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

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

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

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

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

Το περιεχόµενο και ο αντίκτυπος του Κανονισµού αποτέλεσαν αντικείµενο Επιστηµονικής 

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

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

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

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

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

υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της κατάστασης; 

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

την αντιµετώπιση των προβληµάτων που έχουν εντοπισθεί; 

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

επιστηµονικών δεδοµένων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι µπορεί να 

αντιµετωπισθεί αποτελεσµατικά µε την εκπόνηση οδηγών ορθής πρακτικής. 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε την εκπόνηση "σαφών και απλών κατευθυντήριων 

γραµµών για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των µεταφορών" που ετοίµασαν κύριοι 

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

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

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

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

το οποίο ανέθεσε η Γενική ∆ιεύθυνση SANTE βάσει της σύµβασης 

SANCO/2015/G3/SI2.701422. Το έργο ξεκίνησε στις 10 Μαΐου 2015 έχοντας ως κύριο 
στόχο να αναπτυχθούν και να διαδοθούν οι Ορθές και οι Βέλτιστες Πρακτικές για 
τη Μεταφορά Ζώων. Τα θεµέλια για τον παρόντα Οδηγό τέθηκαν στο πρώτο έτος του 

έργου, µέσα από µια εκτεταµένη βιβλιογραφική αναζήτηση και την αξιολόγηση ενός 

σηµαντικού αριθµού διαθέσιµων πρακτικών. Αυτές οι ανασκοπήσεις των προτεινόµενων 

πρακτικών διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Προγράµµατος ‘Animal Transport Guides’: 

http://animaltransportguides.eu/. Υπάρχει µία έκθεση για κάθε ένα από τα πέντε είδη ζώων 

(χοίροι, πτηνά, ιπποειδή, πρόβατα και βοοειδή). Κατά το δεύτερο έτος, αυτές οι πολύ ευρείες 

και ποικίλες λίστες πρακτικών συζητήθηκαν και επαναξιολογήθηκαν σε σηµαντικό βαθµό, 

προκειµένου να εκπονηθούν οι πέντε Οδηγοί Ορθών και Βέλτιστων Πρακτικών κατά τη 

Μεταφορά των Ζώων (ένας Οδηγός για κάθε είδος). Η διαδικασία αυτή συµπεριελάµβανε 

εντατική διαβούλευση µε όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς. 

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

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

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

εργασία αυτή ως εξής: 
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� Πρόβατα: Ισπανία και Ρουµανία 

� Πτηνά: Ελλάδα και Γαλλία 

� Χοίροι: Ιταλία και Γαλλία 

� Ιπποειδή: Ιταλία και Ολλανδία 

� Βοοειδή: Ηνωµένο Βασίλειο και 

Γαλλία 

Οι ακαδηµαϊκοί εταίροι εντόπισαν 

Πρακτικές που βρίσκονται στο επίπεδο της 

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

προσβλέπουν σε κάτι περισσότερο 

('Βέλτιστες Πρακτικές πέρα από την 

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

ζήτησαν από εθνικές οµάδες 

ενδιαφεροµένων φορέων στις χώρες τους να εξετάσουν αυτές τις προτάσεις για Ορθές και 

Βέλτιστες Πρακτικές. Για να υποστηριχθεί αυτή η διαδικασία και να εργαστούν όλοι προς την 

επίτευξη συναίνεσης, χρησιµοποιήθηκε µια επαναληπτική διαδικασία (µέθοδος Delphi) µε 

ανώνυµη συλλογή απόψεων. Πάνω από 100 ενδιαφερόµενοι συµµετείχαν σε αυτή τη 

διαδικασία, αντιπροσωπεύοντας µια ποικιλία υπόβαθρων σε γνώσεις, εµπειρίες και απόψεις. 

Ο µεγαλύτερος αριθµός συµµετεχόντων ήταν κτηνοτρόφοι (19 άτοµα), µεταφορείς (27), 

προσωπικό σφαγείων (13), εκπρόσωποι Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (12) και κρατικοί 

κτηνίατροι (27). Εκπρόσωποι από την εµπορία ζώων, από τον ακαδηµαϊκό κόσµο και από 

τους κατασκευαστές οχηµάτων συµµετείχαν επίσης στη διαδικασία διαβούλευσης. Όλες οι 

συζητήσεις διεξάχθηκαν στην εθνική γλώσσα του εµπλεκόµενου κράτους-µέλους. Τα τελικά 

αποτελέσµατα της διαδικασίας Delphi ήταν πέντε "Προσχέδια Οδηγών Ορθών και Βέλτιστων 

Πρακτικών". Αυτά δεν δηµοσιεύθηκαν, αλλά χρησιµοποιήθηκαν ως βάση για την εκπόνηση 

των τελικών Οδηγών. 

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

γύρου επίτευξης συναίνεσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, µε τη βοήθεια των 'Οµάδων 
Εστίασης'. Οι Οµάδες αυτές είχαν διεθνή βάση: οι εκπρόσωποι κλήθηκαν να συνεισφέρουν 

µε γνώσεις, εµπειρίες και απόψεις πέραν εκείνων της χώρας προέλευσής τους. Ο Πίνακας 

0.1 παρουσιάζει τη σύνθεση αυτών των πέντε Οµάδων Εστίασης.  

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

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

εκπροσώπων από κάθε κατηγορία ενδιαφερόµενων φορέων.  
 

Πρόβατα Πτηνά Χοίροι Ιπποειδή Βοοειδή Σύνολ
ο 

Κτηνοτρόφοι 3 5 3 1  12 

Κατασκευαστές 
οχηµάτων 

  2   2 

Έµποροι ζώων 1    2 3 

Μεταφορείς  3 2 3 5 13 

Προσωπικό 
Σφαγείων 

2 5  1  8 
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Επίσηµοι 
κτηνίατροι 

 2 1 2 2 7 

Ζωοτέχνες 2 3 2 2 2 11 

Προσωπικό Μη 
Κυβερνητικών 
Οργανώσεων  

2 3 2 4 5 16 

Σύνολο 10 21 12 13 16 72 

 

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

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

παρουσιάστηκαν από τους ακαδηµαϊκούς εταίρους. Στη συνέχεια, µία σειρά ενεργειών για 

τη µετατροπή των προσχέδιων των Οδηγών στις παρούσες τελικές εκδοχές, συµφωνήθηκε 

µε τους ενδιαφερόµενους φορείς. Όλες οι Οµάδες Εστίασης οργάνωσαν συναντήσεις 

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

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

τελευταίες από αυτές τις συναντήσεις εργασίας πραγµατοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2017. 

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

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

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

Προγράµµατος σχετικά µε τον τρόπο αντιµετώπισης ζητηµάτων που εξετάζονται και στους 

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

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

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

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

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

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

Υπουργείο Γεωργίας, ο Κατασκευαστής Οχηµάτων Pezzaioli, η Ευρωπαϊκή Ένωση Εµπόρων 

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

(EFFAB), ο Γερµανικός Οργανισµός Μεταφορέων (BDT) και το Ελληνικό Υπουργείο 

Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Τα µέλη της Πλατφόρµας συναντήθηκαν 5 φορές στις 

Βρυξέλλες στη διάρκεια δύο ετών. 

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης των πέντε Οδηγών, οι 

Οµάδες Εστίασης και η Πλατφόρµα Ενδιαφερο-

µένων  Φορέων επέλεξαν 17 θεµατικές περιοχές, 

που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Οι Πρακτικές σε 

αυτούς τους τοµείς συνοψίστηκαν σε 17 

'Ενηµερωτικά ∆ελτία' µε σκοπό τη συνοπτική 

παρουσίαση και απεικόνιση, µε εύγλωττο τρόπο, 

των πλέον κρίσιµων πτυχών του ταξιδιού ή των πιο 

ευάλωτων κατηγοριών ζώων. Τον Οδηγό των 

πτηνών, που παρουσιάζουµε εδώ, συνοδεύουν 3 

Ενηµερωτικά ∆ελτία: Προετοιµασία του 
οχήµατος, του οδηγού και φόρτωση των 
πτηνών, Προετοιµασία σύλληψης των πτηνών, και  Προετοιµασία σύλληψης των 
ορνίθων αυγοπαραγωγής. Αυτά τα 3 Ενηµερωτικά ∆ελτία, καθώς και αυτά που 

σχετίζονται µε τους άλλους Οδηγούς, δηµοσιεύτηκαν µεταφρασµένα σε οκτώ Ευρωπαϊκές 

γλώσσες (συµπεριλαµβανοµένης της Ελληνικής γλώσσας). 
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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 

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 

πτηνών 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. 

Το παρόν έγγραφο κυρίως αναφέρεται σε πρακτικές που βρίσκουν εφαρµογή στην µεταφορά 

νεοσσών, πουλάδων, κρεατοπαραγωγικών ορνιθίων, ορνιθίων αυγοπαραγωγής 
(Gallus gallus) και γαλοπούλων (Meleagris palopavo). Οι πρακτικές αυτές µπορεί να βρουν 

εφαρµογή και σε άλλα είδη ‘πτηνών’ όπως πάπιες, χήνες, ορτύκια και περιστέρια. Παρόλα 

αυτά, ο αναγνώστης θα πρέπει να γνωρίζει πως, εάν και παρόµοιες αρχές βρίσκουν 

εφαρµογή, µπορεί να απαιτούνται τροποποιήσεις λόγω των ειδικών αναγκών κάθε είδους. 

Οι ορθές συνθήκες µεταφοράς είναι σηµαντικές για την άνεση και την ευζωία των πτηνών. 

Ο Οδηγός αυτός απαριθµεί Πρακτικές που στοχεύουν στην υποστήριξη των επιχειρηµατιών-

µεταφορέων στην προσπάθειά τους για αύξηση της ποιότητας µεταφοράς των πτηνών, 

σύµφωνα µε τον Κανονισµό, εξασφαλίζοντας άνεση στα ζώα και προάγοντας την ευζωία 

τους. 

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 
πτηνών κατά τη µεταφορά 

Κατά τη µεταφορά, διάφορα σηµεία είναι σηµαντικά για την εξασφάλιση της άνεσης και της 

ευζωίας των πτηνών, σηµεία τα οποία διαφέρουν όταν µεταφέρονται νεοσσοί σε σύγκριση 

µε όρνιθες αυγοπαραγωγής ή κρεατοπαραγωγά ορνίθια. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποφυγή, για παράδειγµα, των τραυµατισµών των 

οστών στις  όρνιθες αυγοπαραγωγής λόγω κακών πρακτικών σύλληψης και χειρισµού (βλ. 

3.3. Χειρισµός ζώων κατά τη φόρτωση). Καθώς οι γαλοπούλες είναι βαριές, κατά το 

χειρισµό είναι σηµαντικό να τις συλλαµβάνει κανείς σωστά και προσεκτικά (βλ. 3.3. 
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Χειρισµός ζώων κατά τη φόρτωση). Μια άλλη σηµαντική πτυχή είναι η διασφάλιση 

καλών συστηµάτων εξαερισµού, καθώς αυτά είναι απαραίτητα για την προστασία των 

ενήλικων πτηνών από το στρες λόγω ζέστης ή ψύχους κατά τη διάρκεια της µεταφοράς, η 

οποία µπορεί να επηρεάσει ιδιαίτερα τις όρνιθες µε λίγο φτέρωµα (βλ. 4.Μεταφορά). Ο 

έλεγχος της ατµοσφαιρικής θερµοκρασίας είναι επίσης σηµαντικός για τους νεοσσούς, καθώς 

για παράδειγµα η υποθερµία και το στρες λόγω ψύχους που προκαλείται από τα ανεπαρκώς 

ελεγχόµενα συστήµατα εξαερισµού των 'κιβωτίων νεοσσών' µπορεί να οδηγήσουν σε 

θνησιµότητα. Περιορισµοί στην τροφή και στο νερό κατά τη διάρκεια της µεταφοράς µπορεί 

επίσης να επηρεάσει, ιδιαίτερα τα ενήλικα πτηνά. Οι όρνιθες αυγοπαραγωγής συνήθως 

µεταφέρονται για περισσότερο από 12 ώρες. Ανάλογα µε τον καιρό, η µεταφορά των ζώων 

αυτών µπορεί να είναι ιδιαίτερα στρεσογόνα. Οι περιορισµοί αυτοί µπορεί να έχουν αρνητικά 

επίδραση και στα κρεοπαραγωγά ορνίθια, παρόλο που η διάρκεια µεταφοράς είναι συνήθως 

µικρότερη. 

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 συστάσεις σχετικά µε την Ικανότητα των Ζώων για Μεταφορά (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 αναλογούντα χώρο και τις ανάγκες 

των ζώων για τροφή και νερό. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται σε πολυετή εµπειρία, αλλά και 

σε διεξοδικές έρευνες που έχουν αξιολογήσει τους κινδύνους για την ευζωία που 

προκύπτουν λόγω αποκλίσεων από αυτές. 

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

π.χ. ο διαθέσιµος εξοπλισµός εντός του οχήµατος 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. 

Μετρήσεις που Βασίζονται στις Ανάγκες των Ζώων (ΜΒΑΖ) είναι µετρήσεις που 
λαµβάνονται απευθείας µε βάση στοιχεία του ζώο. Περιλαµβάνουν τη συµπεριφορά 

του, κλινικά συµπτώµατα κάποιας νόσου, τη θνησιµότητα, την εµφάνιση των φτερών κλπ. 

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

µεταφοράς. 

Πριν από το ταξίδι, οι Μετρήσεις που Βασίζονται στις Ανάγκες των Ζώων βοηθούν 
στην εκτίµηση της ικανότητας των ζώων για µεταφορά. Στο 2.4.2 Καταλληλότητα 
για µεταφορά αναφέρονται τα πιο συνηθισµένα µέτρα. Ένας δεύτερος χρήσιµος λόγος για 

να εξεταστούν τα ζώα στους κλωβούς µεταφοράς πριν από τη φόρτωση είναι η ανάκτηση 

πληροφοριών σχετικά µε τις πρακτικές σύλληψής τους. Έχει µεγάλη οικονοµική σηµασία να 

βελτιωθεί η ευζωία κατά τη διάρκεια της σύλληψης καθώς λανθασµένες πρακτικές κατά το 

στάδιο αυτό εντοπίζονται από µεγάλους αριθµούς ζώων µε παγιδευµένα πτερύγια, δάκτυλα, 

κεφάλια, µε σκέδαση των ποδιών (τα πόδια απλώνουν) ή πτηνά σε ύπτια θέση (Jacobs et 

al., 2016).  Όλα αυτά είναι ενδείξεις ότι τα πτηνά έχουν συλληφθεί ατάκτως ή ότι οι κλωβοί 
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µεταφοράς έχουν στοιβαχθεί λανθασµένα. Ως αποτέλεσµα αυτά τα ζώα θα αισθανθούν πόνο 

ή δυσφορία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και µπορεί ακόµη και να πεθάνουν. 

Κατά τη µεταφορά, η αξιολόγηση των ΜΒΑΖ είναι πιο δύσκολη. Τα πτηνά 

υποβάλλονται σε µαζική µεταφορά σε κλωβούς, κιβώτια ή κουτιά πτηνών, οπότε η 

επιθεώρηση κάθε ενός ζώου δεν είναι πρακτική. Ωστόσο, πολλά φορτηγά είναι εξοπλισµένα 

µε πλευρικές πόρτες πρόσβασης στα επιµέρους κιβώτια, και µερικά έχουν ένα διάδροµο 

στη µέση για να βελτιώσουν τη ροή του αέρα, γεγονός που µπορεί επίσης να επιτρέψει στους 

οδηγούς να δουν µερικά από τα πτηνά στο κέντρο του φορτηγού (Eyes on Animals, 2017). 

Εάν δεν υπάρχει αυτός ο διάδροµος, τα πτηνά στη µέση του οχήµατος δεν µπορούν να 

επιθεωρηθούν. Ωστόσο, τα πτηνά στις εξωτερικές σειρές µπορούν ακόµα να επιθεωρηθούν 

(δεδοµένου ότι τα πλευρικά καλύµµατα δεν χρησιµοποιούνται). Επιθεωρώντας τα ζώα αυτά 

κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, π.χ. κατά του χρόνου ανάπαυσης του οδηγού, είναι δυνατόν 

να διαπιστωθεί εάν υφίστανται µεγάλη ζέστη ή ψύχος. Πτηνά που λαχανιάζουν αποτελούν 

σηµάδια θερµικής καταπόνησης, ενώ εάν κουρνιάζουν εµφανίζουν σηµάδια ψυχρού στρες. 

Ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες και τη συµπεριφορά των πτηνών (π.χ. λαχάνιασµα ή 

κούρνιασµα), ο οδηγός µπορεί να προσαρµόσει, εάν είναι απαραίτητο, τα πλευρικά 

καλύµµατα ή να λάβει άλλα µέτρα για να αποφύγει τις κακές συνθήκες διαβίωσης και το 

θάνατο. 

Κατά τη διάρκεια της εκφόρτωσης, τα ΜΒΑΖ µπορούν να βοηθήσουν στην εκτίµηση 
της ποιότητας της µεταφοράς. Ειδικότερα, ο δείκτης των Νεκρών κατά την Άφιξη (DOA 

- Dead on Arrivals) παρέχει πληροφορίες που θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν για τη 

βελτίωση του επόµενου ταξιδιού του µεταφορέα.  

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

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

σύµφωνα µε έξι στάδια του ταξιδιού: 

1. Θέµατα ∆ιαχείρισης 

2. Προετοιµασία και Οργάνωση 

3. Χειρισµός και φόρτωση των ζώων 

4. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

5. Εκφόρτωση των ζώων 

 

Στα στάδια 2 – 5 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. 
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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. 

Πίνακας 0.2 Ορολογία χρησιµοποιούµενη σε αυτό τον Οδηγό 

Συνοδός Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την ευζωία των ζώων και τα 

συνοδεύει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 

Κρεατοπαραγωγά 
ορνίθια 

Από εµπορικές φάρµες εκτροφής στο σφαγείο 

Κλωβοί Οποιοσδήποτε κλωβός, κουτί ή άλλη σταθερή δοµή που 

χρησιµοποιείται για την µεταφορά των ζώων και δεν είναι µέσο 

µεταφοράς 

Αρµόδια αρχή Κεντρική αρχή Κράτους Μέλους που είναι αρµόδια να διενεργεί 

ελέγχους για την ευζωία των ζώων ή οποιαδήποτε αρχή στην οποία 

έχει ανατεθεί η αρµοδιότητα αυτή 

Νεοσσοί - Από το εκκολαπτήριο στις εµπορικές εκτροφές (ορνίθια 

κρεοπαραγωγής) 

- Από το εκκολαπτήριο στις εµπορικές εκτροφές  
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- Από το εκκολαπτήριο στις εµπορικές φάρµες αυγοπαραγωγής 

(όρνιθες αυγοπαραγωγής) 

- Από το εκκολαπτήριο στις φάρµες αναπαραγωγής (απόθεµα 

αναπαραγωγής) 

Όρνιθες 
Αυγοπαραγωγής 

Όρνιθες αυγοπαραγωγές από την εκτροφή στο 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 

Αξιωµατούχος 
Κτηνίατρος 

Ο κτηνίατρος που διορίζεται από την αρµόδια αρχή του Κράτους 

Μέλους 

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 

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 

Πουλάδες Αυγοπαραγωγές όρνιθες νεαρής ηλικίας µεταφέρονται στην 

εκτροφή αυγοπαραγωγής 

Μεταφορέας Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που µεταφέρει ζώα για 

λογαριασµό του, ή για λογαριασµό κάποιου τρίτου µέρους 

Γαλοπούλες Από τις εµπορικές εκτροφές στο σφαγείο 

Όχηµα Μεταφορικά µέσα εφοδιασµένα µε τροχούς που προωθούνται ή 

έλκονται 

 



Οδηγός Ορθών και Βέλτιστων Πρακτικών κατά τη Μεταφορά των Πτηνών 

 

17 

 

1.  ∆ιαχειριστικά θέµατα 

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

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

των απαιτούµενων εγγράφων θα αποτρέψει περιττές καθυστερήσεις και πρόσθετους 

ελέγχους από τις αρχές. 

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

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

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

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

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

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

απαραίτητη για τη διατήρηση και προώθηση των κατάλληλων προτύπων ποιότητας.  

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

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

τρόπο, ώστε να αξιολογούνται αντικειµενικά και να δικαιολογούνται από τους -και αναλόγως 

προς- τους επιδιωκόµενους στόχους, δηλαδή τη διασφάλιση της ευζωίας των 

µεταφερόµενων ζώων. Τα αρχεία δεν θα πρέπει να ‘φλυαρούν’: αυτό που είναι ‘απαραίτητο 

να γνωρίζουµε’ πρέπει να κυριαρχεί σε σχέση µε αυτό που είναι ‘ωραίο να γνωρίζουµε’.  Η 

προώθηση και χρήση ηλεκτρονικών αρχείων διευκολύνει την τήρηση των διαχειριστικών 

απαιτήσεων. Επιπλέον,  συνέργειες µπορούν να επιτευχθούν συνδέοντας τα αρχεία για την 

ευζωία των ζώων µε τα αρχεία για την υγεία και την ασφάλεια των τροφίµων. 

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

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

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

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

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης τα έγγραφα αυτά είναι κατά κύριο λόγο τα πιστοποιητικά 

επαγγελµατικής επάρκειας για συγκεκριµένα είδη ζώων και η διάρκεια ταξιδιού. 

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

την απαραίτητη γνώση της νοµοθεσίας όσον αφορά τα παρακάτω θέµατα:  

o µεταφορά ζώων,  

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

o συµπεριφορά των ζώων και συνθήκες στρες,  

o πρακτικά θέµατα χειρισµού των ζώων,  

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

ποιότητα του κρέατος, 

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

που χειρίζεται τα ζώα. 

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

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

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

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

εφαρµογής TRACES. 

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

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

Βέλτιστες πρακτικές σχετικά µε διαχειριστικά θέµατα 

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

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

διαβιβάζεται στις αρµόδιες αρχές. 

7. Οι κατηγορίες των µεταφερόµενων ζώων ενός είδους παρέχονται επιπλέον από το 

είδος του ζώου (π.χ. κριάρια, αρνιά, προβατίνες, κ.ά.). 

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

Εµπόρων και Εµπειρογνωµόνων (TRACES). Οι απαιτούµενες πληροφορίες ταξιδιού 

αφορούν: 

o Ηµεροµηνία και ώρα φόρτωσης του πρώτου ζώου της αποστολής στον χώρο 

αναχώρησης 

o Ηµεροµηνία και ώρα εκφόρτωσης του τελευταίου ζώου της αποστολής στον 

χώρο άφιξης 

o Είδη και αριθµός ζώων στην αποστολή 

o Είδη και αριθµός ζώων που τραυµατίστηκαν και πέθαναν κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού 
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o Ηµεροµηνία και ώρα σύζευξης και αποσύνδεσης του ρυµουλκούµενο. Ο 

εξοπλισµός πρέπει να είναι τοποθετηµένος στα ρυµουλκούµενο και όχι στο όχηµα 

έλξης (τράκτορα). 

o Εκτιµώµενο συνολικό βάρος της αποστολής στον τόπο αναχώρησης ή σε σηµεία 

οποιασδήποτε φόρτωσης 

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

9. Οι διοργανωτές διατηρούν τα αρχεία της µεταφοράς και τα ηµερολόγια ταξιδιού για 

τουλάχιστον 5 χρόνια. 

1.3 Απόκτηση επαγγελµατικής επάρκειας 
και κατάρτιση 

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

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

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

ζώων, επιτρέπει κάθε µεταφορέα: 

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

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

µεταφερόµενων ζώων. 

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

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

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

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

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

o Να γνωρίζει του κανόνες βιο-ασφάλειας. 

 

Ορθές πρακτικές σχετικά µε την απόκτηση επάρκειας και την κατάρτιση 

 

10. 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. 

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

των ενεργειών τους στα ζώα που τους έχουν ανατεθεί. 

12. 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. 

13. 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. 
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Βέλτιστες πρακτικές σχετικά µε την απόκτηση επάρκειας και την κατάρτιση 

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

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

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

µέσω ελέγχων και παρακολούθησης στην πράξη). 

16. 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). 

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

διαρκή (δια βίου) κατάρτιση. 

1.4 Ευθύνες 
Ορθές πρακτικές σχετικά µε τις Ευθύνες 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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.  

21. 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, 
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γ) να εξασφαλίσουν την επάρκεια του οδηγού σχετικά µε θέµατα που σχετίζονται µε 

την ευζωία των ειδών ζώων που µεταφέρονται, 

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

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

έκτακτες ανάγκες (συµπεριλαµβανοµένων άσχηµων καιρικών συνθηκών), 

ε) να δηµιουργήσουν ένα πλάνο ταξιδιού για όλα τα ταξίδια 

(συµπεριλαµβανοµένων αυτών που είναι υποχρεωτικό) που περιλαµβάνει σχέδιο 

φόρτωσης, διάρκεια ταξιδιού, δροµολόγιο και τοποθεσίες θέσεων ξεκούρασης, 

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

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

επίλυση προβληµάτων που τυχόν ανακύπτουν. Εάν η καταλληλότητα ενός ζώου 

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

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

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

η) να σχεδιάσουν το ταξίδι, έτσι ώστε να λαµβάνονται υπόψη 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. 

22. 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 

23. 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 
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το προσωπικό, συµπεριλαµβανοµένου του οδηγού ή των συνοδών,  ένας κατάλογος 

ελέγχου. 

24. 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. 

 

2. Σχεδιασµός και προετοιµασία 
ταξιδιού 

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

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

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

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

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

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

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

στόχους, αρµοδιότητες και καθήκοντα επιµέλειας. Η πρόβλεψη απροσδόκητων 
γεγονότων και προβληµάτων και η πρόβλεψη εκπόνησης σχεδίων έκτακτης ανάγκης για 

τη συµπλήρωση σαφώς καθορισµένων Τυποποιηµένων ∆ιαδικασιών Λειτουργίας είναι 

πρωταρχικής σηµασίας. Πέραν του άµεσου ενδιαφέροντος για την ευζωία των ζώων, ο 

σχεδιασµός θα πρέπει να περιλαµβάνει θέµατα υγείας των ζώων (βιοασφάλεια), θέµατα 

ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας, και οικονοµικές συνέπειες. 

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

προγραµµατισµού περιλαµβάνει τις ακόλουθες πτυχές: 

o Προγραµµατισµός του ταξιδιού, 

o Προετοιµασία οχήµατος, 

o Προετοιµασίες σχετικές µε τα ζώα, 

 

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 προβάτων 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. 
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Το ταξίδι πρέπει να  προγραµµατίζεται και να προετοιµάζεται προσεκτικά µετά τη 

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

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

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

σχέδια έκτακτης ανάγκης και τις λεπτοµέρειες των φύλλων αποστολής ή των ρυθµίσεων 

που ισχύουν για στάσεις ανάπαυσης, ιδίως για µεγάλες διαδροµές. 

 

Πιο συγκεκριµένα, πρέπει να περιλαµβάνουν: 

o Περιγραφή της διαδροµής ταξιδιού και εκτίµηση της διάρκειάς της, 

o Ανάλυση των µετεωρολογικών προβλέψεων, 
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 πτηνών, δηλ. νεοσσοί, ορνίθια κρεοπαραγωγής, 

αυγοπαραγωγές όρνιθες κτλ., 

o Ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, 
o Προγραµµατισµένο αριθµό οδηγών, 
o ∆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 έχει σαφή αντίκτυπο στην ευζωία των ζώων και συνδέεται άµεσα µε 

τη διάρκεια µη παροχής τροφής των πτηνών. Συνεπώς, η διάρκεια του ταξιδιού 

(συµπεριλαµβανοµένων των σταδίων φόρτωσης και εκφόρτωσης) πρέπει να εκτιµηθεί 

σωστά, ώστε να διασφαλιστεί ότι η περίοδος µη παροχής τροφής θα είναι όσο το δυνατόν 

συντοµότερη. 

Το Κεφάλαιο V του Κανονισµού 1/2005 αναφέρει ότι τα οικόσιτα πτηνά µπορούν να 

µεταφερθούν χωρίς τροφή και νερό για έως 12 ώρες, συµπεριλαµβάνοντας τα στάδια 

φόρτωσης και εκφόρτωσης, ή για έως 24 ώρες για νεοσσούς (δεδοµένου ότι το ταξίδι 

ολοκληρώνεται εντός 72 ωρών από την εκκόλαψη). 

Ορθές πρακτικές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

25. Ο στόχος όσων συµµετέχουν στη διαδικασία προγραµµατισµού (παραγωγός, 

µεταφορέας, διευθυντής προµηθειών και αποστολέας) είναι να ελαχιστοποιήσουν το 
χρόνο και να βελτιώσουν την άνεση των πτηνών όταν παραµένουν στο 

ρυµουλκούµενο. 

26. Ο οδηγός πρέπει να οδηγεί προσεκτικά και οµαλά. Επιλέγει τον βέλτιστο δρόµο 
λαµβάνοντας υπόψη την απόσταση, τον καιρό, την ποιότητα του 
οδοστρώµατος και τις πιθανές δυσκολίες στο δρόµο (π.χ. κυκλοφοριακή 

συµφόρηση, οδικά έργα). 

27. Εάν δεν είναι δυνατή η ελαχιστοποίηση του χρόνου που τα πτηνά βρίσκονται στο 

ρυµουλκούµενο κατά τη µεταφορά σε µεγάλες αποστάσεις από το αγρόκτηµα µέχρι το 

σφαγείο σε ακραίες καιρικές συνθήκες (ζέστη ή κρύο), τότε οι εργασίες σύλληψης 
των πτηνών πρέπει να πραγµατοποιούνται τη νύχτα. 

28. Είναι απαραίτητη η αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ του οδηγού και των ατόµων 

που είναι υπεύθυνα για τις θέσεις φόρτωσης και την εκφόρτωσης στους τόπους 

αναχώρησης και προορισµού. Πρέπει να µοιράζονται εκ των προτέρων τον αριθµό 

τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ώστε να είναι σε θέση να 

γνωστοποιήσουν αµέσως τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις στο προγραµµατισµένο 
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πρόγραµµα µεταφοράς πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Για παράδειγµα, το 

σφαγείο ενηµερώνεται για την ώρα άφιξης και για τυχόν καθυστέρηση κατά τη 

µεταφορά. Συνεπώς, ο χρόνος αναµονής στο σφαγείο µπορεί να µειωθεί.  

 
Βέλτιστες πρακτικές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 

29. Τα κρεοπαραγωγά ορνίθια ς και οι γαλοπούλες που προορίζονται για σφαγή, πουλάδες 

και αυγοπαραγωγές όρνιθες δεν πρέπει να παραµένουν σε κιβώτια για 
περισσότερο από 6 ώρες στο σφαγείο. 

30. Στο µέτρο του δυνατού, όταν το ταξίδι διαρκεί περισσότερο από 9/10 ώρες, 

προγραµµατίζετε να έχετε 2 οδηγούς για να αποφύγετε τυχόν παρατεταµένα 
διαλλείµατα που απαιτούνται για να είστε σύµφωνοι µε την Πρακτική 32. 

31. Εκτός από τους νεοσσούς όπου το όχηµα είναι θερµαινόµενο και αεριζόµενο, ο 

οργανωτής της µεταφοράς πρέπει να αποφεύγει τις µεταφορές κατά τη διάρκεια 
των θερµών ωρών της ηµέρας, προγραµµατίζοντας το ταξίδι για να επωφεληθεί 

από πιο ψυχρές συνθήκες, π.χ. κατά τη νύχτα. 

32. Στο µέτρο του δυνατού, ο διοργανωτής των µεταφορών πρέπει να αποφεύγει την 

κυκλοφοριακή συµφόρηση στις αστικές περιοχές. 

2.2.2 Σχέδια έκτακτης ανάγκης 
Ο κύριος στόχος του µεταφορέα είναι να παραδώσει τα ζώα έγκαιρα και σε καλές συνθήκες 

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

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

προγραµµατισµός. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης έχει ως στόχο να βοηθήσει τον οδηγό 
και την εταιρεία µεταφορών να εξασφαλίσουν την υγεία και την ευζωία των ζώων 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ο Κανονισµός αναφέρει το σχέδιο έκτακτης ανάγκης 

ως προαπαιτούµενο για την παροχή άδειας µεταφοράς µεγάλης διάρκειας, αλλά είναι επίσης 

χρήσιµο και για ταξίδια µικρής διάρκειας. 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). 

 

Ορθές πρακτικές σχετικά µε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης 

33. 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. 
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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). 

 

34. 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. 
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35. 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). 

36. 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. 

 

37. 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.  

 

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

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

39. 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), 

η) Άλλα θέµατα που είναι απαραίτητα για να εξασφαλιστεί ότι τα ζώα δεν υφίστανται 

σηµαντικό κακό εξαιτίας καθυστερήσεων κατά τη µεταφορά. 

40. 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. 
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41. 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. 

42. Για τους νεοσσούς, σε περίπτωση βλάβης του οχήµατος, οργανώστε την αποστολή 

άλλου φορτηγού για τη µεταφόρτωσή τους. 

 

Βέλτιστες πρακτικές σχετικά µε τα σχέδια έκτακτης ανάγκης 

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

44. 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. 

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

των ζώων κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε καθυστέρησης. Για τις πουλάδες και τα πτηνά 

προς σφαγή, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε καθυστέρησης, ο οδηγός πρέπει να 
ελέγχει τα πτηνά στα οποία έχει πρόσβαση για σηµάδια λαχανιάσµατος και να λάβει 

τα κατάλληλα διορθωτικά µέτρα. 

46. 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. 

47. 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. 

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

προσωπικό µέσω εσωτερικών ελέγχων και τροποποιούνται ανάλογα µε τις ανάγκες. 

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

συντηρηµένος και µπορεί να λειτουργήσει αποτελεσµατικά. Κρατούνται τεκµηριωµένα 

αρχεία κατοχής και συντήρησης του εξοπλισµού. 

50. Οι πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο µεταφοράς των ζώων (συµπεριλαµβανοµένων 

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

αποτελεσµατικές ή όχι). 

51. Για νεοσσούς που διατρέχουν κίνδυνο θερµικής καταπόνησης σε συνθήκες χαµηλής 

υγρασίας, πρέπει να ψεκαστεί νερό στο πάτωµα του οχήµατος. 
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52. Σε περίπτωση βλάβης του κινητήρα κατά τη µεταφορά νεοσσών 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  
Υπάρχει µεγάλη ποικιλία οχηµάτων και εµπορευµατοκιβωτίων, αλλά όλα πρέπει να είναι 

κατάλληλα για τις κατηγορίες και τις ηλικίες των πτηνών. Ο σχεδιασµός και η συντήρηση 

του οχήµατος πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των ζώων και την ευζωία τους, όπως 

συνοψίζεται στο Σχήµα 2.1. Επιπλέον, η πυκνότητα φόρτωσης και η διαµόρφωση και χρήση 

των πλαϊνών καλυµµάτων πρέπει να γίνονται ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες. 

 

Σχήµα 2.2 Σχεδιασµός οχήµατος και συντήρηση 

Κατά τη µεταφορά των πτηνών, προσπαθήστε να διατηρήσετε µια βέλτιστη θερµική 

ισορροπία. Ωστόσο, συνθήκες µε µη επαρκή έλεγχο του παθητικού εξαερισµού 
εκθέτουν τα ορνίθια κρεοπαραγωγής, τις γαλοπούλες και τις όρνιθες σε θερµό ή 
ψυχρό στρες. Για τις αυγοπαραγωγές όρνιθες, εξωτερικές θερµοκρασίες κάτω των 15 ° C 

ενδέχεται να προκαλέσουν θερµική καταπόνηση σε ανοικτά οχήµατα µε παθητικό αερισµό. 

Αντίθετα, οι νεοσσοί µεταφέρονται σε κλειστά οχήµατα, σε συνθήκες µε ελεγχόµενο 

εξαερισµό. Ωστόσο, οι νεοσσοί εκτίθενται συχνά σε θερµική ή ψυχρή καταπόνηση εξαιτίας 

των ανεπαρκώς ελεγχόµενων συνθηκών εξαερισµού των κιβωτίων νεοσσών, γεγονός που 

µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ευζωία και τη µελλοντική παραγωγικότητά τους. 

Ο χώρος στους κλωβούς πρέπει να προσαρµόζεται αναφορικά µε τα είδη των πτηνών, 

την ηλικία και το κλίµα ώστε να εξασφαλίζεται η φυσική και θερµική τους άνεση, καθώς ο 

διαθέσιµος χώρος εντός του οχήµατος επηρεάζει άµεσα τις συνθήκες διαβίωσης των 

µεταφερόµενων πτηνών. Η υπερβολική πυκνότητα φόρτωσης µπορεί να προκαλέσει 

διάσειση, τραυµατισµό, κατάγµατα άκρων ή  πτερών και ακόµη και ασφυξία. Ωστόσο, οι 

αυγοπαραγωγές όρνιθες έχουν κακή κάλυψη από πτέρωµα και είναι πιο πιθανό να 

παρουσιάσουν ψυχρό στρες, εάν η πυκνότητα φόρτωσης είναι πολύ χαµηλή. Καθώς η 

υποθερµία είναι το κυριότερο ζήτηµα για τους νεοσσούς, ο κίνδυνος καταπόνησης από κρύο 

είναι επίσης υπαρκτός, όταν η πυκνότητα φόρτωσης είναι πολύ χαµηλή επειδή δεν µπορούν 

να ζεσταθούν.  
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2.3.1 Σχεδιασµός και συντήρηση του οχήµατος 
 
Ορθές πρακτικές σχετικά µε το σχεδιασµό και συντήρηση του οχήµατος 

53. Τα φορτηγά πρέπει να είναι σχεδιασµένα για τη µεταφορά ζώων. Πρέπει να είναι καλά 
συντηρηµένα, καθαρά, λειτουργικά και να παρέχουν προστασία στα πτηνά από 

τις κλιµατολογικές συνθήκες (π.χ. σταθεροποιηµένοι µουσαµάδες κατά τρόπο που να 

επιτρέπεται η κυκλοφορία του αέρα, και έτσι ώστε τα καλύµµατα/µουσαµάδες να 

µπορούν εύκολα να προσαρµοστούν σε µεταβλητές καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια 

µακρινών ταξιδιών). 

54. Πρέπει να χρησιµοποιείτε στιβαρά, ασφαλή και καθαρά κιβώτια. 

 

Σχήµα 2.3 Χρήση στιβαρών, ασφαλών και καθαρών κιβωτίων 

55. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται κατεστραµµένα κιβώτια. Θα πρέπει να 

επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν. 

56. Το δάπεδο των κιβωτίων θα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε να αποφεύγεται η 
ολίσθηση των πτηνών (π.χ. αντιολισθητική επιφάνεια) και η συσσώρευση 

περιττώµατών. 

57. Θα πρέπει να υπάρχει φωτισµός και εξοπλισµός (π.χ. σκάλες, φακοί) για τον οδηγό 

για να επιθεωρεί τα ζώα σε κάθε στάση κατά τη µεταφορά. 

58. Τα πλευρικά καλύµµατα πρέπει να χρησιµοποιούνται σε περίπτωση κρύου 
καιρού, ειδικά για πτηνά στο πίσω µέρος του οχήµατος που είναι πιο εκτεθειµένα σε 

ψυχρές καταπονήσεις. Ωστόσο, η κυκλοφορία του αέρα δεν πρέπει να παρεµποδίζεται. 

Αυτά τα καλύµµατα πρέπει να είναι αρκετά µεγάλα ώστε να προστατεύουν τα πτηνά 

στην πρώτη σειρά. 

59. Για τα ταξίδια που διαρκούν περισσότερο από 12 ώρες για πουλάδες και πτηνά προς 

σφαγή, τα φορτηγά θα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε πλήρως λειτουργικούς 

τροφοδότες τροφής και νερού. Όλα τα ζώα θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ταΐστρες 

και ποτίστρες. Πρέπει να αποφεύγεται η διαρροή νερού καθώς µπορεί να βραχεί το 

φτέρωµα των πτηνών.   

60. Εάν είναι διαθέσιµος µηχανικός εξαερισµός (π.χ. στα φορτηγά για νεοσσούς), τα 
συστήµατα αερισµού πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται τακτικά. 

61. Για νεοσσούς, οι αισθητήρες θερµοκρασίας και (εάν υπάρχουν) υγρασίας πρέπει να 
βαθµονοµηθούν σύµφωνα µε τις συστάσεις του κατασκευαστή του φορτηγού. 
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62. Για νεοσσούς, οι αισθητήρες θερµοκρασίας και (αν υπάρχουν) υγρασίας πρέπει να 
βρίσκονται σε στρατηγικές θέσεις που συµµορφώνονται µε τις συστάσεις του 

κατασκευαστή. 

63. Για νεοσσούς, τα κιβώτια πρέπει να είναι κατάλληλα στερεωµένα ώστε να 

αποφεύγεται η µετακίνηση και η διατάραξη των πτηνών κατά τη µεταφορά. 

 

Βέλτιστες πρακτικές σχετικά µε το σχεδιασµό και συντήρηση του οχήµατος 

64. Για να είναι εφικτή η πρόσβαση στα πτηνά και η παροχή επείγουσας περίθαλψης, τα 
κιβώτια πρέπει να έχουν πλευρικές θύρες πρόσβασης. 

65. Οι µεγάλες θύρες πρόσβασης στην πλευρά των κιβωτίων προτιµώνται για τη 

φόρτωση των ορνίθων αυγόπαραγωγής και πρέπει να είναι επαρκούς µεγέθους ώστε 

να επιτρέπουν τη στοίβαξη των δοχείων πριν από τη φόρτωση στο όχηµα. 

66. Τα κιβώτια πρέπει να βελτιώνονται µε: 

• Μεγάλες συρόµενες πόρτες στο πάνω µέρος. 

• Στερεό χείλος στο κάτω µέρος για να αποφευχθεί η προεξοχή των δακτύλων. 

• Τρύπες που δεν είναι τόσο µεγάλες ώστε τα κεφάλια να προεξέχουν. 

• Κατάλληλη απόσταση ασφαλείας της πόρτας κλεισίµατος των κιβωτίων. 

67. Το φορτίο πρέπει να ελέγχεται για τη σταθερότητα των κιβωτίων και τη συµπεριφορά 

των πτηνών σε κάθε στάση που πρέπει να κάνει ο οδηγός. Αυτό δεν πρέπει να επηρεάζει 

τη βιοασφάλεια. 

68. Για την αποφυγή θερµικής καταπόνησης - τα φορτηγά πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε 

οροφές (Σχήµα 2.3) που µπορούν να ανυψωθούν, έτσι ώστε ο θερµός αέρας να 

µπορεί να εξέλθει από το φορτηγό. Αυτές οι οροφές µπορούν επίσης να έχουν 

ανεµιστήρες/πλέγµατα ή ανοίγµατα για να αποτρέψουν τη συσσώρευση θερµότητας. 

 

Σχήµα 2.4 Τα φορτηγά µπορεί να έχουν οροφή που µπορεί να ανυψωθεί ώστε να 

αποφευχθεί η καταπόνηση λόγω ζέστης. 

 

69. Εάν είναι διαθέσιµος εξαναγκασµένος εξαερισµός για πουλάδες και πτηνά για σφαγή, 

πρέπει να χρησιµοποιείται για να ελαχιστοποιείται η θερµική καταπόνηση όταν 

χρειάζεται. Για διαδροµές 4 ωρών ή περισσότερο, πρέπει να υπάρχει διαθέσιµη 

γεννήτρια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση βλάβης του κινητήρα. 

70. Για τη µεταφορά ορνιθίων κρεαπαραγωγής, νεοσσών, οι αισθητήρες υγρασίας θα 
πρέπει να τοποθετούνται σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες απαιτήσεις του φορτηγού. 

Ο συναγερµός πρέπει να ενεργοποιείται όταν οι συγκεντρώσεις υγρασίας βρίσκονται σε 

επικίνδυνες τιµές. 
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71. Χαρτί ή άλλα κατάλληλα υλικά πρέπει να τοποθετούνται στο πάτωµα των 
κιβωτίων νεοσσών, αλλά όχι στο κάτω µέρος των πλαστικών κιβωτίων, καθώς αυτό 

µπορεί να εµποδίσει τη ροή του αέρα.  

2.3.2 ∆ιαθέσιµος Χώρος στο όχηµα 
Ο Κανονισµός απαιτεί να υπάρχει διαθέσιµος τουλάχιστον ο παρακάτω διαθέσιµος 

χώρος/επιφάνεια: 

Πίνακας 2.1 Συνιστώµενοι διαθέσιµοι χώροι για πτηνά 

Κατηγορία Επιφάνεια σε cm2 

Νεοσσοί 21 – 25 ανά νεοσσό 

Όρνιθες εκτός νεοσσών (βάρος σε kg) Επιφάνεια (σε cm2 ανά kg) 

< 1.6 180 - 200 

1.6 to <3 160 

3 to 5 115 

5 105 

Οι αριθµοί αυτοί µπορεί να διαφέρουν όχι µόνο ως προς το βάρος και το µέγεθος των 
πτηνών, αλλά και ως προς τη φυσική τους κατάσταση, τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες και 
τον πιθανό χρόνο ταξιδιού. 

Ορθές πρακτικές για το διαθέσιµο χώρο στο όχηµα 

72. Για τα ορνίθια κρεοπαραγωγής, τις όρνιθες αυγοπαραγωγής, τις πουλάδες και τις 

γαλοπούλες, το κιβώτιο δεν πρέπει να έχει ύψος που να επιτρέπει στα πτηνά να 
σταθούν όρθια, καθώς αυτό µπορεί να οδηγήσει σε πτώση και πρόκληση 

τραυµατισµού. Το ύψος πρέπει να τους επιτρέπει να κάθονται άνετα, µε το κεφάλι 

ανυψωµένο, κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. 

73. Για ταξίδια άνω των 12 ωρών, τα ζώα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε νερό 

ρυθµίζοντας το ύψος του κιβωτίου έτσι ώστε όλα να έχουν πρόσβαση στις θηλές της 

ποτίστρας. 

74. Η πυκνότητα φόρτωσης πρέπει να προσαρµόζεται για να αποφεύγεται η 
θερµική καταπόνηση σε περιπτώσεις ζεστού και υγρού καιρού ή σε περίπτωση κρύου 

καιρού. 

75. Τα πτηνά πρέπει να φορτώνονται οµοιογενώς, µε τον ίδιο αριθµό πτηνών σε κάθε 
δοχείο. 

76. Τα δοχεία πρέπει να είναι καλά διατεταγµένα εξασφαλίζοντας επαρκή κυκλοφορία 
αέρα. 

77. Για νεοσσούς, το φορτηγό πρέπει να προθερµαίνεται σε κρύο καιρό, ακολουθώντας τις 

συστάσεις του κατασκευαστή. 

Βέλτιστες πρακτικές για το διαθέσιµο χώρο στο όχηµα 

78. Κάθε εταιρεία πρέπει να προβλέπει ένα όριο θερµοκρασίας και σχετικής 
υγρασίας πάνω από το οποίο θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για να αποφευχθεί η 

θερµική καταπόνηση και έτσι να αποφευχθούν οι θάνατοι κατά την άφιξη (DOA). Τέτοια 

µέτρα µπορεί να περιλαµβάνουν, π.χ., µείωση της συνολικής πυκνότητας φόρτωσης, 

µείωση της πυκνότητας σε κιβώτια τοποθετηµένα σε θερµά σηµεία, ρύθµιση του 
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µικροκλίµατος µέσα στο φορτηγό, µεταφορά κατά τη νύχτα. Πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη οι προδιαγραφές του φορτηγού. 

79. Ο οδηγός πρέπει να ενηµερώνει την οµάδα σύλληψης για τον αριθµό των ζώων που 
πρέπει να τοποθετήσουν σε κάθε κιβώτιο προκειµένου να τηρήσει την πυκνότητα 

που υπολογίζει µε τις πληροφορίες που έχει λάβει σχετικά µε το βάρος και τον αριθµό 

των ζώων. 

2.4. Προετοιµασία των ζώων 
Πριν την µεταφορά, τα ορνίθια κρεοπαραγωγής, οι γαλοπούλες και οι όρνιθες 

αυγοπαραγωγής στερούνται τροφής για να περιοριστούν οι κίνδυνοι µόλυνσης κατά τη 

διαδικασία της σφαγής και για να µειωθεί η παραγωγή κοπράνων στα κιβώτια µεταφοράς. 

Παρόλο που τα πτηνά είναι συνήθως ανεκτικά σε µέτρια στέρηση τροφής (περίπου 10 ώρες) 

- αυτό προκαλεί πάντα στρες. Το στρες δεν είναι καλό για την ευζωία των πτηνών και 
µπορεί να οδηγήσει σε κακή ποιότητα κρέατος. Και οι δύο λόγοι δικαιολογούν την 

προσπάθεια για να βελτιστοποιήσετε το ταξίδι, ώστε τα πτηνά να µην νηστικά για πολύ 

καιρό. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις όρνιθες αυγοπαραγωγής: µετά από αρκετούς µήνες 

παραγωγής αυγών, µια παρατεταµένη αποµάκρυνση τροφής θα καταστήσει τις όρνιθες πιο 

ευάλωτες κατά τη µεταφορά. Για να περιοριστεί ο χρόνος στέρησης τροφής, είναι 
καλύτερο να µην αποσύρονται οι ζωοτροφές για περισσότερο από 24 ώρες πριν 
από τον αναµενόµενο χρόνο σφαγής. 

Πριν από τη φόρτωση, είναι απαραίτητο να εκτιµηθεί η κατάστασης της υγείας των 
πτηνών πριν από τη σύλληψη και φόρτωση τους στα κιβώτια. Η σύλληψη και η 

µεταφορά ακατάλληλων πτηνών επιδεινώνει σοβαρά τις υπάρχουσες οδυνηρές καταστάσεις 

και θα πρέπει να αποφεύγεται. 

Κατά την αξιολόγηση της ικανότητας µεταφοράς των πτηνών, οι κύριοι κίνδυνοι δεν είναι 

ίδιοι για όλα τα πτηνά. Για παράδειγµα, καθώς οι νεοσσοί εξετάζονται τακτικά κατά την 

εκκόλαψη και κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής τους σε κιβώτια, ο κίνδυνος φόρτωσης 

ενός ακατάλληλου πτηνού είναι χαµηλός. Ωστόσο, η κατάσταση διαφέρει για τις όρνιθες 

αυγοπαραγωγής. Καθώς οι όρνιθες αυγοπαραγωγής παράγουν πολλά αυγά κατά τη διάρκεια 

της παραγωγικής τους ζωής, τα οστά τους εξασθενούν, οπότε είναι σηµαντικό να 

εντοπίζονται τα πτηνά µε σπασµένα κόκαλα πριν τη σύλληψη και να τα χειριστούν 

προσεκτικά κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση. Οι όρνιθες µε κατάγµατα οστών είναι 
ακατάλληλες για µεταφορά και πρέπει να υφίστανται ευθανασία στην εκτροφή. 

Οι παρακάτω πρακτικές στοχεύουν στο να δείξουν ποια είναι τα ακατάλληλα πτηνά και τι 

πρέπει να γίνει µε αυτά. 

2.4.1 Προετοιµασία των ζώων για τη µεταφορά 

Ορθές πρακτικές για την προετοιµασία των ζώων για τη µεταφορά 

80. Τα ζώα που µεταφέρονται στα σφαγεία (ορνίθια κρεοπαραγωγής, γαλοπούλες, όρνιθες 

αυγοπαραγωγής) πρέπει να υποβάλλονται σε νηστεία κατά τρόπο ώστε να 

ελαχιστοποιείται η παραγωγή κοπράνων. Αυτή η διάρκεια στέρησης τροφής δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις 24 ώρες. Η διάρκεια εξαρτάται από το χρόνο µεταφοράς 

και το χρόνο αναµονής στο σφαγείο. Σε περίπτωση ταξιδιού µικρότερου των 12 

ωρών, πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 ώρες πριν από την αναχώρηση, ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν τα περιττώµατα που πέφτουν στα κατώτερα επίπεδα. 



Οδηγός Ορθών και Βέλτιστων Πρακτικών κατά τη Μεταφορά των Πτηνών 

 

33 

 

81. Για τα ορνίθια κρεοπαραγωγής, δεν πρέπει να στερούνται τροφής 
περισσότερο από 12 ώρες πριν από τον αναµενόµενο χρόνο σφαγής. 

82. Πρέπει να υπάρχει διαθέσιµο νερό µέχρι την έναρξη της διαδικασίας σύλληψης. 

83. Ο µεταφορέας πρέπει να γνωρίζει τον αριθµό και το βάρος των ζώων πριν τη 

µεταφορά ώστε να καθορίσει και τον αριθµό των κιβωτίων και φορτηγών. Οι 

πτηνοτρόφοι οφείλουν να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες 48 ώρες πριν 
από την έναρξη της σύλληψης. 

Σχήµα 2.5 Πρέπει να υπάρχει διαθέσιµο νερό µέχρι την έναρξη της διαδικασίας σύλληψης 

 

Βέλτιστες πρακτικές για την προετοιµασία των ζώων για τη µεταφορά 

84. Για τις όρνιθες αυγοπαραγωγής, τις γαλοπούλες και τις πουλάδες, η στέρηση τροφής 
δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 24 ώρες πριν την εκτιµώµενη ώρα σφαγής. 

2.4.2 Ικανότητα των ζώων για µεταφορά 
Ορθές πρακτικές για την ικανότητα για µεταφορά 

85. Ο πτηνοτρόφος ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του οφείλει να ελέγχει την 
καταλληλότητα των ζώων που προορίζονται για µεταφορά πριν από την άφιξη 

του προσωπικού σύλληψης και να εποπτεύει το έργο της οµάδας σύλληψης, ώστε να 

αποφεύγονται προβλήµατα σχετικά µε την καταλληλότητα για µεταφορά λόγω της 

διαδικασίας σύλληψης. 

86. Ο οδηγός είναι εκπαιδευµένος και ικανός να αναγνωρίζει τα µη κατάλληλα 
πτηνά. 

 

87. Τα χαρακτηριστικά των ζώων που απαγορεύουν τη µεταφορά (ορισµός ακατάλληλου 

ζώου για µεταφορά) είναι στα πτηνά:       

 o κατάγµατα σε οστά (πτερά, άκρα),       

 o σοβαρές δυσκολίες µετακίνησης. 

 

88. Τα ακατάλληλα ζώα δεν πρέπει να φορτωθούν και πρέπει να θανατωθούν από 
εκπαιδευµένο άτοµο χωρίς καθυστέρηση. 

89. Βρεγµένα πτηνά δεν πρέπει να µεταφέρονται. Θα πρέπει πρώτα να αφήνονται να 

στεγνώσουν στην εκτροφή. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας (όπως η πληµµύρα µιας 

εγκατάστασης), τα βρεγµένα πτηνά µπορούν να µεταφερθούν µόνο εάν ληφθούν µέτρα 

για την εξασφάλιση κατάλληλης θερµικής άνεσης. 
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90. Εάν τα ζώα γίνουν ακατάλληλα για µεταφορά κατά τη φόρτωση του φορτηγού (για 

παράδειγµα, µια στοίβα κιβωτίων πέσει κάτω) πρέπει να εκφορτωθούν και να 
ληφθεί κατάλληλη µέριµνα. 

3. Χειρισµός και φόρτωση 

3.1 Εισαγωγή 
Οι φάσεις σύλληψης και φόρτωσης είναι κρίσιµες για την ευζωία των πτηνών. Κακής 
ποιότητας χειρισµοί κατά τη διάρκεια της σύλληψης και φόρτωσης µπορεί να 
οδηγήσει σε τραυµατισµούς, κατάγµατα οστών και ακόµη και στο θάνατο. Οι ορθές 

πρακτικές χειρισµού θα µειώσουν τη συχνότητα εµφάνισης αυτών των ανεπιθύµητων 

συνεπειών και θα ωφελήσουν και άλλες πτυχές της ζωικής παραγωγής, όπως η ποιότητα 

του τελικού προϊόντος. Η σωστή εκπαίδευση του προσωπικού σύλληψης και φόρτωσης είναι 

απαραίτητη για την επίτευξη αυτού του στόχου. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις σύλληψης και 

φόρτωσης θα πρέπει να σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν τον γρήγορο 

χειρισµό των πτηνών χωρίς στρες. Τα βασικά σηµεία εστίασης της προσοχής (που 

σχετίζονται µε τους κύριους παράγοντες κινδύνου) περιλαµβάνουν: 

• Ο τρόπος σύλληψης των πτηνών από την οµάδα σύλληψης 

• Ο τρόπος µε τον οποίο η οµάδα σύλληψης βάζει τα πτηνά στα κιβώτια. 

• Ο τρόπος µε τον οποίο η οµάδα σύλληψης φορτώνει τα κιβώτια µέσα στο όχηµα. 

• Ο εξοπλισµός που υπάρχει για τη φάση φόρτωσης (π.χ. αυτοµατοποιηµένες µηχανές 

για να πιάσουν και να φορτώσουν πτηνά, ανυψωτικά µηχανήµατα για να τοποθετηθούν 

τα εµπορευµατοκιβώτια στα οχήµατα). 

• Το δάπεδο, το φως και οι επιφάνειες στο όχηµα και στο πτηνοτροφείο, που πρέπει 

να είναι κατάλληλες τόσο για τα πτηνά όσο και για τις οµάδες εργασίας. 

 

 

Σχήµα 3.1 Ένα καλά εκπαιδευµένο προσωπικό για τη σύλληψη των πτηνών είναι 

απαραίτητο για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσµάτων.  

3.2 Εγκαταστάσεις φόρτωσης  
Ο λανθασµένος σχεδιασµός ή η ακατάλληλη συντήρηση των εγκαταστάσεων και του 

εξοπλισµού φόρτωσης και εκφόρτωσης µπορεί να προκαλέσει ατυχήµατα κατά τη µεταφορά 

πτηνών ή κατά τη κίνηση των κιβωτίων, µε αποτέλεσµα να προκληθούν µώλωπες ή 

τραυµατισµοί στα ζώα. Κατά συνέπεια, η ποιότητα του κρέατος µπορεί να επηρεαστεί, 

οδηγώντας σε οικονοµικές απώλειες.  

Ορθές πρακτικές σχετικά µε τις εγκαταστάσεις φόρτωσης 
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91. Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται στην περιοχή φόρτωσης πρέπει να είναι καλά 

συντηρηµένος. 

92. Τα πτηνά θα πρέπει να προστατεύονται από το να βραχούν ανά πάσα στιγµή και 

ιδιαίτερα όταν κάνει κρύο. Η φόρτωση θα πρέπει να πραγµατοποιείται όσο το δυνατόν 

πιο κοντά στο πτηνοτροφείο, προστατεύοντας τον χώρο µεταξύ του φορτηγού και του 

ορνιθώνα από βροχή, για παράδειγµα, µε µουσαµά. 

93. Τα κιβώτια θα πρέπει να µεταφέρονται όσο το δυνατόν πλησιέστερα προς τα πτηνά, 

π.χ. µε τη χρήση ιµάντα. Όσο µικρότερη είναι η απόσταση από τα πτηνά, τόσο καλύτερη 

είναι η ευζωία τους. 

 

Βέλτιστες πρακτικές σχετικά µε τις εγκαταστάσεις φόρτωσης 

Για ορνίθια κρεοπαραγωγής, γαλοπούλες και όρνιθες αυγοπαραγωγής: 

94. Πρέπει να δηµιουργηθεί και να χρησιµοποιείται ένας κατάλογος ελέγχου ποιότητας 
για τη σύλληψη  των πτηνών, ο οποίος περιλαµβάνει τις απαιτούµενες συνθήκες στο 

αγρόκτηµα και τη διαδικασία σύλληψης και φόρτωσης. 

95. Σε περίπτωση µερικής αποµάκρυνσης πτηνών προς σφαγή, συνιστάται η χρήση 
διαχωριστικών, όπως κουρτίνες ή µπάλες άχυρου, για να διαχωριστούν τα πτηνά που 

έχουν συλληφθεί από αυτά που παραµένουν στο υπόστεγο. Εάν χρησιµοποιούνται 

διαιρέτες, πρέπει να εξασφαλίζεται η απουσία κινδύνων. Παραδείγµατος χάριν να µην 

χρησιµοποιούνται αιχµηρά υλικά, ή σκοινιά στα οποία τα ζώα µπορεί να παγιδευτούν. 

3.3 Χειρισµός των ζώων κατά τη φόρτωση 
Η κύρια φροντίδα κατά της φάσης φόρτωσης αφορά τους σωστούς χειρισµούς των πτηνών 

από την οµάδα σύλληψης. Ο κατάλληλος χειρισµός δεν προκαλεί στρες ή 
τραυµατισµό στα ζώα. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι η µεταφορά από το αγρόκτηµα στα 

κιβώτια και έπειτα στο εσωτερικό του οχήµατος διεξάγεται µε ήρεµο και προσεκτικό τρόπο. 

Η ξαφνική είσοδος πολλών ανθρώπων σε έναν αχυρώνα πουλερικών προκαλεί αναπόφευκτα 

στρες και προσπάθεια για πέταγµα (πτήση). Όσο λιγότερο θόρυβο κάνουν οι άνθρωποι, 

τόσο λιγότερο νευρικά θα είναι τα πτηνά. Η σωστή τεχνική σύλληψης και µεταφοράς 
είναι σηµαντική. Το Σχήµα 3.2 απεικονίζει τις βέλτιστες πρακτικές αλίευσης για όρνιθες 

αυγοπαραγωγής και για ορνίθια κρεατοπαραγωγής. 
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Σχήµα 3.2 Επιδεικτικές εικόνες για βέλτιστες πρακτικές όσο αφορά τον χειρισµό των ζώων 

κατά τη φόρτωσή τους. 
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Τα ορνίθια κρεοπαραγωγής και οι γαλοπούλες µερικές φορές συλλαµβάνονται µε µηχανικό 

τρόπο. Η µη κατάλληλη ρύθµιση ή συντήρηση της µηχανής σύλληψης µπορεί να αποβεί 

επιζήµια για την ευζωία των ζώων. Ειδικά όταν η ταχύτητα φόρτωσης δεν προσαρµόζεται 

καταλλήλως σε διαφορετικές συνθήκες φόρτωσης, µπορεί να προκύψουν τραυµατισµοί, 

σπασίµατα οστών και υπερφόρτωση. 

Ορθές πρακτικές σχετικά µε τον χειρισµό των ζώων κατά τη φόρτωση 

Για ορνίθια κρεοπαραγωγής, γαλοπούλες, πουλάδες και όρνιθες αυγοπαραγωγής: 

96. Η διαδικασία σύλληψης και φόρτωσης πρέπει να εκτελούνται από µια πλήρως 

εξουσιοδοτηµένη και εγκεκριµένη εταιρεία είτε από κατάλληλα 
εκπαιδευµένους ανθρώπους. Ανατρέξτε επίσης στα Κεφάλαια 1.3 Ευθύνη και στο 

Κεφάλαιο 2.4.2 Καταλληλότητα για µεταφορά. 

97. Η διαδικασία σύλληψης και φόρτωσης θα πρέπει να σχεδιάζεται εκ των προτέρων 

υπολογίζοντας τον σωστό αριθµό προσωπικού, προκειµένου να δοθεί αρκετός χρόνος 

για τη σύλληψη και χειρισµό των πτηνών µε επαγγελµατικό και ήπιο τρόπο (όχι 

βιασύνες και ελαχιστοποίηση του χρόνου σύλληψης). 

98. Οι οµάδες σύλληψης πρέπει να εφαρµόζουν ορθές πρακτικές χειρισµού των πτηνών. 

Θα πρέπει να κινούνται αργά, σιωπηλά και σταθερά µέσα από το κοπάδι και να 

αποφεύγουν τις γρήγορες (απότοµες) κινήσεις. Οι άνθρωποι που πιάνουν τα πτηνά 

θα πρέπει να είναι τοποθετηµένοι στα σωστά σηµεία της εγκατάστασης. ∆εν πρέπει 

να πιάνουν τα ζώα µακριά από τα κιβώτια µεταφοράς. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να 

δίνεται κατά την τοποθέτηση των πτηνών στο ανώτερο στρώµα στοίβαξης. 

99. Τα πτηνά πρέπει να συλλαµβάνονται και να µεταφέρονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

µην προκαλείται τραυµατισµός ούτε στα φτερά ούτε στα πόδια. 

100. Τα πτηνά δεν πρέπει να συλλαµβάνονται και να µεταφέρονται από το λαιµό και δεν 

πρέπει να χτυπήσουν µε κανένα αντικείµενο ενώ µεταφέρονται. 

101. Τα ορνίθια κρεοπαραγωγής µπορούν να συλληφθούν από το ένα τους πόδι, αλλά 

εάν πρέπει να µεταφερθούν, τα σώµατά τους πρέπει να υποστηριχθούν για να 

ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τραυµατισµών. 

102. Οι όρνιθες αυγοπαραγωγής µπορούν να συλληφθούν από το ένα πόδι εάν δεν είναι 

πρακτικό από τα δύο πόδια, αλλά και στις δύο περιπτώσεις, τα ζώα πρέπει να 

στηρίζονται κάτω από την περιοχή του στήθους/κοιλίας για να ελαχιστοποιηθούν οι 

τραυµατισµοί. 

103. Εάν τα ορνίθια κρεαραγωγής φορτώνονται χειροκίνητα, µέχρι 5 κοτόπουλα 

µικρότερα από 2 kg ανά πτηνό µπορούν να µεταφερθούν µε το ένα χέρι και µέχρι 3 

κοτόπουλα για βάρος µεγαλύτερου από 2 kg. Το άλλο χέρι χρησιµοποιείται για να 

υποστηρίξει το σωµατικό βάρος των πτηνών.  

104. Κατά τη σύλληψη γαλοπούλων µε το χέρι πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το βάρος και 

το µέγεθος του πτηνού, και να προσαρµόζεται αναλόγως η τεχνική σύλληψης. Πιο 

συγκεκριµένα:          

 � Τα πτηνά βάρους µικρότερου των 10 κιλών πρέπει να συλλαµβάνονται και να 

µεταφέρονται και από τα δύο πόδια µε όχι περισσότερα από 1 πτηνό σε κάθε χέρι. Τα 

πτηνά πρέπει να τοποθετούνται στα κιβώτια µεταφοράς ένα-ένα.   

 � Τα πτηνά µε βάρος 10 kg και άνω θα πρέπει να συλλαµβάνονται και να 

µεταφέρονται µεµονωµένα, πιάνοντας τον ώµο της φτερούγας που απέχει 

περισσότερο από τον εργάτη, ενώ το άλλο χέρι χρησιµοποιείται για να κρατηθούν 

και τα δύο πόδια. 

105. Τα πτηνά πρέπει να ανυψώνονται και να συγκρατούνται κοντά στο σώµα του εργάτη 

και να τοποθετούνται µε προσοχή στα κιβώτια.  
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106. Οι ορθές συνθήκες σύλληψης πρέπει να περιλαµβάνουν: 

• Άµεση πρόσβαση στο όχηµα. 

• Φως µπλε χρώµατος τη νύχτα ή µειωµένη ένταση φωτός. 

• Καλή συντήρηση του συνόλου του εξοπλισµού. 

• Κατάλληλα ρούχα για τους χειριστές (π.χ. φόρµες εργασίας, καλύµµατα 

κεφαλής, µπότες, µάσκες προσώπου, κατάλληλα ρούχα σύµφωνα µε τους 

κανόνες υγιεινής και ασφάλειας). 

• Καθαρά και απολυµασµένα χέρια. 
107. Οι χειριστές που είναι υπεύθυνοι για τη φόρτωση των ζώων στα εµπορευµατοκιβώτια 

πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο αριθµός των ζώων ανά εµπορευµατοκιβώτιο 
συµµορφώνεται µε τις νοµικές απαιτήσεις και τις προβλέψεις του οδηγού. 

108. Τα ζώα τοποθετούνται στα κιβώτια κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται το περιττό 
στρες ή τραυµατισµός. Τα ζώα που είναι ξαπλωµένα µε την πλάτη τους 

τοποθετούνται στη σωστή θέση. 

109. Τα ζώα κατανέµονται οµοιόµορφα στα κιβώτια, ώστε να αποφευχθεί η 
ασφυξία. 

110. Σε περίπτωση µηχανικής σύλληψης, είναι ευθύνη του προσωπικού να ολοκληρώσει 

τους κατάλληλους ελέγχους συντήρησης των µηχανών ώστε να λειτουργούν 

σωστά κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας σύλληψης. Ο έλεγχος θα πρέπει 

να λαµβάνει υπόψη τις συµβουλές του κατασκευαστή σχετικά µε την ταχύτητα του 

ιµάντα και τη συνολική συντήρηση. 

 
Σχήµα 3.3 Σε περίπτωση µηχανικής σύλληψης, απαιτείται κατάλληλος έλεγχος των 

µηχανών. Εικόνα: © GTC Agricultural 

 

111. Η µηχανική σύλληψη των πτηνών πρέπει να γίνεται από έναν καλά 
εκπαιδευµένο εργαζόµενο στη λειτουργία των µηχανών και ο οποίος έχει τις 

σχετικές γνώσεις για τη συµπεριφορά των πτηνών. Η χρήση µηχανών σύλληψης δεν 

σηµαίνει αποποίηση των ευθυνών του πτηνοτρόφου, του αγρότη και του µεταφορέα 

όσον αφορά την εκτίµηση της καταλληλότητας των πτηνών.  

112. Σε περίπτωση µηχανικής σύλληψης γαλοπούλων, τα πτηνά πρέπει να 

συγκεντρωθούν στη ζώνη µεταφοράς ήρεµα σε µικρές οµάδες για να 

αποφευχθεί η ασφυξία. 

113. Κάθε κιβώτιο πρέπει να ελέγχεται για τµήµατα του σώµατος που έχουν 
παγιδευτεί. 

114. Τα κιβώτια φορτώνονται µε προσοχή στο φορτηγό. 

115. Τα κιβώτια δεν πρέπει να γέρνουν ή να πέσουν. 
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Σχήµα 3.4 Και κατά τη διάρκεια της µηχανικής σύλληψης, πάντα να ελέγχεται η 

καταλληλότητα των πτηνών. Εικόνα:© GTC Agricultural 

 

Για νεοσσούς: 

116. Εξασφαλίστε ορθές συνθήκες φόρτωσης στο εκκολαπτήριο: 

• Κατάλληλα προστατευτικά ρούχα πρέπει να φοριούνται. 

• Τα κιβώτια πρέπει να κλείνονται επιµελώς ώστε να αποφεύγεται η πτώση 

από µέσα των νεοσσών. 

• Πρέπει να γίνονται τακτικοί έλεγχοι στον χώρο για ελεύθερους νεοσσούς, 

οι οποίοι πρέπει να συλλαµβάνονται και να µεταφέρονται στο σωστό χώρο. 

 
Βέλτιστες πρακτικές σχετικά µε τον χειρισµό των ζώων κατά τη φόρτωση 

117. Οι φακοί κεφαλής που χρησιµοποιούνται από το προσωπικό σύλληψης πρέπει να 

είναι µπλε. 

118. Τα πτηνά που βρίσκονται πίσω από αντικείµενα, όπως ράφια, φωλιές, σωλήνες 

νερού ή σωλήνες τροφοδοσίας φαγητού, πρέπει να συλλαµβάνονται µε προσοχή, 

ώστε να αποφεύγεται ο τραυµατισµός λόγω χτυπήµατος σε αυτά τα αντικείµενα. Το 

ένα χέρι πρέπει να τοποθετηθεί γύρω από τα δύο πόδια και το άλλο χέρι πρέπει να 

στηρίζει το στήθος έτσι ώστε τα πτηνά να µπορούν να χειρίζονται προσεκτικά χωρίς 

κινδύνους. 

119. Πλάκες ολίσθησης πρέπει να χρησιµοποιούνται για τη στήριξη του στήθους 
των ορνίθων αυγοπαραγωγής, καθώς αυτό θα µειώσει σηµαντικά τον τραυµατισµό 

στο στήθος. Οι πλάκες ολίσθησης είναι πλαστικά φύλλα που τοποθετούνται στο αυλάκι 

τροφοδοσίας και παρέχουν µια οµαλή επιφάνεια, στην οποία τα πτηνά µπορούν να 

γλιστρήσουν έξω από τον κλωβό της εντατικής αποικίας. 

120. Οι όρνιθες αυγοπαραγωγής πρέπει να συλλαµβάνονται µεµονωµένα και από τα 
δύο πόδια για να αποφευχθούν τραυµατισµοί ή ταλαιπωρίες και το στήθος να 

υποστηρίζεται µε το άλλο χέρι κατά την αποµάκρυνση από τον κλωβό της εντατικής 

αποικίας ή τα ράφια των πτηνοτροφίων. Ο αριθµός των πτηνών που µεταφέρονται 

εξαρτάται από το µέγεθος του πτηνού, αλλά δεν πρέπει να ξεπερνιέται το µέγιστο 
των 3 πτηνών ανά χέρι. 

121. Εναλλακτικά, οι όρνιθες αυγόπαραγωγής µπορούν να πιαστούν όρθιες - γύρω 

από την πτέρυγα και το στήθος - και πρέπει να µεταφέρονται το πολύ 2 ζώα τη φορά. 

122. ∆εν πρέπει να µεταφερθούν περισσότερες από 3 όρνιθες µε ένα χέρι. 
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123. Η φόρτωση των γαλοπούλων θα πρέπει να πραγµατοποιείται όσο το δυνατόν 
πιο ήπια µε τη χρήση µεταφορικών ιµάντων ή παρόµοιων βοηθηµάτων για τη µείωση 

του στρες κατά τον χειρισµό του ζώου. Οι γαλοπούλες πρέπει να οδηγούνται προς 

την περιοχή φόρτωσης και, ει δυνατόν, µέσα στα κιβώτια ή στο όχηµα. Τα πτηνά 

πρέπει να συγκεντρώνονται και να περιορίζονται κοντά στις µονάδες φόρτωσης, 

πράγµα που περιορίζει την απόσταση που πρέπει να µεταφέρουν. Τα µεγάλα σµήνη 
πρέπει να χωρίζονται µε χωρίσµατα σε µικρότερες οµάδες από 50 έως 100 πτηνά 

(ανάλογα µε το µέγεθος των πτηνών). Αυτό διευκολύνει τη σύλληψη των πτηνών, 

καθώς αυτά βρίσκονται σε µια µικρότερη περιοχή, και τα πτηνά µπορούν να 

περιοριστούν πιο κοντά στις µονάδες φόρτωσης, ελαττώνοντας έτσι την απόσταση που 

πρέπει να µεταφέρουν. Τα χωρίσµατα πρέπει να είναι κινητά καθώς χρειάζεται να 

επανατοποθετηθούν αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύλληψης. 

124. Εάν οι γαλοπούλες πρόκειται να φορτωθούν µηχανικά, το µηχάνηµα του ιµάντα 
µεταφοράς πρέπει να µεταφέρεται στο πτηνοτροφείο λίγες ώρες και κατά 
προτίµηση ηµέρες πριν αρχίσει η σύλληψη. Με αυτόν τον τρόπο οι γαλοπούλες 

έχουν το χρόνο να ερευνήσουν το µηχάνηµα και είναι λιγότερο φοβισµένες όταν 

αρχίσει η φόρτωση. 

125.  Για να κάνετε τα πτηνά λιγότερο διστακτικά στο να περπατούν πάνω στον µεταφορικό 

ιµάντα, θα πρέπει να τοποθετηθεί κοπριά ή άχυρο πάνω σε αυτόν - έτσι ώστε να 

αποκτήσει µια οικεία οσµή. 
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4. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού  

Όσο µακρύτερο είναι το ταξίδι, τόσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να επηρεαστεί αρνητικά 

η ευζωία των πτηνών. Η θερµική άνεση είναι η κύρια πτυχή της µεταφοράς των ζώων, η 

οποία έχει αυξανόµενο αντίκτυπο στην ευζωία καθώς η διάρκεια του ταξιδιού αυξάνεται. Αν 

τα πτηνά είναι σε καλή κατάσταση, είναι καλά προετοιµασµένα για το ταξίδι και το ταξίδι 

έχει προγραµµατιστεί καλά, είναι πιθανό να φτάσουν στον προορισµό τους σε καλή 

κατάσταση ευζωίας και να ανακάµψουν γρήγορα µετά την εκφόρτωση και σχετικά µικρό 

χρονικό διάστηµα ανάπαυσης. 

4.1 Εισαγωγή 
Η µεταφορά περιλαµβάνει αρκετούς πιθανούς παράγοντες στρες που µπορούν να 

επηρεάσουν αρνητικά την ευζωία των ζώων. Το νέο και άγνωστο περιβάλλον, οι 

περιορισµένες κινήσεις λόγω της πυκνότητας φόρτωσης, οι δονήσεις, οι ξαφνικοί και 

ασυνήθιστοι θόρυβοι, ο συγχρωτισµός µε άλλα ζώα, οι διακυµάνσεις της θερµοκρασίας και 

της υγρασίας, καθώς και ο ανεπαρκής αερισµός και συχνά οι περιορισµοί στην παροχή 

τροφής και νερού επηρεάζουν την ευζωία των ζώων. Ο αντίκτυπος όλων αυτών των 

παραγόντων στα πτηνά εξαρτάται από την κατάσταση των πτηνών και τη διάρκεια της 

µεταφοράς. Όσο µακρύτερο είναι το ταξίδι, τόσο πιο πιθανό είναι οι παράγοντες άγχους 

να έχουν αρνητικές συνέπειες στην ευζωία. Επιπλέον, είναι πιθανότερο να επηρεάσουν 

την υγεία των ζώων, π.χ. λόγω της αυξηµένης ευαισθησίας των ζώων σε ασθένειες µέσω 

της καταστολής του ανοσοποιητικού συστήµατος και των υψηλών επιπέδων κορτιζόλης. 

Τέλος, οι παρατεταµένοι παράγοντες στρες προκαλούν επίσης οικονοµικές επιπτώσεις 

που σχετίζονται µε την απώλεια βάρους, τα DOA και τη µειωµένη ποιότητα κρέατος 

(µώλωπες, µαλακό και υδαρές κρέας, σκοτεινού χρώµατος κρέας).  

 
Σχήµα 4.1 Η µεταφορά περιλαµβάνει διάφορους στρεσογόνους παράγοντες, όπως το νέο 

και άγνωστο περιβάλλον. Φωτογραφία: © AVEC 

 

Ο οδηγός (και οι τυχόν συνοδοί) έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την ευζωία των ζώων 

στο δρόµο και έτσι διαδραµατίζουν καίριο ρόλο σε αυτό το στάδιο της µεταφοράς. ∆εν 

οδηγούν µόνο το όχηµα, αλλά παρακολουθούν και φροντίζουν τα ζώα και αντιµετωπίζουν 

καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που αυτές συµβούν. 

Είναι σηµαντικό να ελέγχονται οι συνθήκες εντός του οχήµατος για να αποφεύγονται 

ανεπιθύµητες καταστάσεις που µπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση υγείας των πτηνών. 

Οι κύριοι παράγοντες που µειώνουν τον κίνδυνο τραυµατισµού και µειωµένης ευζωίας 

περιλαµβάνουν: 
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• Ο τρόπος µε τον οποίο τοποθετούνται οι κλωβοί µέσα στο όχηµα, τα 

οποία πρέπει να είναι ασφαλή και άνετα για τα πτηνά. 

• Ο χώρος µεταξύ των γραµµών των κλωβών. 

• Η πρόσβαση σε τροφή και νερό κατά τη διάρκεια µακράς διαδροµής. 

4.2 Οδήγηση  
Η οµαλή οδήγηση επηρεάζει άµεσα το κόστος του ταξιδιού. Έχει εκτιµηθεί ότι υπάρχει 

αύξηση 20% στην κατανάλωση καυσίµου µεταξύ της οδήγησης σε επίπεδο δρόµο µε 

ανοµοιόµορφη ταχύτητα έως και 100 km/h σε σύγκριση µε µια οµοιόµορφη ταχύτητα 

ασφαλούς οδήγησης 80km/h. Η οµαλή οδήγηση είναι επίσης πιο άνετη για τα µεταφερόµενα 

ζώα. Έτσι, υπάρχει µια θετική συσχέτιση µεταξύ του τρόπου µε τον οποίο ο οδηγός χειρίζεται 

το όχηµα, της ευζωίας των πτηνών, καθώς και της ελάττωσης του κόστους της επιχείρησης 

µεταφορών. Οι οµαλές, συνεπείς οδηγικές συνήθειες επιτρέπουν στα πτηνά να χαλαρώσουν 

περισσότερο κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού σε αντίθεση µε µια απότοµη, ακανόνιστη 

οδήγηση. Ένα απότοµο στυλ οδήγησης όχι µόνο αυξάνει το µετρήσιµο στρες στα 

µεταφερόµενα ζώα, αλλά επίσης µειώνει σηµαντικά την ποιότητα του κρέατος.  

 

Ορθές πρακτικές  για την οδήγηση 

126. Ο οδηγός οδηγεί προσεκτικά και οµαλά. Ο οδηγός επιλέγει τη βέλτιστη διαδροµή 

λαµβάνοντας υπ’ όψη την απόσταση, τον καιρό, την κατάσταση του δρόµου και 

πιθανές δυσκολίες της διαδροµής. 

127. Μερικές γενικές και απλές οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται όταν οδηγείται ένα 

όχηµα που µεταφέρει ζώντα ζώα: 

• Να ξεκινάτε οµαλά. 
• Να αποφεύγετε απότοµα φρεναρίσµατα. 

• Οδηγείται προσεκτικά στις στροφές (ειδικά στους κυκλικούς κόµβους). 

• Αλλάζετε ήπια ταχύτητες. 

• Όταν είναι εφικτό, να προτιµάτε τη χρήση αυτοκινητοδρόµων, καθώς οι κακές 

συνθήκες οδοστρώµατος αυξάνουν τις δονήσεις στο όχηµα. 

4.3. Ανάπαυση, νερό και τροφή 
Το νερό και η τροφή είναι σπάνια διαθέσιµα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, λόγω των 

διαχωρισµένων κιβωτίων µεταφοράς. Ο Κανονισµός απαιτεί τα ενήλικα πτηνά να τρέφονται 

και να ποτίζονται όταν ταξιδεύουν για περισσότερες από 12 ώρες. Οι µακρινές διαδροµές 

άνω των 12 ωρών αφορούν κυρίως τις όρνιθες µετά την ωοτοκία. Υπάρχει περιορισµένος 

αριθµός σφαγείων που επιθυµούν να τα επεξεργαστούν, και έτσι συχνά ταξιδεύουν σε 

µεγάλες αποστάσεις. Πιθανές λύσεις για τη µείωση της αφυδάτωσης περιλαµβάνουν τη 

χρήση υδροπηκτών. 

Για τους νεοσσούς, δεν υπάρχει νοµική απαίτηση παροχής νερού ή τροφής κατά τη 

µεταφορά, καθώς διαθέτουν αποθέµατα ενέργειας και νερού στον yolk sac. Ωστόσο, η 

αφυδάτωση και η ελλιπής διατροφή αποτελούν µείζονα αίτια της νοσηρότητας και 

θνησιµότητας κατά τη µεταφορά. Εποµένως, οι νεοσσοί θα πρέπει να παραδίδονται εντός 

72 ωρών από την εκκόλαψη. 

 

 

Ορθές πρακτικές για την ανάπαυση και τη χορήγηση τροφής και νερού 
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128. Όσον αφορά τα ορνίθια κρεοπαραγωγής, τις πουλάδες, τις γαλοπούλες και τις 

όρνιθες αυγοπαραγωγής, πρέπει να παρέχεται νερό και τρόφιµα ή κάποια 
υδρογέλη σε πτηνά που ταξιδεύουν περισσότερο από 12 ώρες (χωρίς να 

λαµβάνονται υπόψη η διάρκεια της φόρτωσης και εκφόρτωσης). 

129. Για τους νεοσσούς, νερό ή υδρογέλη και τρόφιµα πρέπει να παρέχονται για 
ταξίδια που διαρκούν περισσότερο από 24 ώρες. 

 
Βέλτιστες πρακτικές για την ανάπαυση και τη χορήγηση τροφής και νερού  

130. Τα διαλλείµατα πρέπει να αποφεύγονται κυρίως τις ζεστές ώρες της ηµέρας. 

131. Η κατάσταση των πτηνών πρέπει να ελέγχεται σε όλες τις στάσεις. 

132. Για πουλάδες και πτηνά που στέλνονται στο σφαγείο σε ζεστές ηµέρες, το όχηµα 
πρέπει να είναι σταθµευµένο στη σκιά και, όποτε είναι δυνατόν, τοποθετηµένο 

κάθετα στον άνεµο έτσι ώστε να επιτρέπεται η φυσική ροή αέρα. 

4.4 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. 

Βέλτιστες πρακτικές σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

133. Σε περίπτωση µηχανικής βλάβης του οχήµατος, το είδος της βλάβης θα πρέπει να 

εντοπιστεί και να εκτιµηθεί ο χρόνος επιδιόρθωσή της. Εάν η επιδιόρθωση της 
βλάβης δε µπορεί να γίνει στο σηµείο της βλάβης και χρειάζεται αρκετός χρόνος για 

να αποκατασταθεί,  πρέπει να γίνουν ενέργειες ώστε να αντικατασταθεί το όχηµα. 

Πολλοί παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη για να αποφασιστεί για πόσο χρόνο 

µπορούν τα ζώα να είναι ασφαλή σε ένα ακινητοποιηµένο όχηµα: 

o Οι καιρικές συνθήκες – (π.χ. τα πτηνά 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. 

134. 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 
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για τη θέση του ατυχήµατος, για το αν υπάρχουν τραυµατισµοί, για την 

κατάσταση των ζώων, τη θέση του οχήµατος, τον αριθµό των αυτοκινήτων που 

εµπλέκονται και αν έχουν έρθει στον τόπο του ατυχήµατος οι αρχές. 

δ. Να καλέσει άλλους καθορισµένους υπευθύνους σύµφωνα µε το πρωτόκολλο της 

εταιρίας. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει αλλά δεν περιορίζεται, ασφαλιστικές 

εταιρείες για το εµπόρευµα και το όχηµα στον τόπο προορισµού, και να τους 

παρέχει τις ίδιες πληροφορίες.  

ε. Εάν το όχηµα και/ή το ρυµουλκούµενο είναι χαλασµένα ή δε µπορούν να 

µετακινηθούν, προχωρήστε στο σηµείο ζ. 

στ. Εάν η βλάβη είναι µικρή, το όχηµα είναι στη σωστή θέση και δεν υπάρχουν 

τραυµατισµοί, τραβήξτε φωτογραφίες και καταγράψτε ονόµατα και διευθύνσεις 

των άλλων εµπλεκόµενων και των µαρτύρων. 

ζ. Μαζέψτε τυχόν ελεύθερα ζώα από το δρόµο και συγκεντρώστε τα σε µια 

περιοχή όσο γίνεται πιο µακριά από την κυκλοφορία.  
η. Εντοπίστε την κάµερα ασφαλείας. Τραβήξτε φωτογραφίες του ατυχήµατος 

όσο το δυνατό συντοµότερα. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να περιλαµβάνουν 

φωτογραφίες από την κατάσταση του οδοστρώµατος, τη βλάβη του οχήµατος, 

την θέση του, τη συνολική εικόνα του ατυχήµατος, σηµάδια ολίσθησης, στροφές, 

σταυροδρόµια και σε πιο σηµείο είναι σταµατηµένο το όχηµα (αν είναι). 

θ. Παρέχετε όσο το δυνατό περισσότερη φροντίδα και άνεση στα ζώα  

ι. Μόλις έρθουν οι πρώτοι διασώστες, ο µεταφορέας θα πρέπει να τους ενηµερώσει 

σχετικά µε λεπτοµέρειες του ατυχήµατος συµπεριλαµβάνοντας τυχόν 

τραυµατισµό ανθρώπων, την κατάσταση των ζώων που πιθανά έχουν διαφύγει, 

οποιοδήποτε γνωστό κίνδυνο και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης της εταιρίας. Εάν 

είναι διαθέσιµο, ο µεταφορέας πρέπει να ενηµερώσει της αρχές αν βρίσκεται ήδη 

καθοδόν άλλο όχηµα της εταιρίας ή εξειδικευµένο προσωπικό στο χειρισµό των 

ζώων, καθώς και την ώρα που αναµένεται να φθάσουν. Οι µεταφορείς θα πρέπει 

σε κάθε περίπτωση να σέβονται την ιεραρχία εντολών. 

κ. ∆ώστε κατάθεση µόνο στις κρατικές αρχές. Ο µεταφορέας σε αυτό το σηµείο 

πρέπει να θυµηθεί ότι τη στιγµή αυτή τραβάει την προσοχή και αντιπροσωπεύει 

την εταιρία και συνολικά τη βιοµηχανία µεταφοράς ζώων, εποµένως πρέπει να 

συµπεριφέρεται αναλόγως 

λ. Ζώα τα οποία έχουν τραυµατιστεί κατά τη µεταφορά θα πρέπει να θανατωθούν 
µε ευθανασία ώστε να µην υποφέρουν περαιτέρω µε πόνους. 
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5. Εκφόρτωση των ζώων 

5.1 Εισαγωγή  
Η φάση της εκφόρτωσης ξεκινάει από τη στιγµή που το φορτηγό εισέρχεται στον χώρο 

τελικού προορισµού, και τελειώνει όταν όλα τα κιβώτια βρίσκονται εκφορτωµένα στην 

πλατφόρµα. Οι βασικές πηγές κινδύνου περιλαµβάνουν: 

• Τον σχεδιασµό της περιοχής εκφόρτωσης, που πρέπει να αερίζεται καλά, να 

φωτίζεται, να καθαρίζεται και να απολυµαίνεται για την ασφάλεια και την άνεση 

των ζώων. 

• Το επίπεδο καθαριότητας του οχήµατος. Τα οχήµατα πρέπει να καθαρίζονται 

και να απολυµαίνονται ώστε να αποφεύγονται προβλήµατα βιοασφάλειας. 

5.2. Σχεδιασµός του χώρου εκφόρτωσης 
Οι χώροι αναµονής και τα σηµεία κράτησης πρέπει να καλύπτονται για την προστασία των 

πτηνών από ακραίες θερµοκρασίες και καιρικές συνθήκες. Ειδικά οι όρνιθες αυγοπαραγωγής 

και οι νεοσσοί µπορεί να υποφέρουν περισσότερο από αυτές τις καταστάσεις. Η περιοχή 

εκφόρτωσης πρέπει να είναι έτσι σχεδιασµένη ώστε να αποφεύγεται περιττή επιβάρυνση 

των πτηνών.  

Ορθές πρακτικές για το σχεδιασµό του χώρου εκφόρτωσης 

Για ορνίθια κρεατοπαραγωγής, γαλοπούλες και όρνιθες αυγοπαραγωγής:  

135. Είναι απαραίτητοι προστατευµένοι και καλυµµένοι χώροι  για την προστασία 

των πτηνών από ακραίες θερµοκρασίες και καιρικές συνθήκες, χρησιµοποιώντας 

συστήµατα ψύξης ή θέρµανσης, εάν είναι απαραίτητο. 

 
Σχήµα 5.1 Ορθώς σχεδιασµένες εγκαταστάσεις για προστασία του χώρου (εκ)φόρτωσης. 

Εικόνα: ©AVEC 

 
Βέλτιστες πρακτικές σχετικά µε το σχεδιασµό του χώρου εκφόρτωσης 

136. Πρέπει να χρησιµοποιείται επιπλέον εξαερισµός πριν από την εκφόρτωση αν 

η θερµοκρασία είναι πολύ υψηλή. 
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137.  Όταν οι εγκαταστάσεις δεν προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, τα πτηνά που 

διακινούνται ή αναµένουν εκφόρτωση για σφαγή δεν µπορούν να παραµείνουν σε 

σταθµευµένο όχηµα για περισσότερο από δύο ώρες. Στην περίπτωση αυτή 
συνιστάται να οδηγείτε το όχηµα για να υπάρχει καλύτερη κυκλοφορία αέρα. 

138. Ο χώρος στάθµευσης πρέπει να έχει δέντρα ή στέγες που παρέχουν σκίαση. 

5.3 Φροντίδα των ζώων µετά την 
εκφόρτωση 

Με την άφιξη στον τελικό προορισµό τους οι διαχειριστές εξακολουθούν να πρέπει να 

ενεργούν µε προσοχή και φροντίδα απέναντί στα πτηνά. Ο παρατεταµένος χρόνος αναµονής 

στο φορτηγό και στα κιβώτια µεταφοράς συνεπάγεται µια πρόσθετη περίοδο νηστείας για τα 

πτηνά, η οποία είναι ανεπιθύµητη. Οι καθυστερήσεις στο σφαγείο πρέπει επίσης να 
µειωθούν στο ελάχιστο.  

Ορθές πρακτικές για την φροντίδα των ζώων µετά την εκφόρτωση 

139. Τα επίπεδα θορύβου, από όλες τις πηγές, πρέπει να ελαχιστοποιούνται κατά την 

εκφόρτωση. 

140. Οι νεοσσοί και οι πουλάδες πρέπει να εφοδιάζονται µε τροφή και νερό, και 

κατάλληλα καταλύµατα όταν εκφορτώνονται στο αγρόκτηµα. 

141. Οι πουλάδες που φθάνουν σε µια εγκατάσταση εκτροφής ή σφαγείο σε άσχηµη 
κατάσταση π.χ. όταν είναι κουτσές, εξαντληµένες, τραυµατισµένες ή άρρωστες, 

πρέπει να υποστούν ευθανασία το συντοµότερο δυνατό. 

142. Στο σφαγείο, πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα για τη δηµιουργία ενός 
κατάλληλου κλίµατος για τα πτηνά που περιµένουν. Σε θερµές καιρικές συνθήκες 

το φορτηγό πρέπει να σταθµεύεται στη σκιά, επιτρέποντας την κυκλοφορία του αέρα 

143. Για τα ορνίθια κρεοπαραγωγής, γαλοπούλες και όρνιθες αυγοπαραγωγής, εάν το 

ποσοστό των νεκρών ζώων κατά την άφιξη υπερβεί το επιτρεπόµενο όριο, το σφαγείο 
θα πρέπει να ενηµερώσει τον µεταφορέα και τον πτηνοτρόφο που θα πρέπει να 

παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τις συνθήκες µεταφοράς και σύλληψης. 

Για νεοσσούς: 

144. Πριν από τη στάθµευση του οχήµατος και πριν από την εκφόρτωση των νεοσσών, ο 
οδηγός πρέπει να εξετάσει τη θερµοκρασία και τον προσανατολισµό του 
ανέµου. 

145. Ο οδηγός πρέπει να αποφεύγει τα ρεύµατα αέρα κατά την εκφόρτωση ακολουθώντας 

τις προδιαγραφές του οχήµατος σχετικά µε τον εξαερισµό. 
146. Η εκφόρτωση πρέπει να πραγµατοποιείται µε γρήγορο αλλά σωστό τρόπο, µε 

επαρκή αριθµό προσωπικού και σε περιβάλλον χωρίς υπερβολικές διακυµάνσεις της 

θερµοκρασίας. 

147. Τα κενά επαναχρησιµοποιούµενα κιβώτια πρέπει να επαναφορτωθούν στο 

φορτηγό, να καθαριστούν και να απολυµανθούν στο εκκολαπτήριο πριν να 

ξαναχρησιµοποιηθούν. Τα χάρτινα κιβώτια µεταφοράς δεν επαναφορτώνονται στο 

φορτηγό. 

148. Ο αριθµός θανάτων και τραυµατισµών που σηµειώθηκαν κατά τη µεταφορά πρέπει 
να καταγράφονται και να αναφέρονται στο εκκολαπτήριο. 

Βέλτιστες πρακτικές για την φροντίδα των ζώων µετά την εκφόρτωση 
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149. Τραυµατισµένα πτηνά, βρεγµένα πτηνά και οι αποστολές µε υψηλό ποσοστό νεκρών 

πτηνών κατά την άφιξη πρέπει να διαχωρίζονται από τις υπόλοιπες και να 
σφάζονται πρώτα. 

150. Το προσωπικό σύλληψης πρέπει να ενηµερώνονται σχετικά µε το µέσο ποσοστό 

τραυµατισµών και νεκρών κατά την άφιξη πτηνών, που θα τους επιτρέπει τη 

σύγκριση των επιδόσεών τους και τη συναγωγή συµπερασµάτων. 

151. Εάν σε οποιαδήποτε ηµέρα η θνησιµότητα κατά τη µεταφορά υπερβεί τα κρίσιµα 
κατώτατα όρια που έχουν καθοριστεί σε εθνικό επίπεδο: 

• Ο µεταφορέας πρέπει να καταγράψει το περιστατικό αυτό για περαιτέρω 

αξιολόγηση της απόδοσης των µεταφορέων. 

• Πρέπει να διεξαχθεί έρευνα σχετικά µε την αιτία ή τις αιτίες θανάτου από 

τον µεταφορέα. 

• Πρέπει να τεθούν αµέσως σε εφαρµογή αποτελεσµατικά προληπτικά µέτρα 

για την επίλυση του προβλήµατος στις επόµενες µετακινήσεις. 

152. Πριν από την έναρξη της επόµενης µεταφοράς από την ίδια εγκατάσταση, όλοι οι 
θάνατοι και οι τραυµατισµοί πρέπει να καταγράφονται και να αναφέρονται 
στον: 

• Τον οδηγό 

• Τον µεταφορέα. 

• Τον Προϊστάµενο για την ευζωία των ζώων. 

• Το προσωπικό σύλληψης για να συγρίνει το ποσοστό µε το µέσο ποσοστό 

τραυµατισµών και DOA. 

• Τον υπεύθυνο του πτηνοτροφείου. 

• Την διεύθυνση του πτηνοτροφείου. 

Για νεοσσούς: 

153. Παρκάρετε το φορτηγό όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πόρτα ώστε να διευκολυνθεί 

η διαδικασία εκφόρτωσης.  

154.  Το ύψος από το οποίο αδειάζονται τα κιβώτια µεταφοράς νεοσσών πρέπει να είναι όσο 

το δυνατόν πιο µικρό και σε κάθε περίπτωση µικρότερο από το τριπλάσιο του 
ύψους των νεοσσών. 

5.4 Βιοασφάλεια, καθαρισµός και 
απολύµανση 

Η βιοασφάλεια είναι σηµαντική για τα µετακινούµενα ζώα και για την πρόληψη της 

εξάπλωσης ασθενειών. Επιπλέον, το στρες κατά τη µεταφορά µπορεί να επηρεάσει το 

ανοσοποιητικό σύστηµα των ζώων και να τα κάνει πιο ευαίσθητα σε ασθένειες. Μετά την 

εκφόρτωση των ζώων, το όχηµα µπορεί ακόµα να µεταφέρει και να εξαπλώσει παθογόνους 

µικροοργανισµούς, εποµένως είναι υποχρεωτικό να καθαρίζεται και να απολυµαίνεται µετά 

από κάθε µεταφορά. Οι παρακάτω πρακτικές ισχύουν τόσο για µικρές όσο και για µακρινές 

µεταφορές. 

Ορθές πρακτικές για τον καθαρισµό και απολύµανση 

155. Για τα πτηνά που µεταφέρονται για σφαγή, τα φορτηγά και τα εµπορευµατοκιβώτια 

πρέπει να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται στη µονάδα επεξεργασίας 
(σφαγείο) προτού φύγουν ξανά. 

156. Για τις όρνιθες και/ή τους νεοσσούς που παραδίδονται στα πτηνοτροφεία, τα 

φορτηγά, τα επαναχρησιµοποιούµενα κιβώτια και τα εµπορευµατοκιβώτια πρέπει 



Οδηγός Ορθών και Βέλτιστων Πρακτικών κατά τη Μεταφορά των Πτηνών 

 

47 

 

να πλυθούν επί τόπου ή να επιστραφούν στην εταιρεία µεταφοράς ή στο 

εκκολαπτήριο που  για να πλυθούν, προτού χρησιµοποιηθούν εκ νέου για 
επόµενο φορτίο. 

157. Ο χώρος καθαρισµού και απολύµανσης πρέπει να διαθέτει ζεστό και κρύο νερό 

για τον καθαρισµό του µέγιστου αριθµού φορτηγών που µπορούν να σταθµεύσουν 

καθηµερινά. 

158. Οι χώροι καθαρισµού και απολύµανσης πρέπει να είναι ελεύθεροι από εµπόδια εντός 

µιας περιµέτρου 2 µέτρων γύρω από το φορτηγό. Φωτισµός πρέπει να είναι 

διαθέσιµος τη νύχτα. 

159. Πρέπει να υπάρχει επαρκές φως στο επίπεδο των αντικειµένων προς καθαρισµό. 

160. Ο οδηγός πρέπει να τηρεί αρχείο καθαρισµού και απολύµανσης, αναφέροντας την 

εµπορική ονοµασία του χρησιµοποιούµενου απολυµαντικού προϊόντος και τη 

χρησιµοποιούµενη δόση. 

 

Βέλτιστες πρακτικές για τον καθαρισµό και απολύµανση 

161. Οι περιοχές πλυσίµατος των φορτηγών θα πρέπει να έχουν µήκος 25 m για να 

εξυπηρετούν τα φορτηγά, µε κλίση δαπέδου 5 έως 7% για την αποστράγγιση 
των λυµάτων στο σχετικό σύστηµα συλλογής. 

162. Πρέπει να υπάρχει ένα έντυπο  µε την ορθή διαδικασία καθαρισµού στο φορτηγό ή 

στις εγκαταστάσεις εκφόρτωσης, το οποίο περιλαµβάνει τα σηµεία κλειδιά που 
απαιτούν προσοχή για τον επαρκή καθαρισµό. Αυτά περιλαµβάνουν την 

ποιότητα των υδάτων, το εγκεκριµένο πρόγραµµα καθαρισµού και απολύµανσης, τη 

µέθοδο επιθεώρησης, τα διορθωτικά µέτρα, τα απορρυπαντικά και τους 

απολυµαντικούς παράγοντες που έχουν εγκριθεί και χρησιµοποιούνται. 
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