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Οδηγός Ορθών και Βέλτιστων Πρακτικών κατά τη Μεταφορά των Χοίρων

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.

Κτηνοτρόφοι

Πρόβατα

Πτηνά

Χοίροι

Ιπποειδή

3

5

3

1

Κατασκευαστές
οχηµάτων
Έµποροι ζώων

Επίσηµοι
κτηνίατροι

2

1
3
2

2

5
2

3

2

3

5

13

1
1

Σύνολο

12

2

Μεταφορείς
Προσωπικό
Σφαγείων

Βοοειδή

2

8
2

7

10
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Ζωοτέχνες

2

3

2

2

2

11

Προσωπικό Μη
Κυβερνητικών
Οργανώσεων

2

3

2

4

5

16

10

21

12

13

16

72

Σύνολο

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 Ενδιαφεροµένων 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
χοίρων, που παρουσιάζουµε εδώ, συνοδεύουν 3
Ενηµερωτικά ∆ελτία: Μεταφορά των χοίρων,
Φόρτωση και εκφόρτωση των χοίρων και
Έλεγχος και αξιολόγηση των µεταφερόµενων χοίρων. Αυτά τα 3 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, τα βοοειδή, 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
χοίρων κατά τη µεταφορά
Οι κίνδυνοι που χαρακτηρίζονται ως σοβαροί για τους µεταφερόµενους χοίρους
περιλαµβάνουν: ανεπαρκή αερισµό, ανεπαρκή διαθέσιµο χώρο, διάρκεια µεταφοράς,
έλλειψη επαρκούς νερού κατά τη µεταφορά, λανθασµένο χειρισµό κατά τη φόρτωση, κακή
φυσική κατάσταση πριν από τη µεταφορά, εισαγωγή παθογόνων πριν και κατά τη µεταφορά
και µη-κατάλληλη εφαρµογή των κανόνων για ανάπαυση κατά τη διάρκεια της µεταφοράς.
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Αναγνωρίζεται ότι η καλή προετοιµασία και ο προγραµµατισµός αποτελούν
προϋποθέσεις για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Επιπλέον, απαιτείται επαρκής εµπειρία
για τον προγραµµατισµό και την προετοιµασία, καθώς και για το χειρισµό και τη µεταφορά
των ζώων. Το Κεφάλαιο 1.2 ασχολείται µε τις απαιτούµενες ικανότητες και κατάρτιση.
Οι χοίροι αισθάνονται πιο χαλαροί και λιγότερο αγχωµένοι όταν χειρίζονται από προσωπικό
που καταλαβαίνει τις ανάγκες και τη συµπεριφορά τους. Οι καλά εκπαιδευµένοι
εργαζόµενοι µπορούν να φορτώσουν και να εκφορτώσουν τους χοίρους σε σχετικά σύντοµο
χρονικό διάστηµα χωρίς στρες, ελαχιστοποιώντας έτσι τον κίνδυνο τραυµατισµού,
ολίσθησης και πτώσης. Επιπλέον, ο καλός χειρισµός έχει θετική επίδραση στην ποιότητα του
σφάγιου και του κρέατος. Συνεπώς, οι καλοί χειριστές δεν γνωρίζουν µόνο τις θεωρητικές
απαιτήσεις που σχετίζονται µε τη µεταφορά, άλλα έχουν επίσης επαρκείς πρακτικές γνώσεις
σχετικά µε τη συµπεριφορά των χοίρων και τον τρόπο µε τον οποίο ανταποκρίνονται στους
ανθρώπους. Αυτός ο Οδηγός παρέχει κάποιες προτάσεις για αυτό το στάδιο στο Κεφάλαιο
3.3 Χειρισµός κατά τη φόρτωση.
Ορισµένοι κίνδυνοι για την ευζωία συνδέονται άµεσα µε την κατηγορία των χοίρων
που πρόκειται να µεταφερθούν, καθώς οι διαφορές στην ηλικία, το φύλο και το µέγεθος
µπορεί να συνδέονται µε διαφορετικές ανάγκες για ευζωία. Τα χοιρίδια αµέσως µετά τον
απογαλακτισµό έχουν βάρος 5 ή 6 kg. Είναι σχετικά αδύναµα και ευαίσθητα στις χαµηλές
θερµοκρασίες. Τα µεγαλύτερα χοιρίδια βάρους 25-35 κιλών είναι πιο δυνατά και πιο ικανά
να αντιµετωπίσουν τις µεγάλες διαδροµές σε σύγκριση µε τα µικρότερα χοιρίδια, αν και ίσως
όχι τόσο καλά όσο οι χοίροι πλήρους ανάπτυξης. Οι θηλυκοί χοίροι και οι κάπροι απαιτούν
επίσης ιδιαίτερη προσοχή: ο λόγος για τον οποίο αποστέλλονται για σφαγή συχνά σχετίζεται
µε προβλήµατα υγείας, όπως η νωθρότητα, οι τραυµατισµοί ή οι ασθένειες.
Ανεξάρτητα από την κατηγορία των ζώων, οι χοίροι είναι πιο ικανοί να αντιµετωπίσουν το
στρες της µεταφοράς αν είναι σε καλή φυσική κατάσταση κατά τη φόρτωση. Πρέπει
να είναι σε καλή κατάσταση υγείας και να οµαδοποιούνται εκ των προτέρων σε ήρεµες
συνθήκες. Άγνωστοι χοίροι δεν πρέπει να αναµιγνύονται στο όχηµα για να αποφεύγονται
επιθέσεις και τραυµατισµοί. Το Κεφάλαιο 2.4.1 ασχολείται µε τη Φυσική Κατάσταση για
ταξίδια.
Το ταξίδι πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντοµότερο, αλλά η διάρκεια της
διαδροµής µπορεί πάντα να επηρεάζεται από απρόβλεπτα γεγονότα, όπως κυκλοφοριακή
συµφόρηση, ατυχήµατα ή βλάβη του φορτηγού.
Το κλίµα στο όχηµα πρέπει να παραµείνει σε αποδεκτό επίπεδο καθ 'όλη τη διάρκεια του
ταξιδιού. Ειδικότερα, η θερµοκρασία και η υγρασία έχουν σηµαντική επίπτωση στην ευζωία
των χοίρων καθώς οι χοίροι δεν µπορούν να ιδρώσουν και να χάσουν τη θερµότητα µε
αυτόν τον τρόπο. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο τόσο τα κινούµενα όσο και τα ακίνητα
οχήµατα να έχουν καλό έλεγχο του κλίµατος. Η πρόκληση για την αποφυγή της
θερµικής καταπόνησης είναι ακόµη µεγαλύτερη εάν τα αποθέµατα χώρου είναι στο
ελάχιστο απαιτούµενο επίπεδο. Το Κεφάλαιο 2.3.2 αφορά την ρύθµιση του κλίµατος στο
όχηµα.
Οι χοίροι πρέπει να µπορούν να πίνουν νερό ανά πάσα στιγµή κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού. Η περίοδος νηστείας πριν από τη σφαγή θα πρέπει να σχεδιαστεί προσεκτικά σε
σχέση µε την αναµενόµενη διάρκεια του ταξιδιού. Το Κεφάλαιο 4.5 Απαιτήσεις νερού και
ζωοτροφών, ασχολείται µε αυτά τα ζητήµατα. Για την αποφυγή της ναυτίας και του εµετού,
το όχηµα πρέπει να οδηγείται προσεκτικά χωρίς απότοµα φρεναρίσµατα και επιταχύνσεις,
ιδιαίτερα κατά µήκος καµπύλων και κυκλικών διαδρόµων. Οι χοίροι που αρρωσταίνουν
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κατά τη διάρκεια της µεταφοράς ενδέχεται να χρειάζονται κτηνιατρική βοήθεια ή/και
ευθανασία (βλ. Κεφάλαιο 4.4 Φροντίδα άρρωστων ή τραυµατισµένων ζώων).
Κατά τη διάρκεια µεγάλων διαδροµών τα ζώα θα κουραστούν και απαιτούνται περίοδοι
ανάπαυσης. Το Κεφάλαιο 6 ασχολείται µε τα σηµεία ελέγχου και άλλους χώρους όπου
εκφορτώνονται τα ζώα, και όπου πρέπει να στεγάζονται άνετα σε κατάλληλους αριθµούς,
σε καλές θερµικές συνθήκες, και να µπορούν να πίνουν και να τρώνε σύµφωνα µε την
αναµενόµενη περίοδο νηστείας.
Αυτοί και πολλοί άλλοι κίνδυνοι εξετάζονται σε αυτόν τον Οδηγό Ορθών Πρακτικών.

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
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
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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 λαχάνιασµατος 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
χοίρων, τα ακόλουθα ΜΒΑΖ µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εργαλεία ελέγχου.
ΜΒΑΖ

Περιγραφή

Νεκρά κατά
την άφιξη

Ο θάνατος ορίζεται από το σταµάτηµα της αναπνοής και την απουσία
σφυγµού (καρδιακή ανακοπή). Όλα τα ζώα που θα βρεθούν νεκρά στο
πάτωµα του φορτηγού ή πεθάνουν κατά την εκφόρτωση θεωρούνται
νεκρά ζώα κατά τη µεταφορά

Νεκρά στους
χώρους
ανάπαυσης

Αριθµός νεκρών χοίρων που έχουν εκφορτωθεί και βρίσκονται νεκροί
στους χώρους ανάπαυσης

Σοβαρή
χωλότητα ή
αδυναµία
στάσης σε
όρθια θέση

Η χωλότητα περιγράφει µια ανωµαλία κατά την κίνηση και είναι πιο
εµφανής όταν τα πόδια βρίσκονται σε κίνηση. Προκύπτει από την
αδυναµία να χρησιµοποιηθεί ένα ή περισσότερα πόδια µε φυσιολογικό
τρόπο.

Γλίστρηµα

Ως γλίστρηµα ορίζεται µια προσωρινή απώλεια της ισορροπίας χωρίς
όµως να έρχονται σε επαφή µε το έδαφος άλλα µέρη του σώµατος
εκτός των ποδιών

Πτώση

Πτώση είναι όταν ένας χοίρος χάσει την ισορροπία του και άλλα µέρη
του σώµατος (εκτός των ποδιών) έρθουν σε επαφή µε το έδαφος

Αδυναµία
κίνησης

Ένας χοίρος δείχνει απροθυµία να κινηθεί όταν για τουλάχιστον 2
δευτερόλεπτα σταµατάει να κινείται, δεν εξερευνάει τον χώρο, δε κινεί
το σώµα του ή το κεφάλι του

Μεταβολή

Κατά την εκφόρτωση, η µεταβολή συµβαίνει όταν ένας χοίρος µε
µέτωπο προς τον χώρο εκφόρτωσης στρέφει το σώµα του και έρχεται
µέτωπο µε τον χώρο του φορτηγού

Ένα ζώο θεωρείται ότι δεν µπορεί να σταθεί όρθιο όταν δεν µπορεί να
σηκωθεί ή να σταθεί όρθιο χωρίς βοήθεια, παρόλο που είναι ακόµα
ζωντανό
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Ενεργοποίηση
θερµορύθµισης

Κατά την εκφόρτωση, η ενεργοποίηση της θερµορύθµισης είναι ορατή
µέσω ρίγους ή λαχάνιασµατος. Η εµφάνιση και των δύο φαινοµένων
παρατηρείται κατά την εκφόρτωση.
Το ρίγος ορίζεται σαν µια αργή και µη οµαλή δόνηση οποιουδήποτε
µέρους του σώµατος, ή όλο του σώµατος µαζί. Το λαχάνιασµα ορίζεται
ως σύντοµες κοφτές αναπνοές µε ανοιχτό το στόµα

Πολύ λεπτή
κατάσταση
σώµατος

Τα οστά της σπονδυλικής στήλης, του ισχίου και των πλευρών των
χοίρων που πρόκειται να βαθµολογηθούν ελέγχονται οπτικά,
λαµβάνοντας υπόψη πόσο ορατά είναι τα οστά. Η προσοχή στην
αξιολόγηση αυτή δίνεται στον αριθµό των ζώων που είναι πολύ λεπτά.
Τα ζώα µε ορατά οστά της σπονδυλικής στήλης, του ισχίου και των
πλευρών θα αξιολογηθούν ως υπερβολικά λεπτά

Καθαριότητα

Τα ζώα αξιολογούνται για την ύπαρξη κοπράνων στο σώµα τους σε µια
κλίµακα τριών σηµείων. Ο αξιολόγησης πρέπει να έχει καθαρή οπτική
µιας πλευράς του σώµατος του ζώου. Τα ακόλουθα πρότυπα
εφαρµόζονται για κάθε κλίµακα:
Χοιρίδια κατά και µετά την πάχυνση: 0-Λιγότερο από 20% της
επιφάνειας του σώµατος είναι λερωµένο; 1-Πάνω από 20% αλλά
λιγότερο από 50% της επιφάνειας του σώµατος είναι λερωµένο; 2Πάνω από 50% της επιφάνειας του σώµατος είναι λερωµένο
Χοιροµητέρες: 0–Λιγότερο από 10% της επιφάνειας του σώµατος είναι
λερωµένο; 1–10%-30% της επιφάνειας του σώµατος είναι λερωµένο;
2–Πάνω από το 30% της επιφάνειας του σώµατος είναι λερωµένο

Άρρωστοι
χοίροι

Βήχας
Τραύµατα στο
σώµα
(περίβληµα)

Τα ζώα και οι χώροι σταβλισµού ελέγχονται για τα ακόλουθα
συµπτώµατα ασθενειών:
- Βαριά και δύσκολη αναπνοή, το στέρνο ανασηκώνεται και πέφτει σε
κάθε αναπνοή; Αν Ναι, το ζώο καταγράφεται ως περίπτωση
δυσκολίας στην αναπνοή
- Εσωτερικοί ιστοί προεκβάλουν από τον πρωκτό; (τα ζώα πρέπει να
εξεταστούν από πίσω). Αν Ναι, το ζώο καταγράφεται ως περίπτωση
ορθικής πρόπτωσης
- Υγρή κοπριά (περισσότερο υδαρής από το συνηθισµένο) βρίσκεται
στο χώρο σταβλισµού; Αν Ναι, ο χώρος πιθανόν έχει ζώα µε
διάρροια (εντερική διαταραχή) και καταγράφεται ως χώρος
σταβλισµού µε περιπτώσεις διάρροιας
Ο βήχας ορίζεται ως µια απότοµη και ηχηρή αποβολή αέρα από τους
πνεύµονες
Η βλάβη του δέρµατος µπορεί να παρουσιαστεί είτε ως αλλοιώσεις
(επιφανειακή διάτρηση της επιδερµίδας) είτε ως πληγές (διείσδυση
στον µυϊκό ιστό). Ταυτόχρονα, µπορεί να οριστεί ως γρατζουνιά ή
στρογγυλή αλλοίωση.

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:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Θέµατα ∆ιαχείρισης
Προετοιµασία και Οργάνωση
Χειρισµός και φόρτωση των ζώων
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
Παραµονή στα Σηµεία Ελέγχου, αγορές και Κέντρα Συγκέντρωσης
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
Οδηγό, προκειµένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση. Όπου είναι απαραίτητο, οι
ορισµοί προέρχονται από τον Κανονισµό.
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Πίνακας 0.3 Ορολογία χρησιµοποιούµενη σε αυτό τον Οδηγό
Κέντρα συλλογής

Χώροι, όπως ιδιοκτησίες, κέντρα συλλογής και αγορές, στα
οποία οικόσιτα ιπποειδή ή βοοειδή, αιγοπρόβατα ή χοίροι που
προέρχονται
από
διαφορετικές
εκµεταλλεύσεις
συγκεντρώνονται για να σχηµατίσουν αποστολές.

Συνοδός

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

χοιροµητέρες και
κάπροι
Αρµόδια αρχή

Νεαρά ζώα για εκτροφή

Σηµεία ελέγχου

Χώροι στους οποίους τα ζώα ξεκουράζονται για τουλάχιστον 12
ώρες ή περισσότερο σύµφωνα µε τους κανόνες για το χρόνο
ταξιδιού και τις περιόδους ανάπαυσης που ορίζονται από τον
Κανονισµό. Πρέπει να είναι εγκεκριµένες από τις αρµόδιες
αρχές.

χοιροµητέρες και
κάπροι

Ενήλικοι χοίροι εκτροφής προοριζόµενα για το σφαγείο

Χοίροι πάχυνσης

Χοίρίδια άνω των 10 εβδοµάδων προοριζόµενα για το σφαγείο

Ταξίδι

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

Επιστάτης

Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εκτός του µεταφορέα,
που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση ζώων σε µόνιµη ή
περιοδική βάση.

Μακρύ ταξίδι

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

Σύστηµα
πλοήγησης

∆ορυφορικές υποδοµές που παρέχουν παγκόσµιες, συνεχείς,
ακριβείς και εγγυηµένες υπηρεσίες χρονισµού και εντοπισµού
θέσης ή οποιαδήποτε τεχνολογία που παρέχει υπηρεσίες που
θεωρούνται ισοδύναµες για τους σκοπούς του παρόντος
Κανονισµού.

Αξιωµατούχος
Κτηνίατρος

Ο κτηνίατρος που διορίζεται από την αρµόδια αρχή του Κράτους
Μέλους

∆ιοργανωτής

Ο υπεύθυνος για την πραγµατική µεταφορά από την
αναχώρηση στο σηµείο προορισµού
i) µεταφορέας που έχει αναθέσει υπεργολαβία σε τουλάχιστον
έναν άλλο µεταφορέα ένα κοµµάτι του ταξιδιού · ή
ii) φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει συνάψει συµβάσεις µε
περισσότερους από έναν µεταφορείς για ένα ταξίδι · ή
iii) πρόσωπο που έχει υπογράψει το 1ο Τµήµα του ηµερολογίου
ταξιδιού (όπου ισχύει).

Τόπος
αναχώρησης

Το µέρος όπου φορτώνονται αρχικά τα ζώα στο µέσο
µεταφοράς δεδοµένου ότι έχουν στεγαστεί εκεί για τουλάχιστον
48 ώρες πριν την ώρα αναχώρησης. Όµως, κέντρα συλλογής
εγκεκριµένα σύµφωνα µε την Κοινοτική κτηνιατρική νοµοθεσία
µπορεί να θεωρηθεί
σαν τόπος αναχώρησης κάτω από
συγκεκριµένες συνθήκες (δείτε το Άρθρο 2r του Κανονισµού).

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.
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Τόπος άφιξης

Το µέρος όπου τα ζώα εκφορτώνονται από το µέσο µεταφοράς
και στο οποίο και στεγάζονται για τουλάχιστον 48 ώρες πριν την
ώρα αναχώρησης, ή σφαγής.

Μεταφορέας

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

Μηαπογαλακτισµένα
χοιρίδια

Χοίρίδια από τη γέννηση έως τον απογαλακτισµό

Όχηµα

Μεταφορικά µέσα εφοδιασµένα µε τροχούς που προωθούνται ή
έλκονται

Απογαλακτισµένος
χοίρος

Χοίρος από τον απογαλακτισµό έως την ηλικία των 10
εβδοµάδων
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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:
µεταφορά ζώων,
φυσιολογία των ζώων (συγκεκριµένα σε ό,τι αφορά ανάγκες για τροφή και νερό)
συµπεριφορά των ζώων και συνθήκες στρες,
πρακτικά θέµατα χειρισµού των ζώων,
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.

o
o
o
o
o
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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.
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.
Πιστοποιητικά για την υγεία των ζώων πρέπει να κατατίθενται µέσω της
ηλεκτρονικής εφαρµογής TRACES.
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.
Οι διοργανωτές αρχειοθετούν και τηρούν όλα τα στοιχεία της µεταφοράς, τα
πιστοποιητικά υγείας των ζώων για κάθε µεταφορά για τουλάχιστον τρία χρόνια.

3.

4.
5.

6.

Βέλτιστες πρακτικές σχετικά µε διαχειριστικά θέµατα
7.
8.
9.
10.

Τα µέσα µεταφοράς παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την καθαρή
χρησιµοποιούµενη επιφάνεια για κάθε κατάστρωµα φόρτωσης.
Τα δεδοµένα του ηµερολογίου ταξιδιού παρουσιάζονται σε ηλεκτρονική µορφή
που διαβιβάζεται στις αρµόδιες αρχές.
Οι κατηγορίες των µεταφερόµενων ζώων ενός είδους παρέχονται επιπλέον από
το είδος του ζώου (π.χ. κριάρια, αρνιά, προβατίνες, κ.ά.).
Οι διοργανωτές διατηρούν τα αρχεία της µεταφοράς και τα ηµερολόγια ταξιδιού για
τουλάχιστον 5 χρόνια.
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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
11. 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 προβάτων κατά
τη µεταφορά βλ. Κεφάλαιο 2.4 Προετοιµασία ζώων για µεταφορά.
12.
13.

14.

Οι εκπαιδευτές τονίζουν στους επιστάτες τους κινδύνους από τις πιθανές
επιδράσεις των ενεργειών τους στα ζώα που τους έχουν ανατεθεί.
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.
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
15.

16.
17.

18.

Στην εταιρεία µεταφορών διορίζεται ένας Υπεύθυνος Μεταφορών, που
αναλαµβάνει την κατάρτιση, τα πιστοποιητικά και τον έλεγχο της ποιότητας των
µεταφορών.
Οι πρακτικές ικανότητες του µεταφορέα καταγράφονται και ελέγχονται (π.χ.
µέσω ελέγχων και παρακολούθησης στην πράξη).
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).
Οι εταιρείες µεταφορών εξασφαλίζουν ότι οι οδηγοί (και οι επιστάτες) λαµβάνουν
διαρκή (δια βίου) κατάρτιση.
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1.4 Ευθύνες
Ορθές πρακτικές σχετικά µε τις Ευθύνες
19.

20.

21.

22.

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.
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.
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.
Ο ‘∆ιοργανωτής’ είναι υπεύθυνος για το σχεδιασµό του ταξιδιού ώστε να
εξασφαλιστεί η απαραίτητη φροντίδα στα ζώα. ∆ιοργανωτής µπορεί να είναι ο
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
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23.

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 υπόψη 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.
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.

Βέλτιστες πρακτικές σχετικές µε τις ευθύνες
24.

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.
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 προβάτων 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
o
o
o

Προγραµµατισµός του ταξιδιού,
Προετοιµασία οχήµατος,
Προετοιµασίες σχετικές µε τα ζώα,
∆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 χοίρων 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
o

Περιγραφή της διαδροµής ταξιδιού και εκτίµηση της διάρκειάς της,
Ανάλυση των µετεωρολογικών προβλέψεων,
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o

o
o
o
o
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 χοίρων, π.χ. breeders κάπροι και χοιροµητέρες, και θηλυκά ή
χοίροι πάχυνσης, χοιρίδια, cull χοίροι,
Ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης,
Προγραµµατισµένο αριθµό οδηγών,
Πρόβλεψη για στρωµνή,
Πρόβλεψη για τροφή και νερό που θα χορηγηθούν στο σηµείο στάσης, ανάλογα µε
τη διάρκεια του ταξιδιού,
∆ιαβεβαιώσεις ότι το φορτηγό είναι έτοιµο στον τόπο και στον χρόνο που έχει
οριστεί για αναχώρηση.

2.2.1 ∆ιάρκεια ταξιδιού
Η διάρκεια του ταξιδιού πρέπει να υπολογίζεται προσεκτικά και περιλαµβάνει τις
προγραµµατισµένες στάσεις και ανάπαυση στα σηµεία στάσης. Υπολογίζοντας τη διάρκεια
του ταξιδιού, πρέπει να γίνει και η σωστή επιλογή του οχήµατος και του εξοπλισµού του.
Πίνακας 2.1 Μέγιστες ώρες ταξιδιού που επιτρέπονται από τον Κανονισµό.
Όχηµα Βασικών
Όχηµα Καλύτερων Προδιαγραφών
Προδιαγραφών
Χοίροι

8
Όχηµα Βασικών
Προδιαγραφών

Μηαπογαλακτισµένα
χοιρίδια

8

24
(πρέπει να έχουν συνεχή πρόσβαση σε νερό)
Όχηµα Καλύτερων Προδιαγραφών
Ταξίδι

Στάση

Ταξίδι

9

1

9

Η αναµενόµενη ολική διάρκεια του ταξιδιού µε βάση την προγραµµατισµένη διαδροµή,
καθορίζεται ρεαλιστικά, λαµβάνοντας υπ’ όψη το χρόνο που απαιτείται για την φόρτωση και
εκφόρτωση. Εάν έπειτα από το χρόνο αυτό ταξιδιού, τα ζώα δεν έχουν φτάσει στον
προορισµό τους, πρέπει να εκφορτωθούν, να ταϊστούν και να ποτιστούν, και να
ξεκουραστούν για τουλάχιστον 24 ώρες σε κάποιο σηµείο ελέγχου, εγκεκριµένο από την
ΕΕ, δείτε Κεφάλαιο 6. Παραµονή σε σηµεία ελέγχου.
Ορθές πρακτικές για τη φύση και τη διάρκεια του ταξιδιού
26. 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.
27. 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.
28. Ο µεταφορέας θα επιλέγει το όχηµα σύµφωνα µε τον τύπο και τον αριθµό των
χοίρων που θα µεταφερθούν και τη διάρκεια του ταξιδιού (εξοπλισµός φορτηγού
ανάλογος µε την αδειοδότηση Τύπου Ι ή ΙΙ)
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29. 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
30. 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.
31. 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.
32. 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
33. Οι ώρες φόρτωσης και µεταφοράς θα πρέπει να προγραµµατίζονται έτσι ώστε οι χοίροι
να µπορούν να εκφορτωθούν σωστά στον τόπο προορισµού
34. Εξασφαλίστε καλή επικοινωνία µεταξύ των οδηγών και του προσωπικού του σηµείου
άφιξης σχετικά µε τις ευθύνες τους.
35. ∆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.
36. 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
37. Ο διοργανωτής της µεταφοράς θα πρέπει να αποφεύγει να περνά από αστικές περιοχές
σε ώρες αιχµής.
38. Ο διοργανωτής της µεταφοράς θα πρέπει να υπολογίζει το χρόνο που το φορτηγό
βρίσκεται φορτωµένο σε πλοίο ως χρόνο µεταφοράς, και όχι σαν χρόνο διαλλείµατος.

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
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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
39. 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.
40. 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.
41. 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).
42. 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.
43. 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.
44. Στην περίπτωση έκτακτου συµβάντος, το σχέδιο αντιµετώπισής του ενεργοποιείται από
όποιον αντιληφθεί πρώτος το πρόβληµα, τον οδηγό ή τον µεταφορέα.
45. 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.
46. 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.
47. 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.
48. Για χοιρίδια, σε περίπτωση βλάβης του κινητήρα, οργανώστε την αποστολή άλλου
φορτηγού για µεταφόρτωση.
Βέλτιστες πρακτικές σχετικά µε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης
49. Ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης πρέπει να έχει εκπονηθεί και για σύντοµα ταξίδια
µικρότερα των 8 ωρών.
50. 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.
51. Ο µεταφορέας πρέπει να παρακολουθεί συνεχώς την ευζωία και την κατάσταση
των ζώων κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε καθυστέρησης.
52. 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.
53. 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.
54. Οι διαδικασίες έκτακτης ανάγκης αξιολογούνται περιοδικά και συζητούνται µε το
προσωπικό µέσω εσωτερικών ελέγχων και τροποποιούνται ανάλογα µε τις ανάγκες.
55. Ο εξοπλισµός που φυλάσσεται για ευθανασία έκτακτης ανάγκης είναι καλά
συντηρηµένος και µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά. Κρατούνται τεκµηριωµένα
αρχεία κατοχής και συντήρησης του εξοπλισµού.
56. Οι πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο µεταφοράς των ζώων (συµπεριλαµβανοµένων
των ζητηµάτων που σχετίζονται µε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης) µοιράζονται
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µεταξύ των µεταφορέων και αξιολογούνται σε τακτική βάση (κατά πόσο είναι
αποτελεσµατικές ή όχι).
57. Για χοιρίδια που διατρέχουν κίνδυνο θερµικής καταπόνησης σε συνθήκες χαµηλής
υγρασίας, πρέπει να ψεκαστεί νερό στο πάτωµα του οχήµατος.
58. Σε περίπτωση βλάβης του κινητήρα κατά τη µεταφορά χοιριδίων θα πρέπει να
υπάρχει µια γεννήτρια έκτακτης ανάγκης - έτσι ώστε οι ανεµιστήρες να µπορούν
να διατηρούνται σε λειτουργία και να ρυθµίζεται η θερµοκρασία, η ροή αέρα και το
οξυγόνο.

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.
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.
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
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µυϊκή κόπωση . Οι χοίροι µπορεί να υποφέρουν από τη ναυτία του ταξιδιού, ιδίως αν έχουν
ταϊστεί λίγο πριν την αναχώρηση και οι αναρτήσεις του οχήµατος δεν είναι καλές.
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 µπορεί να βοηθήσει. Θα πρέπει να είναι στεγνή µε µεγάλη απορροφητική
ικανότητα. Η επαρκής στρωµνή επιτρέπει στα ζώα να είναι άνετα και διευκολύνει την
ανάπαυση τους.
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.

2.3.1 Σχεδιασµός και συντήρηση του οχήµατος
Η άνεση των χοίρων κατά τη διάρκεια της µεταφοράς εξαρτάται κατά πολύ από τον
σχεδιασµό του οχήµατος και τη µέθοδο οδήγησης όπως επίσης και από την ποιότητα του
οδικού δικτύου που χρησιµοποιείται. Οι χοίροι πολύ πιθανά να χάσουν την ισορροπία τους
και να νιώθουν ανασφαλείς και φοβισµένοι αν το δάπεδο του οχήµατος είναι ολισθηρό και
όχι οµοιόµορφο και το όχηµα αλλάζει απότοµα κατεύθυνση και ταχύτητα. Αυτό µπορεί να
προκαλέσει την πτώση του χοίρου στο πάτωµα, το χτύπηµα του στα κιγκλιδώµατα του
κελιού, να πέσει πάνω σε πιθανώς κοφτερές προεξοχές του φορτηγού, ή ακόµα και να πέσει
από κάποιο άνοιγµα της πόρτας του φορτηγού έξω οπότε και να εκτεθεί κατά συνέπεια σε
µώλωπες, πόνο και τραύµατα.
Σε περίπτωση που ένας χοίρος εξαντληθεί ή τραυµατιστεί ελαφρά κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού θα προσπαθήσει να βρει έναν ξεχωριστό χώρο, µακριά από τα υπόλοιπα ζώα της
οµάδας για να προσπαθήσει να αναρρώσει.
Τα ζώα χρειάζονται επίσης χώρο και φως για να νιώσουν σίγουρα µε το τριγύρω
περιβάλλον τους όταν τα χειριζόµαστε για την µετακίνηση τους προς και από τα κελιά του
φορτηγού.
Οι χοίροι ανταπεξέρχονται καλύτερα στη θερµική καταπόνηση εάν είναι εύκολη η πρόσβαση
τους σε ποτίστρες χωρίς να είναι διψασµένοι και/ή να πρέπει να ανταγωνιστούν µε τους
άλλους χοίρους στο κελί.
Οι κύριοι παράγοντες κινδύνου αναφορικά µε το σχεδιασµό ενός φορτηγού κατά συνέπεια
είναι:
o
o

o
o

Ανεπαρκές πλάτος ή ύψος της πόρτας ή του κοντεινερ (κίνδυνος τραυµατισµών και
ποιότητας αερισµού),
Ακατάλληλη δοµή των πλευρικών τοιχωµάτων (αιχµηρές προεξοχές, αιχµηρές
γωνίες, ανοίγµατα, κοντές πλευρές) της πόρτας (κίνδυνος τραυµατισµών και
αιµορραγίας),
Ακατάλληλα χωρίσµατα µεταξύ των διαµερισµάτων (κίνδυνος τραυµατισµών και
πόνου),
Ακατάλληλος φωτισµός (κίνδυνος τραυµατισµών και φόβου),
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o
o
o
o

Ακατάλληλος εξοπλισµός ποτίσµατος (κίνδυνος ανταγωνισµού, µαλώµατα, πληγές,
δίψα και θερµική καταπόνηση),
Ανεπαρκής σχεδιασµός της οροφής (κίνδυνος τραυµατισµών, ολίσθησης και πτώσης,
αερισµού και ποιότητας αέρα),
Κακές συνθήκες δαπέδου όπως κενά και σκαλοπάτια (κίνδυνος τραυµατισµών,
δυσκολίες κατά τη φόρτωση των χοίρων, ολίσθηση και πτώση),
Ακατάλληλη επιφάνεια δαπέδου (πολύ ολισθηρό, πολύ τραχύ) του οχήµατος
(κίνδυνος τραυµατισµών, ολίσθησης και πτώσης, φόβου των χοίρων).

Όταν όλοι οι παράγοντες είναι ίδιοι, η επίδραση του σχεδιασµού και του εξοπλισµού των
οχηµάτων µεταφορών θα γίνεται πιο εµφανής καθώς θα αυξάνονται οι διανυόµενες
αποστάσεις και οι καιρικές συνθήκες γίνονται ποιο ακραίες, είτε αυτό σηµαίνει πολύ κρύο
είτε πολύ ζέστη.
Ορθές πρακτικές σχετικά µε το σχεδιασµό και συντήρηση του οχήµατος
59. Τα φορτηγά θα πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε µηχανισµούς φόρτωσης και
εκφόρτωσης οι οποίοι θα είναι συµβατοί µε τις εγκαταστάσεις (εκ)φόρτωσης
στους τόπους αναχώρησης και προορισµού. Για παράδειγµα αν όλες οι εκτροφές και
οι τόποι προορισµού έχουν αποβάθρα φόρτωσης και ράµπα στο επίπεδο του
χοιροστασίου, οι πίσω ράµπες φόρτωσης του φορτηγού θα πρέπει να είναι
εφοδιασµένες µόνο µε σταθερές πόρτες, και να έχουν καταστρώµατα (2 ή 3 επίπεδα)
που ανυψώνονται υδραυλικά ή µηχανικά
60. Σε περίπτωση που το χοιροστάσιο δεν έχει ράµπα φόρτωσης και οι χοίροι ή οι
χοιροµητέρες φορτώνονται απευθείας από το επίπεδο του εδάφους, το φορτηγό θα
πρέπει να είναι εφοδιασµένο στο πίσω µέρος µε µια πλατφόρµα φόρτωσης
(µε υδραυλική ή µηχανική ανύψωση). Η ανυψωτική πλατφόρµα θα πρέπει να
ασφαλίζει µε κάγκελα ώστε να προστατεύει τα ζώα από το να πέσουν ή να διαφύγουν
κατά τη διάρκεια των διαδικασιών φόρτωσης και εκφόρτωσης
61. Ένας διεθνής µεταφορέας που δουλεύει µε όλες τις περιοχές της Ευρώπης, θα πρέπει
να εφοδιάσει τα φορτηγά του µε πλατφόρµες ανύψωσης µε υδραυλικά η µηχανικά
καταστρώµατα για κάθε όροφο του φορτηγού.
62. Τα διαχωριστικά θα πρέπει να είναι έτσι σχεδιασµένα ώστε τα ζώα να µη µπορούν να
τα υπερπηδήσουν ή να διασχίσουν τα κελιά.
63. Το φορτηγό θα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε τα κατάλληλα µέσα για να
ξεχωρίζουν τους αδύναµους και ελαφρώς τραυµατισµένους χοίρους από τους
υπόλοιπους.
64. Όλα τα οχήµατα µε κινητά καταστρώµατα θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε µια
ράµπα µε πλευρική προστασία διότι σε µια έκτακτη ανάγκη κατά τη µεταφορά, θα
µπορούσε να χρειαστεί να µεταφερθούν τα ζώα από το ένα όχηµα στο άλλο. Χωρίς
την κατάλληλη ράµπα αυτό δε είναι δυνατόν. Αν η ράµπα είναι αποσπώµενη και
αποθηκεύεται κάτω από το όχηµα, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί τόσο για το
φορτηγό όσο και για την καρότσα.
65. Θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να αποφευχθεί η είσοδος
καυσαερίων στο χώρο που καταλαµβάνουν τα ζώα.
66. Ο φωτισµός στο χώρο των ζώων θα πρέπει να είναι αρκετός ώστε η φόρτωση και η
εκφόρτωση τους να γίνεται µε ασφάλεια και να επιτρέπει την επιθεώρηση και
φροντίδα των ζώων κατά τη µεταφορά.
67. Τα πλευρικά ανοίγµατα στο χώρο των ζώων θα πρέπει να µπορούν να κλείνουν ώστε
να προστατεύουν τους χοίρους από το κρύο και τη βροχή.
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68. Ποτίστρες µε πιπίλες θα πρέπει να είναι διαθέσιµες µε συχνότητα 1 πιπίλα ανά 1012 χοίρους.
69. Το ύψος της ποτίστρας θα πρέπει να είναι στο µέγιστο 30 εκ. για τα
απογαλακτισµένα χοιρίδια και 50 εκ για τα παχυνόµενα/ενήλικα
70. Η συνεχής ροή νερού από τις πιπίλες για τα παχυνόµενα θα πρέπει να ελέγχεται πριν
και µετά από κάθε ταξίδι µακράς διάρκειας.
71. Η πίεση των ελαστικών θα πρέπει να ελέγχεται πριν την µεταφορά των ζώων
72. Οι αναρτήσεις θα πρέπει να συντηρούνται σωστά καθώς µειώνουν τις δονήσεις, µε
αποτέλεσµα λιγότερο στρες για τα ζώα.
73. Οι αισθητήρες θερµοκρασίας στα οχήµατα µεταφοράς τύπου ΙΙ θα πρέπει να
τοποθετούνται σε ύψος τουλάχιστον 80 εκ µε ένα µέτρο από το δάπεδο ώστε να
διασφαλιστούν σωστές µετρήσεις.
74. Ο οδηγός θα πρέπει να µπορεί να ελέγχει τη θερµοκρασία στα κελιά των ζώων
µέσα από την καµπίνα του και/ή µε ένα σύστηµα προειδοποίησης κατά τη διάρκεια
ταξιδιών µεγάλης διάρκειας.
Βέλτιστες πρακτικές για το σχεδιασµό και συντήρηση του οχήµατος
75. Ο µεταφορέας θα πρέπει να χρησιµοποιεί µια λίστα ελέγχου για να ελέγχει την
συµµόρφωση του οχήµατος µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επικείµενη
µεταφορά πριν τη φόρτωση
76. Η σύνδεση µεταξύ της καρότσας και του σασί θα πρέπει να είναι σχεδιασµένη ώστε
να ελαχιστοποιούνται οι δονήσεις.
77. Οι ποτίστρες θα πρέπει να τοποθετούνται και στις δύο πλευρές του οχήµατος
ώστε να έχουν πρόσβαση όλα τα ζώα.
78. Θα πρέπει σε οποιαδήποτε στιγµή να είναι δυνατή η παρατήρηση των ζώων από
έξω από το όχηµα, π.χ. µε το να ανοίγεις τις περσίδες ή τις πίσω πόρτες χωρίς να
υπάρχει πιθανότητα διαφυγής των ζώων.

2.3.2 Ρυθµίζοντας το περιβάλλον εντός του
οχήµατος (έλεγχος κλιµατισµού)
Η έλλειψη εξαερισµού µπορεί να αυξήσει και τη θερµοκρασία και την υγρασία στο
φορτηγό, µε αρνητικές συνέπειες όπως απώλεια βάρους, ασθένεια ή ακόµη και θάνατο των
χοίρων. Επίσης µπορεί να αυξήσει τη συγκέντρωση της αµµωνίας, µε πιθανές επιπτώσεις
στην αναπνοή των ζώων. Τα συστήµατα εξαερισµού είναι ιδιαιτέρως απαραίτητα όταν ο
καιρός είναι ζεστός, αφού οι χοίροι κατεβάζουν τη θερµοκρασία του σώµατος τους
αυξάνοντας τον αναπνευστικό τους ρυθµό. Ένα κατάλληλο σύστηµα αερισµού θα πρέπει
να έχει µεγάλα ανοίγµατα, καθόλο το µήκος του οχήµατος στο ύψος των ζώων. Ο
ανεπαρκής αερισµός κατά τη διάρκεια της µεταφοράς αυξάνει σηµαντικά τη θνησιµότητα.
Ορθές πρακτικές σχετικά µε τη ρύθµιση του µικροκλίµατος
79. Το ύψος του καταστρώµατος θα πρέπει να είναι κατ΄ ελάχιστο σύµφωνο µε τις τιµές
του Πίνακα 2.2 σε σχέση µε το ζων βάρος των χοίρων. Το βάρος των ζωντανών
χοίρων υπολογίζεται µε µια ανοχή του 5%.
80. Προτείνεται η χρήση συστηµάτων ντους, ψεκαστήρων ή καταιονισµού όταν η
θερµοκρασία υπερβεί τους 25°C για να δροσιστούν τα ζώα. Οι πλευρικές περσίδες θα
πρέπει να είναι ανοιχτές για να αποφευχθεί η υψηλή υγρασία µέσα στο φορτηγό.
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Πίνακας 2.2 Ορθή πρακτική σχετικά µε το ύψος του καταστρώµατος σε σχέση µε το ζων
βάρος των χοίρων
Ύψος καταστρώµατος
45 cm
62 cm
70 cm
88 cm
100 cm

Ζων βάρος
< 10 kg
10-25 LW
50–70 kg
100-120 kg
>120 kg

81. Τα συστήµατα αερισµού των πλήρως κλιµατιζόµενων φορτηγών θα πρέπει να
µπορούν να λειτουργούν σε οποιαδήποτε θερµοκρασία, ενώ το φορτηγό είναι σε
στάση ή σε κίνηση (νοµική απαίτηση για ταξίδια µεγάλης διάρκειας) και η
θερµοκρασία στο επίπεδο των ζώων θα πρέπει να είναι µετρήσιµη εντός της
καµπίνας.
Βέλτιστες πρακτικές σχετικά µε τη ρύθµιση του µικροκλίµατος
82. Η δυνατότητα του συστήµατος εξαερισµού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 60
m3/h/100 kg µέγιστου ωφέλιµου φορτίου ακόµη και για σύντοµα ταξίδια
(για ταξίδια άνω των 8 ωρών αυτό αποτελεί απαίτηση της νοµοθεσίας)
83. Η καλή λειτουργία του συστήµατος εξαερισµού, των ντους και των ψεκαστήρων θα
πρέπει να ελέγχεται καθηµερινά.

2.3.3 ∆ιαθέσιµος χώρος
Οι χοίροι θα πρέπει στο όχηµα να έχουν αρκετό χώρο ώστε να µπορούν να στέκονται όρθια
αλλά και να ξαπλώνουν άνετα. Οι ακριβείς ελάχιστες απαιτήσεις χώρου καθορίζονται από
τη φυσικές διαστάσεις των ζώων, αλλά αυτό από µόνο του δεν είναι αρκετό. Η επάρκεια
χώρου καθορίζονται επίσης από την ικανότητα των ζώων να ρυθµίζουν της
θερµοκρασία του σώµατος τους ικανοποιητικά και από τις συνθήκες περιβάλλοντος
όπως θερµοκρασία και υγρασία. Θα πρέπει να διατίθεται αρκετός χώρος στους χοίρους για
να ξαπλώνουν. Εφόσον τα ζώα πρόκειται να ταϊστούν και να ποτιστούν επάνω στο
φορτηγό, θα χρειαστούν περισσότερο χώρο. Ο διαθέσιµος χώρος µπορεί επίσης να
απαιτηθεί να είναι µεγαλύτερος σε περίπτωση που τα οχήµατα κάνουν στάσεις για µεγάλα
χρονικά διαστήµατα, ώστε να υπάρχει εγγυηµένα ο κατάλληλος αερισµός.
Ορθές πρακτικές σχετικά µε τον χώρο:
84. Θα πρέπει να προετοιµαστεί ένα πλάνο φόρτωσης. Οι απαιτήσεις του χώρου
εξαρτώνται από το µέσο βάρος των χοίρων και την οµοιοµορφία τους, καθώς και την
ανάγκη να διατηρούνται σε οµάδες οικείων µεταξύ τους χοίρων ιδίου µεγέθους. Θα
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η παρουσία ζώων µε ανωµαλίες, τα οποία θα πρέπει να
κρατηθούν χωριστά από τους άλλους χοίρους.
Βέλτιστες πρακτικές σχετικά µε τον χώρο:
85. Η ελάχιστη επιφάνεια δαπέδου ανά χοίρο θα πρέπει να είναι ανάλογη µε το µέγιστο
ζων βάρος όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.3, που βασίζεται στην πρακτική
εµπειρία.
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Πίνακας 2.3 Οδηγίες για την πυκνότητα φόρτωσης.
Μέγιστο Ζων Βάρος
[Kg/ζώο]

Μέγιστο Ζων Βάρος
[Kg/ζώο]

6

Ελάχιστη ∆ιαθέσιµη
Επιφάνεια
[m²/ζώο]
0.07

50

Ελάχιστη ∆ιαθέσιµη
Επιφάνεια
[m²/ζώο]
0.30

10

0.11

60

0.35

15

0.12

70

0.37

20

0.14

80

0.40

25

0.18

90

0.43

30

0.21

100

0.45

35

0.23

110

0.50

40

0.26

120

0.55

45

0.28

πάνω από 120

0.70

2.4. Προετοιµασία των ζώων
Αρκετές παράµετροι του σταδίου της προετοιµασίας σχετίζονται µε τα ζώα που πρόκειται να
µεταφερθούν. Έχουν σκοπό να αντιµετωπίσουν τους βασικούς κινδύνους οι οποίοι
αναφέρονται στην παράγραφο 0.2 και να αποφύγουν:
o

Πολύ µεγάλες διάρκειες φόρτωσης, οι οποίες µπορεί να είναι ιδιαίτερα στρεσογόνες
σε θερµές καιρικές συνθήκες, όταν τα οχήµατα είναι ακινητοποιηµένα και δεν υπάρχει
επαρκής αερισµός.

o

Ζώα που δεν είναι ικανά για µεταφορά και των οποίων η κατάσταση µπορεί να
χειροτερέψει κατά τη διάρκεια της µεταφοράς και να προκαλέσει πόνο στα ζώα.

2.4.1 Προετοιµασία των ζώων και του
εξοπλισµού
Οι χοίροι που µετακινούνται από το κελί όπου πέρασαν το µεγαλύτερο µέρος της ζωής
τους για να φορτωθούν σε ένα φορτηγό είναι πολύ πιθανό να εµφανίσουν άγχος και φόβο.
Ο διάδροµος, η πλατφόρµα φόρτωσης, η ράµπα και το εσωτερικό του φορτηγού αποτελούν
άγνωστο περιβάλλον στο οποίο θα πρέπει να προσαρµοστούν. Παρόλο που έρευνες έχουν
δείξει ότι η έκθεση σε συνθήκες µεταφοράς και καθοδήγησης από µικρή ηλικία, µπορεί να
ελαττώσει σηµαντικά το στρες από τους χειρισµούς πριν την φόρτωση, η εκπαίδευση των
χοίρων δε θεωρείται εφαρµόσιµη πρακτικά.
Για λόγους βιοασφάλειας, είναι όλο και πιο συχνό οι χοίροι που πρόκειται να
µεταφερθούν να µετακινούνται σε χώρους προσωρινού σταυλισµού µακριά από
το κύριο κοπάδι, πριν τη φόρτωση τους. Αυτό µειώνει σηµαντικά τη διάδοση ασθενειών
από τον οδηγό και το όχηµα. Είναι σηµαντικό από άποψη ευζωίας αυτή οι χώροι
προσωρινού σταυλισµού να ικανοποιούν τις ανάγκες των χοίρων. Θα πρέπει να υπάρχει
ελεύθερη πρόσβαση σε νερό, και η ποσότητα τροφής που υπάρχει να είναι αρκετή ώστε
να αποφύγουν τα ζώα την εξάντληση και το στρες από το κρύο (EFSA, 2011).
Ορθές πρακτικές κατά την προετοιµασία των ζώων και του εξοπλισµού
86. Πριν την (εκ)φόρτωση θα πρέπει να ελέγχεται την κατάσταση της αποβάθρας
καθώς και των κελιών ανάπαυσης (πόρτες, φωτισµός, αερισµός, καθαριότητα και
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ποιότητα του δαπέδου) ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για τους χοίρους να
γλιστρήσουν, να σκοντάψουν ή να τραυµατιστούν.
Βέλτιστες πρακτικές κατά την προετοιµασία των ζώων και του εξοπλισµού
87. Οι χοίροι θα πρέπει να επιλέγονται και να σηµαίνονται µε ένα µαρκαδόρο πριν
την άφιξη του φορτηγού για να αποφευχθούν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.
88. Οι χοίροι που πρόκειται να µεταφερθούν θα πρέπει να µετακινούνται σε προσωρινά
κελιά ανάπαυσης κοντά στην αποβάθρα φόρτωσης πριν την άφιξη του φορτηγού.
Αυτό θα µειώσει το χρόνο φόρτωσης, το στρες και τη θνησιµότητα κατά τη διάρκεια
της φόρτωσης και της µεταφοράς.
89. Στα κελιά διαµονής θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε πόσιµο νερό µε ποτίστρες
που καθαρίζονται εύκολα
90. Σε θερµά κλίµατα θα πρέπει να χρησιµοποιούνται νερό, συσκευές ψεκασµού ή
µηχανικού εξαερισµού στα διαµερίσµατα των χοίρων ώστε να δροσίζονται
91. Οι παχυνόµενοι χοίροι δε θα πρέπει να µένουν νηστικοί για πάνω από 12 ώρες
πριν τη σφαγή. Η νηστεία θα πρέπει να ξεκινά 10 µε 12 ώρες πριν τη φόρτωση για
ταξίδια έως 8 ώρες ή 5 ώρες στην περίπτωση µεταφορών άνω των 8 ωρών. Ο
Πίνακας 2.4 επεξηγεί αυτή την πρακτική.
Πίνακας 2.4 Προτεινόµενοι χρόνοι νηστείας πριν την άφιξη του φορτηγού
∆ιάρκεια ταξιδιού
<8 ώρες
>8 ώρες
Χοίροι προς σφαγή
Κατ’ ελάχιστο 10 µε 12 ώρες
Κατ’ ελάχιστο 5
Χοιρίδια (απογαλακτισµένα
Κατ’ ελάχιστο 5 ώρες
Κατ’ ελάχιστο 5
και µη)
κάπροι και χειροµητέρες
Κατ’ ελάχιστο 10 µε 12 ώρες
Κατ’ ελάχιστο 5
Παχυνόµενοι χοίροι
Κατ’ ελάχιστο 5 ώρες
Κατ’ ελάχιστο 5

ώρες
ώρες
ώρες
ώρες

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 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 προς µεταφορά
Πρόσφατα οδηγίες ειδικά για την ικανότητα των ζώων προς µεταφορά συµφωνήθηκαν
µεταξύ ενδιαφεροµένων φορέων σε ένα έγγραφο µε τον τίτλο “Πρακτικές οδηγίες για την
εκτίµηση της ικανότητας προς µεταφοράς των χοίρων” (UECBV et al., 2016). Παρακάτω
παρουσιάζονται κάποιες συστάσεις αυτού του οδηγού που θα πρέπει να ακολουθούνται:
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92. Τα ζώα δεν θα πρέπει να µεταφέρονται εάν:
o
∆εν είναι ικανά να κινηθούν ή να διατηρήσουν την ισορροπία τους
o
Εµφανίζουν αναπνευστική δυσχέρεια
o
Προπτωση (όργανα τα οποία εξέχουν από το σώµα)
o
Εµφανής και συνεχής ακατάσχετη αιµορραγία
o
Είναι σε προχωρηµένη εγκυµοσύνη ή µόλις γέννησαν
93. Ζώα τα οποία εµφανίζουν τα παρακάτω συµπτώµατα θα πρέπει να εξετάζονται
περαιτέρω και να λαµβάνεται µια απόφαση ταξιδεύουν/παραµένουν, βασισµένη στην
πιθανότητα να νιώσουν πόνο ή ανησυχία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού:
o ∆υσκολία στην κίνηση
o Χωλότητα (ελαφρα ή σοβαρή)
o Κήλη (ελαφρά ή σοβαρή)
o ∆άγκωµα της ουράς (ελαφρές ή σοβαρές)
o Οιδήµατα
o ∆ερµατικές αλλοιώσεις
o Πληγές
o Μη φυσιολογικές εκκρίσεις
o ∆ιάρροια
o ∆υσκολία στην αναπνοή
o Επικίνδυνα ζώα
o Ζώα µε προβλήµατα όρασης
Βέλτιστες πρακτικές σχετικά µε την ικανότητα προς µεταφορά
94. Ζώα σε εγκυµοσύνη δε θα πρέπει να µεταφέρονται αν είναι στο τελευταίο τρίτο της
εγκυµοσύνης τους.

38

Οδηγός Ορθών και Βέλτιστων Πρακτικών κατά τη Μεταφορά των Χοίρων

3. Χειρισµός και φόρτωση
3.1 Εισαγωγή
H φόρτωση ξεκινά όταν ο πρώτος χοίρος βγει από την εκτροφή ή τη ράµπα φόρτωσης της
µονάδας, του κέντρου συγκέντρωσης ή του Σηµείου Ελέγχου και µετακινείται προς το
όχηµα και τελειώνει όταν όλοι οι χοίροι βρίσκονται στο όχηµα. Η φόρτωση είναι µια από
τις πιο στρεσογόνους περιόδους για τους χοίρους και έχει φυσιολογικές όσο και
ψυχολογικές συνέπειες. Οι φυσικές επιρροές σχετίζονται µε π.χ. επιθετικότητα όταν
τοποθετούνται σε καινούργιες οµάδες, την κούραση και τους πιθανούς τραυµατισµούς
λόγω της απόστασης που πρέπει να διανυθεί και εµποδίων στα κελιά ή στο διάδροµο. Το
ψυχολογικό στρες προκύπτει επειδή τα ζώα αναγκάζονται να φύγουν από ένα οικείο
περιβάλλον, συχνά χειριζόµενα από προσωπικό που τους είναι εντελώς άγνωστο.
Οι δύο κυριότεροι παράγοντες µείωσης του στρες που πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη κατά
τη φόρτωση είναι:
o

Ο σχεδιασµός των εγκαταστάσεων της εκτροφής και ο σχεδιασµός της
ράµπας του φορτηγού,

o

Ο χειρισµός των ζώων.

3.2 Εξοπλισµός φόρτωσης
Ο κακός σχεδιασµός των εγκαταστάσεων φόρτωσης και εκφόρτωσης αυξάνει τους
κινδύνους ολίσθησης, πτώσης, εκχυµώσεων και τραυµατισµών και επιπρόσθετου στρες
στα ζώα, αποδίδοντας χειρότερης ποιότητας κρέας και οικονοµικές απώλειες. Ο σχεδιασµός
από τις πλατφόρµες και της ράµπες φόρτωσης θα πρέπει να διευκολύνει τη φόρτωση και
την εκφόρτωση µε το ελάχιστο δυνατόν στρες για τα ζώα και εκχυµώσεις. Για
παράδειγµα απότοµες ράµπες φόρτωσης θα πρέπει να αποφεύγονται. Αυτού του είδους οι
ράµπες αυξάνουν τον καρδιακό ρυθµό των χοίρων: όσο πιο απότοµη η ράµπα τόσο πιο
γρήγορος είναι ο καρδιακός ρυθµός. Μια απότοµη ράµπα µπορεί επίσης να προκαλέσει
διάφορες συµπεριφορές όπως κραυγές, άρνηση µετακίνησης, αφόδευση, ούρηση,
ολίσθηση και διαφυγή. Οι πρακτικές που βοηθούν στις καλές εγκαταστάσεις φόρτωσης
περιγράφονται παρακάτω.
Ορθές πρακτικές σχετικά µε τις εγκαταστάσεις φόρτωσης
95. Η κλίση της ράµπας φόρτωσής θα πρέπει να έχει στο µέγιστο γωνία 20o, το οποίο ισούται
µε 36.4cm ύψος στο 1m µήκος. Βλέπε Σχήµα 3.1 Το Σχήµα 3.2 δίνει ένα παράδειγµα
σχεδιασµού που επιτρέπει η φόρτωση των χοίρων να γίνεται ήρεµα και µε σειρά.

Σχήµα 3.1 Βοηθός για τον υπολογισµό της γωνίας κλίσης της ράµπας: Το ύψος h θα πρέπει
να είναι το πολύ 36,4 cm στο 1m.
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Σχήµα 3.2 Η χρήση της σωστής κλίσης της ράµπας φόρτωσης και το αντιολισθητικό
δάπεδο µειώνει τα περιστατικά ολίσθησης και πτώσης και διευκολύνει τους ήρεµους
χειρισµούς κατά τη φόρτωση.
96.

97.

98.

99.

100.

101.
102.

103.
104.

∆ε θα πρέπει να υπάρχει κενό µεταξύ του συστήµατος φόρτωσης του φορτηγού
και της τσιµεντένιας αποβάθρας της εκτροφής, καθώς αυτό αυξάνει τον κίνδυνο
τραυµατισµών και καταγµάτων.
Οι φορητές ή ρυθµιζόµενες ράµπες θα πρέπει να είναι εξοπλισµένες µε
δυνατότητα στερέωσης ώστε να προλαµβάνονται κινήσεις της ράµπας κατά την
φόρτωση και την εκφόρτωση.
Το δάπεδο θα πρέπει να είναι αντιολισθητικό και η κατασκευή του θα πρέπει να
διασφαλίζει ότι τα ούρα και τα κόπρανα επηρεάζουν ελάχιστα την ολισθηρότητα
του.
Η διάρκεια της φόρτωσης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λιγότερη για να
περιοριστεί το στρες των χοίρων, τραυµατισµοί µε επακόλουθο την µείωση της
ποιότητας του κρέατος και θνησιµότητα.
Μια κατάλληλη πηγή φωτισµού θα πρέπει να υπάρχει στο ντουλαπάκι του
οχήµατος και στην περιοχή της φόρτωσης και θα πρέπει να µπορεί να λειτουργεί
καθ’ όλη τη διάρκεια της φόρτωσης µε τη µηχανή του φορτηγού σβηστή.
Η κατεύθυνση του φωτισµού κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση θα πρέπει να
είναι από το πίσω µέρος των ζώων προς τα εµπρός.
Κατά τη φόρτωση/εκφόρτωση, τα ζώα δε θα πρέπει να κινούνται από φωτεινότερες
περιοχές σε σκοτεινότερες, και να αποφεύγονται έντονες αντιθέσεις φωτεινότητας
όπως οι σκιές.
Σε περίπτωση που το φώς είναι δυνατό θα πρέπει να χρησιµοποιείται ένα κάλυµµα
για να µειωθεί η ένταση του φωτός.
Τα Σχήµατα 3.3 και 3.4 δίνουν παραδείγµατα από ράµπες φόρτωσης συµβατές µε
τις ορθές πρακτικές.
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Σχήµα 3.3 Ορθή πρακτική στο σχεδιασµό των εγκαταστάσεων φόρτωσης.

Σχήµα 3.4 Τσιµεντένια αποβάθρα φόρτωσης σε εκτροφή η οποία διευκολύνει τις
διαδικασίες φόρτωσης.
Βέλτιστες πρακτικές σχετικά µε τις εγκαταστάσεις φόρτωσης
105. Η ράµπα φόρτωσης θα πρέπει να είναι σταθερή και δε θα πρέπει να λυγίζει
όταν τα ζώα κινούνται πάνω σε αυτή καθώς µπορεί να αρνηθούν να την
χρησιµοποιήσουν.
106. Οι περιοχές κυκλοφορίας των οχηµάτων και οι χρησιµοποιούµενοι διάδροµοι
µεταξύ της εισόδου (της εκτροφής, του κέντρου συγκέντρωσης, σηµείων ελέγχου,
σφαγείων) των περιοχών φόρτωσης και εκφόρτωσής καθώς και των θέσεων
στάθµευσης θα πρέπει να σχεδιάζονται ανάλογα µε το µέγιστο µέγεθος των
φορτηγών, και των συρόµενων καθώς και της ακτίνας του κύκλου αναστροφής
τους (Σχήµα 3.5).
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Σχήµα 3.5 Ακτίνα αναστροφής των διαφόρων τύπων φορτηγών µεταφοράς ζώντων ζώων.

3.3 Χειρισµός των ζώων κατά τη φόρτωση
Είναι σηµαντικό να γίνει αντιληπτό η επίδραση που έχει στους χοίρους και τη συµπεριφορά
τους η αλληλεπίδραση µε τους ανθρώπους. Οι προθέσεις του ανθρώπου δεν είναι πάντα
αντιληπτές από το χοίρο και αυτό µπορεί να του προκαλέσει φόβο και µια αρνητική
αντίδραση προς τον χειριστή. Αυτός ο φόβος µπορεί να µειωθεί: Οι χοίροι που έχουν
συχνές, θετικές αλληλεπιδράσεις µε ανθρώπους θα είναι γενικώς λιγότερο φοβισµένοι και
ποιο εύκολη στον χειρισµό τους. Το αίσθηµα του φόβου στους χοίρους δεν είναι
επιθυµητό από την πλευρά του χειριστή: Είναι δυσκολότερο να µετακινήσεις
στρεσαρισµένα ζώα, επειδή µπορεί να παραπατάνε ή να προσπαθήσουν να ξεφύγουν
από το διάδροµο ή το διαµέρισµα τους.
Οι λάθος χειρισµοί και η λάθος µεταφορά των χοίρων είναι ένα σοβαρό θέµα µείωσης των
κερδών που αντιµετωπίζει η βιοµηχανία χοιρινού κρέατος. Λάθος χειρισµοί και/ή µεταφορά
µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα απώλειες σε επίπεδο σφάγιου λόγω µώλωπων που θα πρέπει
να κοπούν, ή γιατί το κρέας θα είναι κατώτερης ποιότητας (µαλακό, ωχρό και εξιδρωµατικό
(PSE) ή µαύρο, σκληρό και ξηρό(DFD)). Τα ηλεκτρικά ραβδιά προκαλούν αποστροφή
στους χοίρους και ανεβάζουν τον καρδιακό ρυθµό κατά 1,5. Σχετίζονται επίσης µε
αυξηµένα ποσοστά αλλοιώσεων στα σφάγια.(SCAHAW, 2002).
Οι διαδικασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης θα πρέπει να γίνονται µε ήρεµο τρόπο έµπειρους
µεταφορείς, οι οποίοι αντιλαµβάνονται τις βασικές αρχές της “ζώνης διαφυγής” των
ζώων. (Σχήµα 3.6).
Η ζώνη διαφυγής ή ζώνη ασφαλείας είναι η περιοχή εκείνη γύρω από ένα ζώο που αυτό
νιώθει ασφαλές. Εάν ένα ζώο αποµακρυνθεί ως απάντηση σε ένα άνθρωπο που το
προσεγγίζει, τότε αυτό σηµαίνει ότι το άτοµο έχει εισέλθει στην ζώνη διαφυγής. Το σηµείο
ισορροπίας είναι συνήθως στους ώµους ενός ζώου: Όλα τα είδη παραγωγικών ζώων θα
κινηθούν προς τα εµπρός εάν ο χειριστής σταθεί πίσω από το σηµείο ισορροπίας. Θα
οπισθοχωρήσουν έαν ο χειριστής καθίσει µπροστά από το σηµείο ισσοροπίας. Το ακριβές
µέγεθος της περιοχής ασφάλειας ενός ζωου εξαρτάται από την ιδιοσυγκρασία του. Μια
κατά προσέγγιση εκτίµηση µπορεί να γίνει µε το να παρατηρήσουµε πλησιάζοντας το ζώο
ποιο είναι εκείνο το σηµείο στο οποίο το ζώο αποµακρύνεται.
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Σχήµα 3.6. Οι ήρεµοι χειρισµοί που χρησιµοποιούν τη φυσιολογική συµπεριφορά των
ζώων και τη “ζώνη διαφυγής”, επιταχύνουν τις διαδικασίες φόρτωσης, βελτιώνουν το
επίπεδο ευζωίας των ζώων, και µειώνουν τις οικονοµικές απώλειες λόγων τραυµατισµών
και χτυπηµάτων.
Ένα άλλο σηµείο το οποίο θα πρέπει να γνωρίζεται είναι ότι οι χοίροι έχουν πανοραµική οπτική
και µπορούν να δουν ολόγυρα γύρω τους. Όµως έχουν ένα τυφλό σηµείο το οποίο βρίσκεται
ακριβώς πίσω τους. Εάν κάποιος χειριστής βρεθεί σε αυτό το σηµείο, τα ζώα γίνονται νευρικά
καθώς δεν µπορούν να δουν τι συµβαίνει. Οι χειριστές θα πρέπει να αποφεύγουν πάντα
αυτό το “τυφλό σηµείο” όταν προσεγγίζουν τα ζώα. Βλέπε Σχήµα 3.7.

Σχήµα 3.7. Οπτικό πεδίο και ζώνη διαφυγής των χοίρων.
Ορθές πρακτικές κατά τους χειρισµούς στη φόρτωσή και την εκφόρτωση
107. Η διάρκεια και το στρες που προκαλείται κατά τα στάδια της επιλογής των ζώων και
της φόρτωσης τους θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο και θα πρέπει να
διατίθεται και µια περίοδος ανάπαυσης µεταξύ των δύο σταδίων. Η διάρκεια της
διαδικασίας φόρτωσης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 30 λεπτά µεταξύ του
πρώτου και του τελευταίου χοίρου που φορτώνεται στο φορτηγό.
108. Οι ώριµες γενετικά χοιροµητέρες και κάπροι θα πρέπει να χειρίζονται ξεχωριστά
και να µεταφέρονται σε ξεχωριστά διαµερίσµατα.
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109. Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σταθερά προστατευτικά διάδροµων. Οι
καµπυλωτοί διάδροµοι βελτιώνουν την κίνηση των ζώων διότι δεν είναι σε θέση να
κοιτάξουν πέρα από την καµπύλη για να δουν εµπόδια.
110. Σκαλοπάτια, στενωποί στους διαδρόµους και στροφές σε κάθετη γωνία θα
πρέπει να αποφεύγονται.
111. Τα ζώα θα επιβραδύνουν λόγω της παρουσίας αντικειµένων στους τοίχους του
διαδρόµου (ρουχισµός, ποδιές, πλαστικές σακούλες), σχάρες που καλύπτουν
αγωγούς ή φρεάτια υδατοσυλλογών καθώς και ανόµοια χρωµατικά υφή του
δαπέδου. Αυτά θα πρέπει να αποµακρύνονται πριν τη χρήση του διαδρόµου.
112. Οι χοίροι είναι κοινωνικά ζώα, και δε στρεσάρονται τόσο όταν είναι παρέα µε γνωστά
ζώα. Για αυτό θα πρέπει να τα χειριζόµαστε σε οµάδες για να µειώσουµε το
στρες και να διευκολύνουµε την µετακίνηση τους,
113. Η ακοή των χοίρων είναι πολύ ανεπτυγµένη και είναι ευαίσθητα σε ήχους υψηλής
συχνότητας, όπως φωνές, µεταλλικοί ήχοι και σφυρίγµατα. Αυτού του είδους οι ήχοι θα
πρέπει να αποφεύγονται για να ελαχιστοποιηθεί το στρες, αλλά µπορούν να
χρησιµοποιηθούν ως βοήθηµα όταν θέλουµε να µετακινήσουµε ζώα που είναι απρόθυµα.
114. Οι χοίροι είναι ευαίσθητοι στο έντονο φώς και χρειάζονται αρκετά λεπτά για να
προσαρµοστούν σε αλλαγές της φωτεινότητας, όπως για παράδειγµα όταν
µετακινούνται από το φώς της ηµέρας στο σκοτάδι µέσα στο φορτηγό. Μπορεί να
σταµατήσουν από αντανακλάσεις του φωτός πάνω στη ράµπα φόρτωσης ή σε
οποιοδήποτε µεταλλικό εξοπλισµό. Για αυτό είναι απαραίτητο να αποφεύγονται οι
έντονες εναλλαγές φωτεινότητας ή αν αυτό δεν είναι δυνατό να τους δίνεται ο
απαραίτητος χρόνος για να προσαρµοστούν.
115. Για να µειωθεί το οπτικό πεδίο των χοίρων και η πιθανότητα να γυρίσουν προς τα
πίσω γρήγορα, θα πρέπει να χρησιµοποιείται, µια πινακίδα ή χώρισµα
καθοδήγησης όταν µετακινούµε τους χοίρους.
116. Αν ένα ζώο σταµατήσει και αρνείται να προχωρήσει, θα πρέπει να ακολουθηθεί
η κάτωθι διαδικασία:
o
Συµπεριφερθείτε χαλαρά, και αφήστε το ζώο να ηρεµήσει
o
Ελέγξτε ότι το ζώο δεν είναι άρρωστο, τραυµατισµένο ή µη ικανό για
µεταφορά. Εάν είναι, αποµακρύνετε το από το διάδροµο και αποφασίστε για τις
περαιτέρω ενέργειες σας.
o
Ελέγξτε για τυχόν εµπόδια στη διαδροµή και αποµακρύνετε τα. Ελέγξτε για
έντονες αντιθέσεις στο φωτισµό και ρυθµίστε τον ανάλογα. Αν όλα τα παραπάνω δεν
είναι εφικτά, τότε δώστε τον απαραίτητο χρόνο στα ζώα για να συνηθίσουν το
εµπόδιο
o
Ενθαρρύνεται τους χοίρους να κινηθούν προς τα εµπρός χρησιµοποιώντας
τα παρακάτω εργαλεία ή παρόµοιες συσκευές, αλλά µόνο προς µια καθαρή περιοχή
µπροστά τους (Εικόνα 3.6):
o
Μια πλαστική κουδουνίστρα ή φτυαράκι (θόρυβος)
o
Μια νάιλον σηµαία
o
Μία µπέρτα ταυροµάχου
o
Μια πλαστική κορδέλα
117. Χτυπήµατα µε το χέρι ή ραβδιά θα πρέπει να αποφεύγονται, και ποτέ να µην
εφαρµόζονται σε ιδιαίτερα ευαίσθητα τµήµατα του σώµατος, π.χ. γύρω από τα
µάτια και τα γεννητικά όργανα, την κοιλιά ή τις πατούσες.
118. Το όργανο ηλεκτρικής καθοδήγησης δε θα πρέπει να χρησιµοποιείται, παρά µόνο
σαν τελευταία επιλογή, και εφόσον η διαδροµή µπροστά είναι χωρίς εµπόδια. Οι
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ηλεκτρικές εκκενώσεις δε θα πρέπει να επαναλαµβάνονται εάν το ζώο δεν αντιδρά.
Τα όργανα ηλεκτρικής καθοδήγησης δε πρέπει ποτέ να χρησιµοποιούνται σε
άρρωστους ή τραυµατισµένους χοίρους.
Βέλτιστες πρακτικές κατά τους χειρισµούς στη φόρτωσή και την εκφόρτωση
119. Θα πρέπει να επιτρέπεται στους χοίρους να κινούνται στη ράµπα φόρτωσης µε τη
συνήθη ταχύτητα βάδισης. Μεγαλύτερες ταχύτητες θα προκαλέσουν απώλεια
ισορροπίας, ολίσθηση και πτώση.
120. Οποιοδήποτε αιτία απόσπασης της προσοχής στον διάδροµο όπως αλυσίδες
που χτυπάνε, πλαστικά που χτυπάνε ή σκοινιά που κρέµονται ή άλλα κινούµενα
αντικείµενα θα πρέπει να αποµακρυνθούν.
121. Ο θόρυβος θα πρέπει να περιοριστεί στο χαµηλότερο επίπεδο. Κραυγές ή
φωνές κατά την φόρτωση και την εκφόρτωση θα πρέπει να αποφεύγονται.
122. Τα ηλεκτρικά ραβδιά δεν θα πρέπει να χρησιµοποιούνται καθόλου για την
µετακίνηση των ζώων.
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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. Στους χοίρους, 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
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πόδια από όση το φορτίο στα λάστιχα του οχήµατος, και χρειάζεται να προσπαθήσουν πολύ
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
123. 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.
124. Αποφύγετε τα απότοµα φρεναρίσµατα
125. Προσπαθήστε να χρησιµοποιείτε σταθερό γκάζι
126. Βεβαιωθείτε ότι τα φρένα και το σύστηµα φρεναρίσµατος είναι σωστά
συνδεδεµένα
127. Χρησιµοποιείστε το φρένο µηχανής ή την επιβράδυνση εάν χρειάζεται
128. Προσαρµόστε αυτόµατο anti-lock φρένο
129. Παρότι υπάρχει ένα πολύ στενό χρονικά πρόγραµµα που πρέπει να τηρηθεί, οι
οδηγοί θα πρέπει να τηλεφωνούν εάν αντιµετωπίζουν προβλήµατα στο δρόµο, αντί
να δηµιουργούν πίεση στα ζώα, στο όχηµα και στους ίδιους
130. 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
131. 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.
132. Οι οδηγοί θα πρέπει να αποφεύγουν την οδήγηση σε ώρες αιχµής εάν αυτό
είναι δυνατό.
133. Οι οδηγοί θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κατά τη διάρκεια ελέγχων στο δρόµο
έχουν προτεραιότητα. Η προτεραιότητα είναι προς όφελος των ζώων.
134. Οι οδηγοί θα πρέπει να ζητούν προτεραιότητα σε περίπτωση καθυστερήσεων
που οφείλονται σε ατυχήµατα.
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135. 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)
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 χοίρων κατά τις περιόδους ανάπαυσης (π.χ.
αναπνοές, εφίδρωση κλπ).

4.3. Έλεγχος µικροκλίµατος
Οι χοίροι που µεταφέρονται για µεγάλα διαστήµατα µπορεί να αντιµετωπίσουν
παρατεταµένη έκθεση σε ακραία υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες, η µπορεί να
αντιµετωπίσουν δραστικές αλλαγές στις κλιµατολογικές συνθήκες που µπορεί να αυξήσουν
το στρες της µεταφοράς. Κατά τη διάρκεια της θερµής περιόδου, ο ρυθµός του εξαερισµού
θα πρέπει να είναι υψηλοί ώστε να διατηρήσουν την θερµοκρασία µέσα στην
θερµοουδέτερη ζώνη των ζώων. Η ποιότητα του αέρα λόγω των υψηλών ρυθµών αερισµού
δεν θα πρέπει να αποτελεί πρόβληµα. Κατά τη διάρκεια της ψυχρής περιόδου, οι ρυθµοί
του εξαερισµού θα είναι χαµηλότεροι (για να διατηρούν µια θερµοουδέτερη θερµοκρασία)
και η ποιότητα του αέρα πιθανόν να χειροτερέψει.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο οδηγός πρέπει να έχει συνεχώς το νου του για
οτιδήποτε µπορεί να πάει στραβά, επιθεωρώντας τους χοίρους όπως προβλέπεται, και
αναλαµβάνοντας/κάνοντας τις απαραίτητες ενέργειες αν εµφανιστεί ένα πρόβληµα που
επηρεάζει τα ζώα. Για να το επιτύχει αυτό, είναι προτιµότερο να κάνει αρκετές στάσεις
επιθεώρησης κατά τη διάρκεια του ταξιδίου, ιδίως όταν κάνει ταξίδια µεγάλης διάρκειας. Η
θερµική επάρκεια του φορτηγού µπορεί να εκτιµηθεί παρατηρώντας αν τα ζώα
λαχανιάζουν (που υποδηλώνει ότι η θερµοκρασία είναι πολύ υψηλή). Αυτό µπορεί να
παρατηρηθεί επίσης σε περίπτωση υπερφόρτωσης ή κακού εξαερισµού του φορτηγού. Ο
συνωστισµός των χοίρων υποδεικνύει ότι τα ζώα κρυώνουν.
Ορθές πρακτικές για τον έλεγχο των κλιµατικών συνθηκών
136. Όταν το όχηµα είναι εν κινήσει, ο αέρας κινείται από το πίσω προς το εµπρός µέρος
του οχήµατος. Ο ενεργός (µηχανικός) αερισµός είναι αποτελεσµατικότερος
του παθητικού-ειδικά σε σταθµευµένα οχήµατα. Σε υψηλές θερµοκρασίες,
αποφεύγετε την στάθµευση κάτω από τον ήλιο για παρατεταµένα διαστήµατα. Εάν
είναι εφικτό, σταθµεύετε τα οχήµατα που δεν έχουν µηχανικό αερισµό, µε την
κατάλληλη γωνία ως προς τα ρεύµατα του αέρα, µε αρκετές πλευρικές περσίδες
ανοικτές, για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή ροή αέρα διαµέσου του οχήµατος.
137. Επαρκής αερισµός θα πρέπει να είναι διαθέσιµος καθ’ όλη τη διάρκεια που το
φορτηγό είναι φορτωµένο µε ζώα.
138. Ποτέ µην αφήσετε την καρότσα ή το συρόµενο φορτωµένο µε ζώα χωρίς να
δουλεύει ο εξαερισµός και χωρίς κάποιον φροντιστή κοντά.
139. Σε συνθήκες υψηλών θερµοκρασιών, προτείνεται να ελαχιστοποιείται ο αριθµός
των στάσεων. Σε διαφορετική περίπτωση, όταν είναι εφικτό, το συρόµενο θα
πρέπει να σταθµεύει σε µια περιοχή που έχει σκιά, που η ροή του αέρα µπορεί να
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περνάει από τις πλευρές του συρόµενου και η ράµπα φόρτωσης θα πρέπει να είναι
ανοικτή. (Σχήµα 4.1) Μη σταθµεύεται κοντά σε άλλα οχήµατα καθώς αυτό µπορεί
να µειώσει την ροή του αέρα και πιθανόν να αυξήσει τον κίνδυνο µεταφοράς
ασθενειών.
140. Οι καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα η θερµοκρασία θα πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη όταν γίνονται έκτακτες στάσεις ή όταν σταθµεύουµε το όχηµα
συµπεριλαµβανοµένης της επιλογής σηµείου στάθµευσης ή σηµείου ανάπαυσης για
τα διαλλείµατα του οδηγού.

Σχήµα 4.1. Όταν ο καιρός είναι ζεστός, τα φορτηγά θα πρέπει να σταθµεύουν στην σκιά,
µε τα πλευρικά ανοίγµατα ή τις περσίδες εντελώς ανοιχτά ώστε να µπορεί ο αέρας να
κυκλοφορεί ελεύθερα στα κελιά των χοίρων. Το σύστηµα αερισµού, το οποίο θα πρέπει να
υπάρχει σε όλα τα φορτηγά που κάνουν µεταφορές µεγάλης διάρκειας, θα πρέπει να είναι
αναµµένο κατά τις στάσεις.
Βέλτιστες πρακτικές για τον έλεγχο των κλιµατικών συνθηκών
141. Οι οδηγοί θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο αερισµός είναι επαρκής καθ’ ΟΛΗ τη
διάρκεια της µεταφοράς ώστε να διατηρούνται οι κατάλληλες συνθήκες
θερµοκρασίας και ποιότητας του αέρα πάνω στο φορτηγό/συρόµενο.
142. Η συµπεριφορά των χοίρων και η κατανοµή τους στην καρότσα θα πρέπει να
ελέγχεται και κάθε ανώµαλη συµπεριφορά που σχετίζεται µε ανεπαρκή αερισµό θα
πρέπει να αντιµετωπίζεται και να καταγράφεται.
143. Θα πρέπει να αντιµετωπίζεται και να καταγράφονται οι ενέργειες σε περίπτωση που
τα ζώα δείχνουν σηµάδια υπερβολικής έκθεσης σε δηλητηριώδη αέρια, όπως
µάτια που τρέχουν, ρινικό έκκριµα και βήχας, ανωµαλίες όρασης/οφθαλµικές, για να
αποµακρυνθούν τα ζώα αυτή την κατάσταση ή να βελτιωθεί ο αερισµός ή να
µειωθούν τα επίπεδα των τοξικών αερίων µε διαφορετικό τρόπο.
144. Σε κρύο καιρό, οι διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να ληφθούν όταν τα ζώα
δείχνουν σηµάδια ότι κρυώνουν πολύ περιλαµβάνουν (δείτε επίσης το Σχήµα 4.2):
o
Μειώστε το χώρο που έχουν στη διαθεσή τους οι χοίροι εάν τα ζώα έχουν
περισσότερο από τον ελάχιστο που απαιτείται (π.χ. Ζωά αναπαραγωγής)
o
∆ιαθέστε επιπλέον στρωµνή ή µόνωση
o
Αυξήστε την προστασία των ζώων από τις κακές καιρικές συνθήκες
o
Αναβολή του ταξιδιού µέχρι να υπάρξουν υψηλότερες θερµοκρασίες.
o
Προστατεύστε τα ζώα από τον ψυχρό αέρα όταν ο καιρός είναι κρύος
ρυθµίζοντας τα ανόιγµατα ή τα παράθυρα και χρησιµοποιώντας προστατευτικά
(µουσαµάδες) έχοντας όµως υπόψη και της ανάγκες αερισµού
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o
Μειώστε τα ρεύµατα αέρα στο φορτηγό χρησιµοποιώντας πλευρικά
καλύµµατα για να µειώσετε την κίνηση του αέρα ανάµεσα στα trailers. Προσέξτε
να υπάρχει επαρκής αερισµός.
o
∆ιατηρείται τα ζώα όσο το δυνατόν πιο στεγνά. Η µεταφορά βρεγµένων
ζώων µπορεί να προκαλέσει θανάτους λόγων του κρύου αέρα.
o
Προστατεύστε τα ζώα από παρατεταµένες περιόδους έκθεσης σε κρύα
βροχή και χιονόνερο. Κατακρηµνίσεις αυτού του είδους µπορεί να προκαλέσουν
τον θάνατο των ζώων.
o
Προθερµάνετε τα οχήµατα µε τη χρήση θερµαστρών πριν τη φόρτωση,
ιδίως όταν πρόκειται για νεαρά ζώα.
o
Προλάβετε το πάγωµα από τις ποτίστρες και /ή των σωλήνων του νερού
µε τη χρήση θερµαστρών ή την προσθήκη στο νερό κατάλληλων µιγµάτων
(εµπορικά διαθέσιµα) όπως γλυκερίνη και γλυκόζη.

Σχήµα 4.2 Σε κρύο καιρό, οι χοίροι µπορεί να παρουσιάσουν στρες από το κρύο. Το
γράφηµα δείχνει πώς µειώνοντας το άνοιγµα των πλευρικών ανοιγµάτων επιτρέπει άµεσα η
θερµοκρασία να ανέβει εντός του κινούµενου φορτηγού. Άλλες διορθωτικές ενέργειες για
να µειωθεί το στρες από το κρύο περιλαµβάνουν: Τη µείωση των ανοιγµάτων αερισµού στην
πλευρά που φυσάει και το άνοιγµα από την άλλη πλευρά, στις στάσεις. Τοποθετήστε
επιπλέον µουσαµάδες, εάν υπάρχουν, για να προστατέψετε τους χοίρους από τον αέρα η
την παγωµένη βροχή.
145. Σε ζεστό καιρό, τα ζώα θα πρέπει να επιθεωρούνται σε κάθε ευκαιρία για ενδείξεις
θερµικής καταπόνησης. Οι διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν όταν τα ζώα
δείχνουν ότι ζεσταίνονται πολύ περιλαµβάνουν:
o
Αύξηση του διαθέσιµου χώρου κατά 30% το ελάχιστο. Η απόφαση θα
πρέπει να λαµβάνεται πριν ξεκινήσει η φόρτωση και συνυπολογίζοντας τον
µεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας της ισορροπίας των ζώων,
o
Παροχή νερού ή διαλυµάτων ηλεκτρολυτών
o
Αύξηση του αερισµού
o
Χρήση πλήρως κλιµατιζόµενων οχηµάτων(δείτε Σχήµα 4.3)
o
Αναβολή του ταξιδιού ώσπου να υπάρξουν χαµηλότερες θερµοκρασίες, π.χ.
νύχτα
o
Παροχή πόσιµου νερού στα ζώα όσο το δυνατόν πιο συχνά.
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Σχήµα 4.3 Πλήρως κλιµατιζόµενα οχήµατα µε αυτοµατοποιηµένα συστήµατα ελέγχου
επιτρέπουν την ευκολότερη και πιο ακριβή ρύθµιση των παραµέτρων θερµοκρασίας και
αερισµού στα κελιά των ζώων.

4.4. Φροντίδα των άρρωστων ή
τραυµατισµένων ζώων
Τα ζώα θα πρέπει να µεταφέρονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί κάθε ζώο να
παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού για να διασφαλιστεί ότι είναι ασφαλές και µε
καλή υγεία. Η απευθείας παρατήρηση κατά τη διάρκεια των στάσεων είναι σηµαντική
αλλά θα βοηθούσε και η καταγραφή σε βίντεο των διαµερισµάτων των ζώων.
Όπως στο Κεφάλαιο 0.3 Ζωικοί ∆είκτες, αρκετοί δείκτες χρησιµοποιούνται για να
καταλάβουµε αγχογόνες καταστάσεις:
o Ερεθισµένα ζώα, φωνάζουν και µαλώνουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή κατά τις
στάσεις (π.χ. stiff χοίροι κάτω από άλλα, trampled)
o Η χρήση του χώρου (στη ζέστη οι χοίροι χρησιµοποιούν όλο το χώρο, στο κρύο τα
ζώα συνωστίζονται; Βλέπε επίσης Εικόνα 4.4) και η στάση των χοίρων (περπατάνε,
στέκονται, κοιµούνται)
o Βήχας (Στις στάσεις)
o Λαχανιασµένοι χοίροι σε ακραία υψηλές θερµοκρασίες: Ένας ξεκάθαρος δείκτης
θερµικής καταπόνησης (Βλέπε Εικόνα 4.5)
o Μια εκτίµηση της κατάστασης των ζώων κατά την άφιξη (Βλέπε το κεφάλαιο 2.4.2
για την Ικανότητα προς µεταφορά)
o Η καθαριότητα των ζώων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, συµπεριλαµβανοµένης της
παρουσίας αίµατος, αφρών στο στόµα και εκκρίσεων
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Σχήµα 4.4 Αν οι χοίροι µαζεύονται όλοι µαζί, αυτό είναι σηµάδι καταπόνησης από το κρύο.
Οι διορθωτικές ενέργειες περιλαµβάνουν τη µείωση των ανοιγµάτων και τη ρύθµιση της
θερµοκρασίας στο εσωτερικό ή τη χρήση περισσότερου υλικού στρωµνής (π.χ. πριονίδι)
για να αυξήσουµε τη µόνωση του δαπέδου.

Σχήµα 4.5 Χοίροι που λαχανιάζουν δείχνουν σηµάδια θερµικής καταπόνησης. Οι
διορθωτικές ενέργειες περιλαµβάνουν το άµεσο άνοιγµα όλων των πλευρικών περσίδων,
τη χρήση µηχανικού εξαερισµού αν είναι διαθέσιµος και το ψέκασµα νερού.
Ορθές πρακτικές για τη φροντίδα άρρωστων ή τραυµατισµένων ζώων
146. Οι κατάλληλες ενέργειες θα πρέπει να αναληφθούν από τον οδηγό όσον αφορά
τα άρρωστα και τραυµατισµένα ζώα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αυτές
περιγράφονται στον Πίνακα 4.1
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Πίνακας 4.1 Απαιτούµενες ενέργειες για την αντιµετώπιση δυσµενείς καταστάσεις στην
υγεία και ευζωία των χοίρων
∆υσµενής
Σηµάδια
Ενέργειες/Πρόληψη
καταστάσεις
Πείνα
Μείωση βάρους (σε
Η παροχή τροφής στους χοίρους στο
µακρινά ταξίδια)
φορτηγό κατά τη µεταφορά δεν συνιστάται
καθώς υποφέρουν από ναυτία. Η περίοδος
νηστείας στο αγρόκτηµα πριν από τη
φόρτωση θα πρέπει να προσαρµόζεται
ανάλογα µε την προγραµµατισµένη διάρκεια
του ταξιδιού, ώστε να αποφεύγεται η
υπερβολική πείνα και η απώλεια βάρους
(βλέπε επίσης Κεφάλαιο 2.4.1).
Αφυδάτωση
Ακραία δίψα,
Οι χοίροι πρέπει να έχουν µόνιµη πρόσβαση
ρυτιδιασµένο
στο νερό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
δέρµα,
Παρέχετε φρέσκο, όχι πολύ κρύο νερό.
συµφορηµένες
µεµβράνες
βλεννογόνου
Έλλειψη άνεσης
Βρώµικοι χοίροι. Τα
Στρωµνή.
κατά
τη
ζώα µένουν όρθια
Ρυθµίστε το µέγεθος των διαµερισµάτων
ξεκούραση
συνεχώς, κανένα
ανάλογα µε τους µεταφερόµενους χοίρους.
ζώο δεν ξαπλώνει
Προσαρµόστε τον εξαερισµό ρυθµίζοντας
τον εξαναγκασµένο εξαερισµό και / ή την
είσοδο πλευρικών παράθυρων.
Ανεπαρκής
Ασυνήθιστη και
Ελέγξτε τον εξαερισµό, εξασφαλίστε επαρκή
εξαερισµός
υπερβολική
εξαερισµό στους χοίρους, ελέγξτε την
εσωτερική θερµοκρασία.
αναπνοή των
Ανοίξτε όλα τα πλευρικά παντζούρια και
χοίρων µε ανοικτό
στόµα και µεγάλη
ενεργοποιήστε τον εξαερισµό, εάν υπάρχει.
συχνότητα
Αποφύγετε να σταµατήσετε το όχηµα σε
αναπνοών
ζεστό µέρος (π.χ. ηλιόλουστο µέρος).
Θερµική
Λαχάνιασµα
Ανοίξτε αµέσως όλα τα πλευρικά ρολά και
καταπόνηση
ενεργοποιήστε τον µηχανικό εξαερισµό, εάν
υπάρχει.
Μπορεί να χρειαστεί να ψεκαστεί νερό σε
πολύ ζεστές συνθήκες για την ψύξη των
χοίρων στο φορτηγό.
Καταπόνηση
Ρϊγος, χρώµα
Μειώστε το άνοιγµα και ελέγξτε την
λόγω ψύχους
δέρµατος
εσωτερική θερµοκρασία. Χρησιµοποιήστε
περισσότερο υλικό κλινοστρωµνής (π.
πριονίδι) κατά τη διάρκεια της ψυχρής
περιόδου για να αυξήσετε τη µόνωση του
δαπέδου σε επαφή µε τους χοίρους.
Εξάντληση
Απάθεια, απροθυµία
Αναζητήστε κτηνιατρική βοήθεια.
µετακίνησης,
κατάπτωση,
κατάρρευση,
θάνατος
Ασθένεια
Κατάπτωση,
Αναζητήστε κτηνιατρική βοήθεια.
κατάρρευση,
θάνατος, ρινικές και
οφθαλµικές
εκκρίσεις,
ακανόνιστη
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Τραυµατισµός
και πόνος

Ευκολία
κίνησης

αναπνοή, διάρροια,
αίµα στα κόπρανα
Χωλότητα,
απροθυµία
µετακίνησης, µη
φυσιολογική στάση
σώµατος,
δερµατικές βλάβες,
πρησµένες
αρθρώσεις
Γλίστρηµα και
πτώσεις

Φόβος

Φωνές
αποµάκρυνση,
απροθυµία
µετακίνησης

Αποµόνωση ή
άγχος
συναναστροφής
Ναυτία

∆ερµατικές βλάβες,
καυγάδες
Οι χοίροι
στρεσάρονται,
κάνουν εµετό και
µπορεί να πεθάνουν
κατά τη µεταφορά

Αναζητήστε
κτηνιατρική
βοήθεια.
Προσπαθήστε
να
αποµονώσετε
το(α)
τραυµατισµένο(α)
ζώο(α),
αλλιώς
εκφορτώστε το(α).

Εξασφαλίστε καλή πρόσφυση στο δάπεδο
του οχήµατος, της ράµπας ή/και το δροµάκι
για το στάβλο ανάπαυσης.
Μειώστε όσο το δυνατόν περισσότερο την
κλίση της κεκλιµένης επιφάνειας (δείτε
επίσης το Κεφάλαιο 3.2).
Η προβλήτα φόρτωσης πρέπει να έχει το ίδιο
ύψος µε τον πρώτο όροφο του φορτηγού.
Χειριστείτε τους χοίρους σε οµάδες και
αφήστε τους αρκετό χρόνο για να
µετακινούνται µε ασφάλεια.
Χρησιµοποιήστε ήρεµες κινήσεις.
Ελέγξτε τον προσανατολισµό του φωτός
κατά την εκφόρτωση (βλέπε επίσης το
Κεφάλαιο 3.2).
Οι οµάδες χοίρων πρέπει να διατηρούνται
σταθερές κατά τη διάρκεια της φόρτωσης.
Αποφύγετε την ανάµειξη άγνωστων µεταξύ
τους ζώων.
Χρειάζεται περίοδο νηστείας πριν από τη
φόρτωση και τη µεταφορά (τουλάχιστον 6
έως 12 ώρες νηστείας πριν από τη φόρτωση
στο αγρόκτηµα είναι συνήθης πρακτική,
αλλά πρέπει να προσαρµοστεί ανάλογα µε
τη διάρκεια του ταξιδιού).

4.5. Απαιτήσεις τροφής και νερού
Η παροχή νερού στο φορτηγό είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί η αφυδάτωση των ζώων
και η απώλεια βάρους. Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς δεν παρέχεται τροφή στα ζώα για
να αποφύγουµε τη ναυτία και τον εµετό. Κατά τη διάρκεια ταξιδιών πολύ µεγάλης διάρκειας
οι χοίροι ταΐζονται στα Σηµεία Ελέγχου µετά από 24 ώρες µεταφοράς.
Το σύστηµα παροχής νερού στα οχήµατα για τα ταξίδια µεγάλης διάρκειας είναι απαραίτητο
για να αποφευχθεί η δίψα, η αφυδάτωση και η απώλεια βάρους. Στα σηµεία ελέγχου οι
χοίροι µπορούν να ξεκουραστούν, να ταϊστούν και να ποτιστούν, για να αναπληρώσουν τη
χαµένη ενέργεια και να συνεχίσουν το ταξίδι τους.
Ορθές πρακτικές για την ξεκούραση και τα διαλλείµατα τροφής και νερού
147. Για υγειονοµικούς λόγους, οι χοίροι θα πρέπει να ταΐζονται στα κέντρα
συγκέντρωσης µε τροφή η οποία έχει µεταφερθεί από την εκτροφής προέλευσης
τους.
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148. ∆ιασφαλίστε ότι οι χοίροι είναι σε θέση να βρουν νερό ενώ είναι πάνω στο
φορτηγό.
149. Η διαθεσιµότητα του νερού θα πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον καθηµερινά, και
τουλάχιστον δυο φορές τη µέρα σε πολύ ζεστό ή πολύ κρύο καιρό ώστε να
διασφαλιστεί ότι οι ανάγκες των χοίρων καλύπτονται.

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
150. 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:
Οι καιρικές συνθήκες – (π.χ. οι χοίροι 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.
151. Σε περίπτωση ατυχήµατος, ο µεταφορέας πρέπει:
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.
o

55

Οδηγός Ορθών και Βέλτιστων Πρακτικών κατά τη Μεταφορά των Χοίρων

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.
152. Οι χοίροι 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
Η εκφόρτωση των ζώων ξεκινά µε την άφιξη του φορτηγού στην περιοχή εκφόρτωσης του
τελικού προορισµού και τελειώνει όταν όλα τα ζώα βρίσκονται στην πλατφόρµα
εκφόρτωσης ή στη ράµπα. Είναι µια σηµαντική φάση της διαδικασίας µεταφοράς, και είναι
και µια στρεσογόνος κατάσταση για τα ζώα λόγω των γρήγορων αλλαγών στο
κοντινό τους περιβάλλον. Οι χοίροι συχνά φτάνουν καταπονηµένοι και κουρασµένοι
στο σηµείο ελέγχου ή στον τελικό προορισµό τους. Ο σχεδιασµός της περιοχής
εκφόρτωσης καθώς και οι ικανότητες χειρισµού των ζώων από το προσωπικό θα πρέπει να
βοηθούν ώστε να µειωθεί το στρες όσο το δυνατόν περισσότερο.
Οι περιοχές εκφόρτωσης θα πρέπει να είναι ασφαλής και να παρέχουν ένα ευρύ σαφές
και ευθύ µονοπάτι από το όχηµα στα κελιά και θα πρέπει τη στιγµή που φτάνει το
φορτηγό να υπάρχει αρκετό προσωπικό για την εκφόρτωση των ζώων.
Όπως και κατά τη φόρτωση, όλες οι επιλογές που οδηγούν σε µείωση της γωνίας κλίσης
της ράµπας θα µειώσουν το στρες και την πιθανότητα τραυµατισµού των χοίρων.
Οι µετακινήσεις µικρών οµάδων ζώων είναι ευκολότερες σε σύγκριση µε µεγαλύτερες
αφού ο οδηγός µπορεί να πλησιάσει όλους τους χοίρους της οµάδας µε λιγότερη δυσκολία:
Η ευζωία είναι καλύτερη αν τα διαµερίσµατα ξεφορτώνονται ένα κάθε φορά. Αντίθετα µε
το τι θα περιµέναµε, η χρήση των ηλεκτρικών οργάνων καθοδήγησης, αυξάνει τον
απαραίτητο χρόνο εκφόρτωσης ενός φορτηγού, σε σύγκριση µε την ήρεµη εκφόρτωση
των χοίρων χωρίς ηλεκτρικά όργανα. Είναι προτιµότερη η χρήση ελαφρών πινάκων
καθοδήγησης.
Κατά τη διάρκεια της εκφόρτωσης, οι χοίροι θα πρέπει να παρατηρούνται µε
προσοχή, για να ελέγξουµε την γενική τους κατάσταση καθώς και σηµάδια πόνου
και/ή κακή υγεία. ∆είκτες της κατάστασης των ζώων που θα πρέπει να προσεχτούν είναι
απάθεια, υγρά µάτια, πυρετός, αυξανόµενη συχνότητα αναπνοών, ασυνήθιστη στάση
σώµατος, ακινησία, αποχρωµατισµός του δέρµατος, καταπόνηση, απροθυµία µετακίνησης
και δυσκολία στο να διατηρήσουν την ισορροπία τους. για περισσότερες πληροφορίες
σχετικές µε τους ζωικούς δείκτες ευζωίας βλέπε Κεφάλαιο 0.3.

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 χοίρων περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3.2
Εγκαταστάσεις φόρτωσης.
Ορθές πρακτικές σχετικά µε την περιοχή εκφόρτωσης
153. Η αποβάθρα εκφόρτωσης δε θα πρέπει να έχει κλίση ούτε να είναι ολισθηρή
και θα πρέπει να διασφαλίζει την ασφάλεια των ζώων.
Βέλτιστες πρακτικές σχετικά µε την περιοχή εκφόρτωσης
154. Στον υπολογισµό του αριθµού από ράµπες εκφόρτωσης που πρέπει να υπάρχουν σε
ένα σφαγείο θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και η ταχύτητα σφαγής. Βλέπε Πίνακα
5.1
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Πίνακας 5.1 Ράµπες εκφόρτωσης που πρέπει να υπάρχουν σε ένα σφαγείο ανάλογα µε
τη δυναµικότητα του
Αριθµός
<200
400
600
800
1400
χοίρων/ώρα
στο σφαγείο
Ελάχιστος
αριθµός από
ράµπες
εκφόρτωσης

2

4

6

8

14

155. Για µικρά φορτηγά µια εξειδικευµένη ράµπα θα πρέπει να χρησιµοποιείται που να
έχει µειωµένη κλίση.
156. Τα κελιά ανάπαυσης θα πρέπει να έχουν σχαρωτό δάπεδο και θα πρέπει να είναι
εξοπλισµένα µε ψεκαστήρες ή συσκευές εκνέφωσης

5.3 Φροντίδα των ζώων µετά την
εκφόρτωση
Η εκφόρτωση των χοίρων µπορεί να προκαλέσει σοβαρό στρες και ενόχληση. Είναι
σηµαντικό να δοθεί η κατάλληλη φροντίδα στα ζώα, ειδικότερα όταν έχουν υποστεί
τραυµατισµούς κατά τη διάρκεια της µεταφοράς.
Ορθές πρακτικές σχετικές την φροντίδα των ζώων µετά την εκφόρτωση
157. Τα ζώα θα πρέπει να ελέγχονται για να διαπιστωθεί ότι είναι σε καλή κατάσταση
και ότι δεν έχουν τραυµατιστεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
158. Τα ζώα θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε φαγητό και νερό, εκτός από την
περίπτωση που εκφορτώνονται σε σφαγείο και σφαγιαστούν σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα.
159. Ο οδηγός του οχήµατος θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι η περιοχή που
εκφορτώνει τους χοίρους είναι ασφαλής και ότι δε θα δραπετεύσουν µόλις
αποµακρυνθεί (αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό αν δεν υπάρχει κάποιος στον τόπο
προορισµού για να παραλάβει τα ζώα)
160. Ο οδηγός θα πρέπει να διασφαλίζει ότι όλα τα σχετικά έγγραφα παραµένουν µε τα
ζώα στον τόπο άφιξης.
161. Η εκτίµηση των συνθηκών ευζωίας κάθε φορτίου ζώων θα πρέπει να γίνεται σε
συστηµατική βάση από τον υπεύθυνο επιθεωρητή ή κάποιο άτοµο που
αναφέρεται απευθείας σε αυτόν, κατά την άφιξη των ζώων ώστε να τεθούν
προτεραιότητες, και ειδικά για το ποια ζώα έχουν ειδικές ανάγκες σε θέµατα ευζωίας
και ποια µέτρα θα πρέπει να ληφθούν αντίστοιχα.
162. Οποτεδήποτε είναι απαραίτητο να γίνει επείγουσα σφαγή των χοίρων, αυτό θα
πρέπει να γίνεται άµεσα, µε ασφάλεια και ευαισθησία.
163. Τα ζώα που πρέπει να σφαγιαστούν ως αποτέλεσµα τραυµατισµών ή ασθένειας, που
διαπιστώνονται κατά την εκφόρτωση, θα πρέπει να γίνεται από πιστοποιηµένο
προσωπικό και µε τις µεθόδους που θέτονται στον Κανονισµό 1099/2009.
164. Το προσωπικό που ασχολείται µε τη σφαγή των ζώων και τις σχετικές διαδικασίες
καθώς ο επιθεωρητής ευζωίας θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ικανότητας.
165. Εάν δεν είναι σίγουρο ότι ο χοίρος είναι νεκρός, τότε θα πρέπει να χρησιµοποιούµε
την ενδεδειγµένη εγκεκριµένη µέθοδο για να επιβεβαιώσουµε το θάνατο µε ένα
άµεσο και ανθρώπινο τρόπο. Αν κρίνεται απαραίτητο, αφαίµαξη ή κάποια άλλη
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τεχνική θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί σε αναισθητοποιηµένους χοίρους για να
επιβεβαιώσουµε το θάνατο.
Βέλτιστες πρακτικές σχετικές την φροντίδα των ζώων µετά την εκφόρτωση
166. Σε συνέχεια του ταξιδιού, σηµειώσεις πάνω στην ευζωία των χοίρων θα πρέπει
να δοθούν από τον οδηγό στον αποστολέα των χοίρων.
167. Η ευθανασία θα πρέπει να γίνεται µε την ελάχιστη παρουσία ανθρώπων ώστε να
αποφευχθεί ο περισπασµός.
168. Θα πρέπει να χειριζόµαστε προσεκτικά τους χοίρους και να τους περιορίζουµε
κατάλληλα ώστε να αποφευχθούν άσκοπα στρεσαρίσµατα ή εγρήγορση κατά τη
σφαγή. Όταν οι χοίροι µπορούν να περπατήσουν θα πρέπει να τους χειριζόµαστε µε
µια σειρά.

5.4 Καθαρισµός και απολύµανση
Τα µέτρα βιοασφάλειας είναι απαραίτητα για την πρόληψη της εξάπλωσης
νοσηµάτων. Ένα καθαρό όχηµα απαιτείται επίσης καθώς το στρες κατά τη µεταφορά µπορεί
να επηρεάσει το ανοσοποιητικό σύστηµα των ζώων και να τα κάνει πιο ευαίσθητα σε νόσους.
Ορθές πρακτικές για τον καθαρισµό και απολύµανση του οχήµατος
169. Τα φορτηγά θα πρέπει να καθαρίζονται αµέσως µετά την εκφόρτωση, και πριν
εισέλθουν σε ολονύκτιο χώρο στάθµευσης.
170. Πριν τον καθαρισµό και την απολύµανση, πρέπει να αποµακρύνεται η βρώµικη
στρωµνή και να µεταφέρεται σε χώρο επεξεργασίας κόπρου ή σε χώρο
αποθήκευσης. Το φορτηγό πρέπει να καθαρίζεται κατά προτίµηση µε ζεστό νερό υπό
πίεση (>70 bars).
171. Κατά τη διάρκεια του καθαρισµού ο χειριστής θα πρέπει να φορά προστατευτικό
αδιάβροχο ρουχισµό.
172. Οι τοίχοι και τα χωρίσµατα που είναι καθαρά αλλά ακόµη υγρά πρέπει να
απολυµαίνονται µε εγκεκριµένα απολυµαντικά προϊόντα.
173. Ο χώρος καθαρισµού και απολύµανσης πρέπει να διαθέτει επαρκές ζεστό και
κρύο νερό διαθέσιµο για το µέγιστο αριθµό φορτηγών που µπορούν να µείνουν
κάθε µέρα.
174. Στους χώρους καθαρισµού και απολύµανσης δεν πρέπει να υπάρχουν εµπόδια
περιµετρικά των φορτηγών σε απόσταση 2 µέτρων. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν
φωτισµό κατά τη διάρκεια της νύχτας.
175. 400 lux θα πρέπει να παρέχεται ώστε να καθαρίζονται αντικείµενα
176. Όλος ο εξοπλισµός και τα προϊόντα καθαρισµού πρέπει να αποθηκεύονται µε
ασφάλεια και προστατευµένα από τις καιρικές συνθήκες.
177. Οι επάνω όροφοι θα πρέπει να καθαρίζονται πρώτοι.
178. Ο οδηγός πρέπει να τηρεί αρχείο για κάθε καθαρισµό/απολύµανση καταγράφοντας
την εµπορική ονοµασία κάθε προϊόντος απολύµανσης που έχει χρησιµοποιηθεί,
καθώς και τη δοσολογία.
Βέλτιστες πρακτικές για τον καθαρισµό και την απολύµανση των οχηµάτων
179.

Ο οδηγός θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε µια λίστα χώρων καθαρισµού και
απολύµανσης στην Ευρώπη, συµπεριλαµβάνοντας τις συνθήκες χρήσης τους, το
ωράριό τους, τη διαθεσιµότητα φρέσκου νερού και διαχείριση απορριµµάτων.
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180.

181.

182.

183.
184.

185.

186.

Οι χώροι καθαρισµού φορτηγών πρέπει να έχουν 25 m µήκος ώστε να χωρούν τα
φορτηγά, µε κλίση 5 έως 7% ώστε να αποστραγγίζουν τα νερά στο ανάλογο
αποχετευτικό σύστηµα.
Πρέπει να υπάρχει µια λίστα ελέγχου στο όχηµα µε τα βασικά σηµεία που
απαιτούνται για αποτελεσµατικό καθαρισµό, συµπεριλαµβάνοντας τη
χρησιµοποιούµενη στρωµνή, την ποιότητα του νερού, το εγκεκριµένο πρόγραµµα
καθαρισµού και απολύµανσης, τη µέθοδο ελέγχου, τα διορθωτικά µέτρα, τα
εγκεκριµένα απορρυπαντικά και απολυµαντικά που χρησιµοποιούνται.
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.
Πρέπει να υπάρχει ένας εξωτερικός ανελκυστήρας ή εξέδρα ή πλατφόρµα έτσι ώστε
τα ανώτερα τµήµατα του φορτηγού + οροφή να καθαρίζονται εξωτερικά.
Πρέπει να υπάρχει πλευρική προστασία σε ανοικτές εγκαταστάσεις
απολύµανσης, ώστε η µόλυνση από το φορτηγό να µη µεταφέρεται στις γύρω
περιοχές.
Τα σφαγεία θα πρέπει να έχουν µια διαδικασία για να επιβεβαιώνουν 1) αν οι
οδηγοί εφαρµόζουν ορθά τις πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας για τον καθαρισµό
και την απολύµανση 2) τη σωστή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων πλυσίµατος
4) την ύπαρξη και διαθεσιµότητα εγκεκριµένων προϊόντων καθαρισµού.
Ο αριθµός των περιοχών καθαρισµού και απολύµανσης θα πρέπει να είναι ανάλογος
µε την ταχύτητα της γραµµής τους σφαγείου σύµφωνα µε τον Πίνακα 5.2.

Πίνακας 5.2 Αριθµός θέσεων πλυσίµατος φορτηγών σε σχέση µε τη δυναµικότητα του
σφαγείου
Αριθµός
χοίρων/ώρα στο
σφαγείο.

100-200

200-400

400-600

600-800

1400

Ελάχιστος
αριθµός θέσεων
καθαρισµού και
απολύµανσης

2

3

4

5

9

5.5 Έκτακτες καταστάσεις
Ορθές πρακτικές σχετικά µε έκτακτες καταστάσεις
187. Αν τα ζώα πρέπει να παραµείνουν στο σηµείο ελέγχου µετά την αναχώρηση του
φορτηγού, για παράδειγµα επειδή είναι τραυµατισµένα ή ανίκανα να µεταφερθούν,
θα πρέπει να κρατηθούν σε ένα χωριστό κτίριο µακριά από καθαρές και
απολυµασµένες περιοχές. Η τοπική αρµόδια αρχή θα πρέπει να ενηµερωθεί για
την παρουσία αυτών των ζώων. Καµία απολύµανση των κελιών δε θα πρέπει να
γίνει ενόσω τα ζώα είναι ακόµη µέσα στα κελιά.
188. Τα φορτηγά µε κακό αερισµό ή άλλα προβλήµατα θα πρέπει να εκφορτώνονται
κατά προτεραιότητα.
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6. ∆ιαµονή στα σηµεία ελέγχου,
αγορές και κέντρα συγκέντρωσης
6.1. Εισαγωγή
Όταν ο χρόνος ταξιδιού υπερβαίνει το νοµοθετικό µέγιστο, τα ζώα θα πρέπει να
εκφορτώνονται σε ένα επίσηµα εγκεκριµένο Σηµείο Ελέγχου.
Ο µέγιστος επιτρεπτός χρόνος ταξιδιού για χοίρους είναι 24 ώρες µε µία ανοχή 2
επιπλέον ωρών αν πρόκειται να φτάσουν στον τελικό τους προορισµό. Αυτές οι 2
επιπλέον ώρες αποτελούν εξαίρεση (π.χ. σε περίπτωση κυκλοφοριακής συµφόρησης) και δε
θα πρέπει να περιλαµβάνονται στον προγραµµατισµό. Στο τέλος της νόµιµης διάρκειας του
ταξιδιού τα ζώα θα πρέπει να φτάνουν στον τελικό τους προορισµό και να γίνεται
εκφόρτωσή για σφαγή (αν πρόκειται για ζώα σφαγής) ή για µία περίοδο ανάπαυσης 24 ωρών
η οποία στην περίπτωση που η µεταφορά έχει και συνέχεια θα πρέπει να γίνεται σε
εγκεκριµένα σηµεία ελέγχου.
Τα Σηµεία Ελέγχου είναι εγκαταστάσεις οι οποίες µπορεί να επιβλέπονται και να
ελέγχονται 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 στα σηµεία ελέγχου,
στις αγορές και στα κέντρα συγκέντρωσης (βλ. παρακάτω).
Τα σηµεία ελέγχου πρέπει να είναι σχεδιασµένα, οργανωµένα και µε σωστή διαχείριση ώστε
να διαµένουν τα ζώα εκεί για ανάπαυση, τροφή, νερό και φροντίδα σε ταξίδια 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 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 και να λαµβάνουν
τροφή και νερό ανάλογα µε τις ανάγκες τους. Οπότε η χρήση των Σηµείων Ελέγχου
αποτελεί ένα επαρκές µέσο για τη βελτίωση της ευζωίας των ζώων και προσοδοφόρα
επιχείρηση για τα ταξίδια πολύ µεγάλης διάρκειας. Εγκεκριµένα σηµεία ελέγχου υπάρχουν
για χοίρους, βοοειδή, πρόβατα και/ή ιπποειδή. Η κράτηση θέσης σε ένα Σηµείο Ελέγχου
πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη του ταξιδιού 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_po
sts.pdf
Οι βασικοί κίνδυνοι για κακή ευζωία στα σηµεία ελέγχου, καθώς και στα κέντρα
συγκέντρωσης και στις αγορές σχετίζονται µε:
o

∆ιασταυρούµενες επιµολύνσεις και διάδοση µολυσµατικών ασθενειών. Οι
κίνδυνοι οφείλονται στο γεγονός ότι αναµιγνύονται στον ίδιο χώρο ζώα διαφορετικής
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προέλευσης, όχι µόνο εξαιτίας της ταυτόχρονης παρουσίας ζώων στο Σηµείο Ελέγχου,
αλλά και εξαιτίας ανεπαρκούς καθαρισµού και απολύµανσης µεταξύ διαδοχικών
αποστολών. Η κοινοτική νοµοθεσία θέτει κανόνες και διαδικασίες που εφαρµόζονται
σε µια λίστα ασθενειών. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης και το προσωπικό του Σηµείου Ελέγχου,
οι µεταφορείς και ο επίσηµος κτηνίατρος που είναι υπεύθυνος, θα πρέπει να
λαµβάνουν υπόψη τους ότι και ασθένειες που δεν περιλαµβάνονται στην παραπάνω
λίστα µπορεί να εξαπλωθούν και για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι ενηµερωµένοι
και εκπαιδευµένοι για να εντοπίσουν αυτές τις ασθένειες, καθώς και τα συµπτώµατα
και τις αλλαγές στη συµπεριφορά των ζώων που αποτελούν ένδειξη προβληµάτων
υγείας.
o
Λανθασµένοι/βίαιοι/βιαστικοί χειρισµοί κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση οι
οποίοι µπορούν να προκαλέσουν στρες και τραυµατισµούς
o
Ανεπαρκείς διαθέσιµοι χώροι και/ή µέγεθος κελιών στο Σηµείο Ελέγχου µπορεί να
θέσουν σε κίνδυνο τις συνθήκες ανάπαυσης και να προκαλέσουν ανταγωνισµό και
επιθετική συµπεριφορά µεταξύ των ζώων.
o
Λανθασµένη χορήγηση τροφής και νερού, και εξοπλισµός που µπορεί να
προκαλέσει δυσφορία και προβλήµατα υγείας στα ζώα εξαιτίας πείνας και/ή
αφυδάτωσης
Σχετικές συστάσεις µπορείτε να βρείτε στο Εγχειρίδιο Σηµείων Ελέγχου Υψηλής Ποιότητας
(www.controlpost.eu)
Ορθές πρακτικές σχετικά µε τα σηµεία ελέγχου και τα κέντρα συγκέντρωσης
189. Σε όλα τα σηµεία ελέγχου απαιτείται να υπάρχει µια κενή µέρα καθαρισµού και
απολύµανσης µετά από 6 µέρες λειτουργίας. Είναι ορθή πρακτική να εφαρµόζεται η
µέρα αυτή και σε οποιαδήποτε κενή µέρα ακόµη και σε λιγότερες από 6 µέρες
συνεχούς λειτουργίας.
190. Ένα Έντυπο κράτησης και Έντυπο αποδοχής των ζώων πρέπει να επιδεικνύεται
στον ‘κτηνίατρο φόρτωσης’ (ο κτηνίατρος που εγκρίνει το ταξίδι).
191. Μόνο ένα κέντρο συγκέντρωσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ταξίδια µεγάλης
διάρκειας, και κάθε ανάπαυση που απαιτείται από τη νοµοθεσία κατά τη διάρκεια
µεγάλων ταξιδιών πρέπει να γίνεται για ολόκληρο εικοσιτετράωρο 24 σε εγκεκριµένο
σηµείο ελέγχου.

6.2 Σταβλισµός
Οι συνθήκες σταβλισµού καθώς και το προσωπικό που εργάζεται στις τοποθεσίες
ανάπαυσης των ζώων θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα µεταφερόµενα ζώα δέχονται τις
κατάλληλες φροντίδες ανάλογα µε την κατάσταση τους. Ο χρόνος ανάπαυσης θα πρέπει
να διασφαλίζει την δυνατότητα σε όλα τα ζώα να λάβουν αρκετή τροφή, νερό και
ξεκούραση.
Ορθές πρακτικές σχετικές µε τον σταβλισµό
192. Η θερµοκρασία και ο αερισµός θα πρέπει να διατηρουνται εντός της
θερµοουδετερης ζώνης, η οποία εξαρτάται από τον τύπο του δαπέδου, τις
ιδιότητες της µόνωσης, την ταχύτητα του αέρα, τη θερµοκρασία και υγρασία του
αέρα, την ακτινοβολία και τη µόνωση του κτιρίου. Ο Πίνακας 6.1 δείχνει την
θερµο-ουδέτερη ζώνη για τις διάφορες κατηγορίες χοίρων.

62

Οδηγός Ορθών και Βέλτιστων Πρακτικών κατά τη Μεταφορά των Χοίρων

Πίνακας 6.1 Προτεινόµενες θερµοκρασίες εντός των κτιρίων για την ελαχιστοποίηση των
προβληµάτων υγείας των χοίρων
Κατηγορίες Ζώων
Ελάχιστη
Μέγιστη
θερµοκρασία
θερµοκρασία
Χοιρίδια < 15 kg

+20°C

+35°C

Προπάχυνση - Πάχυνση από
16 έως 110 kg
Παχυνόµενα 111 kg έως 160 kg

+15°C

+30°C

+10°C

+28°C

193. Για τη διατήρηση της θερµοκρασίας πάνω από την ελάχιστη ενδεικνυόµενη, θα
πρέπει να παρέχεται επιπλέον θέρµανση αν είναι αναγκαίο. Εάν η θερµοκρασία είναι
υψηλότερη της ανώτερης ενδεικνυόµενης, θα πρέπει να λαµβάνονται επιπλέον
µετρά για να διατηρηθούν οι χοίροι δροσεροί: Περισσότερος χώρος δαπέδου,
επιπλέον ανεµιστήρες για αερισµό, καταιονισµός µε νερό σε συνδυασµό µε τη χρήση
του εξαερισµού.
194. Η µόνωση των κτιρίων είναι απαραίτητη για µην παγώνουν οι στάβλοι (ιδίως σε
στάβλους µε σχαρωτό δάπεδο). Μονωτικά υλικά προτείνονται για τους τοίχους ώστε
να αποφευχθεί το υπερβολικό κρύο για τα χοιρίδια.
195. Το σηµείο ελέγχου θα πρέπει να έχει επαρκές µηχανικό ή φυσικό εξαερισµό
ώστε να παρέχει φρέσκο αέρα και να διατηρεί ικανοποιητική τη θερµοκρασία
περιβάλλοντος εντός της ζώνης θερµοκρασίας που τα ζώα αισθάνονται άνετα.
196. ∆ιάχυτος φυσικός ή κατάλληλος τεχνητός φωτισµός θα πρέπει να υπάρχει σε
όλη τη διαδροµή από την περιοχή (εκ)φόρτωσης µέχρι την περιοχή ανάπαυσης και
το αντίθετο. Θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε να µην υπάρχουν έντονες
αντιθέσεις φωτεινότητας, αντανακλάσεις του φωτισµού στο µεταλλικό εξοπλισµό, ή
υπερβολικός φωτισµός διότι αυτό κάνει τα ζώα να σταµατούν και κάποιες φορές να
γυρνούν πίσω
197. Κινητά διαχωριστικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία υποοµάδων
ζώων. Τα διαχωριστικά θα πρέπει να είναι κατασκευασµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε να
µην προκαλούν πόνο ή τραυµατίζουν τα ζώα, και τα υλικά τους να είναι µη τοξικά,
να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται εύκολα.

6.3 Χορήγηση τροφής και νερού
Κατά τη διάρκεια της µεταφοράς οι χοίροι δεν έχουν πρόσβαση σε τροφή, εποµένως είναι
σηµαντικό να µπορούν να ταϊστούν και να ποτιστούν όταν αναπαύονται.
Ορθές πρακτικές για τάισµα και πότισµα
198. Η ελάχιστη ποσότητα ζωοτροφής θα πρέπει να είναι σε εκείνο το επίπεδο που
απαιτείται για τη διατήρηση της µάζας σώµατος όπως φαίνεται στον Πίνακα
6.2. Η τροφή θα πρέπει να είναι οµοιόµορφης ποιότητας για να αποφεύγεται ο
ανταγωνισµός κατά το τάισµα.
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Πίνακας 6.2 Ελάχιστη ηµερήσια µερίδα στα σηµεία ελέγχου
Κατηγορίες Ζώων

Ζωοτροφή(κιλά/ζώο/24 ώρες)
Συµπυκνωµένη Ζωοτροφή
0,35
0,75
1,00
1,25
1,50

Χοιρίδια< 15 kg
Απογαλακτισµένα 16 to 50 kg
Προπάχυνση 51 to 110 kg
Πάχυνση 111 to 160 kg
Χοιροµητέρες και κάπροι

199. Ο εξοπλισµός ταΐσµατος θα πρέπει να είναι κατασκευασµένος και τοποθετηµένος
έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η επιµόλυνση της τροφής αλλά και ο
ανταγωνισµός των ζώων
200. Αν τα ζώα τρέφονται κατά βούληση, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον µια θέση
ταΐσµατος ανά οµάδα των 10 ζώων. Αν ταΐζονται περιορισµένα, τότε όλα τα
ζώα στο κελί θα πρέπει να είναι σε θέση να τρώνε ταυτόχρονα. Οι ελάχιστες
διαστάσεις ταΐστρας ανά ζώο περιγράφονται στον Πίνακα 6.3
Πίνακας 6.3 Προτεινόµενες διαστάσεις ταΐστρας ανά ζώο ώστε να ελαχιστοποιείται ο
ανταγωνισµός µεταξύ των ζώων
Κατηγορίες Ζώων

Επιφάνεια ταίστρας (µέτρα/ζώο)
Γραµµική

Κυκλική

0,15
0,25
0,33
0,40
0,50

0,12
0,20
0,25
0,33
0,40

Χοιρίδια< 15 kg
Απογαλακτισµένα 16 to 50 kg
Προπάχυνση 51 to 110 kg
Πάχυνση 111 to 160 kg
Χοιροµητέρες και κάπροι

201. Οι εγκαταστάσεις ταΐσµατος θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά και αν είναι
απαραίτητο να απολυµαίνονται.
202. Τα ζώα θα πρέπει να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε φρέσκο πόσιµο νερό,
δοσµένο κατά βούληση. Οι ποτίστρες θα πρέπει να είναι σχεδιασµένες και
τοποθετηµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατάλληλες για το είδος, την ηλικία
και το µέγεθος των µεταφερόµενων ζώων (δείτε Πίνακα 6.4). Ο ελάχιστος αριθµός
ποτίστρων θα πρέπει να είναι 1 ανά 10 ζώα. Για να µην παγώνουν οι σωλήνες του
νερού που βρίσκονται στα κτίρια θα πρέπει να βρίσκονται θαµµένοι σε βάθος 0,5 µε
1 µέτρο και µονωµένοι καλά.
203. Οι ποτίστρες δε θα πρέπει να δηµιουργούν εµπόδια για τα ζώα, τους εργάτες,
τα µηχανήµατα και τα µηχανικά συστήµατα. ∆ε θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά
στις περιοχές ταΐσµατος και ανάπαυσης καθώς µπορεί να τις βρέξουν.
Βέλτιστες πρακτικές για τάισµα και πότισµα
204. Το νερό θα πρέπει να αποθηκεύεται σε καθαρή δεξαµενή και ο µεταφορέας θα
πρέπει να γεµίζει τη δεξαµενή µε πόσιµο νερό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
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Πίνακας 6.4 Προτεινόµενο ύψος, από το δάπεδο, τοποθέτησης των θηλών και των δοχείων
νερού
Κατηγορίες Ζώων

Χοιρίδια < 15 kg
Απογαλακτισµένα 16 έως
50 kg
Παχυνόµενα 51 έως
130 kg
Χοιροµητέρες, κάπροι

Ύψος τοποθέτησης (m)
Πιπίλες

∆οχεία Νερού

0,30

0,12

0,40

0,15

0,50

0,20

0,70

0,30

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
205. 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.
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206. 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 ελέγχου 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).
207. 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
208. 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.
209. 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 ελέγχου. Θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιµο µπάνιο για
επισκέπτες και οδηγούς ώστε να πλένουν τα χέρια και το σώµα τους.
210. 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
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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).
211. 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.
212. 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, 72170/171, 72-200/201, 72-180/181).

Εικόνα 6.2 Παράδειγµα σχεδιασµού ενός σηµείου ελέγχου.
Βέλτιστες πρακτικές για τη βιοασφάλεια στα σηµεία ελέγχου
213. 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.).
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214. 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.
215. 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
διαθέσιµος ένας τηλεφωνικός κατάλογος ιδιωτικών ιατρείων, νοσοκοµείων,
αστυνοµίας, πυροσβεστικής υπηρεσίας και κτηνιάτρων.
216. 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.
217. 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
218. 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
219. 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.
220. 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.
221. 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.
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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
222. 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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Βιβλιογραφία
Για περισσότερες πληροφορίες, συστήνεται η παρακάτω βιβλιογραφία.
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