
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 

ΓΑΤΕΣ 

Το CDC (Τελωνειακές αρχές ΗΠΑ) συνήθως δεν απαιτεί υγειονομικό πιστοποιητικό υγείας για είσοδο 
γάτας στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και ορισμένες αεροπορικές εταιρείες η Πολιτείες μπορούν να 
απαιτούν. Ωστόσο, οι γάτες υπόκεινται σε έλεγχο στα σημεία εισόδου και αν μια γάτα φαίνεται να 
είναι άρρωστη, περαιτέρω εξέταση από κτηνίατρο με έξοδα του ιδιοκτήτη μπορεί να απαιτηθεί κατά 
την είσοδο στις ΗΠΑ. Παρά το γεγονός ότι οι γάτες δεν απαιτείται να έχουν εμβολιαστεί κατά της 
λύσσας κάποιες Πολιτείες απαιτούν τον εμβολιασμό των γατών για τη λύσσα, γι 'αυτό είναι μια καλή 
ιδέα να ελέγξετε με την Πολιτεία που επιθυμείτε να επισκεφτείτε. 

 ΣΚΥΛΟΙ 

Το CDC (Τελωνειακές αρχές ΗΠΑ) απαιτούν  τα σκυλιά που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι 
υγιή και να έχουν εμβολιαστεί κατά της λύσσας πριν από την άφιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι 
απαιτήσεις αυτές ισχύουν εξίσου για όλα τα σκυλιά, συμπεριλαμβανομένων των κουταβιών και των 
σκύλων οδηγών. Τα σκυλιά που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά της λύσσας πρέπει να εμβολιάζονται 
τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την άφιξη. Τα ενήλικα σκυλιά ηλικίας άνω των 15 μηνών που έχουν 
ήδη λάβει ένα εμβολιασμό κατά της λύσσας  μπορούν να εισαχθούν αμέσως μετά τον αναμνηστικό 
εμβολιασμό, χωρίς να χρειάζεται να περιμένετε για 30 ημέρες. Τα κουτάβια δεν πρέπει να 
εμβολιάζονται κατά της λύσσας πριν από την ηλικία των 3 μηνών, έτσι το νωρίτερο που το κουτάβι 
μπορεί να μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 4 μηνών. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του CDC σε: 
http://www.cdc.gov/animalimportation/BringingAnimalToUs.html 

Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το USDA σε: 
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animal-and-animal-product-import-
information 

ΠΤΗΝΑ 

Για να εισαγάγετε ένα κατοικίδιο πτηνό που δεν έχει προέλευση από τις ΗΠΑ, για προσωπική χρήση 
πρέπει να έχετε τα ακόλουθα: 

Άδεια εισαγωγής από USDA (Υπουργείο Γεωργίας ΗΠΑ) 

Πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται από την τοπική Κτηνιατρική Υπηρεσία.  

To πτηνό παραμένει σε καραντίνα για 30 ημέρες, με έξοδα του ιδιοκτήτη, σε κέντρο ζώων που έχει 
οριστεί από το USDA (αναφέρονται στην ιστοσελίδα ΑΡΗΙS παρακάτω). Παρακαλούμε ελέγξτε την 
ιστοσελίδα ΑΡΗΙS: https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/importexport/animal-import-and-
export/travel-with-a-pet 

Η αποστολή των κατοικίδιων ζώων σε χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να είναι σύμφωνη 
με τους κανονισμούς εισαγωγών της χώρας. Πολλές χώρες απαιτούν απομόνωση του ζώου για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να είναι ακριβό για τον ιδιοκτήτη και τραυματική για το ζώο. Πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι κανόνες εισαγωγής τηρούνται. 
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