ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΟ ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ 1/2005
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ΕΩΑ ΗΚΑΝΑ ΓΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
1. Καλέλα δψν δελ κεηαθέξεηαη εθηφο εάλ είλαη ηθαλφ γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ην πξνβιεπφκελν
ηαμίδη ρσξίο λα ηξαπκαηηζηεί ή λα ππνζηεί πεξηηηφ πφλν.
2. Τα δψα πνπ είλαη ηξαπκαηηζκέλα ή παξνπζηάδνπλ θπζηνινγηθή αδπλακία ή παζνινγηθά
πξνβιήκαηα δελ ζεσξνχληαη ηθαλά γηα κεηαθνξά, ηδίσο εάλ:
α) δελ είλαη ζε ζέζε λα κεηαθηλεζνχλ αλεμάξηεηα ρσξίο πφλν ή λα πεξπαηήζνπλ ρσξίο βνήζεηα,
β) έρνπλ ζνβαξή αλνηθηή πιεγή ή πξφπησζε,
γ) είλαη ζειπθά δψα ζε θχεζε γηα ηα νπνία έρεη ήδε παξέιζεη ην 90 % ή πεξηζζφηεξν ηνπ
αλακελφκελνπ ρξφλνπ θπνθνξίαο ή ζειπθά δψα πνπ έρνπλ γελλήζεη ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα,
Δίδνο δώνπ
Γηάξθεηα εγθπκνζύλεο 10% ηνπ ρξόλνπ πνπ Υξόλνο κεηά ηελ
απνκέλεη κέρξη ηνλ γέλλα
πνπ
ηνθεηό θαηά ηνλ νπνίν απαγνξεύεηαη
λα
απαγνξεύεηαη
λα κεηαθέξνληαη
ηα
κεηαθέξνληαη ηα έγθπα δώα
πνπ
έρνπλ
δώα
γελλήζεη
280 εκέξεο
Βννεηδή
ηηο
ηειεπηαίεο
4 1 εβδνκάδα κεηά
εβδνκάδεο κέρξη ηελ ηελ γέλλα
αλακελφκελε
εκεξνκελία
ηνπ
ηνθεηνχ
115 εκέξεο
Υνίξνη
ηηο
ηειεπηαίεο
12 1 εβδνκάδα κεηά
εκέξεο
κέρξη
ηελ ηελ γέλλα
αλακελφκελε
εκεξνκελία
ηνπ
ηνθεηνχ
150 εκέξεο
Αηγνπξόβαηα
ηηο
ηειεπηαίεο
2 1 εβδνκάδα κεηά
εβδνκάδεο κέρξη ηελ ηελ γέλλα
αλακελφκελε
εκεξνκελία
ηνπ
ηνθεηνχ
336 εκέξεο
Ιππνεηδή
ηηο
ηειεπηαίεο
5 1 εβδνκάδα κεηά
εβδνκάδεο κέρξη ηελ ηελ γέλλα
αλακελφκελε
εκεξνκελία
ηνπ
ηνθεηνχ
δ) είλαη λενγέλλεηα ζειαζηηθά ησλ νπνίσλ ν νκθαιφο δελ έρεη πιήξσο επνπισζεί,
ε) είλαη ρνίξνη ειηθίαο θάησ ησλ ηξηψλ εβδνκάδσλ, ακλνί ειηθίαο θάησ ηεο κηαο εβδνκάδνο θαη
κφζρνη ειηθίαο θάησ ησλ δέθα εκεξψλ, εθηφο εάλ κεηαθέξνληαη ζε απνζηάζεηο κηθξφηεξεο ησλ 100
ρηιηνκέηξσλ,
ζη) είλαη ζθχινη θαη γάηεο ειηθίαο θάησ ησλ νθηψ εβδνκάδσλ, εθηφο εάλ ζπλνδεχνληαη απφ ηε
κεηέξα ηνπο,
δ) είλαη ειαθνεηδή θαηά ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία αιιάδνπλ ηα θέξαηά ηνπο.
3. Ωζηφζν, ηξαπκαηηζκέλα ή άξξσζηα δψα κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη είλαη ζε ζέζε λα κεηαθεξζνχλ
εάλ:
α) είλαη ειαθξψο ηξαπκαηηζκέλα ή άξξσζηα θαη ε κεηαθνξά δελ ζα ηνπο πξνθαιέζεη πξφζζεην
άιγνο· εάλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο, πξέπεη λα δεηείηαη θηεληαηξηθή ζπκβνπιή,
β) κεηαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο νδεγίαο 86/609/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ (1) εθφζνλ ε αζζέλεηα
ή ν ηξαπκαηηζκφο είλαη κέξνο εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο,
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γ) κεηαθέξνληαη ππφ θηεληαηξηθή επίβιεςε γηα θηεληαηξηθή αγσγή ή δηάγλσζε ή κεηά απφ
θηεληαηξηθή αγσγή ή δηάγλσζε.
Ωζηφζν, ε κεηαθνξά απηή επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ δελ πξνθαιείηαη πεξηηηφο πφλνο ή
θαθνκεηαρείξηζε ζηα δψα.
δ) πξφθεηηαη γηα δψα ηα νπνία έρνπλ ππνβιεζεί ζε θηεληαηξηθέο δηαδηθαζίεο ζρεηηθέο κε
θηελνηξνθηθέο πξαθηηθέο, φπσο ε θνπή ησλ θεξάησλ ή ν επλνπρηζκφο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη
πιεγέο έρνπλ επνπισζεί πιήξσο.
4. Δάλ ηα δψα αξξσζηήζνπλ ή ηξαπκαηηζηνχλ θαηά ηε κεηαθνξά, πξέπεη λα απνκνλψλνληαη θαη λα
ηνπο ρνξεγνχληαη πξψηεο βνήζεηεο ην ηαρχηεξν δπλαηφ. Πξέπεη λα ηνπο παξέρεηαη ε θαηάιιειε
θηεληαηξηθή αγσγή θαη, εάλ πξέπεη λα ζθαγνχλ ή λα ζαλαησζνχλ επεηγφλησο, απηφ πξέπεη λα γίλεηαη
ρσξίο λα πθίζηαληαη πεξηηηφ πφλν.
5. Γηα ηε κεηαθνξά δψσλ δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη εξεκηζηηθά εθηφο εάλ είλαη απνιχησο
απαξαίηεην γηα λα εμαζθαιηζηεί ε θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ, πξέπεη δε λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ
ππφ θηεληαηξηθφ έιεγρν.
6. Τα ζειάδνληα βννεηδή θαη αηγνπξφβαηα πνπ δελ ζπλνδεχνληαη απφ ηα λενγλά ηνπο πξέπεη λα
αξκέγνληαη αλά δηαζηήκαηα κηθξφηεξα ησλ 12 σξψλ.
7. Οη απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ζεκεία γ) θαη δ) δελ ηζρχνπλ γηα ηα εγγεγξακκέλα ηππνεηδή αλ
ζθνπφο ηεο κεηαθνξάο είλαη ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πγείαο θαη θαιήο δηαβίσζεο θαηά ηε
γέλλεζε, ή γηα λενγέλλεηα πνπιάξηα κε ηηο εγγεγξακκέλεο κεηέξεο ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη θαη
ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηα δψα ζπλνδεχνληαη δηαξθψο απφ ζπλνδφ ν νπνίνο αζρνιείηαη κε απηά θαζ'
φιε ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο.
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ΔΡΩΣΖΔΗ-ΑΠΑΝΣΖΔΗ
1.Α
ΔΡΩΣΖΖ

ΑΠΑΝΣΖΖ

Δ1
Α1
Πόηε έλα δών ραξαθηεξίδεηαη σο ζνβαξά Εώα άξξσζηα ή ηξαπκαηηζκέλα είλαη απηά:
άξξσζην ή ηξαπκαηηζκέλν;
 πνπ δελ κπνξνύλ λα ζεθσζνύλ ή λα
ζηαζνύλ όξζηα, ρσξίο πόλν
 κε ζπαζκέλν άθξν,
 πνπ δελ κπνξνύλ λα ζηαζνύλ όξζηα,
ζηεξηδόκελα ζε νπνηνδήπνηε άθξν,
 πνπ αηκνξξαγνύλ ή βήρνπλ ζπλερώο ή
αλαζαίλνπλ κε δπζθνιία
 πνπ έρνπλ κεγάιεο αλνηθηέο πιεγέο
 πνπ παξνπζηάδνπλ πξόπησζε νξγάλσλ,
 ρνίξνη
κε
νμέα
θπθινθνξηθά
πξνβιήκαηα
ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην δών πνπ βξίζθεηαη
ζε θαηάθιηζε, θαίλεηαη όηη είλαη άξξσζην ή
ηξαπκαηηζκέλν, δεηείζηε από ηνλ νδεγό λα ην
ζεθώζεη όξζην.
Σειηθά ν θηελίαηξνο απνθαζίδεη εάλ ηα δώα
είλαη ηθαλά λα ζπλερίζνπλ ην ηαμίδη ηνπο.
Δ2
Α2
Ση ελέξγεηεο πξέπεη λα γίλνπλ αλ ην δών Ζ κεηέξα πξέπεη λα απνκαθξπλζεί από ηα
εηνηκάδεηαη λα γελλήζεη;
άιια δώα. Αλ απηό δελ κπνξεί λα γίλεη ζην
όρεκα, ην εηνηκόγελλν δών εθθνξηώλεηαη.
Δ3
Α3
 Αιιαγή ζηε ζηάζε ηνπ ζώκαηνο,
Πσο αλαγλσξίδνπκε δώα πνπ πνλάλε
 Ακπληηθή αληίδξαζε,
 Λαράληαζκα
Δ4
Πσο αλαγλσξίδνπκε
θαηαπόλεζε

Α4
δώα

πνπ

ζηξεο











ή
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Γξήγνξε αλαπλνή,
Αλνξεμία,
Έληνλε εθίδξσζε,
Αιιαγή ζηε ζηάζε ηνπ ζώκαηνο,
Αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά,
Έληνλεο θνθθηλίιεο,
Γηάξξνηα,
Βήραο,
Ππξεηόο

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΜΔΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
1. ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΠΟΤ ΙΥΤΟΤΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΜΔΑ
1.1. Τα κεηαθνξηθά κέζα, ηα θηβψηηα θαη ν εμνπιηζκφο ηνπο πξέπεη λα έρνπλ ζρεδηαζηεί,
θαηαζθεπαζηεί, ζπληεξεζεί θαη λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηξφπνλ ψζηε:
α) λα απνθεχγνληαη νη ηξαπκαηηζκνί θαη ε ηαιαηπσξία ησλ δψσλ θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηά
ηνπο,
β) ηα δψα λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηηο αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο θαη ηηο
αληίμνεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο,
γ) λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη,
δ) λα εκπνδίδεηαη ε δηαθπγή ή ε πηψζε ησλ δψσλ θαη λα αληέρνπλ ζηηο πηέζεηο ησλ κεηαθηλήζεσλ,
ε) λα εμαζθαιίδεηαη δηαξθψο ε θαηάιιειε πνηφηεηα θαη πνζφηεηα αέξα γηα ην κεηαθεξφκελν είδνο
δψσλ·
ζη) λα επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζηα δψα ψζηε λα είλαη δπλαηφ λα επηζεσξνχληαη ηα δψα θαη λα
ηνπο παξέρνληαη θξνληίδεο,
δ) λα δηαζέηνπλ αληηνιηζζεηηθφ δάπεδν,
ε) λα δηαζέηνπλ δάπεδν πνπ ειαρηζηνπνηεί ηε δηαθπγή νχξσλ θαη πεξηηησκάησλ,
ζ) λα παξέρνπλ επαξθή θσηηζκφ γηα ηελ επηζεψξεζε θαη ηελ παξνρή θξνληίδσλ ζηα δψα θαηά ηε
κεηαθνξά.
1.2. Σην εζσηεξηθφ ηνπ δηακεξίζκαηνο ησλ δψσλ θαη ζε θάζε επίπεδφ ηνπ πξνβιέπεηαη επαξθήο
ρψξνο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν θαηάιιεινο αεξηζκφο επάλσ απφ ηα δψα φηαλ απηά βξίζθνληαη ζε
θπζηθή φξζηα ζέζε ρσξίο λα εκπνδίδνληαη ζε θακία πεξίπησζε νη θπζηθέο ηνπο θηλήζεηο.
1.3. Γηα ηα άγξηα δψα θαη ηα είδε πιελ θαηνηθηδίσλ ηππνεηδψλ, βννεηδψλ, αηγνπξνβάησλ θαη ρνίξσλ
θαηά πεξίπησζε, ηα αθφινπζα έγγξαθα ζπλνδεχνπλ ηα δψα:
α) έλδεημε φηη πξφθεηηαη γηα άγξηα, αλζξσπφθνβα ή επηθίλδπλα δψα,
β) γξαπηέο νδεγίεο γηα ηελ παξνρή ηξνθήο, λεξνχ θαη ηπρφλ απαξαίηεηεο εηδηθήο θξνληίδαο.
1.4. Τα ρσξίζκαηα πξέπεη λα είλαη αξθεηά αλζεθηηθά ψζηε λα αληέρνπλ ην βάξνο ησλ δψσλ. Ο
εμνπιηζκφο ηνπο πξέπεη λα επηηξέπεη ηηο ηαρείεο θαη εχθνιεο θηλήζεηο.
1.5. Φνηξίδηα βάξνπο θάησ ησλ 10 θηιψλ, ακλνί βάξνπο θάησ ησλ 20 θηιψλ, κφζρνη ειηθίαο θάησ
ησλ έμη κελψλ θαη πνπιάξηα ειηθίαο θάησ ησλ ηεζζάξσλ κελψλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηάιιειε
ζηξσκλή ή αλάινγν πιηθφ ην νπνίν λα εμαζθαιίδεη ηελ απαηηνχκελε άλεζε αλάινγα κε ην είδνο, ηνλ
αξηζκφ ησλ κεηαθεξφκελσλ δψσλ, ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Τν πιηθφ
απηφ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη επαξθή απνξξφθεζε ησλ νχξσλ θαη ησλ πεξηηησκάησλ.
1.6.Τα νρήκαηα κε ηα νπνία κεηαθέξνληαη δψα πξέπεη λα θέξνπλ ζαθή θαη επαλάγλσζηε ζήκαλζε
κε ηελ νπνία δειψλεηαη ε παξνπζία δψλησλ δψσλ, εθηφο αλ ηα δψα κεηαθέξνληαη ζε θηβψηηα κε ηε
ζήκαλζε.
1.7.. Τα νδηθά νρήκαηα πξέπεη λα θέξνπλ ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ γηα ηε θφξησζε θαη ηελ
εθθφξησζε.
2.ΠΡΟΘΔΣΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΜΔΑ ΠΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΟΤΝ
ΣΑΞΙΓΙΑ ΜΔΓΑΛΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΓΙΑ ΚΑΣΟΙΚΙΓΙΑ ΙΠΠΟΔΙΓΗ, ΒΟΟΔΙΓΗ,
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΣΑ ΚΑΙ ΥΟΙΡΟΤ
Γηα όια ηα ηαμίδηα κεγάιεο δηάξθεηαο
ηέγε
2.1. Τν κεηαθνξηθφ κέζν πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλν κε θαηάιιεια κνλσκέλε θαη αλνηρηφρξσκε
ζηέγε.
Γάπεδν θαη ηξωκλή
2.2. Σηα δψα πξέπεη λα παξέρεηαη θαηάιιειε ζηξσκλή ή αλάινγν πιηθφ ην νπνίν εμαζθαιίδεη ηελ
απαηηνχκελε άλεζε αλάινγα κε ην είδνο, ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαθεξφκελσλ δψσλ, ηε δηάξθεηα ηνπ
ηαμηδίνπ θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Τν πιηθφ απηφ πξέπεη λα εμαζθαιίδεη επαξθή απνξξφθεζε ησλ
νχξσλ θαη ησλ πεξηηησκάησλ.
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Σξνθή
2.3. Τν κεηαθνξηθφ κέζν πξέπεη λα κεηαθέξεη επαξθή πνζφηεηα θαηάιιειεο ηξνθήο γηα ηηο
απαηηήζεηο ησλ κεηαθεξφκελσλ δψσλ θαηά ην ηαμίδη. Η ηξνθή πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηηο
δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη απφ κνιπζκαηηθνχο παξάγνληεο φπσο ε ζθφλε, ην θαχζηκν, ηα
θαπζαέξηα θαη ηα νχξα θαη ε θφπξνο ησλ δψσλ.
2.4. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθφο εμνπιηζκφο γηα ην ηάηζκα ησλ δψσλ, ν εμνπιηζκφο απηφο πξέπεη
λα κεηαθέξεηαη κέζα ζην κεηαθνξηθφ κέζν.
2.5. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη εμνπιηζκφο γηα ην ηάηζκα ησλ δψσλ φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν
1.4, ν εμνπιηζκφο απηφο πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλνο θαηά ηξφπνλ ψζηε, εάλ ρξεηάδεηαη, λα κπνξεί
λα πξνζδέλεηαη ζην κεηαθνξηθφ κέζν γηα λα απνθεχγεηαη ε αλαηξνπή ηνπ. Όηαλ θηλείηαη ην
κεηαθνξηθφ κέζν θαη ν εμνπιηζκφο δελ ρξεζηκνπνηείηαη, ηφηε απηφο απνζεθεχεηαη ζε έλα κέξνο ηνπ
νρήκαηνο ρσξηζηά απφ ηα δψα.
Υωξίζκαηα- Πξόζβαζε
2.6. Τα ηππνεηδή, εθηφο απφ ηηο θνξάδεο πνπ ηαμηδεχνπλ κε ηα πνπιάξηα ηνπο, πξέπεη λα
κεηαθέξνληαη ζε αηνκηθά δηακεξίζκαηα ζηαβιηζκνχ.
2.7. Τα κεηαθνξηθά κέζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ρσξίζκαηα θαηά ηξφπνλ ψζηε λα κπνξνχλ
κελ λα δεκηνπξγνχληαη μερσξηζηά δηακεξίζκαηα αιιά φια ηα δψα λα έρνπλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζην
λεξφ.
2.8. Τα ρσξίζκαηα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλα θαηά ηξφπνλ ψζηε λα κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη ζε
δηαθνξεηηθέο ζέζεηο έηζη ψζηε ην κέγεζνο ηνπ δηακεξίζκαηνο λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο εηδηθέο
απαηηήζεηο θαη ζην είδνο, ην κέγεζνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δψσλ.
Διάρηζηα θξηηήξηα γηα νξηζκέλα είδε
2.9. Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ζπλνδεχνληαη απφ ηε κεηέξα ηνπο, ηα ηαμίδηα
κεγάιεο δηάξθεηαο θαηνηθίδησλ ηππνεηδψλ, βννεηδψλ θαη ρνίξσλ επηηξέπνληαη κφλνλ εάλ:
— ηα θαηνηθίδηα ηππνεηδή είλαη ειηθίαο άλσ ησλ ηεζζάξσλ κελψλ, πιελ ησλ εγγεγξακκέλσλ
ηππνεηδψλ,
— νη κφζρνη είλαη ειηθίαο άλσ ησλ δέθα ηεζζάξσλ εκεξψλ,
— νη ρνίξνη είλαη βάξνπο άλσ ησλ 10 kg,
Οη κε δακαζκέλνη ίππνη δελ πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε ηαμίδηα κεγάιεο δηάξθεηαο.
3. Παξνρή λεξνύ θαηά ηελ νδηθή κεηαθνξά
3.1. Τα κεηαθνξηθά κέζα πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ζχζηεκα παξνρήο λεξνχ ην νπνίν λα
επηηξέπεη ζην ζπλνδφ λα ρνξεγεί ακέζσο λεξφ, θάζε θνξά πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ ηαμηδηνχ, ψζηε θάζε δψν λα έρεη πξφζβαζε ζην λεξφ.
3.2. Οη εγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο λεξνχ πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ θαιψο θαη λα είλαη θαηάιιεια
ζρεδηαζκέλεο θαη ηνπνζεηεκέλεο ψζηε ηα κεηαθεξφκελα δψα λα κπνξνχλ λα πνηίδνληαη επί ηνπ
νρήκαηνο.
3.3. Η ζπλνιηθή ρωξεηηθόηεηα ηωλ δεμακελώλ λεξνύ γηα θάζε κεηαθνξηθό κέζν πξέπεη λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην 1,5 % ηνπ αλώηαηνπ ωθέιηκνπ θνξηίνπ ηνπ. Δλδεηθηηθά θνξηεγό
ωθέιηκνπ βάξνπο π.ρ. 20 ηόλωλ, πξέπεη ζηελ δεμακελή ηνπ λα έρεη ρωξεηηθόηεηα 300 ιίηξωλ
λεξνύ. Οη δεμακελέο λεξνχ πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλεο θαηά ηξφπνλ ψζηε λα κπνξνχλ λα
απνζηξαγγίδνληαη θαη λα θαζαξίδνληαη κεηά απφ θάζε ηαμίδη, θαη πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε
ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ηελ επαιήζεπζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ λεξνχ. Πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλεο κε
ηνλ εμνπιηζκφ πνηίζκαηνο εληφο ησλ δηακεξηζκάησλ θαη λα ζπληεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε.
Δλδεηθηηθά, σο θαηεπζπληήξηα γξακκή, ζαο αλαθέξνπκε ηνλ αξηζκό ηωλ δώωλ θαη ηωλ αξηζκό
ηωλ πνηηζηξώλ πνπ είλαη απαξαίηεηνο, ώζηε όια ηα δώα λα έρνπλ πξόζβαζε ζε απηέο:
Δίδνο δώσλ
Αξηζκόο πνηηζηξώλ αλά αξηζκό δώσλ
Βννεηδή
2 πνηίζηξεο αλά 6-8 δψα
Φνίξνη
1 πνηίζηξα αλά 12 δψα
Αηγνπξφβαηα
1 πνηίζηξα αλά 15 δψα
4. Αεξηζκόο γηα ηα κέζα νδηθήο κεηαθνξάο θαη παξαθνινύζεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο
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4.1. Τα ζπζηήκαηα αεξηζκνχ ησλ κέζσλ νδηθήο κεηαθνξάο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη, λα
θαηαζθεπάδνληαη θαη λα ζπληεξνχληαη θαηά ηξφπνλ ψζηε, ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηνπ ηαμηδηνχ, είηε
ην κεηαθνξηθφ κέζν ζηαζκεχεη, είηε θηλείηαη, λα είλαη ζε ζέζε λα δηαηεξνχλ ηε ζεξκνθξαζία εληφο
ησλ νξίσλ απφ 5° C έσο θαη 30° C κέζα ζην κεηαθνξηθφ κέζν, γηα φια ηα δψα, κε φξην αλνρήο +/–
5° C, αλάινγα κε ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία.
4.2. Τα ζπζηήκαηα αεξηζκνχ πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εμαζθαιίδνπλ ίζε θαηαλνκή ζε φιν
ην ρψξν, κε ειάρηζηε νλνκαζηηθή ηθαλφηεηα παξνρήο αέξα 60 m3/h/KN σθέιηκνπ θνξηίνπ(60
θπβηθά κέηξα/ψξα/100 θηιά σθέιηκνπ θνξηίνπ).
Δλδεηθηηθά θνξηεγό ωθέιηκνπ βάξνπο π.ρ. 20 ηόλωλ, πξέπεη λα παξέρεη αεξηζκό 12.000 m3 /
ώξα Δπίζεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγνύλ επί ηνπιάρηζηνλ 4 ώξεο, ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΑ
ΑΠΟ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ ΣΟΤ ΟΥΗΜΑΣΟ.
4.3. Τα κέζα νδηθήο κεηαθνξάο πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο
θαζψο θαη κε κέζα θαηαγξαθήο ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ. Οη αηζζεηήξεο πξέπεη λα βξίζθνληαη
ζηα ζεκεία ηνπ θνξηεγνύ ηα νπνία, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ζρεδηαζκνύ ηνπ, έρνπλ ηηο
κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο λα ππνζηνύλ ηηο ρεηξόηεξεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο. Οη ζεξκνθξαζίεο
πνπ θαηαγξάθνληαη θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν ρξνλνινγνχληαη θαη δηαηίζεληαη ζηελ αξκφδηα αξρή
θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο.
4.4. Τα κέζα νδηθήο κεηαθνξάο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε ζύζηεκα πξνεηδνπνίεζεο ψζηε
λα εηδνπνηείηαη ν νδεγόο φηαλ ε ζεξκνθξαζία ζηα δηακεξίζκαηα φπνπ βξίζθνληαη ηα δψα θζάζεη ην
αλψηαην ή ην θαηψηαην φξην.
5. ύζηεκα δνξπθνξηθήο πινήγεζεο
Απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2009, φια ηα νρήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κεηαθνξά άλσ ησλ 8 σξψλ,
πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλα κε ζχζηεκα δνξπθνξηθήο πινήγεζεο, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ
θαηαρψξεζε θαη ηε παξνρή πιεξνθνξηψλ, εληνπηζκνχ ηεο ζέζεο ηνπ νρήκαηνο, αληίζηνηρεο κο
εθείλεο πνπ πεξηέρνληαη ζην ηκήκα 4 ηνπ ζρεδίνπ δξνκνινγίνπ, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην
άλνηγκα ή ην θιείζηκν ησλ ζπξψλ θφξησζεο
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2Α
ΔΡΩΣΖΔΗ-ΑΠΑΝΣΖΔΗ
Δ1
Πνηνη είλαη νη ηύπνη ησλ ζπζθεπώλ πνηίζκαηνο
ησλ δώσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα
νρήκαηα;

Α1
Τπάξρεη είηε ζηαζεξόο εμνπιηζκόο(πνηίζηξεο)
κέζα ζηελ θαξόηζα είηε θηλεηόο εμνπιηζκόο,
π.ρ. θνπβάδεο, νη νπνίνη πξέπεη λα
απνζεθεύνληαη ζε εηδηθό ηκήκα ηνπ νρήκαηνο
πνπ δελ παξεκπνδίδεη ηα δώα είηε δελ ηα
ηξαπκαηίδεη.
Ο ζηαζεξόο εμνπιηζκόο(πνηίζηξεο), ζπλδέεηαη
κε δεμακελή λεξνύ, ε νπνία γηα θάζε όρεκα
πξέπεη λα έρεη ρσξεηηθόηεηα ίζε κε ην1,5% ηνπ
σθέιηκνπ θνξηίνπ ηνπ. Ζ δεμακελή λεξνύ
πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε ζύζηεκα πνπ
επηηξέπεη ηελ επαιήζεπζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ
λεξνύ πνπ πεξηέρεη.
Οη πνηίζηξεο δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ
θαηεγνξία ησλ δώσλ.
Ζ θαξόηζα πξέπεη λα επηζεσξείηαη γηα ην είδνο
ηεο πνηίζηξαο πνπ έρεη θαη αλ απηέο
ιεηηνπξγνύλ θαλνληθά.
Οη ρνίξνη κπνξνύλ λα πίλνπλ από ηηο πνηίζηξεο
πνπ πίλνπλ ηα βννεηδή, κόλν πνπ πξέπεη λα είλαη
ηνπνζεηεκέλεο ρακειά γηα λα ηηο θζάλνπλ ηα
δώα.
Οη ρνίξνη κπνξνύλ λα πίλνπλ θαη από βαιβίδεοζήιαζηξα, πνπ θέξνπλ έκβνιν, εζσηεξηθά, πνπ
πηέδεηαη από ηα δώα
Απηέο νη πνηίζηξεο από βαιβίδεο- ζήιαζηξα,
πνπ
θέξνπλ
έκβνιν,
κπνξνύλ
λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ
θαη
από
ηα
κε
απνγαιαθηηζκέλα κνζράξηα, πνπ ηνπο δίλνπλ
ηελ δπλαηόηεηα ηνπ ζειαζκνύ.
Σα ελήιηθα βννεηδή πίλνπλ λεξό από πνηίζηξεο
ζρήκαηνο κπσι.
ΟΛΑ ΣΑ ΕΩΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΥΟΤΝ
ΠΡΟΒΑΖ ΣΗ ΠΟΣΗΣΡΔ.
Δ2
Α2
ηελ πεξίπησζε πνπ είλαη ρεηκώλαο θαη ε ηελ πεξίπησζε απηή ν νδεγόο πξέπεη λα θάλεη
ζεξκνθξαζία είλαη θάησ από ην κεδέλ, είλαη ζηάζε γηα λα πνηίζεη ηα δώα κε ην ρέξη, κε ηελ
δπλαηόλ ν νδεγόο λα ηζρπξηζηεί όηη ην λεξό ρξήζε π.ρ. θνπβά.
πάγσζε θαη δελ κπνξεί λα θπθινθνξήζεη, ζην
απηόκαην ζύζηεκα.
Δ3
Α3
Πσο είλαη δπλαηό λα ειεγρζεί δεμακελή λεξνύ, Πηέζηε ηηο βαιβίδεο πνηίζκαηνο ή ηα ζήιαζηξα
αλ πεξηέρεη λεξό θαη ηε ζσζηή πνζόηεηα
πνπ βξίζθνληαη ζπρλά ζηηο 4 γσλίεο ηεο
θαξόηζαο, γηα λα δηαπηζηώζεηε αλ ηξέρεη λεξό.
Αλ δελ ηξέρεη λεξό, ζεκαίλεη όηη είηε ν νδεγόο
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δελ έζεζε ζε ιεηηνπξγία ην ζύζηεκα απηόκαηνπ
πνηίζκαηνο ή δελ ππάξρεη λεξό ζηελ δεμακελή
λεξνύ.
Εεηείζηε λα ζαο ην δείμεη θαη λα ζαο πεη εάλ
γλσξίδεη πνην είλαη ην επίπεδν ηνπ λεξνύ ζηελ
δεμακελή
Α4
Εεηείζηε από ηνλ νδεγό λα ζαο δείμεη πνπ
απνζεθεύεη ηελ ηξνθή.
Αλ δελ ππάξρεη ηξνθή θαη ην ηαμίδη είλαη
καθξάο δηάξθεηαο πνπ απαηηείηαη ην ηάηζκα
ησλ δώσλ, ηόηε ν νδεγόο παξαβαίλεη ηελ
λνκνζεζία.
Αλ έρεη απνζεθεύζεη ηξνθή, ηόηε είλαη ζηελ
θξίζε ηνπ θηεληάηξνπ λα απνθαζίζεη αλ είλαη
αξθεηή γηα ην ηάηζκα όισλ ησλ δώσλ ζηηο
σξηαίεο ζηάζεηο.
Α5
Ζ ηξνθή πξέπεη λα πξνζηαηεύεηαη από αληίμνεο
θαηξηθέο ζπλζήθεο, ή ηελ κόιπλζε από ηε
ζθόλε, θαπζαέξηα, θαύζηκα,, νύξα, θνπξηά
Α6
Οη πςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο εληνπίδνληαη ζην
πξόζζην κέξνο ηνπ νρήκαηνο θαη ζην αλώηεξν
πάησκα, φηαλ απηφ θηλείηαη, ελψ ε ρακειόηεξε
ζεξκνθξαζία, ζην πίζσ κέξνο ηνπ νρήκαηνο θαη
ζην θαηώηεξν όξνθό ηνπ.
Θα πξέπεη, θαη’ ειάρηζην έλαο αηζζεηήξαο , λα
ηνπνζεηείηαη ζην πξόζζην ηκήκα θάζε νξόθνπ
θαη έλαο ζην πίζσ κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ.
Ιδαληθή ζέζε ζα ήηαλ ζην χςνο ησλ θεθαιηψλ
ησλ δψσλ αιιά εμαξηάηαη απφ ηνλ ζρεκαηηζκφ
ηεο νκάδαο ησλ δψσλ.
Α7
Δμαξηάηαη από ην είδνο θαη ηε θαηεγνξία ησλ
δώσλ. Σα πεξηζζόηεξα δώα είλαη δπλαηό λα
ιακβάλνπλ ηε ηξνθή πνπ παξαηίζεηαη ζην
πάησκα. Αιιά ζηε πεξίπησζε κεηαθνξάο π.ρ.
κε απνγαιαθηηζκέλσλ κόζρσλ, πνπ ιακβάλνπλ
πγξή ηξνθή είλαη απαξαίηεηνο εηδηθόο
εμνπιηζκόο.
ηελ πεξίπησζε πνπ ην όρεκα είλαη
εμνπιηζκέλν κε ηαΐζηξεο, ηόζν ν εμνπιηζκόο
πξνζαξκνγήο ηνπο όζν θαη νη ηαΐζηξεο, δελ ζα
πξέπεη λα θέξνπλ αηρκεξέο γσλίεο ή πξνεμνρέο
πνπ είλαη δπλαηό λα ηξαπκαηίζνπλ ηα δώα.
Α8
Όρη , γηαηί πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη από ηηο
αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο
Α9
ηα νρήκαηα κεηαθνξάο πνπιεξηθώλ, ηα δώα
θνξηώλνληαη ζε εηδηθνύο θισβνύο κεηαθνξάο,

Δ4
Δίλαη δπλαηό λα ειεγρζεί αλ ηα δώα έρνπλ
αξθεηό ηξνθή ζην θνξηεγό γηα όιν ην ηαμίδη

Δ5
Ση κέηξα ιακβάλνληαη γηα ηελ απνζεθεπκέλε
ηξνθή ησλ δώσλ
Δ6
Πνπ
ηνπνζεηνύληαη
νη
αηζζεηήξεο
ζεξκνθξαζίαο
ζηα
νρήκαηα
πνπ
πξαγκαηνπνηνύλ κεηαθνξέο > ησλ 8 σξώλ

Δ7
Απαηηείηαη εηδηθόο εμνπιηζκόο γηα ηελ παξνρή
ηξνθήο

Δ8
Σα δώα κπνξνύλ λα κεηαθέξνληαη κε θνξηεγό
ρσξίο νξνθή
Δ9
Ση πξέπεη λα πξνζέρνπκε ζηα νρήκαηα πνπ
κεηαθέξνπλ πνπιεξηθά
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νη νπνίνη ηνπνζεηνύληαη ζην όρεκα, ην νπνίν
πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αθόινπζεο
απαηηήζεηο:
 πξνζηαζία
από αληίμνεο θαηξηθέο
ζπλζήθεο,
 θαζαξηόηεηα, απνιύκαλζε,
 πξνζηαζία από δηαθπγή δώσλ,
 θσηηζκόο γηα ηελ επηζεώξεζε ησλ
δώσλ
 ηα νύξα θαη ηα πεξηηηώκαηα λα κελ
δηαξξένπλ από ηα από πάλσ δώα ζε
απηά πνπ βξίζθνληαη θάησ,
 ζηαζεξνπνίεζε θαη αζθάιηζε ησλ
θνξησκέλσλ θινπβηώλ, γηα λα κελ
αλαηξέπνληαη θαηά ηελ θίλεζε ηνπ
νρήκαηνο ή λα κελ πέθηνπλ ζε
πεξίπησζε πνπ αλνίγεη ε πόξηα
θόξησζεο/εθθόξησζεο
 αλάκεζα ζηηο ζεηξέο ησλ θισβώλ λα
αθήλεηαη επαξθήο ρώξνο γηα ηελ
θπθινθνξία ηνπ αέξα,
 όηαλ ππάξρεη πνιιή δέζηε λα
παξαιείπνληαη ζεηξέο θισβώλ,
 λα ππάξρεη ζύζηεκα αεξηζκνύ
Δ10
Α10
Ση πξέπεη λα πξνζέρνπκε ζηνπο θισβνύο πνπ Οη θισβνί πξέπεη λα:
κεηαθέξνπλ πνπιεξηθά
 είλαη θαιά ζπληεξεκέλα,
 κελ είλαη ζπαζκέλα θαη λα επηηξέπνπλ
ηελ δηαθπγή ησλ δώσλ,
 παξέρνπλ πξνζηαζία από θαηξηθά
θαηλόκελα,
 κελ έρνπλ αηρκέο ή κεγάιεο ηξύπεο πνπ
είλαη δπλαηό λα ηξαπκαηηζηνύλ ηα δώα ή
λα παγηδεπηνύλ ηα πόδηα ή νη θηεξνύγεο
ηνπο,
 εμαζθαιίδνπλ
ηνλ
αεξηζκό
ησλ
πνπιεξηθώλ,
 κελ ππεξθνξηώλνληαη,
Δ11
Α11
Πνηα είλαη ηα θξηζηκόηεξα πξνβιήκαηα θαηά
 ε
γξήγνξε
ππεξζέξκαλζε
ησλ
ηελ κεηαθνξά πνπιεξηθώλ
θξενπαξαγσγώλ θνηόπνπισλ,
 απώιεηεο λενζζώλ ζε κεηαθνξέο > ησλ
60 σξώλ,
 απμεκέλνο αξηζκόο θαηαγκάησλ ζηηο
σνπαξαγσγέο όξληζεο,
 κεγάινο ΚΗΝΓΤΝΟ γηα όια ηα δώα ε
ΤΓΡΑΗΑ. Εώα κε βξεγκέλα θηεξά
παγώλνπλ πνιύ γξήγνξα. Ηδηαίηεξε
πξνζνρή όηαλ βξέρεη.
 Οη κεηαθνξέο λα πξαγκαηνπνηνύληαη
λσξίο ην πξσί ή ηε λύρηα
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ΓΗΑΣΖΜΑΣΑ ΠΟΣΗΜΑΣΟ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΟΦΖ ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ
ΣΑΞΗΓΗΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΠΑΤΖ
Υξόλνο
Ωξηαία ηάζε γηα
Υξόλνο
24σξε ηάζε ζε
Μεηαθνξάο
ηάτζκα θαη
Μεηαθνξάο
εγθεθξηκέλν ζεκείν
Δίδε Εώσλ
(ώξεο),
πόηηζκα
(ώξεο)
ζηάζεο, κε θσδηθό
Πξώηε θάζε
Γεύηεξε θάζε
έγθξηζεο
κεηαθνξάο
κεηαθνξάο
Ξεθόξηωκα ησλ
ηάζε
ηνπιάρηζηνλ 1
δψσλ γηα 24 ώξεο
ώξαο γηα ηάτζκα
γηα ηάτζκα, πφηηζκα
Δλήιηθα
θαη πφηηζκα. Σα
θαη αλάπαπζε.
βννεηδή
14
14
δώα παξακέλνπλ
επί ηνπ νρήκαηνο.
Ξεθόξηωκα ησλ
ηάζε
ηνπιάρηζηνλ 1
δψσλ γηα 24 ώξεο
ώξαο γηα ηάτζκα
γηα ηάτζκα, πφηηζκα
Δλήιηθα
θαη πφηηζκα. Σα
θαη αλάπαπζε.
αηγνπξόβαηα
14
14
δώα παξακέλνπλ
επί ηνπ νρήκαηνο.
Ξεθόξηωκα ησλ
Με
ηάζε
ηνπιάρηζηνλ 1
δψσλ γηα 24 ώξεο
απνγαιαθηηζκ
ώξαο γηα ηάτζκα
γηα ηάτζκα, πφηηζκα
έλα
θαη πφηηζκα. Σα
θαη αλάπαπζε.
αξληά/εξίθηα
9
9
/ρνηξίδηα/κόζ
δώα παξακέλνπλ
ρνη
επί ηνπ νρήκαηνο.
Μέγηζηε δηάξθεηα κεηαθνξάο 24 ώξεο κε ζπλερή
Υνίξνη
πξόζβαζε ζε λεξό.
24
Ιππνεηδή
Πνπιεξηθά
Οηθόζηηα
πηελά θαη
θνπλέιηα

Μέγηζηε δηάξθεηα κεηαθνξάο 24 ώξεο, αιιά θάζε 8
ώξεο δηαηίζεηαη ζηα δώα ηξνθή θαη λεξό.

24

Ο κέγηζηνο ρξόλνο ηαμηδηνύ είλαη 12 ώξεο. Αλ ε κεηαθνξά δηαξθέζεη
πεξηζζόηεξν από 12 ώξεο ε πξόζβαζε ζε λεξό θαη ηξνθή είλαη
ππνρξεωηηθή γηα λα ζπλερίζνπλ ην ηαμίδη ηνπο.
ΔΞΑΗΡΟΤΝΣΑΗ: Οη λενζζνί κηαο εκέξαο, γηα ηνπο νπνίνπο ν κέγηζηνο
ρξόλνο ηαμηδηνύ είλαη 24 ώξεο, ρσξίο εθθόξησζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε όηη
ε κεηαθνξά ζα έρεη νινθιεξσζεί ζε 72 ώξεο κεηά ηελ γέλλεζή ηνπο

3.1.Μεηά ηελ 24σξε ζηάζε γηα ηελ αλάπαπζε, ην πφηηζκα θαη ην ηάηζκα ησλ δψσλ, ηα δψα κπνξνχλ
λα ζπλερίζνπλ, λέν θχθιν κεηαθνξάο, κε δηάξθεηα πνπ θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, κέρξη λα
θηάζνπλ ζηνλ ηειηθφ ηνπο πξννξηζκφ.
3.2.Σε πεξίπησζε ζαιάζζηαο κεηαθνξάο πνπ ζπλδέεη ηαθηηθά θαη απεπζείαο δχν γεσγξαθηθά ζεκεία
ηεο Κνηλφηεηαο κε ηε βνήζεηα νρεκάησλ πνπ θνξηψλνληαη ζηα πινία ρσξίο λα εθθνξηψλνληαη ηα
δψα, πξέπεη λα πξνβιέπεηαη, γηα ηα δψα, δηάξθεηα αλάπαπζεο 12 σξψλ κεηά ηελ εθθφξησζή ηνπο
ζην ιηκέλα πξννξηζκνχ ή ζηελ άκεζε γεηηνλία ηνπ, εθηφο εάλ ε δηάξθεηα ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο
εληάζζεηαη ζην γεληθφ πξφγξακκα ησλ ζεκείσλ 1.2 έσο 1.4.
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3.3. Οη δηάξθεηεο ηαμηδηνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία 1.3, 1.4 θαη 1.7 ζηνηρείν β) κπνξεί λα
παξαηείλνληαη θαηά 2 ψξεο πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ δψσλ, αλάινγα ηδίσο κε ηελ εγγχηεηα ηνπ ηφπνπ
πξννξηζκνχ.
.
3.Α
ΔΡΩΣΖΔΗ-ΑΠΑΝΣΖΔΗ
Δ1
Δάλ δηαπηζηώζεηε όηη ν κεηαθνξέαο δελ έρεη
ηεξήζεη ηηο ώξεο γηα ηελ αλάπαπζε θαη ην
ηάηζκα θαη πόηηζκα ησλ δώσλ, ηη θάλεηε

Α1
Σνπ επηβάιιεηε δηνηθεηηθό πξόζηηκν θαη
θξνληίδεηε ηα δώα λα πνηηζηνύλ θαηά
πξνηεξαηόηεηα:
-νδεγείηε ην θνξηεγό ζην πιεζηέζηεξν
εγθεθξηκέλν ζεκείν αλάπαπζεο ή
-νδεγείηε ην θνξηεγό ζην πιεζηέζηεξν
βελδηλάδηθν γηα λα γεκίζεη ε δεμακελή
απνζήθεπζήο ηνπ κε λεξό θαη λα πνηηζηνύλ ηα
δώα
A2
1.Πξνβιήκαηα ζηα δώα
α. Εώα αζζελή ή ηξαπκαηηζκέλα:
 δηαρσξηζκόο από άιια δώα,
 παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ
 εμέηαζε από θηελίαηξν,
 ζηακαηάκε ηελ αηκνξξαγία,
 αλ είλαη απαξαίηεην, επείγνπζα ζθαγή
(αλ είλαη θαηάιιειν γηα αλζξώπηλε
θαηαλάισζε)
ή
επείγνπζα
ζαλάησζε(αθαηάιιειν γηα αλζξώπηλε
θαηαλάισζε
Αλ απηό δελ είλαη εθηθηό, επί ηόπνπ,
αλαδεηάηαη θαηάιιειε ηνπνζεζία ή ζθαγείν, κε
ηαπηόρξνλε ηήξεζε όισλ ησλ απαηηήζεσλ γηα
ηελ πγεία ησλ δώσλ,
β. Εώα κε ζεξκνπιεμία ή επηβαξπκέλν
θπθινθνξηθό:
 πξνζαξκνγή αεξηζκνύ,
 παξνρή πεξηζζόηεξνπ ρώξνπ,
 θαηαηνληζκό κε λεξό,
 αλαδήηεζε ζθηάο, θίλεζε νρήκαηνο
γ. Εώα κε επηθαλεηαθό ηξαπκαηηζκό δέξκαηνο:
 απνκάθξπλζε ησλ αηηίσλ,
 ζπξέπ γηα ηελ επνύισζε πιεγώλ,
 πξνζσξηλόο επίδεζκνο
δ. Εώα κε θνκκέλα θέξαηα θαη έληνλε
αηκνξξαγία
 θαπηεξηαζκόο ηνπ αηκνθόξνπ αγγείνπ
θαη επίδεζκνο ζηελ άθξε ηνπ θέξαηνπ
ε. Εώα αζζελή πνπ δελ ρξεηάδνληαη λα
ζαλαησζνύλ(ειαθξηά ρσιόηεηα, πξόπησζε
εληέξνπ),
 απνκόλσζε ηνπ δώνπ,
 επηπιένλ ζηξσκλή,

E2
Πσο αληηκεησπίδνπκε πεξηπηώζεηο έθηαθηεο
αλάγθεο θαηά ηελ κεηαθνξά
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 ηαθηηθή παξαθνινύζεζε
ε θάζε πεξίπησζε αλαδεηάκε ηηο αηηίεο θαη
ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο, ιακβάλνληαο ηηο
θαηάιιειεο απνθάζεηο( κεηαθόξησζε ησλ
δώσλ, επείγνπζα ζθαγή, ζαλάησζε, αλαδήηεζε
ζηαζκνύ αλάπαπζεο)
2.Σερληθά πξνβιήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηα δώα
 βιάβε ζην ζύζηεκα αεξηζκνύ,
 βιάβε ζηνλ εμνπιηζκό πνηίζκαηνο ησλ
δώσλ,
 θαηάξξεπζε ρσξηζκάησλ,
 βιάβε ζην πάησκα ή ηελ εγθαηάζηαζε
θόξησζεο,
 βιάβε ηνπ νρήκαηνο
 πξόβιεκα πγείαο ηνπ νδεγνύ,
 απξόβιεπηεο δπζκελείο θπθινθνξηαθέο
ζπλζήθεο,
 απνθιεηζκέλνη δξόκνη,
 αηπρήκαηα θ.ι.π.
α.Οη αξκόδηεο αξρέο (θαηά αξκνδηόηεηα θαη
πεξίπησζε,) θξνληίδνπλ :
 λα εκπνδίδνπλ ηηο θαζπζηεξήζεηο
εμαζθαιίδνπλ πξνηεξαηόηεηα ζην όρεκα
κεηαθνξάο δώσλ ζε θάζε απξόβιεπηε
ζπλζήθε,
 ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ηα κέηξα ηνπο
δελ πξέπεη λα πξνθαινύλ αδηθαηνιόγεηε
πξόζζεηε ηαιαηπσξία,
 λα ιεθζνύλ εηδηθά κέηξα ζηνλ ηόπν
κεηαθόξησζεο, ζηα ζεκεία εμόδνπ θαη
ηνπο
ζπλνξηαθνύο
ζηαζκνύο
επηζεώξεζεο
γηα
λα
δνζεί
πξνηεξαηόηεηα ζηε κεηαθνξά ησλ
δώσλ,
 κπνξεί λα δηαηάμεη ηελ αιιαγή νδεγνύ,
 ηελ επηζθεπή ηνπ νρήκαηνο,
 ηελ κεηαθόξησζε ησλ δώσλ,
 ηελ εθθόξησζε ησλ δώσλ,
 ηνλ ζηαβιηζκό ησλ δώσλ,
 ηελ επηζηξνθή ησλ δώσλ,
 ηελ επείγνπζα ζθαγή ή ζαλάησζε, γηα
ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ ηαιαηπσξίαο.
β. ηε πεξίπησζε ηερληθώλ πξνβιεκάησλ ν
νδεγόο πξέπεη λα έρεη καδί ηνπ ηειέθσλα
ζπλεξγείσλ, Τπεξεζηώλ θαη ζπλεξγαηώλ,
θαζόιε ηελ δηαδξνκή ηεο κεηαθνξάο, γηα λα
αλαδεηήζεη βνήζεηα.
γ. ε θάζε πεξίπησζε πνπ ε απνζηνιή ησλ
12

δώσλ δηαθνπεί γηα δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ 2
σξώλ, ε αξκόδηα αξρή ιακβάλεη ηα θαηάιιεια
κέηξα γηα λα παξέρεηαη πεξηπνίεζε ζηα δώα
θαη εάλ ρξεηάδεηαη λα ηνπο παξέρεηαη ηξνθή θαη
λεξό, λα εθθνξηώλνληαη θαη λα ζηαβιίδνληαη
δ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αξκόδηα αξρή θξίλεη
όηη ηα δώα δελ είλαη ηθαλά λα ζπλερίζνπλ ην
ηαμίδη ηνπο, ηα δώα εθθνξηώλνληαη θαη ηνπο
παξέρεηαη ηξνθή θαη λεξό θαη αλάπαπζε
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΓΑΠΔΓΟΤ ΠΟΤ ΓΗΑΣΗΘΔΣΑΗ ΣΑ ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΑ ΕΩΑ
(ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΦΟΡΣΩΖ)
Η απαηηνχκελε επηθάλεηα δαπέδνπ πνπ δηαηίζεηαη ηνπιάρηζηνλ ζηα κεηαθεξφκελα δψα πξέπεη λα
είλαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο αθφινπζεο δ δηαζηάζεηο:
Α. Καηνηθίδηα ηππνεηδή
Οδηθή κεηαθνξά
Δλήιηθνη ίππνη
1,75 m2 (0,7 Φ 2,5 m)
Νεαξνί ίππνη (6-24 κελψλ) (γηα ηαμίδηα έσο 48 σξψλ)
1,2 m2 (0,6 Φ 2 m)
Νεαξνί ίππνη (6-24 κελψλ) (γηα ηαμίδηα άλσ ησλ 48 σξψλ) 2,4 m2 (1,2 Φ 2 m)
Πφλπ(θάησ ησλ 144 cm)
1 m2 (0,6 Φ 1,8 m)
Πνπιάξηα (0-6 κελψλ)
1,4 m2 (1 Φ 1,4 m)
Σεκείσζε: Καηά ηε δηάξθεηα κεγάισλ ηαμηδηψλ, ηα πνπιάξηα θαη νη λεαξνί ίππνη πξέπεη λα κπνξνχλ
λα μαπιψλνπλ.
Οη αξηζκνί απηνί κπνξνχλ λα πνηθίιινπλ θαηά 10 % ην πνιχ γηα ηνπο ελήιηθνπο ίππνπο θαη ηα πφλπ
θαη θαηά 20 % ην πνιχ γηα ηνπο λεαξνχο ίππνπο θαη ηα πνπιάξηα αλάινγα, φρη κφλνλ κε ην βάξνο θαη
ην κέγεζνο ησλ δψσλ, αιιά θαη κε ηε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε, ηηο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ
πηζαλή δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ.
Β. Βννεηδή
Οδηθή κεηαθνξά
Καηεγνξία
Βάξνο θαηά πξνζέγγηζε (ζε kg)
Δκβαδόλ ζε m2/δών
Μφζρνη εθηξνθήο
50
0,30 έσο 0,40
Μφζρνη κεζαίνπ κεγέζνπο
110
0,40 έσο 0,70
Φνλδξνί κφζρνη
200
0,70 έσο 0,95
Βννεηδή κεζαίνπ κεγέζνπο
325
0,95 έσο 1,30
Μεγάια βννεηδή
550
1,30 έσο 1,60
Πνιχ Μεγάια βννεηδή
> 700
> 1,60
Σεκείσζε: Οη αξηζκνί απηνί κπνξνχλ λα πνηθίιινπλ αλάινγα, φρη κφλνλ κε ην βάξνο θαη ην κέγεζνο
ησλ δψσλ, αιιά θαη κε ηε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε, ηηο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ πηζαλή
δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ.
Γηα ηα έγθπα δψα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη εκβαδφλ κεγαιχηεξν θαηά 10 %.
Γ. Αηγνπξόβαηα
Οδηθή κεηαθνξά
Καηεγνξία
Βάξνο θαηά πξνζέγγηζε (ζε kg) Δκβαδόλ ζε m2/δών
Κεθαξκέλα πξφβαηα θαη ακλνί
βάξνπο ηνπιάρηζηνλ 26 kg

< 55
> 55

0,20 έσο 0,30
0,30

Με θεθαξκέλα πξφβαηα

< 55
> 55

0,30 έσο 0,40
> 0,40

Πξνβαηίλεο ζε πξνρσξεκέλν
ζηάδην εγθπκνζχλεο

< 55
> 55

0,40 έσο 0,50
> 0,50

Αίγεο

< 35
35 έσο 55

0,20 έσο 0,30
0,30 έσο 0,40
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Αίγεο ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην
εγθπκνζχλεο

> 55

0,40 έσο 0,75

> 55
< 55

0,40 έσο 0,50
> 0,50

Σεκείσζε:Τν πξναλαθεξφκελν εκβαδφλ κπνξεί λα πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε θπιή, ην κέγεζνο, ηε
θπζηθή θαηάζηαζε θαη ην κήθνο ηνπ ηξηρψκαηνο ησλ δψσλ, θαζψο θαη αλάινγα κε ηηο
κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ. π.ρ., γηα ηνπο κηθξνχο ακλνχο, είλαη δπλαηφλ
λα πξνβιέπεηαη εκβαδφλ ζην δάπεδν κηθξφηεξν θαηά 0,2 m2 αλά δψν.
Γ. Υνίξνη
Οδηθή κεηαθνξά
Όινη νη ρνίξνη πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα κπνξνχλ λα θαηαθιίλνληαη θαη λα ζηέθνληαη φξζηνη ζηε
θπζηθή ηνπο ζηάζε.
Πξνθεηκέλνπ λα ηεξνχληαη νη ζηνηρεηψδεηο απαηηήζεηο, ε ππθλφηεηα θφξησζεο θαηά ηε κεηαθνξά
ησλ ρνίξσλ βάξνπο 100 kg πεξίπνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 235 kg/m2.
Δλδέρεηαη, ιφγσ ηεο θπιήο, ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ησλ ρνίξσλ, λα απαηηείηαη
εκβαδφλ κεγαιχηεξν απφ ην πξναλαθεξφκελν θαηψηαην φξην, ην εκβαδφλ απηφ κπνξεί λα απμάλεηαη
θαηά 20 % θαη' αλψηαην φξην, αλάινγα κε ηηο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ηε δηάξθεηα ηνπ
ηαμηδηνχ.
Δλδεηθηηθά:
Καηεγνξία ρνίξσλ
Αξηζκόο ρνίξσλ αλά ηεηξαγσληθό κέηξν(m2)
Γνπξνπλφπνπια γάιαθηνο
10-12 δψα/ m2
Απνγαιαθηηζκέλα ρνηξίδηα
5 δψα/ m2
Φνίξνη γηα ζθαγή(βάξνπο πεξίπνπ110 θηιψλ)
2 δψα/ m2
Δ. Πνπιεξηθά
Ππθλόηεηα πνπ εθαξκόδεηαη θαηά ηε κεηαθνξά πνπιεξηθώλ ζε θηβώηηα
Καηψηαην εκβαδφλ δαπέδνπ πνπ πξέπεη λα πξνβιέπεηαη:
Καηεγνξία
Δκβαδόλ ζε cm2
Νενζζνί κηαο εκέξαο

21-25 αλά λενζζφ

Πνπιεξηθά άιια πιελ ησλ λενζζώλ κηα
εκέξαο: βάξνο ζε kg
< 1,6

Δκβαδόλ ζε cm2/kg

1,6 έσο < 3

160

3 έσο < 5

115

>5

105

180-200

Σεκείσζε: Οη αξηζκνί απηνί κπνξνχλ λα πνηθίιινπλ αλάινγα, φρη κφλνλ κε ην βάξνο θαη ην κέγεζνο
ησλ πηελψλ, αιιά θαη κε ηε θπζηθή ηνπο θαηάζηαζε, ηηο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ πηζαλή
δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ.
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4.Α

ΔΡΩΣΖΔΗ-ΑΠΑΝΣΖΔΗ

Δ1
Α1
Πνηεο είλαη νη πξώηεο ελδείμεηο όηη ην Σα
δώα είλαη πνιύ ζηξηκσγκέλα,
όρεκα είλαη ππεξθνξησκέλν
αθνπκπνύλ ην έλα ην άιιν θαη όηαλ
πέζνπλ ζην δάπεδν δελ κπνξνύλ λα
ζεθσζνύλ
Δηδηθόηεξα γηα ηα ηππνεηδή, ηα δώα είλαη
ηδξσκέλα

Δ2
Πσο επαιεζεύνπκε όηη ηα δώα είλαη
ππεξθνξησκέλα

Α2
Πξέπεη ηα δώα αλάινγα κε ηελ θπιή, ην
είδνο, ηελ ειηθία, ηελ θαηάζηαζε πνπ
βξίζθνληαη. π.ρ (έγθπα δώα, κε
θνπξεκέλα δώα, δώα κε θέξαηα), ηηο
επηθξαηνύζεο κεηεξεσινγηθέο ζπλζήθεο
θαη ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο λα
κπνξνύλ λα ζηέθνληαη όξζηα ζηε θπζηθή
ηνπο ζηάζε, λα μαπιώλνπλ όια καδί εάλ
απαηηείηαη, λα ππάξρεη ειεύζεξνο ρώξνο
πάλσ από ηα θεθάιηα ηνπο πνπ επηηξέπεη
ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα θαη λα
παξέρεηαη ζε απηά ε ειαρίζηε επηθάλεηα
δαπέδνπ ζύκθσλα κε ην Κεθάιαην VII
ηνπ Παξαξηήκαηνο I ηνπ Καλνληζκνύ
1/2005.
πλεπώο δύν παξάκεηξνη ππεηζέξρνληαη
ζηελ ππνινγηζκό ηεο ππθλόηεηαο
θόξησζεο:
1)ε επηθάλεηα δαπέδνπ θαη 2)ην
εζσηεξηθό ύςνο ησλ δηακεξηζκάησλ ηνπ
νρήκαηνο.
Τπνινγίδνπκε ηελ ζπλνιηθή επηθάλεηα
δαπέδνπ πνπ δηαηίζεηαη ζηα δώα,
κεηξώληαο ην κήθνο θαη ην πιάηνο ηνπ
νρήκαηνο ή ηνπ δηακεξίζκαηνο, αλάινγα
εάλ
όινη
νη
όξνθνη
ηνπ
όρεκαηνο/ξπκνπιθνύκελνπ πξόθεηηαη λα
είλαη θνξησζνύλ κε έλα είδνο δώσλ ή κε
δηαθνξεηηθά αλά δηακέξηζκα ή όξνθν.
Ζ κέηξεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ
νρήκαηνο
πξαγκαηνπνηείηαη
ΣΟ
ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΣΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ.
ΗΓΗΑΗΣΔΡΖ ΠΡΟΟΥΖ ρξεηάδεηαη γηα
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ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ύςνπο ηνπ νρήκαηνο,
γαηί δηαθέξεη ζην επηθαζήκελν, από ην
ξπκνπιθνύκελν.
Δπίζεο ζηα νρήκαηα ηύπνπ goose neck*
ην ύςνο ζην εκπξόζζην ηκήκα ηνπ
νρήκαηνο (κέρξη θάπνην ζεκείν) από ην
ύςνο ζην ππόινηπν ηκήκα ηνπ νρήκαηνο.
Σν ύςνο θάζε νξόθνπ κεηξηέηαη
αθαηξώληαο ην πάρνο ηεο νξνθήο ηνπ
νρήκαηνο
ή
ησλ
νξόθσλ
πνπ
παξεκβάιινληαη
Γηαθνξεηηθέο είλαη νη απαηηήζεηο γηα ην
εζσηεξηθό ύςνο ησλ δηακεξηζκάησλ
αλάινγα κε ην ύςνο ησλ κεηαθεξόκελσλ
δώσλ ύςνο
ΒΟΟΔΗΓΖ
Σν ύςνο ηνπ δηακεξίζκαηνο γηα ηα
βννεηδή ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ
20 εθαηνζηόκεηξα επάλσ από ην
πςειόηεξν ζεκείν ηνπ θεθαιηνύ ησλ
δώσλ, όηαλ ζηέθεηαη ζηε θπζηθή ηνπ
όξζηα ζέζε. Απηό εθαξκόδεηαη γηα όια ηα
νρήκαηα
ΥΟΗΡΟΗ
Σν ύςνο ηνπ δηακεξίζκαηνο γηα ηα
ρνηξηλά ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 15
εθαηνζηόκεηξα επάλσ από ην πςειόηεξν
ζεκείν ηνπ ζώκαηνο ηνπ δώνπ, εάλ ην
όρεκα έρεη κεραληθό ζύζηεκα αεξηζκνύ
θαη 30 εθαηνζηόκεηξα επάλσ από ην
πςειόηεξν ζεκείν ηνπ ζώκαηνο ηνπ
δώνπ, εάλ ην όρεκα έρεη θπζηθό ζύζηεκα
αεξηζκνύ
Γηα ηα λεαξά ρνηξηλά από ην πςειόηεξν
ζεκείν ηνπ ζώκαηνο ηνπο είλαη ην
πςειόηεξν ζεκείν ηνπ θεθαιηνύ ησλ
δώσλ, όηαλ ζηέθεηαη ζηε θπζηθή ηνπ
όξζηα ζέζε, ελώ γηα ηα κεγαιύηεξα
ρνηξηλά ην πςειόηεξν ζεκείν ηνπ
ζώκαηνο ηνπο είλαη ζην κέζν
of the back, π.ρ. ην πςειόηεξν ζεκείν
ελόο ρνίξνπ γηα ζθαγή, βάξνπο 100 θηιά
είλαη πεξίπνπ 0.77 κέηξα, νπόηε ην ύςνο
ηνπ δηακεξίζκαηνο πξέπεη λα είλαη 0.92
κέηξα εάλ ην όρεκα έρεη κεραληθό
ζύζηεκα αεξηζκνύ θαη 1.08 κέηξα εάλ ην
όρεκα έρεη θπζηθό ζύζηεκα αεξηζκνύ
πλεπώο έλα όρεκα κε κεραληθό ζύζηεκα
αεξηζκνύ επηηξέπεηαη λα θνξηώζεη δώα
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ζε ηξείο νξόθνπο, όρη όκσο έλα όρεκα κε
θπζηθό αεξηζκό.,
Μία ρνηξνκεηέξα 250 θηιώλ βάξνπο,
πεξίπνπ 97 εθαηνζηόκεηξα ύςνο θαη έλαο
θάπξνο, πνπ κπνξεί λα είλαη πςειόηεξνο
δελ κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ ζε ηξείο
νξόθνπο.
ΠΡΟΒΑΣΑ
Σν ύςνο ηνπ δηακεξίζκαηνο γηα ηα
πξόβαηα ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ
15 εθαηνζηόκεηξα επάλσ από ην
πςειόηεξν ζεκείν ηνπ ζώκαηνο ηνπ
δώνπ, εάλ ην όρεκα έρεη κεραληθό
ζύζηεκα αεξηζκνύ θαη 30 εθαηνζηόκεηξα
επάλσ από ην πςειόηεξν ζεκείν ηνπ
ζώκαηνο ηνπ δώνπ, εάλ ην όρεκα έρεη
θπζηθό ζύζηεκα αεξηζκνύ
Γηα ηα πξόβαηα ην πςειόηεξν ζεκείν ηνπ
ζώκαηόο ηνπο είλαη ην πςειόηεξνζεκείν
ηνπ θεθαιηνύ ησλ δώσλ, όηαλ ζηέθεηαη
ζηε θπζηθή ηνπ όξζηα ζέζε
ΑΛΟΓΑ
Έλα άινγν ρξεηάδεηαη ρώξν γηα ην θεθάιη
ηνπ θαη ηα πόδηα ηνπ, ώζηε λα δηαηεξήζεη
ηελ ηζνξξνπία ηνπ θαηά ηελ θίλεζε ηνπ
νρήκαηνο
Σν ειάρηζην εζσηεξηθό ύςνο ηνπ
δηακεξίζκαηνο πξνθύπηεη πξνζζέηνληαο
ζην κέγηζην ύςνο ηνπ αιόγνπ (κέρξη ηελ
σκνπιάηε) +75 εθαηνζηόκεηξα
πλεπώο γηα έλα άινγν ηππαζίαο θαηά
κέζν όξν 1.58 κέηξα ύςνο, ην ύςνο ηνπ
εζσηεξηθνύ δηακεξίζκαηνο ζα πξέπεη λα
αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζηα 2.33 κέηξα.
Γηαπηό ηα άινγα δελ επηηξέπεηαη λα
θνξηώλνληαη ζε νρήκαηα κε πνιινύο
νξόθνπο.
Δ3
Α3
Ση
κέηξα
ιακβάλνπκε
όηαλ ηελ πεξίπησζε απηή ν θηελίαηξνο
δηαπηζηώλνπκε όηη δελ ηεξείηαη ε επηβάιιεη πξόζηηκν θαη απνθαζίδεη:
 -αλ όια ή ηα επηπιένλ δώα ζα
πξνβιεπόκελε από ηελ λνκνζεζία
ππθλόηεηα θόξησζεο
μεθνξησζνύλ ζην πιεζηέζηεξν
εγθεθξηκέλν ζεκείν ζηάζεο θαη ν
κεηαθνξέαο δηαζέζεη άιιν όρεκα
γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο ζην ηειηθό
ηνπο πξννξηζκό
 αλ ζπλερίζνπλ ην ηαμίδη ηνπο,
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 αλ
επηζηξέςνπλ
αλαρώξεζεο

ζην

ηόπν

Δ4
Α4
Πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηνλ
 ε ύπαξμε επαίζζεησλ δώσλ π.ρ.
ππνινγηζκό ηεο ππθλόηεηαο θόξησζεο
κεγάινη ρνίξνη,
 νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο, νη
κεγάιεο δηαθνξέο ζεξκνθξαζίαο,
 πςειή πγξαζία,
 ε πξνρσξεκέλε εγθπκνζύλε,
 ε κεηαθνξά δώσλ κε κεγάια
θέξαηα,
 ε
κεηαθνξά
κεγάιεο
δηάξθεηαο(εμαζθάιηζε πνηίζκαηνο
ζηα δώα, πξόζβαζε όισλ ησλ
δώσλ ζηηο πνηίζηξεο),
 κεηαθνξά αθνύξεπησλ πξνβάησλ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ
Ο νδεγφο ζα πξέπεη λα θέξεη καδί ηνπ:
1. Σν ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ,
2.Σελ ΑΓΔΗΑ ΣΟΤ ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ(ηύπνπ 1, ηύπνπ 2) ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ Υπνδείγκαηα:
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2.1.Η άδεηα ηύπνπ 1 εθδίδεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη έρεη δηάξθεηα ηζρύνο 5 έηε απφ ηελ
εκεξνκελία έθδνζήο ηεο.
Σαο επηζεκαίλνπκε, φηη ππάξρνπλ Έιιελεο κεηαθνξείο, πνπ δηελεξγνχλ κεηαθνξέο, δηάξθεηαο κέρξη
8 ψξεο, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη ΠΡΟΩΡΗΝΖ ΑΓΔΗΑ ΣΤΠΟΤ 1, κε δηάξθεηα ηζρύνο κέρξη
31.10.2008.
2.2.Η άδεηα ηύπνπ 2 εθδίδεηαη ζηελ γιψζζα ηνπ θξάηνπο –κέινπο πνπ έρεη εθδψζεη ηελ άδεηα απηή
θαη ζηελ αγγιηθή(γηα ηνπο Έιιελεο κεηαθνξείο, έρεη εθδνζεί ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα) ,
έρεη δηάξθεηα ηζρύνο 5 έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο.
2.3.Καηά παξέθθιηζε ηνπ Καλνληζκνχ 1/2005, έρεη εθδνζεί θαη άδεηα ηύπνπ 12, επίζεο ζηελ
ειιεληθή γιψζζα, γηα κεηαθνξέο δηάξθεηαο 12 σξψλ, απνθιεηζηηθά ζην εζσηεξηθφ ηεο Φψξαο καο,
έρεη δηάξθεηα ηζρύνο 5 έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο
2.4. Σχκθσλα κε ηνλ Καλ.1/2005, νη κεηαθνξείο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δηελεξγνχλ κεηαθνξέο ζην
θνηλνηηθφ έδαθνο, πξέπεη λα έρνπλ ιάβεη άδεηα κεηαθνξέα, απφ ηελ αξκφδηα αξρή θξάηνπο-κέινπο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη λα θέξνπλ καδί ηνπο, έγθπξν πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ηνπ νρήκαηνο θαη
έγθπξν πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, επίζεο απφ ηελ αξκφδηα αξρή θξάηνπο-κέινπο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
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3. Σν ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΔΓΚΡΗΖ ΣΟΤ ΟΥΖΜΑΣΟ (γηα νρήκαηα πνπ δηελεξγνχλ κεηαθνξέο
άλσ ησλ 8 σξψλ), ζχκθσλα κε ην παξαθάησ Υπφδεηγκα:

3.1.Τν πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ηνπ νρήκαηνο εθδίδεηαη γηα ηα νρήκαηα πνπ δηελεξγνχλ κεηαθνξέο
άλσ ησλ 8 σξψλ, ζηελ γιψζζα ηνπ θξάηνπο –κέινπο πνπ έρεη εθδψζεη ηελ έγθξηζε απηή θαη ζηελ
αγγιηθή(γηα ηνπο Έιιελεο κεηαθνξείο, έρεη εθδνζεί ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα) θαη έρεη
δηάξθεηα ηζρύνο 5 έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ.
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4.Σν ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΟΓΖΓΟΤ /ΣΩΝ ΟΓΖΓΩΝ
ζχκθσλα κε ην παξαθάησ Υπφδεηγκα:

4.1. Τν πηζηνπνηεηηθφ απηφ ρνξεγείηαη ζε φινπο ηνπο νδεγνχο (θαη ζπλνδεγνχο φπνπ απηφ είλαη
απαξαίηεην), νη νπνίνη νδεγνχλ νρήκαηα κεηαθνξάο δψσλ(νηθφζηηα ηππνεηδή, βννεηδή, αηγνπξφβαηα
ρνίξνη, πνπιεξηθά), άλσ ησλ 65 ρηιηνκέηξσλ. Δθδίδεηαη ζηελ γιψζζα ζηελ γιψζζα ηνπ θξάηνπο –
κέινπο πνπ έρεη εθδψζεη ηελ έγθξηζε απηή θαη ζηελ αγγιηθή(γηα ηνπο Έιιελεο κεηαθνξείο, έρεη
εθδνζεί ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα) θαη έρεη δηάξθεηα ηζρχνο 5 έηε απφ ηελ εκεξνκελία
έθδνζήο ηνπ.
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5. Σν ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΣΑΞΗΓΗΟΤ, απαξαίηεηα ζπλνδεχεη ηελ απνζηνιή ησλ κεηαθεξνκέλσλ
δψσλ(ησλ νηθφζηησλ ηππνεηδψλ, βννεηδψλ, αηγνπξνβάησλ θαη ρνίξσλ), ζηα ηαμίδηα κεγάιεο
δηάξθεηαο, δειαδή απηά πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο 8 ψξεο θαη ιακβάλνπλ ρψξα κεηαμχ ησλ θξαηψλκειψλ ή ζηελ πεξίπησζε ηεο εμαγσγήο ζε ηξίηεο ρψξεο ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην ζεκείν εμφδνπ απφ ην
θνηλνηηθφ έδαθνο.
Απνηειείηαη από ηα αθόινπζα 5 ηκήκαηα:
Τκήκα 1 - Πξνγξακκαηηζκφο
Τκήκα 2 - Τφπνο αλαρψξεζεο
Τκήκα 3 - Τφπνο πξννξηζκνχ
Τκήκα 4 - Γήισζε ηνπ κεηαθνξέα
Τκήκα 5- Υπφδεηγκα έθζεζεο αλσκαιηψλ, φπσο ηα παξαθάησ Υπνδείγκαηα, αληίζηνηρα:
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5.1. Οη ζειίδεο ηνπ εκεξνινγίνπ ηαμηδίνπ πξέπεη λα είλαη θνιιεκέλεο κεηαμχ ηνπο.
5.1.1.Σν Σκήκα 1 - Πξνγξακκαηηζκόο:
α)Σπκπιεξψλεηαη, απφ ηνλ δηνξγαλωηή ν νπνίνο είλαη ην αξκφδην πξφζσπν, γηα
ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηνπ ηαμηδηνχ, εθηφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο
αξηζκνχο ησλ θηεληαηξηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη παξαιακβάλεηαη εληφο δχν εξγάζηκσλ εκεξψλ πξηλ
απφ ηελ εκεξνκελία αλαρψξεζεο απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ ηφπνπ αλαρψξεζεο κε ηξφπν πνπ
θαζνξίδεη ε ελ ιφγσ αξρή.
β)Ο δηνξγαλσηήο είλαη δπλαηφλ λα είλαη:
- κεηαθνξέαο(ή θαη κε κεηαθνξέαο) πνπ αλαζέηεη κε ππεξγνιαβία ζε έλαλ ηνπιάρηζηνλ
άιιν κεηαθνξέα κέξνο ηνπ ηαμηδηνχ ,
- θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη αλαζέζεη ηαμίδη ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο κεηαθνξείο.
Οη ελ ιφγσ κεηαθνξείο πξέπεη λα είλαη θάηνρνη Άδεηαο ηχπνπ 2, ηα νρήκαηά ηνπο λα έρνπλ εγθξηζεί
θαη λα κπνξνχλ λα επηδείμνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά έγθξηζεο ησλ νρεκάησλ θαη νη ζπλνδνί ησλ δψσλ λα
είλαη θάηνρνη Πηζηνπνηεηηθνχ επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο.
γ)Σηελ πεξίπησζε πνπ ν δηνξγαλσηήο είλαη κεηαθνξέαο ζην θειιί 1.1. ηνπ Τκήκαηνο 1
ζπκπιεξψλεηαη ην φλνκα ηνπ κεηαθνξέα θαη ν αξηζκφο ηεο άδεηαο ηνπ κεηαθνξέα.
δ) Σην θειιί 1.2. ηνπ Τκήκαηνο 1 ζπκπιεξψλεηαη ην φλνκα ηνπ ππεπζχλνπ γηα ην ηαμίδη, πνπ είλαη ν
νδεγφο θαη ν ζπλνδεγφο.
ε) Σην θειιί. 2. ηνπ Τκήκαηνο 1 ζπκπιεξψλεηαη ε ζπλνιηθφο αλακελφκελνο ρξφλνο κεηαθνξάο, απφ
ηελ θφξησζε ηνπ πξψηνπ δψνπ, ζε εκέξεο θαη ψξεο
ζη)Σηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο, θνξηψλνληαη δψα απφ πεξηζζφηεξνπο
ηνπ ελφο ηφπνπο αλαρψξεζεο ή ηα δψα εθθνξηψλνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ηφπνπο
πξννξηζκνχ ζα πξέπεη λα θαίλνληαη νη επηκέξνπο ηφπνη αλαρψξεζεο θαη πξννξηζκνχ (αληίζηνηρα
θνπηί 3.1 θαη 4.1). Δπίζεο ζην θειιί 3.2 θαη 3.3. ζπκπιεξψλνληαη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα
αλαρψξεζεο, ελψ ζηα θειιηά 4.2 θαη 4.3 ζπκπιεξψλνληαη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα αλαρψξεζεο.
δ)Σην θειιί 5.3. ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ επίζεκν θηελίαηξν ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ ηφπνπ
αλαρψξεζεο, νη αξηζκνί ησλ θηεληαηξηθψλ πγεηνλνκηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ.
ε)Σην θειιί 6.1. ζπκπιεξψλνληαη ε νλνκαζία ησλ ηφπσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ε ελδηάκεζε
σξηαία ζηάζε, ε 24σξε αλάπαπζε θαζψο θα ε κεηαθφξησζε (ηφπνο πνπ ηα δψα αιιάδνπλ
κεηαθνξηθφ κέζν κε ή ρσξίο εθθφξησζε). Δλψ ζηα θειιηά 6.2 ζπκπιεξψλνληαη ε εκεξνκελία, ε
ψξα άθημεο ζηνλ θάζε έλα απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ηφπνπο. Σην θειιί 6.3 ζπκπιεξψλεηαη ε
δηάξθεηα παξακνλήο ζε ψξεο, ζηνπο ηφπνπο σξηαίαο ζηάζεο, 24σξεο αλάπαπζεο θαζψο ηεο
κεηαθφξησζεο.
ζ) Παξφηη ην Τκήκα 1 δελ θέξεη θειιί γηα ηελ ζθξαγίδα ηεο αξκφδηαο Αξρήο ηνπ ηφπνπ
αλαρψξεζεο ησλ δψσλ, ε νπνία εθδίδεη θαη εγθξίλεη ην εκεξνιφγην ηαμηδίνπ, ην Τκήκα 1 ηνπ
εκεξνινγίνπ ηαμηδίνπ πξέπεη λα είλαη πάληα ζθξαγηζκέλν απφ ηελ παξαπάλσ αξκφδηα Αξρή ηνπ
ηφπνπ αλαρψξεζεο. Τν εκεξνιφγην ηαμηδίνπ έρεη ηζρχ κέρξη 10 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία
ζθξάγηζήο ηνπ.
Σπλεπψο ην Σκήκα 1 ηνπ εκεξνινγίνπ ηαμηδίνπ, πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξσκέλα ηα παξαπάλσ
πεδία θαη λα θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ δηνξγαλσηή θαη ηελ ππνγξαθή θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ
επηζήκνπ θηεληάηξνπ, ν νπνίνο εγθξίλεη ην εκεξνιφγην ηαμηδίνπ θαη επαιεζεχεη ηελ δηάξθεηα ηζρχνο
ηνπ.
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5.1.2.Σν Σκήκα 2 - Σόπνο Αλαρώξεζεο
Τα επηκέξνπο ζεκεία από ην 1-7 ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ θάηνρν ησλ δώσλ(θύιαθαο ή ππεύζπλνο
θέληξνπ ζπγθέληξσζεο ηνπ ηόπνπ αλαρώξεζεο ησλ δώσλ ή ν δηνξγαλσηήο) θαη ηα επηκέξνπο
ζεκεία 8-11 από ηνλ επίζεκν θηελίαηξν ν νπνίνο επηβιέπεη ηηο θνξηψζεηο ησλ δψσλ. Σην θειιί 7
θάησ απφ ηελ δήισζε ηνπ θχιαθα ησλ δψσλ, ζηνλ ηφπν αλαρψξεζεο, ππνγξάθεη ν ελ ιόγσ
θύιαθαο, ν νπνίνο επηβεβαηψλεη ηελ δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλ δψσλ.
Σην θειιί 9 είλαη δπλαηφλ ν επίζεκνο θηελίαηξνο ηνπ ηόπνπ αλαρώξεζεο, λα δηαηππώζεη ηηο
παξαηεξήζεηο ηνπ από ηνλ έιεγρν πνπ δηεμήγαγε, πέξαλ ηνπ νλνκαηεπψλπκνχ ηνπ θαη ηεο
ηαρπδξνκηθήο ηνπ δηεχζπλζεο.
Σην θειιί 11 ππνγξάθεη ν επίζεκνο θηελίαηξνο θαη ζέηεη ηελ ζθξαγίδα ηνπ.
Καη ηα παξαπάλσ δχν πξφζσπα ζπκπιεξψλνπλ αληίζηνηρα ηα επηκέξνπο ζεκεία πνπ ηνπο αθνξνχλ,
πξηλ ην φρεκα εγθαηαιείςεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ηφπνπ αλαρψξεζεο.
Σπλεπψο ην Σκήκα 2 ηνπ εκεξνινγίνπ ηαμηδίνπ, πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξσκέλα ηα παξαπάλσ
πεδία θαη λα θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ δηνξγαλσηή θαη ηελ ππνγξαθή θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ
επηζήκνπ θηεληάηξνπ, ν νπνίνο εγθξίλεη ηελ θφξησζε ησλ δψσλ, ηελ ηθαλφηεηα ησλ δψσλ γηα ηελ
κεηαθνξά, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα νρήκαηα θαη ηηο πξαθηηθέο κεηαθνξάο.
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5.1.3. Σκήκα 3- Σόπνο πξννξηζκνύ
Σπκπιεξψλνληαη ηα επηκέξνπο ζεκεία1-7 ,απφ ηνλ θύιαθα ησλ δώσλ πνπ παξαιακβάλεη ηα δώα ή
από ηνλ ηδηνθηήηε ή εθηξνθέα ησλ δώσλ, ζηνλ ηφπν ηειηθνχ πξννξηζκνχ ή απφ ηνλ επίζεκν
θηελίαηξν ηνπ ηόπνπ πξννξηζκνύ ή ηνπ ζεκείνπ εμόδνπ, εάλ απηφο πξαγκαηνπνηήζεη επίζεκν
έιεγρν ζην ηφπν πξννξηζκνχ ή ζην ζεκείν εμφδνπ, φηαλ ηα δψα έρνπλ πξννξηζκφ ηελ Τξίηε ρψξα,
θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θνπηί 5., 5.1,5.2 .
Σην θειιί 4.3 ζπκπιεξψλεηαη ηα ζηνηρεία ηνπ νδηθνχ νρήκαηνο δειαδή ν αξηζκφο ηεο πηλαθίδαο
ηνπ νρήκαηνο, ν αξηζκφο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ έγθξηζεο ηνπ νρήκαηνο.
Σην θειιί 4.4 ζπκπιεξψλεηαη ν κέζε επηθάλεηα θφξησζεο αλά δψν, ε νπνία ππνινγίδεηαη
δηαηξψληαο ηελ επηθάλεηα θφξησζεο ησλ νξφθσλ , ε νπνία
πξνθχπηεη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ
έγθξηζεο ηνπ νρήκαηνο(θειιί 3 ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ έγθξηζεο ηνπ νρήκαηνο) δηα ηνπ αξηζκνχ ησλ
δψσλ πνπ έρνπλ θνξησζεί . Ο αξηζκφο ησλ δψσλ πξνθχπηεη απφ ην θειιί 4 ηνπ Τκήκαηνο 2 ηνπ
εκεξνινγίνπ ηαμηδίνπ.
Σην θνπηί 4.5 ζπκπιεξψλνληαη αληίζηνηρα ηα θειιηά ηεο ζπκκφξθσζεο ή ηεο κε ζπκκφξθσζεο, εάλ
ην ππφινηπν ηνπ εκεξνινγίνπ ηαμηδίνπ έρεη ζπκπιεξσζεί πιήξσο θαη ηα φξηα ηαμηδηνχ δελ έρνπλ
παξαβηαζηεί.
Οπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε, έρεη θαηαγξαθεί ζηηο επηκέξνπο ζηήιεο ηνπ 5.2, ζα πξέπεη λα
αλαγξάθεηαη θαη ζηελ Έθζεζε Αλσκαιηψλ ηνπ Τκήκαηνο 5 ηνπ Σρεδίνπ Γξνκνινγίνπ , αληίγξαθν
ηνπ νπνίνπ επηζηξέθεηαη ζηελ Αξκφδηα αξρή ηνπ ηφπνπ αλαρψξεζεο, πνπ έθδσζε θαη ζθξάγηζε ην
εκεξνιφγην ηαμηδίνπ.
Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ηφπνο πξννξηζκνχ βξίζθεηαη εληφο ηεο Κνηλνηηθήο επηθξάηεηαο, νη θχιαθεο
ηνπ ηφπνπ πξννξηζκνχ δηαηεξνχλ ην εκεξνιφγην ηαμηδίνπ, εθηφο απφ ην Τκήκα 4 απηνχ, γηα ρξνληθό
δηάζηεκα 3 εηώλ, από ηελ εκέξα άθημεο ησλ δώσλ ζηνλ ηόπν πξννξηζκνύ.
Σηελ πεξίπησζε πνπ ν ηφπνο πξννξηζκνχ βξίζθεηαη εθηφο Κνηλνηηθήο επηθξάηεηαο νη επίζεκνη
θηελίαηξνη ησλ ζεκείσλ εμφδνπ :
θαηαρσξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχλ, ζην Τκήκα 3 «Τφπνο
πξννξηζκνχ» ηνπ εκεξνινγίνπ ηαμηδίνπ ,
θξαηνχλ αληίγξαθν ηνπ εθηππψκαηνο ηνπ ηαρνγξάθνπ ην νπνίν δεηνχλ απφ ηνλ κεηαθνξέα,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Καλ. 1/2005.
Σπλεπψο ην Σκήκα 3 ηνπ εκεξνινγίνπ ηαμηδίνπ, πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξσκέλα ηα παξαπάλσ
πεδία θαη λα θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ θύιαθα(ηδηνθηήηε ή θηελνηξφθνπ πνπ παξαιακβάλεη ηα δψα)
ζην ηόπν πξννξηζκνύ ή ηελ ππνγξαθή θαη ηε ζθξαγίδα ηνπ επηζήκνπ θηεληάηξνπ, ηνπ ηόπνπ
πξννξηζκνύ ή ηνπ ζεκείνπ εμόδνπ νη νπνίνη θαηαγξάθνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ
πξαγκαηνπνίεζαλ.
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5.1.4.Σκήκα 4-Γήισζε ηνπ κεηαθνξέα
Σπκπιεξψλεηαη από ηνλ νδεγό/ζπλνδό θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο γηα λα θαηαγξαθνύλ ηα
πξαγκαηηθά γεγνλόηα (πξαγκαηηθφ δξνκνιφγην πνπ αθνινπζήζεθε, πξαγκαηηθνί ρξφλνη ηαμηδίνπ θαη
δηαζηήκαηα παξνρήο ηξνθήο, λεξνχ θαη αλάπαπζεο ησλ δψσλ, αηηηνινγία ησλ ηπρφλ
δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ
έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ δηαδξνκή ή ηνπ εληνπηζκνχ λεθξψλ ή
ηξαπκαηηζκέλσλ δψσλ) θαηά ηελ δηελέξγεηα ηεο κεηαθνξάο . Τα επηκέξνπο ζεκεία ηνπ Τκήκαηνο
απηνχ πξέπεη λα ζπκπιεξσζνχλ ζε θάζε ζηάδην ηνπ ηαμηδηνχ, ψζηε θαηά ηνλ έιεγρν ησλ ζηαδίσλ
απηψλ, απφ ηνλ επίζεκν θηελίαηξν, λα είλαη ζε ζέζε απηφο λα επαιεζεχζεη φηη ε κεηαθνξά
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Καλνληζκνχ.
Οπνηαδήπνηε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ δηελεξγεζέληνο
ηαμηδηνχ, ζα πξέπεη λα αηηηνινγείηαη ν αξηζκφο ηπρφλ ζαλάησλ ή ηξαπκαηηζκψλ δψσλ, πνπ έιαβαλ
ρψξα θαζψο θαη νη ιφγνη ησλ ζαλάησλ ή ησλ ηξαπκαηηζκψλ.
Δηδηθφηεξα ζπκπιεξψλνληαη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα άθημεο θαη αλαρψξεζεο ζηα ζεκεία
αλάπαπζεο, κεηαθφξησζεο ή εμφδνπ, ε δηάξθεηα ζηάζεο θαη ε αηηηνινγία ηεο ζηάζεο(γηα αλάπαπζε,
κεηαθφξησζε ή ζηάζε ζε ζεκείν εμφδνπ).
ηελ πεξίπησζε πνπ ν κεηαθνξέαο πξαγκαηνπνηήζεη ηελ 24σξε ζηάζε, ν ππεύζπλνο ηνπ ζεκείνπ
αλάπαπζεο ησλ δώσλ θαη ν θηελίαηξνο ηεο αξκόδηαο αξρήο πνπ επηβιέπεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ
εγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ ζηάζεο, ζέηνπλ ηελ ππνγξαθή θαη ηελ ζθξαγίδα ηνπο ζην θνπηί
«Αηηηνιόγεζε».Ο επίζεκνο θηελίαηξνο κε ηελ ππνγξαθή ηνπ, επηβεβαηώλεη φηη ηα δώα είλαη ηθαλά
λα ζπλερίζνπλ ην ηαμίδη ηνπο.
Σπκπιεξψλεηαη ε πξαγκαηηθή εκεξνκελία θαη ψξα άθημεο ζην ηφπν πξννξηζκνχ θαη ζπγθξίλεηαη κε
ηελ αληίζηνηρε ζηα ζεκεία 4.2 θαη 4.3 ηνπ Τκήκαηνο 1 ηνπ εκεξνινγίνπ ηαμηδίνπ.
Τφζν ν νδεγόο /νη νδεγνί θαη ν κεηαθνξέαο ππνγξάθνπλ ην Σκήκα 4 ηνπ εκεξνινγίνπ ηαμηδίνπ,
επηβεβαηψλνληαο ηελ νξζφηεηα ησλ
θαηαγεγξακκέλσλ
πιεξνθνξηψλ θαη ελεκεξώλνπλ ηηο
αξκόδηεο αξρέο ηνπ ηόπνπ αλαρώξεζεο γηα νπνηνδήπνηε ζπκβάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ,
έρεη σο απνηέιεζκα ην ζάλαην ησλ δψσλ, επηζηξέθνληαο όια ηα ηκήκαηα ηνπ εκεξνινγίνπ
ηαμηδίνπ ζηελ Αξκόδηα Αξρή ηνπ ηόπνπ αλαρώξεζεο, εληόο 1 κελόο από ηελ νινθιήξσζε ηνπ.
Σπλεπψο ην Σκήκα 4 ηνπ εκεξνινγίνπ ηαμηδίνπ, πξέπεη λα έρεη ζπκπιεξσκέλα ηα παξαπάλσ
πεδία θαη λα θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ νδεγνύ /ησλ νδεγώλ θαη ηνπ κεηαθνξέα. Δπίζεο πξέπεη λα
έρεη επαιεζεπηεί ε πεξίπησζε ηεο 24σξεο ζηάζεο ζε εγθεθξηκέλν ζεκείν ζηάζεο κε ππνγξαθή
ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ ζεκείνπ αλάπαπζεο ησλ δώσλ θαη ηνπ θηεληάηξνπ ηεο αξκόδηαο αξρήο πνπ
επηβιέπεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ ζηάζεο.
Ο κελ κεηαθνξέαο επηβεβαηψλεη ηελ νξζφηεηα ησλ γεγνλφησλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ηνλ
νδεγφ/ ηνπο νδεγνχο ηνπ. Δλψ ν θηελίαηξνο κε ηελ ππνγξαθή επηβεβαηψλεη φηη ηα δψα είλαη ηθαλά
λα ζπλερίζνπλ ην ηαμίδη ηνπο.
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5.1.5. Σκήκα 5 – Έθζεζε Αλσκαιηώλ
Οπνηνδήπνηε πξφζσπν δηαπηζηψζεη κε ζπκκφξθσζε ηεο δηελεξγνχκελεο κεηαθνξάο, ζε
νπνηνδήπνηε ζηάδην απηήο, ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη θαη λα ζηείιεη ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπ
ηφπνπ αλαρψξεζεο ηελ Έθζεζε Αλσκαιηψλ, επηζπλάπηνληαο αληίγξαθν θαη ησλ ππνινίπσλ
ηκεκάησλ ηνπ εκεξνινγίνπ ηαμηδίνπ.
Σηα πξφζσπα απηφ πεξηιακβάλνληαη, επίζεκνη θηελίαηξνη πνπ δηελεξγνύλ έιεγρν, κεηαθνξείο θαη
θύιαθεο ησλ δώσλ ζηνπο ηόπνπο αλαρώξεζεο θαη πξννξηζκνύ.
Σηελ πεξίπησζε πνπ ππνπέζεη ζηελ αληίιεςε ηνπ επηζήκνπ θηεληάηξνπ ε κε ζπκκφξθσζε,
ππνρξεψλεη ησλ ππεχζπλν ηεο κεηαθνξάο ή ησλ δψσλ λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ δηφξζσζε ησλ
παξαηππηψλ πξηλ ην ηαμίδη ζπλερηζηεί θαη ελεκεξψλεη ηηο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο αξρέο.
Σπλεπψο ην Σκήκα 5 ηνπ εκεξνινγίνπ ηαμηδίνπ, ζηελ πεξίπησζε κε ζπκπιεξσζεί απφ ηα
πξναλαθεξφκελα πξφζσπα πξέπεη λα θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ επηζήκνπ θηεληάηξνπ, ή ηνπ
κεηαθνξέα ή ησλ θπιάθσλ, νη νπνίνη θαηαγξάθνπλ ηηο κε ζπκκνξθψζεηο πνπ εληφπηζαλ θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο. Ο κεηαθνξέαο επηβεβαηψλεη ηελ νξζφηεηα ησλ γεγνλφησλ πνπ έρνπλ
θαηαγξαθεί απφ ηνλ νδεγφ/ ηνπο νδεγνχο .
5.2.1. Ο ΜΔΣΑΦΟΡΔΑ ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί γηα ρξνληθό δηάζηεκα 3 εηώλ:
α) αληίγξαθν όισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ εκεξνινγίνπ ηαμηδίνπ θαζψο θαη
β) ην θύιιν θαηαγξαθήο ή ην εθηύπσκα ηνπ ηαρνγξάθνπ.
5.2.2.Ο κεηαθνξέαο δηαζέηεη ζηελ αξκόδηα αξρή πνπ ρνξήγεζε ηελ άδεηα, ηα παξαπάλσ έγγξαθα
α) θαη β)
5.2.3.Δπίζεο ν κεηαθνξέαο, κεηά από αίηεζε ηεο αξκόδηαο αξρήο ηνπ ηόπνπ αλαρώξεζεο, ην
παξαπάλσ έγγξαθν β).
5.2.4. Ο κεηαθνξέαο παξαδίδεη ζην θύιαθα ηνπ ηόπνπ πξννξηζκνύ ην εκεξνιόγην ηαμηδίνπ(εθηφο
απφ ην Τκήκα 4) .
5.2.5.Τέινο ν κεηαθνξέαο ππνρξενύηαη λα επηζηξέςεη όια ηα ηκήκαηα ηνπ εκεξνινγίνπ ηαμηδίνπ
ζηελ Αξκόδηα Αξρή ηνπ ηόπνπ αλαρώξεζεο, εληόο 1 κελόο από ηελ νινθιήξσζε ηνπ.
5.3. Ο ΦΤΛΑΚΑ ΣΟΤ ΣΟΠΟΤ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί γηα ρξνληθό δηάζηεκα 3
εηώλ:
-ην εκεξνιόγην ηαμηδίνπ, εθηόο ηνπ Σκήκαηνο 4, απφ ηελ εκεξνκελία άθημεο ησλ δώσλ, ζηνλ
ηόπν πξννξηζκνύ.
Δπίζεο ν θύιαθαο ηνπ ηόπνπ πξννξηζκνύ ππνρξενύηαη λα δηαζέηεη ζηελ αξκόδηα αξρή ηνπ ηόπνπ
πξννξηζκνύ ην εκεξνιόγην ηαμηδίνπ, κφιηο απηή ην δεηήζεη.
5.4. Οη ΔΠΗΖΜΟΗ ΚΣΖΝΗΑΣΡΟΗ ΣΩΝ ΖΜΔΗΩΝ ΔΞΟΓΟΤ δηαηεξνχλ ηνπιάρηζηνλ γηα 3 έηε
ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 θαη 2 ην άξζξν 21 ηνπ Καλ.
1/2005 θαζψο θαη ηα αληίγξαθα ηνπ εθηππώκαηνο ηνπ ηαρνγξάθνπ
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