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Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας  

 

ΘΕΜΑ: «Μεταφορά ζώων με τα λεωφορεία των υπεραστικών και αστικών 

συγκοινωνιών». 

ΣΧΕΤ.: α) Η Υ1β/2000/95 (ΦΕΚ 343/95 τ. Β) Υγειονομική Διάταξη «Περί όρων 

ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο – κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». 

β) Ο Νόμος με αριθμ. 3170/2003, (ΦΕΚ 191/29-7-2003 τ. Α) «περί ζώων 

συντροφιάς, αδέσποτων ζώων συντροφιάς και άλλες διατάξεις». 

γ) Ο Νόμος υπ’ αριθ. 1197 «Περί προστασίας των Ζώων», (ΦΕΚ 240/3-9-1981, τ. 

Α). 

δ) Ο Κανονισμός (ΕΚ) αρ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 592/2004 της 

Επιτροπής της Ε.Ε. 

ε) Ο Νόμος υπ’ αριθ. 2963 (ΦΕΚ 268/23-11-2001, τ. Α) «Οργάνωση και 

λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός 

έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις». 

στ) Το με αριθ. Πρωτ. Β-16664/1277 έγγραφό σας προς την Υπηρεσία μας. 

 

Σε απάντηση του ανωτέρου (στ) σχετικού εγγράφου σας αναφορικά με το θέμα, σας 

γνωρίζουμε τα εξής: 

Στο άρθρο 2 του ανωτέρω (β) σχετικού, καθορίζονται οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών 

σκύλων (σήμανση και καταγραφή του, μέριμνα για την ευζωία του, βιβλιάριο υγείας 

κ.λπ.) και στο άρθρο 5, οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών γατών και άλλων ζώων 

συντροφιάς. 

Σε ότι αφορά την αρμοδιότητα μας, σας γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει σχετική 

υγειονομική απαγορευτική διάταξη, από την οποία να προκύπτει σαφώς η 

απαγόρευση μεταφοράς ζώων συντροφιάς με λεωφορεία, με την αιτιολογία ότι 

τίθεται κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία γενικότερα. 

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι από προφορική επικοινωνία με την Διεύθυνση 

Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εν λόγω 

διεύθυνση μας γνώρισε ότι η μεταφορά ζώων συντροφιάς με λεωφορεία δεν 

εγκυμονεί κινδύνους για μετάδοση ζωοανθρωπονόσων, εφόσον τηρούνται οι 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων και στις σχετικές εγκυκλίους του και εφόσον τα ζώα 

μεταφέρονται τοποθετημένα σε κατάλληλο και ασφαλές ιδιόκτητο κλουβί. 

 Επίσης μας εκφράστηκε η άποψη ότι ζώα συντροφιάς βάρους μεγαλύτερου των δέκα 

κιλών δύναται να μεταφέρονται στον χώρο των αποσκευών των λεωφορείων. 

Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το ανωτέρω (γ) σχετικό, παρ. 3, ...επί 

κακομεταχειρίσεως ζώων κατά την διάρκεια της μεταφοράς των ....με σιδηροδρόμους 

και αυτοκίνητα, ευθύνη υπέχουν ως συναυτουργοί αυτής της πράξης αντίστοιχα ….. 

οι προϊστάμενοι των αμαξοστοιχιών και οι οδηγοί των αυτοκινήτων, τιμωρούμενοι με 

τις προβλεπόμενες ποινές. 



Τέλος σε ότι αφορά την μεταφορά των ζώων στο πλαίσιο των υποχρεώσεων σας 

σύμφωνα με το ανωτέρω (ε) σχετικό ή στις αποσκευοθήκες των λεωφορείων, αυτό 

έγκειται σε ερμηνεία και εφαρμογή εγκυκλίου αρμοδιότητας του Υπουργείου σας. 

Το παρόν κοινοποιείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις 

τυχόν δικές τους ενέργειες και ενημέρωση της Υπηρεσίας μας. 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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