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Παρακαλούμε όπως βρείτε πιο κάτω χρήσιμες πληροφορίες καθώς και την σχετική
διαδικασία αναφορικά με κατοικίδια που ταξιδεύουν στον “Χώρο Αποσκευών“ του
αεροσκάφους από τον Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας:
Κατά την διαδικασία κράτησης αεροπορικού εισιτηρίου όταν ταξιδεύετε με κατοικίδια
Οι ιδιοκτήτες των κατοικίδιων οφείλουν να ενημερώσουν την αερογραμμή τους για την επιθυμία τους
να ταξιδεύσουν με κατοικίδιο, κατά την διαδικασία κράτησης του εισιτηρίου τους.
Πριν από την άφιξη των κατοικίδιων και των ιδιοκτητών τους στον αερολιμένα
Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να πάρουν τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να διασφαλίζουν πως τα κατοικίδια
τους να είναι σε όσο το δυνατό πιο ήρεμη κατάσταση κατά την διάρκεια παραμονής τους στον
αερολιμένα.
Κατά την άφιξη στον αερολιμένα
1. Οι ιδιοκτήτες και τα κατοικίδια τους οφείλουν να παρουσιαστούν στον αερολιμένα τουλάχιστον 2
ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης τους, έτσι ώστε να υπάρχει αρκετός
διαθέσιμος χρόνος για τις απαραίτητες διαδικασίες. Για να αποφεύγεται το άγχος τόσο στους
ιδιοκτήτες όσο και στα κατοικίδια τους, εισηγούμαστε όπως οι ιδιοκτήτες παρουσιάζονται στον
αερολιμένα 3 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης τους
2. Κατά την άφιξη τους στον αερολιμένα, οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων οφείλουν να παρουσιαστούν
άμεσα στο σημείο Check-In της πτήσης τους.
3. Κατά τη διαδικασία Check-In, θα δοθεί στους ιδιοκτήτες η “Κάρτα Επιβίβασης” για την πτήση τους,
με την οποία θα έχουν πρόσβαση στο σημείο “ Ελέγχου Ειδικών Αποσκευών” όπου θα γίνει ο
απαιτούμενος ‘Eλεγχος Aσφάλειας των κατοικίδιων, πριν από τη φόρτωση τους στον χώρο
αποσκευών του αεροσκάφους.
4. Τα κατοικίδια που ταξιδεύουν στο “Χώρο Αποσκευών” μπορούν να ζυγιστούν και να ελεγχθούν στα
ειδικά σημεία ελέγχου “Check-In” με Αριθμό 65 & 66 ή στο σημείο “ Ελέγχου Ειδικών Αποσκευών”
στον Χώρο Check-In, δίπλα από το Εστιατόριο Diner Onair. Η αντίστοιχη αερογραμμή ή/και η
εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης της, πρέπει να ενημερωθούν για να ενεργοποιήσουν και να
χρησιμοποιήσουν τις υποδομές αυτές.
Σημείο Ελέγχου Ειδικών Αποσκευών OOG (Out-of-Gauge / Out-of-Size)
Το Σημείο Ελέγχου Αποσκευών OOG (Out of Gauge / Out of Size) βρίσκεται στον Χώρο Ζύγισης
Αποσκευών (Check-In) στο Επίπεδο 2, δίπλα από το Εστιατόριο Diner Onair.
Επιλογή 1 – Το κατοικίδιο θα ελεγχθεί ταυτόχρονα με το κλουβί του
1. Ο ιδιοκτήτης έχει την επιλογή να ελεγχθεί ταυτόχρονα το κατοικίδιο και το κλουβί του, όπου το
κατοικίδιο θα παραμείνει μέσα στο κλουβί και θα περάσουν μαζί από την ακτινοσκοπική μηχανή για
έλεγχο ασφαλείας, σύμφωνα με τον κανονισμό EU 2015/1998.
2. Ο έλεγχος ασφαλείας των κατοικίδιων ταυτόχρονα με το κλουβί τους είναι η ασφαλέστερη επιλογή
όταν τα ζώα είναι επιθετικά και υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια των ιδιοκτητών τους ή/και του
προσωπικού του αερολιμένα.
3. Πριν το κλουβί και το κατοικίδιο περάσουν για έλεγχο ασφαλείας από την ακτινοσκοπική μηχανή για
έλεγχο ασφαλείας, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να αδειάσουν το δοχείο νερού του κατοικίδιου.
Επιλογή 2 – Το κλουβί και το κατοικίδιο ελέγχονται ξεχωριστά
1. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν επιθυμεί το κατοικίδιο να ελεγχθεί καθώς είναι μέσα στο κλουβί του, τότε το
κατοικίδιο θα πρέπει να εξέλθει από το κλουβί του και να αφαιρεθούν από το κλουβί οποιαδήποτε
αντικείμενα όπως κουβέρτες, δοχεία νερού, κτλ.
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2. Σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό για την “Μεταφορά Υγρών & Πηκτωμάτων” αεροπορικώς, τα
δοχεία νερού πρέπει να είναι άδεια για να περάσουν από τη Ακτινοσκοπική Μηχανή. Ως εκ τούτου,
σε περίπτωση που τα δοχεία νερού είναι γεμάτα, τότε θα πρέπει να αδειάζονται στις διπλανές
τουαλέτες.
3. Όταν το κατοικίδιο εξέλθει από το κλουβί του, ο ιδιοκτήτης πρέπει να αφαιρέσει από το κατοικίδιο
οτιδήποτε φοράει πάνω του, συμπεριλαμβανομένων των ρούχων, περιλαίμιων και λουριών με
μεταλλικά μέρη.
4. Στο Σημείου Ελέγχου Ασφάλειας παρέχεται “Χώρος Αναμονής Κατοικίδιων”, όπου οι ιδιοκτήτες
μπορούν να κρατήσουν τα κατοικίδια τους ασφαλή μέχρι να διεκπεραιωθεί ο ακτινοσκοπικός
έλεγχος του κλουβιού τους.
Παραθέτουμε πιο κάτω φωτογραφία του “Χώρου Αναμονής Κατοικίδιων”.

5. Στον χώρο Ελέγχου Ασφάλειας έχει επίσης τοποθετηθεί ένας πράσινος κάλαθος απορριμμάτων,
όπου οι ιδιοκτήτες των κατοικίδιων μπορούν να πετάξουν τις πάνες των κατοικίδιων τους, αν αυτό
χρειαστεί.
6. Όλα τα αντικείμενα που αφαιρέθηκαν από το κλουβί του κατοικίδιου - όπως το δοχείο νερού - και
οτιδήποτε φορούσε το κατοικίδιο - όπως περιλαίμιο, ρούχα, ή λουριά με μεταλλικά μέρη - θα
πρέπει να τοποθετηθούν στα ειδικά Δοχεία Ελέγχου Ασφαλείας που υπάρχουν στο χώρο, για να
περάσουν από την Ακτινοσκοπική Μηχανή για Έλεγχο Ασφάλειας.
7. Τα κλουβιά θα πρέπει επίσης να περάσουν από Έλεγχο Ασφάλειας, και όταν ελεγχθούν θα
τοποθετηθούν στην άλλη πλευρά της Αψίδας Ελέγχου.
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8. Στο σημείο αυτό το κατοικίδιο θα πρέπει να περάσει για Έλεγχο Ασφάλειας μέσα από την Αψίδα
Ελέγχου Ασφάλειας, συνοδευόμενο από τον ιδιοκτήτη του. Ο ιδιοκτήτης μπορεί αν επιθυμεί να
περάσει από την Αψίδα κρατώντας το κατοικίδιο στα χέρια του. Σε περιπτώσεις που το κατοικίδιο
είναι μεγάλο σε μέγεθος ή ανυπάκουο για να το μεταφέρει, υπάρχει διαθέσιμο περιλαίμιο χωρίς
μεταλλικά αντικείμενα στο Σημείο Ελέγχου Ασφαλείας, το οποίο μπορεί να δανειστεί ο ιδιοκτήτης
και να το χρησιμοποιήσει για να έχει καλύτερο έλεγχο του κατοικίδιου καθώς το συνοδεύει μέσα
από την Αψίδα Ελέγχου Ασφάλειας.
9. Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί το “Σήμα Τυχαίου Ελέγχου” καθώς ο ιδιοκτήτης και το κατοικίδιο
περνούν από την Αψίδα Ελέγχου Ασφάλειας, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να υποβληθεί σε “Έλεγχο για
Εκρηκτικές Ύλες” - όπως αυτό απαιτείται από τον σχετικό Κανονισμό Ασφαλείας - κατά την διάρκεια
του οποίου ο ιδιοκτήτης θα ελεγχθεί για εκρηκτικές ύλες και το κατοικίδιο θα περάσει από “οπτικό
έλεγχο” για τον ίδιο σκοπό.
10. Όταν o ιδιοκτήτης και το κατοικίδιο περάσουν από την διαδικασία Ελέγχου Ασφάλειας, ο ιδιοκτήτης
θα πρέπει να τοποθετήσει το κατοικίδιο πίσω στο κλουβί του και να γεμίσει το δοχείο νερού με
καθαρό νερό.
Σημαντικές σημειώσεις:
• Ιδιοκτήτες που θα μεταφέρουν περισσότερα από ένα κατοικίδια, θα πρέπει να ακολουθήσουν την
πιο πάνω διαδικασία για το κάθε κατοικίδιο ξεχωριστά.
• Οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά των κατοικίδιων τους, συνεπώς ενθαρρύνονται
να διατηρούν τα κατοικίδια τους σε όσο το δυνατό πιο ήρεμη διάθεση.
• Σε περίπτωση που παρουσιαστούν στο σημείο “Ειδικού Ελέγχου Αποσκευών” περισσότεροι από
ένας ιδιοκτήτες ταυτόχρονα, θα εξυπηρετηθούν με σειρά προτεραιότητας.
• Ο χώρος του “Ειδικού Ελέγχου Αποσκευών ” είναι μια ασφαλής περιοχή με όλες τις πόρτες κλειστές,
έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα κατοικίδια δεν είναι σε θέση να δραπετεύσουν προς στους
υπόλοιπους χώρους του αερολιμένα.
• Μόνο ένας ιδιοκτήτης δικαιούται να βρίσκεται στον χώρο του “Ειδικού Ελέγχου Αποσκευών” ανά
πάσα στιγμή.
• Τα Καταφύγια Σκύλων και οι Φιλοζωικές Οργανώσεις που συνοδεύουν πολλά κατοικίδια μαζί τα
οποία θα ταξιδεύσουν ταυτόχρονα, ενθαρρύνονται να ειδοποιούν την εταιρεία ICTS Airport Security
Services, τουλάχιστον 1 μέρα πριν την αναχώρηση τους, για καλύτερο συντονισμό.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον Έλεγχο Ασφάλειας σε κατοικίδια ή για να
ειδοποιήσετε ότι θα φέρετε πολλά κατοικίδια μαζί για να ταξιδεύσουν ταυτόχρονα,
παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την εταιρεία ICTS Airport Security Services Ltd στην πιο
κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
ICTS Shift Manager
Larnaka International Airport
Email: shift_manager_larnaca@icts.cy.net
Η διαδικασία που αναγράφεται πιο πάνω αναφέρεται σε κατοικίδια που ταξιδεύουν ως αποσκευές
στον “Χώρο Αποσκευών“ του αεροσκάφους.
Για κατοικίδια που θα ταξιδέψουν με τον ιδιοκτήτη τους μέσα στην “Καμπίνα του Αεροσκάφους”,
κατά την διαδικασία κράτησης εισιτηρίου ο ιδιοκτήτης οφείλει να ενημερώσει την αερογραμμή
και να συνεννοηθεί μαζί τους για τη διαδικασία που ακολουθεί η εκάστοτε αερογραμμή .
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