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MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR THE ENTRY INTO THE UNION OF AQUATIC ANIMALS 
INTENDED FOR CERTAIN AQUACULTURE ESTABLISHMENTS, FOR RELEASE INTO THE WILD OR FOR OTHER 

PURPOSES, EXCLUDING HUMAN CONSUMPTION (MODEL ‘AQUA-ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER’) 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΎ ΥΓΕΊΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΥΔΡΌΒΙΩΝ ΖΏΩΝ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΈΡΩΣΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΌ 
ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ Ή ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗΣ (ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ «AQUA-ENTRY-

ESTAB/RELEASE/OTHER») 
COUNTRY ΧΩΡΑ Animal health certificate to the EU Πιστοποιητικό υγείας των ζώων για 
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I.1 Consignor/Exporter 
Αποστολέας/ 
Εξαγωγέας 

  I.2 Certificate reference Στοιχεία 
αναφοράς του πιστοποιητικού 

I.2a IMSOC reference 
Αναφορά IMSOC 

 Name Όνομα    
 Address Διεύθυνση  I.3 Central Competent Authority 

Αρμόδια κεντρική αρχή 
  

 QR CODE 
ΚΩΔΙΚΟΣ QR 

  
 Country Χώρα ISO country code 

Κωδικός ISO της 
χώρας  

I.4 Local Competent Authority 
Αρμόδια τοπική αρχή   

I.5 Consignee/Importer 
Παραλήπτης/ 
Εισαγωγέας 

 I.6 Operator responsible for the consignment Τόπος 
προορισμού 

 

 Name Όνομα   Name Όνομα  

 Address Διεύθυνση   Address Διεύθυνση  

 
Country Χώρα 

ISO country code 
Κωδικός ISO της 
χώρας  

 Country Χώρα 
ISO country code 
Κωδικός ISO της 
χώρας 

I.7 Country of origin Χώρα 
καταγωγής 

ISO country code 
Κωδικός ISO της 
χώρας  

I.9 Country of destination Χώρα 
προορισμού 

ISO country code 
Κωδικός ISO της 
χώρας 

I.8 Region of origin 
Περιφέρεια καταγωγής 

Code Κωδικός I.10 Region of destination Περιφέρεια 
προορισμού 

Code Κωδικός 

I.11 Place of dispatch 
Τόπος αποστολής 

 I.12 Place of destination Τόπος προορισμού  

 Name Όνομα Registration/Approval No 
Αριθμός 
καταχώρισης/έγκρισης 

 Name Όνομα Registration/Approval No 
Αριθμός 
καταχώρισης/έγκρισης 

 Address Διεύθυνση   Address Διεύθυνση  

 Country Χώρα ISO country code Κωδικός 
ISO της χώρας 

 Country Χώρα ISO country code 
Κωδικός ISO της 
χώρας  

I.13 Place of loading Τόπος φόρτωσης 
  

I.14 Date and time of departure Ημερομηνία και ώρα αναχώρησης 

I.15 Means of transport 
Μέσο μεταφοράς   I.16 Entry Border Control Post Συνοριακός σταθμός ελέγχου 

εισόδου  

 � Aircraft 
Αεροσκάφος � Vessel Πλοίο 

I.17 Accompanying documents Συνοδευτικά έγγραφα 
  

 � Railway 
Τρένο � Road vehicle Οδικό όχημα 

 
Type Τύπος Code Κωδικός 

 Identification Ταυτοποίηση 
 Country Χώρα ISO country code Κωδικός 

ISO της χώρας 
 Commercial document reference 

Στοιχεία αναφοράς του εμπορικού 
εγγράφου  

 

I.18 Transport conditions 
Συνθήκες μεταφοράς 

� Ambient Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 

� Chilled Διατήρηση σε 
απλή ψύξη 

� Frozen Κατάψυξη 

I.19 Container number/Seal number Αριθμός εμπορευματοκιβωτίου / Αριθμός σφραγίδας 
 Container No Αριθμός εμπορευματοκιβωτίου  Seal No Αριθμός σφραγίδας  
I.20 Certified as or for Πιστοποίηση ως ή για 
 � Further keeping 

Περαιτέρω διατήρηση 

� Confined establishment 

Εγκατάσταση υπό περιορισμό 

� Release into the wild 

Απελευθέρωση στο φυσικό 

περιβάλλον 

 

  � Quarantine establishment 

Εγκατάσταση καραντίνας 

� Other Άλλο � Ornamental aquaculture 

establishment Εγκατάσταση 



2021/1471 GRC Page ____ of  ____  

υδατοκαλλιέργειας για 

διακοσμητικούς σκοπούς 

  � Relaying area/purification centre 

Περιοχή μετεγκατάστασης 

  

I.21 � For transit Για διαμετακόμιση I.22 � For internal market Για την εσωτερική αγορά 

 Third country Τρίτη 
χώρα 

ISO country code 
Κωδικός ISO της χώρας 

I.23  

I.24 Total number of packages Συνολικό  
αριθμός μονάδων συσκευασίας I.25 Total quantity Συνολική ποσότητα I.26 

Total net weight/gross weight (kg) 
Συνολικό καθαρό βάρος / μεικτό βάρος 
(kg) 

I.27 Description of consignment Περιγραφή του φορτίου 
CN 
code 
Κωδι
κός 
ΣΟ 

Species 
Είδος 

         Subspecies/Category 
Υποείδος/Κατηγορία 

 
Nature of 
commodity 
Φύση του 
εμπορεύματος 

Type of packaging Είδος 
συσκευασίας 

Age 
Ηλικί
α 

Quantity 
Ποσότητα 

        

 
    Number of packages Αριθμός 

μονάδων συσκευασίας 
 Net weight 

Καθαρό βάρος 
        

    
 

Approval or registration number 
of plant/establishment/centre 
Αριθμός έγκρισης ή καταχώρισης 
της μονάδας / της εγκατάστασης 
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COUNTRY ΧΩΡΑ UNITED STATES Certificate model Υπόδειγμα πιστοποιητικού AQUA-
ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER 

Pa
rt

 II
: C

er
tif

ic
at

io
n 

Μ
έρ

ος
 II

: Π
ισ

το
πο

ίη
ση

 

II. Health information Υγειονομικές πληροφορίες 
II.a  

Certificate reference 
Στοιχεία αναφοράς του 
πιστοποιητικού 

II.b  IMSOC reference 
Αναφορά IMSOC 

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify: 

Ο/Η υπογεγραμμένος/-η επίσημος/-η κτηνίατρος βεβαιώνω ότι: 

 

II.1. According to official information, the aquatic animals referred to in Box I.27 of Part I meet the 
following animal health requirements: 

II.1.1. The aquatic animals originate from (1)[an establishment] (1)[a habitat] which is not 
subject to national restriction measures for animal health reasons or because of the 
occurrence of abnormal mortalities with an undetermined cause, including the relevant 
listed diseases referred to in Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 
2020/692 and emerging diseases. 

II.1.2. The aquatic animals are not intended to be killed under a national programme for the 
eradication of diseases, including the relevant listed diseases referred to in Annex I to 
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases. 

II.1. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, τα υδρόβια ζώα τα οποία αναφέρονται στο πλαίσιο I.27 του 
μέρους I πληρούν τις ακόλουθες υγειονομικές απαιτήσεις: 

II.1.1. Τα υδρόβια ζώα κατάγονται από (1)[εγκατάσταση] (1)[οικότοπο] που δεν υπόκειται σε 
εθνικά μέτρα περιορισμού για υγειονομικούς λόγους ή λόγω εμφάνισης μη φυσιολογικής 
θνησιμότητας απροσδιόριστης αιτίας, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
καταγεγραμμένων νόσων που αναφέρονται στο παράρτημα I του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) 2020/692 της Επιτροπής και των αναδυόμενων νόσων. 

II.1.2. Τα υδρόβια ζώα δεν πρόκειται να θανατωθούν στο πλαίσιο εθνικού προγράμματος 
εκρίζωσης νόσων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών καταγεγραμμένων νόσων που 
αναφέρονται στο παράρτημα I του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/692 και 
των αναδυόμενων νόσων. 

 

 (1)[II.2. The aquaculture animals referred to in Box I.27 of Part I meet the following requirements: 

II.2.1.  They come from an aquaculture establishment which is (1)[registered] (1)[approved] by, 
and under the control of, the competent authority of the third country or territory of 
origin and has a system in place to maintain and to keep for a period of at least three 
years, up-to-date records containing information regarding: 

(i) the species, categories and number of aquaculture animals on the aquaculture 
establishment; 

(ii) movements of aquatic animals into, and aquaculture animals out of, the 
aquaculture establishment; 

(iii) mortality in the aquaculture establishment. 

II.2.2.  They come from an aquaculture establishment which receives regular animal health 
visits from a veterinarian for the purpose of the detection of, and information on, signs 
indicative of the relevant listed diseases referred to in Annex I to Commission Delegated 
Regulation (EU) 2020/692 and of emerging diseases, at a frequency that is proportionate 
to the risk posed by the aquaculture establishment.] 

(1)[II.2. Τα υδρόβια ζώα τα οποία αναφέρονται στο πλαίσιο I.27 του μέρους I πληρούν τις ακόλουθες 
απαιτήσεις: 

II.2.1.  Προέρχονται από εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας η οποία είναι (1)[καταχωρισμένη] 
(1)[εγκεκριμένη] από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας ή εδάφους καταγωγής, τελεί υπό 
τον έλεγχο της αρχής αυτής και εφαρμόζει σύστημα για την τήρηση και τη φύλαξη, για 
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COUNTRY ΧΩΡΑ UNITED STATES Certificate model Υπόδειγμα πιστοποιητικού AQUA-
ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER 

ελάχιστη περίοδο τριών ετών, επικαιροποιημένων αρχείων που περιέχουν τουλάχιστον τις 
ακόλουθες πληροφορίες: 

(i) είδη, κατηγορίες και αριθμός των ζώων υδατοκαλλιέργειας που διατηρούνται στην 
εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας· 

(ii) μετακινήσεις υδρόβιων ζώων προς την εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας και ζώων 
υδατοκαλλιέργειας από την εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας· 

(iii) θνησιμότητα στην εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας. 

II.2.2.  Προέρχονται από εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας στην οποία πραγματοποιούνται 
τακτικές ζωοϋγειονομικές επισκέψεις από κτηνίατρο για τον σκοπό της ανίχνευσης και 
της πληροφόρησης σχετικά με σημεία ενδεικτικά των σχετικών καταγεγραμμένων νόσων 
που αναφέρονται στο παράρτημα I του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/692 
και αναδυόμενων νόσων, με συχνότητα ανάλογη προς τον κίνδυνο που ενέχει η 
εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας.] 

 

II.3. General health requirements  

The aquatic animals referred to in Box I.27 of Part I meet the following animal health requirements: 

II.3.1. The aquatic animals originate from a (1)[country] (1)[territory], (1)[zone] 
(1)[compartment] with (2)code: __ __ - __ which, at the date of issuing this certificate 
is listed in Part 1 of Annex XXI to Commission Implementing Regulation (EU) 
2021/404  for the entry into the Union of certain species of aquatic animals. 

II.3.2. They have undergone clinical inspection by an official veterinarian within a period of 
72 hours prior to the time of loading. During the inspection, the aquatic animals 
showed no clinical symptoms of transmissible disease and, according to the relevant 
records of the aquaculture establishment, there was no indication of disease problems. 

II.3.3. They will be dispatched directly from the establishment of origin to the Union. 

II.3.4. They have not been in contact with aquatic animals of a lower health status.  

II.3. Γενικές απαιτήσεις υγείας  

Τα υδρόβια ζώα τα οποία αναφέρονται στο πλαίσιο I.27 του μέρους I πληρούν τις ακόλουθες 
ζωοϋγειονομικές απαιτήσεις: 

II.3.1. Τα υδρόβια ζώα κατάγονται από (1)[χώρα] (1)[έδαφος] (1)[ζώνη] (1)[διαμέρισμα] με 
(2)κωδικό: __ __ - __ που, κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού, 
περιλαμβάνεται στο μέρος 1 του παραρτήματος XXI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2021/404 της Επιτροπής για την είσοδο ορισμένων ειδών υδρόβιων ζώων στην Ένωση. 

II.3.2. Υποβλήθηκαν σε κλινική εξέταση από επίσημο κτηνίατρο εντός περιόδου 72 ωρών πριν 
από τον χρόνο της φόρτωσης. Κατά την εξέταση, τα υδρόβια ζώα δεν παρουσίαζαν 
κλινικά συμπτώματα μεταδοτικής νόσου και, σύμφωνα με τα σχετικά αρχεία της 
εγκατάστασης υδατοκαλλιέργειας, δεν υπήρχαν ενδείξεις προβλημάτων οφειλόμενων σε 
νόσο. 

II.3.3. Θα αποσταλούν απευθείας από την εγκατάσταση καταγωγής προς την Ένωση. 

II.3.4. Δεν έχουν έρθει σε επαφή με ζώα κατώτερου υγειονομικού καθεστώτος.  

 
either (1)[II.4. Specific health requirements 

(1) [II.4.1. Requirements for (3)listed species for Epizootic haematopoietic necrosis, 
Infection with Mikrocytos mackini, Infection with Perkinsus marinus, Infection 
with Taura syndrome virus and Infection with yellow head virus 

The aquatic animals referred to in Box I.27 of Part I originate from a (1)[country] 

(1)[territory] (1)[zone] (1)[compartment] declared free from (1)[Epizootic haematopoietic 
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COUNTRY ΧΩΡΑ UNITED STATES Certificate model Υπόδειγμα πιστοποιητικού AQUA-
ENTRY-ESTAB/RELEASE/OTHER 

necrosis] (1)[Infection with Mikrocytos mackini] (1)[Infection with Perkinsus marinus] 
(1)[Infection with Taura syndrome virus] (1)[Infection with yellow head virus] in accordance 
with conditions which are at least as stringent as those set out in Article 66 or in Article 
73(1) and Article 73(2)(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/689 and where 
all (3)listed species for the relevant disease(s): 

(i) are introduced from another (1)[country] (1)[territory] (1)[zone] 
(1)[compartment] which has been declared free from the same 
disease(s);] 

(ii) are not vaccinated against (1)[that] (1)[those] disease(s).] 
(1)(4) [II.4.2. Requirements for (3)listed species for Viral haemorrhagic septicaemia 

(VHS), Infectious haematopoietic necrosis (IHN), infection with HPR-deleted 
infectious salmon anaemia virus (ISAV), infection with Marteilia refringens, 
infection with Bonamia exitiosa, infection with Bonamia ostreae, and infection 
with White spot syndrome virus 

The aquatic animals referred to in Box I.27 of Part I originate from a (1)[country] 

(1)[territory] (1)[zone] (1)[compartment] declared free from (1)[Viral haemorrhagic septicaemia 
(VHS)] (1)[Infectious haematopoietic necrosis (IHN)] (1)[infection with HPR-deleted infectious 
salmon anaemia virus (ISAV)] (1)[infection with Marteilia refringens] (1)[infection with 
Bonamia exitiosa] (1)[infection with Bonamia ostreae] (1)[infection with White spot syndrome 
virus] in accordance with Part II, Chapter 4, of Delegated Regulation (EU) 2020/689 and where 
all (3)listed species for the relevant disease(s): 

(i) are introduced from another (1)[country] (1)[territory] (1)[zone] 

(1)[compartment] which has been declared free from the same 
disease(s); 

(ii) are not vaccinated against (1)[that] (1)[those] disease(s).] 
(1)(5) [II.4.3. Requirements for (6)species susceptible to infection with Spring viraemia 

of carp virus (SVC), Bacterial Kidney disease (BKD), infection with Infectious 
pancreatic necrosis virus (IPN), infection with Gyrodactylus salaris (GS) , 
infection with Salmonid alphavirus (SAV) infection with Ostreid herpes virus 1 
μvar (OsHV-1 μvar) and (3)species susceptible to Koi herpes virus disease 

The aquatic animals referred to in Box I.27 of Part I originate from a (1)[country] 
(1)[territory] (1)[zone] (1)[compartment] which fulfils the health guarantees as regards (1)[SVC], 
(1)[BKD], (1)[IPN], (1)[G.salaris], (1)[SAV], (1)[OsHV-1 μvar], (1)[KHV], which are necessary to 
comply with the national measures which apply in the Member State of destination in 
accordance with Article 175 of Delegated Regulation (EU) 2020/692, and for which the 
Member State or part thereof, is listed in (1)[Annex I] (1)[Annex II] to Commission Implementing 
Decision (EU) 2021/260.] 

είτε (1)[II.4. Ειδικές απαιτήσεις υγείας 
(1) [II.4.1. Απαιτήσεις για (3)είδη καταγεγραμμένα για επιζωοτική νέκρωση του 

αιματοποιητικού, λοίμωξη από Mikrocytos mackini, λοίμωξη από Perkinsus 
marinus, λοίμωξη από τον ιό του συνδρόμου Taura και λοίμωξη από τον ιό της 
κίτρινης κεφαλής 

Τα υδρόβια ζώα που αναφέρονται στο πλαίσιο I.27 του μέρους I κατάγονται από 
(1)[χώρα] (1)[έδαφος] (1)[ζώνη] (1)[διαμέρισμα] που έχει χαρακτηριστεί απαλλαγμένη/-ο από 
(1)[επιζωοτική νέκρωση του αιματοποιητικού] (1)[λοίμωξη από Mikrocytos mackini] 
(1)[λοίμωξη από Perkinsus marinus] (1)[λοίμωξη από τον ιό του συνδρόμου Taura] 
(1)[λοίμωξη από τον ιό της κίτρινης κεφαλής] σύμφωνα με όρους τουλάχιστον εξίσου 
αυστηρούς με εκείνους που καθορίζονται στο άρθρο 66 ή στο άρθρο 73 παράγραφος 1 και 
στο άρθρο 73 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 
της Επιτροπής και όπου όλα τα (3)καταγεγραμμένα είδη για την ή τις σχετικές νόσους: 

(i) προέρχονται από άλλη/άλλο (1)[χώρα] (1)[έδαφος] (1)[ζώνη] (1)[διαμέρισμα] 
που έχει χαρακτηριστεί απαλλαγμένη/-ο από την ή τις ίδιες νόσους· 

(ii) δεν έχουν εμβολιαστεί ενάντια σε (1) [αυτή τη νόσο] (1) [αυτές τις νόσους].] 
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(1)(4) [II.4.2. Απαιτήσεις για (3)είδη καταγεγραμμένα για την ιογενή αιμορραγική 
σηψαιμία (VHS), τη λοιμώδη νέκρωση του αιματοποιητικού (IHN), τη λοίμωξη 
από τον ιό της λοιμώδους αναιμίας του σολομού με απαλειμμένη HPR (ISAV), τη 
λοίμωξη από Marteilia refringens (μαρτειλίωση), τη λοίμωξη από Bonamia 
exitiosa, τη λοίμωξη από Bonamia ostreae και τη λοίμωξη από τον ιό του 
συνδρόμου των λευκών κηλίδων 

Τα υδρόβια ζώα που αναφέρονται στο πλαίσιο I.27 του μέρους I κατάγονται από 
(1)[χώρα] (1)[έδαφος] (1)[ζώνη] (1)[διαμέρισμα] που έχει χαρακτηριστεί απαλλαγμένο/-η από 
(1)[ιογενή αιμορραγική σηψαιμία (VHS)] (1)[λοιμώδη νέκρωση του αιματοποιητικού (IHN)] 
(1)[λοίμωξη από τον ιό της λοιμώδους αναιμίας του σολομού με απαλειμμένη HPR (ISAV)] 
(1)[λοίμωξη από Marteilia refringens] (1)[λοίμωξη από Bonamia exitiosa] (1)[λοίμωξη από 
Bonamia ostreae] (1)[λοίμωξη από τον ιό του συνδρόμου των λευκών κηλίδων], σύμφωνα με το 
μέρος II κεφάλαιο 4 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689, και όπου όλα τα 
(3)καταγεγραμμένα είδη για την ή τις σχετικές νόσους: 

(i) προέρχονται από άλλη/άλλο (1)[χώρα] (1)[έδαφος] (1)[ζώνη] 
(1)[διαμέρισμα] που έχει χαρακτηριστεί απαλλαγμένη/-ο από την ή τις ίδιες 
νόσους· 

(ii) δεν έχουν εμβολιαστεί ενάντια σε (1) [αυτή τη νόσο] (1) [αυτές τις νόσους].] 
(1)(5) [II.4.3. Απαιτήσεις για (6)είδη ευπαθή στη λοίμωξη από τον ιό της εαρινής ιαιμίας 

του κυπρίνου (SVC), στη βακτηριδιακή νεφρίτιδα (BKD), στη λοίμωξη από τον 
ιό της λοιμώδους παγκρεατικής νέκρωσης (IPN), στη λοίμωξη από Gyrodactylus 
salaris (GS), στη λοίμωξη από τον ιό άλφα των σαλμονιδών (SAV), στη λοίμωξη 
από τον ερπητοϊό των στρειδιών 1 μνar (OsHV-1 μvar) και για (3)είδη ευπαθή στη 
νόσο του ερπητοϊού του κυπρίνου Koi (KHV) 

Τα υδρόβια ζώα που αναφέρονται στο πλαίσιο I.27 του μέρους I κατάγονται από 
(1)[χώρα] (1)[έδαφος] (1)[ζώνη] (1)[διαμέρισμα] που πληροί τις υγειονομικές εγγυήσεις 
όσον αφορά τις νόσους (1)[SVC], (1)[BKD], (1)[IPN], (1)[G. salaris], (1)[SAV], (1)[OsHV-
1 μvar], (1)[KHV], οι οποίες εγγυήσεις είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση με τα εθνικά 
μέτρα που ισχύουν στο κράτος μέλος προορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 175 του 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/692, και για τις οποίες το κράτος μέλος ή 
μέρος αυτού περιλαμβάνεται (1)[στο παράρτημα I] (1)[στο παράρτημα II] της 
εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/260 της Επιτροπής ] 

 
 (1)or [II.4. Specific health requirements 

The aquatic animals referred to in Box I.27 of Part I are aquatic animals destined for 
a confined establishment fulfilling the requirements of Article 9 of Commission 
Delegated Regulation (EU) 2020/691 where they are to be used for research purposes.] 

(1)είτε [II.4. Ειδικές απαιτήσεις υγείας 

Τα υδρόβια ζώα που αναφέρονται στο πλαίσιο Ι.27 του μέρους I είναι υδρόβια ζώα που 
προορίζονται για εγκατάσταση υπό περιορισμό η οποία πληροί τις απαιτήσεις του 
άρθρου 9 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/691 της Επιτροπής, όπου θα 
χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς.] 

 
 (1)or [II.4. Specific health requirements 

The aquatic animals referred to in Box I.27 of Part I are wild aquatic animals which, 
(1)[have been subject to quarantine in an establishment approved for that purpose by 
the competent authority in the (1)[country] (1)[territory] of origin in accordance with 
Article 15 of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/691.] (1)[will be subject to 
quarantine in an establishment which is approved for that purpose in accordance with 
Article 15 of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/691.] 

(1)είτε [II.4. Ειδικές απαιτήσεις υγείας 
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Τα υδρόβια ζώα που αναφέρονται στο πλαίσιο Ι.27 του μέρους I είναι άγρια υδρόβια 
ζώα τα οποία (1)[υποβλήθηκαν σε καραντίνα σε εγκατάσταση εγκεκριμένη για τον σκοπό 
αυτόν από την αρμόδια αρχή (1)[της χώρας] (1)[του εδάφους] καταγωγής σύμφωνα με το 
άρθρο 15 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/691.] (1)[θα υποβληθούν σε 
καραντίνα σε εγκατάσταση εγκεκριμένη για τον σκοπό αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 15 
του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/691.] 

 

II.5. To the best of my knowledge, and as declared by the operator, the animals in the consignment 
show no symptoms of disease and come from (1)[an establishment] (1)[ a habitat] where: 

(i) there were no abnormal mortalities with an undetermined cause; and  
(ii) the aquatic animals have not been in contact with kept animals of (3)listed 

species which did not comply with the requirements referred to in point II.1.  
II.5. Εξ όσων γνωρίζω και όπως δηλώθηκε από τον υπεύθυνο της επιχείρησης, τα ζώα του φορτίου 

δεν παρουσιάζουν συμπτώματα νόσου και προέρχονται από (1)[εγκατάσταση] (1)[οικότοπο] όπου: 

(i) δεν υπήρξε μη φυσιολογική θνησιμότητα απροσδιόριστης αιτίας· και  
(ii) τα υδρόβια ζώα δεν ήρθαν σε επαφή με δεσποζόμενα ζώα (3)καταγεγραμμένων 

ειδών που δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σημείο II.1.  
 

II.6. Transport requirements 

Arrangements have been made to transport the aquatic animals referred to in Box I.27 of Part I in 
accordance with the requirements laid down in Articles 167 and 168 of Commission Delegated 
Regulation (EU) 2020/692 and specifically that: 

II.6.1. the aquatic animals are dispatched directly from the establishment of origin to the 
Union and are not unloaded from their container when transported by air, sea, railway 
or by road; 

II.6.2. the water in which they are transported is not changed in a third country or territory, 
zone or compartment which is not listed for entry of the particular species and category 
of aquatic animals into the Union; 

II.6.3. the animals are not transported under conditions that jeopardise their health status, in 
particular: 

(i) when the animals are transported in water, it does not alter their health status; 

(ii) the means of transport and the containers are constructed in such a way that 
the health status of the aquatic animals is not jeopardised during 
transportation; 

(iii) the (1)[container] (1)[well-boat] is previously unused or cleaned and 
disinfected, in accordance with a protocol and with products approved by the 
competent authority of the (1)[third country] (1)[territory] of origin, prior to 
loading for dispatch to the Union; 

II.6.4. from the time of loading at the establishment of origin until the time of arrival in the 
Union, the animals in the consignment are not transported in the same water or (1) 
[container] (1) [well-boat] together with aquatic animals which are of a lower health 
status or which are not intended for entry into the Union; 

II.6.5. where a water exchange is necessary in a (1) [third country] (1) [territory] (1) [zone] (1) 
[compartment] which is listed for entry of the particular species and category of 
aquatic animals into the Union, it only occurs (1)[in the case of transport on land, at 
water exchange points approved by the competent authority of the (1) [third country] 
(1) [territory] where the water exchange takes place.] (1)[in the case of transport by well-
boat, at a distance which is at least 10 km from any aquaculture establishments which 
are located en-route from the place of origin to the place of destination in the Union.] 

II.6. Απαιτήσεις ως προς τη μεταφορά 
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Ελήφθησαν μέτρα ώστε η μεταφορά των υδρόβιων ζώων που αναφέρονται στο πλαίσιο Ι.27 του μέρους I 
να γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 167 και 168 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 
2020/692 και ειδικότερα: 

II.6.1. τα υδρόβια ζώα αποστέλλονται απευθείας από την εγκατάσταση καταγωγής στην Ένωση 
και δεν εκφορτώνονται από το εμπορευματοκιβώτιό τους, όταν μεταφέρονται 
αεροπορικώς, διά θαλάσσης, σιδηροδρομικώς ή οδικώς· 

II.6.2. το νερό μέσα στο οποίο μεταφέρονται δεν ανανεώνεται σε τρίτη χώρα ή έδαφος, ζώνη 
ή διαμέρισμα που δεν είναι καταγεγραμμένο για την είσοδο του συγκεκριμένου είδους 
και της συγκεκριμένης κατηγορίας υδρόβιων ζώων στην Ένωση· 

II.6.3. τα ζώα δεν μεταφέρονται υπό συνθήκες ώστε να μην απειλείται το υγειονομικό 
καθεστώς τους, και ιδίως: 

i) όταν τα ζώα μεταφέρονται μέσα σε νερό, το νερό δεν επηρεάζει το υγειονομικό 
καθεστώς τους· 

ii) τα μέσα μεταφοράς και τα εμπορευματοκιβώτια πρέπει να έχουν 
κατασκευαστεί κατά τρόπον ώστε να μην απειλείται το υγειονομικό καθεστώς 
των υδρόβιων ζώων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς· 

iii) το (1)[εμπορευματοκιβώτιο] (1)[δεξαμενόπλοιο ιχθυομεταφοράς] δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί προηγουμένως ή έχει καθαριστεί και απολυμανθεί βάσει 
πρωτοκόλλου και με χρήση προϊόντων εγκεκριμένου/-ων από την αρμόδια 
αρχή (1)[της τρίτης χώρας] (1)[του εδάφους καταγωγής], πριν από τη φόρτωση 
για αποστολή προς την Ένωση· 

II.6.4. από τη στιγμή της φόρτωσης στην εγκατάσταση καταγωγής έως την άφιξη στην Ένωση, 
τα ζώα του φορτίου δεν μεταφέρονται μέσα στο ίδιο νερό ή (1)[εμπορευματοκιβώτιο] 
(1)[δεξαμενόπλοιο ιχθυομεταφοράς] με υδρόβια ζώα κατώτερου υγειονομικού 
καθεστώτος ή τα οποία δεν προορίζονται για είσοδο στην Ένωση· 

II.6.5. αν χρειάζεται ανανέωση του νερού σε (1)[τρίτη χώρα] (1)[έδαφος] (1)[ζώνη] 
(1)[διαμέρισμα] καταγεγραμμένη/-ο για την είσοδο του συγκεκριμένου είδους και 
κατηγορίας υδρόβιων ζώων στην Ένωση, αυτή γίνεται μόνο, (1)[σε περίπτωση χερσαίας 
μεταφοράς, σε σημεία ανανέωσης νερού εγκεκριμένα από την αρμόδια αρχή (1)[της 
τρίτης χώρας] (1)[του εδάφους] όπου πραγματοποιείται η ανανέωση του νερού.] (1)[σε 
περίπτωση μεταφοράς με δεξαμενόπλοιο ιχθυομεταφοράς, σε απόσταση τουλάχιστον 10 
km από κάθε εγκατάσταση υδατοκαλλιέργειας που βρίσκεται πάνω στη διαδρομή από 
τον τόπο καταγωγής έως τον τόπο προορισμού στην Ένωση.] 

 

II.7. Labelling requirements 

Arrangements have been made to identify and label the (1) [means of transport] (1)[containers] in 
accordance with Articles 169(1) and 169(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692 and 
specifically that: 

II.7.1. the consignment is identified by (1)[a legible and visible label on the exterior of the 
container] (1)[an entry in the ships manifest when transported by well-boat,] which 
clearly links the consignment to this animal health certificate; 

II.7.2. the legible and visible label will contain at least the following information: 

(a) the number of containers in the consignment; 

(b) the name of the species present in each container; 

(c) the number of animals in each container for each of the species present; 

(d) the purpose for which the animals are intended. 

II.7. Απαιτήσεις επισήμανσης 
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Ελήφθησαν μέτρα για την ταυτοποίηση και την επισήμανση (1)[του μέσου μεταφοράς] (1)[των 
εμπορευματοκιβωτίων] σύμφωνα με το άρθρο 169 παράγραφος 1 και 2 του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) 2020/692, και συγκεκριμένα: 

II.7.1. το φορτίο ταυτοποιείται με (1)[ευανάγνωστη και ευδιάκριτη ετικέτα στο εξωτερικό του 
εμπορευματοκιβωτίου] (1)[εγγραφή στο δηλωτικό του πλοίου, σε περίπτωση μεταφοράς 
με δεξαμενόπλοιο ιχθυομεταφοράς], που συνδέει σαφώς το φορτίο με το παρόν 
πιστοποιητικό υγείας των ζώων· 

II.7.2. η ευανάγνωστη και ευδιάκριτη ετικέτα περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

α) τον αριθμό των εμπορευματοκιβωτίων του φορτίου· 

β) την ονομασία των ειδών που περιέχονται σε κάθε εμπορευματοκιβώτιο· 

γ) τον αριθμό των ζώων σε κάθε εμπορευματοκιβώτιο για κάθε ένα από τα είδη 
που περιέχονται σ’ αυτό· 

δ) τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται τα ζώα. 

 

II.8. Validity of the animal health certificate 

This animal health certificate is valid for a period of 10 days from the date of issuing. In the case of 
transport by waterway/sea of aquatic animals, this period of 10 days may be extended by the duration of 
the journey by waterway/sea. 

II.8. Ισχύς του πιστοποιητικού υγείας των ζώων 

Το παρόν πιστοποιητικό υγείας των ζώων ισχύει για περίοδο 10 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του. 
Σε περίπτωση μεταφοράς υδρόβιων ζώων διά θαλάσσης / πλωτής οδού, η εν λόγω περίοδος των 10 
ημερών μπορεί να παραταθεί κατά χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια του ταξιδιού διά θαλάσσης / 
πλωτής οδού. 

 

Notes 
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of 
the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that Protocol, references to European 
Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland. 
‘Aquatic animals’ are animals as defined in point (3) of Article 4 of Regulation (EU) 2016/429. ‘Aquaculture 
animals’ are aquatic animals which are subject to aquaculture as defined in point (7) of Article 4 of Regulation 
(EU) 2016/429. 
This model certificate is intended for entry into the Union of aquatic animals for the purposes indicated in its 
title, including when the Union is not the final destination of those animals. 

This model certificate shall not be used for the entry into the Union of aquatic animals intended for human 
consumption in accordance with Regulation (EC) No 853/2004 and Commission Regulation (EC) No 2073/2005, 
including those animals which are intended for the following aquaculture establishments: 

(i) a disease control aquatic food establishment as defined in point (52) of Article 4 of Regulation (EU) 
2016/429, or 

(ii) a dispatch centre as defined in point (3) of Article 2 of Commission Delegated Regulation (EU)  
2020/691,  

for which the model certificate FISH-CRUST-HC, as set out in Chapter 28 of Annex III to Commission 
Implementing Regulation (EU) 2020/2235, or MOL-HC as set out in Chapter 31 of Annex III to the same 
Regulation,  must be used, as relevant. 
 
This animal health certificate shall be completed according to notes for the completion of certificates provided 
for in Chapter 4 of Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235. 
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Σημειώσεις 
Σύμφωνα με τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας 
Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 5 
παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω 
πρωτοκόλλου, οι αναφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο παρόν πιστοποιητικό περιλαμβάνουν το Ηνωμένο 
Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία. 
«Υδρόβια ζώα» είναι τα ζώα που εμπίπτουν στον ορισμό του άρθρου 4 σημείο 3) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429. 
«Ζώα υδατοκαλλιέργειας» είναι τα υδρόβια ζώα που αποτελούν αντικείμενο υδατοκαλλιέργειας, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 4 σημείο 7) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429. 
Το παρόν υπόδειγμα πιστοποιητικού προορίζεται για την είσοδο υδρόβιων ζώων στην Ένωση για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στον τίτλο του, ακόμη και όταν η Ένωση δεν είναι ο τελικός προορισμός των εν λόγω ζώων. 

Το παρόν υπόδειγμα πιστοποιητικού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την είσοδο στην Ένωση υδρόβιων ζώων 
που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των ζώων που προορίζονται για τις ακόλουθες 
εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας: 

(iii) εγκατάσταση θαλάσσιων προϊόντων διατροφής με έλεγχο νόσων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 
σημείο 52) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 ή 

(iv) κέντρο αποστολής όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 
2020/691.  

για τα οποία πρέπει να χρησιμοποιείται, ανάλογα με την περίπτωση, το υπόδειγμα πιστοποιητικού FISH-CRUST-
HC, το οποίο παρατίθεται στο κεφάλαιο 28 του παραρτήματος III του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/2235 
της Επιτροπής, ή το υπόδειγμα πιστοποιητικού MOL-HC, το οποίο παρατίθεται στο κεφάλαιο 31 του παραρτήματος 
III του ίδιου κανονισμού. 
 
Το παρόν πιστοποιητικό υγείας των ζώων συμπληρώνεται σύμφωνα με τις σημειώσεις για τη συμπλήρωση των 
πιστοποιητικών που παρέχονται στο κεφάλαιο 4 του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/2235. 
Part II: 
(1) Keep if appropriate/ delete if not applicable. In the case of Part II.4.1, deletion is not permitted if the 

consignment contains listed species for Epizootic haematopoietic necrosis, Infection with Mikrocytos 
mackini, Infection with Perkinsus marinus, Infection with Taura syndrome virus or Infection with yellow 
head virus. 

(2) Code of the third country/ territory/zone/compartment as it appears in column 2 of Part 1 of Annex XXI 
to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404. 

(3) Listed species as referred to in columns 3 and 4 of the table in the Annex to Commission Implementing 
Regulation (EU) 2018/1882. Vector species listed in column 4 of that table shall only be regarded as 
vectors if they fulfil the conditions set out in Annex XXX to Commission Delegated Regulation (EU) 
2020/692. 

(4) Applicable in all cases when aquatic animals are to be released into the wild in the Union or when the 
Member State of destination either has disease-free status for a category C disease as defined in point 
(3) of Article 1 of Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1882 or is subject to an optional 
eradication programme established in accordance with Article 31(2) of Regulation (EU) 2016/429.  

(5) Only applicable when the Member State of destination or part thereof, has approved national measures 
for a specific disease as listed in Annex I or Annex II to Implementing Decision (EU) 2021/260, 
otherwise delete. 

(6) Species listed in the second column of the table in Annex III to Implementing Decision (EU) 2021/260. 
Μέρος II: 
(1) Διατηρείται κατά περίπτωση. / Διαγράφεται η περιττή ένδειξη. Στην περίπτωση του μέρους II.4.1, η 

διαγραφή δεν επιτρέπεται εάν το φορτίο περιέχει είδη καταγεγραμμένα για επιζωοτική νέκρωση του 
αιματοποιητικού, λοίμωξη από Mikrocytos mackini, λοίμωξη από Perkinsus marinus, λοίμωξη από τον 
ιό του συνδρόμου Taura και λοίμωξη από τον ιό της κίτρινης κεφαλής 

(2) Κωδικός της τρίτης χώρας / του εδάφους / της ζώνης / του διαμερίσματος, όπως εμφανίζεται στη στήλη 2 
του μέρους 1 του παραρτήματος XXI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 της Επιτροπής. 

(3) Καταγεγραμμένα είδη όπως αναφέρονται στις στήλες 3 και 4 του πίνακα του παραρτήματος του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/1882 της Επιτροπής. Τα είδη-φορείς (διαβιβαστές) που 
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περιλαμβάνονται στη στήλη 4 του εν λόγω πίνακα θεωρούνται διαβιβαστές μόνο αν πληρούν τους όρους 
που καθορίζονται στο παράρτημα XXX του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/692. 

(4) Ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες τα υδρόβια ζώα πρόκειται να απελευθερωθούν στο φυσικό 
περιβάλλον στην Ένωση ή όταν το κράτος μέλος προορισμού είτε έχει καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο 
κατηγορίας Γ, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 σημείο 3) του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/1882, είτε 
υπόκειται σε προαιρετικό πρόγραμμα εκρίζωσης που θεσπίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429.  

(5) Ισχύει μόνο όταν το κράτος μέλος προορισμού, ή μέρος αυτού, έχει εγκρίνει εθνικά μέτρα για συγκεκριμένη 
νόσο όπως παρατίθεται στο παράρτημα I ή στο παράρτημα II της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/260, 
άλλως διαγράφεται.  

(6) Είδη που καταγράφονται στη δεύτερη στήλη του πίνακα του παραρτήματος III της εκτελεστικής απόφασης 
(ΕΕ) 2021/260. 

 
Official veterinarian Επίσημος/-η κτηνίατρος 
Name (in capital letters) 
Ονοματεπώνυμο (με κεφαλαία)    

Date Ημερομηνία  Qualification and title 
Ιδιότητα και τίτλος  

Stamp Σφραγίδα  Signature Υπογραφή  

 
Official veterinarian Επίσημος/-η κτηνίατρος 
Name (in capital letters) 
Ονοματεπώνυμο (με κεφαλαία)    

Date Ημερομηνία  Qualification and title 
Ιδιότητα και τίτλος  

Stamp Σφραγίδα  Signature Υπογραφή  

 


