Μετά από ένα δύσκολο χειµώνα το µυαλό όλων µας πετάει µονίµως στις
καλοκαιρινές µας διακοπές που για τους περισσότερους πλέον έχουν φτάσει! Τι
γίνεται όµως εάν φέτος αποφασίσουµε να πάρουµε το ζωάκι µας µαζί;

Της Νιόβης Νικολαΐδου..
Μάλλον θα πρέπει να τις προγραµµατίσουµε το ίδιο προσεκτικά όσο αν παίρναµε ένα
παιδάκι µαζί.
Τρία είναι τα βασικά σηµεία που θα πρέπει να προσέξουµε: το µέσο µεταφοράς µας,
το χώρο που θα µείνουµε και αν υπάρχουν κτηνίατροι εκεί που θα µείνουµε.
Ξεκινάµε από τα βασικά, τη γνώση δηλαδή του σχετικού νοµοθετικού πλαισίου στην
Ελλάδα σχετικά µε τη µεταφορά ζώων µε τα Μ.Μ.Μ:
Μετρό: επιτρέπεται η µεταφορά µικρόσωµων κατοικιδίων µέσα στο ειδικό κλουβί
τους.
ΚΤΕΛ: είναι πολύ σηµαντικό να γνωρίζετε ότι µε αριθµό απόφασης Α∆Α 4Α861ΒΩΟ επιτρέπεται πλέον η µεταφορά ζώου υποχρεωτικά εντός του χώρου επιβατών
συνοδευόµενα από τον ιδιοκτήτη τους. Αρνηθείτε να τα αφήσετε στο χώρο
αποσκευών.
Αστικά λεωφορεία, τραµ, ηλεκτρικός, προαστιακός και τρόλεϊ: επιτρέπονται
µικρόσωµα ζώα εφόσον βρίσκονται σε ειδικά καλάθια.
Τρένα: θα πρέπει να πληρώσουν ένα ειδικό µειωµένο εισιτήριο. Τα µικρόσωµα
µπορούν να ταξιδεύουν µαζί µε τον ιδιοκτήτη τους ενώ τα µεγαλύτερα σε ειδική
σκευοφόρο.
Πλοία: τα πλοία έχουν την υποχρέσωση να διαθέτουν ειδικά κλουβιά για τα ζώα
συντροφιάς. Ρωτήστε αν µπορείτε να τα έχετε µε το λουράκι τους στο κατάστρωµα.
Κάποιες εταιρείες το επιτρέπουν.
Αεροπλάνα: η πολιτική αλλάζει ανάλογα µε τον προορισµό και την αεροπορική
εταιρεία. Ρωτήστε πριν κλείσετε το εισιτήριο και η εταιρεία θα σας διευκρινίσει.
Οι περισσότεροι από εµάς διαλέγουν την µεταφορά µε ιδιωτικό αυτοκίνητο γιατί
αυτό εµπεριέχει λιγότερες δυσκολίες από τα άλλα. Σε αυτή την περίπτωση και αν η
διαδροµή είναι πολύ µεγάλη µπορείτε να ζητήσετε από τον κτηνίατρό σας να σας
συνταγογραφήσει κάποιο ηρεµιστικό για το ζωάκι σας. ∆ιαλέξτε πάντως να πάρετε
µαζί σας τροφή και νερό καθώς και ειδικά πλαστικά δοχεία µιας χρήσης που θα
βρείτε στα pet shop. Με τη βοήθεια αυτών µπορεί το ζωάκι συντροφιάς σας να φάει
και να πιει νερό οπουδήποτε σταµατήσετε. Μην ξεχνάτε επίσης πως καλύτερα είναι
να µην του αλλάξετε τις συνήθειες. ∆ώστε του να φάει την ώρα που θα έτρωγε
κανονικά και στο σπίτι. Τέλος δεν ξεχνάµε πως δεν χρειαζόµαστε µόνο εµείς ζώνη
ασφαλείας στο αυτοκίνητο, αλλά θα χρειαστεί και το κατοικίδιό µας, ειδικά αν είναι

σκύλος. Μπορείτε να βρείτε ειδικές ζώνες ασφαλείας για κατοικίδια στα pet-shop και
να τους «ασφαλίσετε» µε τέτοιο τρόπο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ώστε να
µπορούν να βλέπουν έξω, να κάθονται στο κάθισµα αλλά να είναι και ασφαλείς σε
περίπτωση κάποιου απότοµου φρεναρίσµατος όπως όλοι οι υπόλοιποι.
Πάνω απ' όλα, δεν ξεχνάµε ΠΟΤΕ το κατοικίδιό µας στο αµάξι µε τα παράθυρα
κλειστά σε περίπτωση που θέλουµε να πεταχτούµε λιγάκι έξω, γιατί ακόµα και 10
λεπτά σε ασφυκτική ζέστη µπορούν να τους στερήσουν τη ζωή!
Πριν φτάσετε στον προορισµό σας, όταν ακόµα σχεδιάζατε τις διακοπές σας, θα
έπρεπε είτε να διαλέξετε ένα ξενοδοχείο που δέχεται ζωάκια (υπάρχουν λίστες στο
internet, µια βρίσκεται στο www.pet.gr) είτε όταν αποφασίσετε που θα µείνετε
ρωτήστε τους τηλεφωνικά αν δέχονται κατοικίδια. Υπάρχει µεγάλη πιθανότητα
κάποιο ξενοδοχείο ή κατάλυµα να δέχεται ζώα ακόµα και αν δεν βρίσκεται στη λίστα.
Εάν είστε από αυτούς που προτιµούν να βρουν το κατάλυµα τους τελευταία στιγµή
όταν βρεθούν στον προορισµό τους, τότε µην ανησυχείτε. Απλώς δηλώστε την
παρουσία του ζώου σας και ο ξενοδόχος θα σας απαντήσει αν γίνεται ή όχι να το
έχετε µαζί σας.
Μια λίστα που µπορεί να σας φανεί πολύ χρήσιµη βρίσκεται στο Facebook και
ονοµάζεται “your pets are welcome here”. Μια άλλη επίσης στο Facebook, λέγεται
“where to go with my pet”. Με λίγα λόγια, όσο ψάχνετε τόσο θα βρίσκετε
communities ζωόφιλων µε προτάσεις για ξενοδοχεία ή άλλα καταλύµατα. Επίσης, µια
καλή λύση είναι να µπείτε στο internet στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου ή της
περιοχής που θέλετε να επισκεφθείτε και να πάρετε τις ανάλογες πληροφορίες από
εκεί.
Εάν πάλι έχετε φίλους στην περιοχή που θα επισκεφθείτε θα µπορείτε να πάρετε τις
χρήσιµες πληροφορίες από αυτούς!
Τελευταίο βήµα πριν την εκκίνησή σας από το σπίτι θα πρέπει να είναι ένας µικρός
κατάλογος κτηνιάτρων στην περιοχή που πάτε. Και πάλι οι φιλοζωικές µπορούν να
σας βοηθήσουν σε περίπτωση που δεν µπορείτε να βρείτε λίστα κτηνιάτρων. Καλό
είναι να θυµάστε πως σε κάποια ελληνικά νησιά δεν υπάρχουν κτηνίατροι. Ενώ
αντίθετα στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχουν και µάλιστα υπέρ αρκετοί αφού η
ελληνική επαρχία βρίθει από ζώα.
Τέλος, µην ξεχνάτε να µην αφήνετε το ζωάκι σας να τρώει οτιδήποτε βρει στο δρόµο
–υπάρχει πάντα ο κίνδυνος δηλητηριάσεων- καθώς και σε περίπτωση που το ζωάκι
σας έχει γνωστή αλλεργία πάρετε µαζί σας οτιδήποτε σας συστήσει ο κτηνίατρος σας.
Καλύτερα λοιπόν πριν φύγετε για διακοπές να ζητήσετε τη συµβουλή του.
Τα κατοικίδιά µας έχουν και αυτά ανάγκη από διακοπές! Ο λόγος είναι απλός: γιατί
έτσι θα περνάνε περισσότερο καιρό µαζί µας! ∆εν είναι δύσκολο αυτό να γίνει απλά
χρειάζεται µια προετοιµασία η οποία όµως θα αποφέρει µεγάλα οφέλη και σε µας και
σε αυτά.
Πηγές: www.adespoto.gr www.pet-book.gr

