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ΘΕΜΑ : << Ετήσια έκθεση αποτελεσµάτων επιθεωρήσεων για την προστασία των
ζώων κατά την µεταφορά για το έτος 2013 >>
Α. Σας αποστέλλουµε συνηµµένα την Ετήσια έκθεση αποτελεσµάτων επιθεωρήσεων
έτους 2013 για την προστασία των ζώων κατά την µεταφορά τους, που
πραγµατοποιήθηκαν στην Ελλάδα, στα πλαίσια του Κανονισµού 1/2005.
Β.Επιπρόσθετα σας ενηµερώνουµε ότι οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν αφορούσαν :
1. Έλληνα πολίτη στον οποίο επεβλήθη συνολικό πρόστιµο ύψους 3.000 € διότι
µετέφερε πουλερικά χωρίς τα απαραίτητα υγειονοµικά πιστοποιητικά, χωρίς
άδεια µεταφορέα και χωρίς πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικανότητας.
Επίσης επεβλήθη πρόστιµο ύψους 1.000 € και στον ιδιοκτήτη του οχήµατος.
2. Έλληνα µεταφορέα τύπου 12, στο όχηµα του οποίου διαπιστώθηκαν οι εξής
ελλείψεις :
- µη εξωτερική αναγραφή της επιφάνειας φόρτωσης ανά όροφο
- µη εξωτερική σήµανση « Ζώντα Ζώα »
- µη καταγραφή ταχογράφου
- έλλειψη πιστοποιητικού καταλληλότητας του οχήµατος
στον οποίο έγιναν γραπτές συστάσεις για διόρθωση των ελλείψεων αυτών.

3. Έλληνα µεταφορέα τύπου 12, στο όχηµα του οποίου διαπιστώθηκαν οι εξής
ελλείψεις :
- µη εξωτερική σήµανση « Ζώντα Ζώα »

- µη κατάλληλο πατάρι
- µη κατάλληλα κλίση της ράµπας
στον οποίο έγιναν γραπτές συστάσεις για διόρθωση των ελλείψεων αυτών. Ο
µεταφορέας δεν προσήλθε για να ανανεώσει την άδειά του.
4. Έλληνα µεταφορέα µέχρι 65 χιλιόµετρα, στο όχηµα του οποίου
διαπιστώθηκαν οι εξής ελλείψεις :
- µη ύπαρξη οροφής
- µη εξωτερική σήµανση « Ζώντα Ζώα »
- µη ύπαρξη βεβαίωσης καταλληλότητας του οχήµατος
στον οποίο έγιναν γραπτές συστάσεις για διόρθωση των ελλείψεων αυτών και
απαιτήθηκε να προσέλθει για επιθεώρηση του οχήµατος και έκδοση της
Βεβαίωσης Καταλληλότητας.
5.

Έλληνα µεταφορέα Τύπου 1 οποίο επεβλήθη συνολικό πρόστιµο ύψους
1.500 € διότι κατά τη µεταφορά πουλερικών, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός του
οχήµατος δεν κατείχε πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικανότητας και δεν είχε
µαζί του την άδεια του µεταφορέα η οποία όµως είχε ανανεωθεί και ήταν σε
ισχύ.

6. Ιταλό µεταφορέα Τύπου 2, ο οποίος µετέφερε από την Ιταλία στην Ελλάδα,
23.830 νεοσσούς µιας µέρας. Κατά τον έλεγχο που πραγµατοποίησαν οι
αρµόδιες αρχές της χώρας µας στο Λιµάνι της Ηγουµενίτσας, διαπιστώθηκαν
τα εξής:
α. οι 23.280 νεοσσοί ήταν νεκροί
β. οι 550 νεοσσοί ήταν ζωντανοί
γ. δεν τέθηκε σε λειτουργία το µηχανικό σύστηµα εξαερισµού
Ενηµερώθηκε η αρµόδια αρχή της χώρας που έχει αδειοδοτήσει τον
µεταφορέα, στα πλαίσια της αµοιβαίας συνδροµής.
7. Ούγγρο µεταφορέα Τύπου 2, ο οποίος µετέφερε 30 βοοειδή στην Ελλάδα.
Κατά τον έλεγχο που πραγµατοποίησαν οι αρµόδιες αρχές της χώρας µας,
διαπιστώθηκε ότι στις εκτυπώσεις GPS φαίνεται οτι η πόρτα παραµένει
ανοικτή σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Κατά δήλωση του µεταφορέα
επιδιορθώθηκε η βλάβη στους αισθητήρες και θα γίνει επανέλεγχος.
8. Βούλγαρο µεταφορέα Τύπου 2, ο οποίος µετέφερε 32 βοοειδή, από την
Πολωνία στην Ελλάδα µέσω Σλοβακίας, Ουγγαρίας και Ρουµανίας. Κατά το
διοικητικό έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε από τις αρµόδιες αρχές της χώρας
µας, ο µεταφορέας δεν προσκόµισε τις εκτυπώσεις GPS. Ενηµερώθηκε η
αρµόδια αρχή της χώρας που έχει αδειοδοτήσει τον µεταφορέα και της χώρας
αποστολής, στα πλαίσια της αµοιβαίας συνδροµής.
9. Γάλλο µεταφορέα Τύπου 2, ο οποίος µετέφερε 100 προβατοειδή στην Ελλάδα
Κατά το διοικητικό έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε από τις αρµόδιες αρχές
της χώρας µας, διαπιστώθηκε ότι ο µεταφορέας δεν παρέδωσε αντίγραφο του
ηµερολογίου ταξιδιού στον τόπο προορισµού.

10. Ούγγρο µεταφορέα Τύπου 2, ο οποίος µετέφερε 30 βοοειδή στην Ελλάδα.
Κατά τον έλεγχο που πραγµατοποίησαν οι αρµόδιες αρχές της χώρας µας,
διαπιστώθηκε ότι στις εκτυπώσεις GPS φαίνεται οτι η πόρτα παραµένει
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ανοικτή σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.Επίσης η ώρα έναρξης του ταξιδιού
είναι διαφορετική από αυτή στο τµήµα 2 του ηµερολογίου ταξιδιού και οι
ωριαίες στάσεις διαφέρουν από αυτές που αναγράφονται στο τµήµα 4 του
ηµερολογίου ταξιδιού.
11. Μεταφορέα Τύπου 2, µε έδρα τη Βουλγαρία, ο οποίος µετέφερε 53 βοοειδή
από την Γαλλία στην Ελλάδα. Κατά τον έλεγχο που πραγµατοποίησαν οι
αρµόδιες αρχές της χώρας µας, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν µεγάλες αποκλίσεις
στις καταγραφές της θερµοκρασίας σε δυο θαλάµους του οχήµατος. ∆όθηκε
χρονοδιάγραµµα ενός µήνα για συµµόρφωση και πραγµατοποιήθηκε
επανέλεγχος κατά τον οποίο διαπιστώθηκε διόρθωση του προβλήµατος.
12. Βούλγαρο πολίτη, ο οποίος µετέφερε 2 όνους και 107 χελώνες από τη
Βουλγαρία µε προορισµό την Ιταλία µέσω της Ελλάδας. Κατά τον έλεγχο που
πραγµατοποίησαν οι αρµόδιες αρχές της χώρας µας, διαπιστώθηκε ότι δεν
υπήρχε άδεια µεταφορέα, πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικανότητας οδηγού –
συνοδηγού, πιστοποιητικό καταλληλότητας του οχήµατος, υγειονοµικά
πιστοποιητικά των ζώων και πιστοποιητικά CITES. Στον οδηγό και το
συνοδηγό επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 6 µηνών στον καθένα µε αναστολή,
από το Μονοµελές Πληµµελειοδικείο(∆ικαστική Αρχή). Τα ζώα
κατασχέθηκαν. Ενηµερώθηκε η αρµόδια αρχή της χώρας από την οποία
ξεκίνησε η µεταφορά, στα πλαίσια της αµοιβαίας συνδροµής.

Γ. Συνηµµένα σας υποβάλλουµε σχέδιο δράσης, που συντάχθηκε από την Υπηρεσία
µας για την αντιµετώπιση των σηµαντικότερων ελλείψεων , που παρατηρήθηκαν
κατά το έτος 2013.
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