
ΥΠΟΥΡΓΔΙΟ ΥΠΟΓΟΜΩΝ, 

ΜΔΤΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΤΥΩΝ 

      Αρ. Πρωτ.: Β-41804/4443/13-9-2011 

Γ/νση Δπιβατικών Μεταυορών  

 

ΘΔΜΑ: Γιεσκρινήσεις στετικά με τις μετακινήσεις ζώων σσντρουιάς με τη 

τρήση λεωυορείων των ΚΤΔΛ Α.Δ..  

 

Ωο γλωζηόλ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1.(ηδ), ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.2963/2001 (Α 

268), πνπ επαλαιακβάλνληαη θαη ζηελ θ.π.α. νηθ. Β36934/2805 «Έθδνζε ράξηε 

ππνρξεώζεωλ πξνο ηνλ θαηαλαιωηή (Υ.Τ.Κ.) ηωλ θνξέωλ παξνρήο ζπγθνηλωληαθνύ 

έξγνπ ηνπ Ν. 2963/2001 (Α 268)» (Β 862/10-7-02), επηηξέπνληαη νη κεηαθνξέο κε 

ιεωθνξεία ηωλ ΚΣΔΛ Α.Δ. ηωλ δώωλ ζπλνδείαο αλαπήξωλ θαζώο θαη ηωλ κηθξώλ 

θαηνηθίδηωλ πνπ κεηαθέξνληαη κε θαηάιιεια γηα ην ζθνπό απηό κέζα. εκεηώλεηαη 

όηη βάζεη ηωλ αλωηέξω ζρεηηθώλ εγγξάθωλ, ηα δώα ζπληξνθηάο πνπ κεηαθέξνληαη κε 

δεκόζηα κέζα κεηαθνξάο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε θαηάιιειν θαη αζθαιέο 

θινπβί, ην νπνίν λα αλαγξάθεη ππνρξεωηηθά ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ ηδηνθηήηε, ηελ 

ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε θαη ηειέθωλν ηνπ. Οη ηδηνθηήηεο ηωλ δώωλ δελ 

απαιιάζζνληαη, βέβαηα, από ηηο ινηπέο ππνρξεώζεηο ηνπο, όπωο π.ρ. ηελ ζήκαλζε θαη 

θαηαγξαθή ζθύιωλ, βηβιηάξην πγείαο θ.ιπ., πνπ θαηαγξάθνληαη ζην λ. 3170/2003 - Α 

191, ζύκθωλα κε ην 2° ωο άλω ζρεηηθό. 

Πξνο δηεπθξίληζε θαη νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ γηα ηε κεηαθνξά δώωλ 

κε ιεωθνξεία ηωλ ΚΣΔΛ Α.Δ., ζαο πιεξνθνξνύκε ηα αθόινπζα: 

1. Πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ε κεηαθνξά κηθξώλ θαηνηθίδηωλ δώωλ, απηά ζα πξέπεη 

λα ζπλνδεύνληαη ππνρξεωηηθά από ηνλ ηδηνθηήηε ή θάηνρν ηνπο. Ο ηδηνθηήηεο ή 

θάηνρνο ζα πξέπεη λα επηδεηθλύεη ην δηαβαηήξην ηνπ δώνπ ή ην βηβιηάξην πγείαο, ην 

νπνίν λα είλαη ελεκεξωκέλν ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία. 

2. Οη εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο ηεο κεηαθνξάο ηωλ δώωλ ζπλνδείαο αλαπήξωλ 

(νπζηαζηηθά ζθύιωλ ζπλνδείαο ηπθιώλ) θαζώο θαη ηωλ κηθξώλ θαηνηθίδηωλ, αλάινγα 

κε ηνλ ηύπν ηνπ ιεωθνξείνπ, έρνπλ ωο αθνινύζωο: 

Α. Λεωθνξεία Αζηηθώλ ΚΣΔΛ: 

Σα δώα ζπλνδείαο αλαπήξωλ αλεμαξηήηωο κεγέζνπο θαζώο θαη ηα κηθξά θαηνηθίδηα 

δώα κεηαθέξνληαη εληόο εηδηθνύ θαιαζηνύ κεηαθνξάο κε κέγηζηεο δηαζηάζεηο 

50X40X70 εθαηνζηά, θαη’ αλαινγία κε ηα ηζρύνληα ζηνπο ζπγθνηλωληαθνύο θνξείο 

αζηηθώλ ζπγθνηλωληώλ Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο θαη ηνπνζεηνύληαη ππνρξεωηηθά 

εληόο ηνπ ρώξνπ επηβαηώλ. Σα δώα ζπλνδείαο αλαπήξωλ δελ ηνπνζεηνύληαη ζε 

θαιάζη αιιά θέξνπλ ππνρξεωηηθά θίκωηξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο. 

Β. Λεωθνξεία Τπεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ: 

ηα ιεωθνξεία πνπ εμππεξεηνύλ ππεξαζηηθέο ζπγθνηλωλίεο ιόγω ηνπ κηθξόηεξνπ 

δηαζέζηκνπ ρώξνπ, πεξηνξίδνληαη νη κέγηζηεο δηαζηάζεηο ηνπ εηδηθνύ θαιαζηνύ 

κεηαθνξάο. Έηζη, ηα δώα ζπλνδείαο αλαπήξωλ αλεμαξηήηωο κεγέζνπο θαη ηα κηθξά 

θαηνηθίδηα δώα, βάξνπο έωο επηά (7) θηιώλ, πνπ κεηαθέξνληαη εληόο εηδηθνύ 



θαιαζηνύ κεηαθνξάο δηαζηάζεωλ 50X40X35 εθαηνζηά είλαη επηηξεπηό λα 

κεηαθέξνληαη κε ηα ιεωθνξεία ηωλ ΚΣΔΛ & ΚΣΔΛ Α.Δ. πνπ εμππεξεηνύλ 

ππεξαζηηθέο ζπγθνηλωλίεο θαη ηνπνζεηνύληαη σποτρεωτικά εντός τοσ τώροσ 

επιβατών. Σα δώα απηά ζα ηνπνζεηνύληαη είηε ζην δηάδξνκν είηε ζηα θιηκαθνζηάζηα 

ηωλ ιεωθνξείωλ, πιεζίνλ ζε θάζε πεξίπηωζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπο. Σα δώα ζπλνδείαο 

αλαπήξωλ, όπωο πξναλαθέξζεθε, δελ ηνπνζεηνύληαη ζε θαιάζη αιιά θέξνπλ 

ππνρξεωηηθά θίκωηξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο. 

Γηα ιόγνπο θαιύηεξεο εμππεξέηεζεο ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ, ηα ππεξαζηηθά ΚΣΔΛ & 

ΚΣΔΛ Α.Δ. είλαη επηηξεπηό λα πεξηνξίδνπλ ηε κεηαθνξά ηωλ θαηνηθίδηωλ δώωλ, 

(α) ζε όηη αθνξά ζηνλ αξηζκό ζε δύν θαηνηθίδηα αλά ιεωθνξείν θαη 

(β) ζε νξηζκέλα κόλν από ηα εμππεξεηνύκελα δξνκνιόγηα ηα νπνία πάληωο ζα 

απνηεινύλ ην 30% ηνπιάρηζηνλ ηωλ δξνκνινγίωλ θάζε γξακκήο (θαη θαη’ ειάρηζην 

έλα δξνκνιόγην αλά εκέξα), θαηαλεκεκέλα ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

Δθόζνλ απνθαζηζηεί από ην νηθείν ππεξαζηηθό ΚΣΔΛ Α.Δ. ή ΚΣΔΛ λα γίλεη ρξήζε 

ηνπ ωο άλω (β) πεξηνξηζκνύ, ζα πξέπεη ε πιεξνθνξία απηή λα παξέρεηαη ζε θάζε 

ελδηαθεξόκελν ελώ ζα πξέπεη λα έρεη αλαξηεζεί εκθαλώο ζρεηηθή αλαθνίλωζε ζηνπο 

ζηαζκνύο θαη πξαθηνξεία ηνπ ΚΣΔΛ. Ο πεξηνξηζκόο ηωλ δξνκνινγίωλ ζα δύλαηαη λα 

εμππεξεηήζεη θαη ηηο αλάγθεο αιιεξγηθώλ θ.ιπ. αηόκωλ πνπ επιόγωο απνθεύγνπλ ην 

ζπγρξωηηζκό κε θαηνηθίδηα δώα. ε θάζε πεξίπηωζε βέβαηα είλαη ελδεδεηγκέλε ε 

θαηάιιειε δηεπζέηεζε ηωλ επηβαηώλ εληόο ηνπ ιεωθνξείνπ. 

Γηα ηελ πεξίπηωζε αζηηθώλ ιεωθνξείωλ πνπ είλαη εληαγκέλα θαη δξνκνινγνύληαη 

από Τπεξαζηηθά ΚΣΔΛ & ΚΣΔΛ Α.Δ. εθαξκόδνληαη ηα πξναλαθεξζέληα γηα ηα 

ιεωθνξεία ηωλ Αζηηθώλ ΚΣΔΛ. 

3. Σα πξναλαθεξόκελα αθνξνύλ, αδηαθξίηωο, θαη ζηα ιεωθνξεία ηδηνθηεζίαο ηωλ 

ΚΣΔΛ Α.Δ. θαη ζηα ιεωθνξεία ηδηνθηεζίαο κεηόρωλ ηωλ ΚΣΔΛ Α.Δ. πνπ 

εμππεξεηνύλ ηηο αζηηθέο & ππεξαζηηθέο ζπγθνηλωλίεο. ε θακία πεξίπηωζε ε 

κεηαθνξά ηωλ κηθξώλ θαηνηθίδηωλ ή θαηά κείδνλα ιόγν απηώλ πνπ ζπλνδεύνπλ 

αλαπήξνπο δελ ηειεί ππό ηελ θξίζε ηνπ νδεγνύ ή / θαη ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ιεωθνξείνπ 

ή ηε ζπλαίλεζε ηωλ ινηπώλ επηβαηώλ. 

4. Σνλίδεηαη όηη ζε πεξίπηωζε κε ζπκκόξθωζεο κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο εγθπθιίνπ 

απηήο, επηβάιινληαη, από ην νηθείν Πεηζαξρηθό πκβνύιην ηνπ π.δ. 170/2003 (Α 

140), ζηηο ΚΣΔΛ Α.Δ. νη πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο ηεο παξ. 3(ε) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

ίδηνπ π.δ. θαη ζε πεξίπηωζε ππνηξνπήο απηέο ηεο παξ. 5 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Οη νδεγνί 

ηωλ ιεωθνξείωλ πνπ δε ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο ωο άλω ξπζκίζεηο, ππόθεηληαη ζηηο 

πεηζαξρηθέο θπξώζεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ π.δ. 246/2006 (Α 261) πνπ επηβάιινληαη 

από ηα αξκόδηα όξγαλα ηωλ ΚΣΔΛ Α.Δ. & ΚΣΔΛ. 

Σα ζπιινγηθά όξγαλα ηωλ ΚΣΔΛ Α.Δ. παξαθαινύληαη γηα ηελ ελεκέξωζε ηωλ κειώλ 

ηνπο ελώ νη ΚΣΔΛ Α.Δ. γηα ηελ ελεκέξωζε ηνπ πξνζωπηθνύ θαη ηωλ κεηόρωλ ηνπο. 

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

ΑΡ. ΜΠΟΤΡΓΑΡΑ 

 


