
 
 

VETERINARYCERTIFICATE for feedingstuff for fish for export to Bosnia 

Erzegovina  /ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ για προϊόν διατροφής 

ψαριών για εξαγωγή στη Βοσνία Ερζεγοβίνη 
 

 
   

   
 

 
I. IDENTIFICATION OF THE PRODUCT/ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 
 Nature of the product/ Φύση του προϊόντος: 

 

 _________________________________________________________________________ 

 

 Name of product/ Ονομασία του προϊόντος: 
 

 _________________________________________________________________________ 
  

 Number of  packages/ Αριθμός 

συσκευασιών: 

 

________________________________ 

 
Netweight,kg/ Καθαρό βάρος, κιλά: 

 

__________________________________ 

 

 

II. ORIGIN AND DESTINATION OF THE PRODUCT/ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 

 
Country of origin/Χώρα προέλευσης: 
 

 ____________________________ 

 
Name and address of consignee/Όνομα και διεύθυνση του παραλήπτη: 

 

 
 

Name and address of consignor/Όνομα και διεύθυνση του αποστολέα: 
 

  
 
 
 
 

Means of transport/ Μέσα μεταφοράς: 

 

_____________________________________________ 

 
  

IV. HEALTH ATTESTATION/ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 
I,theundersigned official veterinarian certify that the product described above/  

Ο κάτωθι υπογραφόμενος επίσημος  κτηνίατρος πιστοποιώ ότι το ανωτέρω περιγραφόμενο προϊόν: 

 

1.   Is  heat treated /είναι θερμικά επεξεργασμένο. 
 



2.   Originates from areas which aref ree from infectious diseases,which could be transferred 

with the consignment/ Προέρχεται από περιοχές που είναι απαλλαγμένες από μολυσματικές 

ασθένειες, οι οποίες θα μπορούσαν να μεταφερθούν με την αποστολή. 

  

3.  Does not contain harmful substances (pesticides,antibiotics,hormones,etc.) in the quantities 

higher than allowed according to the existing regulations of the EEC/ Δεν 

περιέχει επιβλαβείς ουσίες (φυτοφάρμακα, αντιβιοτικά, ορμόνες, κλπ.) σε ποσότητες 

υψηλότερες από τις επιτρεπόμενες απότους ισχύοντες κανονισμούς της Ε.Ε.  

 

4.   Was examined by random sampling and complies with the following microbiologically 

standards(1)/Εξετάστηκε με τυχαία δειγματοληψία και ανταποκρίνεται στις ακόλουθες 

μικροβιολογικές προδιαγραφές(1):  
  

Salmonella absence in 25g, n=S,c=0,m=O,M=0(1)/ 

Απουσία σαλμονέλας στα 25 γρ., n=S,c=0,m=O,M=0 (1). 
 

Enterobacteriaceae:n=S, c=2, m=10, M=3x10 1 g (1) /  

Εντεροβακτήριο: n=S, c=2, m=10, M=3x10 1 γρ. (1). 

 

 

Doneat/ Υπεγράφη στη /στο  

 

 _____ 

on/ την  

 
 

 (place/τόπος) (date/ ημερομηνία) 
 
Seal /σφραγίδα(2) 

 

 

 

 

 
(Signature and stamp of the official 

veterinarian(2)/Υπογραφή και σφραγίδα του επίσημου 
Κτηνιάτρου 

Notes/ Σημειώσεις 

 
(1)   where/όπου: 
 n  = number of units comprising the sample/αριθμός μονάδων που περιλαμβάνονται στο δείγμα. 

 

 m = threshold value for the number of bacteria:the result is considered satisfactory if the number 

    of bacteria in all sample units does not exceed m/ Η ελάχιστη τιμή του αριθμού βακτηριδίων: το     
αποτέλεσμα θεωρείται ικανοποιητικό εάν ο αριθμός των βακτηριδίων σε όλες τις μονάδες δειγμάτων δεν 
υπερβαίνει την τιμή m. 

 

M  = maximum value for the number of bacteria;the result is considered unsatisfactory if the number
 of bacteria in one or more sample units is M or more/Η μέγιστη τιμή του αριθμού βακτηριδίων: το    

αποτέλεσμα θεωρείται ικανοποιητικό εάν ο αριθμός  των βακτηριδίων σε μία ή περισσότερες μονάδες 
δειγμάτων είναι Μ ή ανώτερη. 

 
 c =  number of sample units,the bacterial count of which may be between m and M,the sample still 

being considered acceptable if the bacterial count of the other sample units is m or less/ 

  Ο αριθμός μονάδων δειγμάτων, όπου ο πληθυσμός των βακτηριδίων μπορεί να είναι μεταξύ m και 
 Μ, το δείγμα θεωρείται ακόμα αποδεκτό εάν ο πληθυσμός των βακτηριδίων των άλλων μονάδων
 δειγμάτων είναι mή μικρότερος. 

 
(2)  The signature and the seal must be in a colour different to that of the printing/  
 Η υπογραφή και η σφραγίδα πρέπει να είναι σε διαφορετικό χρώμα από αυτό του εκτυπωμένου κειμένου. 


