή των ζώων αυτών επιτρέπεται σύμφωνα με την Απόφαση 

της Επιτροπής 2000/758/EC, 90/251/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 τελευταίους 6 μήνες πριν την 

αποστολή 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, και κατά την περίοδο αυτή, στην εκμετάλλευση και σε μια έκταση ακτίνας 20 χλμ γύρω από την/τις εκμετάλλευση /εις προέλευσης δεν 

υπήρξε κρούσμα/εστία  των ασθενειών που αναφέρονται στο σημείο 2.1 

 ato kane qendruar qe nga lindja ose te pakten per 40 ditet e fundit  perpara dergimit ,dhe, gjate kesaj periudhe ne ferme (at)  brenda dhe , ne nje zone me 

rreze 20 km. rreth fermes se origjines, nuk ka patur asnje rast/shperthim te semundjeve sipas pikes 2.1,  

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 

2.4. B.  Υποβλήθηκαν κατά τις τελευταίες 30 ημέρες σε δοκιμή για αντισώματα φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων  και κλασσικής πανώλους των 

χοίρων, με αρνητικά αποτελέσματα και στις δύο περιπτώσεις (5)                                                                                                                                                                     

B. ato i jane nenshtruar gjate 30 diteve te fundit nje testi per pranine e antitrupave per  semundjen vesikulare te derrave, dhe murtajen klasike te 

derrave  dhe kane rezultuar negative per te dy rastet (5)  

2.4. C. Υποβλήθηκαν κατά τις τελευταίες 30 ημέρες σε δοκιμή βρουκέλλωσης των χοίρων, δια βρουκελλικού αντιγόνου εντός ρυθμιστικού διαλύματος 

με αρνητικά αποτελέσματα (5)                                                                                                                                                                                                                                                  

C. ato i jane nenshtruar gjate 30 diteve te fundit nje testi me antigjen te bruceles per brucelozen e derrave  dhe rezultuan negative; (5) 

2.5. προέρχονται από ποίμνια που δεν περιορίζονται στα πλαίσια εθνικού προγράμματος εξάλειψης της βρουκέλλωσης                                                                                                 

ato vijne nga tufa  qe nuk jane kufizuar nga nje program kombetar per çrrenjosjen e brucelozes 

2.6. αποστέλλονται/ απεστάλησαν (5) α πό την/ τις εκμεταλλευση/ σεις προέλευσής τους, χωρίς να περάσουν από καμία αγορά , 

 ato jane / ishin (5) derguar nga  fermat  e tyre te origjines  pa kaluar  permes ndonje tregu 

είτε απ’ ευθείας προς την Αλβανία, (5) είτε                                                   ose direkt  ne Shqiperi,(5) ose               

II.a. Αριθμ. Πρωτ. του πιστοποιητικού 

        Çertifikate me numer reference 
II.b. 
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προς το επίσημα εγκεκριμένο κέντρο συγκέντρωσης που περιγράφεται στο σημείο I.13 ευρισκόμενο εντός της περιοχής του σημείου 2.1, (5) και 

μέχρι την αποστολή τους στην Αλβανία:                                                                                                                                                                                                             

ne nje qender grumbullimi te autorizuar zyrtarisht sipas pikes I.13  e ndodhur ne nje territor te pershkruar sipas pikes 2.1, (5) dhe deri ne dergimin drejt 

Shqiperise 

(a) δεν ήλθαν σε επαφή με άλλα δίχηλα που δεν πληρούσαν τουλάχιστον τις ίδιες υγειονομικές απαιτήσεις με τις περιγραφόμενες στο παρόν 

πιστοποιητικό και                                                                                                                                                                                                                                           

ato nuk kane rene ne kontakt me dy-thundrake te tjere  qe nuk plotesojne te pakten te njejtat kerkesa shendetsore te pershkruara ne kete çertifikate , dhe  

(b) δεν βρέθηκαν σε κανένα τόπο στον οποίο ή γύρω από τον οποίο σε ακτίνα 20 χλμ από τέτοιο τόπο όπου κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 40 

ημερών εκδηλώθηκε εστία/κρούσμα κάποιας από τις ασθένειες  που αναφέρονται στο σημείο 2.1                                                                                                                                                                         

ato nuk kane qene ne asnje vend ne te cilin ,ose rreth tij ne nje rreze 20 km, gjate 40 diteve te meparshme te kete pasur nje rast/vater te nje prej 

semundjeve te permendura ne Piken 2,1; 

2.7. τα οχήματα μεταφοράς ή τα εμπορευματοκιβώτια όπου φορτώθηκαν τα ζώα, 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; 

2.8. εξετάστηκαν από επίσημο κτηνίατρο κατά τις 24 ώρες πριν τη φόρτωση και δεν εμφάνισαν 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; 

2.9. φορτώθηκαν για αποστολή στην Αλβανία στις……..…….   (17) στο μεταφορικό μέσο που αναφέρεται στο σημείο I.15 που καθαρίστηκε και 

απολυμάνθηκε πριν τη φόρτωση με ένα επίσημα εγκεκριμένο απολυμαντικό και είναι κατασκευασμένο κατά τρόπο ώστε τα περιττώματα, τα ούρα, 

τα απορρίμματα ή οι ζωοτροφές να μην είναι δυνατόν να εκρέουν έξω από το όχημα ή το εμπορευματοκιβώτιο, κατά τη μεταφορά                                                                                                                                                       

 ato jane ngarkuar per dergim drejt Shqiperise ne (13) dhe mjetet e transportit te pershkruara ne piken I.15  jane pastruar dhe dezinfektuar  perpara ngarkimit 

me nje dezinfektant te autorizuar zyrtarisht dhe jane te ndertuar ne menyre te tille qe feçet, urina ,mbeturina apo ushqime te mos mund te bien nga mjeti apo 
kontaineri gjate transportit . 

3.      Βεβαίωση μεταφοράς ζώων     Vertetim i transportit te kafsheve 

Εγώ ο υπογεγραμμένος 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. Η νόσος του Aujeszky είναι υποχρεωτικής δήλωσης στη χώρα που αναφέρεται στο σημείο I.7                                                                                                                                        

semundja e Aujeskut eshte e lajmerueshme ne vendin sipas pikes I.7; 

4.2. σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες δεν έχει υπάρξει κλινικό, παθολογικό ή ορολογικό σύμπτωμα της νόσου του Aujeszky κατά τους τελευταίους 

12 μήνες στην εκμετάλλευση προέλευσης που αναφέρεται στο σημείο I.11, ούτε στις πλησίον εκμεταλλεύσεις  σε ακτίνα 5 χλμ                                                                                                                                                               

 sipas informacioneve zyrtare, jo klinike, asnje evidentim patologjik dhe serologjik te proves per semundjen e Aujeskut nuk ka qene regjistruar per 12 

muajt e fundit ne fermen e origjnes sipas pikes I.11, dhe ato ferma te ndodhura ne afersi te saj, Brenda 5 km; 

4.3. τα ζώα που αναφέρονται στο σημείο I.28:                                                                                                                                                                                                              

kafshet e referuara ne piken I.28: 

(a) πριν τη αποστολή τους για εξαγωγή, παρέμειναν από τη γέννησή τους στην εκμετάλλευση/ εις προέλευσης που αναφέρεται στο σημείο I.11 ή 

παρέμειναν σε αυτήν/ ες την εκμετάλλευση/ εις κατά τους 3 τελευταίους μήνες και σε άλλες ισοδύναμου υγειονομικού καθεστώτος, από τη γέννησή 

τους                                                                                         perpara dergimit per eksportim, kane qendruar qe nga lindja ne fermen(at) e origjines sipas 

pikes I.11 ose kane qendruar ne kete ferme per te pakten 3 muajt e fundit,dhe ne te tjera me statusin te njejte qe nga lindja, 

(b) απομονώθηκαν σε χώρους εγκεκριμένους από την αρμόδια αρχή κατά τις 30 ημέρες αμέσως πριν τη αποστολή για εξαγωγή, χωρίς να έλθουν σε 

άμεση ή έμμεση επαφή με άλλα ζώα της οικογένειας των συιδών , 

kane qene te izoluara ne ambjente te miratuara nga autoriteti Kompetent per 30 ditet e fundit menjehere perpara dergimit per eksport, pa pasur kontakt direkt 

apo indirekt me kafshe te tjera Suidae 

(c) υποβλήθηκαν σε δοκιμή ενζυματικής ανοσοαπορρόφησης (ELISA) για την παρουσία αντισωμάτων (15) σε δείγματα ορού που ελήφθη τουλάχιστον 

21 ημέρες μετά την είσοδο σε απομόνωση με αρνητικά αποτελέσματα και όλα τα ζώα στην απομόνωση έδωσαν επίσης αρνητικά αποτελέσματα στην 

δοκιμή και                                                                                                                   I jane nenshtruar nje testi ELIZA per prezencen e antitrupave (15) ne 

serumin e marre te pakten 21 dite pas hyrjes ne izolim, me rezultat negative, dhe, te gjitha kafshet ne izolim kane dhene gjithashtu rezultat negative te ketij 

testi, dhe 
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(d) δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της νόσου του Aujeszky και δεν ήλθαν σε επαφή με εμβολιασμένα ζώα και το ποίμνιο προέλευσης δεν εμβολιάστηκε 

κατά τους προηγούμενους 12 μήνες  Nuk jane vaksinuar kunder semundjes se Aujeskut dhe nuk kane qene ne kontakt me kafshe te vaksinuara dhe tufa e 

origjines nuk eshte vaksinuar gjate 12 muajve te meparshem 

4.4. ………………………..Επιπλέον απαιτήσεις και/η δοκιμές…………………………(5) (16) (5) (14)                                                                                                                                                                              

kerkesa te metejshme dhe/ose teste     (5) (16) (5) (14)                                                                                                                                                                                

Επεξηγηματικές Σημειώσεις 

Ζώντες χοίροι (Sus scrofa) προοριζόμενα για αναπαραγωγή ή πάχυνση. Μετά την εισαγωγή τα ζώα πρέπει να οδηγηθούν χωρίς καθυστέρηση στην 

εκμετάλλευση προορισμού όπου πρέπει να παραμείνουν για ελάχιστη περίοδο 30 ημερών πριν μετακινηθούν έξω από την εκμετάλλευση, εξαιρουμένης 

της περιπτώσεως μετακινήσεως προς ένα σφαγείο (2) Derrat e gjalle  (sus scrofa)  te destinuar per mbarshtim ose prodhim. Pas importimit , kafshet duhet te 

dergohen pa vonese ne fermat e destinacionit ku ato do te qendrojne per nje periudhe minimale prej 30 ditesh para levizjeve te metejshme jashte fermes, 
perjashtuar rastet e dergimit ne thertore (2) 

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

(2) Χώρα και κωδικός της περιοχής όπως φαίνονται στο Μέρος 1 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). 

(3) 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 κουτιά, 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. 

(4) Διατηρούνται οι κατάλληλες ενδείξεις.     Mbajini si duhet 
(5) Συμπληρώστε εφόσον χρειάζεται.              Plotesojeni nese duhet. 
(6) Τα ζώα πρέπει να φέρουν :                        Kafshet duhet te kene 

(a)    Έναν ατομικό αριθμό ο οποίος να επιτρέπει τον εντοπισμό της εκμετάλλευσης προέλευσης. Διευκρινίσατε το σύστημα ταυτοποίησης (i.e. 

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 

(9) Ηλικία ( μήνες ). Φύλο ( M = άρρεν, F = θήλυ, C = ευνουχισμένο ).                                                                                                                                                 
Data e lindjes (date/muaj/vit). Seksi( m=mashkull, f=femer, c=kastruar ). 

(10) Εξετάσεις που έγιναν στα ζώα πριν την αναχώρηση. Να χρησιμοποιηθούν αναλόγως με την ακόλουθη σειρά οι κωδικοί ταυτοποίησης των 

ασθενειών που ελέγχθηκαν σύμφωνα με το μέρος 3.Γ του Παραρτήματος I της Απόφασης του Συμβουλίου 79/542/EEC = Φυσαλιδώδης νόσος των 

χοίρων - code "SVD" - , Κλασσική πανώλης των χοίρων - code "CSF" - , Βρουκέλλωση- code "BRL" - , Νόσος Aujeszky - code "AJD" – και 

Μεταδοτική Γαστρεντερίτιδα -code “TGE" -.                                                                                                                                                                                                                                     

Testet e kryera mbi kafshet perpara dergimit per eksport. Te perdoren, siç duhet, ne rregullin e meposhtem  kodet e identifikimit te semundjeve te testuara ne 
perputhje me piken piken 3.C  te Aneksit I te Vendimit te Keshillit 79/542/EEC = semundja vezikulare e derrave-kodi “SVD”-, Murtaja klasike e derrave- 

kodi “CSF” -, Bruceloza-kodi “BRL”, semundja e Aujeskut- kodi “AJD” –dhe gastroenteritis infektiv – kodi “TGE” – 

(11) Πρόσθετες εγγυήσεις παρέχονται όπου απαιτείται στη στήλη 5 ‘ΣΕ’ του μέρους 1 του παραρτήματος Ι της Απόφασης 79/542/ΕΚ (όπως 

τροποποιήθηκε τελευταία) με την ένδειξη ‘Β’. 

(12) Πρόσθετες εγγυήσεις παρέχονται όπου απαιτείται στη στήλη 5 ‘ΣΕ’ του μέρους 1 του παραρτήματος Ι της Απόφασης 79/542/ΕΚ (όπως 

τροποποιήθηκε τελευταία) με την ένδειξη ‘Γ’ 

(13) Ημερομηνία φόρτωσης. Εισαγωγές αυτών των ζώων δεν επιτρέπονται εφόσον τα ζώα φορτώθηκαν είτε πριν από την ημερομηνία πιστοποίησης για 

εξαγωγή προς την Αλβανία από την περιοχή που αναφέρεται στο (3), ή κατά τη διάρκεια περιόδου κατά την οποία περιοριστικά μέτρα  

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση επί των εξαγωγών από αυτήν την περιοχή.                                                                                                                                                               
Data e ngarkimit. Exportimi i ketyre kafsheve nuk lejohet kur kafshet te jene ngarkuar ose para dates se autorizimit per eksportim ne Shqiperi per territoret 

e permendura ne piken (3), ose gjate nje periudhe kur masat kufizuese jane pershtatur nga Komuniteti Europian kunder exportit te ketyre kafsheve nga ky 

territor 

(14) Εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής 2001/618/EC (όπως τροποποιήθηκε τελευταία)  εκτός από τις χώρες με "IX" στη 

στήλη 6 "Ειδικοί Όροι" του Μέρους I του Παραρτήματος I της Απόφασης του Συμβουλίου 79/542/EΟΚ (όπως τροποποιήθηκε τελευταία).                                                                                           
Kur kerkohet, ne perputhje me Vendimin e Komisionit 2001/618/EC (amendimi i fundit) me perjashtim te atyre vendeve me “IX” ne Kolonen 6 “kushte 

specifike” te Pjeses I te Aneksit I ne Vendimin e Keshillit 79/542/EEC (amendimi i fundit) 

 (15) Να εκτελείται σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται στο Παράρτημα III της Απόφασης της Επιτροπής 2001/618/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε 

τελευταία). Προκειμένου για χοίρους ηλικίας άνω των 4 μηνών, χρησιμοποιείται η δοκιμή ELISA για πλήρη ιό.                                                                                                                                                                            

te kryhen ne perputhje me standartet dhene ne Aneksin III te Vendimin e Komisionit 2001/618/EC(amendimi i fundit). Ne rastin e derrave me moshe mbi 4 

muaj testi i perdorur duhet te jete virus i plote ELISA. 

 

II.d. Αριθμ. Πρωτ. του πιστοποιητικού 
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Επίσημος κτηνίατρος ή ελεγκτής: 
Veterineri zyrtar ose inspektori zyrtar 
Όνομα (Κεφαλαία): 
Emri (me Kapitale) 
Τοπική Κτηνιατρική Αρχή: 
Njesia Veterinare Lokale 
Ημερομηνία:                                                                                                                                   
Data 
Σφραγίδα:                                                                                                                      
Vula 
 

 

Ειδικότητα και τίτλος:                                                                                              

Kualifikimi dhe titulli 

 Κωδικός Περιφέρειας: 

 

Υπογραφή:                                                                                                                    

Firma : 

 


