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ΤΜΗΜΑ 1-Στοιχεία του αιτούντος(ανάλογα αν πρόκειται για φυσικό ή νοµικό πρόσωπο). 
 
1.α.  Γράφετε το όνοµα του φυσικού προσώπου: 

• Επώνυµο:…………………………………………………………………………… 
•  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  ∆ιεύθυνση της έδρας του µεταφορέα* : 
• Οδός :……………………………………………Αριθµός:………………………... 
• Ταχ. Κώδικας:…………………………………….. 
• Χώρα:……………………………………………… 

3.  Αριθµός Τηλεφώνου :……………………………………………………………………………..… 
• Αριθµός FAX            :…………………………………………………………….……………… 
• Ηλεκτρονική  ∆ιεύθυνση (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.∆.344/1997; 
   ΝΑΙ                           Όχι  
 
Αν ΝΑΙ παρακαλώ , δώστε λεπτοµέρειες: 
 
΄Ονοµα / Επωνυµία  Άλλη επωνυµία Κωδικός αριθµός µεταφορέα 

   
   
   
   

 
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:………………………………………………………………….. 
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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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 
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�  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  
� 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


