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Μπορούμε να βελτιώσουμε  
το επίπεδο ευζωίας των ζώων  
κατά τις οδικές μεταφορές αυτών;

Ε κατομμύρια ζώντων ζώων (υπολογίζονται σε 1 εκα-
τομμύριο πτηνά και 37 εκατομμύρια βοοειδή, χοίροι, 
πρόβατα, αίγες και ιπποειδή) μεταφέρονται σε ετήσια 
βάση εντός της Ευρώπης και προς τρίτες χώρες για 

σφαγή, πάχυνση και αναπαραγωγή. Οι μεταφορές αυτές μπορεί 
να διαρκούν μερικές ημέρες, ενώ οι αποστάσεις των μεταφο-
ρών μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών έχουν αυξηθεί κατά τις τε-
λευταίες δεκαετίες, κυρίως λόγω της μείωσης του αριθμού των 
σφαγείων και της κατάργησης των τελωνειακών φραγμών. 

Η διαδικασία της μεταφοράς ζώντων ζώων, συμπεριλαμβα-
νομένων των χειρισμών  φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτω-
σης αυτών, είναι δυνατό να υποβαθμίσει σε σημαντικό βαθμό 
το επίπεδο ευζωίας των ζώων.  Οι κίνδυνοι, κατά κύριο λόγο, 
αποδίδονται σε θερμική καταπόνηση των ζώων, ή σε καταπό-
νηση  από πείνα και δίψα, συνωστισμό, ανάμειξη μη ομοειδών 
ζώων, εξάντληση, ή σε θορύβους, αναταράξεις και κραδασμούς 
του οχήματος μεταφοράς κ.ά.  Παράλληλα,  η μεταφορά ζώντων 
ζώων έχει εγείρει την ανησυχία της κοινής γνώμης και ιδιαίτερα, 
σε ό, τι αφορά στην τήρηση των αρχών προστασίας των ζώων σε 
μεταφορές μακράς διάρκειας.

O Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1/2005 «για την προστασία των 
ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες», θεσπί-
ζει μέτρα  για τη μεταφορά ζώντων σπονδυλωτών ζώων, η οποία 
πραγματοποιείται εντός της Κοινότητας και επιβάλλει την εφαρ-
μογή ειδικών μέτρων για τις μεταφορές που πραγματοποιούν 
«ταξίδια μεγάλης διάρκειας» (άνω των 8 ωρών). Ο σκοπός του 
Κανονισμού είναι η ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων 
στην ευζωία των μεταφερόμενων ζώων. Παρόλα αυτά, η ανησυ-
χία των καταναλωτών της ΕΕ σε θέματα ευζωίας των ζώων κατά 
τη μεταφορά, αυξάνεται διαρκώς και εκφράζεται με εκστρατείες 
ομάδων καταναλωτών και οργανισμών κατά της μεταφοράς μα-

κράς διάρκειας και υπέρ της θέσπισης του ορίου των 8 ωρών για 
όλες τις οδικές μεταφορές ζώων, που προορίζονται για σφαγή. 

Σε κάθε περίπτωση, η προώθηση αυστηρότερων μέτρων για την 
προστασία των ζώων, προϋποθέτει την εκπόνηση σχετικής έρευνας 
και την εκτίμηση των κινδύνων για την ευζωία των ζώων κατά τη 
μεταφορά, αλλά και την εκτίμηση ποιοτικών και ποσοτικών δει-
κτών, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη «μέτρηση» της 
ευζωίας των ζώων κατά τη μεταφορά.

Στο άρθρο αυτό, γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση του πιλο-
τικού προγράμματος, το οποίο  χρηματοδοτείται από τη Γενική 
Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ (DG SANTÉ), 
με στόχο την εκπόνηση «Οδηγών για τις Ορθές και Βέλτιστες 
Πρακτικές κατά την μεταφορά ζώντων ζώων». Την κοινοπραξία 
του Προγράμματος αποτελούν 16 Εταίροι, από 10 Κράτη-Μέλη 
ΕΕ (ακαδημαϊκοί, ερευνητικοί και επαγγελματικοί φορείς, άλλοι 
φορείς που σχετίζονται με τη μεταφορά ζώντων ζώων). Το Πρό-
γραμμα συντονίζεται από το Wageningen UR (Dr Hans Spoolder) 
με επιστημονικά υπεύθυνη για την Ελλάδα την Δρα Σωσσίδου. Η 
υλοποίηση του Προγράμματος ξεκίνησε τον Μάιο του 2015 και η 
διάρκειά του είναι τρία έτη. Στο πλαίσιο του Προγράμματος προ-
βλέπεται η εκπόνηση ενός Οδηγού για κάθε είδος παραγωγικού 
ζώου (βοοειδή, χοίροι, ιπποειδή, πρόβατα, πτηνά). 

Η εκπόνηση των Οδηγών έχει σχεδιασθεί σε 4 φάσεις, όπως 
φαίνεται στο σχήμα:

 � Συλλογή, αντιπαραβολή και επιστημονική τεκμηρίωση των 
Ορθών και Βέλτιστων Πρακτικών κατά τη μεταφορά ζώντων 
ζώων («Συλλογή»)

 � Ανάπτυξη Οδηγών  Βέλτιστων Πρακτικών Μεταφοράς  βοοει-
δών, χοίρων, ιπποειδών, προβάτων και πτηνών («Ανάπτυξη»)

 � Διάδοση Οδηγών προς  όλους τους  ενδιαφερόμενους και 
δυνητικούς χρήστες  («Διάδοση»)

 � Έλεγχος-επαλήθευση επικοινωνιακής στρατηγικής και διάδο-
σης των Οδηγών («Επαλήθευση»)
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Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών

Μπορούμε να βελτιώσουμε  
το επίπεδο ευζωίας των ζώων  
κατά τις οδικές μεταφορές αυτών;



ΤΕΥΧΟΣ  16 | 19

Π* Παραδοτέο 
Μέχρι σήμερα, και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποί-

ησης του προγράμματος, έχουν ολοκληρωθεί οι πρώτες δύο 
φάσεις, με την υποβολή των σχετικών παραδοτέων προς την 
DG SANTÉ. Συγκεκριμένα, η συλλογή δεδομένων σχετικά με τις 
πρακτικές που εφαρμόζονται ή που μπορούν να εφαρμοσθούν 
κατά τη μεταφορά των ζώντων ζώων με στόχο τη βελτίωση του 
επιπέδου της ευζωίας αυτών, έχουν συλλεχθεί τόσο από άμεσες 
όσο και από έμμεσες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της διαθέσι-
μης βιβλιογραφίας. Οι πρακτικές αυτές, κατηγοριοποιήθηκαν σε 
«ορθές»  (διαδικασίες, οι οποίες εφαρμόζουν τις απαιτήσεις του 
Κανονισμού 1/2005 σχετικά με την προστασία των ζώων) και σε 
«βέλτιστες» (διαδικασίες, οι οποίες υπερβαίνουν τις απαιτήσεις 
της σχετικής νομοθεσίας στοχεύοντας σε περαιτέρω βελτίωση 
των συνθηκών μεταφοράς των ζώων). Στη συνέχεια, οργανώθη-
καν σε μια βάση δεδομένων, της οποίας τα δεδομένα αναλύθη-
καν εις βάθος  προκειμένου να αναδυθούν οι πρακτικές που θα 
συμπεριληφθούν στους Οδηγούς. Στη δεύτερη φάση υλοποίη-
σης του προγράμματος, έγινε ο προσδιορισμός των σταδίων και 
των παραγόντων κινδύνου για την ευζωία των ζώων κατά τη με-
ταφορά αυτών. Για το σκοπό αυτό, οργανώθηκαν και πραγματο-
ποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας με ομάδες δυνητικών χρηστών 
των Οδηγών. Επιπλέον, οργανώθηκαν ομάδες εμπειρογνωμόνων 
για το κάθε είδος ζώου σε 7 χώρες-εταίρους (Ελλάδα, Γαλλία, 
Ιταλία, Ρουμανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία).

Παράλληλα, πραγματοποιούνται δράσεις δημοσιοποίησης 
του προγράμματος με ανακοινώσεις σε επιστημονικές συναντή-
σεις, εκθέσεις και συνέδρια και με την εκπόνηση ενημερωτικών 
δελτίων, infografics, κ.ά. καθώς και μέσω της ιστοσελίδας του 
προγράμματος (http://www.transportguides.eu) και των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter).
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Τηλ.: 2310 365383, E-mail:sossidou@vri.gr


