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0.  Εισαγωγή 
Από το 1991, η Ε.Ε. παρέχει ένα κοινό νοµικό πλαίσιο για τη µεταφορά των ζώων, το οποίο 

έχει εκσυγχρονιστεί µε τον Κανονισµό (EC) 1/2005, για την προστασία των ζώων κατά τη 

µεταφορά, εφεξής καλούµενος ως «ο Κανονισµός». Ο Κανονισµός τέθηκε σε ισχύ από την 

1η Ιανουαρίου 2007 και αποσκοπεί στην παροχή ισότιµων όρων ανταγωνισµού για τους 

µεταφορείς, εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή προστασία για τα ζώα που µεταφέρονται. Το 

περιεχόµενο και ο αντίκτυπος του Κανονισµού αποτέλεσαν αντικείµενο Επιστηµονικής 

Γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκή Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων (EFSA, 2011). Το 

2011, ακολούθησε µία Έκθεση Επιπτώσεων της εφαρµογής του Κανονισµού, από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Anon., 

2011). Στην Έκθεση αυτή, διατυπώθηκαν τρεις βασικές συστάσεις: 

1. Ο Κανονισµός είχε θετικές επιπτώσεις στην ευζωία των ζώων κατά τη µεταφορά, όµως 

υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της κατάστασης; 

2. Μια τροποποίηση του Κανονισµού δεν είναι η καταλληλότερη προσέγγιση για 

την αντιµετώπιση των προβληµάτων που έχουν εντοπισθεί; 

3. Όσον αφορά το χάσµα µεταξύ των απαιτήσεων της νοµοθεσίας και των διαθέσιµων 

επιστηµονικών δεδοµένων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι µπορεί να 

αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικά µε την εκπόνηση οδηγών ορθής πρακτικής. 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε την εκπόνηση "σαφών και απλών κατευθυντήριων γραµµών 

για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των µεταφορών" που ετοίµασαν κύριοι 

ενδιαφερόµενοι φορείς για τα βοοειδή το 2012, και τα ιπποειδή και τους χοίρους το 2016. 

Στη συνέχεια, θεωρήθηκε σηµαντική η επέκταση αυτής της προσέγγισης για την αντιµετώπιση 

όλων των πτυχών της ευζωίας των ζώων κατά τη µεταφορά τους. 

0.1 Προσέγγιση του θέµατος και Ευχαριστίες  
Ο Οδηγός αυτός  καταρτίστηκε στο πλαίσιο του Προγράµµατος ‘Animal Transport Guides’, το 

οποίο ανέθεσε η Γενική ∆ιεύθυνση SANTE βάσει της σύµβασης SANCO/2015/G3/SI2.701422. 

Το έργο ξεκίνησε στις 10 Μαΐου 2015 έχοντας ως κύριο στόχο να αναπτυχθούν και να 
διαδοθούν οι Ορθές και οι Βέλτιστες Πρακτικές για τη Μεταφορά Ζώων. Τα θεµέλια 

για τον παρόντα Οδηγό τέθηκαν στο πρώτο έτος του έργου, µέσα από µια εκτεταµένη 

βιβλιογραφική αναζήτηση και την αξιολόγηση ενός σηµαντικού αριθµού διαθέσιµων 

πρακτικών. Αυτές οι ανασκοπήσεις των προτεινόµενων πρακτικών διατίθενται στον δικτυακό 

τόπο του Προγράµµατος ‘Animal Transport Guides’: http://animaltransportguides.eu/. 

Υπάρχει µία έκθεση για κάθε ένα από τα πέντε είδη ζώων (χοίροι, πτηνά, ιπποειδή, πρόβατα 

και βοοειδή). Κατά το δεύτερο έτος, αυτές οι πολύ ευρείες και ποικίλες λίστες πρακτικών 

συζητήθηκαν και επαναξιολογήθηκαν σε σηµαντικό βαθµό, προκειµένου να εκπονηθούν οι 

πέντε Οδηγοί Ορθών και Βέλτιστων Πρακτικών κατά τη Μεταφορά των Ζώων (ένας Οδηγός 

για κάθε είδος). Η διαδικασία αυτή συµπεριελάµβανε εντατική διαβούλευση µε όλους τους 

ενδιαφερόµενους φορείς. 

Το πρώτο βήµα για τη µετάβαση από τη συλλογή πρακτικών σε ένα προσχέδιο του Οδηγού 

Ορθών και Βέλτιστων Πρακτικών έγινε σε επίπεδο κράτους-µέλους. Οµάδες αποτελούµενες 

από ακαδηµαϊκούς εταίρους από δύο χώρες ανά είδος ζώου (Duo Countries) ανέλαβαν την 

εργασία αυτή ως εξής: 
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� Πρόβατα: Ισπανία και Ρουµανία 

� Πτηνά: Ελλάδα και Γαλλία 

� Χοίροι: Ιταλία και Γαλλία 

� Ιπποειδή: Ιταλία και Ολλανδία 

� Βοοειδή: Ηνωµένο Βασίλειο και 

Γαλλία 

Οι ακαδηµαϊκοί εταίροι εντόπισαν 

Πρακτικές που βρίσκονται στο επίπεδο της 

τρέχουσας νοµοθεσίας της Ε.Ε. ('Ορθές 
Πρακτικές') και των πρακτικών που 

προσβλέπουν σε κάτι περισσότερο 

('Βέλτιστες Πρακτικές πέρα από την 

κοινοτική νοµοθεσία' ή απλώς 'Βέλτιστες 
Πρακτικές'). Στη συνέχεια, οι εταίροι ζήτησαν 

από εθνικές οµάδες ενδιαφεροµένων φορέων 

στις χώρες τους να εξετάσουν αυτές τις προτάσεις για Ορθές και Βέλτιστες Πρακτικές. Για να 

υποστηριχθεί αυτή η διαδικασία και να εργαστούν όλοι προς την επίτευξη συναίνεσης, 

χρησιµοποιήθηκε µια επαναληπτική διαδικασία (µέθοδος Delphi) µε ανώνυµη συλλογή απόψεων. 

Πάνω από 100 ενδιαφερόµενοι συµµετείχαν σε αυτή τη διαδικασία, αντιπροσωπεύοντας µια 

ποικιλία υπόβαθρων σε γνώσεις, εµπειρίες και απόψεις. Ο µεγαλύτερος αριθµός συµµετεχόντων 

ήταν κτηνοτρόφοι (19 άτοµα), µεταφορείς (27), προσωπικό σφαγείων (13), εκπρόσωποι Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων (12) και κρατικοί κτηνίατροι (27). Εκπρόσωποι από την εµπορία 

ζώων, από τον ακαδηµαϊκό κόσµο και από τους κατασκευαστές οχηµάτων συµµετείχαν επίσης στη 

διαδικασία διαβούλευσης. Όλες οι συζητήσεις διεξάχθηκαν στην εθνική γλώσσα του 

εµπλεκόµενου κράτους-µέλους. Τα τελικά αποτελέσµατα της διαδικασίας Delphi ήταν πέντε 

"Προσχέδια Οδηγών Ορθών και Βέλτιστων Πρακτικών". Αυτά δεν δηµοσιεύθηκαν, αλλά 

χρησιµοποιήθηκαν ως βάση για την εκπόνηση των τελικών Οδηγών. 

Οι τελικοί Οδηγοί, και για κάθε ένα από τα πέντε είδη, εκπονήθηκαν µέσω ενός δεύτερου γύρου 

επίτευξης συναίνεσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, µε τη βοήθεια των 'Οµάδων Εστίασης'. Οι Οµάδες 

αυτές είχαν διεθνή βάση: οι εκπρόσωποι κλήθηκαν να συνεισφέρουν µε γνώσεις, εµπειρίες και 

απόψεις πέραν εκείνων της χώρας προέλευσής τους. Ο Πίνακας 0.1 παρουσιάζει τη σύνθεση 

αυτών των πέντε Οµάδων Εστίασης.  

Πίνακας 0.1 Σύνθεση των διεθνών Οµάδων Εστίασης, που συµµετείχαν στην εκπόνηση των 

τελικών Οδηγών Ορθών Πρακτικών. Ο αριθµός αντιπροσωπεύει τον αριθµό των εκπροσώπων 

από κάθε κατηγορία ενδιαφερόµενων φορέων.  
 

Πρόβατα Πτηνά Χοίροι Ιπποειδή Βοοειδή Σύνολο 

Κτηνοτρόφοι 3 5 3 1  12 

Κατασκευαστές 
οχηµάτων 

  2   2 

Έµποροι ζώων 1    2 3 

Μεταφορείς  3 2 3 5 13 

Προσωπικό 
Σφαγείων 

2 5  1  8 

Επίσηµοι 
κτηνίατροι 

 2 1 2 2 7 
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Ζωοτέχνες 2 3 2 2 2 11 

Προσωπικό Μη 
Κυβερνητικών 
Οργανώσεων  

2 3 2 4 5 16 

Σύνολο 10 21 12 13 16 72 

 

Μια πρώτη σειρά συναντήσεων των πέντε Οµάδων Εστίασης οργανώθηκε στα τέλη Μαΐου 

2016. Κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, τα προσχέδια των Οδηγών παρουσιάστηκαν 

από τους ακαδηµαϊκούς εταίρους. Στη συνέχεια, µία σειρά ενεργειών για τη µετατροπή των 

προσχέδιων των Οδηγών στις παρούσες τελικές εκδοχές, συµφωνήθηκε µε τους 

ενδιαφερόµενους φορείς. Όλες οι Οµάδες Εστίασης οργάνωσαν συναντήσεις εργασίας στις 

Βρυξέλλες, για να συζητήσουν και να καταλήξουν σε συµφωνία σχετικά µε τη διατύπωση 

κάθε µίας από τις Πρακτικές που περιλήφθηκαν στους τελικούς Οδηγούς. Οι τελευταίες από 

αυτές τις συναντήσεις εργασίας πραγµατοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2017. 

Για να υποστηρίξει και να βοηθήσει στην καθοδήγηση της διαδικασίας σύνταξης, η οµάδα 

έργου του Προγράµµατος δηµιούργησε µια 'Πλατφόρµα Ενδιαφεροµένων Φορέων'. Η 

Πλατφόρµα αυτή παρείχε συµβουλές κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών του 

Προγράµµατος σχετικά µε τον τρόπο αντιµετώπισης ζητηµάτων που εξετάζονται και στους 

πέντε Οδηγούς. Η Πλατφόρµα αποτελούνταν από εκπροσώπους 13 διεθνών οργανισµών ή 

οµάδων ενδιαφεροµένων: η ∆ιεθνής Ένωση Οδικών Μεταφορών (IRU), η Οµοσπονδία 

Κτηνιάτρων Ευρώπης (FVE), Η Ευρω-οµάδα για τα Ζώα (ΕUROGROUP for Animals), η 

Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Κτηνοτρόφων και Αγροτικών Συνεταιρισµών (Copa-Cogeca), ο 

Σύλλογος των Μεταποιητών και Eµπόρων Πουλερικών (AVEC ), η Γερµανική Οργάνωση 

Εκτροφέων (ADT), η Μη Κυβερνητική Οργάνωση "Eyes on Animals", το Ιρλανδικό Υπουργείο 

Γεωργίας, ο Κατασκευαστής Οχηµάτων Pezzaioli, η Ευρωπαϊκή Ένωση Εµπόρων Ζώων και 

Κρέατος (UECBV), το Ευρωπαϊκό Φόρουµ των Εκτροφέων Οικόσιτων Ζώων (EFFAB), ο 

Γερµανικός Οργανισµός Μεταφορέων (BDT) και το Ελληνικό Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης 

και Τροφίµων. Τα µέλη της Πλατφόρµας συναντήθηκαν 5 φορές στις Βρυξέλλες στη διάρκεια 

δύο ετών. 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των πέντε Οδηγών, οι 

Οµάδες Εστίασης και η Πλατφόρµα Ενδιαφερο-

µένων  Φορέων επέλεξαν 17 θεµατικές περιοχές, 

που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Οι Πρακτικές σε 

αυτούς τους τοµείς συνοψίστηκαν σε 17 

'Ενηµερωτικά ∆ελτία' µε σκοπό τη συνοπτική 

παρουσίαση και απεικόνιση, µε εύγλωττο τρόπο, 

των πλέον κρίσιµων πτυχών του ταξιδιού ή των πιο 

ευάλωτων κατηγοριών ζώων. Τον Οδηγό των 

βοοειδών, που παρουσιάζουµε εδώ, συνοδεύουν 4 

Ενηµερωτικά ∆ελτία: Μεταφορά γαλακτοφόρων 
αγελάδων, Μεταφορές µεγάλων αποστάσεων, 
Φόρτωση και εκφόρτωση, και Μεταφορά µόσχων. Αυτά τα 4 Ενηµερωτικά ∆ελτία, καθώς 

και αυτά που σχετίζονται µε τους άλλους Οδηγούς, δηµοσιεύτηκαν µεταφρασµένα σε οκτώ 

Ευρωπαϊκές γλώσσες (συµπεριλαµβανοµένης της Ελληνικής γλώσσας). 

Το κοινό, στο οποίο στοχεύουν τα ενηµερωτικά δελτία, είναι κτηνοτρόφοι, οδηγοί, τοπικοί 

κτηνίατροι και προσωπικό σφαγείων. Το κοινό, στο οποίο στοχεύουν οι Οδηγοί Ορθών και 

Βέλτιστων Πρακτικών, είναι οι διοργανωτές µεταφορών, οι αρµόδιες αρχές και οι φορείς 
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χάραξης πολιτικής. Οι Οδηγοί και τα Ενηµερωτικά ∆ελτία βρίσκονται στο δικτυακό τόπο του 

έργου: http://animaltransportguides.eu/. 

Η εκπόνηση των Ενηµερωτικών ∆ελτίων και των Οδηγών δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τις 

εξαιρετικά εποικοδοµητικές συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο µε τους πολλούς 

ενδιαφερόµενους φορείς που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η βοήθειά τους σε αυτή τη 
διαδικασία ήταν ουσιαστική και οι συγγραφείς είναι ευγνώµονες για το χρόνο και τη 
γνώση που προσέφεραν κατά τη σύνταξη των Οδηγών. 

0.2 Σκοπός του Οδηγού 
Οι Οδηγοί Ορθών και Βέλτιστων Πρακτικών έχουν ως σκοπό τη βελτίωση της ευζωίας των 
ζώων κατά τη διάρκεια της µεταφοράς τους, παρέχοντας πρακτικά εργαλεία για την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων του Κανονισµού, καθώς και για την υιοθέτηση βέλτιστων 

πρακτικών, που υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας. 

Η µεταφορά είναι µια κατάσταση καταπόνησης (στρες) για τα ζώα. Ο Οδηγός αυτός απαριθµεί 

Πρακτικές που στοχεύουν στην υποστήριξη των επιχειρηµατιών-µεταφορέων στην 

προσπάθειά τους για αύξηση της ποιότητας µεταφοράς των ζώων, σύµφωνα µε τον 

Κανονισµό, εξασφαλίζοντας άνεση στα ζώα και προάγοντας την ευζωία τους. 

Οι πρακτικές που παρουσιάζονται στον παρόν Οδηγό βασίζονται σε επιστηµονικές γνώσεις, 

επιστηµονική βιβλιογραφία, εµπειρίες και πληροφορίες από τους ενδιαφερόµενους φορείς. 

∆εν γίνεται διάκριση µε βάση τη πηγή προέλευσης, εκτός εάν αυτό θεωρείται ότι έχει σηµασία 

για την καλύτερη κατανόηση ή έλεγχο του υφιστάµενου πλαισίου. Οι πρακτικές µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραµµών από συγκεκριµένες εταιρίες ή 

Τυποποιηµένων ∆ιαδικασιών Λειτουργίας για µεταφορείς και άλλους ενδιαφερόµενους φορείς 

ή ως πηγή αναφοράς για την αντιµετώπιση των διαφόρων θεµάτων κατά τη µεταφορά ζώων 

κατά τρόπο πρακτικό, και που υποστηρίζει την ευζωία τους. 

Παρόµοιοι Οδηγοί ορθών πρακτικών έχουν εκπονηθεί για τα ιπποειδή, τους χοίρους, τα πτηνά 

και τα πρόβατα. 

 

Το παρόν έγγραφο δεν έχει νοµικά δεσµευτικό χαρακτήρα και δεν επηρεάζει τις 

απαιτήσεις της νοµοθεσίας της ΕΕ για τη µεταφορά των ζώων ή άλλων σχετικών νοµοθετικών 

πράξεων. Επιπλέον, δεν δεσµεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μόνο το ∆ικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρµόδιο για την επίσηµη ερµηνεία της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ως εκ τούτου, ο αναγνώστης καλείται να συµβουλευθεί τον παρόντα Οδηγό σε 
σχέση µε τις αντίστοιχες διατάξεις της νοµοθεσίας και να επικοινωνήσει, όποτε 

χρειάζεται, µε τις σχετικές αρµόδιες αρχές.  

0.3. Κύρια σηµεία για την ευζωία των 
βοοειδών κατά τη µεταφορά 

Η µεταφορά περιλαµβάνει διάφορους δυνητικούς παράγοντες καταπόνησης που µπορούν 

να επηρεάσουν αρνητικά την καλή διαβίωση των ζώων. Το νέο και άγνωστο περιβάλλον, οι 

περιορισµοί στην κίνηση λόγω µικρού διαθέσιµου χώρου, δονήσεων, αιφνίδιων και ασυνήθων 

θορύβων, η  φυσική κατάσταση των ζώων, η ανάµειξη µε άλλα ζώα, οι διακυµάνσεις της 

θερµοκρασίας και της υγρασίας ταυτόχρονα µε τον ανεπαρκή αερισµό, καθώς και συχνά 

περιορισµοί στην παροχή τροφής και νερού έχουν από κοινού επιπτώσεις στην κατάσταση 
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των ζώων. Οι επιδράσεις όλων αυτών των παραγόντων στο ζωικό κεφάλαιο επηρεάζονται από 

την εµπειρία και την κατάσταση των ζώων, τη φύση του ταξιδιού, καθώς και τη διάρκεια της 

µεταφοράς. Τα ταξίδια µεγάλης διάρκειας έχουν αναγνωριστεί ως δυνητικά πιο επιζήµια 

για το γενικό καθεστώς ευζωίας των ζώων, λόγω της µεγαλύτερης διάρκειας της έκθεσης 

στους παράγοντες καταπόνησης που αναφέρεται παραπάνω. Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι 

τα στρεσσογόνα ταξίδια συµπεριλαµβανοµένων εχθρικών περιβαλλοντικών συνθηκών κατά 

τη διάρκεια της µεταφοράς µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία και την ευζωία των 

ζώων. Το γεγονός αυτό έχει αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και την κερδοφορία µέσω 

αλλαγών στο σωµατικό βάρος των ζώων, το επίπεδο ενυδάτωσης και την ποιότητα του 

κρέατος κατά τη σφαγή των ζώων. 

Η κακή και ασταθής οδήγηση µπορεί να συµβάλει στην άσκηση δυνάµεων στα ζώα οι οποίες 

αυξάνουν τον κίνδυνο επιπτώσεων και τραυµατισµών και µέσω αστάθειας που προδιαθέτει τα 

ζώα σε κόπωση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια ταξιδιών µεγάλης διάρκειας (βλέπε 4.2 Οδήγηση). 

Η ανεπαρκής µέριµνα για τη µεταβολή σε σχέση σε ένα εύρος παραγόντων της πυκνότητας 
φόρτωσης και του εσωτερικού ύψους πάνω από το ύψος ακρωµίου των ζώων, µπορεί επίσης 

να ενέχουν κινδύνους (βλέπε 2.3.2 Πυκνότητα φόρτωσης). Οι καιρικές και θερµικές 
συνθήκες πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη και ο διαθέσιµος χώρος θα πρέπει να 

προσαρµοστεί, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος της θερµικής καταπόνησης (βλέπε  2.3.4 

Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών κατά τη διάρκεια των µεταφορών µεγάλης 

διάρκειας). Υπό το πρίσµα αυτό, η µεταφορά κερασφόρων και κυοφορούντων ζώων απαιτεί 

επίσης πρόσθετο χώρο πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισµού. 

Η µεταφορά νεαρών µόσχων (ιδίως για τα ταξίδια µεγάλης διάρκειας) ενέχει συγκεκριµένες 

προκλήσεις. Ειδικότερα, παροχή τροφής και πότισµα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

Κανονισµού, είναι συχνά πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, δεδοµένου ότι οι µόσχοι δε 

χρησιµοποιούν τον παρεχόµενο εξοπλισµό. Οι µόσχοι µπορεί να ποτίζονται και να ταΐζονται 

µε επιτυχία (ή να τους παρέχεται γάλα/υποκατάστατα/ηλεκτρολύτες) µετά την εκφόρτωση 

και αυτό θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε σταθµό ελέγχου, αγορά ή κέντρο συγκέντρωσης 

(βλέπε 6.3 Παροχή τροφής και πότισµα). Το πρόβληµα αυτό θα έχει αντίκτυπο στον 

επιτρεπόµενο χρόνο ταξιδιού (19 ώρες) σύµφωνα µε τον Κανονισµό καθώς σε νεαρούς 

µόσχους πρέπει να παρέχονται µε τροφές/νερό µετά από µόλις 8 έως 9 ώρες. 

Μια άλλη σηµαντική πρακτική παράµετρος και σηµαντικός 

κίνδυνο για την καλή διαβίωση των ζώων είναι ο 

προγραµµατισµός της άµελξης σε θηλάζοντα βοοειδή 

κατά τη µεταφορά. Είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι οι 

υποδοµές και το προσωπικό είναι διαθέσιµα κατά τις 

ανάλογες χρονικές στιγµές και θέσεις κατά τη διάρκεια ενός 

σωστά προγραµµατισµένου ταξιδιού (π.χ. αµέσως µετά την 

άφιξη στον τελικό προορισµό ή σε ενδιάµεσο λιµένα) για να 

αποφεύγονται καθυστερήσεις κατά την άµελξη (βλέπε 2.2 

Σχεδιασµός του ταξιδιού). 

Σηµαντική καταπόνηση των ζώων µπορεί να σχετίζεται µε τη φόρτωση ή τον χειρισµό πριν 

από τη φόρτωση (βλέπε 3.3 Χειρισµός κατά τη φόρτωση) λαµβάνοντας επίσης υπόψη ότι τα 

ζώα µπορούν να έχουν υποβληθεί σε περιόδους στέρησης του νερού ή της τροφής πριν από 

τη φόρτωση και τη µεταφορά. Η διάρκεια του ταξιδιού συχνά παρατείνεται λόγω 

κυκλοφοριακής συµφόρησης και αυτό µπορεί να έχει σύνθετες επιπτώσεις στην ευζωία των 

ζώων σε περιόδους ακραίων θερµοκρασιών (βλέπε 2.2.2 Σχέδια έκτακτης ανάγκης). 



Οδηγός Ορθών και Βέλτιστων Πρακτικών κατά τη Μεταφορά των Βοοειδών 

 

14 

 

∆ιεθνείς και ενδοκοινοτικές εµπορικές συναλλαγές που αφορούν ταξίδια παρατεταµένης 

διάρκειας, ιδιαίτερα εκείνες που απαιτούν θαλάσσιες ή εναέριες µετακινήσεις µπορεί να 

οδηγήσει σε ειδικά πρόσθετα προβλήµατα καλής διαβίωσης σε συνθήκες µεταφοράς (π.χ. µε 

πλοίο ή, λιγότερο συχνά, εναέρια) και σε αυξηµένο κίνδυνο εκδήλωσης ασθενειών. 

Η εξοικείωση των βοοειδών στις οµάδες, κατάλληλοι χειρισµοί κατά τη φόρτωση και την 

εκφόρτωση, µικρότερη διάρκεια ταξιδιού, η µέριµνα για ορθή πυκνότητα φόρτωσης και 

προσεκτική οδήγηση φαίνεται να µειώνουν τον κίνδυνο καταπόνησης και τραυµατισµών κατά 

τη µεταφορά. Η µεταφορά κερασφόρων ζώων αυξάνει τον κίνδυνο τραυµατισµού σε άλλα 

ζώα που µεταφέρονται ταυτόχρονα. 

Ο παρών οδηγός έχει διαµορφωθεί έτσι ώστε να επιτρέψει τη µελέτη αυτών των σηµείων 

και θεµάτων και να τα αντιµετωπίσει στο πλαίσιο των έξι αναγνωρισµένων φάσεων του 

ταξιδιού. 

0.4 Μετρήσεις βασιζόµενες στις ανάγκες 
των ζώων 

Ο απώτερος στόχος της παροχής των κατάλληλων συνθηκών κατά τη µεταφορά θα πρέπει να 

είναι η ευζωία των ζώων, έτσι ώστε αυτά να είναι υγιή και ρωµαλέα όταν εκφορτώνονται 
από το φορτηγό στον τόπο προορισµού. Η τρέχουσα νοµοθεσία, οι υπάρχουσες οδηγίες 

σχετικά µε τη Φυσική Κατάσταση για Μεταφορά (Fitness to Travel) (Eurogroup for Animals et 

al., 2012), τα περισσότερα συστήµατα διασφάλισης της ποιότητας καθώς και ο παρών οδηγός 

προσφέρουν αρκετές προτάσεις σχετικά µε το ποιες πρέπει να είναι οι εν λόγω συνθήκες. 

∆ίνουν συστάσεις π.χ. σχετικά µε τον απαιτούµενο χώρο, τη συχνότητα και διάρκεια των 

στάσεων για ξεκούραση, και  τις ανάγκες των ζώων για τροφή και νερό. Αυτή η συµβουλή 

βασίζεται σε χρόνια εµπειρίας ή διεξοδικές έρευνες που έχουν αξιολογήσει τους κινδύνους 

για την ευζωία που προκύπτουν λόγω αποκλίσεων από τις συµβουλές αυτές: εάν ο διαθέσιµος 

χώρος είναι πολύ µικρός, τα ζώα µπορεί να µην έχουν πρόσβαση στις ποτίστρες, µπορεί να 

τραυµατιστούν πιο εύκολα, και µπορεί να µην έχουν τη δυνατότητα να ξεκουραστούν. Εάν δεν 

ξεκουραστούν αρκετά, θα εξαντληθούν και θα υπάρχουν δυσµενής επιπτώσεις στην υγεία τους, 

στην ποιότητα του κρέατος, κτλ. 

Είναι σηµαντικό να καταστεί σαφές ότι οι συστάσεις που βασίζονται σε 'συνθήκες' (όπως π.χ. 

οι διαθέσιµοι πόροι στο φορτηγό ή ο χειρισµός και η διαχείριση των ζώων από τους µεταφορείς) 

δεν εγγυώνται κατ' ανάγκη την ευζωία τους, αλλά προσφέρουν συµβουλές για να 

µεγιστοποιηθεί η πιθανότητα να επιτευχθεί η καλή διαβίωση του ζώου. Οι επιπτώσεις που έχουν 

οι 'συνθήκες' στην πραγµατική ευζωία επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, καθώς πολλές 

από τις (συνιστώµενες) συνθήκες αλληλοεπιδρούν µεταξύ τους. Προφανή παραδείγµατα είναι 

η συνδυασµένη δράση του υγρού τριχώµατος και της θερµοκρασίας περιβάλλοντος: εάν κάνει 

πολύ ζέστη, η κατάβρεξη των ζώων µπορεί να είναι επιθυµητή, αλλά εάν κάνει κρύο τότε 

πρέπει να επιδιώξεις να κρατήσεις τα ζώα στεγνά. Ένα άλλο παράδειγµα είναι η σχέση ανάµεσα 

στις οδικές συνθήκες και τη διάρκεια του ταξιδιού: µετά από ένα δύσκολο ταξίδι, τα οφέλη από 

τη ξεκούραση των ζώων εκτός οχήµατος υπερκεράζουν το πιθανό στρες από την εκφόρτωση. 

Όµως, εάν το ταξίδι ήταν οµαλό και οι συνθήκες εντός του οχήµατος ιδανικές, τα οφέλη από 

την εκφόρτωση µπορεί να είναι µικρότερα ή µπορεί και να είναι καλύτερα να µείνουν τα ζώα 

πάνω στο φορτηγό µεταφοράς. 

∆εδοµένων αυτών των περιορισµών στη διαχείριση και τις σχετικές πρακτικές µε τους 

διαθέσιµους πόρους, είναι φανερό ότι τα Μέτρα που Βασίζονται στις Ανάγκες των Ζώων 
(ΜΒΑΖ) µπορεί να είναι ένα χρήσιµο εργαλείο ελέγχου για να βοηθήσουν τις εταιρίες 
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µεταφοράς να εξασφαλίσουν την ευζωία των ζώων, και ένα είναι απαραίτητο να λάβουν 

σχετικές διορθωτικές δράσεις. ΜΒΑΖ, όπως τραυµατισµοί, το λαχάνιασµα, το ρίγος, η 

κατάσταση του σώµατος και του δέρµατος, µπορούν να ερµηνευτούν ως άµεσοι δείκτες της 

ευζωίας των ζώων. Η χρήση ΜΒΑΖ κατά τη διάρκεια της µεταφοράς ζώντων ζώων δεν είναι 

τόσο καινοφανής και καινοτόµος, όπως µπορεί να ακούγεται. Αυτοί οι δείκτες αποτελούν για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα εργαλεία για τους µεταφορείς, και οι καλοί επαγγελµατίες οδηγοί 
και επιστάτες ήδη βασίζουν τις ενέργειές τους στα 'σήµατα' που λαµβάνουν από τα 
ζώα µε τα οποία εργάζονται. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων ρουτίνας, δεν θα κοιτάξουν (απλά) 

τον µετρητή θερµοκρασίας για να διαπιστώσουν εάν ο εξαερισµός είναι επαρκής: θα εξετάσουν 

τα ζώα για σηµάδια λαχανιάσµατος ή ρίγος. ∆εν κρίνουν την καταπόνηση από τη διάρκεια του 

ταξιδιού, αλλά εξετάζοντας τη στάση των ζώων και τη στάση ανάπαυσης. 

Τα ΜΒΑΖ µπορούν να βρουν εφαρµογή πριν, κατά τη διάρκεια και µετά το ταξίδι της 

µεταφοράς. Μπορεί να χρησιµοποιηθούν κατά τη διάρκεια των προγραµµατισµένων ελέγχων 

για να αξιολογήσουν πως πάει το ταξίδι, και εάν απαιτούνται ενέργειες για να βελτιωθεί η 

ευζωία των ζώων. Μπορεί να χρησιµοποιηθούν και µετά το ταξίδι, όταν τα ζώα εκφορτωθούν, 

για να γίνει αντιληπτή η επίδραση της µεταφοράς στα ζώα. Γνωρίζοντας τα παραπάνω ο 

µεταφορέας (και όσοι χειρίζονται τα ζώα) θα µπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες κατά τη 

διάρκεια του επόµενου ταξιδιού µε διαφορετική αποστολή. 

Πίνακας 0.2: Για να επιτευχθεί ο στόχος µιας ‘καλής’ µεταφοράς όσον αφορά την ευζωία 

των βοειδών, τα ακόλουθα ΜΒΑΖ µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εργαλεία ελέγχου. 

Παράµετρος Περιγραφή 

Ζώο νεκρό κατά 
την άφιξη 

Ζώο που έχει παύσει να αναπνέει και δεν έχει σφυγµό (καρδιακή 
ανακοπή) κατά την άφιξη. 

Σοβαρή 
χωλότητα ή 
αδυναµία 
βάδισης 

Ένα ζώο θεωρείται ότι έχει σοβαρή χωλότητα όταν διαπιστώνεται 
αδυναµία να σηκώσει το βάρος ενός ή περισσότερων άκρων, όταν δεν 
είναι σε κατάκλιση. 

Ένα ζώο θεωρείται ότι αδυνατεί να βαδίσει όταν δεν µπορεί να σηκωθεί 
ή δεν είναι σε θέση να σταθεί όρθιο χωρίς βοήθεια, αλλά είναι ακόµη 
ζωντανό.  

Ολίσθηση Ζώο που εµφανίζει απώλεια ισορροπίας κατά τη διάρκεια της 
φόρτωσης/εκφόρτωσης χωρίς ένα µέρος του σώµατος που δεν είναι 
ένα από τα τέσσερα άκρα να έρθει σε επαφή µε το δάπεδο.  

Πτώση Ζώο που εµφανίζει απώλεια ισορροπίας κατά τη διάρκεια της 
φόρτωσης/εκφόρτωσης η οποία προκαλεί άλλο µέρος ή άλλα µέρη του 
σώµατος (εκτός από τα πόδια) να έρθουν σε επαφή µε το δάπεδο.  

Τουρτούρισµα, 
ταχύπνοια ή 
εφίδρωση 

Το τουρτούρισµα ορίζεται ως η αργή και ακανόνιστη δόνηση κάθε 
µέρους του σώµατος ή και όλου του σώµατος (οι κινήσεις του δέρµατος 
εξαιτίας µυγών δεν αξιολογούνται ως τουρτούρισµα!). Η ταχύπνοια 
ορίζεται ως αναπνοή µε σύντοµες έντονες ανάσες που  
πραγµατοποιείται µε το στόµα. Ζώα µε εµφανή σηµάδια εφίδρωσης 
κατά τη διάρκεια της µεταφοράς τους στο δέρµα τους (βρεγµένα ζώα, 
κηλίδες αποξηραµένου ιδρώτα, εναποθέσεις αλάτων) υπολογίζονται ως 
ιδρωµένα ζώα. 

Καθαριότητα Τα Βοοειδή θεωρούνται ακάθαρτα εάν ≥ 25 % της επιφάνειας του 
σώµατος καλύπτεται µε ακαθαρσίες. 

Εξάντληση Ενδείξεις έντονης κόπωσης ή εξάντλησης είναι π.χ. η στήριξη του  
πηγουνιού ή άκρων σε χωρίσµατα ή ταΐστρες, κλειστοί οφθαλµοί, 
συχνή τάση για ανάπαυση σε πρηνή θέση. 
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Άλλα σοβαρά 
προβλήµατα 
υγείας 

Κάθε σοβαρό κλινικό πρόβληµα υγείας που είναι εύκολα ορατό και 
µπορεί να έχει ξεκινήσει ή επιδεινωθεί από τη µεταφορά (τη διαχείρισή 
της) και δεν καλύπτεται ήδη από τις ανωτέρω παραµέτρους. 

0.5 ∆οµή του Οδηγού 
Η µεταφορά καλύπτει  µια αλυσίδα γεγονότων από την προετοιµασία έως την εκφόρτωση. 

Προκειµένου να διευκολυνθεί η χρήση του Οδηγού στην καθηµερινή πράξη, έχει δοµηθεί 

σύµφωνα µε έξι στάδια του ταξιδιού: 

1. Θέµατα ∆ιαχείρισης 

2. Προετοιµασία και Οργάνωση 

3. Χειρισµός και φόρτωση των ζώων 

4. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

5. Παραµονή στα Σηµεία Ελέγχου, αγορές και Κέντρα Συγκέντρωσης 

6. Εκφόρτωση των ζώων 

 

Στα στάδια 2 – 6 ακολουθούνται οι δραστηριότητες της µεταφοράς µε χρονολογική σειρά. Το 

πρώτο ‘στάδιο’ έχει προστεθεί γατί τα διαχειριστικά θέµατα, συµπεριλαµβάνοντας την 

επαγγελµατική ικανότητα του προσωπικού, την κατάρτιση, κ.ά. είναι σηµαντικά για την 

εκτέλεση όλων σχεδόν των δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της µεταφοράς των ζώων. Κάθε 

στάδιο υποδιαιρείται σε έναν αριθµό θεµάτων, και για κάθε ένα από αυτά, ο Οδηγός 

παρουσιάζει ‘Ορθές Πρακτικές’ (εφαρµογή του Κανονισµού) καθώς επίσης και ‘Βέλτιστες  

Πρακτικές’  (υπερβαίνουν τη ‘γραµµή βάσης’ δηλαδή τον Κανονισµό). ∆είτε παρακάτω τους 

ορισµούς. 

Οι Πρακτικές δεν είναι εξίσου σηµαντικές όσον αφορά στην αναµενόµενη επίπτωσή τους στο 

επίπεδο ευζωίας των ζώων. Εποµένως, αυτός ο Οδηγός προτείνει πεδία θεµάτων τα οποία 

είναι  πολύ σηµαντικά, και θέµατα τα οποία είναι σχετικά, αλλά λιγότερο σηµαντικά. Τα πολύ 

σηµαντικά θέµατα θα παρουσιάζονται ‘σε πλαίσια’ µέσα στον Οδηγό. 

Η ψηφιακή µορφή αυτού του Οδηγού περιλαµβάνει λέξεις ή αναφορές µε τις αποκαλούµενες 

‘υπερσυνδέσεις’. Πατώντας πάνω σε αυτές (συνήθως µε ‘Control’ + ’αριστερό κλικ’) 

οδηγείστε σε ένα άλλο σχετικό σηµείο του Οδηγού, ή σε άλλες πληροφορίες σε έγγραφα ή 

σε διαδικτυακούς τόπους, εφόσον φυσικά διαθέτετε διαδικτυακή πρόσβαση στη συσκευή σας. 

  0.6 Λίστα ορισµών  
Για το σκοπό αυτού του Οδηγού,  

• ‘Ορθές Πρακτικές’ ορίζονται οι διαδικασίες και διεργασίες που εξασφαλίζουν τη 

συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας και του Κανονισµού, που αναφέρονται 

στην προστασία της ευζωίας των ζώων; 

• ‘Βέλτιστες Πρακτικές’, οι οποίες παρέχουν επιπλέον καθοδήγηση για το πώς 

διαδικασίες και Πρακτικές µπορούν να βελτιωθούν ακόµη περισσότερο από οποιαδήποτε 

νοµικά κατοχυρωµένη ‘γραµµή βάσης’ του Κανονισµού και οι οποίες στοχεύουν στη 

διατήρηση υψηλού επιπέδου ευζωίας των ζώων κατά τη µεταφορά τους.  Θα 

αναφέρονται ως ‘Βέλτιστες Πρακτικές’ στη συνέχεια του κειµένου. 

Εκτός από τους παραπάνω ορισµούς των Ορθών και Βέλτιστων Πρακτικών, παρακάτω 

ακολουθεί ένας κατάλογος µε ακριβή περιγραφή των όρων που χρησιµοποιούνται στον 
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Οδηγό, προκειµένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση. Όπου είναι απαραίτητο, οι ορισµοί 

προέρχονται από τον Κανονισµό. 

Πίνακας 0.3 Ορολογία χρησιµοποιούµενη σε αυτό τον Οδηγό 

Κέντρα 
συγκέντρωσης 

Εγκαταστάσεις όπως εκµεταλλεύσεις, κέντρα συγκέντρωσης και 
αγορές, στα οποία κατοικίδια ιπποειδή, ή βοοειδή, αιγοπρόβατα ή 
χοίροι προερχόµενα από διαφορετικές εκµεταλλεύσεις οµαδο-
ποιούνται για να αποτελέσουν παρτίδες ζώων. 

Συνοδός Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την ευζωία των ζώων και τα 
συνοδεύει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

Αρµόδια αρχή Κεντρική αρχή Κράτους Μέλους που είναι αρµόδια να διενεργεί 
ελέγχους για την ευζωία των ζώων ή οποιαδήποτε αρχή στην οποία 
έχει ανατεθεί η αρµοδιότητα αυτή  

Σηµείο ελέγχου Σηµεία όπου τα ζώα αναπαύονται επί τουλάχιστον 12 ώρες ή 
περισσότερο σύµφωνα µε τους κανόνες για τη διάρκεια του ταξιδιού 
και τις περιόδους ανάπαυσης που έχουν οριστεί από τον κανονισµό. 
Πρέπει να είναι εγκεκριµένα από τις αρµόδιες αρχές. 

Ταξίδι Ολόκληρη η διαδικασία µεταφοράς από τον τόπο αναχώρησης στον 
τόπο άφιξης, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε εκφόρτωσης, 
στέγασης και φόρτωσης σε ενδιάµεσα σηµεία του ταξιδιού  

Φύλακας Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός από ένα µεταφορέα, που 
είναι υπεύθυνος ή χειρίζεται ζώα σε µόνιµη ή προσωρινή βάση  

Ταξίδι µεγάλης 
διάρκειας 

Το ταξίδι που ξεπερνάει τις 8 ώρες, µε έναρξη τη στιγµή φόρτωσης 
του πρώτου ζώου της παρτίδας µεταφοράς  

Συστήµατα 
πλοήγησης 

Οι υποδοµές που παρέχουν µέσω δορυφόρου παγκόσµιες, 
συνεχείς, ακριβείς και εγγυηµένες υπηρεσίες χρονισµού και 
εντοπισµού θέσης ή οποιαδήποτε τεχνολογία που παρέχει 
υπηρεσίες οι οποίες θεωρούνται ισοδύναµες για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισµού 

Επίσηµος 
κτηνίατρος 

Ο κτηνίατρος που διορίζεται από την αρµόδια αρχή του Κράτους 
Μέλους  

∆ιοργανωτής (I) ένας µεταφορέας ο οποίος έχει αναθέσει µε υπεργολαβία σε 
τουλάχιστον ένα άλλο µεταφορέα µέρος του ταξιδιού· ή 

(ΙΙ) το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει αναθέσει σε 
περισσότερους από έναν µεταφορέα το ταξίδι ·ή 

III) το πρόσωπο που έχει υπογράψει το τµήµα 1 του ηµερολογίου 
ταξιδίου (κατά περίπτωση)  

Τόπος 
αναχώρησης 

Το µέρος όπου φορτώνεται αρχικά το ζώο στο µέσο µεταφοράς µε 
την προϋπόθεση ότι έχει στεγαστεί εκεί για τουλάχιστον 48 ώρες 
πριν την ώρα αναχώρησης. 

Ωστόσο, κέντρα συγκέντρωσης που έχουν εγκριθεί σύµφωνα µε 
την ενωσιακή κτηνιατρική νοµοθεσία µπορούν να θεωρούνται ως 
τόπος αναχώρησης µε την προϋπόθεση ότι παρέχονται ορισµένες 
συνθήκες  (βλ. άρθρο 2ιη του Κανονισµού) 

Τόπος 
προορισµού 

Ο τόπος όπου ένα ζώο εκφορτώνεται από ένα µεταφορικό µέσο και 
φιλοξενείται επί τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ώρα 
αναχώρησης ή σφαγής  

Μεταφορέας Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που µεταφέρει ζώα για λογαριασµό 
του, ή για λογαριασµό κάποιου τρίτου  

Όχηµα Μεταφορικό µέσο εφοδιασµένο µε τροχούς που προωθούνται ή 
έλκονται 
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1.  ∆ιαχειριστικά θέµατα 

1.1 Εισαγωγή 
Για τη µεταφορά ζώντων ζώων απαιτούνται από την νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης µια σειρά από έγγραφα, τα οποία πρέπει να συνοδεύουν τις αποστολές και µπορεί 

να απαιτηθούν ανά πάσα στιγµή από τις αρµόδιες αρχές. Η κατάλληλη προετοιµασία των 

απαιτούµενων εγγράφων θα αποτρέψει περιττές καθυστερήσεις και πρόσθετους 

ελέγχους από τις αρχές. 

Η ορθή τήρηση αρχείων αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του ελέγχου της ποιότητας της 

µεταφοράς. Συµβάλλει στη διαφάνεια και υποστηρίζει την αξιολόγηση της ποιότητας. 

Τα αρχεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να τονίσουν πτυχές της µεταφοράς που 

εξελίχθηκαν καλά και να εντοπίσουν τις αδυναµίες που πρέπει να αντιµετωπιστούν. Τέτοιου 

είδους αξιολογήσεις µπορεί να γίνουν στη βάση ενός µεµονωµένου συµβάντος (π.χ. ένα 

ταξίδι) ή συνοψίζοντας δεδοµένα από πολλαπλές µεταφορές. Η τήρηση αρχείου είναι 

απαραίτητη για τη διατήρηση και προώθηση των κατάλληλων προτύπων ποιότητας.  

Είναι σηµαντικό, τα δεδοµένα που καταγράφονται να είναι σαφή και κατανοητά και να 

µπορούν να αναζητηθούν εύκολα και γρήγορα. Θα πρέπει να είναι καταγεγραµµένα µε τρόπο, 

ώστε να αξιολογούνται αντικειµενικά και να δικαιολογούνται από τους -και αναλόγως προς- 

τους επιδιωκόµενους στόχους, δηλαδή τη διασφάλιση της ευζωίας των µεταφερόµενων ζώων. 

Τα αρχεία δεν θα πρέπει να ‘φλυαρούν’: αυτό που είναι ‘απαραίτητο να γνωρίζουµε’ πρέπει 

να κυριαρχεί σε σχέση µε αυτό που είναι ‘ωραίο να γνωρίζουµε’.  Η προώθηση και χρήση 

ηλεκτρονικών αρχείων διευκολύνει την τήρηση των διαχειριστικών απαιτήσεων. Επιπλέον,  

συνέργειες µπορούν να επιτευχθούν συνδέοντας τα αρχεία για την ευζωία των ζώων µε τα 

αρχεία για την υγεία και την ασφάλεια των τροφίµων. 

Οι µεταφορείς πρέπει να φέρουν µαζί τους όλα τα απαραίτητα έγγραφα κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού. Μπορεί να ελεγχθούν για τα έγγραφα αυτά από τις αρµόδιες αρχές 

είτε κατά τη διάρκεια της µεταφοράς, ή κατά την οποιαδήποτε µετακίνηση ή άφιξη. 

Πιο συγκεκριµένα, πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά επάρκειας οι οδηγοί ή συνοδοί που 

είναι υπεύθυνοι για τη µεταφορά άνω των 65 χιλιοµέτρων κατοικίδιων ιπποειδών, κατοικίδιων 

βοοειδών, αιγών, προβάτων, χοίρων και πτηνών. Στα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

τα έγγραφα αυτά είναι κατά κύριο λόγο τα πιστοποιητικά επαγγελµατικής επάρκειας για 

συγκεκριµένα είδη ζώων και η διάρκεια ταξιδιού. 

Όπως αναφέρεται στον Κανονισµό, οι επαγγελµατίες οδηγοί και συνοδοί πρέπει να έχουν 

την απαραίτητη γνώση της νοµοθεσίας όσον αφορά τα παρακάτω θέµατα:  

o µεταφορά ζώων,  

o φυσιολογία των ζώων (συγκεκριµένα σε ό,τι αφορά ανάγκες για τροφή και νερό) 

o συµπεριφορά των ζώων και συνθήκες στρες,  

o πρακτικά θέµατα χειρισµού των ζώων,  

o επίδραση της συµπεριφοράς οδήγησης στην ευζωία των µεταφερόµενων ζώων και την 

ποιότητα του κρέατος, 

o περίθαλψη των ζώων σε έκτακτα περιστατικά και θέµατα ασφαλείας για το προσωπικό 

που χειρίζεται τα ζώα. 

Ο οδηγός και οι συνοδοί πρέπει να είναι ικανοί ώστε να µεταφέρουν µε επάρκεια την γνώση 

αυτή σε πράξεις. Η µη επαρκής γνώση των θεµάτων αυτών θεωρείται ως ο βασικός κίνδυνος 

για την ευζωία των ζώων κατά τη διάρκεια της µεταφοράς τους. 



Οδηγός Ορθών και Βέλτιστων Πρακτικών κατά τη Μεταφορά των Βοοειδών 

 

19 

 

Οι αρµόδιες αρχές πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι απαιτήσεις του Παραρτήµατος IV του 

Κανονισµού έχουν συµπεριληφθεί στην θεωρητική εξέταση των υποψηφίων. Το 

περιεχόµενο και η διάρκεια των µαθηµάτων απόκτησης επαγγελµατικής επάρκειας, οι 

επαγγελµατικές δεξιότητες που θα ληφθούν υπόψη, καθώς και ο τύπος της εξέτασης, είναι 

ευθύνη του κάθε Κράτους-Μέλους. 

1.2 ∆ιαχειριστικά θέµατα  
Ορθές πρακτικές σχετικά µε διαχειριστικά θέµατα 

1. Κάθε ένας που µεταφέρει ζώα έχει διαθέσιµα στο µέσο µεταφοράς τα έγγραφα που 

πιστοποιούν την προέλευση και την ιδιοκτησία των ζώων, το µέρος αναχώρησης, την 

ηµεροµηνία και ώρα αναχώρησης, τον προτιθέµενο τόπο άφιξης, και τη σχεδιαζόµενη 

διάρκεια του ταξιδιού. 

2. Επιπλέον, τα παρακάτω έγγραφα µπορεί να είναι απαραίτητο να συνοδεύουν τη 

µεταφορά ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 

o Άδεια µεταφορέα για µεταφορές άνω των 65 χλµ. και έως 8 ωρών (Τύπος Ι) και 

άνω των 8 ωρών (Τύπος ΙΙ); 

o Πιστοποιητικό έγκρισης οδικού οχήµατος για ταξίδι διάρκειας άνω των 8 

ωρών  

o Πιστοποιητικό επάρκειας οδηγών και συνοδών που µεταφέρουν κατοικίδια 

ιπποειδή, ή κατοικίδια ζώα όπως βοοειδή, πρόβατα, αίγες, χοίρους και πτηνά; 

o Ηµερολόγιο ταξιδιού για ταξίδια µεγάλης διάρκειας για  κατοικίδια ιπποειδή, ή 

κατοικίδια ζώα όπως βοοειδή, πρόβατα, αίγες, χοίρους (όχι για τα πτηνά); 

o Πιστοποιητικά υγείας των ζώων (όπου απαιτείται π.χ. για εµπόριο µεταξύ 
Κρατών-Μελών ή όταν εξάγονται σε τρίτες χώρες); 

o Πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα για ζώα προς σφαγή.  

3. Ο µεταφορέας πρέπει να υποβάλλει το ηµερολόγιο ταξιδιού στην αρµόδια αρχή πριν 

την έναρξη του ταξιδιού. Το ηµερολόγιο τηρείται και συµπληρώνεται από τον οδηγό 

κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. 

4. Πιστοποιητικά για την υγεία των ζώων πρέπει να κατατίθενται µέσω της ηλεκτρονικής 

εφαρµογής TRACES. 

5. Σε ταξίδια µεγάλης διάρκειας των κατοικίδιων ιπποειδών ή κατοικίδιων ζώων όπως 

βοοειδή, πρόβατα, αίγες και χοίροι, οι µεταφορείς πρέπει να χρησιµοποιούν σύστηµα 
δορυφορικής πλοήγησης σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία. 

6. Οι διοργανωτές αρχειοθετούν και τηρούν όλα τα στοιχεία της µεταφοράς, τα 

πιστοποιητικά υγείας των ζώων για κάθε µεταφορά για τουλάχιστον τρία χρόνια. 
 

Βέλτιστες πρακτικές σχετικά µε διαχειριστικά θέµατα 

7. Τα µέσα µεταφοράς παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την καθαρή 
χρησιµοποιούµενη επιφάνεια για κάθε κατάστρωµα φόρτωσης. 

8. Τα δεδοµένα του ηµερολογίου ταξιδιού παρουσιάζονται σε ηλεκτρονική µορφή που 

διαβιβάζεται στις αρµόδιες αρχές. 

9. Οι κατηγορίες των µεταφερόµενων ζώων κάθε είδους επισηµαίνονται επιπλέον του 

είδους του ζώου (πχ. ταύροι, γαλουχούσες αγελάδες, µόσχοι). 

10. Οι πληροφορίες του ταξιδιού µεταδίδονται σε πραγµατικό χρόνο στο Σύστηµα Ελέγχου 

Εµπόρων και Εµπειρογνωµόνων (TRACES). Οι απαιτούµενες πληροφορίες ταξιδιού 

αφορούν: 
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o Ηµεροµηνία και ώρα φόρτωσης του πρώτου ζώου της παρτίδας στον τόπο 

αναχώρησης 

o Ηµεροµηνία και ώρα εκφόρτωσης του τελευταίου ζώου της παρτίδας στον 

τόπο προορισµού 

o Είδος και αριθµός ζώων ανά παρτίδα 

o Είδος και αριθµός των τραυµατισµένων και νεκρών ζώων κατά τη διάρκεια 

του ταξιδιού 

o Ηµεροµηνία και ώρα σύζευξης και αποσύνδεσης του ρυµουλκουµένου. Ο 

εξοπλισµός πρέπει να είναι τοποθετηµένος στα ρυµουλκούµενα και όχι στο 

όχηµα έλξης (τράκτορα). 

o Εκτιµώµενο συνολικό βάρος της παρτίδας στον τόπο αναχώρησης ή σε 

οποιοδήποτε σηµείο φόρτωσης 

o Ηµεροµηνία, ώρα και θέση των σηµείων ανάπαυσης ή µεταφοράς. 

11. Οι διοργανωτές διατηρούν τα συµβόλαια µεταφοράς και τα ηµερολόγια ταξιδιού σε 

αρχείο για τουλάχιστον 5 χρόνια. 

1.3 Απόκτηση επαγγελµατικής επάρκειας 
και κατάρτιση 

Γενικά, µόνο οι ειδικευµένοι εργαζόµενοι µπορούν να ολοκληρώσουν τις µεταφορές µε 

ελάχιστο αντίκτυπο στην ευζωία των ζώων. Τα απαραίτητα προσόντα ('επάρκεια'), που 

αποκτώνται µέσω της κατάρτισης και της εργασιακής εµπειρίας στον τοµέα της µεταφοράς 

ζώων, επιτρέπει κάθε µεταφορέα: 

o Να έχει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά µε την επίδραση των ενεργειών του στα 
ζώα όσον αφορά την πρόκληση στρες, φόβου ή τραυµατισµού τους. 

o Να γνωρίζει τις συνέπειες των ενεργειών του στην ποιότητα του κρέατος των 

µεταφερόµενων ζώων. 

o Να αναγνωρίζει τα κύρια φυσιολογικά σηµάδια και να αξιολογεί την κατάσταση των 
ζώων πριν την φόρτωση, κατά τις φάσεις της φόρτωσης και της µεταφοράς και κατά 

την εκφόρτωση (π.χ. κνησµός, ακινησία, νευρικότητα και άγχος, κ.ά.).  

o Να προσαρµόζει το ταξίδι στις εκάστοτε συνθήκες (διαφορετική ευαισθησία των 

ζώων κατά τη µεταφορά στο στρες και τη θνησιµότητα, στις καιρικές συνθήκες, σε 

απρόοπτα που µπορεί να συµβούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού). 

o Να γνωρίζει του κανόνες βιο-ασφάλειας. 

 

Ορθές πρακτικές σχετικά µε την απόκτηση επάρκειας και την κατάρτιση 

 

12. Οι διοργανωτές της µεταφοράς εξασφαλίζουν ότι τα άτοµα που χειρίζονται τα ζώα 

έχουν µία βασική, αλλά ακριβή κατανόηση της συµπεριφοράς και των φυσικών 

αναγκών των ζώων. Για µια σύνοψη των βιολογικών αναγκών των βοοειδών κατά 

τη µεταφορά βλ. Κεφάλαιο 2.4 Προετοιµασία ζώων για µεταφορά. 

13. Οι εκπαιδευτές τονίζουν στους επιστάτες τους κινδύνους από τις πιθανές επιδράσεις 

των ενεργειών τους στα ζώα που τους έχουν ανατεθεί. 

14. Οι διοργανωτές των µεταφορών εξασφαλίζουν ότι υπάρχει δέσµευση για σωστό 
χειρισµό των ζώων από όλους, όσοι εµπλέκονται στη µεταφορά τους, από την 

κορυφή και προς τα κάτω. 
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15. Οι διοργανωτές των µεταφορών εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση µε το ελάχιστο νοµικά 

απαιτούµενο πρόγραµµα κατάρτισης που απαιτείται για τα Πιστοποιητικά Επάρκειας 

στην Ευρώπη σύµφωνα µε τον Κανονισµό και τις εθνικές απαιτήσεις, εάν αυτές 

υπάρχουν. 

 
Βέλτιστες πρακτικές σχετικά µε την απόκτηση επάρκειας και την κατάρτιση 

16. Στην εταιρεία µεταφορών διορίζεται ένας Υπεύθυνος Μεταφορών, που αναλαµβάνει 

την κατάρτιση, τα πιστοποιητικά και τον έλεγχο της ποιότητας των µεταφορών. 

17. Οι πρακτικές ικανότητες του µεταφορέα καταγράφονται και ελέγχονται (π.χ. 

µέσω ελέγχων και παρακολούθησης στην πράξη). 

18. Προσδιορίζονται και καταγράφονται βασικές παράµετροι για την αξιολόγηση της 

ποιότητας της µεταφοράς (π.χ. αριθµός περιστατικών θνησιµότητας, τραυµατισµού και 

οποιαδήποτε µέτρα που σχετίζονται µε την ευζωία των ζώων). 

19. Οι εταιρείες µεταφορών εξασφαλίζουν ότι οι οδηγοί (και οι επιστάτες) λαµβάνουν 

διαρκή (δια βίου) κατάρτιση. 

1.4 Ευθύνες 
Ορθές πρακτικές σχετικά µε τις Ευθύνες 

20. Οι επιστάτες και οι συνοδοί των ζώων (συµπεριλαµβανοµένων των ιδιοκτητών και 

διευθυντών), είναι υπεύθυνοι για: 

α)  τη γενική υγεία, τη γενική ευηµερία και την καταλληλότητα των ζώων για το 

ταξίδι, αυτά αξιολογούνται και καταγράφονται µέσω τακτικών επιθεωρήσεων, 

β)  εξασφάλιση συµµόρφωσης µε οποιαδήποτε απαιτούµενη πιστοποίηση, είτε 

κτηνιατρική είτε άλλη, 

γ)  την παρουσία επιστάτη/συνοδού ζώων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο 

οποίος είναι πιστοποιηµένος για το είδος που µεταφέρεται και ο οποίος έχει την 

εξουσία να λαµβάνει άµεσα αποφάσεις. Σε περίπτωση µεταφοράς µε µεµονωµένα 

οχήµατα, ο οδηγός του οχήµατος µπορεί να είναι ο µοναδικός επιστάτης των 

ζώων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, 

δ)  την ύπαρξη επαρκούς αριθµού φυλάκων ζώων κατά τη διάρκεια της φόρτωσης 

και 

ε)  την εξασφάλιση ότι παρέχεται εξοπλισµός και κτηνιατρική βοήθεια ανάλογα 

µε το είδος προς µεταφορά και το ταξίδι. 

21. Οι επιχειρηµατίες και οι πράκτορες αγοράς/πώλησης ζώων είναι υπεύθυνοι για: 

α)  την επιλογή των κατάλληλων ζώων για ταξίδι, και 

β)  την ύπαρξη κατάλληλων εγκαταστάσεων στο σηµείο αναχώρησης και άφιξης 

του ταξιδιού για τη συλλογή, φόρτωση, εκφόρτωση και παραµονή των ζώων, 

συµπεριλαµβανοµένων και οποιαδήποτε στάσεων σε σηµεία ξεκούρασης κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού και για έκτακτες ανάγκες. 

22. Επιπλέον, οι επιστάτες και οι συνοδοί είναι υπεύθυνοι για το µη βάναυσο χειρισµό 

και τη φροντίδα των ζώων, ιδίως κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και εκφόρτωσης, 

καθώς και τη καταγραφή των συµβάντων και των προβληµάτων ταξιδιού, και τη 

συµπλήρωση του ηµερολογίου ταξιδιού σε µεγάλα ταξίδια. Για να εκπληρώσουν τις 

υποχρεώσεις τους, έχουν την εξουσία να λαµβάνουν άµεσα µέτρα. Ελλείψει 

ξεχωριστού επιστάτη ζώων, ο οδηγός εκτελεί χρέη επιστάτη.  

23. Ο ‘∆ιοργανωτής’ είναι υπεύθυνος για το σχεδιασµό του ταξιδιού ώστε να 

εξασφαλιστεί η απαραίτητη φροντίδα στα ζώα. ∆ιοργανωτής µπορεί να είναι ο 
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µεταφορέας, ο ιδιοκτήτης του οχήµατος και/ή ο οδηγός. Πιο συγκεκριµένα, είναι 

υπεύθυνοι για: 

α) να επιλέξουν το κατάλληλο όχηµα για το είδος του ζώου που µεταφέρεται και 

για το ταξίδι, 

β) να εξασφαλίσουν ότι κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό είναι διαθέσιµο για 

τη φόρτωση/εκφόρτωση των ζώων, 

γ) να εξασφαλίσουν την επάρκεια του οδηγού σχετικά µε θέµατα που σχετίζονται µε 

την ευζωία των ειδών ζώων που µεταφέρονται, 

δ) να αναπτύξουν και να διατηρούν ανανεωµένα σχέδια έκτακτης ανάγκης για όλα 

τα είδη ταξιδιού (ακόµα και όταν δεν είναι υποχρεωτικά) για να αντιµετωπίσουν 

έκτακτες ανάγκες (συµπεριλαµβανοµένων άσχηµων καιρικών συνθηκών), 

ε) να δηµιουργήσουν ένα πλάνο ταξιδιού για όλα τα ταξίδια 

(συµπεριλαµβανοµένων αυτών που είναι υποχρεωτικό) που περιλαµβάνει σχέδιο 

φόρτωσης, διάρκεια ταξιδιού, δροµολόγιο και τοποθεσίες θέσεων ξεκούρασης, 

στ) να διασφαλίσουν ότι φορτώνονται µόνο τα ζώα που είναι κατάλληλα για να 
ταξιδέψουν, να φορτώνουν σωστά τα ζώα στο όχηµα και να τα επιθεωρούν κατά 

τη διάρκεια του ταξιδιού, και να προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες για την 

επίλυση προβληµάτων που τυχόν ανακύπτουν. Εάν η καταλληλότητα ενός ζώου 

για ταξίδι είναι αµφίβολη, το ζώο πρέπει να εξεταστεί από έναν κτηνίατρο που 

είναι υπεύθυνος για να δηλώσει πια ζώα δεν είναι σε θέση να ταξιδέψουν, 

ζ) να διασφαλίσουν την ευζωία των ζώων κατά τη διάρκεια της µεταφοράς, και  

η) να σχεδιάσουν το ταξίδι, έτσι ώστε να λαµβάνονται υπόψη υπ’ όψη τυχόν 

διαφορές στις απαιτήσεις όσον αφορά τον χρόνο ταξιδιού των ζώων και τις 

απαιτήσεις των κοινωνικών/εργασιακών κανονισµών που αφορούν τις 
ώρες της οδήγησης, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού των οδηγών που 

απαιτούνται για µεγάλες διαδροµές προκειµένου να επιτευχθεί πλήρης 

συµµόρφωση και µε τα δύο είδη κανονισµών. Αυτή µπορεί να αφορά τόσο τον 

χρόνο οδήγησης όσο και τον χρόνο ανάπαυσης των ζώων, καθώς και την επιλογή 

του αριθµού των οδηγών που απαιτούνται για µακρινά ταξίδια. 

24. Οι διευθυντές των εγκαταστάσεων στα σηµεία αναχώρησης και άφιξης του 

ταξιδιού, και στα Σηµεία Ελέγχου είναι υπεύθυνοι για: 

α) να εξασφαλίζουν της κατάλληλες προϋποθέσεις για την φόρτωση, 

εκφόρτωση και ασφαλή διαµονή των ζώων, παρέχοντας νερό και τροφή όποτε 

απαιτείται, καθώς και παρέχοντας προστασία από άσχηµες καιρικές συνθήκες 

έως τη συνέχιση της  µεταφοράς, την πώληση ή άλλη χρήση των ζώων 

(συµπεριλαµβανοµένης της εκτροφής ή της σφαγής), 

β) να παρέχουν επαρκή αριθµό επιστατών κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση, 

µεταφορά και διαµονή των ζώων µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιείται το 

στρες και πιθανοί τραυµατισµοί, 

γ) να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες για µετάδοση ασθενειών µέσω της 

επισταµένης προσοχής στις διαδικασίες καθαρισµού και απολύµανσης του 

οχήµατος και των εξοπλισµών, του ελέγχου της υγιεινής και του περιβάλλοντος, 

καθώς και της παροχής καθαρής στρωµνής,  

δ) να παρέχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για να αντιµετωπιστούν έκτακτα 
περιστατικά, 

ε) να παρέχουν της εγκαταστάσεις και το πιστοποιηµένο προσωπικό για να 

πραγµατοποιηθεί ευθανασία των ζώων, εάν απαιτηθεί, και 

στ) να εξασφαλίσουν επαρκή χρόνο ξεκούρασης και ελάχιστη καθυστέρηση κατά τη 

διάρκεια των στάσεων. 
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Βέλτιστες πρακτικές σχετικές µε τις ευθύνες 

25. Κατανέµονται σαφείς ορισµοί των ευθυνών των επιστατών, των συνοδών, των 

εµπόρων, των διοργανωτών µεταφορών, των κτηνοτρόφων, των διαχειριστών των 

κέντρων συγκέντρωσης, των οδηγών, των ιδιοκτητών των θέσεων ελέγχου και των 

σφαγέων, και συµπεριλαµβάνονται στη σύµβαση µεταφοράς. Επίσης, δίνεται σε όλο το 

προσωπικό, συµπεριλαµβανοµένου του οδηγού ή των συνοδών,  ένας κατάλογος 

ελέγχου. 

26. Τυποποιηµένες ∆ιαδικασίες Λειτουργίας (Standard Operating Procedures  - 

SOPs) καθορίζονται για κάθε δραστηριότητα/εργασία από τον πράκτορα που ορίζεται 

ως υπεύθυνος. Αυτές περιγράφουν ακριβή πρωτόκολλα για τη σίτιση, την παροχή 

νερού, την ανανέωση και την αντικατάσταση της στρωµνής, την επιθεώρηση και 

παρακολούθηση των ζώων και τον ορισµό των ατόµων που είναι υπεύθυνα για 

κάθε εργασία. Οι Τυποποιηµένες ∆ιαδικασίες Λειτουργίας ενηµερώνονται συνεχώς 

σύµφωνα µε νέες συστάσεις ή/και οδηγίες. 
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2. Σχεδιασµός και προετοιµασία 
ταξιδιού 

2.1 Εισαγωγή  
Η καλή προετοιµασία και ο σχεδιασµός κατά τη µεταφορά των βοοειδών είναι ένα από τα πιο 

σηµαντικά στάδια ενός ταξιδιού. Είναι το κλειδί για µια επιτυχηµένη µεταφορά σε ό,τι αφορά 

τη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία, τις ορθές πρακτικές και τα υψηλά πρότυπα ευζωίας των 

ζώων, και το οικονοµικό όφελος. Ο καλός σχεδιασµός βοηθάει στην οµαλή εκτέλεση 

των µεταφορών και είναι απαραίτητος για την ελαχιστοποίηση του ρίσκου που προκύπτει όταν 

εµπλέκονται διαφορετικά µέρη µε κακό συγχρονισµό. Η πολυπλοκότητα κατά τη διάρκεια 

ολόκληρης της διαδικασίας µεταφοράς ζώων καθιστά επιτακτική µια καλά οργανωµένη 
προετοιµασία όλων των δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε καθορισµένους στόχους, 

αρµοδιότητες και καθήκοντα επιµέλειας. Η πρόβλεψη απροσδόκητων γεγονότων και 

προβληµάτων και η πρόβλεψη εκπόνησης σχεδίων έκτακτης ανάγκης για τη συµπλήρωση 

σαφώς καθορισµένων Τυποποιηµένων ∆ιαδικασιών Λειτουργίας είναι πρωταρχικής σηµασίας. 

Πέραν του άµεσου ενδιαφέροντος για την ευζωία των ζώων, ο σχεδιασµός θα πρέπει να 

περιλαµβάνει θέµατα υγείας των ζώων (βιοασφάλεια), θέµατα ανθρώπινης υγείας και 

ασφάλειας, και οικονοµικές συνέπειες. 

Όσο αφορά το κοµµάτι της ευζωίας των ζώων, το στάδιο της 'προετοιµασίας και του 

προγραµµατισµού περιλαµβάνει τις ακόλουθες πτυχές: 

o Προγραµµατισµός του ταξιδιού, 

o Προετοιµασία οχήµατος, 

o Προετοιµασίες σχετικές µε τα ζώα, 

o ∆ιαχείριση. 

 

Οι πτυχές αυτές περιγράφονται στις επόµενες παραγράφους. 

2.2 Σχεδιασµός του ταξιδιού 
 Το ταξίδι πρέπει να είναι όσο το δυνατόν οµαλότερο και ταχύτερο, προκειµένου να 

περιοριστεί η έκθεση στο στρες κατά τη µεταφορά. Πρέπει να σχεδιάζεται προσεκτικά ώστε 

να εξασφαλίζεται η καλή µεταχείριση των βοοειδών κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. Στο 

πλαίσιο του σχεδιασµού για το κάθε ταξίδι, πρέπει να γίνουν διακανονισµοί για τη 
διαχείριση τυχόν καθυστέρησης, βλάβης ή άλλης έκτακτης ανάγκης, ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι για την ευζωία των ζώων κατά τη διάρκεια όλων των 

µεταφορών. 

Το ταξίδι πρέπει να προγραµµατίζεται και να προετοιµάζεται προσεκτικά µετά τη 

γνωστοποίηση από τον κτηνοτρόφο ή τον έµπορο της ηµεροµηνίας και του τόπου 

αναχώρησης και του τόπου προορισµού στον τελικό πελάτη. Τα σχέδια ταξιδιού 

περιλαµβάνουν γραπτές ρυθµίσεις σχετικά µε τις θέσεις εκκίνησης και εκφόρτωσης, τα σχέδια 

έκτακτης ανάγκης και τις λεπτοµέρειες των φύλλων αποστολής ή των ρυθµίσεων που ισχύουν 

για στάσεις ανάπαυσης, ιδίως για µεγάλες διαδροµές. 

Πιο συγκεκριµένα, πρέπει να περιλαµβάνουν: 

o Περιγραφή της διαδροµής ταξιδιού και εκτίµηση της διάρκειάς της, 

o Ανάλυση των µετεωρολογικών προβλέψεων, 
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o Επιλογή του µεταφορέα και του οχήµατος µεταφοράς (π.χ. τύπος Ι ή II) και/ή του 

οχήµατος ανάλογα µε τη διάρκεια του ταξιδιού και τις καιρικές συνθήκες, τον αριθµό 

και τις κατηγορίες των βοοειδών, δηλ. ζώα αναπαραγωγής, µόσχοι, ζώα προς σφαγή 

κτλ. 

o Ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, 
o Προγραµµατισµένο αριθµό οδηγών, 
o Πρόβλεψη για στρωµνή, 
o Πρόβλεψη για τροφή και νερό που θα χορηγηθούν στο σηµείο ελέγχου, ανάλογα µε 

τη διάρκεια του ταξιδιού, 

o ∆ιαβεβαιώσεις ότι το φορτηγό είναι έτοιµο στον τόπο και στον χρόνο που έχει οριστεί 

για αναχώρηση. 

Οι διαδροµές του ταξιδιού και ο προγραµµατισµός των στάσεων (συµπεριλαµβανοµένων των 

σηµείων ελέγχου για ταξίδια πάνω από τη µέγιστη διάρκεια) βελτιστοποιούνται µε τη χρήση 

κατάλληλων εµπορικών λογισµικών και συστηµάτων. Εκτός από τον κανονισµό για την 

προστασία των ζώων κατά τη µεταφορά, οι οδηγοί πρέπει επίσης να συµµορφώνονται µε τη 

νοµοθεσία σχετικά µε τις ώρες οδήγησης (Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 561/2006).Κατά τη διάρκεια 

της φάσης προγραµµατισµού των µεταφορών και οι δύο αυτές νοµικές απαιτήσεις 

λαµβάνονται υπόψη. Πέρα από το χρονοδιάγραµµα των περιόδων ανάπαυσης και ο τόπος 

όπου το όχηµα θα σταµατήσει καθορίζεται στη φάση του προγραµµατισµού, λαµβανοµένων 

υπόψη των µέτρων βιοασφάλειας. Συνοπτική παρουσίαση του µέγιστου χρόνου ταξιδιού που 

επιτρέπει ο Κανονισµός υπάρχει στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2.1). 

Πίνακας 2.1 Μέγιστος αριθµός ωρών ταξιδιού που επιτρέπονται από τον Κανονισµό. 

 
Όχηµα Βασικών 

Προδιαγραφών 
Όχηµα Υψηλότερων Προδιαγραφών 

Βοοειδή 8 

29 (14-1-14) 

(όταν παρέχονται υγρά, και σιτίζονται εφόσον 

απαιτείται, κάθε 14 ώρες) 

 
Όχηµα Βασικών 

Προδιαγραφών 

Όχηµα Υψηλότερων Προδιαγραφών 

Ταξίδι Ανάπαυση Ταξίδι 

Μη απογαλακτισµένοι 

µόσχοι 
8 9 1 9 

Η αναµενόµενη συνολική διάρκεια ταξιδιού για την προγραµµατισµένη διαδροµή 

καθορίζεται µε ρεαλιστικά κριτήρια, λαµβάνοντας υπόψη το χρόνο που απαιτείται για τη 

φόρτωση και την εκφόρτωση. Αν στο πέρας της εν λόγω διάρκειας ταξιδιού, τα ζώα δεν 

έχουν φθάσει στον προορισµό τους, πρέπει να εκφορτώνονται, να σιτίζονται, να 

ποτίζονται και να αναπαύονται επί τουλάχιστον 24 ώρες σε ένα εγκεκριµένο σηµείο 

ελέγχου της ΕΕ, βλέπε Κεφάλαιο 6. Παραµονή σε σηµεία ελέγχου. 

2.2.1 ∆ιάρκεια ταξιδιού  
Η διάρκεια του ταξιδιού πρέπει να υπολογίζεται προσεκτικά και περιλαµβάνει τις 

προγραµµατισµένες στάσεις και ανάπαυση στα σηµεία ελέγχου. Υπολογίζοντας τη διάρκεια 

του ταξιδιού, πρέπει να γίνει και η σωστή επιλογή του οχήµατος και του εξοπλισµού του. 

Ορθές πρακτικές για τη φύση και τη διάρκεια του ταξιδιού 

27. Ο διοργανωτής της µεταφοράς θα πρέπει να επιλέγει τη µεταφορική εταιρία σύµφωνα 

µε τον τύπο της άδειας της, τις βεβαιώσεις των µέσων της, την ικανότητα, την 

εµπειρία, τη δυναµικότητα της και τους διαθέσιµους συνοδούς και οδηγούς. 
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28. Ο διοργανωτής της µεταφοράς θα πρέπει να καθορίσει τη διάρκεια του ταξιδιού µε 

ακρίβεια σε συνεννόηση µε τη µεταφορική εταιρεία λαµβάνοντας υπόψη τη διαδροµή, 

τις στάσεις ανάπαυσης των οδηγών και τις στάσεις στα σηµεία ελέγχου για τα ταξίδια 

µεγάλης διάρκειας. Η επιλογή της διαδροµής θα πρέπει να ελαχιστοποιεί την συνολική 

διάρκεια του ταξιδιού. 

29. Ο µεταφορέας θα επιλέγει το όχηµα σύµφωνα µε τον τύπο και τον αριθµό των 

βοοειδών που θα µεταφερθούν και τη διάρκεια του ταξιδιού (εξοπλισµός φορτηγού 

ανάλογος µε την αδειοδότηση Τύπου Ι ή ΙΙ) 

30. Η ξεκάθαρη και αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ του µεταφορέα και των 

υπευθύνων στα σηµεία φόρτωσης και εκφόρτωσης είναι απαραίτητη. Αυτή 

περιλαµβάνει τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία µε τις εκτροφές, τα σηµεία 

ελέγχου, τις αγορές, και τα σφαγεία κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού της µεταφοράς 

ώστε να υπάρχει επιβεβαίωση για το σχεδιασµό και τις προϋποθέσεις καθώς επίσης και 

µεταξύ του οδηγού(-ών) και όλων των άλλων παραγόντων καθ’ όλη τη διάρκεια της 

µεταφοράς/ταξιδιού  

31. Για ταξίδια στα οποία απαιτείται τα ζώα να εκφορτωθούν σε ένα σηµείο ελέγχου, οι 

αρµόδιες αρχές απαιτούν την ύπαρξη πιστοποιητικού κράτησης θέσης και 

πιστοποιητικού αποδοχής των ζώων στο σηµείο ελέγχου που βρίσκεται καθ' οδόν της 

διαδροµής που αναφέρεται στο 1ο τµήµα του ηµερολόγιου ταξιδιού. η διαδικασία αυτή 

είναι κοµµάτι των ελέγχων που διενεργούνται από τις αρµόδιες αρχές πριν τα µακρινά 

ταξίδια.  

32. Η διάρκεια των στάσεων στο ταξίδι θα πρέπει να είναι µεγάλη ώστε να ελέγχεται η 
ευζωία όλων των ζώων ή η υγεία τους και να ελέγχονται τα συστήµατα παροχής 

τροφής και νερού ώστε να διασφαλιστεί η επαρκής διάθεση τους. 

33. Πρέπει να υπάρχει διαθέσιµος χρόνος κατά τη διάρκεια των στάσεων για την 

περίθαλψη µεµονωµένων ζώων, εάν αυτό απαιτηθεί από τους σχετικούς ελέγχους. 

 

Βέλτιστες Πρακτικές σχετικές µε τη φύση και διάρκεια του ταξιδιού 

34. Οι ώρες φόρτωσης και µεταφοράς θα πρέπει να προγραµµατίζονται έτσι ώστε τα ζώα να 

µπορούν να εκφορτωθούν σωστά στον τόπο προορισµού 

35. Εξασφαλίστε καλή επικοινωνία µεταξύ των οδηγών και του προσωπικού του σηµείου 

άφιξης σχετικά µε τις ευθύνες τους. 

36. ∆ίνεται προσοχή στις επιπτώσεις των θερµικών συνθηκών (ζέστη και κρύο) και της 

υγρασία σε όλα τα ταξίδια (µακρινά, συνηθισµένα ή σύντοµα). Κατάλληλες 

στρατηγικές υιοθετούνται σε όλων των ειδών τα ταξίδια για να περιοριστεί ο κίνδυνος 

θερµικού στρες. 

o Αποφεύγεται η µεταφορά κατά τη διάρκεια των θερµότερων περιόδων της ηµέρας, 

µέσω του κατάλληλου προγραµµατισµού του ταξιδιού ώστε να αξιοποιηθούν οι πιο 

δροσερές συνθήκες κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

o Ο προγραµµατισµός µακρινών ή σύντοµων ταξιδιών λαµβάνει υπόψιν γνωστές 

καθυστερήσεις όπως οδικά έργα και εκτροπές της κυκλοφορίας. 

37. Ο διοργανωτής της µεταφοράς θα πρέπει να διασφαλίζει ότι όλα τα απαραίτητα έγγραφα 

(πιστοποιητικά ζώων, τιµολόγια φόρτωσης, υγειονοµικά πιστοποιητικά, πληροφορίες 

επαφών έκτακτης ανάγκης) είναι συµπληρωµένα σύµφωνα µε τον Κανονισµό και ότι τα 

συµπληρωµένα έγγραφα έχουν ήδη δοθεί στον οδηγό εν καιρώ έτσι ώστε το όχηµα να 

µπορεί να αναχωρήσει άµεσα µετά τη φόρτωση 
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2.2.2 Σχέδια έκτακτης ανάγκης 
Ο κύριος στόχος του µεταφορέα είναι να παραδώσει τα ζώα έγκαιρα και σε καλές συνθήκες 

ευζωίας, παρά τους κινδύνους για καθυστέρηση στο δρόµο. Μπορεί να υπάρξουν 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ακόµη και όταν έχει γίνει η βέλτιστη προετοιµασία και 

προγραµµατισµός. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης έχει ως στόχο να βοηθήσει τον οδηγό 
και την εταιρεία µεταφορών να εξασφαλίσουν την υγεία και την ευζωία των ζώων 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης είναι πλέον χρήσιµα όταν 

αποτελούν αντικείµενο εκπαίδευσης και ενηµερώνονται τακτικά από τον µεταφορέα. Τα 

σχέδια πρέπει να απαντούν σε τέσσερις ερωτήσεις: ποιοι δυνητικοί κίνδυνοι µπορεί να 

προκαλέσουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τι µπορεί να γίνει όταν αυτές προκύψουν, 

ποιος πρέπει να κάνει τι και πώς θα εφαρµοστούν τα µέτρα αντιµετώπισής της. Με 

την προετοιµασία, ο µεταφορέας θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί µε αποτελεσµατικό τρόπο 

και να µειώσει τον αντίκτυπο µιας καθυστέρησης ή ενός ατυχήµατος στα ζώα. Το Σχήµα 2.1 

παρέχει ένα παράδειγµα σχεδίου έκτακτης ανάγκης από τον Οδηγό Πρακτικών 

Κατευθυντήριων Γραµµών για την Αξιολόγηση Καταλληλότητας Μεταφοράς των Ιπποειδών 

(2016). 

 

Σχήµα 2.1. Η δοµή ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης (όπως παρουσιάζεται στον Οδηγό 

Πρακτικών Κατευθυντήριων Γραµµών για την Αξιολόγηση της Καταλληλότητας Μεταφοράς 

των Ιπποειδών 2016). 
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Ορθές πρακτικές σχετικά µε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης 

38. Σε περίπτωση καθυστέρησης, η ευζωία και η ασφάλεια των ζώων πρέπει να 

θεωρείται πρωταρχικής σηµασίας ανά πάσα στιγµή. Είναι ευθύνη του οδηγού να 

διατηρεί τα ζώα άνετα και ασφαλή και να διασφαλίζει ότι ο χρόνος ταξιδιού περιορίζεται 

στο ελάχιστο. 

39. Ο οδηγός θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελαχιστοποιήσει 

καθυστερήσεις και να εξασφαλίσει ότι υπάρχει νερό, σκιά σε µια θερµή ηµέρα και 
επαρκής εξαερισµός. 

40. Εάν είναι απαραίτητο, ο οδηγός θα πρέπει να ζητήσει τη βοήθεια της αστυνοµίας 

για να µπορέσει το ταξίδι του να συνεχιστεί το συντοµότερο δυνατό κατά τη διάρκεια 

υποχρεωτικής στάσης για µακρό διάστηµα (π.χ. εάν ο δρόµος είναι κλειστός λόγω 

ατυχήµατος). 

41. Σε περίπτωση  µηχανικής βλάβης του οχήµατος, πρέπει να προσδιοριστεί η φύση της 

βλάβης και να εκτιµηθεί η διάρκεια των επισκευών. Εάν οι επισκευές δεν µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν στο χώρο της βλάβης ή θα διαρκέσουν για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες συνεννοήσεις για να 
χρησιµοποιηθεί άλλο όχηµα. 

42. Στο όχηµα πρέπει να υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Ένα παράδειγµα σχεδίου 

παρέχεται στο Σχήµα 2.1. Το σχέδιο πρέπει να είναι γνωστό και κατανοητό από όλους 

όσοι ασχολούνται µε τη µεταφορά ζώων κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε ταξιδιού. 

Πρέπει να περιγράφει πώς να διαχειριστούν απρόβλεπτα περιστατικά και καθυστερήσεις 

προκειµένου να διασφαλιστεί ότι τα ζώα δεν θα υποστούν σηµαντικό κακό. Οι 

καθυστερήσεις µπορεί να οφείλονται σε καιρικές συνθήκες, ζητήµατα κυκλοφορίας, 

ατυχήµατα, έργα οδοποιίας, µηχανικές βλάβες ή κλείσιµο εγκαταστάσεων. Το σχέδιο 

έκτακτης ανάγκης πρέπει, µεταξύ άλλων, να προβλέπει την παροχή εγκαταστάσεων για 

τη διαµονή ζώων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

43. Στην περίπτωση έκτακτου συµβάντος, το σχέδιο αντιµετώπισής του ενεργοποιείται από 

όποιον αντιληφθεί πρώτος το πρόβληµα, τον οδηγό ή τον µεταφορέα. 

44. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 
α) Λύσεις για το πώς µπορεί να στηθεί µια σταθερή γέφυρα επικοινωνίας µεταξύ 

του µεταφορέα και του οδηγού, 

β) Λύσεις σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να εξασφαλιστεί η 

επικοινωνία µε τις αρχές (αστυνοµία/κτηνίατροι), 

γ) Κατάλογο των τηλεφωνικών αριθµών επικοινωνίας όλων των 

εµπλεκοµένων µερών, συµπεριλαµβανοµένου του αριθµού τηλεφώνου της 

ασφαλιστικής εταιρείας για τα πτηνά, 

δ) Λύσεις σχετικά µε τον τρόπο οργάνωσης των τοπικών υπηρεσιών 
βοήθειας, για την οργάνωση της µεταφόρτωσης του φορτίου (εναλλακτικές 

λύσεις), 

ε) Λύσεις για την οργάνωση επισκευών σε περίπτωση βλάβης του οχήµατος, 

στ) Λύσεις για την εκφόρτωση ζώων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή 

καθυστέρησης: τα σηµεία όπου µπορούν να εκφορτωθούν τα ζώα είναι 

εντοπισµένα σε όλη τη διάρκεια της προγραµµατισµένης διαδροµής και οι 

πληροφορίες αυτές είναι άµεσα διαθέσιµες στον οδηγό, 

ζ) Λύσεις για το πώς µπορεί να οργανωθεί η παροχή τροφής, νερού και 
στρωµνής για τα ζώα σε περίπτωση απρόβλεπτων µεγάλων καθυστερήσεων 

(π.χ. στις συνοριακές διαβάσεις), 
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η) Άλλα θέµατα που είναι απαραίτητα για να εξασφαλιστεί ότι τα ζώα δεν 

υφίστανται σηµαντικό κακό εξαιτίας καθυστερήσεων κατά τη µεταφορά. 

45. Τα ζώα µπορεί να τραυµατιστούν κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. Είναι δυνατό να 

χρειαστεί ένα ζώο να υποστεί ευθανασία πριν από την άφιξή του στον προορισµό του, 

προκειµένου να αποφευχθεί ο πόνος ή η αγωνία του ζώου. Ως εκ τούτου, ο µεταφορέας 

θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του τα στοιχεία επικοινωνίας ενός κτηνιάτρου ή 
εξουσιοδοτηµένου σφαγέα, που είναι ικανός για να κάνει την ευθανασία, σε 

συγκεκριµένα σηµεία κατά µήκος του ταξιδιού ή στον προορισµό. 

46. Μόνο οι οδηγοί ή οι συνοδοί που έχουν πιστοποιητικό επάρκειας και έχουν λάβει ειδική 

εκπαίδευση στον τοµέα της επείγουσας φροντίδας των ζώων, µπορούν να παράσχουν 

κτηνιατρική φροντίδα σε ζώα που τραυµατίστηκαν κατά τη µεταφορά. 

47. Για µη-απογαλακτισµένους µόσχους, σε περίπτωση βλάβης του κινητήρα, 

οργανώστε την αποστολή άλλου φορτηγού για µεταφόρτωση.  

 
Βέλτιστες πρακτικές σχετικά µε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης 

48. Ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης πρέπει να έχει εκπονηθεί και για σύντοµα ταξίδια 
µικρότερα των 8 ωρών. 

49. Για να είστε κατάλληλα προετοιµασµένοι για ένα ατύχηµα, κάθε όχηµα µεταφοράς θα 

πρέπει να φέρει τα ακόλουθα: 

α) Φύλλο µε στοιχεία επαφής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, µε διαθέσιµους 

αριθµούς τηλεφώνου όλο το 24ώρο, από το σηµείο αναχώρησης και 

προορισµού, από τις τοπικές αρµόδιες αρχές, τους διαθέσιµους κτηνιάτρους, τις 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, τους ιδιοκτήτες σηµείων έκτακτης ανάγκης και τις 

ασφαλιστικές εταιρείες, 

β) Συσκευές προειδοποίησης έκτακτης ανάγκης (π.χ. φωτοβολίδες, τρίγωνα 

έκτακτης ανάγκης) σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις, 

γ) Κάµερα/κάµερα κινητού τηλεφώνου, 

δ) Πληροφοριακό δελτίο για ατυχήµατα, 

ε) ∆ελτίο µε την πολιτική της εταιρίας για τα ατυχήµατα/Τυποποιηµένες 
∆ιαδικασίες Λειτουργίας, 

στ) Πυροσβεστήρας, 
ζ) Σύνεργα διαχείρισης διαρροών ή καθαρισµού. 

50. Ο µεταφορέας πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς την ευζωία και την κατάσταση 

των ζώων κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε καθυστέρησης. . Για τους µόσχους και τις 

αγελάδες προς σφαγή, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε καθυστέρησης, ο οδηγός 
πρέπει να ελέγχει τα ζώα στα οποία έχει οπτική πρόσβαση για σηµάδια λαχανιάσµατος 

και να λάβει τα κατάλληλα διορθωτικά µέτρα. 

51. Σε περίπτωση καθυστέρησης, ο µεταφορέας πρέπει να επικοινωνήσει µε τα πρόσωπα 
επαφής του σηµείου αναχώρησης και προορισµού για να τους ενηµερώσει για τη 

φύση της καθυστέρησης και να καθορίσει το καλύτερο σχέδιο δράσης για τον εαυτό 

τους και την ευηµερία των ζώων. 

52. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για άνετη και εύκολη πρόσβαση έκτακτης 
ανάγκης στα οχήµατα ώστε να διευκολύνεται η επιθεώρηση των ζώων και να παρέχεται 

βοήθεια σε αυτά που βρίσκονται σε ανάγκη. 

53. Οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης αξιολογούνται περιοδικά και συζητούνται µε το 

προσωπικό µέσω εσωτερικών ελέγχων και τροποποιούνται ανάλογα µε τις ανάγκες. 

54. Ο εξοπλισµός που φυλάσσεται για ευθανασία έκτακτης ανάγκης είναι καλά 

συντηρηµένος και µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά. Κρατούνται τεκµηριωµένα 

αρχεία κατοχής και συντήρησης του εξοπλισµού. 
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55. Οι πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο µεταφοράς των ζώων (συµπεριλαµβανοµένων 

των ζητηµάτων που σχετίζονται µε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης) µοιράζονται 
µεταξύ των µεταφορέων και αξιολογούνται σε τακτική βάση (κατά πόσο είναι 

αποτελεσµατικές ή όχι). 

56. Για µη απογαλακτισµένους µόσχους που διατρέχουν κίνδυνο θερµικής καταπόνησης σε 

συνθήκες χαµηλής υγρασίας, πρέπει να ψεκαστεί νερό στο δάπεδο του οχήµατος. 

57. Σε περίπτωση βλάβης του κινητήρα κατά τη µεταφορά µη απογαλακτισµένων µόσχων θα 
πρέπει να υπάρχει µια γεννήτρια έκτακτης ανάγκης - έτσι ώστε οι ανεµιστήρες να 

µπορούν να διατηρούνται σε λειτουργία και να ρυθµίζονται η θερµοκρασία, η ροή αέρα 

και το επίπεδο οξυγόνου. 

2.3. Μέσα µεταφοράς  
Ο σχεδιασµός και η συντήρηση του οχήµατος η προετοιµασία και η λειτουργία του είναι 

παράγοντες-κλειδιά ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο όσον αφορά στην ασφάλεια των 

ζώων και στην ευζωία τους κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. Ένας σηµαντικός κίνδυνος για 

την ευζωία των ζώων εµφανίζεται από το φυσικό περιβάλλον που βιώνουν τα ζώα µέσα στο 

όχηµα, και σχετίζεται ιδιαίτερα µε τις συνθήκες θερµοκρασίας του περιβάλλοντος. 
Εποµένως, είναι βασικό να εξασφαλίζεται καθεστώς αερισµού αποτελεσµατικό, ώστε να 

διατηρούνται οι συνθήκες θερµοκρασίας, οι οποίες όχι µόνο είναι σύµφωνες µε τις νοµικές 

απαιτήσεις, αλλά και κατά το δυνατό, είναι οι ιδανικές για τα µεταφερόµενα ζώα. Επαρκή και 

κατάλληλα συστήµατα εξαερισµού είναι βασικά γιατί κατά τη διάρκεια όλων των ταξιδιών  οι 

καιρικές συνθήκες µπορεί να αλλάζουν και να επιδρούν δυσµενώς στα µεταφερόµενα ζώα. Οι 

εποχιακές διακυµάνσεις του καιρού αποτελούν επίσης έναν κίνδυνο όσον αφορά στο θερµικό 

στρες. Οι οροφές των χώρων µεταφοράς αποτελεί επίσης σηµαντικό παράγοντα που πρέπει 

να ληφθεί υπόψη. 

Σε ταξίδια µεγάλης διάρκειας στα οποία τα ζώα µπορεί να µεταφέρονται σε διάφορες 
κλιµατικές ζώνες, ο κίνδυνος της θερµικής καταπόνησης είναι αυξηµένος. Ο 

µηχανικός αερισµός πρέπει να µεταφέρει εξωτερικά τη ζέστη και την υγρασία και να παρέχει 

ένα περιβάλλον στο οποίο ο κίνδυνος θερµικής καταπόνησης να ελαχιστοποιείται. Ο 

σχεδιασµός και η λειτουργία αυτών των συστηµάτων πρέπει να βασίζεται στην κατανόηση 

των απαιτήσεων των ζώων, πέρα και πάνω από αυτές που απαιτεί η τρέχουσα νοµοθεσία. 

Είναι σηµαντικό να αντιλαµβανόµαστε τις αρχές των ανώτερων και κατώτερων ορίων 
θερµοκρασίας και των ουδέτερων θερµικά ζωνών ώστε να εξασφαλίζεται 

αποτελεσµατικότητα στον εξαερισµό και στη λειτουργία του. Επιπλέον παράµετροι όπως η 

υγρασία και το βρεγµένο έριο, µπορούν επίσης να επηρεάσουν την αποδεκτή διακύµανση της 

θερµοκρασίας.  

Ο αερισµός µπορεί να είναι φυσικός ή µηχανικός. Φυσικός αερισµός εφαρµόζεται σε 

οχήµατα που χρησιµοποιούνται για µικρής διάρκειας (κάτω των 8 ωρών) ταξίδια, ενώ ο 

µηχανικός αερισµός αποτελεί απαίτηση της νοµοθεσίας για µεγάλης διάρκειας ταξίδια.  

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό, η ελάχιστη ικανότητα παροχής αέρα των ανεµιστήρων δεν 

µπορεί να είναι χαµηλότερη από 60m3/h ανά 100 kg ζώντος βάρους. Η αποτελεσµατικότητα 

του µηχανικού αερισµού είναι ιδιαίτερα σηµαντική σε µεταφορές από χώρες της Βόρειας 
Ευρώπης προς Μεσογειακές χώρες που έχουν θερµό κλίµα. Για παράδειγµα, συχνές 
στάσεις εξαιτίας κυκλοφοριακής καθυστέρησης ή ελέγχων στα σύνορα χωρών µε θερµό 

κλίµα, µπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση της εσωτερικής θερµοκρασίας στο όχηµα, 
µε αποτέλεσµα τη θερµική καταπόνηση των µεταφερόµενων ζώων. Ο εξαερισµός είναι 

επίσης σηµαντικός στον περιορισµό της συγκέντρωσης αµµωνία από τα κόπρανα και τα ούρα 

των ζώων και διοξειδίου του άνθρακα από τις εκπνοές µέσα στο όχηµα.  
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Η υπερφόρτωση µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πρόκλησης µωλώπων και, ως εκ τούτου, 
τον κίνδυνο πόνου. Η πυκνότητα φόρτωσης µπορεί επίσης να επηρεάσει τη 
συµπεριφορά των ζώων, και ιδίως, την προτιµώµενη θέση κατά τη µεταφορά, τη 

δυνατότητα κατακλίσεως και κατά συνέπεια µπορεί να αυξήσει την κόπωση των ζώων. Από 

την άλλη πλευρά, µικρότερη πυκνότητα φόρτωσης µπορεί να προκαλέσει περισσότερες 

πτώσεις. Περιορισµένη πρόσβαση σε πόρους (νερό, ζωοτροφές) λόγω υπερφόρτωσης ή 

κακού σχεδιασµού του εξοπλισµού µπορεί να αυξήσει τη δυσφορία των ζώων, τη δίψα 
και πείνα τους. Το ύψος πάνω από την κεφαλή των ζώων, εάν δεν είναι το κατάλληλο, 

µπορεί να εµποδίσει τον ορθό εξαερισµό στο εσωτερικό του φορτηγού (θερµική και 
κλιµατική καταπόνηση) και µπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καταπόνησης, τραυµατισµών 
και µωλώπων (για παράδειγµα, λόγω αναβατικής συµπεριφοράς). 

Οι κακές αναρτήσεις του οχήµατος µπορούν επίσης να επηρεάσουν την ευζωία των ζώων. 

Υπερβολικές δονήσεις µπορεί να οδηγήσουν σε συµπτώµατα που ποικίλουν από ναυτία έως 

µυϊκή κόπωση. Η µη ολισθηρή επιφάνεια του δαπέδου είναι βασική ώστε να αποφεύγονται 

οι πτώσεις κατά τη διάρκεια της µεταφορά και επίσης κατά τις διαδικασίες φόρτωσης και 

εκφόρτωσης.  Η στρωµνή είναι δυνατό να βοηθήσει, µολονότι απαιτείται εκ του νόµου µόνο 

για µόσχους ηλικίας κάτω των έξι µηνών και σε ταξίδια µεγάλης διάρκειας. Το κατάλληλο 

υλικό στρωµνής θα πρέπει να είναι ξηρό µε υψηλή ικανότητα να απορροφά υγρά. Επαρκείς 

ποσότητες στρωµνής επιτρέπουν µεγαλύτερη άνεση και διευκολύνουν την ανάπαυση των 

ζώων. 

Οι επιστήµονες συστήνουν ότι πέρα από τις παραµέτρους που απαιτεί η νοµοθεσία, η 
παρακολούθηση παραµέτρων όπως η σχετική υγρασία, οι δονήσεις του οχήµατος και το 

συνολικό βάρος κατά τη φόρτωση µπορούν να παρέχουν επιπλέον πληροφορίες για την 

εκτίµηση της ευζωίας των ζώων κατά τη µεταφορά. Ωστόσο, αρκετοί από τους εξοπλισµούς 

(π.χ. αυτός για τη µέτρηση της σχετικής υγρασίας) δεν είναι ακόµη αρκετά ακριβής για την 

εφαρµογή του σε συνήθεις εµπορικές µεταφορές. Από την άλλη, ο αυτόµατος έλεγχος του 

µηχανικού αερισµού µε την καταγραφή της θερµοκρασίας, είναι τεχνικά εφικτός  και οι νέες 

έρευνες προτείνουν ότι η εφαρµογή του είναι προς όφελος της ευζωίας των ζώων κατά τη 

µεταφορά. 

Άλλοι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται µε τον σχεδιασµό των οχηµάτων που µπορούν 

να προκαλέσουν τραυµατισµούς είναι:  

o ανεπαρκές πλάτος ή ύψος της πόρτας της καρότσας, 

o ανεπαρκής δοµή των πλευρικών τοιχωµάτων (αιχµηρές προεξοχές, οξείες γωνίες, 

ανοικτές πλευρές, βραχείες πλευρές) στην πόρτα, 

o ανεπαρκής φωτισµός, 

o ανεπαρκής κατάσταση δαπέδου όπως κενά και σκαλιά. 

Εάν όλες οι παράµετροι είναι ίδιες, η επίδραση του σχεδιασµού και των του εξοπλισµού των 

οχηµάτων µεταφοράς θα καταστεί πιο εµφανής όσο οι αποστάσεις µεταφοράς αυξάνονται και 

οι καιρικές συνθήκες καταστούν πιο ακραίες, είτε αυτό σηµαίνει πολύ κρύο είτε πολλή ζέστη. 
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2.3.1 Σχεδιασµός και συντήρηση του οχήµατος 
Η άνεση των βοοειδών κατά τη µεταφορά εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον σχεδιασµό του 

οχήµατος και τη µέθοδο οδήγησης καθώς επίσης και την ποιότητα του οδικού δικτύου της 

εκάστοτε διαδροµής.  

Ορθές πρακτικές σχετικά µε το σχεδιασµό και συντήρηση του οχήµατος 

58. Τα µηχανικά συστήµατα εξαερισµού πρέπει να µπορούν να διατηρούν τα ζώα σε 
συνθήκες, όπως ορίζονται στον Κανονισµό, λαµβάνοντας υπόψη το είδος, τη 

διάρκεια του ταξιδιού και τις καιρικές συνθήκες, δηλαδή ο εξαερισµός του οχήµατος 

πρέπει να είναι ικανός να επιτυγχάνουν κατάλληλες θερµοκρασίες στο φορτίο όταν όλα 

τα ζώα έχουν φορτωθεί. Οι χειριστές των οχηµάτων θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι αυτό 

είναι δυνατό µε τη µέτρηση των θερµοκρασιών κατά τη διαµετακόµιση και µε αναφορά 

σε αρχεία που έχουν αποκτηθεί αναφορικά µε προηγούµενα ταξίδια. 

59. Ο εξαερισµός πρέπει να µπορεί να ρυθµίζεται, ή οι πυκνότητες φόρτωσης να 

αυξάνονται, όπως απαιτείται. 

60. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα πολυεπίπεδα - πολυώροφα φορτηγά. Τα 

οχήµατα αυτά πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασµένα, να συντηρούνται και να είναι 

χρησιµοποιούνται, έτσι ώστε τα ζώα να προστατεύονται από τα φυσικά στοιχεία, και τα 

ζώα από τους άνω ορόφους να µην προκαλούν µόλυνση των ζώων στους κάτω 

ορόφους. 

61. Η επιφάνεια εξαερισµού πρέπει να είναι ≥ 40 % της συνολικής επιφάνειας των 

πλευρικών επιφανειών της καρότσας για τα φυσικά αεριζόµενα οχήµατα. 

62. Τα αεροδυναµικά φύλλα αέρα που είναι εγκατεστηµένα σε ελκυστήρες φορτηγών 

οχήµατα για την ενίσχυση της απόδοσης των καυσίµων δεν πρέπει να περιορίζουν τη 

ροή αέρα στο ρυµουλκούµενο η οποία είναι αναγκαία για τον εξαερισµό και την ψύξη. 

63. Το σύστηµα εξαερισµού των φορτηγών µε τεχνητό εξαερισµό θα πρέπει να λειτουργεί 
πλήρως, ενώ το όχηµα είναι ακίνητο µε θερµοκρασία πάνω από 30 °C µέχρι 4 ώρες. 

64. Όλα τα οχήµατα πρέπει να συντηρούνται, να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται 
αµέσως µετά από κάθε µεταφορά ζώων ή οποιουδήποτε προϊόντος µπορεί να 

επηρεάσει την υγεία των ζώων και, εφόσον είναι αναγκαίο, πριν από κάθε νέα φόρτωση 

ζώων, να χρησιµοποιούνται απολυµαντικά επίσηµα εγκεκριµένα από την αρµόδια αρχή 

και να καθαρίζονται µε κατάλληλες πρότυπες διαδικασίες. Είναι µη αποδεκτό το γεγονός 

ότι ένα ακάθαρτο φορτηγό µπορεί να προκαλεί µόλυνση ενός ζώου µε καθαρό τρίχωµα. 

65. Όσον αφορά τον καθαρισµό και την απολύµανση των οχηµάτων, θα πρέπει να 

διατηρείται ηµερολόγιο µε λεπτοµερή αναφορά ως προς το πότε το όχηµα έχει 

καθαριστεί και ποια απολυµαντικά χρησιµοποιήθηκαν. 

66. Τα κιγκλιδώµατα κατά µήκος του οχήµατος και στα ανοίγµατα αερισµού θα πρέπει να 

εξασφαλίζουν ότι τα ζώα δεν µπορούν να διαφύγουν, να πέσουν έξω ή να προβάλλουν 

από το όχηµα. 

67. Ο φωτισµός που παρέχεται στην καρότσα των ζώων πρέπει να είναι επαρκής για 

τη φόρτωση και εκφόρτωση µε ασφάλεια και να επιτρέπει την επιθεώρηση και φροντίδα 

των ζώων κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. 

68. Πρέπει να υπάρχει χωριστή πρόσβαση στα ζώα σε κάθε όροφο του οχήµατος 

προκειµένου να υπάρχει συµµόρφωση µε τις κανονιστικές απαιτήσεις. 

69. Ως καλύτερη πρακτική προτείνεται η πρόσβαση σε ανεξάρτητους χώρους, αλλά 

ενδέχεται να υπάρχουν περιορισµοί στην πράξη. 

70. ∆ιατηρήστε τις αναρτήσεις του οχήµατος σε καλή κατάσταση, δεδοµένου ότι θα 

µειώνονται οι δονήσεις, µε επακόλουθη µείωση του στρες στα ζώα. 
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71. Ελέγχετε ότι τα ελαστικά είναι σωστά φουσκωµένα και έχουν επαρκές βάθος πέλµατος. 

Αποφεύγετε την υπερβολική πίεση των ελαστικών προκειµένου να µειωθούν οι 

κραδασµοί. 

72. Η επιφάνεια δαπέδου θα πρέπει να είναι επίπεδη, χωρίς κυρτά τµήµατα (για παράδειγµα 

από τους τροχούς). 

73. Οι εσωτερικές ράµπες πρέπει να έχουν µη ολισθηρό δάπεδο, πλευρική προστασία και να 

τοποθετούνται ώστε να εξασφαλίζουν επαρκή χώρο για να βαδίζουν τα ζώα προς τα 

πάνω ή προς τα κάτω, χωρίς εµπόδια που εµποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία (π.χ. 

ορθές γωνίες). 

74. Καυσαέρια του κινητήρα δεν πρέπει να εισέρχονται στην περιοχή που υπάρχουν ζώα. 

75. Θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα σύστηµα που να επιτρέπει στον οδηγό να παρακολουθεί 
συνεχώς τη θερµοκρασία στο διαµέρισµα των ζώων όπως απαιτείται από τις διατάξεις 

του κανονισµού και το οποίο είναι υποχρεωτικό για ταξίδια άνω των 8 ωρών. Το 

σύστηµα παρακολούθησης θα πρέπει να είναι σαφές και απλό στη χρήση και την 

ερµηνεία του και να παρέχει προειδοποίηση για µεγάλες αποκλίσεις εκτός του αποδεκτού 

θερµικού εύρους για αυτά τα ζώα. 

76. Για ταξίδια άνω των 8 ωρών, η ικανότητα των µηχανικών συστηµάτων εξαερισµού 

πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 m3/h/100 kg ζώντος βάρους για τα σύντοµα, αλλά 

και τα ταξίδια µεγάλης διάρκειας. Οι χειριστές των οχηµάτων θα πρέπει να διασφαλίζουν 

ότι η προδιαγραφή αυτή έχει ως αποτέλεσµα τον κατάλληλο έλεγχο του θερµικού µικρο-

περιβάλλοντος πάνω στο όχηµα. 

 

Βέλτιστες πρακτικές σχετικά µε το σχεδιασµό και συντήρηση του οχήµατος 

77. Όλες οι πλευρικές σανίδες πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε σανίδες πέλµατος  

78. Θα πρέπει να τοποθετηθούν πλευρικές θύρες για την επιθεώρηση των ζώων. 

79. Τα ζώα µπορούν να παρακολουθούνται έξω από το όχηµα ανά πάσα στιγµή , είτε 

άµεσα είτε µε τη χρήση κάµερας. 

80. Ο µηχανικός εξαερισµός για τον έλεγχο του θερµικού µικρο-περιβάλλοντος πρέπει να 

τοποθετείται σε όλα τα οχήµατα µεταφοράς βοοειδών (όχι µόνο σε οχήµατα 

υψηλότερων προδιαγραφών) και, ως εκ τούτου, να χρησιµοποιείται όπως απαιτείται σε 

όλα τα ταξίδια, ανεξάρτητα από την προγραµµατισµένη διάρκεια ταξιδιού. 

81. Πρέπει να διενεργείται καθηµερινός έλεγχος της λειτουργικότητας του εξαερισµού, 

των συναγερµών και των ποτιστρών.  

82. Όλα τα οχήµατα µεταφοράς βοοειδών θα πρέπει να κατασκευάζονται µε ανοιχτόχρωµες 

και µονωµένες οροφές για τη µείωση των επιπτώσεων της ηλιακής ακτινοβολίας 

(υποχρεωτικό για τα οχήµατα που µεταφέρουν ζώα σε ταξίδια µεγάλης διάρκειας άνω 

των 8 ωρών). 

83. Σανίδες που εµποδίζουν την αναβατική συµπεριφορά πρέπει να χρησιµοποιούνται 

για τη µεταφορά ταύρων σε ένα όροφο. 

84. Για τη µεταφορά µόσχων ο όροφος πρέπει να έχει πλευρική προστασία προκειµένου 

να αποφεύγεται η παγίδευση των άκρων των ζώων µεταξύ του ορόφου και των 

πλευρικών τοιχωµάτων. 

85. Οι οδηγοί/µεταφορείς πρέπει να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες εγκαταστάσεις 
πλυσίµατος που έχουν προσδιοριστεί και συµφωνηθεί πριν από την πραγµατοποίηση 

οποιουδήποτε ταξιδιού για να καθαρίζουν και να απολυµαίνουν τις καρότσες των ζώων 

στο τέλος της διαδροµής. 
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2.3.2 Πυκνότητα φόρτωσης 

Ο διαθέσιµος χώρος που επιτρέπεται για τα βοοειδή κατά τη διάρκεια της µεταφοράς τους 

είναι ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ευζωία των ζώων. Οι 

απόλυτες ελάχιστες διαστάσεις διαθέσιµου χώρου, καθορίζονται από τις φυσικές διαστάσεις 

των ζώων, αλλά αυτό από µόνο του δεν αρκεί. Οι απαιτήσεις του χώρου καθορίζονται επίσης 

από την ικανότητα των ζώων να ασκούν τη θερµορύθµιση  αποτελεσµατικά και 

περιβαλλοντικές συνθήκες όπως η θερµοκρασία και η υγρασία. Η βάση για τις απαιτήσεις του 

Κανονισµού όσον αφορά τις οδικές µεταφορές είναι  η πυκνότητα φόρτωσης (Α) για τα 

βοοειδή που προσεγγίζουν την αλλοµετρική εξίσωση: 

A (m2) = 0.021xW0.67 (βλέπε Σχήµα 2.2). 

Αυτό επιτρέπει στα βοοειδή να έχουν εύλογο χώρο για να ισορροπούν και να στηρίζουν τον 

εαυτό τους ενάντια στην κίνηση του οχήµατος, καθώς και να κυκλοφορούν στο εσωτερικό 

του οχήµατος. 

 
Σχήµα 2.2 Απαιτήσεις χώρου για τα βοοειδή κατά τη µεταφορά σύµφωνα µε την αλλοµετρική 

εξίσωση και τις υψηλότερες (πράσινο) και χαµηλότερες (κόκκινο) πυκνότητες φόρτωσης που 

καθορίζονται στον Κανονισµό. 

Σε απόλυτους αριθµούς, ο Κανονισµός προσδιορίζει τις πυκνότητες φόρτωσης που πρέπει να 

τηρούνται ως εξής (Πίνακας 2.1): 
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Πίνακας 2.1 Πυκνότητες φόρτωσης για τα βοοειδή σύµφωνα µε τον Κανονισµό. 

Κατηγορίες Μέσο βάρος Ελάχ. επιφάνεια ανά ζώο 
(m²) 

Μικροί µόσχοι 50 0.30 έως 0.40 

Μόσχοι µεσαίου µεγέθους 110 0.40 έως 0.70 

Βαρείς µόσχοι 200 0.70 έως 0.95 

Αγελάδες µεσαίου µεγέθους 325 0.95 έως 1.30 

Βαριές αγελάδες 550 1.30 έως 1.60 

Πολύ βαριές αγελάδες >700 >1.60 

Ορθές πρακτικές για τις πυκνότητες φόρτωσης στο όχηµα 

86. Τα κερασφόρα ζώα φορτώνονται λιγότερο πυκνά (µε µια αύξηση χώρου κατά 

τουλάχιστον + 10 %), διότι τα κέρατα και τα άκρα µπορούν να προκαλέσουν µώλωπες. 

87. Τα ζώα δεν πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο που να προκαλεί τραυµατισµό ή 

να θέτει σε κίνδυνο την ευζωία των ζώων 

88. Ο προσδιορισµός της πυκνότητας φόρτωσης δεν πρέπει να βασίζεται µόνο στο βάρος 

του σώµατος διότι τα ζώα ποικίλλουν σε µέγεθος και σχήµα σώµατος. Τα ζώα θα πρέπει 

να έχουν επαρκή χώρο, ώστε να µπορούν να στρέφουν το σώµα τους εύκολα. 

89. Τα χωρίσµατα πρέπει να τοποθετούνται για να διασφαλίζουν τις βέλτιστες και 
πρακτικά συνιστώµενες διαστάσεις. Το µέγεθος των διαµερισµάτων πρέπει να 

βασίζεται στην επιφάνειά τους και όχι το µήκος τους, ενώ ο υπολογισµός θα πρέπει να 

περιλαµβάνει τη γνώση του πλάτους του ρυµουλκούµενου και του συνολικού 

εσωτερικού χώρου/περιοχής για κάθε τύπο ρυµουλκούµενου. 

90. Τα χωρίσµατα πρέπει να είναι στέρεα και επαρκή σε ύψος για το είδος του ζώου που 

µεταφέρεται. ∆εν θα πρέπει να υπάρχουν κενά µεταξύ του δαπέδου και του 
χωρίσµατος, ή των πλευρικών τοιχωµάτων του οχήµατος. Τα ζώα συχνά εγκλωβίζονται 

µε τα πόδια ή την κεφαλή κάτω από ή ανάµεσα στα κενά αυτά.  

91. Οι χειριστές πρέπει να διασφαλίζουν ότι υπάρχει επαρκής χώρος επάνω από τα ζώα ώστε 

αυτά να µπορούν να έχουν φυσική όρθια στάση και ότι δεν υφίσταται εµπόδιο για 

φυσική µετακίνηση που επιτρέπει το βέλτιστο αερισµό. 

 

Βέλτιστες πρακτικές για τις πυκνότητες φόρτωσης στο όχηµα 

92. Χειρωνακτικές ράµπες εσωτερικής ανύψωσης δεν πρέπει να υπολογίζονται ως 

διαθέσιµος χώρος κατά τον υπολογισµό του διαθέσιµου χώρου. 

93. Τα έγκυα ζώα πρέπει να φορτώνονται λιγότερο πυκνά. Απαιτούν περισσότερο χώρο για 

να σηκωθούν, αν έχουν κατακλιθεί, και απαιτούν αύξηση του διαθέσιµου χώρου 

τουλάχιστον +10 %. Σηµειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η µεταφορά κυοφορούντων ζώων 

κατά τη διάρκεια του τελευταίου 10% της κύησης.  

94. Τα χωρίσµατα πρέπει να ρυθµίζονται επαρκώς ώστε να δέχονται αλλαγές στο 

διαθέσιµο χώρο που δηµιουργούν, σύµφωνα µε τις επιδράσεις άλλων εξωτερικών 

παραγόντων, όπως η θερµοκρασία και διαφορές στο σχήµατα του σώµατος στα ζώα. 

95. Οι µεταφορείς θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το µέγεθος των διαµερισµάτων των ζώων 

µπορεί να προσαρµοσθεί εύκολα.  

96. Τουλάχιστον 20 εκατοστά ύψος πάνω από το υψηλότερο σηµείο της ράχης του 

υψηλότερου ζώου πρέπει να είναι διαθέσιµα. 

97. Εάν αναµένονται θερµές καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού:  

o Αυξήστε το ελεύθερο ύψος επάνω από τα ζώα για τη µεγιστοποίηση της 

κυκλοφορίας του αέρα και την αύξηση της δυνατότητας για ανταλλαγή 
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θερµότητας, ανορθώνοντας τα επίπεδα και τους ορόφους, όπου είναι δυνατόν, 

αλλά όχι αρκετά ώστε να ενθαρρυνθεί η αναβατική συµπεριφορά των ζώων. 

o Αποφυγή τοποθέτησης των ζώων στα θερµότερα µέρη του οχήµατος, αυτά 

βρίσκονται στο εµπρόσθιο άκρο και τα υψηλότερα επίπεδα του οχήµατος. 

2.3.3 ∆άπεδο του οχήµατος και στρωµνή 
Ορθές πρακτικές σχετικά µε το δάπεδο και τη στρωµνή  

98. Θα πρέπει να χρησιµοποιείται αντιολισθητικό υλικό. 
99. Οι µεταφορείς πρέπει να παρέχουν επαρκή στρωµνή στο όχηµα µεταφοράς για 

µόσχους και για όλα τα βοοειδή όταν η µεταφορά υπερβαίνει τις 8 ώρες. Κατάλληλα 

υλικά είναι το άχυρο για νεαρά βοοειδή, άχυρο για ενήλικα βοοειδή κατά τη χειµερινή 

περίοδο και άχυρο ή πριονίδι για ενήλικα βοοειδή κατά τη θερινή περίοδο. 

  

Ορθές πρακτικές σχετικά µε το δάπεδο και τη στρωµνή:  

100. Επαρκής στρωµνή πρέπει να παρέχεται κατά τη διάρκεια των ταξιδίων µικρής 

διάρκειας για όλα τα βοοειδή, καθώς αποτρέπει τους τραυµατισµούς σε περίπτωση 

πτώσης των ζώων κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. Η ποσότητα αχυροστρωµνής που 

θα πρέπει να προστεθεί είναι τουλάχιστον 10 kg ανά m². Η στρωµνή πρέπει να 

καλύπτει όλη την επιφάνεια κάθε επιπέδου δαπέδου, τµήµατος, ή ορόφου. Άλλα υλικά 

που µπορούν να χρησιµοποιηθούν περιλαµβάνουν το πριονίδι και σπασµένα 

συσσωµατώµατα άχυρου. 

101. Κατά τη διάρκεια θερµών καιρικών συνθηκών να παρέχετε π.χ. σπασµένα 

συσσωµατώµατα άχυρου, µε παροχή 8-10 kg ανά m². 

2.3.4 Παρακολούθηση του περιβάλλοντος κατά 
τη διάρκεια των µεταφορών µεγάλης διάρκειας 

 έλλειψη αερισµού είναι πιθανό να προκαλέσει αύξηση τόσο της θερµοκρασίας όσο και της 

υγρασίας στο φορτηγό, µε αρνητικές συνέπειες όπως η απώλεια βάρους, ασθένειες ή ακόµη 

και θάνατος. Μπορεί επίσης να αυξήσει τη συγκέντρωση αµµωνίας που ενδεχοµένως 

επηρεάζει την αναπνοή των ζώων. Τα συστήµατα εξαερισµού είναι ιδιαίτερα σηµαντικά κατά 

τη διάρκεια θερµών καιρικών συνθηκών, όταν τα βοοειδή χαµηλώνουν τη θερµοκρασία του 

σώµατός τους αυξάνοντας τον αναπνευστικό ρυθµό τους. Ένα κατάλληλο σύστηµα αερισµού 

πρέπει να έχει αρκετά µεγάλα ανοίγµατα εξαερισµού, που διατρέχουν το συνολικό µήκος του 

οχήµατος στο ύψος των ζώων. Ο ανεπαρκής αερισµός κατά τη µεταφορά αυξάνει σηµαντικά 

τη θνησιµότητα των ζώων. 

102. Εάν υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος θερµικής καταπόνησης κατά τη µεταφορά, τότε οι 

οδηγοί θα πρέπει να επιτρέπουν µια αυξηµένη συχνότητα ελέγχου των ζώων για 

ενδείξεις ταχύπνοιας, κόπωσης, τουρτουρίσµατος, αυξηµένου συγχρωτισµού, κ.λπ. 

κατά τον προγραµµατισµό  του ταξιδιού τους. Αυτό θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 

κατά τη διάρκεια όλων των υποχρεωτικών στάσεων και, όποτε αυτό είναι ασφαλές και 

βολικό, να γίνονται επιπλέον στάσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

Ορθές πρακτικές όσον αφορά την παρακολούθηση του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των 

µεταφορών µεγάλης διάρκειας 

103. Ο Κανονισµός ορίζει ότι οι αισθητήρες θερµοκρασίας πρέπει να βρίσκονται σε εκείνα 

τα µέρη του οχήµατος που αναµένεται να έχουν τις χειρότερες (ή πιο ακραίες) 

περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι αισθητήρες πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε στόµια 
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εισαγωγής και εξαγωγής αέρα όπου αυτό είναι δυνατό, καθώς και στις άνω και 

µπροστινές ζώνες των ορόφων στα παθητικά αεριζόµενα οχήµατα. Θα πρέπει, 

συνεπώς, να είναι ανθεκτικής κατασκευής, ικανοί να αντέχουν σε δυσµενές 

περιβάλλον και τη να παράγουν µετρήσεις οι οποίες αντικατοπτρίζουν µε ακρίβεια την 

πραγµατική θερµοκρασία του αέρα όπου είναι εγκατεστηµένοι. 

104. Θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο εγκατεστηµένοι αισθητήρες 
θερµοκρασίας ανά επίπεδο ή ανά όροφο του οχήµατος. 

 
Βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την παρακολούθηση του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια 

των µεταφορών µεγάλης διάρκειας. 

105. Οι µεταφορείς θα πρέπει να εγκαταστήσουν συστήµατα παρακολούθησης τα οποία δεν 

είναι µόνο σε συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία, αλλά έχουν την ευελιξία να παρέχουν 

συµπληρωµατικές λειτουργίες όπως ενδείξεις για σχετική υγρασία, δονήσεις και 

συνολικό βάρος φόρτωσης. 

106. Οι µεταφορείς θα πρέπει να θεσπίσουν ένα σύστηµα που καταγράφει και αποθηκεύει 

στη µονάδα επί του οχήµατος πληροφορίες για όλες τις µετρήσεις της θερµοκρασίας 

που λαµβάνονται από το εσωτερικό του θαλάµου των ζώων σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα (π.χ. κάθε πέντε λεπτά), τις οποίες µπορεί επίσης να διαβιβάσει στον 

σταθµό βάσης. 

107. Στα περισσότερα οχήµατα, οι υψηλότερες θερµοκρασίες είναι πιθανό να καταγραφούν 

στο µπροστινό µέρος της καρότσας των ζώων σχετικά και στο ανώτερο επίπεδο. Οι 

χαµηλότερες θερµοκρασίες είναι πιθανόν να επικρατούν στο πίσω µέρος και στο 

χαµηλότερο επίπεδο. Ως εκ τούτου, συνιστώνται τουλάχιστον τέσσερις αισθητήρες 
θερµοκρασίας ανά όροφο. Ωστόσο, ενδέχεται να είναι σκόπιµο, για σκοπούς 

αξιολόγησης της ευζωίας των ζώων, να εγκατασταθούν περισσότεροι αισθητήρες 

θερµοκρασίας, ιδίως όταν οι θερµοκρασίες επί του οχήµατος είναι πιθανόν να είναι 

λιγότερο προβλέψιµες ή περισσότερο ευµετάβλητες.  

108. Τα συστήµατα παρακολούθησης πρέπει να είναι σε θέση να αποµονώσουν ένα 
συγκεκριµένο τοµέα του οχήµατος για να αποφευχθεί η λήψη αρνητικών 

µετρήσεων, όταν µια συγκεκριµένη περιοχή του οχήµατος ή ενός ορόφου δε 

χρησιµοποιείται. Θα πρέπει επίσης να είναι φορητά αν τοποθετούνται σε ένα όχηµα µε 

ρυθµιζόµενους ορόφους. Χωριστοί αισθητήρες απαιτούνται για όλα τα επιµέρους 

τµήµατα ενός οχήµατος µεταφοράς ζωικού κεφαλαίου π.χ. φορτηγό και 

ρυµουλκούµενο. 

109. Το σύστηµα που έχει εγκατασταθεί πρέπει να παρέχει εκτυπώσεις ή ψηφιακές 
απεικονίσεις ή προσβάσιµα ηλεκτρονικά αρχεία του συστήµατος παρακολούθησης 

της θερµοκρασίας ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια των ελέγχων παραπλεύρως της 

οδού της διαδροµής, ούτως ώστε αυτά να µπορούν να παραδίδονται στις επιτόπιες 

αρχές επιθεώρησης. 

 

 2.4. Προετοιµασία των ζώων 
Η επαρκής και κατάλληλη προετοιµασία των ζώων θα ελαχιστοποιήσει την καταπόνηση κατά 

τη διάρκεια της µεταφοράς και τις επιπτώσεις τυχόν παραγόντων καταπόνησης που 

επικρατούν κατά τη διάρκεια του χειρισµού των ζώων και της µεταφοράς τους. Αρκετές 

πτυχές της προετοιµασίας σχετίζονται µε τα ζώα που προορίζονται να µεταφερθούν. Τα 

ενήλικα ζώα και τα νεαρά ζώα απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις. Αυτές οι καταστάσεις 

εξετάζονται στα ακόλουθα εδάφια. 
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Όπως αναφέρεται αλλού, στα τα βοοειδή και οι µόσχοι πρέπει να εξοικειώνονται µε την 

ανθρώπινη επαφή και τους χειρισµούς για τη µείωση των επιπτώσεων της οδήγησης και 

φόρτωσης προς µεταφορά. Είναι γνωστό ότι η φόρτωση υγιών και κατάλληλων ζώων στο 

όχηµα µεταφοράς, αποτελεί εξαιρετικά σηµαντικό παράγοντα για τη διατήρηση ενός 

ικανοποιητικού επιπέδου ευζωίας κατά τη µεταφορά. Ως εκ τούτου, η επιλογή των ζώων 
προς µεταφορά είναι σηµαντικός παράγοντας στην εξασφάλιση της καλής 
µεταχείρισης των ζώων. Μαζί µε τον κανονισµό, οι κατευθυντήριες γραµµές του Οδηγού 

για την Ευζωία των Ζώων (OIE), ορίζουν κριτήρια για τα µη ικανά ζώα προς µεταφορά, όπως 

τα ασθενή, τα τραυµατισµένα, τα αδύναµα, τα ανήµπορα, ή τα κουρασµένα ζώα, οι αγελάδες 

σε προχωρηµένο στάδιο εγκυµοσύνης και νεογέννητοι µόσχοι µε µη-επουλωµένο οµφάλιο 

λώρο. Η ανάµειξη µη εξοικειωµένων µεταξύ τους βοοειδών από διαφορετικές οµάδες πριν ή 

κατά τη διάρκεια της µεταφοράς µπορεί να προκαλέσουν ένα σηµαντικό κίνδυνο εκδήλωσης 

απειλητικής και επιθετικής συµπεριφοράς. Πριν τη µεταφορά βοοειδών αυτά θα πρέπει 
να αναπαύονται αρκετά και να τρέφονται µε επαρκή καλή ποιότητα ζωοτροφών. Για τα 

ενήλικα βοοειδή η τροφή θα πρέπει να αποσύρεται 12 ώρες πριν από τη µεταφορά και, για 

τους µόσχους, 6 ώρες πριν από τη µεταφορά. Το νερό θα πρέπει να είναι διαθέσιµο έως 4 

ώρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στους νεαρούς µόσχους που προσλαµβάνουν γάλα ή 

υποκατάστατα γάλακτος, τα οποία µπορούν να παρέχονται πέρα από τα παραπάνω χρονικά 

όρια. Προφανώς η παροχή τροφής και νερού (υγρά) πριν από τη µεταφορά είναι απαραίτητη 

για να διασφαλιστεί ότι τα ζώα δεν αντιµετωπίζουν απώλεια της ενέργειάς τους και 

συνακόλουθη κόπωση και/ή αφυδάτωση κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. Αυτό πρέπει να 

λαµβάνεται υπόψη ακόµη και για τα ταξίδια µεγάλης διάρκειας (άνω των 8 ωρών) σε οχήµατα 

υψηλών προδιαγραφών, στα οποία η παροχή τροφής και νερού θα είναι διαθέσιµα κατά τη 

διαδροµή. Εάν τα ζώα δεν τρώνε ή δεν πίνουν επαρκώς κατά τις στάσεις της διαδροµής ή 

κατά τη διάρκεια της µεταφοράς, καλά προγραµµατισµένη χορήγηση τροφής και νερού πριν 

από το ταξίδι θα ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο απώλειας ενέργειας και νερού. Αυτό πρέπει να 

σταθµίζεται µε τις αρνητικές επιπτώσεις της υπερβολικής χορήγησης τροφής ή νερού πριν 

από τη µεταφορά η οποία µπορεί να οδηγήσει σε ναυτία ταξιδιού, έµετο και διάρροια. 

Η υπερβολική διούρηση και τυχόν διάρροια θα οδηγήσει επίσης στη διαβροχή της στρωµνής 

και των δαπέδων, η οποία µε τη σειρά της θα προκαλέσει ολίσθηση και πτώση των ζώων κατά 

τη διάρκεια της διαδροµής. Η υγρή στρωµνή θα προκαλέσει ακαθαρσίες και τη µόλυνση του 

τριχώµατος των ζώων και των χηλών,  που πρέπει να αποφεύγεται. Η τροφή (υγρή µορφή) 

που παρέχεται πριν από τη µεταφορά πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα ζώα να την έχουν 

συνηθίσει και είναι της υψηλότερης δυνατής ποιότητας. Η µετάβαση βοοειδών που έχουν 

εκτραφεί σε βοσκότοπους στη λήψη συµπυκνωµάτων πριν το ταξίδι θα πρέπει να 

αντιµετωπίζεται µε προσοχή. Όταν εξετάζεται η παροχή νερού πριν από τη µεταφορά των 

ζώων,  θα πρέπει να εξετάζονται οι συνήθεις ηµερήσιες απαιτήσεις π.χ. από τα 55 λίτρα 
ηµερησίως για απογαλακτισµένους µόσχους σε πάνω από 100 λίτρα ανά ηµέρα για 
ένα ενήλικο ζώο. Επιπλέον, τα ζώα σε γαλουχία πίνουν περισσότερο νερό από τα µη 

γαλουχούντα ζώα και η πρόσληψη νερού αυξάνει όσο αυξάνει η θερµοκρασία του 

περιβάλλοντος. 

 2.4.1 Προετοιµασία των ζώων και του εξοπλισµού 
Όταν τα βοοειδή εγκαταλείπουν τον χώρο που έχουν περάσει σχεδόν ολόκληρη τη ζωή τους, 

για να φορτωθούν σε ένα φορτηγό είναι πολύ πιθανόν να νιώσουν φόβο και άγχος. Ο 
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διάδροµος φόρτωσής, η αποβάθρα φόρτωσης, η ράµπα και το διαµέρισµα του φορτηγού είναι 

άγνωστα περιβάλλοντα. 

 

Ορθές πρακτικές για την προετοιµασία των ζώων και του εξοπλισµού 

110. Σχεδιάστε κατάλληλες αποβάθρες και ράµπες φόρτωσης φροντίστε να παρέχετε σαφή 
και εύκολη πρόσβαση για το φορτηγό στην αποβάθρα φόρτωσης, ανάλογα µε 

τον τύπο και το µέγεθός του (βλ. Σχήµα 2.2 παρακάτω). 

 
Σχήµα 2.2 Παράδειγµα επαρκών διαστάσεων της επιφάνειας φόρτωσης. 

111. Ελέγξτε πριν από την (εκ)φόρτωση τη συντήρηση του εξοπλισµού στην 
αποβάθρα φόρτωσης και τους θαλάµους αναµονής και σταβλισµού (πόρτες, 

φωτισµός, αερισµός, υγιεινή και ποιότητας του δαπέδου) ώστε να αποφεύγεται ο 

κίνδυνος ολίσθησης, παραπατήµατος και τραυµατισµών για τα ζώα. 

112. Οι µεταφορείς θα πρέπει να ελέγχουν ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις είναι διαθέσιµες 

πριν από την έναρξη της φόρτωσης ή ενός ταξιδιού. 

113. Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η µεταφορά θηλαζουσών αγελάδων κατά την 

πρώτη εβδοµάδα µετά τον τοκετό απαγορεύεται. 

114. Εάν θηλάζουσες αγελάδες δε συνοδεύονται από τους µόσχους τους πρέπει να 
αρµέγονται ανά 12 ώρες. 

115. Εάν οι γαλουχούσες αγελάδες πρόκειται να µεταφερθούν σε ταξίδια µεγάλης διάρκειας 

βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν σηµεία αναπαύσεως ή σηµεία ελέγχου µε εγκαταστάσεις 

αρµέγµατος. 

116. Να παρέχετε νερό κατά την άµελξη και να εξασφαλίζετε ότι οι αγελάδες µπορούν να 
τρώνε και να πίνουν πριν από την φόρτωση τους για να συνεχίσουν το ταξίδι. 

117. Να εκφορτώνετε τις γαλουχούσες αγελάδες πάντα µε ηρεµία στο σηµείο για το 

άρµεγµα, του σηµείου ανάπαυσης ή ελέγχου. 

 
Βέλτιστες πρακτικές για την προετοιµασία των ζώων και του εξοπλισµού 

118. Κατατάξτε και επιλέξτε τα βοοειδή που πρόκειται να µεταφερθούν και κοινοποιείστε 
τα σχετικά στοιχεία στο µεταφορέα τουλάχιστον 1 εβδοµάδα πριν από την 

αναµενόµενη ηµεροµηνία µεταφοράς (δηλαδή, τον ακριβή αριθµό των ζώων, την 

κατηγορία, το µέγεθος και το ζων βάρος των ζώων στο σηµείο έναρξης, τον αριθµό 

ζώων µε ήσσονος σηµασίας τραύµατα ή ανωµαλίες για να τα παρακολουθεί, τον  

αριθµό των ζώων που χρήζουν ειδικής µεταχείρισης ή εγκαταστάσεων όπως ατοµικούς 

χώρους). 
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119. Για να αποφευχθεί η καθυστέρηση, επιλέξτε και ταυτοποιήστε τα ζώα µε ενώτια, πριν 

από την άφιξη του µεταφορικού οχήµατος. 

120. Για τη µείωση του χρόνου φόρτωσης και του άγχους κατά τη φόρτωση και τη 

µεταφορά, µετακινήστε τα επιλεγµένα ζώα σε προσωρινούς χώρους αναµονής και 
σταβλισµού δίπλα στην αποβάθρα φόρτωσης λίγο πριν από την άφιξη του 

φορτηγού. 

121. Η παροχή σταθερών καθώς και φορητών (και ρυθµιζόµενων) ραµπών 
φόρτωσης στις εκµεταλλεύσεις, τα σηµεία ελέγχου και τους τόπους προορισµού, 

όπως τα σφαγεία θα επιτρέψουνε την ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση των ζώων. 

122. Να παρέχετε πρόσβαση σε κρύο πόσιµο νερό στο χώρο αναµονής και στα υλισµού, 

χρησιµοποιώντας καθαρές και εύκολα καθοριζόµενες εγκαταστάσεις. 

  2.4.2 Ικανότητα των ζώων για µεταφορά 
Οι κίνδυνοι για την ευζωία κατά τη µεταφορά είναι µεγαλύτεροι για ζώα τραυµατισµένα ή 

άρρωστα. Τα ασθενή ζώα έχουν λιγότερες πιθανότητες να αποφύγουν επιθετικές 

συµπεριφορές και κάποιο συνωστισµό, και είναι πιο πιθανό να χάσουν την ισορροπία τους 

λόγω ξαφνικού σταµατήµατος ή επιτάχυνσης του οχήµατος ή και αλλαγές στην κατεύθυνση 

του. Για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο πριν τη φόρτωση να ελέγχονται όλα τα ζώα 
ως προς την ικανότητα τους προς µεταφορά. Ο έλεγχος θα πρέπει να περιλαµβάνει µια 

λεπτοµερή αξιολόγηση όλων εκείνων των ζωικών δεικτών που σχετίζονται µε την κατάσταση 

της υγείας και ευζωίας των ζώων (δείτε 0.4 Μέτρα βασιζόµενα στις Ανάγκες των Ζώων). 

Αυτό θα µειώσει τις πιθανότητες ζώα που θα µεταφερθούν να µην επιβιώσουν στη µεταφορά 

ή να αντιµετωπίσουν σοβαρά προβλήµατα ευζωίας. 

Ορθές πρακτικές σχετικά µε την ικανότητα για µεταφορά 

123. Βασικές συστάσεις που αφορούν την ικανότητα για µεταφορά σε βοοειδή παρέχονται 

στις «Πρακτικές κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση της φυσικής 
κατάστασης για τη µεταφορά ενήλικων βοοειδών» (Eurogroup for Animals et 

al., 2015), και αυτές πρέπει να ακολουθούνται. 

124. Τα υπεύθυνα πρόσωπα εξετάζουν τα ζώα έγκαιρα πριν από τη φόρτωση. Τα 
ακόλουθα κριτήρια υποστηρίζουν την ικανότητα για µεταφορά: 

o προσηνή ζώα που ανταποκρίνονται στα ερεθίσµατα 

o στιλπνό και ξηρό και καλά περιποιηµένο τρίχωµα  

o κανονική αναπνοή 

o καλή σωµατική κατάσταση 

o οµοιόµορφη κατανοµή του βάρους επί των τεσσάρων άκρων κατά τη διάρκεια της 

στάσης και της βάδισης, ευθεία γραµµή της ράχης 

o κανένα εµφανές σηµείο πόνου. 

125. Βοοειδή σε άσχηµη κατάσταση που πρέπει να µεταφέρονται υπό στενή 
επιτήρηση έχουν ως εξής: 

o Αδιαφορούν για το περιβάλλον τους (παθητικά ζώα), ή/και 

o έχουν υγρά/νωθρά µάτια και/ή 

o παρουσιάζουν σταθερή άρνηση να φάνε ή να πιουν ή/και 

o παρουσιάζουν πυρετό: θερµοκρασία σώµατος:> 39,5 °C ή υποθερµία < 37,5 °C 

και/ή 

o έχει σηµαντική αύξηση της συχνότητας ή της αναπνοής, σηµαντική ταχύπνοια ή 

αναπνοή µε ανοικτό το στόµα,  έντονο βήχα και/ή 

o έχουν εµφανή σηµεία έντονου πόνου όπως κυρτή ράχη σε συνδυασµό µε άλλες 

ενδείξεις, για παράδειγµα, αβαθείς συχνές αναπνοές, µη φυσιολογική στάση του 
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σώµατος ή βάδιση, έντονη εφίδρωση χωρίς φυσική άσκηση ή αυξηµένη 

θερµοκρασία, σηµαντικά µειωµένο ζων βάρος. 

 

 
Σχήµα 2.3 Εξώφυλλο του εγχειριδίου «Πρακτικές κατευθυντήριες γραµµές για την 

αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης για τη µεταφορά ενήλικων βοοειδών». 
 

126. Τα ζώα αυτά θα πρέπει να εποπτεύονται από ένα εκπαιδευµένο συνοδό, ένα κτηνίατρο 

ή κατάλληλο φροντιστή και θα πρέπει να µεταφέρονται σε ατοµικά κελιά ή θαλάµους 

µε πρόσθετη στρωµνή όπως απαιτείται και να παρακολουθούνται σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα. Όποτε είναι δυνατό, πρέπει να ζητείται κτηνιατρική συµβουλή. 

127. Βοοειδή σε άσχηµη κατάσταση που δεν πρέπει να µεταφερθούν είναι:  

 o Ζώα ξαπλωµένα, και που δεν είναι σε θέση να σηκωθούν ή να παραµείνουν 

όρθια.           

 o Ζώα που δεν είναι σε θέση να µετακινηθούν χωρίς πόνο. Σηµεία πόνου κατά 

την κίνηση περιλαµβάνουν:        

  o εµφανή χωλότητα ή µη οµοιόµορφη κατανοµή του βάρους τους και 

στα τέσσερα πόδια και/ή        

  o κυρτή ράχη, και/ή       

  o µη φυσιολογική στάση του σώµατος και/ή    

  o µη φυσιολογική βάδιση και/ή     

  o ρηχές συχνές αναπνοές.      

 o Ζώα που δεν είναι σε θέση να περπατήσουν χωρίς βοήθεια, πράγµα που 

σηµαίνει:          

  o ότι δεν σε αντιδρούν σε ισχυρή έλξη µε χαλαρό σχοινί,  

  o ότι δεν επωφελούνται από εξωτερική στήριξη προκειµένου να 

διατηρήσουν τη στάση του σώµατος πχ. όταν ένα ζώο συνεχίζει να χάνει την 

ισορροπία του.  
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128. Ζώα έγκυα που έχουν συµπληρώσει πάνω από το 90% του χρόνου κύησης ή έχουν 

γεννήσει την προηγούµενη εβδοµάδα δεν µεταφέρονται. 

129. Αγελάδες που παρουσιάζουν φυσιολογική αδυναµία πρέπει να λαµβάνουν ιδιαίτερη 

µέριµνα, π.χ.  κάθε αδυναµία που δεν προκλήθηκε από τραυµατισµό ή ασθένεια. Οι εν 

λόγω αδυναµίες, π.χ. κόπωση, προχωρηµένη εγκυµοσύνη και πρόσφατος τοκετός, 

µπορούν να οδηγήσουν σε συγκεκριµένες καταστάσεις οι οποίες δεν είναι συµβατές µε 

τη µεταφορά.  

130. ∆εν είναι αποδεκτό για τον αποστολέα των ζώων ή οποιοδήποτε άλλο φορέα να 
ασκήσει πίεση ή να επηρεάσει έναν οδηγό προκειµένου να µεταφέρει ένα ζώο 

που υποψιάζεται ότι  µπορεί να είναι ακατάλληλο για µεταφορά. Σε περίπτωση 

διαφωνίας, πρέπει να ζητείται κτηνιατρική συµβουλή. 

131. Η επιθεώρηση των ζώων πριν και κατά την αναχώρηση είναι ουσιαστικής 
σηµασίας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να παρέχονται συνθήκες που θα επιτρέπουν 

στους οδηγούς να επιθεωρούν επαρκώς τα ζώα κατά τη φόρτωση. 

132. Πρέπει να διαµορφωθούν συνθήκες εργασίας και πρακτικές ώστε να µην ασκείται 

πίεση σε ένα εµπλεκόµενο ώστε να µεταφέρει µη ικανά ζώα προς µεταφορά. 

133. Οι µεταφορείς πρέπει να λάβουν ένα αντίγραφο των οδηγιών σχετικά µε τη 
µεταφορά ζώων που έχουν υποστεί ατυχήµατα που παρέχονται από την εθνική 

αρµόδια αρχή τους και να τις διαθέτουν σε όλους τους οδηγούς επιπλέον της 

ενσωµάτωσης των γνώσεων του παρόντος οδηγού κατά την κατάρτιση των οδηγών. 

134. Αυτό το έγγραφο σχετικά µε τα ατυχήµατα των ζώων πρέπει να φυλάσσεται εντός του 

οχήµατος και ο µεταφορέας πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει την πρόσβαση στο 

έγγραφο κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης. 

135. Ο οδηγός δεν είναι υπεύθυνος για τον καθαρισµό ή το κούρεµα του ζώου πριν από τη 

µεταφορά, αλλά αυτή πρέπει να πραγµατοποιείται από το προσωπικό του ιδιοκτήτη ή 

των διοργανωτών. 

136. Η περιοχή στην οποία πρόκειται να πραγµατοποιηθούν επιθεωρήσεις ζώων στον τόπο 

αναχώρησης θα πρέπει να διαθέτει καλό φωτισµό (ιδίως για τις νυχτερινές 

φορτώσεις), θα πρέπει να επιτρέπει την ασφαλή δηµιουργία µικρών οµάδων για τη 

διευκόλυνση της λεπτοµερούς επιθεώρησης και θα επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση σε 

ζώα. 

137. Θα πρέπει να διασφαλίζεται όσο είναι δυνατόν ότι τα ζώα προστατεύονται από τις 
δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της φόρτωσης. Ένα υγρό 

τρίχωµα είναι κατάλληλο για να επιδεινώσει τη µόλυνση λόγω αφόδευσης κατά τη 

διάρκεια της µεταφοράς. Όπου είναι δυνατόν τα ζώα πρέπει να προστατεύονται από τη 

βροχή ή το χιόνι από µια στέγη ή µια προσωρινή δοµή για να διατηρήσουν στεγνό το 

τρίχωµά τους κατά τη διάρκεια της αναµονής ή της φόρτωσης στο σηµείο αναχώρησης 

ή κατά την εκφόρτωση ή στην εκµετάλλευση στον τόπο προορισµού. 

 
Βέλτιστες πρακτικές σχετικά µε την ικανότητα για µεταφορά 

138. Κατά τη µεταφορά εγκύων δαµαλίδων θα πρέπει να λαµβάνεται επιβεβαίωση της 
ηµεροµηνίας που έλαβε χώρα η τεχνητή σπερµατέγχυση ή το ζευγάρωµα για να 

εξασφαλιστεί ότι το στάδιο της κύησης µπορεί να εκτιµηθεί µε σιγουριά. 
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3. Χειρισµός και φόρτωση 

3.1 Εισαγωγή 
Κατά τη φόρτωση, έχει ιδιαίτερη σηµασία να λαµβάνεται υπόψη το επίπεδο φυσιολογίας και 

υγείας του ζώου. Οι οδηγοί και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν επίγνωση ότι ορισµένα ζώα 

µπορεί να υποφέρουν από τις συνθήκες µεταφοράς και πρέπει να αντιµετωπίζονται αναλόγως 

προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν πρόσθετο άγχος. 

Οι χειριστές πρέπει να κατανοήσουν τη συµπεριφορά των βοοειδών και να είναι σε 
θέση να εντοπίζουν ενδείξεις ζώων ακατάλληλων προς µεταφορά παρόµοιες µε 
αυτές που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 2.4.2 Ικανότητα για µεταφορά. Για τις 

περιπτώσεις αυτές πρέπει να προγραµµατίζονται ανάλογα προσαρµοσµένες διαδικασίες. 

Ταυτόχρονα µε το επίπεδο φυσιολογίας και υγείας του ζώου και τους ανεπαρκείς χειρισµούς, 

η κακή µεταχείριση των ζώων κατά τη φόρτωση σχετίζεται κυρίως µε: 

o τον ανεπαρκή σχεδιασµό του δρόµου και των πυλών (ιδίως ανεπαρκείς 

διαστάσεις και σχήµα, παρουσία ορατών εµποδίων) που θα µπορούσαν να 

προκαλέσουν µώλωπες, τραυµατισµούς, απροθυµία κίνησης, 

o τις ολισθηρές επιφάνειες των δαπέδων, συµπεριλαµβανοµένων κεκλιµένων 

επιπέδων, τα οποία θα οδηγήσουν σε ανάλογες δυσµενείς επιπτώσεις, 

o την παρουσία αιχµηρών άκρων που θα προκαλέσουν τραυµατισµούς, 

o το περιβάλλον φωτισµού (αντιθέσεις φωτός) το οποίο µπορεί να προκαλέσει 

απώλεια προσανατολισµού και φόβο, και 

o άγνωστους ή δυνατούς θορύβους.   

Ως εκ τούτου, η φόρτωση είναι ένα από τα πιο αγχωτικές φάσεις της µεταφοράς. 

Ο ποιοτικός χειρισµός των βοοειδών κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση έχει σηµαντικό 

αντίκτυπο στην καλή διαβίωσή τους. Η χρήση ορθών και βέλτιστων πρακτικών και του 

κατάλληλου εξοπλισµού για τον χειρισµό σε αυτό το στάδιο είναι υψίστης σηµασίας για τη 

µείωση των εν λόγω αρνητικών επιπτώσεων. 

Είναι σηµαντικό να γίνουν κατανοητές οι δυνητικές επιπτώσεις που οι ανθρώπινες 

αλληλεπιδράσεις µπορεί να έχουν στα βοοειδή και τη συµπεριφορά τους. Γρήγοροι χειρισµοί 

ενδέχεται να µην είναι κατανοητοί από τα βοοειδή και µπορεί να προκαλέσουν φόβο και/ή 

αρνητική αντίδραση προς τον επιστάτη. Επιπλέον, τα βοοειδή που είχαν τακτική, θετική 

αλληλεπίδραση µε ανθρώπους κατά κανόνα θα είναι λιγότερο φοβισµένα και είναι πιο εύκολα 

διαχειρίσιµα. Είναι πιο δύσκολο να µετακινηθούν αγχωµένα ζώα διότι µπορεί να αρνηθούν να 

µετακινηθούν ή να επιχειρήσουν να διαφύγουν από τους διαδρόµους. Στη συνέχεια, είναι 

επικίνδυνο για τον επιστάτη εάν κάνουν µεταβολή και προσπαθήσουν να διαφύγουν προς τα 

πίσω. 

3.2 Εξοπλισµός φόρτωσης  
Ο λανθασµένος σχεδιασµός των εγκαταστάσεων φόρτωσης και εκφόρτωσης σε συνδυασµό 

µε κακούς χειρισµούς µπορεί να προκαλέσει ολισθήµατα, πτώσεις, µώλωπες και τελικά 

τραυµατισµούς και µεγαλύτερη καταπόνηση στα ζώα, έχοντας εποµένως ως αποτέλεσµα 

κρέας χαµηλής ποιότητας και οικονοµικές απώλειες. Ο ορθός σχεδιασµός των 
πλατφορµών και των κεκλιµένων επιπέδων φόρτωσης θα διευκολύνει τη φόρτωση και 

την εκφόρτωση µε ελάχιστη ταλαιπωρία και µώλωπες των ζώων. 
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Ορθές πρακτικές σχετικά µε τις εγκαταστάσεις φόρτωσης 

139. Η περιοχή φόρτωσης πρέπει να προετοιµάζεται εκ των προτέρων για τη µεταφορά 

ώστε να είναι δυνατό να καθοδηγηθούν τα βοοειδή στη ράµπα φόρτωσης του 

οχήµατος. 

140. Η περιοχή φόρτωσης πρέπει να είναι απαλλαγµένη από κάθε είδους εµπόδιο, 

υλικό ή οπτικό, για την πρόληψη τραυµατισµών και άγχους στα βοοειδή. 

141. Το οδόστρωµα του χώρου φόρτωσης πρέπει να είναι επίπεδο και σε καλή κατάσταση 

και σε ανάλογο επίπεδο µε τη ράµπα φόρτωσης. 

142. Οι γέφυρες, οι ράµπες και οι διάδροµοι (που δεν αποτελούν µέρος του οχήµατος), θα 

πρέπει να έχουν στερεά πλευρικά τοιχώµατα για την προστασία των ζώων από 

πτώση και άλµατα. Το ύψος πρέπει να είναι 1,7 m για ενήλικα βοοειδή. 

143. Όταν µια ράµπα χρησιµοποιείται, η κλίση πρέπει να µειωθεί όσο το δυνατόν 

περισσότερο, και να έχει µέγιστη γωνία 26° για ενήλικα βοοειδή (βλ. Σχήµα 3.1 µε  h 

= ύψος: Τα 50 cm ύψους ανά 1 m µήκος), 20° για τους µόσχους (36,4 cm ύψος ανά 

1 m µήκος). 

 
Σχήµα 3.1 Βοήθεια για τον υπολογισµό της γωνίας της ράµπας (βλέπε κείµενο) 

144. Το δάπεδο θα πρέπει να είναι αντιολισθητικό και η σύνθεσή του θα πρέπει να 

διασφαλίζει ότι τα περιττώµατα και τα ούρα έχουν περιορισµένη επίδραση στην 

ολισθηρότητά του. 

145. Οι εσχάρες του δαπέδου πρέπει να έχουν διαστάσεις 25 mm και να απέχουν 
µεταξύ τους 20-35 cm όταν η κλίση της ράµπας είναι µεγαλύτερη από 10 µοίρες. 

146. Μια κατάλληλη πηγή φωτός πρέπει να είναι παρούσα για τις διαδικασίες φόρτωσης 

και εκφόρτωσης η οποία να τοποθετείται µε τέτοιο προσανατολισµό ώστε να 

προλαµβάνονται φαινόµενα εκθάµβωσης ή τύφλωσης τόσο του επιστάτη όσο και των 

βοοειδών. 

147. Κατά τη διάρκεια της φόρτωσης, τα ζώα θα πρέπει να περνούν από µια σκοτεινότερη 

σε µια φωτεινότερη περιοχή, αποφεύγοντας την απότοµη αντίθεση του φωτός όπως οι 

σκιές. 

148. Ο φωτισµός στο διαµέρισµα των ζώων και στην επιφάνεια φόρτωσης πρέπει να είναι 

σε θέση να λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του σταδίου της φόρτωσης µε κλειστό 

τον κινητήρα του οχήµατος. 

 

Βέλτιστες πρακτικές σχετικά µε τις εγκαταστάσεις φόρτωσης 

149. Κατά περίπτωση, η περιοχή φόρτωσης πρέπει να συνδέεται µε τη συνήθη 

οδό/διαδρόµους, για ασφαλέστερη και ευχερέστερη διαχείριση. 

150. Η βέλτιστη κλίση φόρτωσης για όλα τα ζώα είναι µηδέν µοίρες, εποµένως πρέπει να 

υιοθετηθούν διάφορες µέθοδοι, προκειµένου να διατηρούνται οι κλίσεις σε όσο το 

δυνατόν χαµηλότερα επίπεδα (µείωση της πίεσης των ελαστικών, ψηλότερη 

πλατφόρµα φόρτωσης, ανυψωτικό µπλοκ κ.λπ.). 
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151. Κατάλληλες αποβάθρες φόρτωσης συστήνονται για να ελαχιστοποιείται η κλίση 

της ράµπας. Θα πρέπει να είναι στεγασµένες και ευρείες όσο και η ράµπα ή ο 

µηχανισµός ανύψωσης των φορτηγών, µε στερεά τοιχώµατα/οροφές. 

152. Η επιφάνεια φόρτωσης θα πρέπει να καλύπτεται µε στρωµνή ή άµµο 

προκειµένου να βελτιωθούν ανώµαλες ή κατεστραµµένες επιφάνειες και να αποτραπεί 

η ολίσθηση ή η πτώση. 

153. Ένα κατάλληλο πέρασµα/διάδροµος για ανθρώπους θα πρέπει να υπάρχει για 

ασφαλέστερο και ευκολότερο χειρισµό των βοοειδών. 

154. Η ράµπα πρέπει να καλύπτεται µε στρωµνή/ άχυρο για να αποτραπεί η ολίσθηση και 

να αποφευχθούν εκτυφλωτικές µεταλλικές επιφάνειες ή υλικά.  

155. Η ράµπα φόρτωσης δεν πρέπει να ταλαντεύεται όταν τα ζώα µετακινούνται στη 

ράµπα, καθώς τα ζώα µπορεί να αρνηθούν να αναρριχηθούν ή να κατέλθουν, εάν η 

ράµπα ταλαντεύεται, οπότε το δάπεδο πρέπει να είναι σταθερό και η ράµπα να 

ενισχύεται. 

156. Οι περιοχές κυκλοφορίας και οι δρόµοι για τα φορτηγά µεταξύ των εισόδων 

(των εκµεταλλεύσεων, των κέντρων συγκέντρωσης, των σηµείων ελέγχου, τα 

σφαγεία), των περιοχών φόρτωσης και εκφόρτωσης, και των χώρων στάθµευσης 

πρέπει να προγραµµατίζονται ανάλογα µε το µέγιστο µέγεθος των φορτηγών, των 

ρυµουλκούµενων και των ηµι-ρυµουλκούµενων και την ακτίνα καµπυλότητάς τους 

(βλ. παραδείγµατα διάταξης της επιφάνειας φόρτωσης). 

157. Η επάρκεια του σχεδιασµού και της λειτουργίας της περιοχής φόρτωσης του πρέπει να 

αξιολογείται αυστηρά εκ των προτέρων και πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή σε 

οποιαδήποτε ζητήµατα θα µπορούσαν να επηρεάσουν την ευκολία χειρισµού και 

φόρτωσης εκτιµώντας το χρόνο φόρτωσης. 

158. Ο φωτισµός στο διαµέρισµα των ζώων και στην επιφάνεια φόρτωσης πρέπει να είναι 

σε θέση να λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του σταδίου της φόρτωσης µε κλειστό 

τον κινητήρα του οχήµατος. 

 
Σχήµα 3.2 Ακτίνα καµπυλότητας των διαφόρων τύπων φορτηγών µεταφοράς ζώντων ζώων. 
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3.3 Χειρισµός των ζώων κατά τη φόρτωση 
Οι εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης πρέπει να πραγµατοποιείται από έµπειρους 

µεταφορείς, οι οποίοι έχουν κατανοήσει τη συµπεριφορά των ζώων και την ανάγκη 
εργασίας µε ήρεµο τρόπο. Ο καρδιακός ρυθµός των βοοειδών αυξάνεται µε την αύξηση 

των κλίσεων φόρτωσης και, εποµένως, όσο πιο απότοµες οι ράµπες, τόσο αυξάνεται ο 

καρδιακός ρυθµός των ζώων, γεγονός που αποτελεί ένδειξη άγχους. Περισσότερο εµφανείς 

δείκτες άγχους είναι αλλαγές συµπεριφοράς όπως κραυγές, αφόδευση, διούρηση, άρνηση 

µετακίνησης προς τις πύλες, ολίσθηση και τάσεις διαφυγής. Για να γίνει κατανοητός ο τρόπος 

µε τον οποίο το άγχος µπορεί να µειωθεί, είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε τον τρόπο µε τον 

οποίο τα βοοειδή αντιλαµβάνονται τον κόσµο γύρω τους. 

Η αίσθηση της ακοής είναι πολύ ανεπτυγµένη στα βοοειδή, τα οποία είναι επίσης ιδιαίτερα 

ευαίσθητα σε υψίσυχνους ήχους, όπως φωνές, µεταλλικοί ήχοι και συριγµοί. Τα βοοειδή 
έχουν πλευρική όραση και µπορούν να δουν το µεγαλύτερο µέρος της περιοχής γύρω τους, 

αλλά έχουν ένα τυφλό σηµείο που βρίσκεται ακριβώς πίσω τους και άλλο ένα σηµείο κάτω 

από την κεφαλή τους. Σε περίπτωση που ένας επιστάτης τοποθετηθεί σε αυτά τα σηµεία τα 

ζώα µπορούν να γίνουν νευρικά, δεδοµένου ότι δεν µπορούν να δουν τι συµβαίνει. Οι 

χειριστές των ζώων πρέπει πάντα να προσπαθούν να αποφύγουν αυτό το «τυφλό σηµείο» 

όταν τα πλησιάζουν. 

 
Σχήµα 3.3 Απεικόνιση του οπτικού πεδίου των βοοειδών (βλ. κείµενο για λεπτοµέρειες). 

Αντικείµενα εντός της πράσινης ζώνης γίνονται σαφώς αντιληπτά. 

Η διοφθάλµια όραση είναι περιορισµένη. Η δοµή του οφθαλµού τους τα καθιστά άκρως 

αντιληπτικά όσον αφορά τις κινήσεις γύρω τους, αλλά προσφέρει χαµηλή ακρίβεια 

υπολογισµού των αποστάσεων και διάκρισης των λεπτοµερειών. Χρειάζονται αρκετά λεπτά 

για να δεχτούν τις αλλαγές στο φως και είναι πιο ευαίσθητα στα φωτεινά χρώµατα. 

Τα άτοµα που χειρίζονται αυτά αλλά και άλλα χορτοφάγα ζώα θα πρέπει επίσης να έχουν 

γνώση των αρχών της ζώνης πτήσεως και της αισθητηριακής συµπεριφοράς των βοοειδών. 

Η ζώνη πτήσεως ή ζώνη ασφαλείας είναι ο χώρος γύρω από ένα ζώο όπου το ζώο αυτό 

αισθάνεται ασφαλές. Εάν το ζώο γυρίσει για να φύγει, αυτό σηµαίνει ότι ο φύλακας εισήλθε 

στη ζώνη πτήσεως. Το εύρος της ζώνης πτήσεως εξαρτάται από το βαθµό εξηµέρωσης του 

ζώου. Το σηµείο ισορροπίας είναι συνήθως στην ωµοπλάτη του ζώου. Όλα τα είδη των 

παραγωγικών ζώων θα προχωρήσουν προς τα εµπρός εάν ο φύλακας στέκεται πίσω από το 

σηµείο ισορροπίας. Θα κινηθούν προς τα πίσω όταν ο φύλακας στέκεται µπροστά από το 

σηµείο ισορροπίας. Μια κατά προσέγγιση εκτίµηση της ζώνης πτήσης µπορεί να γίνει 

πλησιάζοντας το ζώο και σηµειώνοντας σε ποια απόσταση το ζώο αποµακρύνεται. 
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Σχήµα 3.4 Απεικόνιση του σηµείου ισορροπίας (βλέπε κείµενο για λεπτοµέρειες) 

Ορθές πρακτικές για τους χειρισµούς των ζώων κατά τη φόρτωση 

159. Τα βοοειδή είναι κοινωνικά ζώα. Είναι λιγότερο αγχωµένα όταν έχουν συντροφιά 

άλλων βοοειδών. Έτσι πρέπει να χειρίζονται ανά οµάδες ώστε να ελαχιστοποιείται το 

άγχος και να διευκολύνεται ο χειρισµός και να διεκπεραιώνεται µε ασφάλεια. Τα 

ενήλικα βοοειδή µπορούν να φορτώνονται και να εκφορτώνονται σε οµάδα 

ακολουθώντας τον επικεφαλής. 

160. Είναι σηµαντικό να γίνεται σεβαστός ο χωρισµός των οµάδων στο φορτηγό, αλλά, 

εάν είναι απαραίτητο, µπορούν να υποδιαιρεθούν σε οµάδες µικρότερες για καλύτερο 

χειρισµό. Ο συνιστώµενoς αριθµός ζώων που πρέπει να τα χειρίζονται µαζί διαφέρει, 

ανάλογα µε τα είδη: λαµβάνεται υπόψη η συµπεριφορά των ζώων, αλλά και η 

ασφάλεια κατά τον χειρισµό. 

161. Τα βαρύτερα βοοειδή πρέπει να µεταφέρονται στον κάτω όροφο του 
οχήµατος για να διατηρούν την ισορροπία του κατά την οδήγηση. Εάν το όχηµα δεν 

είναι γεµάτο, φορτώστε τα βοοειδή στον κάτω όροφο και στον µπροστινό θάλαµο. 

162. Όταν δεν υπάρχει πάνω όροφος, µπορεί να εγκατασταθεί εξοπλισµός για την πρόληψη 

της αναβατικής συµπεριφοράς που µπορεί να προκαλέσει άγχος, πτώσεις και 

τραυµατισµούς.  

163. Ο χειριστής, προκειµένου να λάβει υπόψη την όραση των βοοειδών, πρέπει να 

τοποθετηθεί στο πλάι και πίσω από τα ζώα, προκειµένου να εισέλθει αργά στη ζώνη 

πτήσεως και να τα προκαλέσει να µετακινηθούν ήρεµα. 

164. ∆ιάδροµοι µε συµπαγή τοιχώµατα, ιδιαίτερα αν είναι κυρτά, συνιστάται να 

υπάρχουν για να βελτιώνουν την κίνηση, διότι τα ζώα δεν µπορούν να δουν τυχόν 

εµπόδια και θα συνεχίσουν να κινούνται προς τα εµπρός. 

165. Όταν τα ζώα δένονται στο όχηµα, η πρόσδεσή τους πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε τα ζώα να µην µπορούν να τραυµατιστούν αλλά να µπορούν να φάνε και 
πιούν σωστά. ∆εµένα και ελεύθερα ζώα ή κερασφόρα και µη κερασφόρα βοοειδή δεν 

πρέπει να αναµειγνύονται κατά τη µεταφορά. 

166. Σκαλοπάτια, ασυνέχειες, στενώσεις και καµπύλες σε ορθή γωνία θα πρέπει να 

αποφεύγονται ή να περιορίζονται. 

167. Τα ζώα µπορούν να επιβραδύνουν το βήµα τους από την παρουσία αντικειµένων 

στους τοίχους κατά µήκος της διαδροµής (υφάσµατα, ποδιές και πλαστικές σακούλες), 
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από τα δίκτυα των καναλιών ή γεωτρήσεων ή από την υφή του δαπέδου που µπορεί 

να έχει διαφορετικά χρώµατα. Αυτά θα πρέπει να αποφεύγονται κατά τη φόρτωση. 

168. Αποφύγετε τις αντιθέσεις του φωτός στη ράµπα φόρτωσης ή αφήστε στα ζώα 

κάποιο χρόνο για να προσαρµοστούν σε αυτές. Στρωµνή στη ράµπα εκφόρτωσης 

µπορεί να βελτιώσει την εκφόρτωση όταν αντανακλά το ηλιακό φως. 

169. Η φόρτωση και εκφόρτωση δεν θα πρέπει να γίνεται µε φορά προς την ανατολή  ή 

αντίστοιχα τη δύση του ηλίου, γιατί η άµεση ηλιακή ακτινοβολία µπορεί να 

παρεµποδίσει, την όραση των ζώων και των χειριστών. Πρέπει να επιλεγεί 

προσανατολισµός όπου η άµεση ηλιακή ακτινοβολία δε θα παρεµποδίζει τη µετακίνηση 

ζώων και τις δραστηριότητες των συνοδών. Αφαιρέστε αντικείµενα που εµποδίζουν 

την κυκλοφορία µεταξύ της ράµπας φόρτωσης και την περιοχή 

φόρτωσης/εκφόρτωσης.  

170. Υψίσυχνοι ήχοι, όπως φωνές, µεταλλικοί ήχοι και συριγµοί θα πρέπει να 
αποφεύγονται προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί η καταπόνηση, εκτός εάν είναι 

αναγκαίο να χρησιµοποιηθούν για να προχωρήσει ένα ζώο που είναι δεν πρόθυµο να 

µετακινηθεί.  

171. Τα βοοειδή είναι ευαίσθητα στον πόνο. Τυχόν χτυπήµατα (µε µπαστούνι) θα πρέπει να 

αποφεύγονται, εκτός εάν είναι αναγκαίο να χρησιµοποιηθούν για να προχωρήσει ένα 

ζώο που έχει σταµατήσει.  

172. Ηλεκτρικές βουκέντρες δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται, εκτός από 

περιπτώσεις που αφορούν ενήλικα βοοειδή, τα οποία αρνούνται να µετακινηθούν και 

όταν άλλα εργαλεία/πρακτικές δεν απέδωσαν και µόνον όταν το ζώο έχει σαφές 

άνοιγµα µπροστά του για να κινηθεί. 

173. Οι χειριστές πρέπει να φορούν προστατευτικό ιµατισµό µε σκούρα χρώµατα και να 

αποφεύγουν τα λαµπερά χρώµατα, καθώς οι εκτροφείς κατά κανόνα φορούν σκούρα 

ρούχα. 

 

Βέλτιστες πρακτικές για τους χειρισµούς των ζώων κατά τη φόρτωση 

174. Οι οµάδες ζώων θα πρέπει να διατηρούνται σταθερές και να περιορίζονται σε 5-6 

ενήλικα βοοειδή ή 10-15 µόσχους κατά τη διάρκεια της φόρτωσης. 

 
Σχήµα 3.5 Οι µόσχοι θα πρέπει να είναι σε οµάδες των 10-15 ζώων κατ’ ανώτατο όριο. 

175. Μην αναδιοργανώνετε τις οµάδες των βοοειδών εάν είναι δυνατό, ώστε να 

αποφευχθεί η καταπόνηση και ο ανταγωνισµός. 

176. Αφήστε τα ζώα να µετακινούνται στο κεκλιµένο επίπεδο µε σταθερή ταχύτητα βάδισης, 

µεγαλύτερη ταχύτητα θα προκαλέσει απώλεια ισορροπίας, ολίσθηση και πτώση. 

177. Κινούµενες αλυσίδες που κάνουν θόρυβο, κινούµενα πλαστικά που κάνουν θόρυβο, ή 

ταλαντούµενα σχοινιά, πλαστικά ή άλλα κινητά αντικείµενα που κινούνται, πρέπει να 

αποµακρυνθούν. 
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178. Η ζώνη πτήσεως ή ζώνη ασφαλείας των ζώων πρέπει να λαµβάνεται υπόψη 
κατά τη διάρκεια της φόρτωσης, γνωρίζοντας ότι διαφέρει ανάλογα µε τη µέθοδο 

εκτροφής και την ατοµική ικανότητα αντίδρασης. 

179. Μειώστε το θόρυβο στο ελάχιστο επίπεδο. Φωνές και ουρλιαχτά κατά τη φόρτωση 

και την εκφόρτωση πρέπει να αποφεύγονται, διότι τα ζώα αντιδρούν σε δυνατούς 

θορύβους και καθίσταται ευερέθιστα και δύσκολα στο χειρισµό. 

180. Εάν ένα ζώο σταµατήσει και αρνείται να προχωρήσει:    

 o Κατ’ αρχάς, ηρεµήστε και αφήστε και αυτό να ηρεµήσει, στη συνέχεια ελέγξτε 

ότι δεν είναι ασθενές, τραυµατισµένο ή µη ικανό προς µεταφορά. Στην περίπτωση αυτή, 

εκτελέστε την σχετική διαδικασία.       

 o ∆εύτερον, ελέγξτε για τυχόν εµπόδια στη διαδροµή (οπτικά ή κάποια 

πραγµατική κατάσταση) και αφαιρέστε τα αν είναι δυνατό, ή αλλάξτε το φωτισµό  αν 

υπάρχει αντίθεση φωτισµού. Αν τίποτε από αυτά δεν είναι δυνατό, τότε δώστε χρόνο 

στο ζώο να συνηθίσει το εµπόδιο το οποίο πρέπει να περάσει. 

 
Σχήµα 3.6 Οι µόσχοι µπορούν να φορτώνονται µε ατοµική βοήθεια. ©IDELE 

181. Οι µόσχοι µπορούν να φορτώνονται µε ατοµική βοήθεια (ένα χέρι πριν την κεφαλή, το 

άλλο χέρι στη ράχη) για να καθοδηγηθούν στη ράµπα.  

182. Όλοι οι φύλακες ζώων θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την αναµενόµενη 

συµπεριφορά των βοοειδών (φυλή/ηλικία/κατάσταση) και τη δοµή των 

εγκαταστάσεων, του διαθέσιµου χώρου και της διάταξης. 

183. Εκτιµήστε την ποιότητα της φόρτωσης (διαµέσου αυτοελέγχων) και 

παρακολουθήστε τη για την καλύτερη εκτίµηση του χρόνου φόρτωσης σε κάθε 

συνήθη τοποθεσία (εκµεταλλεύσεις, κέντρα συγκέντρωσης,...), λαµβάνοντας υπόψη 

τις εγκαταστάσεις φόρτωσης και το βαθµό αντίδρασης των βοοειδών. 
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4. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού  

4.1 Εισαγωγή 
Όσο µακρύτερο είναι το ταξίδι, τόσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να επηρεαστεί 

αρνητικά η ευζωία. Υπάρχουν τέσσερις βασικοί παράγοντες της µεταφοράς των ζώων, οι 

οποίοι έχουν αυξανόµενη επίδραση στην ευζωία καθώς αυξάνει η διάρκεια του ταξιδιού. 

Αυτοί έχουν να κάνουν µε τη φυσιολογική κατάσταση του ζώου, την τροφή και το νερό, 

την ανάπαυση και τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος. Εάν τα ζώα είναι ικανά, κατάλληλα 
προετοιµασµένα για το ταξίδι και το ταξίδι έχει προγραµµατιστεί σωστά, είναι 

πιθανό να φτάσουν στον προορισµό τους σε καλή κατάσταση ευζωίας και ικανά να 

επανέλθουν σύντοµα µετά την εκφόρτωση και ένα σχετικό µικρό διάστηµα ανάπαυσης. 

4.2 Οδήγηση  
 Οι οδηγοί παίζουν ένα από τους σηµαντικότερους ρόλους στη µεταφορά ζώντων ζώων. 

Συνήθως έχουν την πλήρη ευθύνη για θέµατα ευζωίας των ζώων στη διαδροµή. Ο τρόπος µε 

τον οποίο οι οδηγοί λειτουργούν στα οχήµατα, ο χρόνος τον οποίο αφιερώνουν στον έλεγχο 

της ευζωίας και το πόσο καλά είναι προετοιµασµένοι για να αντιµετωπίσουν επείγουσες 

καταστάσεις, επηρεάζουν καθοριστικά το αποτέλεσµα κάθε µεταφοράς ζώων.  

Όταν στέκονται σε ένα κινούµενο όχηµα, όλα τα ζώα παλεύουν να διατηρήσουν την ισορροπία 

τους και να αποφύγουν την επαφή µε άλλα ζώα. Εάν το όχηµα δεν κινείται οµαλά, τα ζώα θα 

αποτύχουν σε αυτή την προσπάθεια. Επιπλέον, η απότοµη οδήγηση επιδρά αρνητικά πάνω 

στην ευζωία των ζώων και αυξάνει το στρες και τον κίνδυνο τραυµατισµών. Τα βασικά 

προβλήµατα στην ευζωία που σχετίζονται µε την ποιότητα οδήγησης περιλαµβάνουν απώλεια 

της ισορροπίας. Στα πρόβατα, αυτός είναι ένας παράγοντας πρόκλησης στρες που σχετίζεται 

µε τη µεταφορά επειδή η ασταθής οδήγηση τα υποχρεώνει σε συνεχείς προσαρµογές 
της στάσης τους  ώστε να διατηρήσουν την ισορροπία τους και να αποφύγουν την πτώση. 

Υπάρχει άµεση σχέση ανάµεσα στις οδηγικές ικανότητες, στην ποσότητα του στρες στα ζώα 

καθώς επίσης και στην αποδοτικότητα της επιχείρησης µεταφοράς. Ήπιες, σταθερές κινήσεις 

του οχήµατος επιτρέπουν στα ζώα να ηρεµούν κατά τη διάρκεια ενός δύσκολου και 

απρόβλεπτου ταξιδιού. Επιστηµονικές µελέτες έχουν καταδείξει ότι η απότοµη οδήγηση όχι 

µόνο αυξάνει το µετρήσιµο στρες των µεταφερόµενων ζώων, αλλά και µειώνει σηµαντικά την 

ποιότητα του παραγόµενου κρέατος. Εκτιµάται ότι υπάρχει διαφορά 20% στην κατανάλωση 

καυσίµου ανάµεσα στην οδήγηση σε έναν επίπεδο δρόµο µε ανοµοιόµορφες ταχύτητες  έως 

100km/h σε σύγκριση µε µια οµοιόµορφη και ασφαλή ταχύτητα των 80km/h. Εάν 

συναντήσετε ένα όχηµα που κινείται πιο αργά σε ένα δρόµο όπου δε µπορείτε να 

προσπεράσετε, είναι προτιµότερο να µείνετε πίσω και να διατηρήσετε ένα σταθερό ρυθµό 

οδήγησης  παρά να προκαλέστε µια δύσκολη κατάσταση την οποία δε µπορείτε να ελέγξετε.  

Οι αρχές της διαχείρισης ενός βαρέος οχήµατος HGV (Heavy Goods Vehicle) και η ικανότητα 

του ζώου να στηρίζεται µέσα σε αυτό µε ασφάλεια είναι οι ίδιες. Ωστόσο, ο οδηγός έχει τον 

πλήρη έλεγχο του οχήµατος αλλά µόνο µερικό έλεγχο των ζώων. Οι οδηγοί αντισταθµίζουν 

αυτό το έλλειµµα  µε την εφαρµογή των γνώσεών τους για το πως συµπεριφέρονται τα ζώα 

κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες. Τα µεταφερόµενα ζώα έχουν περισσότερη πίεση στα 

πόδια από όση το φορτίο στα λάστιχα του οχήµατος, και χρειάζεται να προσπαθήσουν πολύ 
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για να στηριχτούν σε αυτά. Όσο περισσότερη δύναµη πρέπει να καταβάλλουν, τόσο 

µεγαλύτερο στρες υφίστανται.  

Τα ήπια φρεναρίσµατα βοηθούν τα ζώα να στέκονται στα πόδια τους µε τη µικρότερη 

δυνατή προσπάθεια. Τα απότοµα φρεναρίσµατα έχουν σαν αποτέλεσµα περισσότερο στρες 

για τα ζώα, µε αρνητικές επιπτώσεις στην ευζωία τους και τελικά κακή ποιότητα κρέατος.  

Ορθές πρακτικές  για την οδήγηση 

184. Οι οδηγοί θα πρέπει να αναγνωρίζουν τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες 

εργάζονται. Υπάρχουν ελάχιστοι οδηγοί στους δρόµους στους οποίους απαιτούνται 

περισσότερες ικανότητες από ό,τι στους οδηγούς που µεταφέρουν ζώντα ζώα. Οι 

µεταφορείς ζώντων ζώων έχουν ένα όχηµα µε υψηλό κέντρο βάρους και ένα φορτίο 

ζωντανό και το οποίο δεν είναι δεµένο.  

185. Αποφύγετε τα απότοµα φρεναρίσµατα 

186. Προσπαθήστε να χρησιµοποιείτε σταθερό γκάζι 
187. Βεβαιωθείτε ότι τα φρένα και το σύστηµα φρεναρίσµατος είναι σωστά συνδεδεµένα 

188. Χρησιµοποιείστε το φρένο µηχανής ή την επιβράδυνση εάν χρειάζεται 

189. Προσαρµόστε αυτόµατο anti-lock φρένο 

190. Οδηγοί που ακολουθούν τις παρακάτω διαδικασίες, βοηθούν τα ζώα να φτάσουν στον 

προορισµό τους σε καλή κατάσταση:  

α. Ξεκινήστε σιγά και αποφύγετε τις γρήγορες στάσεις. Απότοµα ξεκινήµατα και 

στάσεις, απότοµες και γρήγορες στροφές κλπ, µπορεί να ρίξουν τα ζώα κάτω. 

β. ∆ιατηρείστε σε κίνηση τα φορτωµένα οχήµατα, ιδιαίτερα όταν επικρατεί 

ζέστη. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει µια συνεχής ροή αέρα που θα βοηθήσει τα 

ζώα να παραµένουν δροσερά και θα αποφεύγεται η δηµιουργία αερίων από τα 

ζωικά απόβλητα.  

γ. Προγραµµατίστε να κάνετε τακτικές στάσεις κατά τη µεταφορά ώστε να 

ελέγχετε την ευζωία των ζώων (Υπάρχουν ζώα πεσµένα? Φαίνεται κάποιο 

άρρωστο? Είναι πολύ κρύα ή πολύ ζεστά?).  

δ. Πραγµατοποιείστε ελέγχους ασφαλείας στο όχηµα όταν ελέγχετε και τα ζώα 

σε µια στάση. Βεβαιωθείτε ότι τα χωρίσµατα βρίσκονται στη θέση τους και είναι 

ασφαλή, οι πόρτες είναι καλά κλεισµένες και η στρωµνή επαρκής. 

ε. Ετοιµαστείτε να πάρετε αποφάσεις ή ακριβείς οδηγίες σχετικά µε το πώς θα 

φροντίσετε τα ζώα ανάλογα µε τις µεταβαλλόµενες συνθήκες του καιρού.  

 
Βέλτιστες πρακτικές στην οδήγηση 

191. Οι οδηγοί θα πρέπει να ελαχιστοποιούν το χρόνο κατά τον οποίο το όχηµα που 

µεταφέρει ζώα δεν βρίσκεται υπό έλεγχο, ιδιαίτερα εάν υπάρχει κάποιος πιθανός ή 

ορατός κίνδυνος για την ευζωία. 

192. Οι οδηγοί θα πρέπει να αποφεύγουν την οδήγηση σε ώρες αιχµής εάν αυτό είναι 

δυνατό.  

193. Οι οδηγοί θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κατά τη διάρκεια ελέγχων στο δρόµο 
έχουν προτεραιότητα. Η προτεραιότητα είναι προς όφελος των ζώων.  

194. Οι οδηγοί θα πρέπει να  ζητούν προτεραιότητα σε περίπτωση καθυστερήσεων 

που οφείλονται σε ατυχήµατα.  

195. Πρέπει να γίνονται έλεγχοι ρουτίνας στα µέσα µεταφοράς και στις πρακτικές των 

µεταφορέων που έχουν να κάνουν µε το αν: 

α. Ο οδηγός γνωρίζει τις ενέργειες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και τις έχει 

διαθέσιµες στην καµπίνα του, 

β. Το όχηµα είναι σε καλή κατάσταση (πλευρές, δάπεδο, ράµπες και είσοδοι) 
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γ. Ο οδηγός φεύγει εντός 15 λεπτών µετά τη φόρτωση των ζώων, 

δ. Ο οδηγός γνωρίζει τις απαιτήσεις της εκτροφής  για φόρτωση και στρωµνή 

ε. Επαρκής ποσότητα νερού είναι διαθέσιµη για τα ζώα,  

στ. Ο οδηγός έχει την ικανότητα να θέτει σε λειτουργία το µηχανικό αερισµό 

κατά τη διάρκεια του ταξιδιού εάν απαιτείται,  

ζ. ελέγχεται η συµπεριφορά των βοοειδών κατά τις περιόδους ανάπαυσης  (π.χ. 

αναπνοές, εφίδρωση κλπ). 

4.3. Έλεγχος µικροκλίµατος 
Το εσωτερικό θερµικό µικροκλίµα στα οχήµατα είναι βασικός παράγοντας της 
ευζωίας των ζώων και µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό παράγοντα κινδύνου αναφορικά µε 

τη θερµική καταπόνηση των ζώων λόγω κρύου ή ζέστης.  

Η θερµοκρασία και η υγρασία είναι εξίσου σηµαντικά σε σχέση µε τον κίνδυνο της θερµικής 

καταπόνησης. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό, το αποδεκτό εύρος θερµοκρασίας για 
ενήλικα βοοειδή είναι µεταξύ 5°C και 30°C, µε ανοχή ± 5°C. Αυτό ουσιαστικά σηµαίνει 

ουσιαστικά ένα εύρος 0°C έως 35°C. Για τις θηλάζουσες αγελάδες το αποδεκτό εύρος είναι 

5°C έως 15°C. Κάτω από τους 5°C αυτές οι αγελάδες χρειάζονται επιπλέον ενέργεια για 

πρέπει να παραµείνουν ζεστές. Πάνω από τους 21°C οι θηλάζουσες αγελάδες µπορεί να 

ξεκινήσουν να δείχνουν τα πρώτα συµπτώµατα θερµικής καταπόνησης, ανάλογα µε την 

υγρασία του αέρα. Αυξηµένη υγρασία θα έχει αρνητικό αντίκτυπο, βλ. Σχήµα 4.1. 

Το εξωτερικό περιβάλλον (καιρός) θα καθορίσει τις ιδιότητες του αέρα του εξαερισµού που 

εισέρχονται στο όχηµα. Επιπλέον, οι θερµικές συνθήκες επί του οχήµατος επηρεάζονται από 

τα προϊόντα µεταβολισµού θερµότητας και υγρασίας  των ζώων στο όχηµα. Η επιπλέον 

θερµότητα και υγρασία θα συντελέσουν σε έναν αυξηµένο κίνδυνο θερµικής καταπόνησης σε 

θερµές καιρικές συνθήκες, αλλά σε ψυχρότερες συνθήκες η διαχείριση της διαθέσιµης 

θερµότητας και υγρασία µπορεί να είναι επωφελής. Η ποσότητα της θερµότητας και της 

υγρασίας στο εσωτερικό του οχήµατος θα εξαρτηθεί εποµένως από τις εξωτερικές συνθήκες 

και τον αριθµό, τα είδη και την ηλικία των ζώων που µεταφέρονται, καθώς και από τον ρυθµό 

εξαερισµού. 

Καθοριστική σηµασία για την εκτίµηση του κινδύνου θερµικής καταπόνησης είναι η 
παρακολούθηση του εσωτερικού θερµικού περιβάλλοντος στα οχήµατα και ο κίνδυνος 

της θερµικής καταπόνησης µπορεί να διαχειριστεί µε κατάλληλα συστήµατα εξαερισµού, 

πρωτόκολλα και ρυθµό όγκου ροής. Ως εκ τούτου ο πρωταρχικός κίνδυνος ή οι παράγοντες 

κινδύνου που συνδέονται µε τα περιβάλλοντα εντός των οχηµάτων είναι η θερµοπληξία υπό 

θερµές καιρικές συνθήκες και ανεπαρκή αερισµό, καθώς και η εν ψυχρώ καταπόνηση που 

προκύπτει από κρύες καιρικές συνθήκες και υπεραερισµό. Τοπική ψύξη λόγω συναγωγής ή 

υπερβολικής διαβροχής των ζώων λόγω εισροή υδάτων, βροχής ή χιονιού µπορεί να 

προκαλέσει καταπόνηση λόγω ψύχους. Κατά συνέπεια, είναι σαφές ότι ο αερισµός είναι η 

κύρια µέθοδος αερισµού για την αποµάκρυνση της θερµότητας και της υγρασίας που 

παράγονται από τα ζώα µέσα στο όχηµα κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. 

Μπορεί να προτείνεται ότι η υπερβολική θερµότητα είναι πιθανώς µεγαλύτερο 
πρόβληµα για τα ζώα από ότι το υπερβολικό κρύο. Ένα κατάλληλο σύστηµα αερισµού 

πρέπει να έχει αρκετά µεγάλα ανοίγµατα εξαερισµού, που διέρχονται από όλο το µήκος του 

οχήµατος στο  ύψος των ζώων. Ο ανεπαρκής αερισµός κατά τη µεταφορά αυξάνει σηµαντικά 

τη θνησιµότητα. Οι οδηγοί πρέπει να εξετάζουν ανά πάσα στιγµή τον εξαερισµό, ακόµα και 

όταν το όχηµα είναι ακίνητο και κατά τη διάρκεια των υποχρεωτικών διαλλειµάτων του 

οδηγού. Η σταθερή παροχή καθαρού αέρα σε όλα τα ζώα επάνω σε ένα όχηµα είναι 
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ουσιαστικής σηµασίας για την υποστήριξη της υγείας, και για την  αποµάκρυνση της 

περίσσειας υγρασίας και θερµότητας που προέρχεται από τα σώµατα των ζώων. Υπάρχει 
πάντα απαίτηση για ελάχιστο ρυθµό εξαερισµού ανεξάρτητα από τις καιρικές 
συνθήκες ή τις συνθήκες που αφορούν τα ζώα. Η πρόκληση για τον τοµέα των 

µεταφορών είναι η παροχή επαρκούς εξαερισµού όταν το όχηµα είναι ακίνητο, καθώς και 

κατά τη διάρκεια της οδήγησης µε ταχύτητα 80 km/h ένα ψυχρό πρωινό. 

 

 
Σχήµα 4.1 Οι διαδραστικές επιπτώσεις της υγρασίας και της πραγµατικής θερµοκρασίας στη 

θερµοκρασία που γίνεται αντιληπτή. 

Ορθές πρακτικές για τον έλεγχο του µικροκλίµατος 

196. Όταν ένα όχηµα κινείται, ο αέρας  έχει την τάση να µετακινούνται από το οπίσθιο 

προς το εµπρόσθιο µέρος του οχήµατος. Ο ενεργός (µηχανικός) εξαερισµός δίνει 

µεγαλύτερη δυνατότητα να τροποποιηθούν οι συνθήκες γύρω από τα ζώα από ό,τι ο 

παθητικός εξαερισµός - ιδίως στα ακίνητα οχήµατα. Όταν έχει ζεστό καιρό, να 
αποφεύγετε το παρκάρισµα σε χώρους µε ήλιο για µακρό χρονικό διάστηµα. 

Πρακτικά, σταθµεύετε τα οχήµατα που δε διαθέτουν µηχανικό αερισµό σε ορθή γωνία 
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προς την κατεύθυνση του αέρα, µε αρκετά ανοίγµατα για τη βελτιστοποίηση της ροής 

του αέρα στο όχηµα.  

197. Επαρκής αερισµός θα πρέπει να είναι διαθέσιµος συνεχώς όταν τα ζώα 

βρίσκονται εντός του οχήµατος. 

198. Ποτέ µην αφήνετε ένα όχηµα/ρυµουλκούµενο µε ζώα ακίνητο κάπου χωρίς να 
λειτουργεί ο εξαερισµός και χωρίς να υπάρχει συνοδός κοντά. 

199. Σε συνθήκες υψηλών θερµοκρασιών, συστήνεται η ελαχιστοποίηση του αριθµού 
των στάσεων. ∆ιαφορετικά, όταν είναι εφικτό, το ρυµουλκούµενο θα πρέπει να 

σταθµεύει σε χώρο σκιερό που επιτρέπει ένα ρεύµα αέρα να περνά µέσα από τα 

πλαϊνά του ρυµουλκούµενου, και η ράµπα φόρτωσης να είναι ανοιχτή. Μην 

σταθµεύετε κοντά σε άλλα οχήµατα γιατί υπάρχει πιθανότητα για µειωµένη ροή του 

αέρα και αυξηµένο κίνδυνο µεταφοράς ασθενειών. 

200. Οι καιρικές συνθήκες και ιδίως οι συνθήκες θερµοκρασίας πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη όταν γίνονται απρογραµµάτιστες στάσεις ή κατά τη στάθµευση του οχήµατος. 

 
Βέλτιστες πρακτικές για τον έλεγχο του µικροκλίµατος 

201. Η συµπεριφορά των ζώων και η κατανοµή του χώρου µέσα στο όχηµα  θα 
πρέπει να ελέγχονται και κάθε µη φυσιολογική συµπεριφορά που σχετίζεται µε 

ανεπαρκή αερισµό θα πρέπει να καταγράφεται και να αντιµετωπίζεται. 

202. Θα πρέπει να γίνονται ενέργειες και να καταγράφονται εάν τα ζώα εµφανίζουν 

σηµάδια υπερέκθεσης σε τοξικά αέρια, όπως µάτια που δακρύζουν, ρινικό έκκριµα 

και βήχας, έµετος, οφθαλµικές διαταραχές  ώστε τα ζώα να αποµακρύνονται ή να 

µειώνονται τα τοξικά αέρια µε τη βελτίωση του αερισµού ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 

203. Το αποδεκτό εύρος θερµοκρασιών για ενήλικα βοοειδή είναι 0 έως 35 °C, ωστόσο ως 

βελτίωση της πρακτικής, η θερµοκρασία θα πρέπει να διατηρείται µεταξύ 5 και 
30 °C. 

204. Για θηλάζουσες αγελάδες το αποδεκτό εύρος είναι 5 °C - 15 °C. Άνω των 21 °C 

οι θηλάζουσες αγελάδες µπορεί να παρουσιάσουν θερµοπληξία εάν η υγρασία είναι 

υψηλή. Αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται. 

205. Κατά τη διάρκεια ψυχρού καιρού θα πρέπει να εφαρµόζονται ενέργειες για βελτίωση 

της κατάστασης όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ζώα κρυώνουν πολύ. Οι ενέργειες 

αυτές περιλαµβάνουν: 

o Μειώστε το διαθέσιµο χώρο ανάµεσα στα ζώα εάν έχουν περισσότερο από τον 

ελάχιστο απαιτούµενο (π.χ. ζώα αναπαραγωγής) 

o Παρέχετε επιπλέον στρωµνή ή µόνωση  

o Αυξήστε την προστασία από τις καιρικές συνθήκες για τα ζώα που 

βρίσκονται στο όχηµα. Προστατέψτε τα ζώα από ρεύµατα αέρα κατά τη διάρκεια 

ψύχους µε την τροποποίηση των πτερυγίων ή των ανοιγµάτων και τη χρήση 

πανιών προστασίας µε πρόβλεψη και για τις συνολικά ορθές συνθήκες αερισµού.  

o Περιµένετε για υψηλότερες θερµοκρασίες. 

o Περιορίστε τις κινήσεις του αέρα µέσα από τα οχήµατα χρησιµοποιώντας 

πλευρικά καλύµµατα που εµποδίζουν µερικώς τα ρεύµατα αέρα ανάµεσα στα 

ρυµουλκούµενα. Εξασφαλίστε παράλληλα επαρκή αερισµό. 

o ∆ιατηρείστε τα ζώα όσο το δυνατό πιο στεγνά. Η αποστολή βρεγµένων 

ζώων µπορεί να προκαλέσει θάνατο από έκθεση σε ρεύµατα αέρα. Ακόµη και το 

τρίχωµα των βοοειδών δε µπορεί να τα προστατεύσει από ψυχρό ρεύµα αέρα 

όταν αυτό είναι πολύ βρεγµένο.  

o Προστατέψτε τα ζώα από παρατεταµένη έκθεση σε ψυχρή βροχή και 
παγετό. Αυτού του είδους οι κατακρηµνίσεις µπορεί να είναι θανατηφόρες για 
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τα ζώα. Ακόµη και το παχύ τρίχωµα των βοοειδών δεν θα τα προστατέψει από 

την ψύξη που προκαλείται από τη διαβροχή του τριχώµατος από παγωµένες 

κατακρηµνίσεις. 

o Προ-θερµάνετε τα οχήµατα χρησιµοποιώντας θερµαντήρες πριν τη φόρτωση, 

ιδιαίτερα για τους µόσχους. 

o Προλαµβάνετε το πάγωµα των ποτιστρών και/ή των σωλήνων νερού µε τη 

χρήση θερµαντήρων ή µε την προσθήκη (διαθέσιµων στο εµπόριο) µιγµάτων 

όπως η γλυκερίνη και η γλυκόζη στο νερό. 

206. Κατά τις θερµές περιόδους, τα ζώα πρέπει να ελέγχονται µε κάθε ευκαιρία για 

σηµάδια θερµικής καταπόνησης. Ενέργειες βελτίωσης της κατάστασης πρέπει να 

εφαρµόζονται όταν τα ζώα εµφανίζουν σηµάδια ότι υποφέρουν από τη ζέστη. Οι 

ενέργειες αυτές περιλαµβάνουν: 

o Αύξηση του διαθέσιµου χώρου ανάµεσα στα ζώα τουλάχιστον κατά 30% – 

µια απόφαση που πρέπει να ληφθεί πριν την πραγµατική έναρξη της φόρτωσης 

και λαµβάνοντας υπόψη τον υψηλότερο κίνδυνο έλλειψης ισορροπίας σε αυτή 

την περίπτωση. 

o Παροχή νερού ή διαλυµάτων ηλεκτρολυτών. 

o Αύξηση του αερισµού. 
o Χρήση οχηµάτων ελεγχόµενου µικροκλίµατος.  
o Καθυστέρηση έναρξης του ταξιδιού έως ότου υπάρξουν χαµηλότερες 

θερµοκρασίες, π.χ. τις βραδινές ώρες 

o Παροχή πόσιµου νερού στα ζώα όσο το δυνατό συχνότερα. 

4.4. ∆ιαστήµατα παροχής τροφής και νερού 
Η µεταφορά νεαρών µόσχων (ιδίως για τα ταξίδια µεγάλης διάρκειας) επιβάλλει 

συγκεκριµένες προκλήσεις όσον αφορά την παροχή τροφής και το πότισµα. Η παροχή τροφής 

και νερού σύµφωνα µε τον κανονισµό είναι συχνά αδύνατη καθώς οι µόσχοι δεν θα 

χρησιµοποιήσουν τον παρεχόµενο εξοπλισµό. Οι µόσχοι µπορούν να ταΐζονται και να 

ποτίζονται µε επιτυχία (ή να τους παρέχεται γάλα/υποκατάστατα γάλακτος/ηλεκτρολύτες) 

µετά την εκφόρτωση και αυτό θα πρέπει να πραγµατοποιείται σε ένα σηµείο ελέγχου, αγορά 

ή κέντρο συγκέντρωσης. 

 
Σχήµα 4.2 Επαρκής ποσότητα τροφής πρέπει να είναι διαθέσιµη. 
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Ορθές πρακτικές για την παροχή τροφής και νερού 

207. Οι διοργανωτές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν επαρκείς ζωοτροφές για το 

ταξίδι (σύµφωνα µε τις απαιτήσεις για διαδροµές άνω των 8 ωρών), που ενδέχεται να 

απαιτεί τη µεταφορά µέχρι 300 - 400 kg άχυρου. 

208. Στο µέτρο του δυνατού, ο φύλακας, ο εκτροφέας, ή ο αποστολέας των ζώων θα πρέπει 

να παρέχει ζωοτροφές οι οποίες έχουν ήδη καταναλωθεί από τα ζώα που 

πρόκειται να µεταφερθούν, δηλαδή ο εκτροφέας παρέχει κατάλληλη τροφή για τα ζώα 

αυτά για να αποφευχθούν τυχόν απότοµες µεταβολές στη σύνθεση της. 

209. Ο µεταφορέας θα πρέπει να παρέχει στα ενήλικα ζώα µια διατροφή 2 kg ανά 100 
kg ζώντος βάρους αποτελούµενη από σανό καλής ποιότητας εφόσον είναι 

αναγκαίο κατά τη διάρκεια των στάσεων για ανάπαυση και σε σηµεία ελέγχου για ταξίδια 

µεγάλης διάρκειας άνω των 8 ωρών (ή, όταν αυτό είναι δυνατόν και ανάλογα µε την 

ηλικία των ζώων). 

210. Οι µεταφορείς θα πρέπει να αποφεύγουν την παροχή χλωρών, ζουµερών, 
συµπυκνωµένων και τροφών υψηλής ενέργειας. Ωστόσο, τα παχυνόµενα ζώα που 

είναι συνηθισµένα στις ζωοτροφές υψηλής ενέργειας µπορούν να µείνουν σε αυτή τη 

διατροφή. Χλωρές ή ζουµερές ζωοτροφές θα οδηγήσουν στην παραγωγή υγρής κοπριάς 

των ζώων. Αυτό µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη ρυπαρότητα µεταξύ τους όταν 

βρίσκονται σε στενή εγγύτητα κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. Οι ακαθαρσίες µπορούν 

να οδηγήσουν σε υπερβολική δροσιά κατά τη διάρκεια ψυχρών καιρικών συνθηκών. Οι 

συµπυκνωµένες και οι τροφές υψηλής ενέργειας µπορούν να προκαλέσουν πεπτικά 

προβλήµατα σε ενήλικα βοοειδή. 

211. Ο µεταφορέας θα πρέπει να παρέχει συµπυκνωµένη τροφής µε βάση τα σιτηρά 
στους παχυνόµενους µόσχους κατά τις στάσεις για ανάπαυση. Ωστόσο, απότοµες 

αλλαγές στη διατροφή τους µπορεί να τους προκαλέσει ασθένειες. Έτσι, αν οι µόσχοι 

έχουν συνηθίσει να τρώνε σανό, αυτός πρέπει να συµπεριληφθούν στη διατροφή τους. 

214. Κάθε διαµέρισµα ή χώρος στο όχηµα θα πρέπει να διαθέτει 2 ποτίστρες. 

215. Οι ποτίστρες πρέπει να σχεδιάζονται, να κατανέµονται και να τοποθετούνται ώστε να 

επιτρέπουν την πρόσβαση από τα ζώα, όπως απαιτείται για ταξίδια άνω των 8 ωρών. Οι 

ποτίστρες θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε τα ζώα να είναι εξοικειωµένα µαζί 

τους, και να τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν µια κανονική στάση 

του σώµατος κατά την πόση. Επίσης συνίσταται επιπλέον πότισµα από κουβάδες ή 

ταΐστρες που βρίσκονται επί του οχήµατος. 

216. Οι ποτίστρες και οι γραµµές τροφοδοσίας θα πρέπει να σχεδιάζονται και να 

συντηρούνται ώστε να αποφεύγεται η διαρροή, η υπερχείλιση και η ρύπανση. 

217. Οι ποτίστρες και οι γραµµές τροφοδοσίας πρέπει να επιθεωρούνται και να 
ελέγχονται τακτικά.  

218. Το σύστηµα παροχής νερού πρέπει να είναι αποτελεσµατικό και ορθά συντηρηµένο 

ανά πάσα στιγµή. Τα βοοειδή ή οι µόσχοι πρέπει να είναι εξοικειωµένοι µε τα συστήµατα 

παροχής νερού που υπάρχουν π.χ. τα συστήµατα για τη διατροφή µόσχων µπορεί να 

είναι εφοδιασµένα µε ελαστικές θηλές για να παρέχεται κρύο ή θερµό γάλα, 

υποκατάστατα γάλακτος ή διαλύµατα ηλεκτρολυτών. 
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Σχήµα 4.3 Εξασφαλίστε ότι το σύστηµα παροχής νερού είναι καθαρό, ορθά συντηρηµένο 

και λειτουργικό. ©Dr Rabitsch 

219. Η χωρητικότητα του οχήµατος για νερό/παροχή νερού (σε οχήµατα υψηλών 

προδιαγραφών για ταξίδια άνω των 8 ωρών), θα πρέπει να βασίζεται στις γνωστές 
απαιτήσεις ανάλογα µε την ηλικία και τον τύπο του ζώου (στάδιο παραγωγής). 

220. Τα συστήµατα των ποτίστρων θα πρέπει να ελέγχονται σε κάθε στάση και να 

γεµίζονται (µέχρι την κορυφή) µε φρέσκο πόσιµο νερό όταν αυτό είναι διαθέσιµο.  

221. Τα βοοειδή πρέπει να έχουν πρόσβαση σε νερό έως τη στιγµή της αναχώρησης, 

αλλά δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να πίνουν υπερβολικά. Τα βοοειδή που 

καταναλώνουν µεγάλες ποσότητες νερού, τείνουν να ασθενήσουν κατά τη διάρκεια της 

µεταφοράς. 

222. Η παροχή νερού θα πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον σε καθηµερινή βάση, και 

τουλάχιστον δύο φορές ηµερησίως σε θερµές ή πολύ ψυχρές καιρικές συνθήκες, ώστε 

να εξασφαλίζεται ότι οι τηρούνται οι απαιτήσεις των ζώων. 

223. Οι ταχύτητες ροής για όλες τις συσκευές ποτίσµατος (π.χ. θηλές ποτίσµατος, 

δοχεία, ταΐστρες) θα πρέπει να παρακολουθούνται για να εξασφαλίζεται ότι όλα τα ζώα 

έχουν πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες νερού. 

224. Οι ποτίστρες ή οι γραµµές παροχής νερού δεν πρέπει να παρουσιάζουν διαρροή 
ή υπερχείλιση, ώστε να αποφευχθεί η επιδείνωση της ποιότητας της στρωµνής, η 

διαβροχή των ζώων και η αύξηση της υγρασίας, τα οποία ενδέχεται να θέτουν σε 

κίνδυνο την υγεία και την ευζωία των ζώων. 

225. Οι µεταφορείς πρέπει να παρέχουν καλής ποιότητας καθαρό νερό στο ζωικό 

κεφάλαιο κατά τις στάσεις  για ανάπαυσης. Η υψηλή αλατότητα θα προκαλέσει  στα ζώα 

την τάση να πίνουν περισσότερο, µε αποτέλεσµα ενδεχοµένως την υπερβολική 

κατανάλωση. Νερό µε πολύ χαµηλό ή πολύ υψηλό pH µπορεί να προκαλέσει πεπτικές 

διαταραχές. Το νερό που περιέχει φύκια και µύκητες δεν θα πρέπει ποτέ να δίνεται σε 

βοοειδή. Ορισµένα είδη φυκών/µυκήτων είναι τοξικά. Ορισµένα ζώα µπορεί να 

αποφεύγουν το χλωριωµένο νερό. 

226. Οι οδηγοί θα πρέπει να ακολουθούν προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης οποιωνδήποτε 

χηµικών ουσιών που προστίθενται για τον καθαρισµό του νερού.  

 

Βέλτιστες πρακτικές για την ανάπαυση και την παροχή τροφής και νερού 

227. Η παροχή υγρών τροφών σε µόσχους κατά τη διάρκεια της µεταφοράς θεωρείται ότι 

είναι αδύνατη πρακτικά  µε τους σύγχρονους σχεδιασµούς των φορτηγών. Μετά από 9 

ώρες µεταφοράς, πρέπει να παρέχεται περίοδος ανάπαυσης τουλάχιστον 1 ώρας 
στους µη απογαλακτισµένους µόσχους, έτσι ώστε να παρέχονται υγρά και/ή 
τροφή (γάλα). Αυτό συνήθως απαιτεί την εκφόρτωση των ζώων (π.χ. σε σηµείο 
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ελέγχου). Γάλα ή άλλη κατάλληλη υγρή τροφή θα πρέπει να παρέχεται µέσω ενός 

συστήµατος µε ελαστικές θηλές. Οι µόσχοι πρέπει να τρέφονται ατοµικά και στη 

συνέχεια να αναπαύονται για ένα κατάλληλο χρονικό διάστηµα πριν να ταξιδέψουν εκ 

νέου. 

228. Μια ακόµη καλύτερη πρακτική είναι η µεταφορά µόνο µόσχων ηλικίας άνω των 8 
εβδοµάδων, όταν µπορεί να απογαλακτιστούν ή να έχουν απογαλακτιστεί. 

229. Οι µεταφορείς θα πρέπει ποτίζουν τα ζώα χειρωνακτικά κατά τη διάρκεια θερµών 

καιρικών συνθηκών και ιδίως κατά τη διάρκεια των καθυστερήσεων. Αυτή είναι η µόνη 

εγγύηση ότι όλα τα ζώα λαµβάνουν αρκετό νερό. 

4.5. Φροντίδα για τα ασθενή ή 
τραυµατισµένα ζώα 

Τα ασθενή  ή τραυµατισµένα ζώα όσον αφορά τη µεταφορά ανήκουν σε 3 κατηγορίες.  

α. Ζώα τα οποία αναγνωρίστηκαν ως ασθενή ή τραυµατισµένα στο σηµείο 
αναχώρησης.  

β. Ζώα τα οποία αναγνωρίζονται ως ασθενή ή τραυµατισµένα κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού, 

γ. Ζώα τα οποία αναγνωρίζονται ως ασθενή ή τραυµατισµένα στο σηµείο άφιξης ή 
στο σηµείο ελέγχου. 

Ορισµένα ζώα µπορεί να ανήκουν σε περισσότερες από µια από τις παραπάνω κατηγορίες. 

Ωστόσο, αν τα ζώα διαγνωστούν ως ασθενή ή τραυµατισµένα κατά τη διάρκεια του ελέγχου 

πριν την αναχώρηση στον τόπο προέλευσης, πρέπει να θεωρηθούν ως µη ικανά για µεταφορά 

και να µη φορτωθούν (δείτε επίσης 2.4.2 Ικανότητα για µεταφορά). Ζώα που αναγνωρίζονται 

ως ασθενή ή τραυµατισµένα στο τέλος του ταξιδιού θα πρέπει να διαχειρίζονται από την 

αρµόδια υπηρεσία στον τόπο προορισµού π.χ. τον κτηνίατρο ενός σφαγείου ή ενός σηµείου 

ελέγχου. 

Μόνο σε ζώα που αναγνωρίζονται ως ασθενή ή τραυµατισµένα κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού θα γίνει αναφορά στον παρόντα οδηγό. Αυτά τα ζώα µπορεί να αναγνωριστούν 

κατά τη διάρκεια ελέγχου ρουτίνας σε περίπτωση στάσης του οχήµατος ή σε στάσεις που 

γίνονται ειδικά για έλεγχο (π.χ. επιπλέον στάσεις όταν έχει πολύ ζέστη)  και µπορεί να 

ανήκουν σε µια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες: 

o Ζώα τα οποία έχουν πέσει ή έχουν παγιδευτεί ή είναι τραυµατισµένα π.χ. ως 

αποτέλεσµα επίθεσης από άλλο ζώα και φέρουν ξεκάθαρη αλλοίωση ή κάταγµα. 

o Ζώα τα οποία εµφανίζουν ένα τραύµα όπως κήλη ή πρόπτωση ή εξάρθρωση. 

o Ζώα τα οποία εµφανίζουν συµπτώµατα καταπόνησης λόγω ψύχους ή ζέστης 
και/ή αφυδάτωση. 

o Ζώα τα οποία φαίνεται να έχουν εµφανίζει συµπτώµατα µιας νόσου ή µιας 
λοίµωξης. 

o Αγελάδες που αποβάλλουν ή γεννούν κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. 

Αυτά τα ζώα θα πρέπει να εκτιµηθούν και να παρθούν άµεσες αποφάσεις σχετικά µε 

θεραπευτικές ενέργειες για την αποκατάστασή τους.  

Ορθές πρακτικές σχετικά µε τη φροντίδα ασθενών ή τραυµατισµένων ζώων κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού 

230. Ελέγξτε για τυχόν ασθενή, ανήσυχα ή τραυµατισµένα ζώα, τακτικά κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού. 
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231. Παρέχετε τροφή εάν τα ζώα εµφανίζουν συµπτώµατα πείνας ή κόπωσης (για 

παρατεταµένα ταξίδια ή όταν ενδέχεται η καταπόνηση εξαιτίας του ψύχους να έχει 

συµβάλει στην εγκαθίδρυση µεταβολικής καταπόνησης). 

232. Εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε ασθένεια ή τραυµατισµός κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

ο οδηγός πρέπει να επικοινωνήσει µε τον µεταφορέα, τον τόπο προορισµού ή 

σηµείο ελέγχου ή σφαγεία για επείγουσα σφαγή/εγκαταστάσεις σφαγείων, (όπου είναι 

διαθέσιµα) και τις (τοπικές) αρµόδιες αρχές και να συζητήσει τη διαδικασία λήψης των 

αναγκαίων κτηνιατρικών συµβουλών και υποστήριξης είτε κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού ή κατά την άφιξη. 

233. Αποµονώστε και θεραπεύστε ασθενή ζώα, εάν είναι αναγκαίο και δυνατό, και/ή 

αναζητήστε κτηνιατρική βοήθεια ή κανονίστε να σταµατήσετε σε εγκατάσταση 

έκτακτης ανάγκης (εάν υπάρχουν) για να εξασφαλιστεί ότι η δέουσα εκτίµηση της 

κατάστασης του ζώου µπορεί να ολοκληρωθεί. 

234. Ζώα που δεν είναι σε θέση να µετακινηθούν θα πρέπει να θανατώνονται επί του 
οχήµατος. 

 

Βέλτιστες πρακτικές σχετικά µε τη φροντίδα ασθενών ή τραυµατισµένων ζώων κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού 

235. Ο οδηγός έχει ένα κατάλογο έκτακτης ανάγκης επί του οχήµατος, ο οποίος 

περιλαµβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των σηµείων ελέγχου, των σηµείων 

ελέγχου, των κέντρων συγκέντρωσης, σταθµών παροχής φροντίδας και προµηθειών, 

εµπόρων ζωικού κεφαλαίου, σφαγείων, και αρµόδιων αρχών σε όλο το µήκος της 

διαδροµής. 

4.6 Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης είναι εξ ορισµού µη αναµενόµενοι, και απαιτούν άµεση 

δράση. Είναι σηµαντικό οι οδηγοί ή άλλα υπεύθυνα  άτοµα να έχουν ένα σχέδιο σχετικά 
µε το τι θα κάνουν, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το σχέδιο θα περιλαµβάνει µια σειρά 

τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης π.χ. για να λάβουν κτηνιατρική βοήθεια. 

Ορθές πρακτικές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

236. Σε περίπτωση µηχανικής βλάβης του οχήµατος, το είδος της βλάβης θα πρέπει να 

εντοπιστεί και να εκτιµηθεί ο χρόνος επιδιόρθωσή της. Εάν η επιδιόρθωση της 
βλάβης δε µπορεί να γίνει στο σηµείο της βλάβης και χρειάζεται αρκετός χρόνος 

για να αποκατασταθεί,  πρέπει να γίνουν ενέργειες ώστε να αντικατασταθεί το 
όχηµα. Πολλοί παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη για να αποφασιστεί για πόσο 

χρόνο µπορούν τα ζώα να είναι ασφαλή σε ένα ακινητοποιηµένο όχηµα: 

o Οι καιρικές συνθήκες – (π.χ. τα πρόβατα µπορούν να παραµείνουν σε ένα όχηµα 

για τέσσερις ώρες µε δροσερό, χαµηλής υγρασίας καιρό. Σε ακραία καλοκαιρινή 

ζέστη και υγρασία, υφίστανται θερµική καταπόνηση πολύ γρήγορα), 

o Ικανότητα των ζώων, 

o Ηλικία, 

o Χρόνος που έχει µεσολαβήσει από το τελευταίο τάισµα και πότισµα,  

o Τοποθεσία της καθυστέρησης (π.χ. αγροτική περιοχή ή αυτοκινητόδροµος), 

o Ώρα της ηµέρας, 

o Ασφάλεια των ζώων στην τρέχουσα τοποθεσία. 

237. Σε περίπτωση ατυχήµατος, ο µεταφορέας πρέπει: 
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α. Να καλέσει τον εθνικό αριθµό έκτακτης ανάγκης εάν το ατύχηµα συνέβη σε 

δηµόσιο δρόµο ή αν η επείγουσα βοήθεια απαιτείται  για ένα ατύχηµα στη 

φάρµα. Να ενηµερώσει το χειριστή σχετικά µε: 

o Τη θέση του ατυχήµατος, 

o Το γεγονός ότι υπάρχουν φορτωµένα ζώα, 

o Την κατάσταση των ζώων που πιθανά έχουν διαφύγει, 

o Οποιοδήποτε ορατό κίνδυνο. 

β. Να θέσει σε λειτουργία συσκευές προειδοποίησης κινδύνου εντός 10 λεπτών 

από το ατύχηµα. 

γ. Να καλέσει τον υπεύθυνο της εταιρίας. Εάν η εταιρία έχει λίστα ελέγχου για 

ατυχήµατα, να συµπληρώσει τη λίστα. Εάν όχι, να ενηµερώσει τον αποστολέα 

για τη θέση του ατυχήµατος, για το αν υπάρχουν τραυµατισµοί, για την 

κατάσταση των ζώων, τη θέση του οχήµατος, τον αριθµό των αυτοκινήτων που 

εµπλέκονται και αν έχουν έρθει στον τόπο του ατυχήµατος οι αρχές. 

δ. Να καλέσει άλλους καθορισµένους υπευθύνους σύµφωνα µε το πρωτόκολλο της 

εταιρίας. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει αλλά δεν περιορίζεται, ασφαλιστικές 

εταιρείες για το εµπόρευµα και το όχηµα στον τόπο προορισµού, και να τους 

παρέχει τις ίδιες πληροφορίες.  

ε. Εάν το όχηµα και/ή το ρυµουλκούµενο είναι χαλασµένα ή δε µπορούν να 

µετακινηθούν, προχωρήστε στο σηµείο ζ. 

στ. Εάν η βλάβη είναι µικρή, το όχηµα είναι στη σωστή θέση και δεν υπάρχουν 

τραυµατισµοί, τραβήξτε φωτογραφίες και καταγράψτε ονόµατα και διευθύνσεις 

των άλλων εµπλεκόµενων και των µαρτύρων. 

ζ. Μαζέψτε τυχόν ελεύθερα ζώα από το δρόµο και συγκεντρώστε τα σε µια 

περιοχή όσο γίνεται πιο µακριά από την κυκλοφορία.  
η. Εντοπίστε την κάµερα ασφαλείας. Τραβήξτε φωτογραφίες του ατυχήµατος 

όσο το δυνατό συντοµότερα. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να περιλαµβάνουν 

φωτογραφίες από την κατάσταση του οδοστρώµατος, τη βλάβη του οχήµατος, 

την θέση του, τη συνολική εικόνα του ατυχήµατος, σηµάδια ολίσθησης, 

στροφές, σταυροδρόµια και σε πιο σηµείο είναι σταµατηµένο το όχηµα (αν 

είναι). 

θ. Παρέχετε όσο το δυνατό περισσότερη φροντίδα και άνεση στα ζώα  

ι. Μόλις έρθουν οι πρώτοι διασώστες, ο µεταφορέας θα πρέπει να τους ενηµερώσει 

σχετικά µε λεπτοµέρειες του ατυχήµατος συµπεριλαµβάνοντας τυχόν 

τραυµατισµό ανθρώπων, την κατάσταση των ζώων που πιθανά έχουν διαφύγει, 

οποιοδήποτε γνωστό κίνδυνο και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης της εταιρίας. Εάν 

είναι διαθέσιµο, ο µεταφορέας πρέπει να ενηµερώσει της αρχές αν βρίσκεται ήδη 

καθοδόν άλλο όχηµα της εταιρίας ή εξειδικευµένο προσωπικό στο χειρισµό των 

ζώων, καθώς και την ώρα που αναµένεται να φθάσουν. Οι µεταφορείς θα πρέπει 

σε κάθε περίπτωση να σέβονται την ιεραρχία εντολών. 

238. Ζώα που τραυµατίζονται κατά τη διάρκεια της µεταφοράς θα πρέπει να υφίστανται 
ευθανασία ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω πόνος ή στρες. Αυτό ισχύει ιδίως σε 

περιπτώσεις που πιθανά υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη θεραπεία του 

πόνου, που ο πόνος είναι αφόρητος, ή όταν η µεταφορά του ζώου θα χειροτερεύσει 

την κατάσταση σε σηµαντικό βαθµό. Θα πρέπει να κληθεί κτηνίατρος για να 
πάρει την απόφαση και να προχωρήσει στην ευθανασία του ζώου. 
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5. Εκφόρτωση των ζώων 

5.1 Εισαγωγή  
Με την άφιξη στον τελικό τόπο προορισµού ή στο σηµείο ελέγχου, η εκφόρτωση των ζώων 
θα πρέπει να λαµβάνει χώρα το συντοµότερο δυνατό. Η εκφόρτωση αποτελεί µέρος του 

ταξιδιού και το ταξίδι ολοκληρώνεται µόνο µε την εκφόρτωση και του τελευταίου ζώου στον 

τελικό τόπο προορισµού. Είναι σηµαντικό να βελτιστοποιηθεί η ευκολία και η αποδοτικότητα 

της εκφόρτωσης για να εξασφαλιστεί ότι αποφεύγεται αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ότι τα 

ζώα δεν παραµένουν στο όχηµα για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα από ότι είναι απαραίτητο. 

Γενικές πληροφορίες σχετικά µε τις αντιδράσεις των βοοειδών στο χειρισµό περιέχονται στο 

3.3 Χειρισµός κατά τη φόρτωση. 

Ο ανεπαρκής σχεδιασµός των εγκαταστάσεων φόρτωσης και εκφόρτωσης, σε συνδυασµό µε 

ανεπαρκείς χειρισµούς, µπορεί να προκαλέσει ολίσθηση, πτώση, µώλωπες και, τελικά, 

τραυµατισµούς και περισσότερη καταπόνηση στα ζώα και, ως εκ τούτου, να θέτει σε κίνδυνο 

την ευζωία των ζώων και την ποιότητα του κρέατος, µε τις σχετικές οικονοµικές απώλειες. 

Ένας ακριβής σχεδιασµός των πλατφόρµων και των ραµπών φόρτωσης θα 
διευκολύνουν τη φόρτωση και την εκφόρτωση µε ελάχιστη ταλαιπωρία των ζώων 
και µώλωπες. 

Οι οδηγοί και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν επίγνωση ότι ορισµένα ζώα ενδέχεται να 

έχουν υποφέρει από τις συνθήκες µεταφοράς και πρέπει να αντιµετωπίζονται αναλόγως κατά 

την εκφόρτωση για να αποφευχθεί οποιαδήποτε πρόσθετη πίεση. 

Οι ικανότητες χειρισµού που απαιτούνται είναι ανάλογες µε εκείνες που έχουν 
αναφερθεί κατά τη φόρτωση. Οι συνοδοί και το προσωπικό παραλαβής θα πρέπει να είναι 

σε θέση να αναγνωρίσουν ενδείξεις µη ικανών προς µεταφορά, ασθενών ή τραυµατισµένων 

ζώων παρόµοιες µε αυτές που περιγράφηκαν ως προς την ικανότητα για µεταφορά και 

προσαρµογή ή τροποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας θα πρέπει να προβλέπονται για τις 

περιπτώσεις αυτές. 

Εκτός από τη φυσική κατάσταση και την υγεία των ζώων, και τους ανεπαρκείς χειρισµούς, οι 

κίνδυνοι για την ευζωία των ζώων κατά την εκφόρτωση κατά κύριο λόγο σχετίζονται µε: 

o τον ανεπαρκή σχεδιασµό των διαδρόµων και των εισόδων (ιδίως το πλάτος) 

που θα µπορούσαν να προκαλέσουν µώλωπες, τραυµατισµούς, απροθυµία 

κίνησης, 

o το ολισθηρό δάπεδο της επιφάνειας δαπέδου συµπεριλαµβανοµένης της 

ράµπας που θα οδηγήσει σε ανάλογες δυσµενείς επιπτώσεις, 

o την παρουσία µεγάλων προεξοχών που θα προκαλέσουν τραυµατισµούς, 

o τον φωτισµό του περιβάλλοντος χώρου που µπορεί να προκαλέσει απώλεια 

προσανατολισµού και φόβο.  

5.2. Σχεδιασµός του χώρου εκφόρτωσης 
Οι περιοχές εκφόρτωσης θα πρέπει να είναι ασφαλείς, και να παρέχουν ένα ευρύ σαφές  

ευθύ µονοπάτι από το όχηµα στα κελιά. Ορθές και βέλτιστες πρακτικές σχετικές µε το 

σχεδιασµό των εγκαταστάσεων εκφόρτωσης των  βοοειδών περιγράφονται στο Κεφάλαιο 

3.2 Εγκαταστάσεις φόρτωσης. 
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Ορθές πρακτικές σχετικά µε την περιοχή εκφόρτωσης 

239. Πρέπει να υπάρχουν κλειστές περιφράξεις γύρω από την περιοχή εκφόρτωσης για 

να αποφευχθεί η παρείσφρηση και η διαφυγή των ζώων σε περίπτωση συµβάντων 

κατά την εκφόρτωση 

240. Οι χώροι κυκλοφορίας και οι διαδροµές των φορτηγών µεταξύ της εισόδου 

(εκµεταλλεύσεων, κέντρων συγκέντρωσης, σταθµών ελέγχου, σφαγεία), των 

περιοχών φόρτωσης και εκφόρτωσης, και των χώρων στάθµευσης πρέπει να 

σχεδιάζονται σύµφωνα µε το µέγιστο µέγεθος για τα φορτηγά, τα ρυµουλκούµενα και 

τα ηµι-ρυµουλκούµενα και την ακτίνα καµπυλότητάς τους. 

241. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής σήµανση και ταυτοποίηση της αποβάθρας (για 

παράδειγµα, ανάλογα µε τον τύπο του φορτηγού) 

242. Το δάπεδο της ράµπας πρέπει να µην είναι ολισθηρό και η σύνθεση των δαπέδων να 

διασφαλίζει ότι ακαθαρσίες κοπράνων και ούρων παραµένουν στον ελάχιστο δυνατό 

βαθµό.  

243. Θα πρέπει να διενεργείται τακτικός καθαρισµός και συντήρηση του δαπέδου. 

244. Μια κατάλληλη πηγή φωτός πρέπει να υπάρχει για τις διαδικασίες εκφόρτωσης. 

245. Κατά την εκφόρτωση, τα ζώα πρέπει να µετακινούνται από τις πιο σκοτεινές στις πιο 

φωτεινές περιοχές (δηλαδή θα πρέπει να κινούνται προς την κατεύθυνση µιας πηγής 

φωτός), αποφεύγοντας την αντίθεση του φωτός όπως οι σκιές. 

246. Ο φωτισµός στο διαµέρισµα των ζώων και στην επιφάνεια φόρτωσης πρέπει να είναι 

σε θέση να λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του σταδίου της φόρτωσης µε τον 

κινητήρα του οχήµατος κλειστό.  

247. Η βέλτιστη γωνία εκφόρτωσης για όλα τα ζώα είναι «µηδέν», εποµένως πρέπει να 
υιοθετηθούν διάφορες µέθοδοι προκειµένου να διατηρηθεί όσο το δυνατόν 
χαµηλότερη (ελάχιστο ύψος της αποβάθρας, ανάλογα µε το είδος των φορτηγών, 

τον ανελκυστήρα, κλπ). 

248. Καθώς τα  ζώα προτιµούν να περπατούν ελαφρώς ανηφορικά από ότι κατηφορικά, 

είναι σκόπιµο να διατηρηθούν χαµηλότερες γωνίες κατά την εκφόρτωση. 

249. Περιορίστε την κλίση του κεκλιµένου επιπέδου. Η κλίση  του δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει τις 10° ή το 17% και σε κάθε περίπτωση τις 20° ή το 36 % για τους 

µόσχους και τις 26° ή το 50% για τα βοοειδή. Ως κατευθυντήρια γραµµή, ένα ύψος 

90 cm συνιστάται για τον ισχύοντα σχεδιασµό των φορτηγών. Όταν αναµένονται 

µικρά οχήµατα (για παράδειγµα, στα σφαγεία ή στις αγορές όπου αναµένονται τοπικές 

µεταφορές από τις εκµεταλλεύσεις), συνιστάται µια αποβάθρα χαµηλού επιπέδου µε 

ανιούσα κλίση. 

250. Η αποβάθρα για τα φορτηγά θα πρέπει να είναι 2,75 m στο πλάτος και να είναι 

εξοπλισµένη µε πλευρική προστασία (ύψος > 1,7 m). 

 
Σχήµα 5.1 Πιθανά συνιστώµενες διαµορφώσεις για την (εκ)φόρτωση ζώων. 
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Βέλτιστες πρακτικές για το σχεδιασµό του χώρου εκφόρτωσης 

251. Ως κατευθυντήρια γραµµή, η περιοχή µπροστά από την αποβάθρα εκφόρτωσης θα 

πρέπει να είναι δύο φορές το µήκος των φορτηγών 

252. Ο χώρος εκφόρτωσης θα πρέπει να καλύπτεται και να προστατεύεται από 

δυσµενείς καιρικές συνθήκες. 

253. Αποφεύγετε το άνοιγµα των θυρών του οχήµατος προς τη κατεύθυνση της ανατολής, 

καθώς αυτό θα συµβάλει στον περιορισµό των ανεπιθύµητων συµπεριφορών 

οπισθοχώρησης (ζώα που αρνούνται να προχωρήσουν και αντί αυτού πάνε προς τα 

πίσω) λόγω της άµεσης ηλιακής ακτινοβολίας. 

254. Η αποβάθρα θα πρέπει να περιλαµβάνει διαδρόµους για ανθρώπους 

προκειµένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των χειριστών. 

5.3 ∆ιαδικασίες 
Τα κύρια σηµεία που πρέπει να ελέγχονται κατά τη διαδικασία, είναι τα εξής:  

o ∆ιαβίβαση πληροφοριών κατά την άφιξη και κατάλληλος προσανατολισµός του 

φορτηγού, 

o Θέση του φορτηγού, 

o Απαιτούµενη κατάσταση της αποβάθρας που υποδεικνύεται για χρήση, 

o Εγκατάσταση εξοπλισµού ασφαλείας, 

o Ορθοί χειρισµοί, 

o Επιβεβαίωση ότι όλα τα ζώα έχουν εγκαταλείψει το όχηµα. 

Ορθές πρακτικές για τους χειρισµούς κατά την εκφόρτωση  

255. Οι φορείς εκµετάλλευσης θα πρέπει να αποφεύγουν να φορούν έντονα 
ανοικτόχρωµα ρούχα καθώς οι εκτροφείς συνήθως φορούν ενδύµατα 

σκουρόχρωµα. 

256. Η καλή επικοινωνία είναι σηµαντική. Μαζί µε τις νοµικές απαιτήσεις όσο αφορά τη 

σήµανση και την κατάσταση της υγείας, ο οδηγός θα πρέπει να ενηµερώνει τον 

υπάλληλο για τυχόν σχετικές πληροφορίες όσο αφορά την κατάσταση της υγείας και 

το επίπεδο ευζωίας των ζώων (π.χ. κατηγορία ζώων, παρουσία τραυµατισµένων ζώων, 

ασθενών ή αδύναµων ζώων κ.λπ.), καθώς και για τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της 

µεταφοράς (π.χ. κλιµατικές συνθήκες ή γεγονότα στο δρόµο, διάρκεια της οδικής 

µεταφοράς, κ.λπ.). Ο υπάλληλος υποδοχής θα πρέπει να παρέχει σαφή ένδειξη στον 

οδηγό για το ακριβές σηµείο της εκφόρτωσης των ζώων. 

257. Η εκφόρτωση δεν πρέπει να ξεκινά έως ότου έχει ελεγχθεί η ορθή τοποθέτηση του 

φορτηγού και του εξοπλισµού ασφαλείας (π.χ. ένα πλευρικά προστατευτικά). 

258. Η διαδικασία εκφόρτωσης δεν πρέπει να ξεκινά έως ότου πιθανές µορφές 
παρεµπόδισης έχουν αποµακρυνθεί (π.χ. άλλοι χειριστές από τις πόρτες που 

ανοίγουν, ανεπαρκής φωτισµός, κ.λπ.). 

259. Τα βοοειδή δεν πρέπει να ζορίζονται κατά την εκφόρτωση, καθώς αυτό µπορεί να 

αποτελέσει µια σηµαντική αιτία τραυµατισµών και µειωµένης ευζωίας.  

260. Ηλεκτρικές βουκέντρες δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται παρά µόνο για 

ενήλικα βοοειδή που αρνούνται να µετακινηθούν και όταν άλλα εργαλεία/πρακτικές 

δεν είχαν επιτυχία, και µόνον όταν το ζώο έχει σαφές άνοιγµα µπροστά του. Η χρήση 

ηλεκτρικών βουκεντρών απαγορεύεται για µόσχους και για µη ενήλικα βοοειδή. 

261. Τα ζώα πρέπει να εκφορτώνονται σε µικρές οµάδες που αντιστοιχούν στις οµάδες 

εντός του φορτηγού, αποφεύγοντας κατά το δυνατόν την αποµόνωση µεµονωµένων 

ζώων. 
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Βέλτιστες πρακτικές για τους χειρισµούς κατά την εκφόρτωση 

262. Η άφιξη του φορτηγού στο τελικό προορισµό του χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς 

σηµαντικές καθυστερήσεις πριν από την εκφόρτωση και οι ακόλουθες ενέργειες και/ή η 

σφαγή µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ευζωία των ζώων και να επιδεινώσει 

οποιαδήποτε υφιστάµενα προβλήµατα. Προγραµµατίστε την άφιξη στον τόπο 
προορισµού ώστε να αποφύγετε κάθε περιττό χρόνο αναµονής των ζώων στο 
φορτηγό. Σε περίπτωση άφιξης σε σφαγεία η άµεση παράδοση είναι αποδεκτή σε 

συµφωνία µε την προκαθορισµένη ώρα. 

263. Η υγεία και η ευζωία των ζώων θα πρέπει να ελέγχεται άµεσα στην αποβάθρα. 

5.4 Φροντίδα των ζώων κατά την 
εκφόρτωση 

Η εκφόρτωση των βοοειδών µπορεί να προκαλέσει σοβαρή καταπόνηση και δυσφορία. Είναι 

σηµαντικό να παρέχεται η κατάλληλη φροντίδα στα ζώα, ιδιαίτερα όταν έχουν υποστεί 

τραυµατισµό κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. 

Ορθές πρακτικές  κατά την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 

264. Εάν τα ζώα πρέπει να παραµείνουν σε ένα σηµείο ελέγχου µετά την αναχώρηση 

του φορτηγού, για παράδειγµα επειδή έχουν τραυµατιστεί ή είναι ακατάλληλα προς 

µεταφορά για άλλο λόγο, πρέπει να διατηρούνται σε χωριστά κτίρια, µακριά από 

πλυµένες και απολυµασµένες περιοχές. Οι τοπικές αρµόδιες αρχές θα πρέπει να 

ενηµερώνονται για τα εν λόγω ζώα. Καµία απολύµανση των θαλάµων δεν πρέπει να 

γίνεται ενώ τα ζώα βρίσκονται ακόµη στο εσωτερικό τους. 

265. Φορτηγά µε ανεπαρκή εξαερισµό ή άλλες επιπλοκές πρέπει να εκφορτώνονται 
κατά προτεραιότητα. 

266. Τα φορτηγά θα πρέπει να σταθµεύουν σε µια περιοχή προστατευµένη από 
αντίξοες καιρικές συνθήκες (αυτό θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στο σχεδιασµό 

του χώρου εκφόρτωσης). Οι καθυστερήσεις  θα πρέπει να περιοριστούν σε λιγότερο 

από µια ώρα πριν τα ζώα ενσταβλιστούν ή οδηγηθούν για σφαγή. 

267. Αν ένα ζώο αρνείται να εγκαταλείψει το φορτηγό:     

 o Αν το ζώο δεν είναι ασθενές/τραυµατισµένο ή παγιδευµένο, ελέγξτε για το 

αίτιο της διαταραχής,  µε ήπιες κινήσεις ενεργοποιείστε/καθοδηγείστε το ζώο µε ένα 

ραβδί κατά προτίµηση από το εξωτερικό του οχήµατος. Ηλεκτρικές βουκέντρες πρέπει 

να χρησιµοποιούνται µόνο ως έσχατη λύση.      

 o Αν το ζώο είναι ασθενές/τραυµατισµένο ή είναι ακόµη ανίκανο να µετακινηθεί 

(γενικά χαρακτηριστικά όµοια µε εκείνα ζώου του µη ικανού για µεταφορά), 

ενηµερώστε τον επίσηµο κτηνίατρο ή τον υπεύθυνο ευζωίας των ζώων (στο σφαγείο) 

και ακολουθήστε τις οδηγίες τους (συνήθως η διαδικασία είναι η αναισθητοποίηση του 

ζώου που ακολουθείται από ταχεία αφαίµαξη µε ειδικό εξοπλισµό/σε ειδική περιοχή 

στο σφαγείο.          

 o Αν το ζώο είναι παγιδευµένο, λάβετε υπόψη την ασφαλή αποµάκρυνση  

εµποδίων (τόσο για το ζώο όσο και για το χειριστή), πριν ακολουθήστε τη διαδικασία 

που περιγράφεται παραπάνω. 



Οδηγός Ορθών και Βέλτιστων Πρακτικών κατά τη Μεταφορά των Βοοειδών 

 

65 

 

5.5 Καθαρισµός και απολύµανση των 
οχηµάτων µετά την εκφόρτωση 

Τα µέτρα βιοασφάλειας είναι απαραίτητα για την πρόληψη της εξάπλωσης 
νοσηµάτων. Ένα καθαρό όχηµα είναι επίσης σηµαντικό, καθώς η καταπόνηση κατά τη 

µεταφορά µπορεί να επηρεάσει το ανοσοποιητικό σύστηµα των ζώων και να τα κάνει πιο 

ευαίσθητα σε ασθένειες. 

Ορθές πρακτικές για τον καθαρισµό και απολύµανση του οχήµατος 

268. Τα φορτηγά θα πρέπει να καθαρίζονται αµέσως µετά την εκφόρτωση, και πριν 

εισέλθουν σε ολονύκτιο χώρο στάθµευσης. 

269. Πριν τον καθαρισµό και την απολύµανση, πρέπει να αποµακρύνεται η βρώµικη 
στρωµνή και να µεταφέρεται σε εγκατάσταση επεξεργασίας κόπρου ή σε χώρο 

αποθήκευσης κόπρου. Το  σχετικό τµήµα του φορτηγού πρέπει να καθαρίζεται κατά 

προτίµηση χρησιµοποιώντας ζεστό νερό υπό πίεση (>70 bars). 

270. Κατά τη διάρκεια του καθαρισµού ο χειριστής θα πρέπει να φορά προστατευτικό 
αδιάβροχο ρουχισµό.   

271. Οι τοίχοι και τα χωρίσµατα που είναι καθαρά αλλά ακόµη υγρά πρέπει να 

απολυµαίνονται µε τη χρήση εγκεκριµένων απολυµαντικών προϊόντων. 

272. Ο χώρος καθαρισµού και απολύµανσης πρέπει να διαθέτει επαρκές ζεστό και κρύο 
νερό που να είναι διαθέσιµο  για τον καθαρισµό του µέγιστου αριθµού φορτηγών που 

µπορούν να µείνουν κάθε µέρα. 

273. Στους χώρους καθαρισµού και απολύµανσης δεν πρέπει να υπάρχουν εµπόδια 

περιµετρικά των φορτηγών σε απόσταση 2 µέτρων. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει 

διαθέσιµος φωτισµός κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

274. Ένταση φωτισµού 400 lux θα πρέπει να παρέχεται  στο επίπεδο των 
αντικειµένων που καθαρίζονται. 

275. Όλος ο εξοπλισµός και τα προϊόντα καθαρισµού πρέπει να αποθηκεύονται µε ασφάλεια 

και προστατευµένα από τις καιρικές συνθήκες. 

276. Οι επάνω όροφοι θα πρέπει να καθαρίζονται πρώτοι. 
277. Ο οδηγός πρέπει να τηρεί αρχείο για κάθε καθαρισµό/απολύµανση καταγράφοντας 

την εµπορική ονοµασία του προϊόντος απολύµανσης που έχει χρησιµοποιηθεί, καθώς 

και τη δοσολογία. 

 
Βέλτιστες πρακτικές για τον καθαρισµό και απολύµανση του οχήµατος 

278. Ο οδηγός θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε µια λίστα χώρων καθαρισµού και 
απολύµανσης στην Ευρώπη, συµπεριλαµβάνοντας τις συνθήκες χρήσης τους, τις 

ώρες λειτουργίας τους, τη διαθεσιµότητα φρέσκου νερού και φρέσκιας στρωµνής. 

279. Οι χώροι καθαρισµού φορτηγών πρέπει να έχουν µήκος 25 m ώστε να δέχονται τα 

φορτηγά, µε κλίση 5 έως 7% ώστε να αποστραγγίζονται τα νερά στο ανάλογο 

αποχετευτικό σύστηµα. 

280. Πρέπει να υπάρχει µια λίστα ελέγχου µέσα στο φορτηγό µε τα βασικά σηµεία που 

απαιτούνται για αποτελεσµατικό καθαρισµό, συµπεριλαµβάνοντας τη χρησιµοποι-

ούµενη στρωµνή, την ποιότητα του νερού, το εγκεκριµένο πρόγραµµα καθαρισµού και 

απολύµανσης, τη µέθοδο επιθεώρησης, τα διορθωτικά µέτρα, τα εγκεκριµένα 

απορρυπαντικά και απολυµαντικά που χρησιµοποιούνται. 

281. Μια πρότυπη διαδικασία λειτουργίας για τον καθαρισµό και την απολύµανση πρέπει να 

υπάρχει και στους χώρους εκφόρτωσης και πρέπει να εφαρµόζεται. 
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282. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην απολύµανση των τροχών και στο 
κάτω µέρος του οχήµατος, ειδικά πριν την έναρξη του ταξιδιού της επιστροφής σε 

περιοχές/χώρες µε χαµηλότερο υγειονοµικό καθεστώς. 

283. Πρέπει να υπάρχει ένας εξωτερικός ανελκυστήρας ή εξέδρα ή πλατφόρµα έτσι ώστε τα 

ανώτερα τµήµατα του φορτηγού + η οροφή να µπορούν να καθαρίζονται εξωτερικά. 

284. Πρέπει να υπάρχει πλευρική προστασία σε ανοικτές εγκαταστάσεις 
απολύµανσης, ώστε η µόλυνση από το φορτηγό να µη µεταφέρεται στις γύρω 

περιοχές. 
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6. ∆ιαµονή στα σηµεία ελέγχου, 
αγορές και κέντρα συγκέντρωσης 

6.1. Εισαγωγή 
Η µέγιστη επιτρεπόµενη διάρκεια ταξιδιού είναι 29 ώρες για τα βοοειδή και 19 ώρες 
για µη απογαλακτισµένους µόσχους, µε µια ανοχή σε όλες τις περιπτώσεις επιπλέον 
2 ωρών µέχρι να φτάσουν στον προορισµό τους (εποµένως 31 ώρες ή 21 ώρες 
αντίστοιχα, αν αυτή η παράταση επιτρέπει την άφιξη στον τελικό τόπο προορισµού). 
Αυτές οι επιπλέον 2 ώρες υπολογίζονται κατ’ εξαίρεση (π.χ. σε περιπτώσεις κυκλοφοριακής 

αιχµής) και δεν λαµβάνονται υπόψη στο σχεδιασµό του ταξιδιού. Στο τέλος της µέγιστης 

επιτρεπόµενης διάρκειας του ταξιδιού βάσει της νοµοθεσίας, τα ζώα πρέπει να φτάσουν στον 

τελικό προορισµό τους και να εκφορτωθούν για σφαγή (στην περίπτωση ζώων προς σφαγή) 

ή για µια περίοδο ανάπαυσης διάρκειας 24 ωρών, η οποία σε ταξίδια που συνεχίζονται, θα 

πρέπει να λάβει χώρα σε εγκεκριµένο Σηµείο Ελέγχου πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους. Ο 

Κανονισµός επίσης θεσπίζει µια µέγιστη διάρκεια ταξιδιού για µεγάλα ταξίδια, η οποία 

ποικίλλει ανάλογα µε το είδος και την ηλικία των ζώων και απαιτεί συγκεκριµένη περίοδο 

ανάπαυσης (Πίνακας 6.1) (δείτε επίσης το Κεφάλαιο 2.2 Σχεδιασµός του ταξιδιού). 

Πίνακας 6.1 Μέγιστος επιτρεπόµενος χρόνος ταξιδιού για βοοειδή και µη απογαλακτισµένους 

µόσχους (Κανονισµός ΕΕ 1/2005). 

 

Μέγιστη διάρκεια της 

πρώτης περιόδου 

ταξιδιού µαζί µε την 

φόρτωση 

Ελάχιστη διάρκεια 

περιόδου 

ξεκούρασης 

Μέγιστη διάρκεια της 

δεύτερης περιόδου 

ταξιδιού µαζί µε την 

εκφόρτωση 

Ενήλικα Βοοειδή  14 ώρες 
1 ώρα µε 

πρόσβαση σε νερό 
14 ώρες 

Μη-απογαλακτισµένοι 

Μόσχοι 
9 ώρες 

1 ώρα µε 

πρόσβαση σε νερό 
9 ώρες 

Τα Σηµεία Ελέγχου είναι εγκαταστάσεις οι οποίες µπορεί να επιβλέπονται και να 

επιθεωρούνται από επίσηµο κτηνίατρο και οι οποίες έχουν εγκριθεί από τις αρµόδιες αρχές µε 

βάση της απαιτήσεις συγκεκριµένης νοµοθεσίας (Κανονισµός ΕΕ No 1255/97). Στα σηµεία 

ελέγχου τα ζώα µπορούν να αναπαύονται, να λαµβάνουν τροφή και νερό, καθώς και φροντίδα 

σε ταξίδια µεγάλης διάρκειας. Τα Κέντρα Συγκέντρωσης είναι χώροι, όπως εγκαταστάσεις, 

σηµεία συγκέντρωσης ζώων και αγορές, στα οποία ζώα από διαφορετικές εκτροφές µπορούν 

να πωλούνται και να οµαδοποιούνται προς αποστολή. Όσον αφορά στην ευζωία και στην 

υγεία των ζώων, οι βασικοί κίνδυνοι είναι παρόµοιοι για τα σηµεία ελέγχου, τις αγορές, και 

τα κέντρα συγκέντρωσης (βλ. παρακάτω).  

Τα Σηµεία Ελέγχου πρέπει να είναι σχεδιασµένα, οργανωµένα και να διευθύνονται µε 

γνώµονα την φιλοξενία των ζώων για ανάπαυση, τάισµα, πότισµα και παροχή φροντίδας κατά 

τη διάρκεια ταξιδιών µεγάλης διάρκειας. Οι συνθήκες σταβλισµού και το προσωπικό που 

εργάζεται στα Σηµεία Ελέγχου πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα µεταφερόµενα ζώα λαµβάνουν 

επαρκή φροντίδα ανάλογα µε την κατάστασή τους και συνεχίζουν το ταξίδι τους µε τις 

βέλτιστες συνθήκες ευζωίας συµπεριλαµβανοµένης της συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις για 
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την υγεία των ζώων και τα µέτρα βιοασφάλειας. Εποµένως, οι περίοδοι ανάπαυσης στα 
Σηµεία Ελέγχου πρέπει να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα για όλα τα ζώα να 
αναπαύονται, να ταΐζονται και να ποτίζονται ανάλογα µε τις ανάγκες τους. Στην 

περίπτωση αυτή η χρήση των Σηµείων Ελέγχου αποτελεί ένα επαρκές µέσο για τη βελτίωση 

της ευζωίας των ζώων και προσοδοφόρα επιχείρηση κατά τη διάρκεια ταξιδιών πολύ µεγάλης 

διάρκειας. Σηµεία ελέγχου µπορούν να εγκριθούν για χοίρους, βοοειδή, πρόβατα και/ή 

ιπποειδή. Η κράτηση θέσης σε ένα Σηµείο Ελέγχου πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη της 
µεταφοράς και να καταγράφεται στο ηµερολόγιο ταξιδιού. Μια επικαιροποιηµένη λίστα των 

Σηµείων Ελέγχου µπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση: 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_list_of_approved_control_post

s.pdf 

Οι βασικοί κίνδυνοι για µειωµένα επίπεδα ευζωίας στα σηµεία ελέγχου, καθώς και στα κέντρα 

συγκέντρωσης και στις αγορές σχετίζονται µε: 

o ∆ιασυνοριακή µετάδοση µολυσµατικών ασθενειών. Οι κίνδυνοι οφείλονται 

στην ανάµιξη στον ίδιο χώρο ζώα διαφορετικής προέλευσης, όχι µόνο εξαιτίας της 

ταυτόχρονης παρουσίας ζώων στο Σηµείο Ελέγχου, αλλά και εξαιτίας ανεπαρκών 

διαδικασιών καθαρισµού και απολύµανσης µεταξύ διαδοχικών παρτίδων. Ο 

Ευρωπαϊκός Κανονισµός θεσπίζει κανόνες και διαδικασίες που εφαρµόζονται σε 

ένα κατάλογο ασθενειών. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης και το προσωπικό του Σηµείου 

Ελέγχου, οι µεταφορείς και ο επίσηµος κτηνίατρος που είναι υπεύθυνος, θα 

πρέπει να είναι επίσης ενήµεροι ότι ασθένειες που δεν περιλαµβάνονται στον 

παραπάνω κατάλογο µπορεί να εξαπλωθούν και για το λόγο αυτό θα πρέπει να 

είναι ενηµερωµένοι και καταρτισµένοι, ώστε να είναι σε θέση να εντοπίσουν αυτές 

τις ασθένειες, καθώς και τα συµπτώµατα ή τις αλλαγές στη συµπεριφορά των 

ζώων που θα µπορούσαν να αποτελούν ένδειξη προβληµάτων υγείας. 

o Ακατάλληλες/βίαιες/βιαστικές διαδικασίες κατά τη φόρτωση και 
εκφόρτωση οι οποίες µπορούν να προκαλέσουν άγχος και τραυµατισµούς. 

o Ανεπαρκείς διαθέσιµοι χώροι και/ή µέγεθος κελιών στο Σηµείο Ελέγχου που 

µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τις συνθήκες ανάπαυσης και να προκαλέσουν 

ανταγωνισµό και επιθετική συµπεριφορά µεταξύ των ζώων. 

o Ακατάλληλη παροχή τροφής και νερού, και εγκαταστάσεις που µπορούν να 

προκαλέσουν δυσφορία ή προβλήµατα υγείας στα ζώα εξαιτίας πείνας και/ή 

αφυδάτωσης 

o Inappropriate feeding and watering, and facilities that could cause animals 

frustration or health problems due to hunger and/or dehydration 

Σχετικές συστάσεις µπορείτε να βρείτε στο Εγχειρίδιο Υψηλής Ποιότητας Σηµείων Ελέγχου 

(www.controlpost.eu). 

Ορθές πρακτικές για τα Σηµεία Ελέγχου 

285. Σε όλα τα σηµεία ελέγχου απαιτείται να υπάρχει µια κενή µέρα για καθαρισµό και 
απολύµανση µετά από 6 µέρες χρήσης τους. Αποτελεί ορθή πρακτική να 

εφαρµόζεται αυτό και σε οποιαδήποτε κενή µέρα ακόµη και σε λιγότερες από 6 µέρες 

συνεχούς χρήσης τους. 

286. Ένα Αποδεικτικό Κράτησης και ένα Αποδεικτικό Αποδοχής των ζώων από το 

σηµείο ελέγχου πρέπει να επιδεικνύεται στον ‘κτηνίατρο φόρτωσης’ (ο αρµόδιος 

κτηνίατρος που εγκρίνει το ταξίδι).  

287. Μόνο ένα κέντρο συγκέντρωσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ταξίδια µεγάλης 

διάρκειας, και κάθε ανάπαυση που απαιτείται από τη νοµοθεσία κατά τη διάρκεια 
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µεγάλων ταξιδιών πρέπει να γίνεται για ολόκληρο εικοσιτετράωρο σε ένα εγκεκριµένο 

σηµείο ελέγχου. 

6.2 Σταβλισµός 
Ο στόχος του επιτυχούς σταβλισµού είναι να παρέχει στα ζώα προστασία από ακραίες 

κλιµατικές συνθήκες και επαρκείς συνθήκες ανάπαυσης για να συνέλθουν από την 

καταπόνηση που προκαλείται από τα ταξίδια µεγάλης διάρκειας. 

Ορθές πρακτικές  για το σταβλισµό 

288. Η θερµοκρασία  και ο εξαερισµός στα σηµεία ελέγχου και τα κέντρα συγκέντρωσης θα 

πρέπει να διατηρείται εντός των ορίων θερµοκρασίας που αποκαλούνται θερµο-
ουδέτερης ζώνης. Το εύρος αυτό εξαρτάται από τον τύπο του δαπέδου, τις 

µονωτικές του ιδιότητες, την ταχύτητα του αέρα, τη θερµοκρασία και την υγρασία του 

αέρα, την ακτινοβολία και τη µόνωση του κτιρίου. Βλέπε τον Πίνακα 6.2 για τις 

συνιστώµενες θερµοκρασίες. 

289. Απαιτείται µόνωση του κτιρίου για να κρατήσει τους χώρους φιλοξενίας των ζώων 

χωρίς πάγο (ιδιαίτερα σε στάβλους µε πατάρια και διακριτά χωρίσµατα).  

290. Το Σηµείο Ελέγχου πρέπει να διαθέτει επαρκή µηχανικό ή φυσικό εξαερισµό ο 

οποίος να παρέχει καθαρό αέρα και να διατηρεί την αποτελεσµατική θερµοκρασία 

περιβάλλοντος εντός των ορίων της ιδανικής θερµοκρασιακής ζώνης για τα ζώα. Η 

κυκλοφορία του αέρα θα πρέπει να γίνεται ελεύθερα πάνω από τις κεφαλές των ζώων.  

291. Προκειµένου να διατηρηθεί η εσωτερική θερµοκρασία πάνω από την ενδεικνυόµενη 

ελάχιστη, επιπρόσθετη θέρµανση πρέπει να εφαρµόζεται εάν είναι απαραίτητο, 

ιδίως για τα νεότερα ζώα. Εάν η θερµοκρασία υπερβαίνει την ενδεικνυόµενη µέγιστη, 

πρέπει να ληφθούν πρόσθετα µέτρα: περισσότερος χώρος στο δάπεδο, επιπλέον 

ανεµιστήρες για εξαερισµό (και όταν είναι απαραίτητο ψεκασµός µε νερό). Εάν ο 

αέρας είναι υγρός σε ψυχρές καιρικές συνθήκες, τα ζώα µπορούν ευκολότερα να 

αισθάνονται καταπόνηση λόγω ψύχους. 

Πίνακας 6.2 Συνιστώµενες θερµοκρασίες κτιρίων µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των 

προβληµάτων υγείας των ζώων. 

Κατηγορίες ζώων Ελάχιστη θερµοκρασία Μέγιστη θερµοκρασία 

Μη-απογαλακτισµένοι 

µόσχοι  

+5°C +25°C 

Βοοειδή ≤ 400 kg -5°C +25°C 

292. Ο αριθµός των θαλάµων ενός σηµείου ελέγχου θα πρέπει να επιτρέπει τον ίδιο αριθµό 

και το ίδιο µέγεθος των οµάδων όπως βρίσκονταν εντός του φορτηγού. Εάν δεν 

υπάρχουν αρκετοί θάλαµοι στο σηµείο ελέγχου σε σχέση µε τον αριθµό των θαλάµων 

στο φορτηγό, δε θα πρέπει να αναµειγνύονται ζώα από περισσότερους των 2 
θαλάµων του οχήµατος. Οι χειριστές θα πρέπει να ελέγχουν τη συµπεριφορά των 
ζώων και να αποµονώνουν τα τραυµατισµένα ή τα καταπονηµένα ζώα, εάν είναι 

απαραίτητο. 

293. Το σηµείο ελέγχου θα πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε  κινητά χωρίσµατα έτσι ώστε 

να επιτρέπει τη διατήρηση χωριστών οµάδων ζώων ανάλογα µε την προέλευση και το 

είδος. Αυτά τα χωρίσµατα πρέπει να είναι κατασκευασµένα µε τρόπο που να µην 

προκαλούν βλάβη ή τραυµατισµό στα ζώα και όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται 

πρέπει να µην είναι τοξικά, να καθαρίζονται εύκολα και να µπορούν να απολυµανθούν. 
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294. Σε κάθε θάλαµο, ο διαθέσιµος χώρος πρέπει να προσαρµόζεται στο µέγεθος του 
ζώου. Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται οι διαθέσιµοι χώροι που αναφέρονται στον 

Πίνακα 6.3.  

Πίνακας 6.3 Ελάχιστοι διαθέσιµοι χώροι στα Σηµεία Ελέγχου. 

Κατηγορίες ζώων (m2/ζώο) 

 

Μικροί µόσχοι (50 kg ΖΒ)  0.4 

Μέσου µεγέθους µόσχοι (110 kg ΖΒ)  0.7 

Βαρείς µόσχοι (200 kg ΖΒ)  1.1 

Μέσου µεγέθους βοοειδή (325 kg ΖΒ)  1.5 

Βαριά βοοειδή (550 kg ΖΒ) 2.2 

Πολύ βαριά βοοειδή (> 700 kg ΖΒ) 3.0 

295. Το υλικό κατασκευής του δαπέδου πρέπει να είναι αντιολισθητικό, να µπορεί 
να καθαριστεί και να είναι επαρκώς αποστραγγιζόµενο (ούρα, νερό). Θα πρέπει 

να προσαρµόζεται στο είδος του ζώου.  

296. ∆ιάχυτος φυσικός ή κατάλληλος τεχνητός φωτισµός πρέπει να παρέχεται από το 

χώρο φόρτωσης/εκφόρτωσης ως το χώρο ανάπαυσης. Ο φωτισµός µπορεί να είναι 40 

lux στα συνήθη κελιά σταβλισµού (να είναι δυνατή η ανάγνωση εφηµερίδας), αλλά 

πρέπει να είναι πιο δυνατός στο κελί αποµόνωσης (250 lux), στο χώρο άµελξης και στο 

χώρο εκφόρτωσης (100 µε 150 lux). Θα πρέπει να υπάρχει µέριµνα ώστε να 

αποφεύγεται διαφορά στο φωτισµό, αντανακλάσεις του φωτός σε µεταλλικό εξοπλισµό, 

ή υψηλή φωτεινότητα γιατί αυτό κάνει τα ζώα να σταµατούν και µερικές φορές να 

γυρίζουν πίσω. 

297. Ένας πυροσβεστήρας πρέπει να είναι διαθέσιµος σε κάθε κτίριο ανάλογα µε την 

ποσότητα και το είδος (στερεό, υγρό, αέριο) των εύφλεκτων υλικών που υπάρχουν.  

 

Βέλτιστες πρακτικές  για το σταβλισµό 

298. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός πρέπει να δοκιµάζονται πριν την άφιξη νέων ζώων.  

6.3 Χορήγηση τροφής και νερού 
Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς, τα ζώα δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην τροφή, εποµένως 

είναι σηµαντικό να µπορούν να πίνουν και τρώνε κατά τη διάρκεια της ανάπαυσης στο σηµείο 

ελέγχου. Όταν τα ζώα αναπαύονται στο σηµείο ελέγχου, οι βιολογικές ανάγκες τους πρέπει 

να καλύπτονται. 

Οι κύριοι κίνδυνοι για κακές συνθήκες ευζωίας που σχετίζονται µε την παροχή νερού και 

τροφής συνδέονται µε: 

o Ανεπαρκή ποσότητα τροφής και νερού, 

o Ανεπαρκή ποιότητα ή παρουσίαση τροφής και νερού. 

Πιθανές αρνητικές επιπτώσεις περιλαµβάνουν το άγχος (πείνα, δίψα, κοινωνικής φύσεως) και 

θέµατα υγείας (ασθένεια ή θνησιµότητα). Οι οικονοµικές ζηµίες (θνησιµότητα και απώλειες 

βάρους) µπορεί να αυξηθούν µε ανεπαρκώς σχεδιασµένες και οργανωµένες διαδικασίες 

ταΐσµατος και ποτίσµατος των ζώων στα σηµεία ελέγχου. 
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Ορθές πρακτικές για τη χορήγηση τροφής και νερού 

299. Η τροφή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε (κλειστούς) καθαρούς, ξηρούς και 
επισηµασµένους (οπτικά αναγνωρίσιµους) χώρους/εγκαταστάσεις. Οι 

χώροι/εγκαταστάσεις αποθήκευσης της τροφής χρησιµοποιούντα µόνο για τροφή, 

εκτός και αν η τροφή αποθηκεύεται σε κλειστούς περιέκτες/υλικά συσκευασίας. ∆εν 

πρέπει να υπάρχουν χηµικά (για παράδειγµα εντοµοκτόνα, βιοκτόνα, κτηνιατρικά 

φάρµακα) στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης τροφής. Η εγκατάσταση αποθήκευσης 

τροφής πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στο πρόγραµµα ελέγχου επιβλαβών ουσιών. 

300. Ο εξοπλισµός χορήγησης τροφής πρέπει να είναι κατασκευασµένος και 

εγκατεστηµένος έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η επιµόλυνση της τροφής και ο 
ανταγωνισµός µεταξύ των ζώων και δεν πρέπει να αποτελεί εµπόδιο ή να 

προκαλεί τραυµατισµούς στα ζώα. 

301. Εάν τα ζώα σιτίζονται κατά βούληση (ad libitum), τουλάχιστον 1 χώρος ταΐσµατος ανά 

10 ζώα σε οµαδικό σταβλισµό πρέπει να είναι διαθέσιµος. Εάν ταΐζονται 
περιορισµένα χωροταξικά, όλα τα ζώα στο κελί πρέπει να είναι σε θέση να 
τρώνε κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα. Ο ελάχιστος χώρος ταΐσµατος ανά ζώο 

παρατίθεται στον Πίνακα 6.4.  

Πίνακας 6.4 Ελάχιστος χώρος ταΐσµατος ανά ζώο. 

Κατηγορίες ζώων  

Μη-απογαλακτισµένοι µόσχοι  
Ατοµικές ταΐστρες 

(µια ταΐστρα 2L ανά ζώο) 

Μόσχοι µετά τον απογαλακτισµό  0,34 m2 

Βοοειδή ≤ 400 kg 0,50 m2 

Βοοειδή > 400 kg 0,65 m2 

Αγελάδες 0,70 m2 

302. Οι εγκαταστάσεις ταΐσµατος θα πρέπει να καθαρίζονται και εάν είναι απαραίτητο να 

απολυµαίνονται µεταξύ διαδοχικών παρτίδων ζώων.  

303. Η ελάχιστη ποσότητα τροφής θα πρέπει να είναι στο επίπεδο που απαιτείται για τη 
διατήρηση της σωµατικής κατάστασης, όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.5. Η τροφή 

πρέπει να είναι ίδιας ποιότητας και σε επαρκή ποσότητα ώστε να αποφεύγεται 

οποιοσδήποτε ανταγωνισµός µεταξύ των ζώων. Πρέπει να είναι εύκολα βρώσιµη και 

προσαρµοσµένη για το είδος και την ηλικία των ζώων. 

Πίνακας 6.5 Ελάχιστη ποσότητα τροφής ανά ζώο. 

Κατηγορίες ζώων Τροφή(kg/ζώο/24h) 

Μη-απογαλακτισµένοι µόσχοι 
Υποκατάστατα γάλακτος: 

2L/12 h 

Βοοειδή ≤ 400 kg Άχυρο: 7 kg 

Βοοειδή > 400 kg Άχυρο: 15 kg 

304. Οι συσκευές ποτίσµατος πρέπει να είναι σχεδιασµένες και τοποθετηµένες µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να είναι κατάλληλες για το είδος, την ηλικία και το µέγεθος των ζώων.  

305. ∆ύο προσβάσιµες ποτίστρες ανά κελί εξασφαλίζουν ελεύθερη πρόσβαση στο νερό 

όταν τα ζώα θέλουν να πίνουν ταυτόχρονα: διατηρήστε 60cm ελεύθερου χώρου πάνω 

από την ποτίστρα προκειµένου να διευκολυνθεί η εύκολη πρόσβαση των ζώων. 

306. Το ύψος της ποτίστρας πρέπει να επιτρέπει σε κάθε κατηγορία ζώων να µπορεί να πίνει 
σε φυσική όρθια θέση. 
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307. Η ρύπανση του πόσιµου νερού µπορεί να οδηγήσει σε ελλιπή πρόσληψη νερού και 

ασθένειες, συνεπώς, είναι απαραίτητο η ποτίστρα να είναι σε θέση να αδειάζει και να 

καθαριστεί πλήρως.  

308. Οι ποτίστρες δεν πρέπει να δηµιουργούν εµπόδια για ζώα, εργαζόµενους, µηχανές 

και µηχανικά συστήµατα. ∆εν πρέπει να είναι εγκατεστηµένες δίπλα στους χώρους 

ταΐσµατος και ανάπαυσης, προς αποφυγή πιθανών διαρροών νερού που θα µπορούσαν 

να προκαλέσουν ύγρανσης της τροφής και της στρωµνής. 

309. Η παροχή νερού στην ποτίστρα, πρέπει να προσαρµόζεται στο είδος των ζώων. 

310. Τα ζώα πρέπει να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε φρέσκο, πόσιµο νερό και να 

πίνουν κατά βούληση.  

311. Οι νεαροί µόσχοι δεν πρέπει να ποτίζονται µε κρύο νερό, ιδίως κατά τη χειµερινή 

περίοδο, επειδή µπορούν να προκληθεί διάρροια. Θα πρέπει να τους παρέχεται ζεστό 
νερό (περίπου 30 °C) ή ηλεκτρολύτες για την κάλυψη των αναγκών σε νερό.  

6.4 Βιοασφάλεια, καθαρισµός και 
απολύµανση 

Οι συνθήκες µεταφοράς επιβάλλουν στενή επαφή µεταξύ των ζώων και µπορεί να αυξήσουν 

τον κίνδυνο µετάδοσης νοσηµάτων. Η βιοασφάλεια βασίζεται σε ορθές πρακτικές υγιεινής µε 

σκοπό τον περιορισµό  της ανάπτυξης παθογόνων µικροβίων και τη διασπορά τους, την 

οργάνωση της µεταφοράς ώστε να προλαµβάνεται η επαφή διαφορετικών αποστολών ζώων 

µε στόχο τον περιορισµό της ανάπτυξης και διάδοσης παθογόνων, καθώς και την συνολική 

διαχείριση της εγκατάστασης ώστε να ελαχιστοποιούνται οι υγειονοµικοί κίνδυνοι. Ο 

ιδιοκτήτης της εγκατάστασης (αλλά και ο µεταφορέας) πρέπει να εξασφαλίζουν ότι 
τηρούνται τα κριτήρια βιοασφάλειας ώστε να προστατεύονται τα ζώα που 

φιλοξενούνται. Ο Κανονισµός (EΕ) 1255/97 θέτει τις απαιτήσεις αναφορικά µε την τοποθεσία, 

την κατασκευή και τη λειτουργία των σηµείων ελέγχου µε σκοπό να παρέχουν υψηλό επίπεδο 

βιοασφάλειας. Οι τοπικές αρµόδιες αρχές ελέγχουν αν πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις πριν 

χορηγήσουν την έγκριση στα σηµεία ελέγχου.  

Ορθές πρακτικές για τη βιοασφάλεια στα σηµεία ελέγχου 
312. Θα πρέπει να οργανωθεί µια υγειονοµική διαδροµή µεταφοράς ώστε να µην υπάρχουν 

εξωτερικοί µεταφορείς (µεταφορείς της τροφής, µεταφορείς αποµάκρυνσης των 

αποβλήτων) διασταυρούµενοι µε τους εσωτερικούς (µεταφορείς ζώων). ∆ιαφορετικοί 

δρόµοι σηµαίνονται ευκρινώς για το διαχωρισµό ‘καθαρών’ και ‘βρόµικων’ 
διαδροµών σε: κτίρια, πλυντήρια φορτηγών, χώρους αποθήκευσης τροφής και 

στρωµνής και χώρο αποθήκευσης κόπρου. Εάν δεν είναι δυνατός ο φυσικός 

διαχωρισµός, γίνεται χρονικός διαχωρισµός των µεταφορέων. Θα πρέπει να είναι 

διαθέσιµο ένα σχέδιο που να παρουσιάζει τις κινήσεις τέτοιων οχηµάτων ή το χρονικό 

διαχωρισµό τους ώστε µα προλαµβάνονται οι διασταυρούµενες επιµολύνσεις. 

313. Το σηµείο ελέγχου διαιρείται σε ζώνες οι οποίες επιτρέπουν στον ιδιοκτήτη να 

σχεδιάσει ανάλογα την κυκλοφορία των φορτηγών και να οργανώσει τα µέτρα 

βιοασφάλειας. Οι ζώνες είναι αρκετά µεγάλες ώστε να επιτρέπουν την ελεύθερη 

κυκλοφορία και να µην παρεισδύουν σε άλλη ζώνη. Τα σηµεία ελέγχους µπορούν να 

χωρίζονται σε τρεις οµόκεντρες δακτυλιοειδείς ζώνες δραστηριότητας: Ζώνη 1 

γραφείο και κύρια είσοδος; Ζώνη 2 διαµονή των οδηγών, χώροι αποθήκευσης και 

πλυντήρια οχηµάτων; Ζώνη 3 στάβλοι, στάθµευση φορτηγών και χώροι αποθήκευσης 

αποβλήτων (∆ες Εικόνες 6.1 και 6.2).  
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314. Οι χώροι κυκλοφορίας οχηµάτων και οι δρόµοι ανάµεσα στην είσοδο, τη 

φόρτωση/εκφόρτωση, τα πλυντήρια και τη στάθµευση των φορτηγών πρέπει να είναι 

σχεδιασµένοι ανάλογα µε το µέγιστο µέγεθος των φορτηγών και την ακτίνα 

καµπυλότητας. 

 
Εικόνα 6.1 Παράδειγµα οργάνωσης ενός σηµείου ελέγχου για βελτιστοποίηση της 

βιοασφάλειας 

315. Νεκρά ζώα φυλάσσονται σε χωριστό κτίριο ή σε κλειστό θάλαµο (ψυχόµενο) 

και αυτές οι εγκαταστάσεις πρέπει να έχουν το κατάλληλο δάπεδο. Πρέπει να 

καθαρίζονται και να απολυµαίνονται µετά από κάθε χρήση. Τα πτώµατα µεταφέρονται 

σε οχήµατα για µεταφορά τους στο σηµείο αποτέφρωσης  µε τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι αυτά τα οχήµατα δε χρειάζεται να περάσουν µέσα από τις 

εγκαταστάσεις  του σηµείου ελέγχου (Κανονισµός (EΕ) N. 1774/2002). Η στρωµνή και 

τα απόβλητα από αυτά τα κτίρια θα πρέπει να µεταφέρονται και να διαχειρίζονται µε τον 

κατάλληλο τρόπο.  

316. Οι χώροι σταβλισµού των ζώων πρέπει να φέρουν σαφή επισήµανση. Το προσωπικό 

του σηµείου ελέγχου πρέπει να είναι οι µόνοι άνθρωποι που επιτρέπεται να εισέρχονται 

σε αυτά τα κτίρια. Όλοι οι άνθρωποι που εισέρχονται στα κτίρια πρέπει να φορούν 

καθαρά ρούχα και παπούτσια (ή ρουχισµό µιας χρήσης) ή να περνούν µέσα από 

ποδόλουτρα ώστε να απολυµαίνονται τα παπούτσια τους  όταν µπαίνουν στο σηµείο 

ελέγχου. Ο οδηγός πρέπει επίσης να ακολουθεί την ίδια διαδικασία ώστε να χειρίζεται τα 

ζώα στο σηµείο ελέγχους. Θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιµο µπάνιο για επισκέπτες και 

οδηγούς ώστε να πλένουν τα χέρια και το σώµα τους. 

317. Ο καθαρισµός, η αποµάκρυνση των στερεών αποβλήτων, το πλύσιµο και η 
απολύµανση των χώρων και του εξοπλισµού πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 
24h από την ώρα της αποµάκρυνσης των ζώων από τα κελιά. Οι χώροι και ο εξοπλισµός  

πρέπει να είναι στεγνά πριν φιλοξενήσουν τη νέα παρτίδα ζώων. Ο καθαρισµός των 

χωρισµάτων και του δαπέδου (κελιά και διάδροµοι) πρέπει να γίνεται µε τη χρήση νερού 

υπό πίεση (40-200 bars, 25 έως 70 l/min).  

318. Συστήνεται η χρήση ζεστού νερού µε απορρυπαντικό για µεταλλικά χωρίσµατα. 

Ο καθαρισµός κάθε ταΐστρας και ποτίστρας µπορεί να γίνει όπως στα χωρίσµατα, στα 

δάπεδα και στους τοίχους µε τη χρήση νερού υπό πίεση, ή αν είναι εφικτό µε εµποτισµό 

του εξοπλισµού για 20 έως 30 λεπτά σε ζεστό νερό µες απορρυπαντικό πριν τον 

καθαρισµό µε νερό υπό πίεση. Η δηµιουργία αφρού µπορεί να βελτιώσει το πλύσιµο. 

Όταν τα κελιά, οι τοίχοι και τα χωρίσµατα είναι καθαρά και ακόµη υγρά, πρέπει να 

γίνεται η απολύµανση. 
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319. Εγκεκριµένα προϊόντα απολύµανσης πρέπει να ψεκάζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες 

του παρασκευαστή. Μόνο εγκεκριµένα προϊόντα (µε βάσει εθνικές οδηγίες) µπορούν να 

χρησιµοποιούνται: για τις εθνικές λίστες προϊόντων, απευθυνθείτε στον επίσηµο 

κτηνίατρο και ελέγξτε για την επισήµανση AFNOR (NFT 72-150/151, 72-170/171, 72-

200/201, 72-180/181).  

 
Εικόνα 6.2 Παράδειγµα σχεδιασµού ενός σηµείου ελέγχου.   

 
Βέλτιστες πρακτικές για τη βιοασφάλεια στα σηµεία ελέγχου 

320. Τα αποδυτήρια θα πρέπει να βρίσκονται σε ξεχωριστό χώρο από τα κτίρια των ζώων 

και να είναι διαθέσιµα για το προσωπικό, τους οδηγούς και τους επισκέπτες  

(κτηνιάτρους, ελεγκτές, κλπ.). 

321. Ένας νιπτήρας µε τρεχούµενο ζεστό και κρύο νερό, σαπούνι, απολυµαντικά και 

καθαρές πετσέτες, θα πρέπει να είναι διαθέσιµα στα αποδυτήρια. Τα σηµεία ελέγχου 
θα πρέπει να έχουν ντουζιέρες, τουαλέτες και  δωµάτια αναψυχής για 
οδηγούς  και ένα καλά διατηρηµένο κουτί πρώτων βοηθειών. 

322. Το σηµείο ελέγχου θα πρέπει να έχει υποδοµές επικοινωνίας διαθέσιµες για 

τους οδηγούς (τηλέφωνο, fax, internet) και διαδικτυακό τόπο που περιλαµβάνει: το 

όνοµα του υπευθύνου του κέντρου συγκέντρωσης, τηλεφωνικό αριθµό, διεύθυνση e-

mail, διεύθυνση, σχεδιάγραµµα πρόσβασης, ωράριο λειτουργίας, διαθέσιµες 

υπηρεσίες, οµιλούµενες γλώσσες, υπηρεσίες διαθέσιµες για τους οδηγούς (χώρους 

υγιεινής, χώρους αναψυχής κλπ.) και υπηρεσίες υγείας. Πρέπει επίσης να είναι 
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διαθέσιµος ένας τηλεφωνικός κατάλογος ιδιωτικών ιατρείων, νοσοκοµείων, 

αστυνοµίας, πυροσβεστικής υπηρεσίας και κτηνιάτρων. 

323. Το νερό που χορηγείται στα ζώα πρέπει να είναι πόσιµο και να µη µολύνεται. Τυχόν 

δεξαµενές  αποθήκευσης νερού πρέπει να καλύπτονται και να είναι δυνατή η 

απολύµανσή τους αν χρειάζεται. Το σύστηµα παροχής νερού να µπορεί να 
καθαρίζεται µε εξυγιαντικό αν απαιτείται. 

324. Η αποθήκευση της τροφής και της στρωµνής πρέπει να γίνεται σε ασφαλή χώρο και 

να µην είναι δυνατή η επιµόλυνσή της. Ο µηχανικός εξοπλισµός που 

χρησιµοποιείται για τη χορήγηση τροφής και στρωµνής πρέπει να καθαρίζεται 
και να απολυµαίνεται µετά από κάθε χρήση.  

6.5 Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης  
Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που συµβαίνουν όταν τα ζώα φιλοξενούνται σε ένα σηµείο 

ελέγχου, το σχέδιο έκτακτης ανάγκης του σηµείου ελέγχου και εκείνο του µεταφορέα 

ενεργοποιούνται.  

Ορθές πρακτικές για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε σηµεία ελέγχου 

325. Αν δεν υπάρχουν αρκετά κελιά ανάλογα µε τις οµάδες των ζώων που είναι χωρισµένες 

στο φορτηγό, δεν αναµιγνύονται πάνω από δύο οµάδες. Θα πρέπει να γίνεται 

παρατήρηση της συµπεριφοράς των ζώων και τυχόν τραυµατισµένα ή στρεσαρισµένα 

θα πρέπει να αποµονώνονται 

326. Εάν ένα ζώο εµφανίσει ενδείξεις κολικού (π.χ. έντονη εφίδρωση, συνεχές 

στριφογύρισµα, στροφή του κεφαλιού προς την κοιλιά, επίµονες κινήσεις µε βίαιη 

ανόρθωση και κατάκλιση, συχνή κατάκλιση), το οποίο αποτελεί ένα από τα συχνότερα 

προβλήµατα, αναζητείται άµεσα κτηνιατρική βοήθεια. Να αποφεύγεται όσο το 

δυνατό περισσότερο το στρεσάρισµα του ζώου. 

327. Αν φτάσουν µαζί πολλά  φορτηγά σε ένα σηµείο ελέγχου µε διαφορετικό 

υγειονοµικό καθεστώς: 

o Πρέπει να επικοινωνείτε µε τις αρµόδιες αρχές για επίσηµες οδηγίες, όπως και 

στην περίπτωση όπου ένα ή περισσότερα φορτηγά προκαλέσουν κίνδυνο στη 

βιοασφάλεια.  

o Ζώα από διαφορετικά υγειονοµικά καθεστώτα διαχωρίζονται  σε 

διαφορετικούς χώρους.  

328. Εάν συµβεί µια τοπική υγειονοµική κρίση όταν αναµένονται να καταφθάσουν ζώα 

στο σηµείο ελέγχου: 

o Πρέπει να ενηµερώνονται οι αρµόδιες αρχές για επίσηµες οδηγίες, όπως και 

στην περίπτωση όπου ένα ή περισσότερα φορτηγά προκαλέσουν κίνδυνο στη 

βιοασφάλεια.  

o Ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης των µεταφερόµενων ζώων ενηµερώνονται πριν την 

άφιξη. Κινητός εξοπλισµός απολύµανσης (ψεκαστικό για τους τροχούς) 

χρησιµοποιείται όταν τα φορτηγά εισέρχονται εντός του σηµείου ελέγχου. 

 
Βέλτιστες πρακτικές  για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε σηµεία ελέγχου 

329. Αν τα ζώα πρέπει να παραµείνουν στο σηµείο ελέγχου µετά την αναχώρηση του 

φορτηγού, για παράδειγµα επειδή είναι τραυµατισµένα ή µη ικανά για µεταφορά, 

φιλοξενούνται σε ξεχωριστό χώρο. Οι τοπικές αρµόδιες αρχές ενηµερώνονται για τα 

ζώα αυτά. ∆εν απολυµαίνεται κανένα κελί αν σε αυτό υπάρχουν ζώα. Πρέπει να 

λαµβάνονται µέτρα για αποφυγή δηµιουργίας στρες στα ζώα χωρίς λόγο. 
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ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 

∆ωρεάν εκδόσεις: 

• έναν αντίτυπο: 

από το Βιβλιοπωλείο της Ε.Ε. (http://bookshop.europa.eu); 

• περισσότερα από ένα αντίτυπα ή αφίσες/χάρτες: 

από τους αντιπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(http://ec.europa.eu/represent_en.htm);  

από τους αντιπροσώπους της Ε.Ε. σε τρίτες χώρες 

(http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm);  

επικοινωνώντας µε την υπηρεσία Europe Direct 

(http://europa.eu/europedirect/index_en.htm) ή καλώντας 00 800 6 7 8 9 10 11 

(αριθµός χωρίς χρέωση από οπουδήποτε στην Ε.Ε.) (*). 
 

(*) Η παροχή πληροφοριών είναι δωρεάν, το ίδιο και η τηλεφωνική κλήση στις περισσότερες περιπτώσεις 

(παρόλα αυτά ορισµένοι πάροχοι, τηλεφωνικοί θάλαµοι ή ξενοδοχεία µπορεί να σας χρεώσουν) 

Τιµολογηµένες εκδόσεις: 

• από το Βιβλιοπωλείο της Ε.Ε. (http://bookshop.europa.eu). 
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