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Written declaration referred to in Article 25(3) of Regulation (EU) No 576/2013 

Γραπτή δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 

 

I, the undersigned / Ο υπογεγραμμένος 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

[owner or natural person who has authorization in writing from the owner to carry out the non-commercial movement of the pet 

animals on behalf of the owner (
1
)]  

[ιδιοκτήτης ή το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει τη γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη να πραγματοποιήσει τη μη εμπορικού 

χαρακτήρα μετακίνηση εξ ονόματός του(
1
)] 

 

declare that the following pet animals are not subject to a movement that aims at their sale or a transfer of ownership and will 

accompany the owner or the natural person who has authorization in writing from the owner to carry out the non-commercial 

movement on behalf of the owner (
1
) within not more than five days of his movement. 

δηλώνω ότι τα ακόλουθα ζώα συντροφιάς δεν υπόκεινται σε μετακίνηση που έχει σκοπό την πώλησή τους ή τη μεταβίβαση της 

κυριότητας και ότι θα συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη ή το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από τον 

ιδιοκτήτη να πραγματοποιήσει την μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση εξ ονόματος του ιδιοκτήτη (
1
) το αργότερο εντός 5 

ημερών από τη μετακίνησή του.  

 

Transporter/tattoo (
1
) alphanumeric code 

Αλφαβητικός κωδικός πομποδέκτη / τατουάζ (
1
) 

Animal health certificate number  

Αριθμός πιστοποιητικού υγείας των ζώων 

  

  

  

  

  
 

During the non-commercial movement, the above animals will remain under the responsibility of  

Κατά τη μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση, τα προαναφερόμενα ζώα παραμένουν υπό την ευθύνη 

 
(1)

 Either/είτε [the owner]; / [του ιδιοκτήτη] 

 
(1)

  or / είτε [the natural person who has authorization in writing from the owner to carry out the non-commercial 

movement on behalf of the owner] / [του φυσικού προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από τον 

ιδιοκτήτη να πραγματοποιήσει τη μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση εξ ονόματός του] 

 
(1)

  or / είτε [the natural person designated by the carrier contracted to carry out the non-commercial movement on behalf 

of the owner: …………………………………………………………………………….………………….………. (insert name of the carrier)]. 

[του φυσικού προσώπου το οποίο έχει οριστεί από τον μεταφορέα στον οποίο ο ιδιοκτήτης έχει αναθέσει να 

πραγματοποιήσει τη μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση εξ ονόματός του: 

…………………………………………………………………………………..…………..…….. (συμπληρώνεται το όνομα του μεταφορέα)]. 

 

 

Place and date / Τόπος και ημερομηνία: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Signature of the owner or natural person who has authorization in writing from the owner to carry out the non-commercial 

movement on behalf of the owner 
(1)

: / Υπογραφή του ιδιοκτήτη ή του φυσικού προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως 

από τον ιδιοκτήτη να πραγματοποιήσει την μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση εξ ονόματος του ιδιοκτήτη 
(1): 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

_____________ 
(1)
 Delete as appropriate / Διαγράφεται ότι δεν ισχύει. 


