Ζώα με πλακουτσωτή μουσούδα
Τα σκυλιά και οι γάτες με πλακουτσωτή μουσούδα δεν αντέχουν στο ζεστό κλίμα και αντιμετωπίζουν
δυσκολίες ως προς την προσαρμογή της φυσιολογικής θερμοκρασίας του σώματός τους σε θερμό
κλίμα. Συνεπώς, τέτοια ζώα είναι πολύ ευαίσθητα στην θερμότητα και αντιμετωπίζουν αναπνευστικά
και αναπαραγωγικά προβλήματα.
Τα εν λόγω αναπνευστικά προβλήματα ενδέχεται να αυξηθούν σε καταστάσεις αυξημένου στρες.
Ως προφύλαξη, η Aegean δεν θα δέχεται τέτοια ζώα ως παραδιδόμενες αποσκευές ή στον χώρο
αποσκευών, λόγω της αδυναμίας τους να αναπνεύσουν εύκολα και να παραμείνουν σε φυσιολογική
θερμοκρασία.
Απαγορεύεται η μεταφορά των βραχυκέφαλων σκυλιών που αναφέρονται στην παρακάτω λίστα σε
όλες τις πτήσεις της Aegean:
Σκυλιά:
• Μπόστον τεριέ
• Affenpinscher
• Μπόξερ (όλες οι ράτσες)
• Γκριφόν Βρυξελλών
• Μπουλντόγκ (όλες οι ράτσες)
• Κάνε Κόρσο
• Τσόου Τσόου
• Μαστίφ του Μπορντώ (Ντογκ ντε Μπορντώ)
• Αγγλικό Τόι Σπανιέλ (King Charles Spaniel)
• Ιαπωνικός Τσιν (Τσιν, Ιαπωνικός Σπανιέλ, Ιαπωνικός Παγκ)
• Λάσα Άπσο
• Μαστίφ (όλες οι ράτσες)
• Πεκινουά
• Πιτ Μπουλ
• Πρέσα Κανάριο
• Παγκ (όλες οι ράτσες)
• Σταφορντσάιρ Μπουλ Τεριέ
• Σαρ-Πέι
• Σι Τζου
• Θιβετιανό Σπάνιελ
Γάτες:
• Βιρμανίας (Burnese)
• Εξωτική
• Ιμαλάϊων
• Περσική
• British Shorthair (Βρετανική Κοντότριχη)
• Scottish Fold (Σκωτσέζικη Φολντ)

Για τις ακόλουθες ράτσες, των οποίων η μεταφορά δεν επιτρέπεται ούτε στην καμπίνα του
αεροσκάφους ούτε στον χώρο αποθήκευσης αποσκευών, οι πελάτες μπορούν να επικοινωνούν με το
τμήμα μεταφοράς φορτίων για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις:
• Μπαντόγκ
• Καυκάσιος ποιμενικός (Ovcharka)
• Ντόγκο Αρτζεντίνο
• Φίλα Μπραζιλέιρο
• Ιαπωνικό Τόσα
• Ποιμενικός Ανατολίας (Karabash)
• Μαστίνο Ναπολετάνο
• Ροτβάιλερ
• Τόσα Ίνου
Επιπλέον περιορισμοί
• Κουτάβια και γατάκια μικρότερα των 12 εβδομάδων
• Δεν γίνονται δεκτά ζώα σε καταστολή
• Δεν γίνονται δεκτά ζώα που προορίζονται για χρήση σε εργαστήρια ή για επιστημονικούς σκοπούς
Σημειώσεις:
Η μεταφορά ζώων υπόκειται σε κυβερνητικούς περιορισμούς ως προς την εισαγωγή, την εξαγωγή και
τη μεταφορά ζωντανών ζώων (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο TIM/TIMATIC).
Σε περίπτωση πτήσεων κοινών κωδικών, οι οποίες εκτελούνται από άλλον αερομεταφορέα, οι κανόνες
ενδέχεται να είναι διαφορετικοί από αυτούς που αναφέρονται στις συγκεκριμένες οδηγίες.
Ενδέχεται να ισχύουν οι κανόνες του «πραγματικού αερομεταφορέα».
Σε περίπτωση που το πρόσωπο που συνοδεύει τα κατοικίδια δεν είναι ο ιδιοκτήτης, όπως ορίζεται στο
Διαβατήριο του κατοικίδιου, τότε απαιτείται γραπτή άδεια από τον ιδιοκτήτη του, αναφέροντας ότι
επιτρέπει τη μεταφορά των ζώων από διαφορετικό πρόσωπο. Εξ ορισμού, η μετακίνηση των ζώων
αποτελεί μέρος της μετακίνησης του ιδιοκτήτη.
Συνεπώς, τα κατοικίδια πρέπει να θεωρούνται ως συνοδοί του ιδιοκτήτη ή του εξουσιοδοτημένου¹
προσώπου ακόμη κι αν η μη εμπορική μετακίνηση τους πραγματοποιείται έως και 5 ημέρες νωρίτερα ή
αργότερα από την μετακίνησή του ιδιοκτήτη ή του εξουσιοδοτημένου¹ προσώπου, ή πραγματοποιείται
σε ένα διαφορετικό τόπο από τον τόπο του ιδιοκτήτη ή του εξουσιοδοτημένου¹ προσώπου.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, απαιτούνται:
1. Γραπτή άδεια από τον ιδιοκτήτη του:
Επισυναπτόμενο PDF (GR έκδοση)
Επισυναπτόμενο PDF (EN έκδοση)
2. Για να αποδειχθεί ότι η μετακίνηση του κατοικίδιου είναι μέρος της μετακίνησης του ιδιοκτήτη,
χρειάζονται οι κάρτες επιβίβασης ή το εισιτήριο του ιδιοκτήτη. Η μετακίνηση του κατοικίδιου πρέπει να
γίνει είτε μέχρι 5 ημέρες νωρίτερα είτε μέχρι 5 μέρες αργότερα από την ημερομηνία ταξιδίου του
ιδιοκτήτη.

¹το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί εγγράφως από τον ιδιοκτήτη να πραγματοποιήσει την μη εμπορικού
χαρακτήρα μετακίνηση εξ ονόματος του ιδιοκτήτη.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το http://ec.europa.eu/food/animals/petmovement/index_en.htm (επίσημο site Ε.Ε για τους κανονισμούς ταξιδιού των ζώων).

