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ΘΕΜΑ: «Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς στα συστήματα ΗΣΚΘΕΕΑ».
ΣΧΕΤ.: α) Ν. 4830/2021 (Α’ 169), «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και
λοιπές διατάξεις».
β) Το Π.Δ. 120/97 (Α’ 110).
γ) Το Π.Δ. 13/18 (Α’ 26).
δ) Η Αρ. 2903.5/92965/2019/31-12-2019 Υ.Α. (Β’ 5056).
1. Όπως είναι γνωστό, με το (α) σχετικό τέθηκε σε ισχύ νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς. Με
τις διατάξεις των άρθρων 2, 17, 18 και 72 του εν λόγω νόμου ρυθμίζεται η μετακίνηση ζώων συντροφιάς με
επιβατηγά πλοία και συγκεκριμένα :
i. καθιερώνεται η υποχρέωση στις διαχειρίστριες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες, συγκεκριμένων κατηγοριών
πλοίων, να ενσωματώσουν στο σύστημα κράτησης και έκδοσης εισιτηρίων των επιβατών
(Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.) των υπό διαχείριση πλοίων τους, τη δυνατότητα καταγραφής των στοιχείων σήμανσης
ταυτοποίησης του βιβλιαρίου υγείας ή του διαβατηρίου των μεταφερόμενων ζώων συντροφιάς,
ii. καθιερώνονται ως υπόχρεα πλοία τα δρομολογιακά επιβατηγά πλοία που δραστηριοποιούνται για την
κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών, συνολικής διαδρομής των Κατηγοριών I, II, III και IV, του π.δ.
44/2011 (Α’ 110), ήτοι συνολικής διαδρομής άνω των 30 ν.μ.,
iii. καθιερώνεται στα ανωτέρω πλοία μεταφορική ικανότητα σε μεγαλόσωμα ζώα και η υποχρέωση
εφοδιασμού τους με κλωβούς μεγαλόσωμων ζώων, σε αναλογία ενός κλωβού ανά διακόσιους (200)
μεταφερόμενους επιβάτες,
iv. καθιερώνεται κατηγοριοποίηση των ζώων σε μεγαλόσωμα (βάρους άνω των δέκα κιλών) και
μικρόσωμα και σε ζώα συντροφιάς, θεραπείας, βοηθείας και εργασίας,
v. καθιερώνονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ιδιοκτητών/συνοδών των ζώων, κατά την
μεταφορά τους με πλοία, ανάλογα με το μέγεθος του ζώου και την κατηγορία του ζώου,
vi. καθιερώνεται η δυνατότητα διάθεσης ειδικών καμπινών κατοικιδίων (pet cabin) από τα υπόχρεα πλοία,
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vii. καθιερώνεται η υποχρέωση επικαιροποίησης των σχεδίων γενικής διάταξης των πλοίων, στα οποία
γίνεται χρήση της δυνατότητας διάθεσης ειδικών καμπινών κατοικιδίων (pet cabin).
2. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης των εταιρειών, να ενσωματώσουν στο σύστημα κράτησης και έκδοσης
εισιτηρίων των επιβατών (Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α.), τις νέες απαιτήσεις, τέθηκε ως προθεσμία το χρονικό διάστημα
ενός έτους από την ημερομηνία ισχύος του (α) σχετικού, ήτοι έως 18-09-2022.
3. Με σκοπό την έγκαιρη και ομοιόμορφη τεχνική υλοποίηση των νέων απαιτήσεων και προκειμένου να
καθίσταται εφικτός ο έλεγχος των συστημάτων, τα συστήματα Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α. θα πρέπει να τροποποιηθούν
κατάλληλα σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες :
i. στο συνημμένο Παράρτημα A, δίνονται συνοπτικά οι απαραίτητες επεξηγήσεις για τις υποχρεώσεις που
προκύπτουν από τις νέες διατάξεις, για την τροποποίηση των συστημάτων ΗΣΚΘΕΕΑ,
ii. στο συνημμένο Παράρτημα B, δίνονται οι απαραίτητες οδηγίες για τα πεδία πληροφοριών που πρέπει
να ενσωματωθούν στα συστήματα ΗΣΚΘΕΕΑ,
iii. στο Παράρτημα Γ, δίνονται οι απαραίτητες οδηγίες για τα τον τρόπο έκδοσης αποδεικτικού
καταγραφής του ζώου συντροφιάς,
iv. στο Παράρτημα Δ, δίνονται οι απαραίτητες οδηγίες για τα την τροποποίηση των αρχείων πληροφοριών
δρομολογίων, που αποστέλλονται από τις εταιρείες στο Υ.ΝΑ.Ν.Π..
4. Οι υπόχρεες εταιρείες, θα πρέπει το αργότερο έως 19-09-2022 να γνωστοποιήσουν στη ΔΗΔΕΠ την
ολοκλήρωση υλοποίησης των απαιτούμενων ενεργειών κατά τα ανωτέρω.
5. Για τον έλεγχο εφαρμογής του (α) σχετικού, τα Κ.Λ/Χ – Λ/Χ – Λ/Τ – Λ/Σ, υπό την εποπτεία των οικείων
ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., στο πλαίσιο των αστυνομικών καθηκόντων τους, να μεριμνήσουν για τα ακόλουθα :
i. για τον έλεγχο συμμόρφωσης των συνοδών ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τις οδηγίες του συνημμένου
παραρτήματος Ε, αναφορικά με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα και εξοπλισμό του ζώου (π.χ.
λουρί, φίμωτρο κ.α.),
ii. για τον έλεγχο συμμόρφωσης των εταιρειών και των πλοιάρχων με τις λοιπές υποχρεώσεις που δεν
αφορούν τη λειτουργία του συστήματος ΗΣΚΘΕΕΑ, σύμφωνα με τις οδηγίες του συνημμένου
Παραρτήματος ΣΤ.
6. Για παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται :
α) για θέματα τεχνικών μεταβολών των συστημάτων ΗΣΚΘΕΕΑ, στη Δ.Η.Δ.ΕΠ.,
β) για θέματα αστυνόμευσης που αφορούν τον έλεγχο των υποχρεώσεων των συνοδών των ζώων
συντροφιάς, στην Δ.Λ.Α.
7. Οι αναφερόμενες στην κοινοποίηση ενώσεις παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τα μέλη τους σχετικά.
8. Οι ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. να ενημερώσουν τις Λιμενικές Αρχές υπαγωγής τους (Κ.Λ/Χ-Λ/Χ), για τις ενέργειες
τους, σύμφωνα με το περιεχόμενο της παρούσας και να εποπτεύσουν την εφαρμογή της.
9. Ομοίως Κ.Λ/Χ – Λ/Χ, ενημερώσουν Λ/Τ – Λ/Σ – Λ/Φ δικαιοδοσίας τους για ανάλογες ενέργειες.ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ :
- Τα αναφερόμενα στο κείμενο
Παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε & ΣΤ

Ο Α΄ ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ
ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ :
1. Πλοιοκτήτριες - Διαχειρίστριες Εταιρείες Επιβατηγών Πλοίων (μέσω των Ενώσεων τους)
2. Πλοίαρχοι των Επιβατηγών Πλοίων (μέσω των Ενώσεων τους)
3. Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. Κ.Λ/Χ – Λ/Χ (μέσω των Περιφερειακών Διοικήσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)
5. Λ/Τ – Λ/Σ – Λ/Φ (μέσω Κ.Λ/Χ – Λ/Χ)
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (μέσω e-mail) :
1. Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.) ( hcs@nee.gr&nee@nee.gr )
2. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.)(seen@ath.forthnet.gr)
3. Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων ( info@shortsea.gr)
4. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε.) (ugs@ath.forthnet.gr & ugs@ugs.gr)
5. Ένωση Πορθμείων Εσωτερικού ( despoina@sf.gr)
6. Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματικών Τουριστικών Ημερόπλοιων Σκαφών (penetis2001@yahoo.gr)
7. Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού (epest@epest.gr)
8. Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν. (info@pepen.gr)
9. Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) (gram@pno.gr)
10. Πανελλήνια Ένωση Αρχιθαλαμηπόλων-Θαλαμηπόλων E.N. (peathen@otenet.gr)
11. Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Ε.Ν. ( penen@otenet.gr)
12. Πανελλήνια Ένωση Πρακτικών Πλοιάρχων & Κυβερνητών Εμπορικού Ναυτικού (peppken@otenet.gr )
ΙΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: (μέσω e-mail) :
1. Γρ. κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (υ.τ.α.)
2. Γρ. κ. Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (υ.τ.α.)
3. Γενική Γραμματεία/Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (υ.τ.α.)
4. Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ (υ.τ.α.)
5. Γρ. κ. Α Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
6. Γρ. κ. Β Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ
7. Γρ. κ.κ. ΔΚΑ - ΔΚΒ - ΔΚΓ - ΔΚΔ
8. ΔΕΠ - ΔΙΜΕΚΑΠ - ΔΚΕΟ - ΔΘΣ - ΔΛΑ – ΔΗΔΕΠ
9. Γρ. Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
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Ανήκει στην Αρ. Πρωτ. 2432.6-8/61907/2022/02-09-22 Εγκύκλιο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΗΔΕΠ-ΔΛΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Οι διαχειρίστριες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες των υπόχρεων πλοίων υποχρεούνται :
- να ενσωματώσουν στο σύστημα (ΗΣΚΘΕΕΑ) την λειτουργία καταγραφής των στοιχείων σήμανσης
ταυτοποίησης όλων των μεταφερόμενων ζώων συντροφιάς ανεξαρτήτως μεγέθους.
- να δέχονται προς μεταφορά μεγαλόσωμα ζώα μόνο εφόσον στο πλοίο υφίσταται κλωβός σύμφωνα με την
αριθμητική μεταφορική ικανότητα του πλοίου και την τυχόν διαθεσιμότητα ειδικής καμπίνας κατοικιδίου
(pet cabin) με εξαίρεση τις ειδικές κατηγορίες ζώων.
- να σχεδιάσουν την λειτουργία καταγραφής με τέτοιο τρόπο ώστε μέσω κατάλληλων λογικών ελέγχων να
απενεργοποιείται η δυνατότητα αποδοχής νέου ζώου προς μεταφορά όταν συμπληρώνεται ο αριθμός
κλωβών ή ο αριθμός καμπινών.
- να εξαιρούν από τον ανωτέρω λογικό έλεγχο και να δέχονται προς μεταφορά, ανεξαρτήτως της
διαθεσιμότητας σε κλωβό εκ μέρους του πλοίου, τα μεγαλόσωμα ζώα ειδικής κατηγορίας.
- να εφοδιάζουν τον συνοδό επιβάτη με αποδεικτικό καταγραφής του μεταφερόμενου ζώου, σύμφωνα με τις
οδηγίες του παραρτήματος Γ, ανάλογα με την κατηγορία του ζώου, προς έλεγχο τόσο από τα αρμόδια μέλη
πληρώματος που είναι επιφορτισμένα με τον έλεγχο επιβίβασης-αποβίβασης, όσο και από τα αρμόδια
Λιμενικά Όργανα. Για επιβάτες που έχουν ήδη προβεί σε κράτηση ή/και έκδοση εισιτηρίου για δρομολόγιο
με ημερομηνία μετά την 18-09-2022, οι εταιρείες υποχρεούνται να τους ενημερώσουν, με κάθε πρόσφορο
μέσο, για τις νέες απαιτήσεις, εφόσον επιθυμούν να μεταφέρουν ζώο συντροφιάς κατά το συγκεκριμένο
δρομολόγιο.
ΙΙ. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΛΟΙΑ
Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 18 παρ. 7, υποχρέωση τροποποίησης του συστήματος ΗΣΚΘΕΕΑ
έχουν οι διαχειρίστριες ή πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων που δραστηριοποιούνται για την κάλυψη
συγκοινωνιακών αναγκών συνολικής διαδρομής των Κατηγοριών I, II, III και IV, του π.δ. 44/2011 (Α’ 110), οι
οποίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του εν λόγω π.δ. διακρίνονται σε :
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι : συνολική διαδρομή άνω των 180 ν.μ.
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II : συνολική διαδρομή μέχρι 180 ν.μ. και προκειμένου για περιηγητικό πλου, άνω των 130
ν.μ.
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III: συνολική διαδρομή μέχρι 120 ν.μ. και προκειμένου για περιηγητικό πλου, μέχρι 130 ν.μ.
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV: συνολική διαδρομή μέχρι 80 ν.μ.
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V: συνολική διαδρομή μέχρι 30 ν.μ.
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VI : συνολική διαδρομή μέχρι 10 ν.μ.
- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VII: συνολική διαδρομή μέχρι 6 ν.μ.
Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1 παρ. 9 του ίδιου ΠΔ συνολική διαδρομή πλου είναι η απόσταση
από το λιμένα αφετηρίας μέχρι τον τελικό λιμένα κατάπλου.
Συμπερασματικά, η υποχρέωση τροποποίησης του συστήματος ΗΣΚΘΕΕΑ υφίσταται μόνο για
δρομολογιακά πλοία που καλύπτουν συγκοινωνιακές ανάγκες και εκτελούν πλόες στους οποίους η συνολική
απόσταση από το λιμένα αφετηρίας μέχρι τον τελικό λιμένα κατάπλου είναι ανώτερη των τριάντα (30) ν.μ.
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ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΣΚΘΕΕΑ
Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 18 παρ. 7, τα συστήματα ΗΣΚΘΕΕΑ των υπόχρεων πλοίων θα πρέπει
να περιλαμβάνουν δυνατότητα καταγραφής των στοιχείων σήμανσης ταυτοποίησης του βιβλιαρίου υγείας ή
του διαβατηρίου του ζώου συντροφιάς που πρόκειται να μεταφερθεί, σε συνάρτηση με τον αριθμό των
διατιθέμενων κλωβών.
Η υποχρέωση καταγραφής αφορά όλα τα ζώα συντροφιάς ενώ η δυνατότητα μεταφοράς μεγαλόσωμου
ζώου συντροφιάς εξαρτάται από την διαθεσιμότητα κλωβού μεγαλόσωμου ζώου ή καμπίνας κατοικιδίου εκ
μέρους του πλοίου.
Αντιθέτως, η δυνατότητα μεταφοράς μικρόσωμου ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 17 παρ.4 και 18 παρ. 9 εξαρτάται από την διαθεσιμότητα κλωβού εκ μέρους του συνοδού του ζώου.
ΖΩΟ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Ο ορισμός των ζώων συντροφιάς δίνεται στην διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 όπου επίσης ορίζεται ότι ζώα
συντροφιάς είναι και οι σκύλοι βοήθειας, οι σκύλοι εργασίας, καθώς και τα ζώα θεραπείας, οι ορισμοί των
οποίων δίνονται στις παρ. 11,12,13 του ίδιου άρθρου.
ΜΕΓΑΛΟΣΩΜΟ ΖΩΟ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 2 παρ. 10 «Μικρό ζώο συντροφιάς»: είναι το ζώο συντροφιάς, το
βάρος του οποίου δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) κιλά.
Συμπερασματικά η υποχρέωση εφοδιασμού με κλωβούς αφορά τα ζώα συντροφιάς που το βάρος τους
υπερβαίνει τα δέκα (10) κιλά.
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΩΒΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΣΩΜΩΝ ΖΩΩΝ
Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 18 παρ. 1, τα υπόχρεα πλοία οφείλουν να διαθέτουν κλωβούς για
την παραμονή μεγαλόσωμων ζώων συντροφιάς που συνοδεύονται από επιβάτες των πλοίων σύμφωνα με
την αριθμητική μεταφορική ικανότητα σε μεγαλόσωμα ζώα.
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΣΩΜΑ ΖΩΑ
Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 18 παρ. 1, η μεταφορική ικανότητα σε μεγαλόσωμα ζώα
καθορίζεται βάσει του αριθμού διατιθέμενων κλωβών σε αναλογία ενός κλωβού ανά διακόσιους (200)
μεταφερόμενους επιβάτες.
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ (PET CABINS)
Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 18 παρ. 5, τα υπόχρεα πλοία μπορούν να διαθέτουν ειδικές
καμπίνες, στις οποίες μπορεί να παραμείνει το ζώο συντροφιάς με τον συνοδό του, οι οποίες πρέπει να
περιγράφονται στο σχέδιο γενικής διάταξης του πλοίου.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΣΩΜΑ ΖΩΑ
Από τον ανωτέρω όρο διαθεσιμότητας κλωβού εκ μέρους του πλοίου εξαιρούνται τα μεγαλόσωμα ζώα τα
οποία:
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- παραμένουν σε ειδική καμπίνα τύπου pet cabin όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 18 παρ. 5 η οποία
αναγράφεται στο εγκεκριμένο σχέδιο γενικής διάταξης του πλοίου και
- ανήκουν σε ειδική κατηγορία μεγαλόσωμων ζώων.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΑΛΟΣΩΜΩΝ ΖΩΩΝ
Από τον ανωτέρω όρο διαθεσιμότητας κλωβού ή καμπίνας εκ μέρους του πλοίου εξαιρούνται τα
μεγαλόσωμα ζώα τα οποία:
- είναι σκύλοι βοηθείας με λουρί χειρισμού, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 11, δηλαδή οι
εκπαιδευμένοι ή εκπαιδευόμενοι σκύλοι οδηγοί τυφλού και οι σκύλοι βοήθειας και προστασίας ατόμων με
αναπηρία ή ασθένειες, οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 4 εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού,
μπορούν να μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα
από το μέγεθός τους, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 8 επιτρέπεται να συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη τους
σε όλους τους κοινόχρηστους ανοικτούς και κλειστούς χώρους του πλοίου, εφόσον διαθέτουν τα οικεία
πιστοποιητικά, που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους, την καλή υγεία και τον εμβολιασμό τους και φέρουν
ιμάντα/λουρί
- είναι σκύλοι έρευνας και διάσωσης του άρθρου 2 παρ. 12, οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 8
επιτρέπεται να συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη τους σε όλους τους κοινόχρηστους ανοικτούς και κλειστούς
χώρους του πλοίου, εφόσον διαθέτουν τα οικεία πιστοποιητικά, που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους, την
καλή υγεία και τον εμβολιασμό τους και φέρουν ιμάντα/λουρί
- είναι σκύλοι εργασίας που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας και τις
διωκτικές αρχές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και του Υπουργείου Οικονομικών, οι
οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 8 επιτρέπεται να συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη τους σε όλους τους
κοινόχρηστους ανοικτούς και κλειστούς χώρους του πλοίου, εφόσον διαθέτουν τα οικεία πιστοποιητικά,
που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους, την καλή υγεία και τον εμβολιασμό τους και φέρουν ιμάντα/λουρί
- είναι ζώα θεραπείας όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 13, δηλαδή τα ζώα που χρησιμοποιούνται για
θεραπευτικούς σκοπούς προς όφελος ενός ατόμου και έχουν λάβει ή λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση και
φέρουν τα κατά τον νόμο πιστοποιητικά, τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 8 επιτρέπεται να
συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη τους σε όλους τους κοινόχρηστους ανοικτούς και κλειστούς χώρους του πλοίου,
εφόσον διαθέτουν τα οικεία πιστοποιητικά, που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους, την καλή υγεία και τον
εμβολιασμό τους και φέρουν ιμάντα/λουρί
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (ΗΣΚΘΕΕΑ)
Τα συστήματα ΗΣΚΘΕΕΑ θα πρέπει να τροποποιηθούν κατάλληλα ώστε να ενσωματώσουν τα ακόλουθα :
1. πεδία καταγραφής για τα μεταφερόμενα ζώα στα οποία να καταγράφονται οι ακόλουθες πληροφορίες :
Α1. μεταφορική ικανότητα μεγαλόσωμων ζώων βάσει διατιθέμενων κλωβών του πλοίου
Δεδομένου ότι η μεταφορική ικανότητα σε μεγαλόσωμα ζώα εξαρτάται από την μεταφορική ικανότητα σε
επιβάτες, στο σύστημα θα πρέπει να ενσωματωθεί πεδίο με τιμή η οποία θα υπολογίζεται αυτόματα από
το σύστημα με βάση τον λόγο 1/200 σε σχέση με τον αριθμό επιβατών που δύναται να μεταφέρει το πλοίο
Α2. μεταφορική ικανότητα μεγαλόσωμων ζώων βάσει διατιθέμενων pet cabins
Δεδομένου ότι δίνεται η δυνατότητα στις εταιρείες να διαμορφώσουν στα πλοία τους ειδικές καμπίνες
τύπου pet cabins, η μεταφορική ικανότητα σε μεγαλόσωμα ζώα εξαρτάται και από την τυχόν ύπαρξη
καμπινών τέτοιου τύπου, στο σύστημα θα πρέπει να ενσωματωθεί πεδίο στο οποίο θα καταχωρείται τιμή
ίδια με τον αριθμό καμπινών pet cabins όπως αυτός θα προκύπτει από το εγκεκριμένο σχέδιο γενικής
διάταξης του πλοίου.
Β. επιλογή μεγέθους ζώου
Δεδομένου ότι η μεταφορά μεγαλόσωμου ζώου εξαρτάται από την διαθεσιμότητα κλωβού εκ μέρους του
πλοίου ή καμπίνας pet cabin, ενώ η μεταφορά μικρόσωμου ζώου συντροφιάς εξαρτάται από την
διαθεσιμότητα κλωβού εκ μέρους του συνοδού του ζώου και όχι εκ μέρους του πλοίου, στο σύστημα θα
πρέπει να ενσωματωθεί πεδίο επιλογής μεγέθους ζώου με τις εξής τιμές:
1. μεγαλόσωμο (βάρους άνω των 10 κιλών)
2. μικρόσωμο (βάρους έως των 10 κιλών)
Το σύστημα θα πρέπει να ρυθμιστεί κατάλληλα ώστε σε περίπτωση επιλογής μεγαλόσωμου ζώου, η
δυνατότητα μεταφοράς μεγαλόσωμου ζώου να εμποδίζεται μετά την συμπλήρωση του αριθμού
μεταφορικής ικανότητας, εφόσον δεν αφορά ζώο των κατηγοριών 2 έως και 7 της επόμενης παραγράφου.
Γ. Επιλογή κατηγορίας ζώου
Δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του συνοδού ανάλογα με την κατηγορία του ζώου
διαφέρουν κατά την μεταφορά με πλοία θα πρέπει να ενσωματωθεί πεδίο επιλογής κατηγορίας ζώου ως
εξής:
1. Ζώο συντροφιάς
2. Ζώο θεραπείας ή βοηθείας ή εργασίας (σκύλος έρευνας διάσωσης, σκύλος ΓΕΕΘΑ, σκύλος σωμάτων
ασφαλείας, σκύλος ΑΑΔΕ/ΥΠΟΙΚ)
Το σύστημα θα πρέπει να ρυθμιστεί κατάλληλα ώστε σε περίπτωση επιλογής μεγαλόσωμου ζώου της
κατηγορίας 2, η δυνατότητα μεταφοράς μεγαλόσωμου ζώου να μην εξαρτάται από την διαθεσιμότητα
κλωβού εκ μέρους του πλοίου ή την διαθεσιμότητα καμπίνας τύπου pet cabin.
Δ. Επιλογή θέσης ζώου
Δεδομένου ότι στο σύστημα θα καταγράφονται όλα τα ζώα συντροφιάς ανεξαρτήτως μεγέθους και
δεδομένου ότι ορισμένα ζώα έχουν υποχρέωση παραμονής σε κλωβό ή καμπίνα ενώ κάποια άλλα ζώα
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έχουν την δυνατότητα να παραμένουν με τον συνοδό τους εκτός κλωβού ή καμπίνας, στο σύστημα θα
πρέπει να ενσωματωθεί πεδίο επιλογής θέσης ζώου με τις εξής τιμές:
1. Κλωβός πλοίου
2. Καμπίνα pet cabin
3. Κλωβός συνοδού
4. Άνευ κλωβού (μόνο για ζώα θεραπείας ή βοηθείας ή εργασίας της προηγούμενης παραγράφου Γ,
εδαφ. 2)
Το σύστημα θα πρέπει να ρυθμιστεί κατάλληλα ώστε σε περίπτωση επιλογής μεγαλόσωμου ζώου της
κατηγορίας 1, η δυνατότητα μεταφοράς να εξαρτάται από την διαθεσιμότητα κλωβού εκ μέρους του
πλοίου σύμφωνα με τον λόγο 1/200 και την διαθεσιμότητα καμπίνας τύπου Pet cabin
Ε. Στοιχεία σήμανσης ζώου
Δεδομένου ότι καθιερώνεται η υποχρέωση καταγραφής των στοιχείων σήμανσης - ταυτοποίησης του
βιβλιαρίου υγείας ή του διαβατηρίου, στο σύστημα θα πρέπει να ενσωματωθεί πεδίο στοιχείων
σήμανσης στο οποίο θα καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός ηλεκτρονικής σήμανσης της περ. α΄ της
παρ.3 του άρθρου 4 του ν. 4830/2021, όπως αυτός θα αναγράφεται στα ανωτέρω έγγραφα. Για ζώα που
απαλλάσσονται της ηλεκτρονικής σήμανσης στο συγκεκριμένο πεδίο θα αναγράφεται η ένδειξη ‘’ΜΗ
ΥΠΟΧΡΕΟ’’.
ΣΤ. Στοιχεία συνοδού
Δεδομένου ότι η μεταφορά ζώου προϋποθέτει την μεταφορά του συνοδού του, στο σύστημα θα πρέπει να
ενσωματωθεί πεδίο στοιχείων συνοδού στο οποίο θα καταγράφεται ο αριθμός εισιτηρίου του συνοδού
2. λειτουργία check in check out
Δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα κλωβού εκ μέρους του πλοίου ή καμπίνας pet cabin είναι περιορισμένη, θα
πρέπει η υπάρχουσα λειτουργία check in / check out να επεκταθεί και στα ζώα συντροφιάς έτσι ώστε σε
περίπτωση μη επιβίβασης κάποιου ζώου, ο κλωβός ή η καμπίνα του συγκεκριμένου ζώου να καθίσταται
άμεσα διαθέσιμος προς διάθεση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΖΩΟΥ
Τα συστήματα ΗΣΚΘΕΕΑ θα πρέπει να τροποποιηθούν κατάλληλα ώστε να ενσωματώσουν διαδικασία
έκδοσης αποδεικτικού καταγραφής ζώου συντροφιάς η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία :
ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ (BARCODE QR CODE κ.λπ.)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΟΙΟ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΖΩΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ (ΜΕΓΑΛΟΣΩΜΟ/ΜΙΚΡΟΣΩΜΟ)
ΘΕΣΗ ΖΩΟΥ (ΚΛΩΒΟΣ ΠΛΟΙΟΥ / PET CABIN / ΚΛΩΒΟΣ ΣΥΝΟΔΟΥ/ΑΝΕΥ ΚΛΩΒΟΥ)
ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΖΩΟΥ (ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ/ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΖΩΟΥ (Αριθμός μικροπλακέτας/Transponder alphanumeric code)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
1. Προσθήκη πεδίου με α/α 13 στον HEADER
ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (HEADER)
Παρατήρηση: Η συμπλήρωση των παρακάτω πεδίων είναι υποχρεωτική.
Α/Α Περιγραφή πεδίων
Κωδικοποίηση
ΠΛΗΘΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΚΔΟΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ
13.
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΩΝ
2. Προσθήκη εγγραφής τύπου « Αποδεικτικό καταγραφής ζώου»
ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΥ «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΖΩΟΥ»
Α/Α

ΥΠΟΧΡ.

ΜΗΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

1.

ΝΑΙ

1

ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ “3”

2.

ΝΑΙ

10

Μοναδικός κωδικός

3.

ΝΑΙ

10

Μοναδικός κωδικός

4.

ΝΑΙ

1

1=ΝΑΙ 2=ΟΧΙ

5.
6.
7.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ

8
3
3

ΗΗΜΜΕΕΕΕ

8.

ΝΑΙ

10

Μοναδικός κωδικός
1=ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
2=ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ή
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ή
ΕΤΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΖΩΟΥ

0-100

ΚΑΘΑΡΟΣ ΝΑΥΛΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΖΩΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ
ΒΑΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΩΝ 10 ΚΙΛΩΝ

9.

ΝΑΙ

2

10.

ΝΑΙ

6

11.

ΝΑΙ

3

12.
13.

ΝΑΙ
ΝΑΙ

8
1

14.

ΝΑΙ

1

15.

ΝΑΙ

20

1=ΝΑΙ 2=ΟΧΙ
1=Κλωβός πλοίου,
2=Pet cabin, 3=Κλωβός
επιβάτη, 4=Άνευ
κλωβού

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ ‘’ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΖΩΟΥ’’
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΖΩΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΑΚΥΡΩΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΖΩΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ (ΑΠΟ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΕΠΙΒΑΤΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΖΩΟΥ

ΘΕΣΗ ΖΩΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΖΩΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Κάθε αρχείο περιέχει μία μόνο εγγραφή τύπου “ελέγχου” (Header) ακολουθούμενη από το πλήθος εγγραφών
τύπου “εισιτηρίου επιβάτη” και “απόδειξης μεταφοράς οχήματος” που αναφέρονται σ΄ αυτήν.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
Το κάθε αρχείο αποτελείται από τεσσάρων ειδών RECORD΄s.
Ο πρώτος τύπος RECORD είναι ο HEADER ο οποίος αναλύεται ως εξής:
Θέση

1-1

Κωδικός τύπου HEADER με τιμή το ψηφίο 0 (μηδέν)

Θέση

2-11

Κωδικός Εταιρείας

Θέση

12-15

Κωδικός Πλοίου

Θέση

16-95

Κωδικός Δρομολογίου

Θέση

96-103

Ημερομηνία αναχώρησης από τον πρώτο λιμένα

Θέση

104-107

Ώρα αναχώρησης από τον πρώτο λιμένα

Θέση

108-111

Κωδικός Λιμένα απόπλου

Θέση

112-115

Ώρα δρομολογίου

Θέση

116-123

Ημερομηνία δρομολογίου

Θέση

124-124

Ακύρωση ή μη δρομολογίου

Θέση

125-128

Πλήθος εγγραφών (εκδοθέντων εισιτηρίων) που διαβιβάζονται

Θέση

129-132

Θέση

133-136

Πλήθος εγγραφών (εκδοθεισών αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων) που
διαβιβάζονται
Πλήθος εγγραφών (εκδοθεισών αποδεικτικών καταγραφής ζώου) που
διαβιβάζονται

Ο τέταρτος τύπος RECORD αφορά τα αναλυτικά στοιχεία των εκδοθεισών αποδείξεων μεταφοράς ζώων και
αναλύεται ως εξής:
Κωδικός τύπου “ Αποδεικτικό καταγραφής ζώου ” με υποχρεωτική τιμή το
ψηφίο 3 (τρία)
Μοναδικός κωδικός αποδεικτικού καταγραφής ζώου, με υποχρεωτική τιμή
μήκους 10 χαρακτήρων

Θέση

1-1

Θέση

2-11

Θέση

12-21

Μοναδικός κωδικός κράτησης με υποχρεωτική τιμή μήκους 10 χαρακτήρων

Θέση

22-22

Ακύρωση ή μη του κωδικός αποδεικτικού καταγραφής ζώου με
υποχρεωτική τιμή μήκους 1 χαρακτήρα (1=Ναι, 2=Όχι)

Θέση

23-30

Ημερομηνία έκδοσης με υποχρεωτική τιμή μήκους 8 χαρακτήρων

Θέση

31-33

Θέση

34-36

Θέση

37-46

Θέση

47-48

Κωδικός λιμένα αναχώρησης (από) με υποχρεωτική τιμή μήκους 3
χαρακτήρων και μορφή ΗΗΜΜΕΕΕΕ
Κωδικός λιμένα προορισμού (προς) με υποχρεωτική τιμή μήκους 3
χαρακτήρων
Μοναδικός κωδικός απόδειξης μεταφοράς συνοδού επιβάτη με
υποχρεωτική τιμή μήκους 10 χαρακτήρων
Κωδικός κατηγορίας ζώου με υποχρεωτική τιμή μήκους 2 χαρακτήρων
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Θέση

49-54

Θέση

55-57

Θέση

58-63

Θέση

64-64

Θέση

65-65

Θέση

66-85

Καθαρός ναύλος απόδειξης μεταφοράς ζώου με υποχρεωτική τιμή μήκους 6
χαρακτήρων
Ποσοστό έκπτωσης απόδειξης μεταφοράς ζώου με υποχρεωτική τιμή
μήκους 3 χαρακτήρων
Αριθμός μητρώου πράκτορα με υποχρεωτική τιμή μήκους 8 χαρακτήρων
Βάρος ζώου άνω των 10 κιλών με υποχρεωτική τιμή μήκους 1 χαρακτήρα
(1=Ναι, 2=Όχι)
Χρήση ή όχι Pet Cabin ή κλωβού με υποχρεωτική τιμή μήκους 1
χαρακτήρα (1=Κλωβός πλοίου, 2=Pet cabin, 3=Κλωβός επιβάτη, 4=Άνευ
κλωβού)
Μοναδικός κωδικός σήμανσης ζώου με υποχρεωτική τιμή μήκους 20
χαρακτήρων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΖΩΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΖΩΟΥ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ
Σύμφωνα με τα άρθρα 9, 17 και 18 του Ν. 4830/2021 για την μη εμπορική μετακίνηση ζώου συντροφιάς ο
κάθε ιδιοκτήτης, κάτοχος και συνοδός ζώου συντροφιάς οφείλει :
- να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου συντροφιάς, εκτός
αν πρόκειται για σκύλο βοήθειας, έρευνας και διάσωσης κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του.
- να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 576/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα
μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 998/2003 (L 178), καθώς
και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 577/2013 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2013 για τα υποδείγματα
εγγράφων ταυτοποίησης σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων, γατών και ικτίδων.
- να έχει εμβολιάσει κατά της λύσσας πριν από τη μετακίνηση το σκύλο ή την γάτα που πρόκειται να
συνοδέψουν εφόσον είναι ηλικίας ανώτερης των δώδεκα (12) εβδομάδων. Στην περίπτωση που το ζώο
(σκύλος ή γάτα) δεν είναι εμβολιασμένο κατά της λύσσας, για την επιβίβασή του στο πλοίο, ο
ιδιοκτήτης/κάτοχος ή ο συνοδός του ζώου (γάτας ή σκύλου) οφείλει να επιδείξει γνωμάτευση
πιστοποιημένου κτηνίατρου, ο οποίος πιστοποιεί ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας του ζώου και
πρέπει να ταξιδέψει.
- να φέρει ασφαλές κλουβί μεταφοράς κατά την συνοδεία μικρού ζώου συντροφιάς και να διατηρούν το
ζώο εντός του κλουβιού. Εξαιρούνται οι σκύλοι βοήθειας, εφόσον φέρουν λουρί χειρισμού, μπορούν να
μεταφέρονται στα μέσα μεταφοράς, χωρίς κλουβί μεταφοράς και χωρίς φίμωτρο, ανεξάρτητα από το
μέγεθός τους.
- να είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του ζώου που συνοδεύει.
- να μην παραμένει εντός των κλειστών κοινόχρηστων χώρων ενδιαίτησης επιβατών και των κλειστών
χώρων στοιβασίας οχημάτων εφόσον συνοδεύει μεγαλόσωμο ζώο συντροφιάς.
- να μετακινεί το ζώο συντροφιάς επί των καταστρωμάτων επιβατών του πλοίου μόνο με ιμάντα/λουρί υπό
την εποπτεία και την ευθύνη του.
- να φέρει μαζί του τα ανάλογα πιστοποιητικά καλής υγείας και εμβολιασμού του ζώου.
- να επιδεικνύει τα πιστοποιητικά υγείας και εμβολιασμού του ζώου, κατά την κράτηση και έκδοση του
εισιτηρίου, καθώς και κατά την επιβίβασή του στο πλοίο, στα αρμόδια μέλη του πληρώματος
- εφόσον είναι συνοδός σκύλου έρευνας και διάσωσης, σκύλου που χρησιμοποιείται από τις ένοπλες
δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας και τις διωκτικές αρχές της Α.Α.Δ.Ε. και του Υπουργείου Οικονομικών,
σκύλου βοήθειας και ζώου θεραπείας να φέρει επί του πλοίου τα οικεία πιστοποιητικά, που
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αποδεικνύουν την ιδιότητά του, την καλή υγεία και τον εμβολιασμό του και να φέρει στο ζώο ιμάντα/λουρί
εφόσον μετακινείται σε όλους τους κοινόχρηστους ανοικτούς και κλειστούς χώρους του πλοίου.
- να μεταφέρει το μικρόσωμο ζώα συντροφιάς σε ειδικό κλωβό και να διαθέτει τα ανάλογα πιστοποιητικά
καλής υγείας και εμβολιασμού του.
- να μεταφέρει το μικρόσωμο ζώα συντροφιάς μόνο σε χώρους ενδιαίτησης για τις οποίες υπάρχει
σύμφωνη γνώμη του πλοιάρχου.
- να σέβεται τις υποδείξεις και εντολές του πλοιάρχου ή του Αξιωματικού που έχει οριστεί από αυτόν, σε
περιπτώσεις μεταφοράς μικρόσωμων ζώων συντροφιάς στους κλειστούς χώρους επιβατηγού πλοίου,
όπου υπάρξει ανάγκη διαχείρισης παραπόνων και διαμαρτυρίας άλλων συνεπιβατών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΖΩΟΥ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ
Σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4830/2021 για την μη εμπορική μετακίνηση ζώου συντροφιάς με
πλοίο απαιτείται κατά την επιβίβαση επιβατών στο πλοίο που συνοδεύουν ζώο συντροφιάς να ελέγχεται από
τα αρμόδια μέλη του πληρώματος ότι :
- οι εν λόγω επιβάτες είναι οι ιδιοκτήτες ή οι κάτοχοι των ζώων, ότι φέρουν και επιδεικνύουν τα ανάλογα
πιστοποιητικά καλής υγείας και εμβολιασμού του ζώου και ότι τα ζώα μεταφέρονται σε κλουβί
μεταφοράς.
- ότι οι σκύλοι και οι γάτες έχουν εμβολιαστεί κατά της λύσσας πριν από τη μετακίνηση εφόσον είναι
ηλικίας ανώτερης των δώδεκα (12) εβδομάδων. Στην περίπτωση που το ζώο (σκύλος ή γάτα) δεν είναι
εμβολιασμένο κατά της λύσσας, για την επιβίβασή του στο πλοίο, ο ιδιοκτήτης/κάτοχος ή ο συνοδός του
ζώου (γάτας ή σκύλου) οφείλει να επιδείξει γνωμάτευση πιστοποιημένου κτηνίατρου, ο οποίος πιστοποιεί
ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας του ζώου και πρέπει να ταξιδέψει.
- όπου υπάρξει ανάγκη διαχείρισης παραπόνων και διαμαρτυρίας άλλων συνεπιβατών, σε περιπτώσεις
μεταφοράς μικρόσωμων ζώων συντροφιάς στους κλειστούς χώρους επιβατηγού πλοίου, να επιλαμβάνεται
για την καλύτερη λογική διευθέτηση του θέματος ο πλοίαρχος του πλοίου ή ο εξουσιοδοτημένος από
αυτόν αξιωματικός.
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