
Προσοχή

www.animaltransportguides.eu

Λίστα ελέγχων οδηγού: 

Είστε προετοιμασμένοι?

Η Ευρωπαϊκή Προσέγγιση σε Ορθές και Βέλτιστες Πρακτικές Μεταφοράς Ζώντων Ζώων

Ως επαγγελματίας οδηγός, πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ζώα είναι 
στην ευθύνη σας. Χρειάζεστε Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 

Ικανότητας  για να μεταφέρετε ζώντα ζώα.  Η συμμόρφωση με τη 
σχετική νομοθεσία για την ευζωία κατά τη μεταφορά ζώων 

θα σας βοηθήσει να επιτύχετε υψηλά στάνταρ ποιότητας 
και ευζωίας.

Μέγιστα: χρόνοι ταξιδιού και θερμοκρασίες

Είδος Μέγιστη διάρκεια ταξιδιού

Βοοειδή Ενήλικα: 14 ώρες + 1 στάση + 14 ώρες
Μη απογαλακτισμένοι μόσχοι: 9 ώρες + 1 στάση + 9 ώρες

Χοίροι Ενήλικα: 24 ώρες
Χοιρίδια: 9 ώρες + 1 στάση + 9 ώρες

Πτηνά Δεν δίνεται μέγιστη διάρκεια ταξιδιού

Ίπποι Ενήλικα: 24 ώρες
Πουλάρια (< 6 μήνες, μαζί με φοράδα): 9 ώρες + 1 στάση
+ 9 ώρες

Πρόβατα Ενήλικα: 14 ώρες + 1 στάση + 14 ώρες
Μη απογαλακτισμένα αρνιά: 9 ώρες + 1 στάση + 9 ώρες

• Αποφύγετε τη φόρτωση βρεγμένων ζώων

• Ελέγξτε τη θερμοκρασία στο εσωτερικό και προσαρμόστε 

τον εξαερισμό!

• Εξασφαλίστε ότι τα ζώα είναι καλά ταϊσμένα και ποτισμένα

• Εάν υπάρχουν περσίδες εξαερισμού/πλαϊνά καλύμματα, 

χρησιμοποιήστε τα χωρίς να δημιουργούν ρεύματα αέρα

• Όλα τα ζώα (ή ταξίδια) σε θερμοκρασίες πάνω από 5 οC

• Ελέγξτε τη θερμοκρασία στο εσωτερικό και προσαρμόστε 

τον εξαερισμό!

• Εξασφαλίστε ότι τα ζώα είναι καλά ταϊσμένα και ποτισμένα

• Εάν υπάρχουν περσίδες εξαερισμού/πλαϊνά καλύμματα, 

ανοίξτε τα

• Όλα τα ζώα (ή ταξίδια) σε θερμοκρασίες κάτω από 30 οC

Δείκτης Ασφάλειας  Ζώων  για τις καιρικές συνθήκες

Σχετική υγρασία (%)
Θερμοκρ
ασία 
(°C)

50 60 70 80 90 100

25,6 22,2 23,3 23,9 23,9 25 25,6

26,7 23,3 23,9 25 25,6 26,1 26,7

27,8 23,9 24,4 25,6 26,1 27,2 27,8

28,9 25 25,6 26,7 27,2 28,3 28,9

30 25,6 26,7 27,2 28,3 28,9 30

31,1 26,7 27,2 27,8 29,4 30,6 31,1

32,2 27,2 28,3 28,3 30,6 31,1 32,2

33,3 28,3 28,9 30 31,1 32,2

34,4 28,9 30 31,1 32,2

35,6 30 31,1 32,2

36,7 30,6 31,7

37,8 31,1 32,8

Έκτακτη ανάγκηΚίνδυνοςΚαλό!

Λίστα ελέγχων οχήματος

Όνομα εταιρίας: Αριθμός οχήματος:

Φόρτωση σε (σημείο 
φόρτωσης):

Αριθμός συρόμενου:

Στις (ημερομηνία.):

Έλεγχος Πριν τη φόρτωση Πρώτη στάση Δεύτερη στάση Τελικός έλεγχος

Φυσική κατάσταση ζώων

Έγγραφα

Τροφή, νερό και στρωμνή ζώων

Θερμοκρασία και εξαερισμός

Γενικός έλεγχος οχήματος

Ώρα και ημερομηνία ελέγχου

Υπογραφή οδηγού

Μη ταξιδεύετε σε θερμοκρασίες πάνω από 30 °C 

ή και λιγότερο όταν υπάρχει υψηλή υγρασία

Έπειτα από ταξίδι μέγιστης διάρκειας, τα ζώα πρέπει να

εκφορτωθούν, να τραφούν και να ποτιστούν, και να

ξαναπαυθούν για τουλάχιστον 24 ώρες, εκτός των πτηνών.



.

1. Είναι το όχημά σας έτοιμο; 
Ελέγξτε την οδηγική του 
επάρκεια, το σύστημα 
εξαερισμού, την 
καθαριότητα, τα 
διαχωριστικά, τις κλειδαριές, 
την επιφάνεια του 
καταστρώματος (στρωμνή), 
τον φωτισμό, τον εξοπλισμό 
(εκ)φόρτωσης, τα 
προειδοποιητικά σήματα

3. Αποφύγετε το 
μποτιλιάρισμα, οδηγικά
συμβάντα και καθυστερήσεις 
κατά τη μεταφορά

5. Σεβαστείτε τις 
ιδιαίτερες συνθήκες 
χειρισμού κάθε είδους 
ζώου. Συμβουλευτείτε τα 
σχετικά φυλλάδια 
οδηγιών

Πλήρεις οδηγίες/περισσότερες 
πληροφορίες στο

www.animaltransportguides.eu

2. Βιο-ασφάλεια του χώρου: 
Έχετε υπόψη σας τις ‘καθαρές’
και ‘βρόμικες’ διαδρομές και 
ελέγξτε την καθαριότητα του 
χώρου (εκ)φόρτωσης

1. Προετοιμασία

1. Σταθμεύστε το όχημά 
σας κοντά στον χώρο 
(εκ)φόρτωσης, 
προστατεύοντάς το, αν 
είναι δυνατόν, από ακραίες 
καιρικές συνθήκες

2. Έχετε τα απαραίτητα 
έγγραφα;
• Πιστοποιητικό 
Επαγγελματικής Ικανότητας
• Άδεια οχήματος
• Σχέδιο έκτακτης ανάγκης
• Έγγραφα ταυτοποίησης 
ζώων

Έχετε υπόψη σας τη μέγιστη 
διάρκεια του ταξιδιού

6. Εξασφαλίστε 
κατάλληλη θερμοκρασία 
και επαρκή εξαερισμό. 
Συμβουλευτείτε τον ‘Δείκτη 
Ασφάλειας  Ζώων για τις 
καιρικές συνθήκες’

4. Κάντε έναν γενικό 
έλεγχο του οχήματος και 
των ζώων μετά από κάθε 
στάση (ή σημείο ελέγχου)

2. Οδηγείτε προσεκτικά
για να αποφύγετε 
τραυματισμούς ή 
καταπόνηση των ζώων

3. Στο ταξίδι

Ελέγξτε τα ζώα και φορτώστε μόνο 
αυτά που έχουν τη ‘φυσική κατάσταση 

κατάλληλη για να ταξιδέψουν’. 
Εάν έχετε αμφιβολίες, μη φορτώνετε το 
ζώο και επικοινωνήστε με την έδρα της 

εταιρίας σας.

4. Κατά τη φόρτωση -
Ελέγξτε τα διαμερίσματα 
των ζώων, το διαθέσιμο 
χώρο και τον εξαερισμό.

3. Έχετε τροφή, νερό και 
ποτίστρες για τα ζώα; 
Ελέγξτε το σχετικό 
πίνακα

4. Για μεταφορές ζώων 
(πλην πτηνών) εκτός 
συνόρων, έχετε το 
ημερολόγιο ταξιδιού; Έχετε 
σύστημα παρακολούθησης, 
ιχνηλάτησης και ελέγχου 
της θερμοκρασίας;

2. (Εκ)Φόρτωση

3. Απολυμάνετε και 
ελέγξτε τη σωστή 
τοποθέτηση του 
εξοπλισμού 
(εκ)φόρτωσης για να 
αποφύγετε 
τραυματισμούς

1. Εξασφαλίστε ότι όλες 
οι πόρτες των 
διαμερισμάτων 
φόρτωσης είναι κλειστές, 
όταν το όχημα είναι σε 
κίνηση

7. Εξασφαλίστε επαρκή και 
κατάλληλη τροφή και νερό 
σε κάθε στάση.  
Συμβουλευτείτε τους 
σχετικούς πίνακες

Ελέγχετε όλα τα ζώα
στις στάσεις. Απομα-
κρύνετε και περι-
θάλψτε (εάν απαι-
τείται και είναι δυνα-
τόν) κάθε άρρωστο
ή/και τραυματισμένο
ζώο ή αναζητήστε
κτηνιατρική φροντίδα.
Πάντα να είστε σε
επαφή με την έδρα της
εταιρίας. Μαζί μπορεί-
τε να πάρετε την
καλύτερη απόφαση για
τη διαχείριση τέτοιων
καταστάσεων

P

Ταξίδι
> 8 ώρες X

5. Να χειρίζεστε τα ζώα με 
ηρεμία, και όχι βιασύνη. 
Εξασφαλίστε την άμεση και 
επαρκή περίθαλψη των 
τραυματισμένων ζώων
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6. Ημερολόγιο 
ταξιδιού:Επιστρέψτε το 
ημερολόγιο στις αρμόδιες 
αρχές και αναφέρατε τυχόν 
προβλήματα

Είδος Τροφή Νερό

Βοοειδή Ενήλικα: κάθε 14 ώρες
Μη απογαλακτισμένοι μόσχοι :
μετά από 9 ώρες ταξιδιού, το 
καθένα ξεχωριστά

Ενήλικα: κάθε 14 ώρες
Μη απογαλακτισμένοι μόσχοι: μετά 
από 9 ώρες ταξιδιού, το καθένα 
ξεχωριστά

Χοίροι Μόνο στις στάσεις Ενήλικα: Συνεχή πρόσβαση σε νερό
Χοιρίδια: έπειτα από 9 ώρες ταξιδιού

Πτηνά Ενήλικα: κάθε 12 ώρες
Νεοσσοί: παρέχετε τροφή, εάν 
το ταξίδι είναι > 24 ώρες

Ενήλικα: κάθε 12 ώρες
Νεοσσοί: παρέχετε νερό, εάν το ταξίδι 
είναι > 24 ώρες

Ίπποι Ενήλικα: κάθε 4,5 - 5 ώρες
Πουλάρια: μετά 9 ώρες ταξιδιού

Ενήλικα: κάθε 4,5 - 5 ώρες
Πουλάρια: μετά 9 ώρες ταξιδιού

Πρόβατα Ενήλικα: κάθε 14 ώρες
Μη απογαλακτισμένα αρνιά:
μετά από 9 ώρες ταξιδιού

Ενήλικα: κάθε 14 ώρες
Μη απογαλακτισμένα αρνιά: μετά 
από 9 ώρες ταξιδιού


