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                                                                   ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                Αθήνα  15 . 01. 2007 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                             Αρ. πρωτ. :261069 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  
∆/ΝΣΗ                  :Κ. Α. Φ. Ε.                        ΠΡΟΣ: 1)Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
Τµήµα                  : Α'                                                                                            Χώρας 
Ταχ . ∆/νση          : Αχαρνών 2                                             ∆/νσεις Κτηνιατρικής 
Ταχ . Κώδικας     : 10176                                                                               Έδρες τους 
Πληροφορίες       : Χρ. ∆ηλέ, Αν. Αρβανίτη                 2) Σ.Υ.Κ.Ε                                  
Τηλέφωνο            : 210-2125734                                                                     Έδρες τους 
FAX                      : 210-8231267                       ΚΟΙΝ. :1) ∆/νση Υγείας των ζώων 
                                                                                           2) ∆/νση Κ∆Υ 
                                                                                           3) ∆/νση  Κτηνιατρικής                   
                                                                                            Επιθεώρησης & Ελέγχου 
 
ΘΕΜΑ :Εφαρµογή Κανονισµού 1/2005 «για την προστασία των ζώων κατά την µεταφορά  και 
τις συναφείς δραστηριότητες» 
 
ΣΧΕΤ. : το αρ. πρωτ. 263261/21.03.2006 έγγραφό µας. 
 
Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού µε το θέµα εγγράφου µας,   το οποίο σας είχαµε επιδώσει 
κατά την σύγκληση ηµερίδων που έλαβαν χώρα στις 22.03.2006 και 30.3.2006,  αντίστοιχα, µε 
σκοπό την ενηµέρωσή σας   για το περιεχόµενο του Κανονισµού 1/2005 και το χρονοδιάγραµµα 
εφαρµογής των επιµέρους απαιτήσεων του Κανονισµού, θα θέλαµε να σας γνωρίσουµε τα 
ακόλουθα: 
 
1. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
1.1.Ο Κανονισµός καλύπτει την µεταφορά των ζώντων σπονδυλωτών ζώων, στο έδαφος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία λαµβάνει χώρα στα πλαίσια οποιασδήποτε  οικονοµικής 
δραστηριότητας. 
Η οικογένεια των σπονδυλωτών περιλαµβάνει τα θηλαστικά, τα πτηνά, τα ερπετά, τα αµφίβια 
ή τα ψάρια. 
 
1.2.Οι εµπλεκόµενοι στην µεταφορά ζώων µε οικονοµική δραστηριότητα συµπεριλαµβάνει, 
ενδεικτικά: 
-εκτροφείς, 
-εµπόρους, 
-εργολάβους µεταφορών ή διοργανωτές, 
-µεταφορείς, 
-πρόσωπα που µεταφέρουν άλογα για επαγγελµατική ιππασία, ή επαγγελµατική συµµετοχή σε 
αγώνες των ζώων αυτών, 
-πρόσωπα τα οποία εµπλέκονται στην εµπορική αναπαραγωγή ή εκτροφή ζώων συντροφιάς, ή 
στην επαγγελµατική συµµετοχή των ζώων αυτών, σε αγώνες,  
- πρόσωπα τα οποία µεταφέρουν ζώα συντροφιάς για φύλαξη και παραµονή σε ενδιαιτήµατα των 
ζώων αυτών, επί πληρωµή, 
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-πρόσωπα που µετακινούν ζώα ζωολογικών κήπων, ή ζωολογικών πάρκων, 
-πρόσωπα που µετακινούν ζώα που χρησιµοποιούνται σε εκδηλώσεις ή θεάµατα. 
 
1.3.Γενικές εξαιρέσεις 
Ο Κανονισµός δεν εφαρµόζεται στην µεταφορά ζώων: 
-κατά την οποία η µεταφορά δεν συνδέεται µε οικονοµική δραστηριότητα, 
-κατά την µεταφορά από και προς τα κτηνιατρεία και τις κτηνιατρικές κλινικές, κατόπιν 
υποδείξεως του κτηνιάτρου, 
-όταν ένα µεµονωµένο ζώο συνοδεύεται από τον ιδιοκτήτη του ή άλλο υπεύθυνο πρόσωπο και 
είναι ικανό για το ταξίδι, 
-όταν ζώα συντροφιάς συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους και βρίσκονται στο όχηµα αυτού. 
Σηµειώνεται, ότι όταν µία από τις παραπάνω περιπτώσεις ισχύει, τότε µόνο η µεταφορά είναι µη 
εµπορικού χαρακτήρα. 
 
1.4.Ο κανονισµός δεν διευκρινίζει τι νοείται εµπορική δραστηριότητα, αλλά στην  παράγραφο 12 
του σκεπτικού του, δηλώνεται ότι: «Η µεταφορά για εµπορικούς σκοπούς δεν περιορίζεται στις 
µεταφορές που συνεπάγονται άµεση ανταλλαγή χρηµάτων, αγαθών, υπηρεσιών. Η µεταφορά για 
εµπορικούς σκοπούς, περιλαµβάνει µεταξύ άλλων, τις µεταφορές που παράγουν ή αποσκοπούν 
στην άµεση ή έµµεση παραγωγή κέρδους» 
 
1.5. Ειδικές εξαιρέσεις ισχύουν: 
 
-για τους κτηνοτρόφους οι οποίοι µεταφέρουν τα ζώα τους µε τα δικά τους αγροτικά οχήµατα 
ή µεταφορικά µέσα σε αποστάσεις  µικρότερες των 50 χιλιοµέτρων από την εκµετάλλευσή 
τους ή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες λόγω των γεωγραφικών συνθηκών, απαιτείται  
εποχιακή µεταφορά ορισµένων ειδών ζώων. 
Στις περιπτώσεις αυτές εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 , «Γενικοί όροι για την 
µεταφορά των ζώων» καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 27, «Επιθεωρήσεις και ετήσιες 
εκθέσεις»,σύµφωνα µε το Άρθρο 1, παρ. 2 του Κανονισµού. 
 
 -για τους µεταφορείς που διενεργούν ταξίδια σε αποστάσεις  µικρότερες των 65 χιλιοµέτρων 
δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας µεταφορέα, η εκπαίδευση των οδηγών και συνοδών ή η κατοχή 
πιστοποιητικού επαγγελµατικής ικανότητας τους, σύµφωνα µε το Άρθρο 6, παρ. 7. 
 
-για τα εγγεγραµµένα άλογα(όπως ορίζονται στις Οδηγίες 90/426 και 90/427/ΕΟΚ) δεν ισχύουν 
οι ακόλουθες διατάξεις του Κανονισµού: 
 
• άρθρο 5 παρ.4- συµµόρφωση µε τις διατάξεις του Παραρτήµατος II για την κατάρτιση 

σχεδίου δροµολογίου, 
• άρθρο 6 παρ.9- για την χρησιµοποίηση του δορυφορικού συστήµατος πλοήγησης και 

διατήρηση αρχείου καταγραφών, 
• οι διατάξεις του Παραρτήµατος I, Κεφάλαιο V-για την ανώτατη διάρκεια ταξιδιού και τα 

διαστήµατα για την παροχή νερού και τροφής και ανάπαυσης. 
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2. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ. 
 
2.1. Από την 5 Ιανουαρίου 2007  όποιος µεταφέρει ζώντα σπονδυλωτά ζώα εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ταξίδια µεγαλύτερα των 65 χιλιοµέτρων, τα οποία πραγµατοποιούνται 
στα πλαίσια οικονοµικής δραστηριότητας, πρέπει να είναι κάτοχος µίας έγκυρης άδειας, 
προκειµένου να µπορεί να πραγµατοποιήσει την µεταφορά αυτή. 
 
2.2.Προβλέπονται  δύο τύποι Άδειας: 
•   Άδεια τύπου 1, η οποία εκδίδεται για ταξίδια πάνω από 65 χιλιόµετρα και διάρκειας µέχρι 8 

ώρες, (Υπόδειγµα I) 
• Άδεια τύπου 2 η οποία εκδίδεται για να καλύψει ταξίδια πάνω από 65 χιλιόµετρα και    

διάρκεια µέχρι 8 ώρες και ταξίδια άνω των 8 ωρών. (Υπόδειγµα II) 
 
2.3. Οι άδειες των µεταφορέων εκδίδονται από τον Νοµάρχη της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
στα διοικητικά όρια της οποίας έχει την έδρα της δραστηριότητάς του ο µεταφορέας, µετά από 
εισήγηση της  οικείας ∆/νσης Κτηνιατρικής. 
Οι νέες άδειες που θα εκδοθούν, µετά την κατάργηση του Π.∆. 344/97, θα έχουν ισχύ µόνο 
για 1(ένα) έτος λόγω του ότι δεν έχει ρυθµιστεί το θέµα της εκπαίδευσης των οδηγών και 
συνοδών των ζώων σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. 286416/10.09.2004 εγκύκλιό µας, ώστε µετά 
από εξετάσεις που θα οργανωθούν από ανεξάρτητο φορέα, να είναι κάτοχοι του 
Πιστοποιητικού επαγγελµατικής ικανότητας των οδηγών και συνοδών των ζώων. Ο 
Κανονισµός δίνει µεταβατική περίοδο 1 έτους για την ρύθµιση της εκπαίδευσης των οδηγών 
και συνοδών των ζώων, δηλαδή από τις 5 Ιανουαρίου 2008 θα πρέπει οι οδηγοί και οι 
συνοδοί ζώων, να είναι κάτοχοι του εν λόγω Πιστοποιητικού, οπότε και θα εκδοθούν   άδειες 
πενταετούς ισχύος. 
 
2.4.Οι µεταφορείς για να λάβουν άδεια µεταφορέα, υποβάλλουν Αίτηση για Άδεια τύπου 1 
(Υπόδειγµα IV) και Αίτηση για Άδεια τύπου 2 (Υπόδειγµα V)στην οικεία ∆/νση Κτηνιατρικής 
 
2.5.Προκειµένου ο µεταφορέας να λάβει την άδεια τύπου 1 θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες 
απαιτήσεις: 
• Η έδρα του µεταφορέα να είναι στην Ελλάδα. Μεταφορείς από άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες, 

κράτη- µέλη της Ε.Ε. αδειοδοτούνται στη Χώρα τους. Μεταφορείς από Χώρες εκτός Ε.Ε. 
µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι εκπροσωπούνται στη 
Χώρα µας και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση και σε άλλη Χώρα. 

• Ο µεταφορέας να αποδείξει ότι αυτός και το προσωπικό του έχουν τον απαραίτητο εξοπλισµό 
και τις  λειτουργικές διαδικασίες για την συµµόρφωσή µου µε τον Κανονισµό 1/2005, 

• Ο µεταφορέας και το προσωπικό του πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί ώστε να είναι κατάλληλοι 
για την µεταφορά ζώων, 

• Ο µεταφορέας ή ο εκπρόσωπός του δεν έχουν εντοπιστεί από τις αρµόδιες αρχές να  έχουν 
υποπέσει κατά τα τρία προηγούµενα έτη από την ηµεροµηνία της  αίτησης τους για την 
απόκτηση άδειας, σε σοβαρή παράβαση των διατάξεων της κοινοτικής ή εθνικής νοµοθεσίας, 
για την προστασία των ζώων. Στην περίπτωση που ο αιτών αποδεικνύει µε στοιχεία ότι έχει 
λάβει όλα τα ικανοποιητικά  αναγκαία µέτρα για την αποφυγή περαιτέρω παραβάσεων, η 
αρµόδια αρχή κατά την κρίση της αποδέχεται τα διορθωτικά µέτρα.   

 
2.6.Οι επιπρόσθετες απαιτήσεις για την απόκτηση άδειας τύπου 2, είναι οι ακόλουθες: 
 



 4 

Έγκριση του οχήµατος 
 
2.7.Οι αιτούµενοι, χορήγηση άδειας τύπου 2, πρέπει να είναι κάτοχοι έγκυρου πιστοποιητικού 
έγκρισης οδικού µεταφορικού µέσου, (Υπόδειγµα VI), σύµφωνα µε   τις διατάξεις του άρθρου 
18, παρ.2.  
Ο υποχρεωτικός έλεγχος του οχήµατος και  η έγκρισή του αποτελεί νέα απαίτηση του 
Κανονισµού, σε σχέση µε την προηγούµενη νοµοθεσία. 
 
2.8.Οι εγκρίσεις των οχηµάτων δίδονται εφόσον αυτά τηρούν τις ειδικές απαιτήσεις του 
Παραρτήµατος Ι, Κεφάλαιο II και VI, του Κανονισµού όσον αφορά: 
-την γενική κατασκευή του οχήµατος(για όλα τα ζώα), 
-τον εξοπλισµό φόρτωσης και εκφόρτωσης των ζώων, 
-επιπρόσθετες απαιτήσεις για την διενέργεια οδικών µεταφορών, ιπποειδών, βοοειδών, 
αιγοπροβάτων, χοίρων άνω των 8 ωρών, για την οροφή, χωρίσµατα, εξοπλισµό ταίσµατος και 
ποτίσµατος, αερισµό και το δορυφορικό σύστηµα πλοήγησης. 
Τα πιστοποιητικά έγκρισης οχηµάτων χορηγούνται µετά από την έκδοση  Απόφασης του 
∆/ντή Κτηνιατρικής της οικείας Ν.Α. 
 
2.9. Ο έλεγχος κάθε οχήµατος και τα ευρήµατα του ελέγχου, απεικονίζουν µόνο, την κατάσταση 
του οχήµατος, κατά την συγκεκριµένη ηµέρα του ελέγχου. Γιαυτό το πιστοποιητικό έγκρισης 
οδικού µεταφορικού µέσου δεν αποτελεί εγγύηση ότι το όχηµα τηρεί τις απαιτήσεις για την 
διάρκεια των 5 χρόνων, που αυτό ισχύει. 
Αυτό σηµαίνει ότι η κατάσταση του οχήµατος/των οχηµάτων , αποτελεί αποκλειστική ευθύνη 
του µεταφορέα, ο οποίος φροντίζει καθ’ όλη την διάρκεια της ισχύος του πιστοποιητικού 
έγκρισης του οχήµατος, δηλαδή  τα πέντε έτη,  να τηρούν τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας. 
Σε κάθε περίπτωση ελέγχου, εάν διαπιστωθεί ότι το όχηµα δεν πληρεί τις απαιτήσεις, τότε τα 
πιστοποιητικά έγκρισης οδικού µεταφορικού µέσου, πρέπει να ανακαλούνται ή να αφαιρούνται 
οριστικά ή και να επιβάλλονται  κυρώσεις. 
 
2.10. Η αρµόδια Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α. διενεργεί έλεγχο στο όχηµα/οχήµατα των 
µεταφορέων, µετά από Αίτηση του µεταφορέα(Υπόδειγµα VIII), χρησιµοποιώντας τα  ακόλουθα 
πρωτόκολλα επιθεώρησης: 
-Πρωτόκολλο επιθεώρησης για την έγκριση οδικού οχήµατος για την µεταφορά βοοειδών, 
αιγοπροβάτων και χοίρων, σε ταξίδια άνω των 8 ωρών(Υπόδειγµα IX), 
-Πρωτόκολλο επιθεώρησης για την έγκριση οδικού οχήµατος για την µεταφορά ιπποειδών, σε 
ταξίδια άνω των 8 ωρών(Υπόδειγµα X), 
-Πρωτόκολλο επιθεώρησης για την έγκριση οδικού οχήµατος για την µεταφορά άλλων ειδών 
ζώων, σε ταξίδια άνω των 8 ωρών(Υπόδειγµα XI). 
 
2.11. Η αρµόδια Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α., όταν τα οχήµατα πληρούν τις απαιτήσεις του 
Κανονισµού, εκδίδει το πιστοποιητικό έγκρισης οδικού µεταφορικού µέσου  και στη συνέχεια 
καταχωρεί  τα πιστοποιητικά αυτά, σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, για να διευκολύνεται η 
αναγνώρισή τους πάραυτα από τις αρµόδιες αρχές όλων των κρατών- µελών, ειδικότερα στην 
περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού. 
 
2.12. Το πιστοποιητικό συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα και την αγγλική γλώσσα και φέρει 
το καθένα, ένα µοναδικό αριθµό που αποτελείται από: 
- τα αρχικά της Χώρας(EL ),  
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- ακολουθείται από τον διακριτικό αριθµό της Νοµαρχίας, στη συνέχεια,  
- αναγράφεται η ένδειξη CV(Certificate of Vehicle) και τέλος  
αναγράφεται ο αύξων αριθµός του πιστοποιητικού µε την µορφή 0001. 
 
2.13. Στην παράγραφο 4 του Άρθρου 18 του Κανονισµού, κάθε Κράτος-Μέλος είναι δυνατόν να 
χορηγήσει παρεκκλίσεις για τα οδικά οχήµατα που διενεργούν µεταφορές που δεν υπερβαίνουν 
το 12ωρο, για να φτάσουν στο τόπο του τελικού τους προορισµού, και λαµβάνουν χώρα 
αποκλειστικά στο  εσωτερικό της Χώρας µας,  από: 
� τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, 
� τις διατάξεις του ΚεφαλαίουV παρ. 1.4. στοιχείο β), του Παραρτήµατος Ι και 
� τις διατάξεις του Κεφαλαίου VI (αντί του IV που αναφέρεται στην ελληνική έκδοση του 

Κανονισµού) του Παραρτήµατος Ι. 
 
2.14. Οι παρεκκλίσεις για την Ελλάδα, αφορούν : 
�  οχήµατα µεταφοράς ιπποειδών (πλην των εγγεγραµµένων), βοοειδών, αιγοπροβάτων και 

χοίρων, σε µεταφορές που δεν υπερβαίνουν το 12ωρο και λαµβάνουν χώρα στο εσωτερικό 
της Ελλάδας, δεν είναι απαραίτητο να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού έγκρισης οδικού 
µεταφορικού µέσου.  

Παρά την παραπάνω παρέκκλιση τα οχήµατα αυτά  επιθεωρούνται από την        αρµόδια αρχή της 
Ν.Α.,  µε την χρησιµοποίηση των προαναφερόµενων  Πρωτοκόλλων επιθεώρησης για την έγκριση 
οδικού οχήµατος για την µεταφορά βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων, σε ταξίδια άνω των 8 
ωρών(Υπόδειγµα IX),και επιθεώρησης για την έγκριση οδικού οχήµατος για την µεταφορά 
ιπποειδών, σε ταξίδια άνω των 8 ωρών(Υπόδειγµα X),κατά περίπτωση και χορηγείται 
πιστοποιητικό έγκρισης του οδικού οχήµατος(Υπόδειγµα VII), το οποίο εκδίδεται στην 
ελληνική γλώσσα, λαµβάνοντας   υπόψη τις παρεκκλίσεις  του άρθρου 18, που αναφέρονται στα 
εν λόγω  Πρωτόκολλα. Στα Πρωτόκολλα  αυτά, στην τελευταία στήλη Σχόλια θα 
επισηµαίνονται οι πιο κάτω παρατιθέµενες παρεκκλίσεις  κατά περίπτωση .   
Τα Πιστοποιητικά έγκρισης των οχηµάτων αυτών επίσης   φέρουν το καθένα, ένα µοναδικό 
αριθµό  και στη συνέχεια καταχωρούνται  τα πιστοποιητικά αυτά, στην ίδια ηλεκτρονική βάση , 
όπως και τα Πιστοποιητικά έγκρισης οχηµάτων για ταξίδια άνω των 8 ωρών. 
Ειδικότερα οι παρεκκλίσεις είναι οι ακόλουθες: 
� για τους χοίρους που µεταφέρονται στα ταξίδια αυτά δεν είναι απαραίτητο να έχουν συνεχή 

πρόσβαση στο νερό(Παράρτηµα Ι, Κεφάλαίο V παρ. 1.4. στοιχείο β). του 
Κανονισµού.Παρόλα αυτά προσφέρεται στα ζώα  νερό σε κατάλληλα χρονικά διαστήµατα και 
παρέχεται στα ζώα η δυνατότητα να ποτιστούν. Οι χοίροι δεν πίνουν νερό όταν το όχηµα 
κινείται, γιαυτό το νερό πρέπει να είναι στη διάθεση των ζώων όταν είναι απαραίτητο. 

 
� οι µονωµένες οροφές δεν είναι απαραίτητες για τα οχήµατα που διενεργούν µεταφορές 

µέχρι 12 ώρες(Παράρτηµα Ι, Κεφάλαίο VI παρ. 1.1.1. του Κανονισµού) 
 
�  το σύστηµα του αερισµού µε ανεµιστήρες , η ύπαρξη αισθητήρων και το σύστηµα 

καταγραφής των θερµοκρασιών για τον  έλεγχο της θερµοκρασίας  καθώς και το 
σύστηµα προειδοποίησης δεν απαιτούνται(Παράρτηµα Ι, Κεφάλαίο VI παρ. 3 του 
Κανονισµού ), χωρίς αυτό να αποκλείει ότι θα τηρούνται τα όρια των θερµοκρασιών και θα 
εξασφαλίζεται επαρκής αερισµός, προς όφελος των ζώων. 

 
� δορυφορικό σύστηµα πλοήγησης δεν απαιτείται(Παράρτηµα Ι, Κεφάλαίο VI παρ. 4 του 

Κανονισµού), ακόµα και για τα οχήµατα που κυκλοφόρησαν µετά την 1 Ιανουαρίου 2007. 
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Παρόλα αυτά ο µεταφορέας υποχρεούται να γνωρίζει ανά πάσα στιγµή που βρίσκεται το 
όχηµά του και να εξασφαλίζεται η επικοινωνία του µε τον οδηγό του οχήµατος ή τον συνοδό 
των ζώων.  

 
2.15.Παρακαλούµε, όπως οι ∆/νσεις Κτηνιατρικής µε ιδιαίτερη σχολαστικότητα και φειδώ 
εφαρµόσουν τις παραπάνω παρεκκλίσεις, απαιτώντας από τους µεταφορείς που αιτούνται 
για την απόκτηση της άδειας µεταφορέα για την µεταφορά των ειδών ζώων, διάρκειας 12 
ωρών και µόνο στο έδαφος της Ελλάδος. 
 Για το λόγο αυτό ο µεταφορέας στο Τµήµα  1 της Αίτησης για την  χορήγηση της Άδειας τύπου 
2, θα αναγράφει µε σαφήνεια τα δροµολόγια διάρκειας µέχρι 12 ωρών που πρόκειται να 
πραγµατοποιήσει και θα διαγράφει στο Τµήµα  3 της  ίδιας Αίτησης, τις τεχνικές απαιτήσεις 
που δεν διαθέτει το όχηµά του(σχετικά µε την οροφή, την ύπαρξη αισθητήρων, το σύστηµα 
καταγραφής των θερµοκρασιών, το σύστηµα αερισµού µε ανεµιστήρες, το σύστηµα 
δορυφορικής πλοήγησης και την µη συνεχή πρόσβαση των χοίρων σε νερό) κατά παρέκκλιση 
της παραγράφου 4 του Άρθρου 18 του Κανονισµού. 
 
2.16. Η άδεια για την µεταφορά µέχρι 12 ώρες, χορηγείται αφού η αρµόδια ∆/νση 
Κτηνιατρικής της Ν.Α., : 

-χορηγήσει το Πιστοποιητικό έγκρισης του οχήµατος(µε την χρησιµοποίηση των 
αντίστοιχων Πρωτοκόλλων ) ,  
-επαληθεύσει την διάρκεια των  ταξιδιών που έχει εκ των προτέρων αναγράψει ο 
µεταφορέας στο σηµείο 5 της Αίτησής του(τύπου2), 
- επαληθεύσει ότι ο µεταφορέας είναι σε θέση να τηρήσει τις  υπόλοιπες απαιτήσεις για 
την ιχνηλασιµότητα του οχήµατός , την κατάρτιση σχεδίων έκτακτης ανάγκης. 
 

2.17 Η Άδεια της παρέκκλισης εκδίδεται µόνο στην Ελληνική γλώσσα, σύµφωνα µε το 
Υπόδειγµα III. 
 
Ιχνηλάτηση των οχηµάτων κατά την διάρκεια του ταξιδιού. 
2.17.Οι κάτοχοι άδειας τύπου 2 θα πρέπει να έχουν εκπονήσει διαδικασίες που τους επιτρέπουν 
να παρακολουθούν και να καταγράφουν τις κινήσεις των οδικών οχηµάτων που έχουν στην 
ευθύνη τους  και να βρίσκονται, όποτε είναι αναγκαίο, σε συνεχή επικοινωνία µε τους εν λόγω 
οδηγούς κατά την διάρκεια ταξιδιών µεγάλης διάρκειας. 
Ο Κανονισµός δεν προσδιορίζει πως είναι δυνατόν αυτό να πραγµατοποιηθεί, αλλά τουλάχιστον 
αναµένεται ότι ο οδηγός µπορεί να επικοινωνήσει µε το κινητό τηλέφωνο µε τον µεταφορέα. 
Επίσης θα πρέπει το όχηµα να είναι εξοπλισµένο µε ταχογράφο. 
Για την επιβεβαίωση της συµµόρφωσης του µεταφορέα µε τις ελάχιστες αυτές απαιτήσεις, οι 
αιτούµενοι µεταφορείς  υπογράφουν την σχετική δήλωση Η. της αίτησής τους . 
2.18.Επίσης οι κάτοχοι άδειας τύπου 2, που µεταφέρουν οικόσιτα ιπποειδή, εκτός των 
εγγεγραµµένων ιπποειδών, βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους, πρέπει να αποδεικνύουν ότι τα 
οχήµατά τους είναι εξοπλισµένα µε δορυφορικό σύστηµα πλοήγησης,  

- για τα οχήµατα που κυκλοφορούν για πρώτη φορά από την 1 Ιανουαρίου 2007, 
-    για  όλα τα οχήµατα   από την 1 Ιανουαρίου 2009. 

• Με το σύστηµα αυτό καταγράφονται: 
- λεπτοµέρειες των ταξιδιών που καταγράφονται στο σχέδιο δροµολογίου 
- πληροφορίες που αφορούν το άνοιγµα και το κλείσιµο της πόρτας φόρτωσης/εκφόρτωσης 

των ζώων. 
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Η απαίτηση αυτή αφορά τα οχήµατα που κυκλοφορούν για πρώτη φορά από την 1 Ιανουαρίου 
2007 και για την επιβεβαίωση της συµµόρφωσης του µεταφορέα µε τις ελάχιστη αυτή απαίτηση, 
οι αιτούµενοι µεταφορείς  υπογράφουν την σχετική δήλωση Η. της αίτησής τους και ο επίσηµος 
κτηνίατρος επαληθεύσει την ύπαρξή του. 

 
Σχέδιο έκτακτης ανάγκης 

              2.19. Οι κάτοχοι άδειας τύπου 2 θα πρέπει να έχουν εκπονήσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την 
αντιµετώπιση οποιονδήποτε απρόβλεπτης διακοπής του ταξιδιού εξαιτίας ασθένειας ή 
τραυµατισµού των ζώων. 
Για το σκοπό αυτό σε όλους τους οδηγούς και τους συνοδούς θα πρέπει να έχουν  δοθεί  οδηγίες: 

� α)για το που θα οδηγηθούν τα ζώα σε περίπτωση διακοπής ή συντόµευσης του ταξιδιού 
για οποιοδήποτε λόγο, συµπεριλαµβανοµένης της βλάβης του οχήµατος, του αποκλεισµού 
του λόγω  σύγκρουσης(οδικό ατύχηµα στον ίδιο ή καθ΄οδόν σε άλλους οδηγούς), της 
ακύρωσης του δροµολογίου του πλοίου στην περίπτωση που το όχηµα πρέπει να 
επιβιβαστεί σε πλοίο, 

� β)για την µεταφορά επαρκούς ποσότητας τροφής και νερού σε περίπτωση καθυστερήσεων 
, 

� γ)για το που θα απευθυνθεί ο οδηγός για αναζήτηση κτηνιατρικής βοήθειας σε περίπτωση 
ασθένειας ή τραυµατισµού των ζώων, 

� δ)ότι οι οδηγοί  και οι συνοδοί είναι υποχρεωµένοι  να θέτουν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης 
στη     διάθεση των επισήµων κτηνιάτρων, όταν τους ζητηθούν οποιαδήποτε στιγµή, για 
επιθεώρηση. 

 
2.20.Οι µεταφορείς πρέπει να τεκµηριώνουν  την ύπαρξη των σχεδίων έκτακτης ανάγκης για την 
αντιµετώπιση επειγόντων περιστατικών. Γιαυτό οι οδηγίες που δίνουν στους οδηγούς ή τους 
συνοδούς των ζώων θα πρέπει να είναι γραπτές , προκειµένου να τεκµηριωθούν και να τίθενται 
στην διάθεση των αρµόδιων αρχών, σε κάθε περίπτωση εθνικού ή κοινοτικού ελέγχου. 
Επίσης οι µεταφορείς στην αίτηση χορήγησης άδειας τύπου 2 επιβεβαιώνουν τη συµµόρφωση 
τους µεταφορέα µε την ελάχιστη αυτή απαίτηση, υπογράφοντας αφενός την σχετική δήλωση Η. 
της αίτησής τους αφετέρου υποβάλλουν συνηµµένα µε την εν λόγω Αίτηση, το περιεχόµενο του 
σχεδίου έκτακτης ανάγκης που έχουν εκπονήσει.. 
 
3. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ 
3.1. Η ανώτατη  διάρκεια  ταξιδιού των βοοειδών, χοίρων , αιγοπροβάτων και µη 
εγγεγραµµένων ιπποειδών  δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 ώρες. 
 
3.2.Η ανώτατη  διάρκεια  ταξιδιού για τα προαναφερόµενα είδη ζώων είναι δυνατόν να 
παρατείνεται άνω των 8 ωρών , υπό την προϋπόθεση ότι τα οχήµατα µεταφοράς πληρούν τις 
επιπρόσθετες απαιτήσεις  του Κεφαλαίου VI του Παραρτήµατος I  του Κανονισµού. 
 
3.3. Η ανώτατη διάρκεια ταξιδιού καθώς και τα διαστήµατα ποτίσµατος, παροχής τροφής και 
ανάπαυσης για τις µεταφορές άνω των 8 ωρών, παραµένουν ίδια όπως ίσχυαν στην προηγούµενη 
νοµοθεσία και περιγράφονται  στο Κεφάλαιο  VI του Παραρτήµατος I, ειδικότερα στην 
παράγραφο 1.Κατοικίδια ιπποειδή, βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίροι, υποπαράγραφοι 1.4. 
,1.5.,1.6., 1.7. και 1.8. του Κανονισµού. 
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3.4. Οι  απαιτήσεις του Κεφαλαίου VI του Παραρτήµατος I  του Κανονισµού , ισχύουν για την 
οδική, σιδηροδροµική και θαλάσσια µεταφορά των βοοειδών, χοίρων , αιγοπροβάτων και µη 
εγγεγραµµένων ιπποειδών, πλην της αεροπορικής µεταφοράς. 
 
3.5. Για τα άλλα είδη ζώων, πουλερικά, κατοικίδια πτηνά, κατοικίδια κουνέλια, πρέπει να 
παρέχεται  κατάλληλη  τροφή και νερό σε επαρκείς ποσότητες, πλην των περιπτώσεων µεταφοράς 
που διαρκεί: 
-12 ώρες, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος φόρτωσης και εκφόρτωσης ή 
-24 ώρες για τους νεοσσούς όλων των ειδών, υπό την προϋπόθεση ότι η µεταφορά ολοκληρώνεται 
εντός 72 ωρών από την εκκόλαψη, 
 
3.6. Στους µεταφερόµενους σκύλους και γάτες πρέπει να παρέχεται τροφή κατά διαστήµατα που 
δεν υπερβαίνουν τις 24 ώρες, καθώς και νερό κατά διαστήµατα που δεν υπερβαίνουν τις 8 ώρες. 
Πρέπει να υπάρχουν σαφείς γραπτές οδηγίες για την παροχή τροφής και νερού. 
 
3.7. Τα άλλα είδη ζώων πλην των αναφεροµένων στα σηµεία 3.5. και 3.6. του εγγράφου αυτού, 
µεταφέρονται  σύµφωνα µε γραπτές οδηγίες για την παροχή τροφής και νερού και λαµβανοµένων 
υπόψη των τυχόν απαιτουµένων ειδικών φροντίδων. 
 
3.8. Οι χρόνοι ταξιδιού κατά την οδική µεταφορά, δεν λαµβάνουν υπόψη τους χρόνους 
ανάπαυσης των οδηγών. Συνεπώς καθυστερήσεις ή στάσεις άλλες από αυτές που προβλέπονται 
για τα ζώα(της ενδιάµεσης  µιας  ώρας και της 24ωρης ανάπαυσης), προσµετρώνται επιπλέον στο 
χρόνο µεταφοράς των ζώων. 
 
3.9. Η απαιτούµενη 12ωρη και 24ωρη στάση για την ανάπαυση των ζώων, κατά περίπτωση, 
λαµβάνει χώρα σε σηµεία στάσης, τα οποία ονοµάζονται µε τον Κανονισµό 1/2005, σηµεία 
ελέγχου. Τα εν λόγω σηµεία θα πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις του Κανονισµού 1255/97, όπως 
αυτός τροποποιείται από τον Κανονισµό 1/2005(άρθρο 36 του Κανονισµού 1/2005) 
 
4. ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
4.1.Όταν τα ζώα µεταφέρονται θα πρέπει να συνοδεύονται από το κατάλληλο  έγγραφο 
µεταφοράς. Αυτό είναι: 
 
Για τα βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίρους και οικόσιτα ιπποειδή 
 α) για ταξίδια άνω των 8 ωρών µεταξύ Κρατών- Μελών της Ε.Ε. ή µεταξύ των Κρατών- Μελών 
της Ε.Ε και Τρίτων Χωρών, το απαραίτητο έγγραφο µεταφοράς   το σχέδιο 
δροµολογίου(Journey Log), 
 
β)για όλα τα άλλα ταξίδια αρκεί το πιστοποιητικό υγείας ή έγγραφο κυκλοφορίας, κατά 
περίπτωση. 
 
Για τα άλλα είδη ζώων συµπεριλαµβανοµένων των εγγεγραµµένων αλόγων 
 
α)για οποιοδήποτε ταξίδι οποιασδήποτε διάρκειας αρκεί το πιστοποιητικό υγείας,  που τα 
συνοδεύει κατά την µετακίνησή τους. 
 
4.2.  Στην περίπτωση που τα ζώα συνοδεύονται, από το κατά περίπτωση, κατάλληλο 
πιστοποιητικό υγείας, αυτό θα πρέπει    να παρέχει πληροφορίες   στους µεταφορείς και στους 
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επισήµους κτηνιάτρους ότι κατά την διενεργούµενη µεταφορά τηρούνται  οι µέγιστες  χρονικές 
διάρκειες καθώς  και ότι το όχηµα πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές, κατά περίπτωση. 
 
4.3. Συνεπώς το κατάλληλο κατά περίπτωση,   πιστοποιητικό υγείας  που συνοδεύει τα ζώα κατά 
την µετακίνησή τους, θα πρέπει να περιλαµβάνει τις  ακόλουθες πληροφορίες: 
 
• ιδιοκτήτη και προέλευση των ζώων, 
• τόπο αναχώρησης, 
• ηµεροµηνία και ώρα αναχώρησης, 
• τόπος προορισµού, 
• προσδοκώµενη διάρκεια ταξιδιού. 
 
4.4. Οι προαναφερόµενες πληροφορίες θα πρέπει να συµπληρώνονται σε κάθε στάδιο του 
ταξιδιού  και να διατίθενται σε περίπτωση κάθε ελέγχου. 
 
4.5.Θα διατηρούνται οι παραπάνω πληροφορίες, για διάστηµα 6 µηνών, µετά την ολοκλήρωση 
του ταξιδιού. 
 
Σχέδιο δροµολογίου 
 
4.6. Ο σκοπός του Σχεδίου ∆ροµολογίου είναι να εξασφαλιστεί ότι τα ταξίδια διάρκειας άνω των 
8 ωρών, µεταξύ Κρατών- Μελών της Ε.Ε. ή µεταξύ των Κρατών- Μελών της Ε.Ε και Τρίτων 
Χωρών, έχουν εκ των προτέρων κατάλληλα προγραµµατιστεί και σχεδιαστεί, ώστε να µην 
παραβιαστεί η  ανώτατη διάρκειά τους καθώς και η απαίτηση ότι έχουν παρασχεθεί στα ζώα 
διαστήµατα για το πότισµα, το τάισµα και την ανάπαυσή τους.  
Το σχέδιο δροµολογίου  συνοδεύει τα µεταφερόµενα ζώα καθόλη την διάρκεια του ταξιδιού. 
4.7. Πριν την  έναρξη του ταξιδιού ο µεταφορέας πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: 
• Προγραµµατίζει το ταξίδι του και συµπληρώνει το Τµήµα1 του Σχεδίου δροµολογίου, 
 
•   Ο διοργανωτής δίνει σε κάθε Σχέδιο ∆ροµολογίου ένα µοναδικό αριθµό, τον οποίο 

αναγράφει σε κάθε σελίδα του. Το πρωτότυπο συνολικό  Σχέδιο ∆ροµολογίου υποβάλλεται 
για έλεγχο στην αρµόδια αρχή του τόπου αναχώρησης και προκειµένου αυτή να εκδώσει το 
Υγειονοµικό Πιστοποιητικό, 10 ηµέρες πριν την έναρξη του ταξιδιού, 

 
• Η αρµόδια Αρχή του τόπου που αρχίζει το ταξίδι, ελέγχει αν το υποβληθέν Σχέδιο 

∆ροµολογίου είναι ρεαλιστικό και σε συµµόρφωση µε τον Κανονισµό, καθώς και την άδεια 
του µεταφορέα, το πιστοποιητικό τις έγκρισης του οχήµατος  και(από την 5 Ιανουαρίου 2008), 
το πιστοποιητικό επαγγελµατικής επάρκειας των οδηγών/συνοδών. 

 
• Όταν διαπιστωθεί από την Αρµόδια Αρχή του τόπου αναχώρησης, ότι τα υποβληθείσες 

προαναφερόµενες πληροφορίες είναι σε συµµόρφωση µε τον Κανονισµό, υπογράφεται, 
σφραγίζεται και τίθεται η ηµεροµηνία έγκρισής του. 

 
• Το Σχέδιο ∆ροµολογίου έχει ισχύ για 10 ηµέρες από την ηµέρα που αυτό υπογράφεται και 

σφραγίζεται από την Αρµόδια Αρχή του τόπου αναχώρησης. Στην περίπτωση που η έναρξη 
του ταξιδιού ξεπεράσει την προθεσµία των 10  ηµερών θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου στην 
Αρµόδια Αρχή. 
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4.8. Αποτελείται από 5 τµήµατα- σελίδες, οι οποίες είναι κολληµένες µεταξύ τους: 
• Τµήµα 1- Προγραµµατισµός πριν την έναρξη του ταξιδιού:  

-Συµπληρώνεται πλήρως, από τον διοργανωτή ο οποίος είναι το αρµόδιο πρόσωπο               
για  τον προγραµµατισµό της συνολικής διάρκειας του ταξιδιού. Είναι δυνατόν αυτός να 
είναι: 

- µεταφορέας(ή και µη µεταφορέας) που αναθέτει   µε υπεργολαβία σε έναν τουλάχιστον 
άλλο µεταφορέα µέρος του ταξιδιού , 

- φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει αναθέσει ταξίδι σε έναν ή περισσότερους 
µεταφορείς. 

Οι εν λόγω µεταφορείς πρέπει να είναι κάτοχοι Άδειας τύπου 2, τα οχήµατά τους να έχουν 
εγκριθεί και οι συνοδοί των ζώων να είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού επαγγελµατικής 
επάρκειας. 
-Στην περίπτωση που ο διοργανωτής είναι µεταφορέας στο κουτί 1.1. του Τµήµατος 1  
συµπληρώνεται το όνοµα του µεταφορέα και ο αριθµός της άδειας του µεταφορέα. 

-Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια της µεταφοράς, φορτώνονται ζώα από περισσότερους  
του ενός τόπους αναχώρησης ή  τα ζώα εκφορτώνονται σε περισσότερους του ενός τόπους 
προορισµού θα πρέπει να φαίνονται  οι επιµέρους τόποι αναχώρησης   
- Παρότι  το Τµήµα 1 δεν φέρει  κουτί για την σφραγίδα της αρµόδιας Αρχής του τόπου 
αναχώρησης των ζώων, η οποία εκδίδει  και εγκρίνει  το σχέδιο    ∆ροµολογίου, το Τµήµα 1 
του σχεδίου δροµολογίου θα πρέπει να είναι πάντα σφραγισµένο από την παραπάνω αρµόδια 
Αρχή του τόπου αναχώρησης. Το σχέδιο δροµολογίου έχει ισχύ µέχρι 10 ηµέρες από την 
ηµεροµηνία σφράγισής του. 
 

• Τµήµα 2- Τόπος αναχώρησης: Τα επιµέρους σηµεία από το 1-7 συµπληρώνονται από τον 
κάτοχο των ζώων(φύλακα ή υπεύθυνος κέντρου συγκέντρωσης του τόπου αναχώρησης 
των ζώων) και τα    επιµέρους σηµεία 8-11 από τον επίσηµο κτηνίατρο ο οποίος επιβλέπει 
τις φορτώσεις των ζώων. Και τα παραπάνω δύο πρόσωπα συµπληρώνουν αντίστοιχα τα 
επιµέρους σηµεία που τους αφορούν, πριν το όχηµα εγκαταλείψει τις εγκαταστάσεις του 
τόπου αναχώρησης, 

 
• Τµήµα 3- Τόπος προορισµού: Συµπληρώνονται από τον φύλακα των ζώων, στον τόπο 

τελικού προορισµού τα επιµέρους σηµεία1-7 ή από τον επίσηµο κτηνίατρο εάν αυτός 
πραγµατοποιήσει επίσηµο έλεγχο  στο σηµείο εξόδου, όταν τα ζώα έχουν προορισµό την 
Τρίτη χώρα, καθώς και τα αποτελέσµατα των ελέγχων κουτί 5., 5.1,5.2 . 

      Στο κουτί 4.3 συµπληρώνεται τα στοιχεία του οδικού οχήµατος δηλαδή ο αριθµός της   
      πινακίδας του οχήµατος, ο αριθµός του πιστοποιητικού έγκρισης του οχήµατος. 

Στο κουτί 4.4 συµπληρώνεται ο µέση επιφάνεια φόρτωσης ανά ζώο, η οποία  υπολογίζεται 
διαιρώντας την   επιφάνεια  φόρτωσης των ορόφων , η οποία       προκύπτει από το 
πιστοποιητικό έγκρισης του οχήµατος(κουτί 3 του πιστοποιητικού έγκρισης του οχήµατος) 
δια του αριθµού των ζώων που έχουν φορτωθεί . Ο αριθµός των ζώων προκύπτει από το 
κουτί 4 του Τµήµατος 2 του Σχεδίου ∆ροµολογίου. 
Στο κουτί 4.5 συµπληρώνονται αντίστοιχα τα κουτιά της συµµόρφωσης ή της µη 
συµµόρφωσης,  εάν το υπόλοιπο    του σχεδίου δροµολογίου έχει συµπληρωθεί πλήρως και 
τα όρια ταξιδιού δεν έχουν παραβιαστεί. 
Οποιαδήποτε µη συµµόρφωση  έχει καταγραφεί στις επιµέρους στήλες του 5.2, θα πρέπει να  
αναγράφεται και στην Έκθεση Ανωµαλιών του Τµήµατος 5 του Σχεδίου ∆ροµολογίου , 
αντίγραφο του οποίου επιστρέφεται στην Αρµόδια αρχή του τόπου αναχώρησης, που έκδωσε 
και σφράγισε το Σχέδιο ∆ροµολογίου. 
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  Αντίγραφα θα πρέπει να διατηρεί ο µεταφορέας και ο φύλακας του τόπου προορισµού για 
χρονικό διάστηµα  3 ετών 
 

• Τµήµα 4-∆ήλωση του µεταφορέα: Συµπληρώνεται  από τον οδηγό/συνοδό κατά την 
διάρκεια της µεταφοράς για να καταγραφούν τα πραγµατικά γεγονότα (πραγµατικό 
δροµολόγιο που ακολουθήθηκε, πραγµατικοί χρόνοι ταξιδίου και διαστήµατα παροχής 
τροφής, νερού και ανάπαυσης των ζώων, αιτιολογία των τυχόν διαφοροποιήσεων  που   
έλαβαν χώρα ή του εντοπισµού νεκρών ή τραυµατισµένων  ζώων) κατά την διενέργεια της 
µεταφοράς . Τα επιµέρους σηµεία του Τµήµατος αυτού  πρέπει να συµπληρωθούν σε κάθε 
στάδιο του ταξιδιού, ώστε κατά τον έλεγχο των σταδίων αυτών, από τον επίσηµο κτηνίατρο , 
να είναι σε θέση αυτός να επαληθεύσει ότι η µεταφορά πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια των 
απαιτήσεων του Κανονισµού.   
Οποιαδήποτε διαφοροποίηση µεταξύ του προγραµµατισµένου και του πραγµατικού 
διενεργηθέντος ταξιδιού, θα πρέπει να αιτιολογείται ο αριθµός τυχόν θανάτων ή 
τραυµατισµών ζώων, που έλαβαν χώρα καθώς και οι λόγοι των θανάτων ή των 
τραυµατισµών. 
Ειδικότερα συµπληρώνονται η ηµεροµηνία και η ώρα άφιξης και αναχώρησης στα σηµεία 
ανάπαυσης, µεταφόρτωσης ή εξόδου, η διάρκεια στάσης και η αιτιολογία της στάσης(για 
ανάπαυση, µεταφόρτωση ή στάση σε σηµείο εξόδου). 
Συµπληρώνεται η πραγµατική ηµεροµηνία και ώρα άφιξης στο τόπο προορισµού και 
συγκρίνεται µε την αντίστοιχη στα σηµεία 4.2 και 4.3 του Τµήµατος 1 του Σχεδίου 
∆ροµολογίου  
 Τόσο ο  οδηγός/οι οδηγοί και ο  µεταφορέας υπογράφουν το Τµήµα 4 του  Σχεδίου 
∆ροµολογίου , επιβεβαιώνοντας την ορθότητα των      καταγεγραµµένων       πληροφοριών   
και ενηµερώνουν τις αρµόδιες αρχές του τόπου αναχώρησης για οποιοδήποτε συµβάν κατά 
την διάρκεια του ταξιδιού, έχει ως αποτέλεσµα το θάνατο των ζώων  επιστρέφοντας το 
Σχέδιο ∆ροµολογίου στην Αρµόδια Αρχή του τόπου αναχώρησης, εντός 1 µηνός από την 
ολοκλήρωση του. 
 

• Τµήµα 5 – Έκθεση  Ανωµαλιών: Οποιοδήποτε πρόσωπο διαπιστώσει µη συµµόρφωση της 
διενεργούµενης µεταφοράς, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, υποχρεούται να συµπληρώσει και 
να στείλει στην αρµόδια αρχή του τόπου αναχώρησης την Έκθεση Ανωµαλιών, 
επισυνάπτοντας αντίγραφο του Τµήµατος 1- Προγραµµατισµός, του Σχεδίου ∆ροµολογίου. 
Στα πρόσωπα αυτό περιλαµβάνονται, επίσηµοι κτηνίατροι που διενεργούν έλεγχο, 
µεταφορείς και φύλακες των ζώων στους τόπους αναχώρησης και προορισµού. 
Στην περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη του επισήµου κτηνιάτρου η µη συµµόρφωση, 
υποχρεώνει των υπεύθυνο της µεταφοράς ή των ζώων να λάβει µέτρα για την διόρθωση των 
παρατυπιών πριν το ταξίδι συνεχιστεί και ενηµερώνει τις κατά περίπτωση αρµόδιες αρχές. 

 
5. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
  
5.1.Κατά την  θαλάσσια µεταφορά  που πραγµατοποιείται µε φέρρυ µπόουτς(Roll-on Roll-off ), 
στα οποία τα οχήµατα µεταφοράς επιβιβάζονται για να συνεχίσουν το ταξίδι τους, στο οποίο 
συµπεριλαµβάνεται αυτή, τα πλωτά αυτά µέσα δεν απαιτείται να εγκρίνονται και να χορηγείται 
Πιστοποιητικό έγκρισης µεταφορικού µέσου. 
 
5.2. Αντίθετα , κατά την θαλάσσια µεταφορά ,που πραγµατοποιείται µε πλοία (πλωτούς 
σταύλους), σε απόσταση µεγαλύτερη των 10 ναυτικών µιλίων, όλα τα πλοία θα πρέπει να 
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ελεγχθούν από την αρµόδια αρχή του τόπου που ο ιδιοκτήτης τους λειτουργεί την έδρα της 
επιχείρησής του. Στην περίπτωση που  πληρούν τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου IV, Τµήµα 1, 
του Παραρτήµατος 1 του Κανονισµού, η αρµόδια αρχή εκδίδει το Πιστοποιητικό έγκρισης 
των πλοίων, σε δύο γλώσσες µε διάρκεια ισχύος 5 έτη. 
Τα πιστοποιητικά αυτά καταχωρίζονται σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων κατά τρόπο που να 
επιτρέπει να αναγνωρίζονται άµεσα από τις αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών- µελών. 
 
5.3. Η µεταφορά των ζώων µε πλωτά µέσα θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τους τεχνικούς 
κανόνες του Παραρτήµατος 1του Κανονισµού, όσον αφορά στην ικανότητα των προς µεταφορά 
ζώων(Κεφάλαιο I ), τον εξοπλισµό των µεταφορικών µέσων(παρ.1 του Κεφαλαίου I I) και τους 
επιπρόσθετους κανόνες για τα πλοία µεταφοράς ζώων (Κεφάλαιο IV, Τµήµα1 και  Τµήµα 2). 
6. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
 
6.1 ∆εν απαιτείται ο έλεγχος και η έγκριση  του αεροπλάνου ή η έκδοση πιστοποιητικού έγκρισης, 
όπως απαιτείται για τα οδικά οχήµατα και τα πλοία. 
Ο Κανονισµός απαιτεί να τηρούνται οι κανόνες και οι προδιαγραφές του ∆ιεθνούς Οργανισµού 
ΙΑΤΑ. 
Κατά την αεροπορική  µεταφορά θα πρέπει να τηρούνται οι  τεχνικοί κανόνες του Παραρτήµατος 
1 του Κανονισµού, όσον αφορά στην ικανότητα των προς µεταφορά ζώων(Κεφάλαιο I ), τον 
εξοπλισµό των µεταφορικών µέσων(του Κεφαλαίου I I) και ορισµένες επιπρόσθετες ειδικές 
απαιτήσεις για την αεροπορική µεταφορά(παράγρ.4 του Κεφαλαίου I I). 
 
Παρακαλούµε για την ενηµέρωση όλων των εµπλεκοµένων  επαγγελµατιών και την πιστή 
τήρηση της παρούσας εγκυκλίου. 
 
Με ταχυδροµείο                              Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  ∆/ΝΣΗΣ                   
& e-mail                                                           ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 
 
                                                                     ΒΑΣ.  ΜΠΑΤΖΗΛΙΩΤΗΣ 
                                                                            (υπογεγραµµένο) 
 
Συνηµµένα: 
1)   Υποδ .I      άδειας τύπου1 (σελ. 14) , 
2)   Υποδ.II   άδειας τύπου2 (σελ. 15-16), 
3)   Υποδ.III άδειας 12 ωρών(σελ. 17-18), 
4)  Υποδ. IV αίτησης άδ. τύπου 1(σελ. 19-21), 
5)   Υποδ. V αίτησης  άδ. τύπου 2(σελ. 22-25), 
6)   Υποδ. VI έγκρισης οχήµατος άνω των 8 ωρών(σελ.26-27), 
8)   Υποδ. VII  έγκρισης οχήµατος 12 ωρών(σελ.28-29), 
9)   Υποδ. VIII αίτηση ενδιαφεροµένου για έγκριση οχήµατος(σελ. 30) 
10) Υποδ.IX   Πρωτ. επιθ. οχήµ. για βοοειδή, χοίρους, αιγοπρόβατα(σελ. 31-44), 
11) Υποδ.X    Πρωτ. επιθ. οχήµ. για ιπποειδή(σελ.45-56), 
12)  Υποδ.XI      Πρωτ. επιθ. οχήµ. για άλλα είδη ζώων(σελ.57-61), 
13) Πίνακας υπολογισµού γωνίας κλίσης ράµπας(σελ.62) 
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Υπόδειγµα I 

Α∆ΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΣΠΟΝ∆ΥΛΩΤΩΝ ΖΩΩΝ 
ΓΙΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΟΚΤΩ (8) ΩΡΕΣ 

(ΤΥΠΟΥ 1) 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
   Έχοντας υπόψη : 
Α)  Τις διατάξεις του Κανονισµού 1/2005 «Προστασία των ζώων κατά την µεταφορά και 
συναφείς δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθµ 1255/97 >> του Συµβουλίου 
Β)    την  από ………………… σχετική αίτηση του ενδιαφεροµένου 
Γ)    την  από ………………… σχετική εισήγηση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας 
                                                    Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

Την Χορήγηση της κάτωθι άδειας  : 
 

1.        ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 

2.        ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 
 
2.1         Επωνυµία της εταιρείας 

ΤΥΠΟΣ  1 
                             

∆ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 
Γ ΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  ΜΕΓΑΛΗΣ  

∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 
2.2        ∆ιεύθυνση   

2.3        Πόλη 2.4    Ταχυδροµικός κώδικας 2.5       Κράτος µέλος  

2.6        Τηλέφωνο 2.7     Φαξ 
 

2.8 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
 

3.      3.          Η Α∆ΕΙΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ  
 Κατηγορίες  Ζώων �                                                                  Μεταφορικά µέσα �                     

                                                                                                                                                                                                                                    
∆ιευκρινίστε  εδώ :  

                                                          Ηµεροµηνία λήξεως ισχύος       

4.          ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΕΚ∆Ι∆ΕΙ ΤΗΝ Α∆ΕΙΑ  
 
 4.1         Ονοµασία και ∆ιεύθυνση της ∆/νσης Κτηνιατρικής  της Nοµαρχιακής  Αυτοδιοίκησης (Ν.Α) 

 4.2        Τηλέφωνο 
 

    4.3     Φαξ 4.4 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 

 4.5   Ηµεροµηνία                         4.6     Τόπος                                 4.7       Επίσηµη  σφραγίδα 
 
 
 4.8   Ονοµατεπώνυµο και υπογραφή του Nοµάρχη της οικείας Ν. Α .: 
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Υπόδειγµα II 

Α∆ΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ   ΓΙΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 8 ΩΡΩΝ(ΤΥΠΟΥ 2) 
AUTHORISATION TO TRANSPORT ANIMALS IN LONG JOURNEUS  (ΤYPE 2) 

                                                
                                 ΑΠΟΦΑΣΗ  /DECISION 
 
   Έχοντας υπόψη / Having regard to :                                                                                                                               
 
   Α)    Τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συµβουλίου περί  
            προστασίας των ζώων κατά την µεταφορά και συναφείς δραστηριότητες  
            και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του  
            κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/97 
            The provisions of Regulation (E.C.)No 1/2005 of the Council concerning the   

            Protection of the animal during transport and related operations and  amending                                                                                                       

            Directive 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulation (EC) No 125/975 
 
    Β)   την από ………………………. (Ηµ/νία) σχετική αίτηση του ενδιαφεροµένου                                       
         The application of …………………. (Date) of  the above mentioned applicant.                                          
 
   Γ ) την από……………….(Ηµ/νία) σχετική εισήγηση της Κτηνιατρικής  Υπηρεσίας                                                                                                                                                 
   C)  The relevant proposal of …………………….(Date) of the Veterinary Service.                                           
 
                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ                                                                                                                       
                                                       We decide                                                                                         
 

Την Χορήγηση της κάτωθι άδειας  : 
            We grant the following authorization : 
 

1.        ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 
           TRANSPORTER AUTHORISATION No 

2.        ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 
          TRANSPORTER IDENTIFICATION 
2.1      Επωνυµία της εταιρείας 
          Company name 

                     ΤΥΠΟΣ  2 
                      TYPE    2 
                             

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ            

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ      

ΜΕΓΑΛΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 
VALID FOR ALL JOURNEYS 

   INCLUDING LONG JOURNEYS 
2.2 ∆ιεύθυνση  
             Address 
2.3        Πόλη 
             Town 

2.4    Ταχυδροµικός 
κώδικας 
          Postal  code 

2.5       Κράτος µέλος  
            Member State 
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2.6        Τηλέφωνο 
             Telephone 

2.7     Φαξ 
          Fax 

2.8         Ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο 
               Email 

3.      3.           ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ αποκλειστικά για ορισµένες (α)  
  SCOPE OF THE AUTHORIZATION limited to certain  
 Κατηγορίες  Ζώων �                                                                       Μεταφορικά µέσα � 

        Types of animals       �                                                                    Modes of transport   � 
                  

 
 
               
               

                                                                                                                                                                                                                                    
∆ιευκρινίστε  εδώ :  
Specify here:  
                                                          Ηµεροµηνία λήξεως ισχύος  ….. 
                                                          Expiry date……     

4.          ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΕΚ∆Ι∆ΕΙ ΤΗΝ Α∆ΕΙΑ  
               AUTHORITY ISSUING THE AUTHORIZATION 
 

 4.1.Ονοµασία και ∆ιεύθυνση της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης: 
 
 

              Name and address of the authority: 
 
 
 

4.2 Τηλέφωνο 
              Telephone 

4.3 Φαξ 
               Fax 

4.4 Ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο 
E-mail 

 4.5       Ηµεροµηνία                          4.6     Τόπος                           4.7       Επίσηµη  σφραγίδα 
 Date                                                 Place                                        Official stamp 
 
                                                                                                   

4.8 Ονοµατεπώνυµο και υπογραφή Νοµάρχη:  
                             
                Name and signature of the Prefect: 
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                                                                                           Υπόδειγµα III 
Α∆ΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ   ΓΙΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 12 ΩΡΕΣ 

  
                                                             

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
   Έχοντας υπόψη:                                                                                                                                
 
   Α)    Τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συµβουλίου περί  
            προστασίας των ζώων κατά την µεταφορά και συναφείς δραστηριότητες  
            και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του  
            κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/97 
 
    Β)   την από ………………………. (Ηµ/νία) σχετική αίτηση του ενδιαφεροµένου 
                                      
    Γ ) την από……………….(Ηµ/νία) σχετική εισήγηση της Κτηνιατρικής  Υπηρεσίας                                                                                                                                                 
                                         
                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ                                                                                                                     
                                                        

Την Χορήγηση της κάτωθι άδειας  :            : 
 

1.        ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 
            

2.        ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 
           
2.1      Επωνυµία της εταιρείας 
           

ΤΥΠΟΣ  ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ 
                                                   
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  
ΜΕΧΡΙ 12 ΩΡΕΣ, ΜΟΝΟ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ            

2.2 ∆ιεύθυνση  
 
2.3        Πόλη 
              

2.4    Ταχυδροµικός κώδικας 
 

2.5       Τηλέφωνο 
              

2.6    Φαξ 
           

2.7 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
                

3.      3.           ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ Α∆ΕΙΑΣ αποκλειστικά για ορισµένες (α)  
Κατηγορίες  Ζώων �                                                                       Μεταφορικά µέσα � 

                  
 

 
               
                                                                                                                                                                                                                               
∆ιευκρινίστε  εδώ :  
 
                                                          Ηµεροµηνία λήξεως ισχύος  ….. 
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4.         ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΕΚ∆Ι∆ΕΙ ΤΗΝ Α∆ΕΙΑ  
                
 

 4.1.Ονοµασία και ∆ιεύθυνση της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης: 
 
 

 
 
 

4.2 Τηλέφωνο 
               

4.3 Φαξ 
                

4.4 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
 

 4.5      Ηµεροµηνία                          4.6   Τόπος                           4.7       Επίσηµη  σφραγίδα 
 

  
4.8  Ονοµατεπώνυµο και υπογραφή Νοµάρχη:  
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Υπόδειγµα IV 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΤΥΠΟΥ 1 

ΤΜΗΜΑ 1-Στοιχεία του αιτούντος(ανάλογα αν πρόκειται για φυσικό ή νοµικό πρόσωπο). 
 

                       1.α.Γράφετε το όνοµα του φυσικού προσώπου: 
• Επίθετο:……………………………………………………………… 
•  Όνοµα:…………………………………………………………………………  
• Ηµεροµηνία και έτος γεννήσεως:………………………………………….. 

  β.Γράφετε την επωνυµία του νοµικού προσώπου: 
• Όνοµα εταιρείας: 

Αναγράψατε τυχόν άλλες εµπορικές επωνυµίες της εταιρείας σας, τις οποίες χρησιµοποιείτε για 
την µεταφορά ζώων. 
• Όνοµα υπευθύνου εταιρείας: 

 
2.Ταχυδροµική ∆/νση της έδρας του µεταφορέα*: 
• Οδός :……………………………………………Αριθµός:………………………... 
• Ταχ.Κώδικας:…………………………………….. 
• Χώρα:……………………………………………… 
 

3.  Αριθµός Τηλεφώνου :……………………………… 
• Αριθµός FAX            :……………………………… 
• Ηλεκτρονική ∆/νση(e-mail):………………………. 
 

4. Μέσο µεταφοράς(σηµειώστε τι αφορά):   
•  οδικό                  �      
• θαλάσσιο            �   
• αεροπορικό         �   
• σιδηροδροµικό   � 

 
5.Έχετε λάβει άδεια µεταφορέα σύµφωνα µε το Π.∆.344/97; 
   ΝΑΙ                           ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ παρακαλώ , δώστε λεπτοµέρειες: 
 

΄Ονοµα / Επωνυµία  Άλλη επωνυµία Κωδικός αριθµός 
µεταφορέα 

   
   
   
   

*   ∆εν γίνεται αποδεκτή Ταχυδροµική Θυρίδα 
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ΤΜΗΜΑ 2- Παραβάσεις  και Κυρώσεις 
 
7.Ο αιτών ή ο εκπρόσωπος του για την άδεια τύπου 1 ,έχει κατά τα τρία προηγούµενα έτη από την 
ηµεροµηνία της παρούσας αίτησης, εντοπιστεί από τις αρµόδιες αρχές ότι έχει υποπέσει σε 
σοβαρή παράβαση των διατάξεων της κοινοτικής ή εθνικής νοµοθεσίας, για την προστασία των 
ζώων; 
   ΝΑΙ                         ΟΧΙ 
 
Εάν ΝΑΙ, παρακαλώ δώστε λεπτοµέρειες για την παράβαση:           

  
Ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου: 
Επωνυµία νοµικού προσώπου: 
Ηµεροµηνία/ες  παράβασης: 
Πλήρης περιγραφή των παραβάσεων ( νοµοθεσία που παραβιάστηκε, κύρωση που 
επεβλήθη, Αρχή που την επέβαλλε, µέτρα που έλαβε ο µεταφορέας  για να µην 
επαναληφθεί παράβαση των διατάξεων για την προστασία των ζώων κατά την 
µεταφορά). 
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ΤΜΗΜΑ 3-∆ήλωση και Υπογραφή  
 
8.Ο υπογράφων δηλώνω υπεύθυνα ότι: 
 
Α. Είµαι υπεύθυνος για την εγκυρότητα των πληροφοριών που έχουν συµπληρωθεί στην παρούσα 
αίτηση, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών για άλλα πρόσωπα. 
 
Β. Στην περίπτωση που οι πληροφορίες που αναφέρονται στη παρούσα αίτηση, είναι ψευδείς, 
κατανοώ ότι η αίτηση αυτή δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή και ότι διαπράττω ποινικό αδίκηµα. 
 
Γ.   ∆ιενεργώ κάθε   αναλαµβανόµενη   µεταφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 
1/2005. 
 
∆. ∆εν πρόκειται να µεταφέρω ζώα πριν την έκδοση της άδειας που προσδιορίζεται από  τις 
διατάξεις του Κανονισµού 1/2005. 
 
Ε.    Θα ενηµερώνω την αρµόδια ∆/νση Κτηνιατρικής για κάθε αλλαγή των πληροφοριών που έχω 
υποβάλλει στην παρούσα αίτηση, εντός 15 ηµερών από την ηµεροµηνία που πραγµατοποιήθηκαν 
οι αλλαγές αυτές . 
 
ΣΤ. ∆ιαθέτω επαρκές και κατάλληλο προσωπικό, εξοπλισµό και λειτουργικές διαδικασίες για την 
συµµόρφωσή µου µε τον Κανονισµό 1/2005 και ότι εµπιστεύοµαι τα ζώα που µεταφέρω σε 
πρόσωπα που έχουν επιδείξει την επαγγελµατική τους επάρκεια σύµφωνα µε τον Κανονισµό. 
 
Ζ. Θα έχω µαζί µου την άδεια και θα την επιδεικνύω σε κάθε έλεγχο από την αρµόδια Αρχή της 
Χώρας . 
Ηµεροµηνία: 
 
Υπογραφή: 
 
Ολογράφως το όνοµα και το επίθετο: 
 
Θέση : 
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                                                                                                        Υπόδειγµα V 
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΤΥΠΟΥ 2 

 
ΤΜΗΜΑ 1-Στοιχεία του αιτούντος(ανάλογα αν πρόκειται για φυσικό ή νοµικό πρόσωπο). 
 
1.α.  Γράφετε το όνοµα του φυσικού προσώπου: 
• Επίθετο:…………………………………………………………………………… 
•    Όνοµα:……………………………………………………………………………  
• Ηµεροµηνία και έτος γεννήσεως:………………………………………………. 

   β.Γράφετε την επωνυµία του νοµικού προσώπου: 
• Όνοµα εταιρείας: 
• Αναγράψατε τυχόν άλλες εµπορικές επωνυµίες της εταιρείας σας, τις οποίες 

χρησιµοποιείτε για την µεταφορά ζώων. 
 
• Όνοµα υπευθύνου εταιρείας:……………………………………………………… 
• Ταχυδροµική ∆/νση της έδρας του µεταφορέα* : 
• Οδός :……………………………………………Αριθµός:………………………... 
• Ταχ.Κώδικας:…………………………………….. 
• Χώρα:……………………………………………… 

3.  Αριθµός Τηλεφώνου :……………………………… 
• Αριθµός FAX            :……………………………… 
• Ηλεκτρονική ∆/νση(e-mail):………………………. 

4. Μέσο µεταφοράς(σηµειώστε τι αφορά):   
•  οδικό                  �      
• θαλάσσιο            �   
• αεροπορικό         �   
• σιδηροδροµικό   � 

5. Αναγράψατε, εάν θα διενεργείτε ταξίδια µέχρι 12 ώρες και µόνο εντός των ορίων της Χώρας 
µας** ; 
   ΝΑΙ                           ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ παρακαλώ , δώστε λεπτοµέρειες** *: 
 
 
 
6.Έχετε λάβει άδεια µεταφορέα σύµφωνα µε το Π.∆.344/97; 
   ΝΑΙ                           Όχι  
 
Αν ΝΑΙ παρακαλώ , δώστε λεπτοµέρειες: 
΄Ονοµα / Επωνυµία  Άλλη επωνυµία Κωδικός αριθµός 

µεταφορέα 
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ΤΜΗΜΑ 2- Παραβάσεις  και Κυρώσεις 
 
7.Ο αιτών ή ο εκπρόσωπος του για την άδεια τύπου 2 ,έχει κατά τα τρία προηγούµενα έτη από την 
ηµεροµηνία της παρούσας αίτησης, εντοπιστεί από τις αρµόδιες αρχές ότι έχει υποπέσει σε 
σοβαρή παράβαση των διατάξεων της κοινοτικής ή εθνικής νοµοθεσίας, για την προστασία των 
ζώων; 
   ΝΑΙ                         ΟΧΙ 
 
Εάν ΝΑΙ, παρακαλώ δώστε λεπτοµέρειες για την παράβαση: 
  
Ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου: 
Επωνυµία νοµικού προσώπου: 
Ηµεροµηνία/ες  παράβασης: 
Πλήρης περιγραφή των παραβάσεων ( νοµοθεσία που παραβιάστηκε, κύρωση που 
επεβλήθη, Αρχή που την επέβαλλε, µέτρα που έλαβε ο µεταφορέας  για να µην 
επαναληφθεί παράβαση των διατάξεων για την προστασία των ζώων κατά την 
µεταφορά). 
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ΤΜΗΜΑ 3-∆ήλωση και Υπογραφή  
 
8.Ο υπογράφων δηλώνω υπεύθυνα ότι: 
Α. Είµαι υπεύθυνος για την εγκυρότητα των πληροφοριών που έχουν συµπληρωθεί στην παρούσα 
αίτηση, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών για άλλα πρόσωπα. 
 
Β. Στην περίπτωση που οι πληροφορίες που αναφέρονται στη παρούσα αίτηση, είναι ψευδείς, 
κατανοώ ότι η αίτηση αυτή δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή και ότι διαπράττω ποινικό αδίκηµα. 
 
Γ. ∆ιενεργώ κάθε αναλαµβανόµενη µεταφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού 1/2005 . 
 
∆. ∆εν πρόκειται να µεταφέρω ζώα πριν την έκδοση της άδειας, όπως προσδιορίζεται από τις 
διατάξεις του Κανονισµού 1/2005. 
 
Ε. Θα ενηµερώνω την αρµόδια ∆/νση Κτηνιατρικής για κάθε αλλαγή των πληροφοριών που έχω 
υποβάλλει στην παρούσα αίτηση, εντός 15 ηµερών από την ηµεροµηνία που πραγµατοποιήθηκαν 
οι αλλαγές (ισχύει για οδική  µεταφορά µέχρι 12 ωρών).. 
 
ΣΤ. Έχω επαρκές και κατάλληλο προσωπικό, εξοπλισµό και λειτουργικές διαδικασίες για την 
συµµόρφωσή µου µε τον Κανονισµό 1/2005 και ότι εµπιστεύοµαι τα ζώα που µεταφέρω σε 
πρόσωπα που έχουν επιδείξει την επαγγελµατική τους επάρκεια σύµφωνα µε τον Κανονισµό. 
 
Ζ.   Θα έχω µαζί µου την άδεια και θα την επιδεικνύω σε κάθε έλεγχο από την αρµόδια αρχή της 
Χώρας ή άλλης αρµόδιας αρχής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης(η δεύτερη περίπτωση 
διαγράφεται στη περίπτωση οδικής  µεταφοράς µέχρι 12 ωρών). 
 
Η. Κατανοώ την ανάγκη ανά πάσα στιγµή να είµαι σε θέση να παρακολουθώ και να καταγράφω 
τις κινήσεις του/των  οχήµατος/οχηµάτων µου και να βρίσκοµαι σε επικοινωνία µε τους οδηγούς 
µου, σε µεταφορές άνω των 8 ωρών. 

Για το σκοπό αυτό δηλώνω υπεύθυνα : 
� α)ότι οι οδηγοί µου µε κινητό τηλέφωνο, ανά πάσα στιγµή είναι σε θέση να 

επικοινωνήσουν µαζί µου 
�  β) το/τα όχηµα/οχήµατά µου είναι εξοπλισµένα µε ταχογράφο που λειτουργεί  
� γ)ότι οποιοδήποτε από τα οχήµατά µου ήρθε για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, από την 

1 Ιανουαρίου 2007 είναι εξοπλισµένο µε  από την 1 Ιανουαρίου 2009 δορυφορικό 
σύστηµα πλοήγησης(δεν ισχύει για οδική  µεταφορά µέχρι 12 ωρών) 

�  δ) όλα τα οχήµατά µου από την 1 Ιανουαρίου 2009 θα εξοπλιστούν µε δορυφορικό 
σύστηµα πλοήγησης. (δεν ισχύει για οδική  µεταφορά µέχρι 12 ωρών) 

 
Θ. Κατανοώ ότι όλοι οι οδηγοί µου και οι συνοδοί ζώων, έχουν αποτελεσµατικά σχέδια έκτακτης 
ανάγκης για την αντιµετώπιση οποιονδήποτε απρόβλεπτης διακοπής του ταξιδιού εξαιτίας 
ασθένειας ή τραυµατισµού των ζώων. 
Για το σκοπό αυτό σε όλους τους οδηγούς και τους συνοδούς έχω δώσει οδηγίες: 

� α)για το που θα οδηγηθούν τα ζώα σε περίπτωση διακοπής ή συντόµευσης του ταξιδιού 
για οποιοδήποτε λόγο, συµπεριλαµβανοµένης της βλάβης του οχήµατος, του αποκλεισµού 
του λόγω  σύγκρουσης(οδικό ατύχηµα), της ακύρωσης του δροµολογίου του πλοίου στην 
περίπτωση που το όχηµα πρέπει να επιβιβαστεί σε πλοίο 

�  β)επαρκής ποσότητα τροφής και νερού µεταφέρεται σε περίπτωση καθυστερήσεων  
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� γ)για το που θα απευθυνθεί ο οδηγός για αναζήτηση κτηνιατρικής βοήθειας σε περίπτωση 
ασθένειας ή τραυµατισµού των ζώων  

� δ)ότι οι οδηγοί  και οι συνοδοί θέτουν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης στη διάθεση των 
επισήµων κτηνιάτρων, όταν τους ζητηθούν οποιαδήποτε στιγµή, για επιθεώρηση. 

 
Ηµεροµηνία: 
 
Υπογραφή: 
 
Ολογράφως το όνοµα και το επίθετο: 
 
Θέση : 
 
 
*    ∆εν γίνεται αποδεκτή Ταχυδροµική Θυρίδα 
** Συµπληρώνεται από µεταφορείς που υπάγονται στις   παρεκκλίσεις της παρ.4 του άρθρου 
** * Αναγράφονται τα συνήθη δροµολόγια  διάρκειας µέχρι 12 ωρών που διενεργεί ο µεταφορέας 
αποκλειστικά εντός των ορίων της Χώρας. 
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 Υπόδειγµα VI 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΓΙΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18,ΠΑΡ( 2) 

CERTIFICATE OF APPROVAL OF MEANS OF TRANSPORT BY RO AD FOR LONG JOURNEYS 
PURSUANT TO ARTICLE 18 (2) 

 
                                                             ΑΠΟΦΑΣΗ /DECISION 
 
   Έχοντας υπόψη / Having regard to :                                                                                                                                
 
   Α)    Τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συµβουλίου περί  
            προστασίας των ζώων κατά την µεταφορά και συναφείς δραστηριότητες  
            και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του  
            κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/97 
           The provisions of Regulation (E.C.)No 1/2005 of the Council concerning the   

           Protection of the animal during transport and related operations and  amending                                                                                                       

           Directive 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulation (EC) No 125/975 
 
    Β) την από ………………………. (Ηµ/νία) σχετική αίτηση του ενδιαφεροµένου                                       
         The application of …………………. (Date) of  the above mentioned applicant.                                          
 
   Γ ) την από……………….(Ηµ/νία) σχετική εισήγηση της Κτηνιατρικής  Υπηρεσίας                                                                   
   C)  The relevant proposal of …………………….(Date) of the Veterinary Service.                                           
 
                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ                                                                                                                       
                                                       We decide                                                                                         

Χορηγούµε το  κάτωθι πιστοποιητικό  : 
            We grant the following certificate 
 

1.        ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ 
           LICENCE NUMBER 
 
 
1.2      Εφοδιασµένο µε σύστηµα πλοήγησης                                                   ΝΑΙ                                      ΟΧΙ  
           Equipped with Navigation System                                                      YES                                       NO 
 
 
 
2.        Κατηγορίες ζώων που επιτρέπει να µεταφέρει  
          Types of the animals allowed to be transported 

3.       ΕΜΒΑ∆ΟΝ  ΣΕ  Μ2 / ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ   
          AREA IN  M2 / DECK    

4.       Η  παρούσα άδεια ισχύει µέχρι      
          This authorization is valid until 
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5.       ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΚ∆Ι∆ΕΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ   
          BODY ISSUING THE CERTIFICATE 
 
5.1.    Ονοµασία και διεύθυνση του οργανισµού πού εκδίδει το πιστοποιητικό 

Name and address of the body issuing the certificate 
 
 

  

5.2.      Τηλέφωνο             
           Telephone  

 5.3        Φαξ   
                Fax 

5.4.     Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο              
             Email                                                                                                                                                                              

5..5.     Ηµεροµηνία                                5.6.      Τόπος                                      5.7.    Σφραγίδα  
            Date                                                        Place                                                Stamp 
 
5.8    Ονοµατεπώνυµο και υπογραφή            
         Name and Signature 
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                                                                                                   Υπόδειγµα VII 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΓΙΑ  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ   ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΜΕΧΡΙ 12 ΩΡΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18,ΠΑΡ( 4) 
 
                                                             ΑΠΟΦΑΣΗ  
 
   Έχοντας υπόψη : 
 
   Α)    Τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συµβουλίου περί  
            προστασίας των ζώων κατά την µεταφορά και συναφείς δραστηριότητες  
            και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του  
            κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1255/97 
            
    Β) την από ………………………. (Ηµ/νία) σχετική αίτηση του ενδιαφεροµένου 
                                       
   Γ ) την από……………….(Ηµ/νία) σχετική εισήγηση της Κτηνιατρικής  Υπηρεσίας                                                                                                                                                 
  
                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ                                                                                                                       
  

Χορηγούµε το  κάτωθι πιστοποιητικό  :             
 

1.        ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ  ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ 
           LICENCE NUMBER 
 
 
1.2      Εφοδιασµένο µε σύστηµα πλοήγησης                                                   ΝΑΙ                                      ΟΧΙ  
1.3     Σύστηµα αερισµού                                                                                 ΝΑΙ                                      ΟΧΙ 
1.4     Αισθητήρες                                                                                            ΝΑΙ                                      ΟΧΙ 
1.5     Σύστηµα καταγραφής της θερµοκρασίας                                              ΝΑΙ                                      ΟΧΙ 
 
2.        Κατηγορίες ζώων που επιτρέπει να µεταφέρει  
           

3.       ΕΜΒΑ∆ΟΝ  ΣΕ  Μ2 / ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ   
  

4.       Η  παρούσα άδεια ισχύει µέχρι      
 

5.       ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΚ∆Ι∆ΕΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ             
 
5.1.    Ονοµασία και διεύθυνση του οργανισµού πού εκδίδει το πιστοποιητικό 
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5.2.      Τηλέφωνο             
  

 5.3        Φαξ   
 

5.4.     Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο              
  

5.5 Ηµεροµηνία 
 
 
 
5.8 Ονοµατεπώνυµο 
 
 

5.6.      Τόπος 5.7      Σφραγίδα 
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                                                                                                     ΥΠΌ∆ΕΙΓΜΑ VIII 
 

ΑΙΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ    ΕΓΚΡΙΣΗΣ Ο∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ 
ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 

(παραγρ. 2 και 4  του άρθρου 18 του Κανονισµού 1/2005) 
 
 
 

 
Μεταφορέας :                                                               ΠΡΟΣ 
…………………..                                                         Κτηνιατρική Υπηρεσία  
(Ονοµα ή εταιρική ονοµασία )                                      Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
∆/νση : ………………….                                              ............................................... 
…………………………..                                             Ο κάτωθι υπογεγραµµένος ...... 
Εδρα  επιχ/σης : ………………..                                 ................................................ 
Τηλ:………………                                                       αιτούµαι για την χορήγηση  
Fax : ...............................                                               πιστοποιητικού έγκρισης του  
Ηλεκτρονική ∆/νση: ..........................                          µε αριθµό/ούς κυκλοφορίας του/                                         
                                                                                        των  οδικού οχήµατός/οδικών                                                                               
                                                                                        οχηµάτων  µου:  
 
 
 
                                               
 
 
Μεταφορά  άνω των 8 ωρών                                       Συνηµµένα υποβάλλω :                                          
  ΝΑΙ                      ΟΧΙ                                              Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας                                          
                                                                                       του οδικού οχήµατός/ οδικών           
Μεταφορά  µέχρι  12 ώρες                                            οχηµάτων  µου.   
 ΝΑΙ          �            ΟΧΙ   �                                                                                                  
                                                                                                        
   
 
                                                                                         Ηµεροµηνία    ...................... 
                                                                                             
                                                                                           Ο Αιτών  
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Υπόδειγµα IX 

  
ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ, 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΧΟΙΡΩΝ  ΑΝΩ ΤΩΝ 8 ΩΡΩΝ 

          
1. (α) Αριθµός πινακίδας οχήµατος και του ρυµουλκουµένου του :    
          
    (β) Ηµεροµηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας οχήµατος και του ρυµουλκουµένου:   
          
2. Είδη µεταφεροµένων ζώων:       
          
Βοοειδή (εξειδικεύστε, π.χ. αγελάδες , µόσχοι)  ΝΑΙ   �  ΟΧΙ   �  
      ΝΑΙ   �  ΟΧΙ   �  
      ΝΑΙ   �    ΟΧΙ   �  
          
Πρόβατα      ΝΑΙ   �  ΟΧΙ   �  
          
Αίγες      ΝΑΙ   �  ΟΧΙ   �  
          
Χοίροι       ΝΑΙ   �  ΟΧΙ   �  
          
3. Επιφάνεια δαπέδου σε τετραγωνικά µέτρα ανά όροφο οχήµατος και του ρυµουλκουµένου τους 
      ΟΧΗΜΑ  ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 
  Ανώτερο επίπεδο:       
  Μεσαίο άνω  επίπεδο:      
  Μεσαίο κάτω  επίπεδο:      
  Κατώτερο επίπεδο      :      
     ΣΥΝΟΛΟ:     
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Απαίτηση  Οδηγία Ναι/Όχι  Σχόλια 
Γενική κατασκευή 
(Παράρτηµα IK εφ. II,1.1) 
 
Το όχηµα και ο εξοπλισµός του έχουν 
σχεδιαστεί κατασκευαστεί και συντηρηθεί 
ώστε: 
 

   

α) να αποφεύγονται οι τραυµατισµοί και 
η ταλαιπωρία και να εξασφαλίζεται η 
ασφάλειά τους 
 

α)Το όχηµα δεν πρέπει να έχει αιχµηρές γωνίες, 
προεξοχές, κενά τα οποία µπορούν να τραυµατίσουν 
τα ζώα 

  

β)να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται 
 

β)Αυτό είναι ευκολότερο να εκτιµηθεί εάν το όχηµα 
έχει καθαριστεί και απολυµανθεί πριν την 
επιθεώρηση  

  

γ) να εµποδίζεται η διαφυγή ή η πτώση 
των ζώων 

γ)Τα διαµερίσµατα των ζώων πρέπει να είναι ασφαλή 
και να µην επιτρέπουν την διαφυγή των ζώων. 
Όταν η πόρτα φόρτωσης είναι ανοικτή θα πρέπει να 
υπάρχει προστατευτικό για τη µη πτώση των ζώων 

  

δ)να αντέχουν τις πιέσεις των 
µετακινήσεων του οχήµατος 
 

   

ε)να επιτρέπουν την πρόσβαση στα ζώα 
για να επιθεωρούνται και να παρέχεται 
φροντίδα 
 

ε)Να υπάρχει δυνατότητα εισόδου στα διαµερίσµατα 
των ζώων για να παρασχεθεί σε αυτά φροντίδα. 
Ξεχωριστή πόρτα ανά όροφο για την  πρόσβαση στα 
ζώα είναι προτιµότερο, αλλά και η εξασφάλιση 
πρόσβασης από την κύρια πόρτα φόρτωσης είναι 
αποδεκτό 

  

στ)να διαθέτουν αντιολισθητικό δάπεδο στ)Το δάπεδο πρέπει να είναι ανθεκτικό στο βάρος 
των µεταφεροµένων ζώων και ελεύθερο από εµπόδια 
κλπ 
Για την εξασφάλιση της αντιολισθητικότητας του 
δαπέδου θα πρέπει να υπάρχει επαρκής κάλυψη του 
δαπέδου από άχυρο ή άλλο υλικό 
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η)να ελαχιστοποιείται η διαφυγή  ούρων 
και περιττωµάτων 

η)Το δάπεδο κάθε ορόφου που φορτώνονται ζώα θα 
πρέπει να φέρει επαρκή ποσότητα στρωµνής για την 
απορρόφηση των ούρων και των περιττωµάτων των 
ζώων 

  

θ)να έχουν επαρκή φωτισµό για την 
επιθεώρηση και παροχή φροντίδων στα 
ζώα 

θ) Ο φωτισµός είναι προτιµότερο να είναι σταθερός 
αλλά µπορεί να είναι 
φορητός(συµπεριλαµβανοµένου ενός φακού). 
Ο εξοπλισµός και τα καλώδια θα πρέπει να 
τοποθετούνται ή να φυλάσσονται σε χώρο που δεν 
έχουν πρόσβαση  τα ζώα 
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Απαίτηση Οδηγίες Ναι/  Όχι Σχόλια 
Οροφή(στέγη) 
(Παράρτηµα I, Κεφ. II, 1.1.(β) και 
Κεφ. VI, 1.1) 

   

Έχει το όχηµα οροφή; 
 
Είναι µονωµένη; 
 
Είναι ανοιχτόχρωµου χρώµατος; 
 
 
 
 
 

Οροφή στερεά είναι κατάλληλη να προφυλάξει τα 
ζώα από αντίξοες καιρικές συνθήκες, οι οποίες 
µπορούν να προκύψουν κατά την διάρκεια της 
µεταφοράς. 
Σκοπός είναι να µειωθεί η θερµότητα στα 
διαµερίσµατα των ζώων από την ηλιακή ακτινοβολία 
(γιαυτό πρέπει να είναι ανοιχτόχρωµου χρώµατος 
ώστε να αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία) . 
Επίσης θα πρέπει να είναι µονωµένη για να 
προφυλάσσει τα ζώα από τις διακυµάνσεις της 
εξωτερικής θερµοκρασίας. 
Για οχήµατα που απαιτείται έγκριση για να 
χρησιµοποιηθούν στα ταξίδια µέχρι 12 ώρες, 
εντός των ορίων της Ελλάδας, η µόνωση της 
οροφής δεν απαιτείται. Υπό τον όρο ότι το όχηµα  
πληροί τις υπόλοιπες απαιτήσεις, είναι δυνατόν να 
εκδοθεί το πιστοποιητικό έγκρισης του οχήµατος. 

  

Το όχηµα φέρει σαφή και 
ευανάγνωστη σήµανση µε την οποία 
δηλώνεται η παρουσία των ζώων; 
(Παράρτηµα I, Κεφ. II, 2.1) 

∆εν είναι απαραίτητο όταν τα ζώα µεταφέρονται σε 
κιβώτια τα οποία πρέπει να φέρουν την σήµανση που 
δηλώνεται η παρουσία των ζώων και το άνω µέρος 
του κιβωτίου. 

  

Εξοπλισµός παροχής τροφής 
(Παράρτηµα I, Κεφ. VI 1.3, 1. 4 και 
1.5) 
Η τροφή των ζώων προστατεύεται από  
αντίξοες καιρικές συνθήκες ή µόλυνση 
από σκόνη, καύσιµα, καυσαέρια ούρα, 
κοπριά; 

Στο όχηµα πρέπει να παρέχεται προστασία  των 
ζωοτροφών  από  αντίξοες καιρικές συνθήκες ή 
µόλυνση από σκόνη, καύσιµα, καυσαέρια ούρα , 
κοπριά. 
To όχηµα, όταν είναι απαραίτητο θα πρέπει να φέρει 
ειδικό εξοπλισµό για την παροχή τροφής κατάλληλο 
για το είδος και την ηλικία των ζώων. Τα 
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Εάν ειδικός εξοπλισµός για την παροχή 
της τροφής απαιτείται, για το είδος των 
ζώων που αυτός είναι απαραίτητος για 
το είδος των ζώων, είναι διαθέσιµος στο 
όχηµα; 
 
Όπου είναι αναγκαίο, αυτός ο 
εξοπλισµός µπορεί να  προσαρµόζεται 
στο όχηµα και µπορεί να αποθηκεύεται 
σε αυτό, σε ξεχωριστό χώρο από τα 
ζώα, όταν το όχηµα κινείται ή όταν δεν 
χρησιµοποιείται; 

περισσότερα ζώα είναι δυνατόν να λαµβάνουν την 
τροφή τους, που παρατίθεται στο δάπεδο του 
οχήµατος, αλλά στην περίπτωση µεταφοράς µόσχων 
που λαµβάνουν υγρή τροφή, είναι απαραίτητος 
ειδικός εξοπλισµός. 
Υπάρχει περίπτωση µικρότεροι χοίροι να λαµβάνουν 
τροφή από ταΐστρες  οι οποίες προσαρµόζονται 
προσωρινά  στα πλευρικά τοιχώµατα του οχήµατος  
και µετά αποµακρύνονται. Μεγαλόσωµοι χοίροι 
είναι δυνατόν να αναποδογυρίζουν τις ταΐστρες 
αυτές, Το ίδιο ισχύει και για τα πρόβατα, όσον 
αφορά στην λήψη τροφής από ταΐστρες  οι οποίες 
προσαρµόζονται προσωρινά  στα πλευρικά 
τοιχώµατα του οχήµατος  και µετά αποµακρύνονται 
καθώς και ότι αναποδογυρίζουν αυτές. 
Το ύψος των ταΐστρών πρέπει να επιτρέπει στα ζώα 
να φτάνουν την τροφή τους. 
Στην περίπτωση των ταΐστρών, ισχύει επίσης, ότι 
τόσο εξοπλισµός προσαρµογής όσο και οι ταΐστρες 
δεν θα πρέπει να φέρουν αιχµηρές γωνίες, προεξοχές, 
που µπορούν να τραυµατίσουν τα ζώα 
 

Χωρίσµατα 
(Παράρτηµα I, Κεφ. II,1.1(α),(δ) ,1.4 
και Κεφ.VI,1.7 και 1.8) 
Τα χωρίσµατα είναι τοποθετηµένα κατά 
τρόπο που να επιτρέπουν την 
δηµιουργία ξεχωριστών διαµερισµάτων, 
κατάλληλων για το είδος, το µέγεθος και 
τον αριθµό  των ζώων ; 
 
Είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε να  
µπορούν να τοποθετούνται σε  
διαφορετικές θέσεις; 

Τα χωρίσµατα πρέπει να  έχουν αρκετό ύψος, πλάτος 
και ανθεκτικότητα ώστε να  επιτρέπουν την 
δηµιουργία  διαµερισµάτων για να διατηρήσουν 
ξεχωριστά ένα ή οµάδα ζώων. 
Επίσης θα πρέπει να µπορούν να υποστηρίξουν τα 
ζώα από τις απότοµες κινήσεις του οχήµατος. 
Τα χωρίσµατα των παρακείµενων διαµερισµάτων θα 
πρέπει να εµποδίζουν τα ζώα από το να 
αλληλοδαγκώνονται, να κλωτσάει το ένα το άλλο ή 
να αλληλοτραυµατιστούν. 
Τα χωρίσµατα ανάλογα µε το είδος και την ηλικία 
των µεταφεροµένων ζώων, δεν θα πρέπει να  
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Τα χωρίσµατα αυτά είναι αρκετά 
ανθεκτικά ώστε να  αντέχουν το βάρος 
των ζώων; 
 
Ο εξοπλισµός τους είναι σχεδιασµένος 
ώστε να επιτρέπει τις ταχείς και εύκολες 
κινήσεις; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

παγιδεύουν τα πόδια των ζώων ή να επιτρέπουν την 
διαφυγή τους. 
Επίσης  το διάκενο µεταξύ του πατώµατος του 
οχήµατος και του χωρίσµατος να περιορίζεται στο 
ελάχιστο  ώστε να αποφεύγεται η παγίδευση των 
ποδιών ή του κεφαλιού των ζώων. 
 
Ενδεικτικά  το ελάχιστο ύψος των χωρισµάτων 
για βοοειδή µεγαλύτερα των 10 µηνών, θα πρέπει να 
είναι 1,30 µέτρα. 
 
Επίσης ενδεικτικά ο ελάχιστος αριθµός των 
χωρισµάτων θα πρέπει να ανέρχεται: 

• Βοοειδή :1 χώρισµα ανά όροφο του 
φορτηγού και 1 χώρισµα ανά όροφο του 
ρυµουλκουµένου, 

            2 χωρίσµατα ανά όροφο για φορτηγά ή                
             ρυµουλκούµενα που έχουν ένα διαµέρισµα    
             µεταφοράς ζώων. 

• Χοιρινά, αιγοπρόβατα :3 χωρίσµατα ανά 
όροφο για φορτηγά ή ρυµουλκούµενα που 
έχουν ένα διαµέρισµα µεταφοράς ζώων. 

 
Ενδεικτικά ο ελάχιστος αριθµός των ζώων ανά 
οµάδα, που απαιτεί την τοποθέτηση χωρισµάτων, 
ανέρχεται: 

 
• 8 ενήλικα βοοειδή 
• 15 µοσχάρια, 
• 50 πρόβατα και αίγες, 
• 15 χοιρινά 
• 5 χοιροµητέρες 
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Στην περίπτωση που µε το ίδιο όχηµα µεταφέρονται 
διάφορα είδη ζώων, τα χωρίσµατα είναι προτιµότερο 
να επιθεωρούνται όταν το όχηµα είναι «εν 
λειτουργία» δηλαδή  χρησιµοποιείται για την 
µεταφορά ζώων. Αυτό σηµαίνει ότι την ευθύνη για 
την εξασφάλιση των απαιτήσεων των χωρισµάτων, 
έχει ο µεταφορέας όταν το όχηµα είναι «εν 
λειτουργία». 
Για το σκοπό αυτό, ο επιθεωρητής θα πρέπει να 
ελέγξει εάν τα χωρίσµατα υπάρχουν, είναι γερά , 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε καλή 
κατάσταση και δίνουν την δυνατότητα να 
δηµιουργούνται διάφορης δυναµικότητας 
διαµερίσµατα., ανάλογα µε το είδος των ζώων που 
µεταφέρονται. 
Ο σχεδιασµός των χωρισµάτων θα πρέπει να 
επιτρέπει την δίοδο του αέρα και τον αερισµό  του 
οχήµατος. Η δίοδος του αέρα στο επίπεδο των 
κεφαλιών των ζώων είναι περισσότερο ωφέλιµη , 
γιαυτό τα χωρίσµατα πρέπει να επιτρέπουν τη δίοδο 
του αέρα κατά µήκος της γραµµής της κάθε οροφής. 

Το όχηµα να φέρει ευανάγνωστη 
σήµανση µε την οποία δηλώνεται η 
ακριβής επιφάνεια φόρτωσης σε 
τετραγωνικά µέτρα ανά όροφο του 
οχήµατος ή το ρυµουλκούµενο να 
φέρει ευανάγνωστη σήµανση µε την 
οποία δηλώνεται η  ακριβής 
επιφάνεια φόρτωσης σε τετραγωνικά 
µέτρα ανά όροφο του 
ρυµουλκουµένου 
 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να ανταποκρίνονται στις 
πραγµατικές διαστάσεις των επιµέρους ορόφων και 
είναι απαραίτητα όπως υποχρεωτικά απαιτείται να 
αναφέρονται και στο πιστοποιητικό έγκρισης του 
οχήµατος, ώστε ο επιθεωρητής κτηνίατρος να είναι 
σε θέση να επαληθεύσει αν  τηρείται η πυκνότητα 
φόρτωσης. 
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τον ακριβή 
προσδιορισµό των τετραγωνικών µέτρων των 
επιµέρους επιφανειών φόρτωσης, στην περίπτωση 
οχηµάτων Gooseneck. 
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Εξοπλισµός παροχής νερού 
(Παράρτηµα I, Κεφ.VI,1.7, 2.1, 2.2 
και 2.3) 
Το όχηµα είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα 
παροχής νερού το οποίο επιτρέπει στον 
συνοδό των ζώων να εξασφαλίζει την 
εύκολη πρόσβαση κάθε ζώου στο νερό; 
 
Οι ποτίστρες λειτουργούν, είναι 
κατάλληλα σχεδιασµένες, 
τοποθετηµένες και συνδεδεµένες για το 
είδος των ζώων που θα ποτιστούν επί 
του οχήµατος; 
 
Η συνολική χωρητικότητα των 
δεξαµενών νερού  είναι τουλάχιστον ίση 
µε το 1,5% του µεγίστου ωφέλιµου 
φορτίου του οχήµατος; 
 
Οι δεξαµενές νερού είναι σχεδιασµένες 
κατά τρόπο που να µπορούν να 
αποστραγγίζονται και να καθαρίζονται 
µετά από κάθε ταξίδι; 
 
Οι δεξαµενές νερού είναι εφοδιασµένες 
µε σύστηµα που επιτρέπει την 
επαλήθευση του επιπέδου του νερού; 
 
Κάθε ζώο έχει πρόσβαση στο νερό; 

 
Υπάρχουν  περιπτώσεις που τα ζώα ποτίζονται µε 
φορητές ποτίστρες, αυτό δεν εξασφαλίζει την 
ταυτόχρονη πρόσβαση στο νερό 
Στην περίπτωση που υπάρχουν µόνιµες ποτίστρες 
αυτές πρέπει να είναι κατάλληλες για το είδος των 
ζώων και σε επαρκή αριθµό για τα ζώα που 
µεταφέρονται. 
Επίσης θα πρέπει να τοποθετούνται και στις δύο 
πλευρές του οχήµατος, ώστε να εξασφαλίζεται η 
πρόσβαση των ζώων στο νερό. 
Ενδεικτικά ο ελάχιστος αριθµός των ποτιστρών, 
είναι ο ακόλουθος: 

• Βοοειδή: 4 ποτίστρες ανά οµάδα ζώων, 
• Χοιρινά, Αιγοπρόβατα : 

            8 ποτίστρες ανά όροφο ενός φορτηγού, 
            8 ποτίστρες ανά όροφο του 
ρυµουλκουµένου          
            ή           12 ποτίστρες ανά όροφο για 
φορτηγά   
            /            ρυµουλκούµενα που έχουν ένα    
           διαµέρισµα µεταφοράς ζώων. 
 
«Ωφέλιµο φορτίο» του οχήµατος νοείται το µέγιστο 
βάρος των ζώων που µπορεί νόµιµα να µεταφέρει το 
όχηµα, λαµβάνοντας υπόψη το µικτό βάρος του 
οχήµατος και την πυκνότητα φόρτωσης. 
 

  

  Αερισµός και έλεγχος θερµοκρασιών 
(Παράρτηµα I, Κεφ. II, 1.1 και , 
ΚεφVI, 3.1 και  3.2)  

∆εν προσδιορίζεται το µέγεθος , η θέση και ο 
αριθµός των ανοιγµάτων αερισµού. 
Η αναλογία των ανοιγµάτων αερισµού θα πρέπει να 
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 Το σύστηµα αερισµού κατασκευάστηκε 
και συντηρείται ώστε σε οποιαδήποτε 
στιγµή του ταξιδιού , είτε το όχηµα 
σταθµεύει είτε κινείται να διατηρεί τη 
θερµοκρασία, εντός του µεταφορικού 
µέσου, εντός των ορίων από 5° C έως 
30° C , µε όριο ανοχής  +/-5° C ; 
 
Το σύστηµα αερισµού έχει την 
δυνατότητα να εξασφαλίζει ίση 
κατανοµή στο χώρο και ελάχιστη 
ικανότητα παροχής αέρα 60 
m3/ώρα/ΚΝ ωφέλιµου φορτίου; 
 
Μπορεί το σύστηµα να λειτουργεί 
τουλάχιστον 4 ώρες, µε σβησµένο τον 
κινητήρα του οχήµατος; 

προσαρµόζεται προς τις επικρατούσες κλιµατικές 
συνθήκες. 
 
Οι ανεµιστήρες θα πρέπει να εξασφαλίζουν την 
απαιτούµενη ελαχίστη ικανότητα παροχής αέρα και 
να είναι επαρκής ο αριθµός τους. 
Ενδεικτικά ο ελάχιστος αριθµός των 
ανεµιστήρων, είναι ο ακόλουθος: 
4 ανεµιστήρες στην µία πλευρά του φορτηγού/4 
ανεµιστήρες στην µία πλευρά του 
ρυµουλκουµένου, 
6-8 ανεµιστήρες σε φορτηγά ή ρυµουλκούµενα 
που έχουν ένα διαµέρισµα µεταφοράς ζώων. 
Στο εσωτερικό των διαµερισµάτων µεταφοράς, θα 
πρέπει οι ανεµιστήρες να  προφυλάσσουν τα ζώα από 
τραυµατισµό τους(π.χ. είναι δυνατόν το τρίχωµα των 
πρόβάτων να  παγιδεύεται στους έλικες του 
ανεµιστήρα σε περίπτωση που δεν καλύπτονται, για 
λόγους ασφαλείας και µε τρόπο που δεν µειώνει την 
απόδοση των επιµέρους ανεµιστήρων) 
 
Σε περίπτωση βλάβης των ανεµιστήρων ή του 
κινητήρα του οχήµατος θα πρέπει να εξασφαλιστεί 
επαρκής αερισµός από τα ανοίγµατα αερισµού του 
οχήµατος. 
 
Οι ανεµιστήρες που παρέχουν ή αποβάλλουν τον 
αέρα θα πρέπει να  τοποθετούνται κατάλληλα σε 
συνδυασµό µε ανοίγµατα αερισµού, ώστε να 
εξασφαλίζει την ενιαία δίοδο του αέρα από τα 
διαµερίσµατα των ζώων και να αποµακρύνει την 
θερµότητα και την υγρασία που παράγεται από τα 
ζώα. 
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Όταν οι ανεµιστήρες λειτουργούν µε σβησµένη την 
µηχανή του οχήµατος, θα πρέπει  το όχηµα 
µεταφοράς να είναι εφοδιασµένο µε σύστηµα 
προειδοποίησης, ώστε ο οδηγός να ειδοποιείται 
 
«Ωφέλιµο φορτίο» του οχήµατος νοείται το µέγιστο 
βάρος των ζώων που µπορεί νόµιµα να µεταφέρει το 
όχηµα, λαµβάνοντας υπόψη το µικτό βάρος του 
οχήµατος και την πυκνότητα φόρτωσης. 
 
 
Η ελαχίστη ικανότητα παροχής αέρα 60 m3/ώρα/ΚΝ 
ωφέλιµου φορτίου είναι ίση µε 60 m3/ώρα/ τόνο 
ωφέλιµου φορτίου. . 
 
∆εν είναι πρακτικό κατά την επιθεώρηση του 
οχήµατος να  µετράται την ελάχιστη ικανότητα 
παροχής αέρα  ή να ελέγχεται εάν το σύστηµα 
µπορεί να λειτουργεί τουλάχιστον 4 ώρες, µε 
σβησµένο τον κινητήρα του οχήµατος. 
 
Ο αιτών µεταφορέας οφείλει να επιδείξει τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή για το σύστηµα 
αερισµού του οχήµατος, προκειµένου να 
επαληθευτεί ότι αυτές είναι σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές που τίθενται από τη  νοµοθεσία. 
Στον  επιθεωρητή, όµως, επιδεικνύεται το σύστηµα 
αερισµού σε λειτουργία και στη συνέχεια αυτός 
καταλήγει  
Για οχήµατα που απαιτείται έγκριση για να 
χρησιµοποιηθούν στ ταξίδια µέχρι 12 ώρες, εντός 
των ορίων της Ελλάδας, το σύστηµα ανεµιστήρων                   
δεν απαιτείται να πληροί τις παραπάνω απαιτήσεις. 
Υπό τον όρο ότι το όχηµα  πληροί τις υπόλοιπες 
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απαιτήσεις, είναι δυνατόν να εκδοθεί το 
πιστοποιητικό έγκρισης του οχήµατος. Η απουσία 
συστήµατος ανεµιστήρων δεν σηµαίνει ότι δεν 
πρέπει να εξασφαλίζεται για το όχηµα επαρκής 
αερισµός και τα περιβάλλον σε αυτό να µη βρίσκεται 
στα όρια των θερµοκρασιών που απαιτείται. 

Έλεγχος της θερµοκρασίας 
(Παράρτηµα I, ΚεφVI, 3.3 και 3.4) 
Το όχηµα είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα 
ελέγχου της  θερµοκρασίας και 
καταγραφής των δεδοµένων; 
 
Οι αισθητήρες είναι τοποθετηµένοι στα 
σηµεία του φορτηγού τα οποία έχουν τις 
µεγαλύτερες πιθανότητες να υποστούν 
τις χειρότερες κλιµατικές συνθήκες; 
 
Το όχηµα είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα  
προειδοποίησης του οδηγού, όταν η 
θερµοκρασία στα διαµερίσµατα των 
ζώων φτάσει στο ανώτατο ή κατώτατο 
όριο; 
 
 

Αισθητήρες 
Οι αισθητήρες θα πρέπει να µεταβιβάζουν  στο 
σύστηµα προειδοποίησης  κάθε θερµοκρασία που 
βρίσκεται έξω από το επιτρεπόµενο φάσµα. 
Η προειδοποίηση πρέπει να είναι ορατή ή να 
ακούγεται στη θέση του οδηγού. 
Ο αριθµός και η θέση των αισθητήρων που είναι 
κατάλληλος για κάθε όχηµα  εξαρτάται από τον 
σχεδιασµό του και το µέγεθος και τον αριθµό των 
ζώων. 
Επισηµαίνεται ότι οι υψηλότερες θερµοκρασίες 
εντοπίζονται στο πρόσθιο µέρος του οχήµατος και 
στο ανώτερο πάτωµα, όταν αυτό κινείται, ενώ η 
χαµηλότερη θερµοκρασία, στο πίσω µέρος του 
οχήµατος και στο κατώτερο όροφό του. 
Θα πρέπει, κατ’ ελάχιστο ένας αισθητήρας , να 
τοποθετείται στο πρόσθιο τµήµα κάθε ορόφου και 
ένας στο πίσω µέρος του αυτοκινήτου.  
Ιδανική θέση θα ήταν στο ύψος των κεφαλιών των 
ζώων αλλά εξαρτάται από τον σχηµατισµό της 
οµάδας των ζώων. 
«Συνεχής» έλεγχος της θερµοκρασίας των ζώων 
συνιστάται και πραγµατοποιείται ανά 30 λεπτά. 
Σύστηµα καταγραφής των δεδοµένων 
Οι αισθητήρες µεταβιβάζουν τις θερµοκρασίες στο 
σύστηµα καταγραφής των δεδοµένων του οχήµατος. 
Αυτό καταγράφει την θερµοκρασία, την ταυτότητα 
και την θέση του αισθητήρα και την ηµεροµηνία και 
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τον χρόνο κάθε καταγραφής. 
Τα καταγραµµένα στοιχεία τίθενται στην διάθεση 
της αρµόδιας αρχής, όταν ζητηθούν. 
Στους επισήµους κτηνιάτρους επιδεικνύεται το 
σύστηµα σε λειτουργία και η καταγραφή των 
δεδοµένων στο σύστηµα.  
Για οχήµατα που απαιτείται έγκριση για να 
χρησιµοποιηθούν στα ταξίδια µέχρι 12 ώρες, 
εντός των ορίων της Ελλάδας, αισθητήρες που θα 
ελέγχουν την θερµοκρασία και σύστηµα καταγραφής 
των πληροφοριών και προειδοποίησης του οδηγού 
δεν απαιτείται. Υπό τον όρο ότι το όχηµα  πληρεί τις 
υπόλοιπες απαιτήσεις, είναι δυνατόν να εκδοθεί το 
πιστοποιητικό έγκρισης του οχήµατος 
 

Σηµεία στερέωσης οχήµατος σε RO-
RO πλοίο  
(Παράρτηµα I, Κεφ. II, 3.2) 
Εάν όχηµα επιβιβάζεται σε πλοίο RO-
RO, είναι εφοδιασµένο µε κατάλληλα 
σχεδιασµένα, τοποθετηµένα και 
συντηρηµένα  σηµεία στερέωσης του 
οχήµατος; 
 
 
 
 
 

Είναι απαραίτητα µόνο για τα οχήµατα που 
επιβιβάζονται σε πλοίο RO-RO. 
Το όχηµα ή το κιβώτιο θα πρέπει να στερεώνονται 
σταθερά στο πλοίο. Το σηµείο στερέωσης του 
οχήµατος είναι δυνατόν να βρίσκεται ένα σε κάθε 
γωνία του οχήµατος και περισσότερα µεταξύ των 
γωνιών, ενδιάµεσα Θα πρέπει να τοποθετούνται στα 
ισχυρότερα σηµεία του οχήµατος..  
Τα σηµεία αυτά πρέπει να είναι αρκετά ισχυρά και 
κατάλληλα σχεδιασµένα ώστε να προσαρµόζονται 
στα αντίστοιχα σηµεία πρόσδεσης των πλοίων. 

  

Εξοπλισµός φόρτωσης και 
εκφόρτωσης 
(Παράρτηµα I, Κεφ.II 2.2 και Κεφ. 
III, 1.3  και 1.4.)  
 
Το όχηµα φέρει κατάλληλο εξοπλισµό 

Στις περισσότερες περιπτώσεις το όχηµα θα πρέπει 
να είναι εξοπλισµένο µε ράµπα ή ανυψωτικές 
εξέδρες   
Ο εξοπλισµός αυτός θα πρέπει να   σχεδιάζεται, 
κατασκευάζεται, συντηρείται ώστε να προλαµβάνει 
τους τραυµατισµούς και να ελαχιστοποιεί  την 
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φόρτωσης και εκφόρτωσης; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ταλαιπωρία και   το άγχος των ζώων. Επίσης θα 
πρέπει να εξασφαλίζει την ασφάλεια των ζώων, 
δηλαδή: 
- το δάπεδο να µην είναι ολισθηρό, 
-να υπάρχουν πλευρικά τοιχώµατα, αρκετά ψηλά για 
να αποφεύγεται η διαφυγή ή η πτώση των ζώων κατά 
την φόρτωση ή την εκφόρτωσή τους. 
Οι ράµπες για τους χοίρους και τους µόσχους δεν 
επιτρέπεται να έχουν κλίση µεγαλύτερη από γωνία 
20 µοιρών, δηλαδή 36,4% σε σχέση µε το οριζόντιο 
επίπεδο(η κάθετη πλευρά 4 και η υποτείνουσα 11). 
Οι ράµπες για τα βοοειδή(πλην µόσχων) και για τα 
πρόβατα δεν επιτρέπεται να έχουν κλίση µεγαλύτερη 
από γωνία 26 µοιρών και 34 λεπτών, δηλαδή50% σε 
σχέση µε το οριζόντιο επίπεδο(η κάθετη πλευρά 4 
και υποτείνουσα 8). 
Εάν η κλίση είναι µεγαλύτερη από 10 µοίρες δηλαδή 
17,6% σε σχέση µε το οριζόντιο επίπεδο(η κάθετη 
πλευρά 4 και η υποτείνουσα 23), οι ράµπες πρέπει να 
είναι εφοδιασµένες µε σύστηµα όπως π.χ. σανίδες 
στερέωσης για τα πόδια, που εξασφαλίζει ότι τα ζώα 
µπορούν να ανεβοκατεβαίνουν χωρίς κίνδυνο ή 
δυσκολία. 
Συνηµµένα πίνακας για τον υπολογισµό της κλίσης 
της ράµπας σε µοίρες 

Σύστηµα δορυφορικής πλοήγησης 
(Παράρτηµα I, Κεφ.VI, 4.1) 
 
Το όχηµα είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα 
δορυφορικής πλοήγησης; 
 

Οχήµατα που κυκλοφορούν για πρώτη φορά πριν 
την 1 Ιανουαρίου 2007 δεν απαιτείται να έχουν 
σύστηµα δορυφορικής πλοήγησης µέχρι την 1 
Ιανουαρίου 2009.Για τα οχήµατα αυτά είναι δυνατόν 
να εκδοθεί πιστοποιητικό έγκρισης οχήµατος, χωρίς 
να είναι εξοπλισµένα µε το σύστηµα, αλλά η 
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Το σύστηµα δορυφορικής πλοήγησης 
µπορεί να καταγράψει πληροφορίες  που 
αφορούν το σχέδιο δροµολογίου; 
 
Το σύστηµα δορυφορικής πλοήγησης 
µπορεί να καταγράψει πληροφορίες για 
το άνοιγµα ή το κλείσιµο της πόρτας 
φόρτωσης των ζώων; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

απουσία του σηµειώνεται στο εν λόγω 
πιστοποιητικό. 
 
Για τα οχήµατα που κυκλοφορούν για πρώτη φορά 
µετά την 1 Ιανουαρίου 2007, θα πρέπει να φέρουν 
σύστηµα δορυφορικής πλοήγησης 
 
Για οχήµατα που απαιτείται έγκριση για να 
χρησιµοποιηθούν στ ταξίδια µέχρι 12 ώρες, εντός 
των ορίων της Ελλάδας, σύστηµα δορυφορικής 
πλοήγησης   δεν απαιτείται, Υπό τον όρο ότι το 
όχηµα  πληροί τις υπόλοιπες απαιτήσεις, είναι 
δυνατόν να εκδοθεί το πιστοποιητικό έγκρισης του 
οχήµατος 
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   Υπόδειγµα X 

  
ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΙΠΠΟΕΙ∆ΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 8 ΩΡΩΝ 

            
1. (α) Αριθµός πινακίδας οχήµατος και του ρυµουλκουµένου του :      
            
    (β) Ηµεροµηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας οχήµατος και του 
ρυµουλκουµένου:     
            
2. Είδη µεταφεροµένων ζώων:         
            
ΙΠΠΟΕΙ∆Η (εξειδικεύστε, π.χ. άλογα , φοράδες µε τα πουλάρια τους)      
      ΝΑΙ   �  ΟΧΙ   �    
      ΝΑΙ   �    ΟΧΙ   �    
            
      ΝΑΙ   �  ΟΧΙ   �    
            
Άλλα ιπποειδή(εξειδικεύστε)            
      ΝΑΙ    �  ΌΧΙ    �    
            
            
3. Επιφάνεια δαπέδου σε τετραγωνικά µέτρα ανά όροφο οχήµατος και του ρυµουλκουµένου τους   
      ΟΧΗΜΑ  ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ  
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Απαίτηση  Οδηγία Ναι/Όχι  Σχόλια 
Γενική κατασκευή 
(Παράρτηµα I K εφ. II,1.1) 
 
Το όχηµα και ο εξοπλισµός του έχουν 
σχεδιαστεί κατασκευαστεί και συντηρηθεί 
ώστε: 
 

   

α) να αποφεύγονται οι τραυµατισµοί και 
η ταλαιπωρία και να εξασφαλίζεται η 
ασφάλειά τους 
 

α)Το όχηµα δεν πρέπει να έχει αιχµηρές γωνίες, 
προεξοχές, κενά τα οποία µπορούν να τραυµατίσουν 
τα ζώα 

  

β)να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται 
 

β)Αυτό είναι ευκολότερο να εκτιµηθεί εάν το όχηµα 
έχει καθαριστεί και απολυµανθεί πριν την 
επιθεώρηση  

  

γ) να εµποδίζεται η διαφυγή ή η πτώση 
των ζώων 

γ)Τα διαµερίσµατα των ζώων πρέπει να είναι ασφαλή 
και να µην επιτρέπουν την διαφυγή των ζώων. 
Όταν η πόρτα φόρτωσης είναι ανοικτή θα πρέπει να 
υπάρχει προστατευτικό για τη µη πτώση των ζώων 

  

δ)να αντέχουν τις πιέσεις των 
µετακινήσεων του οχήµατος 
 

δ)Το δάπεδο κάθε ορόφου που φορτώνονται ζώα θα 
πρέπει να φέρει επαρκή ποσότητα στρωµνής για την 
απορρόφηση των ούρων και των περιττωµάτων των 
ζώων 

  

ε)να επιτρέπουν την πρόσβαση στα ζώα 
για να επιθεωρούνται και να παρέχεται 
φροντίδα 
 

ε) Όταν το όχηµα είναι στάσιµο να υπάρχει 
δυνατότητα εισόδου στα διαµερίσµατα των ζώων, για 
να παρασχεθεί σε αυτά φροντίδα.  Είναι προτιµότερο 
να υπάρχει ξεχωριστή πόρτα για την  πρόσβαση στα 
ζώα, αλλά και η εξασφάλιση πρόσβασης από την 
κύρια πόρτα φόρτωσης είναι αποδεκτό. 

  

στ)να διαθέτουν αντιολισθητικό δάπεδο στ)Το δάπεδο πρέπει να είναι ανθεκτικό στο βάρος 
των µεταφεροµένων ζώων και ελεύθερο από εµπόδια 
κλπ 
Για την εξασφάλιση της αντιολισθητικότητας του 
δαπέδου θα πρέπει να υπάρχει επαρκής κάλυψη του 
δαπέδου από άχυρο ή άλλο υλικό 
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η)να ελαχιστοποιείται η διαφυγή  ούρων 
και περιττωµάτων 

   

θ)να έχουν επαρκή φωτισµό για την 
επιθεώρηση και παροχή φροντίδων στα 
ζώα 

θ) Ο φωτισµός είναι προτιµότερο να είναι σταθερός 
αλλά µπορεί να είναι 
φορητός(συµπεριλαµβανοµένου ενός φακού). 
Ο εξοπλισµός και τα καλώδια θα πρέπει να 
τοποθετούνται ή να φυλάσσονται σε χώρο που δεν 
παρεµβαίνουν τα ζώα 
 

  

 Το όχηµα φέρει σαφή και 
ευανάγνωστη σήµανση µε την οποία 
δηλώνεται η παρουσία των ζώων; 
(Παράρτηµα I, Κεφ. II, 2.1) 
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Απαίτηση Οδηγίες Ναι/  Όχι Σχόλια 
Οροφή(στέγη) 
(Παράρτηµα I, Κεφ. II, 1.1.(β) και 
Κεφ. VI, 1.1) 

   

Έχει το όχηµα οροφή; 
 
Είναι µονωµένη; 
 
Είναι ανοιχτόχρωµου χρώµατος; 
 
 
 
 
 

Οροφή στερεά είναι κατάλληλη να προφυλάξει τα 
ζώα από αντίξοες καιρικές συνθήκες, οι οποίες 
µπορούν να αντιµετωπιστούν. 
Σκοπός είναι να µειωθεί η θερµότητα στα 
διαµερίσµατα των ζώων από την ηλιακή ακτινοβολία 
(γιαυτό πρέπει να είναι ανοιχτόχρωµου χρώµατος 
ώστε να αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία) . 
Επίσης θα πρέπει να είναι µονωµένη για να 
προφυλάσσει τα ζώα από τις διακυµάνσεις της 
εξωτερικής θερµοκρασίας. 
 
Για οχήµατα που απαιτείται έγκριση για να 
χρησιµοποιηθούν στ ταξίδια µέχρι 12 ώρες, εντός 
των ορίων της Ελλάδας, η µόνωση της οροφής δεν 
απαιτείται. Υπό τον όρο ότι το όχηµα  πληροί τις 
υπόλοιπες απαιτήσεις, είναι δυνατόν να εκδοθεί το 
πιστοποιητικό έγκρισης του οχήµατος 

  

Εξοπλισµός παροχής τροφής 
(Παράρτηµα I, Κεφ. VI 1.3, 1. 4 και 
1.5) 
Η τροφή των ζώων προστατεύεται από  
αντίξοες καιρικές συνθήκες ή µόλυνση 
από σκόνη, καύσιµα, καυσαέρια ούρα, 
κοπριά; 
 
Εάν ειδικός εξοπλισµός για την παροχή 

Στο όχηµα πρέπει να παρέχεται προστασία  των 
ζωοτροφών  από  αντίξοες καιρικές συνθήκες ή 
µόλυνση από σκόνη, καύσιµα, καυσαέρια ούρα , 
κοπριά. 
To όχηµα, όταν είναι απαραίτητο θα πρέπει να φέρει 
ειδικό εξοπλισµό για την παροχή τροφής κατάλληλο 
για το είδος και την ηλικία των ζώων.  
Ο εξοπλισµός παροχής τροφής, π.χ. δίχτυα για την 
παροχή σανού ή σάκοι παροχής τροφής που κρέµεται 
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της τροφής απαιτείται, για το είδος των 
ζώων που αυτός είναι απαραίτητος για 
το είδος των ζώων, είναι διαθέσιµος στο 
όχηµα; 
 
Όπου είναι αναγκαίο, αυτός ο 
εξοπλισµός µπορεί να  προσαρµόζεται 
στο όχηµα και µπορεί να αποθηκεύεται 
σε αυτό, σε ξεχωριστό χώρο από τα 
ζώα, όταν το όχηµα κινείται ή όταν δεν 
χρησιµοποιείται; 

από τον αυχένα των ζώων επιτρέπεται να 
παραµένουν στα ζώα κατά την διάρκεια του 
ταξιδιού. 
 

Χωρίσµατα 
(Παράρτηµα I, Κεφ. II,1.1(α),(δ) ,1.4 
και Κεφ.VI, 1.6. , 1.7 και 1.8) 
Τα χωρίσµατα είναι τοποθετηµένα κατά 
τρόπο που να επιτρέπουν την 
δηµιουργία ξεχωριστών διαµερισµάτων, 
κατάλληλων για το είδος, το µέγεθος και 
τον αριθµό  των ζώων ; 
 
Είναι σχεδιασµένα έτσι ώστε να  
µπορούν να τοποθετούνται σε  
διαφορετικές θέσεις; 
 
Τα χωρίσµατα αυτά είναι αρκετά 
ανθεκτικά ώστε να  αντέχουν το βάρος 
των ζώων; 
 
Ο εξοπλισµός τους είναι σχεδιασµένος 
ώστε να επιτρέπει τις ταχείς και εύκολες 
κινήσεις; 

Τα χωρίσµατα πρέπει να  έχουν αρκετό ύψος, πλάτος 
και ανθεκτικότητα ώστε να  επιτρέπουν την 
δηµιουργία  διαµερισµάτων για να διατηρήσουν 
ξεχωριστά ένα ιπποειδές ή κάθε φοράδα µε το 
πουλάρι της. 
Επίσης θα πρέπει να µπορούν να υποστηρίξουν τα 
ζώα από τις απότοµες κινήσεις του οχήµατος. 
Τα χωρίσµατα των παρακείµενων διαµερισµάτων θα 
πρέπει να εµποδίζουν τα ζώα από το να 
αλληλοδαγκώνονται, να κλωτσάει το ένα το άλλο ή 
να αλληλοτραυµατιστούν. 
Τα χωρίσµατα ανάλογα µε το είδος και την ηλικία 
των µεταφεροµένων ζώων, δεν θα πρέπει να  
παγιδεύουν τα πόδια των ζώων. 
Ενδεικτικά  το ελάχιστο ύψος των χωρισµάτων 
για   ιπποειδή µεγαλύτερα των 10 µηνών, θα πρέπει 
να είναι 1,30 µέτρα. 
Ενδεικτικά ο ελάχιστος αριθµός των ιπποειδών 
ανά οµάδα, που απαιτεί την τοποθέτηση 
χωρισµάτων, ανέρχεται: 
5 ενήλικα  ιπποειδή 
Στην περίπτωση που µε το ίδιο όχηµα µεταφέρονται 
διάφορα είδη ζώων, τα χωρίσµατα είναι προτιµότερο 
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να επιθεωρούνται όταν το όχηµα είναι «εν 
λειτουργία» δηλαδή  χρησιµοποιείται για την 
µεταφορά ζώων. Αυτό σηµαίνει ότι την ευθύνη για 
την εξασφάλιση των απαιτήσεων των χωρισµάτων, 
έχει ο µεταφορέας όταν το όχηµα είναι «εν 
λειτουργία». 
Για το σκοπό αυτό, ο επιθεωρητής θα πρέπει να 
ελέγξει εάν τα χωρίσµατα υπάρχουν, είναι γερά , 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σε καλή 
κατάσταση και δίνουν την δυνατότητα να 
δηµιουργούνται διάφορης δυναµικότητας 
διαµερίσµατα., ανάλογα µε το είδος των ζώων που 
µεταφέρονται. 
Ο σχεδιασµός των χωρισµάτων θα πρέπει να 
επιτρέπει την δίοδο του αέρα και τον αερισµό  του 
οχήµατος. Η δίοδος του αέρα στο επίπεδο των 
κεφαλιών των ζώων είναι περισσότερο ωφέλιµη , 
γιαυτό τα χωρίσµατα πρέπει να επιτρέπουν τη δίοδο 
του αέρα κατά µήκος της γραµµής της κάθε οροφής. 

Το όχηµα να φέρει ευανάγνωστη 
σήµανση µε την οποία δηλώνεται η 
ακριβής επιφάνεια φόρτωσης σε 
τετραγωνικά µέτρα ανά όροφο του 
οχήµατος ή το ρυµουλκούµενο να 
φέρει ευανάγνωστη σήµανση µε την 
οποία δηλώνεται η  ακριβής 
επιφάνεια φόρτωσης σε τετραγωνικά 
µέτρα ανά όροφο του 
ρυµουλκουµένου 
 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να ανταποκρίνονται στις 
πραγµατικές διαστάσεις των επιµέρους ορόφων και 
είναι απαραίτητα όπως υποχρεωτικά απαιτείται να 
αναφέρονται και στο πιστοποιητικό έγκρισης του 
οχήµατος, ώστε ο επιθεωρητής κτηνίατρος να είναι 
σε θέση να επαληθεύσει αν  τηρείται η πυκνότητα 
φόρτωσης. 
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τον ακριβή 
προσδιορισµό των τετραγωνικών µέτρων των 
επιµέρους επιφανειών φόρτωσης, στην περίπτωση 
οχηµάτων Gooseneck.(σχετική φωτογραφία) 
 

  

Εξοπλισµός παροχής νερού 
(Παράρτηµα I, Κεφ.VI,1.7, 2.1, 2.2 
και 2.3) 

Υπάρχουν  περιπτώσεις που τα ζώα ποτίζονται µε 
φορητές ποτίστρες, αυτό δεν εξασφαλίζει την 
ταυτόχρονη πρόσβαση των ζώων στο νερό 
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Το όχηµα είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα 
παροχής νερού το οποίο επιτρέπει στον 
συνοδό των ζώων να εξασφαλίζει την 
εύκολη πρόσβαση κάθε ζώου στο νερό; 
 
Οι ποτίστρες λειτουργούν, είναι 
κατάλληλα σχεδιασµένες, 
τοποθετηµένες και συνδεδεµένες για το 
είδος των ζώων που θα ποτιστούν επί 
του οχήµατος; 
 
Η συνολική χωρητικότητα των 
δεξαµενών νερού  είναι τουλάχιστον ίση 
µε το 1,5% του µεγίστου ωφέλιµου 
φορτίου του οχήµατος; 
 
Οι δεξαµενές νερού είναι σχεδιασµένες 
κατά τρόπο που να µπορούν να 
αποστραγγίζονται και να καθαρίζονται 
µετά από κάθε ταξίδι; 
 
Οι δεξαµενές νερού είναι εφοδιασµένες 
µε σύστηµα που επιτρέπει την 
επαλήθευση του επιπέδου του νερού; 
 
Κάθε ζώο έχει πρόσβαση στο νερό; 

Στην πραγµατικότητα τα άλογα και τα πόνυ δεν 
πίνουν νερό από ποτίστρες. Το πότισµα των ζώων 
από κουβάδες που δεν  παραµένουν στους χώρους 
σταβλισµού των ζώων, θεωρείται αποδεκτό.  
Είναι απίθανο η µόνιµη  σύνδεση της δεξαµενής 
νερού και των ποτιστρών ή των κουβάδων να είναι 
πρακτική ή να βοηθάει. 
 
Ωφέλιµο φορτίο» του οχήµατος νοείται το µέγιστο 
βάρος των ζώων που µπορεί νόµιµα να µεταφέρει το 
όχηµα, λαµβάνοντας υπόψη το µικτό βάρος του 
οχήµατος και την πυκνότητα φόρτωσης. 
 
 

  Αερισµός και έλεγχος θερµοκρασιών 
(Παράρτηµα I, Κεφ. II, 1.1 και , Κεφ. 
VI, 3.1 και  3.2)  
  
 Το σύστηµα αερισµού κατασκευάστηκε 
και συντηρείται ώστε σε οποιαδήποτε 
στιγµή του ταξιδιού , είτε το όχηµα 
σταθµεύει είτε κινείται να διατηρεί τη 

∆εν προσδιορίζεται το µέγεθος , η θέση και ο 
αριθµός των ανοιγµάτων αερισµού. 
Η αναλογία των ανοιγµάτων αερισµού θα πρέπει να 
προσαρµόζεται προς τις επικρατούσες κλιµατικές 
συνθήκες. 
Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος πάνω από τα 
κεφάλια των ζώων για την δίοδο του αέρα, όταν τα 
ζώα στέκονται στην φυσιολογική   στάση µε το 
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θερµοκρασία, εντός του µεταφορικού 
µέσου, εντός των ορίων από 5° C έως 
30° C , µε όριο ανοχής  +/-5° C ; 
 
Το σύστηµα αερισµού έχει την 
δυνατότητα να εξασφαλίζει ίση 
κατανοµή στο χώρο και ελάχιστη 
ικανότητα παροχής αέρα 60 
m3/ώρα/ΚΝ ωφέλιµου φορτίου; 
 
Μπορεί το σύστηµα να λειτουργεί 
τουλάχιστον 4 ώρες, µε σβησµένο τον 
κινητήρα του οχήµατος; 

κεφάλι τους ανασηκωµένο. 
 
Οι ανεµιστήρες θα πρέπει να εξασφαλίζουν την 
απαιτούµενη ικανότητα παροχής αέρα. 
Σε περίπτωση βλάβης των ανεµιστήρων ή του 
κινητήρα του οχήµατος θα πρέπει να εξασφαλιστεί 
επαρκής αερισµός από τα ανοίγµατα αερισµού του 
οχήµατος. 
Οι ανεµιστήρες που παρέχουν ή αποβάλλουν τον 
αέρα θα πρέπει να  τοποθετούνται κατάλληλα σε 
συνδυασµό µε ανοίγµατα αερισµού, ώστε να 
εξασφαλίζει την ενιαία δίοδο του αέρα από τα 
διαµερίσµατα των ζώων και να αποµακρύνει την 
θερµότητα και την υγρασία που παράγεται από τα 
ζώα. 
Όταν οι ανεµιστήρες λειτουργούν µε σβησµένη την 
µηχανή του οχήµατος, θα πρέπει  το όχηµα 
µεταφοράς να είναι εφοδιασµένο µε σύστηµα 
προειδοποίησης, ώστε ο οδηγός να ειδοποιείται 
 
«Ωφέλιµο φορτίο» του οχήµατος νοείται το µέγιστο 
βάρος των ζώων που µπορεί νόµιµα να µεταφέρει το 
όχηµα, λαµβάνοντας υπόψη το µικτό βάρος του 
οχήµατος και την πυκνότητα φόρτωσης. 
 
 
Η ελαχίστη ικανότητα παροχής αέρα 60 m3/ώρα/ΚΝ 
ωφέλιµου φορτίου είναι ίση µε 60 m3/ώρα/ τόνο . 
 
∆εν είναι πρακτικό κατά την επιθεώρηση του 
οχήµατος να  µετράται την ελάχιστη ικανότητα 
παροχής αέρα  ή να ελέγχεται εάν το σύστηµα 
µπορεί να λειτουργεί τουλάχιστον 4 ώρες, µε 
σβησµένο τον κινητήρα του οχήµατος. 
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Ο αιτών µεταφορέας οφείλει να επιδείξει τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή για το σύστηµα 
αερισµού του οχήµατος, προκειµένου να 
επαληθευτεί ότι αυτές είναι σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές που τίθενται από τη  νοµοθεσία. 
Στον  επιθεωρητή, όµως, επιδεικνύεται το σύστηµα 
αερισµού σε λειτουργία και στη συνέχεια αυτός 
καταλήγει  
 
Για οχήµατα που απαιτείται έγκριση για να 
χρησιµοποιηθούν στα ταξίδια µέχρι 12 ώρες, 
εντός των ορίων της Ελλάδας, σύστηµα 
ανεµιστήρων                                                δεν 
απαιτείται να πληροί τις παραπάνω απαιτήσεις. Υπό 
τον όρο ότι το όχηµα  πληροί τις υπόλοιπες 
απαιτήσεις, είναι δυνατόν να εκδοθεί το 
πιστοποιητικό έγκρισης του οχήµατος. 

Έλεγχος της θερµοκρασίας 
(Παράρτηµα I, ΚεφVI, 3.3 και 3.4) 
Το όχηµα είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα 
ελέγχου της  θερµοκρασίας και 
καταγραφής των δεδοµένων; 
 
Οι αισθητήρες είναι τοποθετηµένοι στα 
σηµεία του φορτηγού τα οποία έχουν τις 
µεγαλύτερες πιθανότητες να υποστούν 
τις χειρότερες κλιµατικές συνθήκες; 
 
Το όχηµα είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα  
προειδοποίησης του οδηγού, όταν η 
θερµοκρασία στα διαµερίσµατα των 
ζώων φτάσει στο ανώτατο ή κατώτατο 
όριο; 
 

Αισθητήρες 
Οι αισθητήρες θα πρέπει να µεταβιβάζουν  στο 
σύστηµα προειδοποίησης  κάθε θερµοκρασία που 
βρίσκεται έξω από το επιτρεπόµενο φάσµα. 
Η προειδοποίηση πρέπει να είναι ορατή ή να 
ακούγεται στη θέση του οδηγού. 
Ο αριθµός και η θέση των αισθητήρων που είναι 
κατάλληλος για κάθε όχηµα  εξαρτάται από τον 
σχεδιασµό του και το µέγεθος και τον αριθµό των 
ζώων. 
Επισηµαίνεται ότι οι υψηλότερες θερµοκρασίες 
εντοπίζονται στο πρόσθιο µέρος του οχήµατος και 
στο ανώτερο πάτωµα, όταν αυτό κινείται, ενώ η 
χαµηλότερη θερµοκρασία, στο πίσω µέρος του 
οχήµατος και στο κατώτερο όροφό του. 
Θα πρέπει, κατ’ ελάχιστο ένας αισθητήρας , να 
τοποθετείται στο πρόσθιο τµήµα κάθε ορόφου και 
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 ένας στο πίσω µέρος του αυτοκινήτου.  
 
Θα πρέπει, κατ’ ελάχιστο ένας αισθητήρας , να 
τοποθετείται στο πρόσθιο τµήµα κάθε ορόφου και 
ένας αισθητήρας στο πίσω µέρος του οχήµατος.  
Ιδανική θέση θα ήταν στο ύψος των κεφαλιών των 
ζώων αλλά εξαρτάται από τον σχηµατισµό της 
οµάδας των ζώων. 
«Συνεχής» έλεγχος της θερµοκρασίας των ζώων 
συνιστάται και πραγµατοποιείται ανά 30 λεπτά. 
Σύστηµα καταγραφής των δεδοµένων 
Οι αισθητήρες µεταβιβάζουν τις θερµοκρασίες στο 
σύστηµα καταγραφής των δεδοµένων του οχήµατος. 
Αυτό καταγράφει την θερµοκρασία, την ταυτότητα 
και την θέση του αισθητήρα και την ηµεροµηνία και 
τον χρόνο κάθε καταγραφής. 
Τα καταγραµµένα στοιχεία τίθενται στην διάθεση 
της αρµόδιας αρχής, όταν ζητηθούν. 
Στους επισήµους κτηνιάτρους επιδεικνύεται το 
σύστηµα σε λειτουργία και η καταγραφή των 
δεδοµένων στο σύστηµα.  
 
Για οχήµατα που απαιτείται έγκριση για να 
χρησιµοποιηθούν στ ταξίδια µέχρι 12 ώρες, εντός 
των ορίων της Ελλάδας, αισθητήρες που θα 
ελέγχουν την θερµοκρασία και σύστηµα καταγραφής 
των πληροφοριών και προειδοποίησης του οδηγού 
δεν απαιτείται. Υπό τον όρο ότι το όχηµα  πληροί τις 
υπόλοιπες απαιτήσεις, είναι δυνατόν να εκδοθεί το 
πιστοποιητικό έγκρισης του οχήµατος 
 
 
 

Σηµεία στερέωσης οχήµατος σε RO- Είναι απαραίτητα µόνο για τα οχήµατα που   
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RO πλοίο  
(Παράρτηµα I, Κεφ. II, 3.2) 
Εάν όχηµα επιβιβάζεται σε πλοίο RO-
RO, είναι εφοδιασµένο µε κατάλληλα 
σχεδιασµένα, τοποθετηµένα και 
συντηρηµένα  σηµεία στερέωσης του 
οχήµατος; 
 
 
 
 
 

επιβιβάζονται σε πλοίο RO-RO. 
Το όχηµα ή το κιβώτιο θα πρέπει να στερεώνονται 
σταθερά στο πλοίο. Το σηµείο στερέωσης του 
οχήµατος είναι δυνατόν να βρίσκεται ένα σε κάθε 
γωνία του οχήµατος και περισσότερα µεταξύ των 
γωνιών, ενδιάµεσα Θα πρέπει να τοποθετούνται στα 
ισχυρότερα σηµεία του οχήµατος..  
Τα σηµεία αυτά πρέπει να είναι αρκετά ισχυρά και 
κατάλληλα σχεδιασµένα ώστε να προσαρµόζονται 
στα αντίστοιχα σηµεία πρόσδεσης των πλοίων. 

Εξοπλισµός φόρτωσης και 
εκφόρτωσης 
(Παράρτηµα I, Κεφ.II 2.2 και Κεφ. 
III, 1.3  και 1.4.)  
 
Το όχηµα φέρει κατάλληλο εξοπλισµό 
φόρτωσης και εκφόρτωσης; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στις περισσότερες περιπτώσεις ο εξοπλισµός είναι 
ράµπα 
Ο εξοπλισµός αυτός θα πρέπει να   σχεδιάζεται, 
κατασκευάζεται, συντηρείται ώστε να προλαµβάνει 
τους τραυµατισµούς και να ελαχιστοποιεί  την 
ταλαιπωρία και   το άγχος των ζώων. Επίσης θα 
πρέπει να εξασφαλίζει την ασφάλεια των ζώων, 
δηλαδή: 
- το δάπεδο να µην είναι ολισθηρό, 
-να υπάρχουν πλευρικά τοιχώµατα, αρκετά ψηλά για 
να αποφεύγεται η διαφυγή ή η πτώση των ζώων κατά 
την φόρτωση ή την εκφόρτωσή τους. 
Οι ράµπες για τους ίππους δεν επιτρέπεται να έχουν 
κλίση µεγαλύτερη από γωνία 20 µοιρών, δηλαδή 
36,4% σε σχέση µε το οριζόντιο επίπεδο(η κάθετη 
πλευρά 4 και η υποτείνουσα 11). 
Εάν η κλίση είναι µεγαλύτερη από 10 µοίρες δηλαδή 
17,6% σε σχέση µε το οριζόντιο επίπεδο(η κάθετη 
πλευρά 4 και η υποτείνουσα 23), οι ράµπες πρέπει να 
είναι εφοδιασµένες µε σύστηµα όπως π.χ. σανίδες 
στερέωσης για τα πόδια, που εξασφαλίζει ότι τα ζώα 
µπορούν να ανεβοκατεβαίνουν χωρίς κίνδυνο ή 
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δυσκολία. 
Συνηµµένα πίνακας για τον υπολογισµό της κλίσης 
της ράµπας σε µοίρες 

Σύστηµα δορυφορικής πλοήγησης 
(Παράρτηµα I, Κεφ.VI, 4.1) 
 
Το όχηµα είναι εξοπλισµένο µε σύστηµα 
δορυφορικής πλοήγησης; 
 
Το σύστηµα δορυφορικής πλοήγησης 
µπορεί να καταγράψει πληροφορίες  που 
αφορούν το σχέδιο δροµολογίου; 
 
Το σύστηµα δορυφορικής πλοήγησης 
µπορεί να καταγράψει πληροφορίες για 
το άνοιγµα ή το κλείσιµο της πόρτας 
φόρτωσης των ζώων; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οχήµατα που κυκλοφορούν για πρώτη φορά πριν 
την 1 Ιανουαρίου 2007 δεν απαιτείται να έχουν 
σύστηµα δορυφορικής πλοήγησης µέχρι την 1 
Ιανουαρίου 2009.Για τα οχήµατα αυτά είναι δυνατόν 
να εκδοθεί πιστοποιητικό έγκρισης οχήµατος, χωρίς 
να είναι εξοπλισµένα µε το σύστηµα, αλλά η 
απουσία του σηµειώνεται στο εν λόγω 
πιστοποιητικό. 
 
Για τα οχήµατα που κυκλοφορούν για πρώτη φορά 
µετά την 1 Ιανουαρίου 2007, θα πρέπει να έχουν 
σύστηµα δορυφορικής πλοήγησης. 
 
Για οχήµατα που απαιτείται έγκριση για να 
χρησιµοποιηθούν στ ταξίδια µέχρι 12 ώρες, εντός 
των ορίων της Ελλάδας, σύστηµα δορυφορικής 
πλοήγησης   δεν απαιτείται, Υπό τον όρο ότι το 
όχηµα  πληρεί τις υπόλοιπες απαιτήσεις, είναι 
δυνατόν να εκδοθεί το πιστοποιητικό έγκρισης του 
οχήµατος 
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Υπόδειγµα XI 
              
     ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ        
 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΛΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΖΩΩΝ(ΠΛΗΝ ΙΠΠΟΕΙ∆ΩΝ, ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ, ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΧΟΙΡΩΝ) ΑΝΩ ΤΩΝ 8 ΩΡΩΝ 
              
1. (α) Αριθµός πινακίδας οχήµατος και του ρυµουλκουµένου του :        
              
    (β) Ηµεροµηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας οχήµατος και του 
ρυµουλκουµένου:       
              
2. Είδη µεταφεροµένων ζώων:           
              
  Εξειδικεύστε :               
      ΝΑΙ   �  ΟΧΙ   �      
      ΝΑΙ   �    ΟΧΙ   �      
              
               
3. Επιφάνεια δαπέδου σε τετραγωνικά µέτρα ανά όροφο οχήµατος και του ρυµουλκουµένου τους     
      ΟΧΗΜΑ  ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ    
  Ανώτερο επίπεδο:           
  Μεσαίο άνω  επίπεδο:          
  Μεσαίο κάτω  επίπεδο:          
  Κατώτερο επίπεδο      :          
     ΣΥΝΟΛΟ:         
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Απαίτηση  Οδηγία Ναι/Όχι  Σχόλια 
Γενική κατασκευή 
(Παράρτηµα II  K εφ. II,1.1) 
 
Το όχηµα και ο εξοπλισµός του έχουν 
σχεδιαστεί κατασκευαστεί και συντηρηθεί 
ώστε: 
 

   

α) να αποφεύγονται οι τραυµατισµοί και 
η ταλαιπωρία και να εξασφαλίζεται η 
ασφάλειά τους ; 
 

α)Το όχηµα δεν πρέπει να έχει αιχµηρές γωνίες, 
προεξοχές, κενά τα οποία µπορούν να τραυµατίσουν 
τα ζώα 

  

β)να καθαρίζονται και να 
απολυµαίνονται; 
 
 

β)Αυτό είναι ευκολότερο να εκτιµηθεί εάν το όχηµα 
έχει καθαριστεί και απολυµανθεί πριν την 
επιθεώρηση  

  

γ) να εµποδίζεται η διαφυγή ή η πτώση 
των ζώων; 
 

γ)Τα διαµερίσµατα των ζώων πρέπει να είναι ασφαλή 
και να µην επιτρέπουν την διαφυγή των ζώων. 
Όταν η πόρτα φόρτωσης είναι ανοικτή θα πρέπει να 
υπάρχει προστατευτικό για τη µη πτώση των ζώων 

  

δ)να αντέχουν τις πιέσεις των 
µετακινήσεων του οχήµατος; 
 
 

   

ε)να επιτρέπουν την πρόσβαση στα ζώα 
για να επιθεωρούνται και να παρέχεται 
φροντίδα; 
 
 

ε) Όταν το όχηµα είναι στάσιµο να υπάρχει 
δυνατότητα εισόδου στα διαµερίσµατα των ζώων, για 
να παρασχεθεί σε αυτά φροντίδα.  Είναι προτιµότερο 
να υπάρχει ξεχωριστή πόρτα για την  πρόσβαση στα 
ζώα, αλλά και η εξασφάλιση πρόσβασης από την 
κύρια πόρτα φόρτωσης είναι αποδεκτό. 

  

στ)να διαθέτουν αντιολισθητικό δάπεδο; 
 

στ)Το δάπεδο πρέπει να είναι ανθεκτικό στο βάρος 
των µεταφεροµένων ζώων και ελεύθερο από 
«κινδύνους», εµπόδια κλπ 
Για την εξασφάλιση της αντιολισθητικότητας του 
δαπέδου θα πρέπει να υπάρχει επαρκής κάλυψη του 
δαπέδου από άχυρο ή άλλο υλικό 
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η)να ελαχιστοποιείται η διαφυγή  ούρων 
και περιττωµάτων; 
 

   

θ)να έχουν επαρκή φωτισµό για την 
επιθεώρηση και παροχή φροντίδων στα 
ζώα; 
 
 
 
 
 

θ) Ο φωτισµός είναι προτιµότερο να είναι σταθερός 
αλλά µπορεί να είναι 
φορητός(συµπεριλαµβανοµένου ενός φακού). 
Ο εξοπλισµός και τα καλώδια θα πρέπει να 
τοποθετούνται ή να φυλάσσονται σε χώρο που δεν 
παρεµβαίνουν τα ζώα 
 

  

ι)προφυλάσσει τα ζώα από αντίξοες 
καιρικές  και ακραίες θερµοκρασίες; 
 
 
 

Οροφή στερεά είναι κατάλληλη να προφυλάξει τα 
ζώα από αντίξοες καιρικές συνθήκες, οι οποίες 
µπορούν να αντιµετωπιστούν. 
 

  

 Το όχηµα φέρει σαφή και 
ευανάγνωστη σήµανση µε την οποία 
δηλώνεται η παρουσία των ζώων; 
(Παράρτηµα I, Κεφ. II, 2.1) 

   

 Για τα άγρια ζώα και είδη, εκτός των 
οικόσιτων ιπποειδών, βοοειδών, 
αιγοπροβάτων και χοίρων υπάρχει  
σήµανση µε την οποία δηλώνεται  ότι 
τα ζώα είναι άγρια, ανθρωπόφοβα ή 
επικίνδυνα; 
(Παράρτηµα II. 1.3) 
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Απαίτηση Οδηγίες Ναι/  Όχι Σχόλια 
Χωρίσµατα 
(Παράρτηµα II, Κεφ. II, 1.4) 
 
 
Τα χωρίσµατα αυτά είναι αρκετά 
ανθεκτικά ώστε να  αντέχουν το βάρος 
των ζώων; 
 
Ο εξοπλισµός τους είναι σχεδιασµένος 
ώστε να επιτρέπει τις ταχείς και εύκολες 
κινήσεις; 

Τα χωρίσµατα κύρια απευθύνονται στα ζώα 
εκτροφής, και ίσως να µην εφαρµόσιµα στην 
περίπτωση αυτή. 
Στην περίπτωση που υπάρχουν πρέπει να  έχουν 
αρκετό ύψος, πλάτος και ανθεκτικότητα ώστε να  
επιτρέπουν την δηµιουργία  διαµερισµάτων για να 
διατηρήσουν ξεχωριστά ένα ή οµάδα ζώων και να  
µπορούν να υποστηρίξουν τα ζώα από τις απότοµες 
κινήσεις του οχήµατος. 
Ο σχεδιασµός των χωρισµάτων θα πρέπει να 
επιτρέπει την δίοδο του αέρα και τον αερισµό  του 
οχήµατος. Η δίοδος του αέρα στο επίπεδο των 
κεφαλιών των ζώων είναι περισσότερο ωφέλιµη , 
γιαυτό τα χωρίσµατα πρέπει να επιτρέπουν τη δίοδο 
του αέρα κατά µήκος της γραµµής της κάθε οροφής. 

  

  Αερισµός  
(Παράρτηµα II, Κεφ. II, 1.1(ε) και1.2)  
  
Είναι σε θέση το σύστηµα αερισµού να 
εξασφαλίσει την κατάλληλη ποιότητα 
και ποσότητα αέρα; 
Υπάρχει επαρκής χώρος µεταξύ των 
ζώων σε κάθε διαµέρισµα και σε κάθε 
όροφο ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής 
αερισµός πάνω από τα κεφάλια των 
ζώων  όταν στέκονται στη φυσική τους 
στάση και χωρίς να παρεµποδίζονται η 
σωµατική κίνησή τους; 
 

. 
Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος πάνω από τα 
κεφάλια των ζώων για την δίοδο του αέρα, όταν τα 
ζώα στέκονται στην φυσιολογική   στάση . 
Οι ανεµιστήρες θα πρέπει να εξασφαλίζουν την 
απαιτούµενη ικανότητα παροχής αέρα. 
Σε περίπτωση βλάβης των ανεµιστήρων ή του 
κινητήρα του οχήµατος θα πρέπει να εξασφαλιστεί 
επαρκής αερισµός από τα ανοίγµατα αερισµού του 
οχήµατος. 
Οι ανάγκες των ζώων σε αερισµό εξαρτάται από το 
είδος των ζώων που µεταφέρονται 
Η παροχή του αερισµού ποικίλλει ανάλογα µε τις 
επικρατούσες κλιµατικές συνθήκες.  
∆υνατότητα παροχής επείγοντος αερισµού συνδέεται 
µε την ύπαρξη ανεµιστήρων. 
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Εξοπλισµός φόρτωσης και 
εκφόρτωσης 
(Παράρτηµα II, Κεφ. II, 2.2) 
Το όχηµα φέρει κατάλληλο εξοπλισµό 
φόρτωσης και εκφόρτωσης; 
 

   

Σηµεία στερέωσης οχήµατος σε RO-
RO πλοίο  
(Παράρτηµα II, Κεφ. II, 3.2) 
Εάν όχηµα επιβιβάζεται σε πλοίο RO-
RO, είναι εφοδιασµένο µε κατάλληλα 
σχεδιασµένα, τοποθετηµένα και 
συντηρηµένα  σηµεία στερέωσης του 
οχήµατος; 
 
 
 
 
 

Είναι απαραίτητα µόνο για τα οχήµατα που 
επιβιβάζονται σε πλοίο RO-RO. 
Το όχηµα ή το κιβώτιο θα πρέπει να στερεώνονται 
σταθερά στο πλοίο. Το σηµείο στερέωσης του 
οχήµατος είναι δυνατόν να βρίσκεται ένα σε κάθε 
γωνία του οχήµατος και περισσότερα µεταξύ των 
γωνιών, ενδιάµεσα Θα πρέπει να τοποθετούνται στα 
ισχυρότερα σηµεία του οχήµατος..  
Τα σηµεία αυτά πρέπει να είναι αρκετά ισχυρά και 
κατάλληλα σχεδιασµένα ώστε να προσαρµόζονται 
στα αντίστοιχα σηµεία πρόσδεσης των πλοίων. 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΜΠΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Για τον υπολογισµό της γωνίας κλίσης της ράµπας φόρτωσης θα πρέπει να: 
- µετρηθεί το ύψος της ράµπας (h) και το µήκος της ράµπας (l) µε την χρησιµοποίηση 
µετροταινίας, 
-∆ιαιρείται το ύψος  δια του µήκους της ράµπας  (h/l), 
-Προσδιορίστε την γωνία κλίσης της ράµπας από τον παρακάτω πίνακα: 
 

Γωνία της ράµπας (σε µοίρες) h/l 
1 0,017 
2 0,035 
3 0,052 
4 0,070 
5 0,087 
6 0,105 
7 0,122 
8 0,139 
9 0,156 
10 0,174 
11 0,191 
12 0,208 
13 0,225 
14 0,242 
15 0,259 
16 0,276 
17 0,292 
18 0,309 
19 0,326 
20 0.342 
21 0,358 
22 0,375 
23 0,391 
24 0,407 
25 0,423 
26 0,438 
27 0,454 
28 0,470 
29 0,485 
30 0,500 

 

h 
l Ράµπα 


