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Πρεσβεία της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της

Γερμανίας
Έκδοση: 7 Ιανουαρίου 2010

Πληροφοριακό δελτίο „Ταξίδια με κατοικίδια“
Όλες οι πληροφορίες του δελτίου βασίζονται σε στοιχεία, που ισχύουν κατά τη στιγμή της σύνταξής του. Δεν μπορεί να εγγυηθεί η 

αρτιότητα και ορθότητα του κειμένου, ιδιαίτερα εξαιτίας αλλαγών, που πιθανώς να έχουν πραγματοποιηθεί. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό υπ' αριθμ. 998/2003 (ΕΚ) από 26.05.2003 θα πρέπει να τηρείται για 
σκύλους,  γάτες  και  κατοικίδια  κουνάβια,  τα  οποία  διακινούνται  εντός  των  συνόρων  της  ΕΕ 
διαβατήριο κατά τα κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα  ("Διαβατήριο κατοικιδίων").  Το διαβατήριο 
αυτό θα πρέπει να αντιστοιχεί απόλυτα στο συγκεκριμένο ζώο, δηλ. η ταυτοποίηση του ζώου θα 
πρέπει να γίνεται είτε μέσω μικροτσίπ (ευρωπαϊκό πρότυπο σύμφωνα με το ISO 11784 ή το 
παράρτημα A του προτύπου ISO 11785 – διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η ανάγνωσή του 
από τους υπάρχοντες σαρωτές του αεροδρομίου) είτε μέσω "τατουάζ" (μόνο έως το έτος 
2011) και  ο  αριθμός  ταυτοποίησης  θα  πρέπει  να  αναγράφεται  στο  διαβατήριο.  Εκτός  των 
στοιχείων του ζώου και του ιδιοκτήτη του, στο διαβατήριο θα πρέπει να υπάρχει και βεβαίωση 
από κτηνίατρο, ότι το κατοικίδιο προστατεύεται  από αντιλυσσικό εμβόλιο (θα πρέπει να έχει 
πραγματοποιηθεί  με  αδρανοποιημένο εμβόλιο  μεγέθους  μίας  τουλάχιστον  διεθνούς  μονάδας 
αντιγόνου – σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Ο.Υ.). Επιπλέον, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να έχει 
στην κατοχή του κι ένα αποδεικτικό έγγραφο, όπως π.χ. βιβλιάριο εμβολιασμών.

Ο τελευταίος  αντιλυσσικός  εμβολιασμός  θα  πρέπει  να  έχει  πραγματοποιηθεί  τουλάχιστον  21 
ημέρες και το πολύ 12 μήνες πριν από τη διάβαση των συνόρων ή να έχει πραγματοποιηθεί ως 
επαναληπτικός εμβολιασμός το πολύ 12 μήνες μετά τον αρχικό.

Για την τήρηση και την εποπτεία αυτής της κοινοτικής διάταξης στη Γερμανία υπεύθυνα είναι τα 
Ομοσπονδιακά Κρατίδια (οι ανώτατες κτηνιατρικές αρχές).

Οι  διατάξεις  για  το  "Διαβατήριο  κατοικιδίων"  ουσιαστικά  ισχύουν  τόσο  για  τα  προσωπικά 
ταξίδια, όσο και για την εμπορική διακίνηση ζώων μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.

Ζώα κάτω των τριών μηνών, που δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμη και προέρχονται από κράτος-
μέλος της ΕΕ επιτρέπεται να εισέρχονται στη χώρα, εφόσον 

 συνοδεύονται από την μητέρα ή

 τηρείται γι' αυτά εκτός του διαβατηρίου κατοικιδίων γραπτή ή υπογεγραμμένη βεβαίωση 
του ιδιοκτήτη ότι το ζώο μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή διαβίωνε αποκλειστικά στον 
τόπο γέννησής του και δεν έχει έρθει σε επαφή με αδέσποτα ζώα.

Για  την  Ιρλανδία,  Μάλτα,  Σουηδία  και  Μεγάλη  Βρετανία  ισχύουν  διαφορετικοί  όροι  σε  ό,τι 
αφορά την είσοδο ζώων στη χώρα.

Τα ευρωπαϊκά διαβατήρια κατοικιδίων μπορούν να εκδοθούν από  κτηνίατρο εγκατεστημένο σε 
κράτος-μέλος της ΕΕ. Απαιτείται,  όμως, για το σκοπό αυτό εξουσιοδότηση από τις υπεύθυνες 
αρχές,  όπως αυτές  ορίζονται  από  το εθνικό  δίκαιο. Δείγματα των διαβατηρίων διατίθενται  σε 
κτηνιατρεία.
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Πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από ο διαδίκτυο, από τις ιστοσελίδες του 
Ομοσπονδιακού Υπουργείου Διατροφής, Γεωργίας και Προστασίας Καταναλωτή (BMVEL), 
www.verbraucherministerium.de ή www.bmelv.de

Για την είσοδο επικίνδυνων σκύλων („σκύλων κυνομαχιών“) στη Γερμανία ισχύουν διαφορετικές 
διατάξεις. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην αρμόδια αρχή του Ομοσπονδιακού 
Κρατιδίου, στο οποίο πρόκειται να μεταφερθεί ο σκύλος.
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