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Eurobarometer, Νοε-Δεκ 2015
• 94% των Ευρωπαίων πολιτών 

θεωρούν σημαντική την 
προστασία της ευζωίας των 
παραγωγικών ζώων

• 82% θεωρούν ότι τα παραγωγικά 
ζώα πρέπει να προστατεύονται 
καλύτερα

Eurobarometer, Αυγ-Σεπτ 2020
• 88% πιστεύουν ότι προϋπόθεση 

για τις εισαγωγές αγροτικών 
προϊόντων στην ΕΕ πρέπει να 
είναι η παραγωγή τους με τα 
ίδια περιβαλλοντικά πρότυπα 
και πρότυπα ευζωίας των ζώων 
όπως της ΕΕ

Το ενδιαφέρον των πολιτών Νομοθεσία της ΕΕ για την καλή 
διαβίωση των ζώων

5 Οδηγίες: 
• 98/58 Γενική Οδηγία για τα παραγωγικά ζώα
• 1999/74 Οδηγία για τις όρνιθες
• 2007/43 Οδηγία για τα κοτόπουλα 

κρεατοπαραγωγής
• 2008/119 Οδηγία για τα νεαρά μοσχάρια
• 2008/120 Οδηγία για τα γουρούνια
2 Κανονισμοί: 
• Κανονισμός 1099/2009 Θανάτωση των ζώων
• Κανονισμός 1/2005 Μεταφορά των ζώων

Το άρθρο 13 της Συνθήκης της Λισαβόνας το 2009 
κατοχύρωσε την αισθαντικότητα των ζώων στο 
δίκαιο της ΕΕ και απαιτεί από τα Κράτη Μέλη πλήρη 
σεβασμό των απαιτήσεων καλής διαβίωσης των 
ζώων.
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 9 δισεκατομμύρια ζώα της 
ξηράς θανατώνονται για τροφή στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο.

 58-91 δισεκατομμύρια ψάρια ως ετήσια 
αλιεύματα. Πάνω από μισό δισεκατομμύριο 
ψάρια στις ιχθυοκαλλιέργειες της ΕΕ. 

 Κτηνοτροφία (πάνω από 70% των ζώων σε 
μονάδες εντατικής παραγωγής): χαμηλό 
προσδόκιμο ζωής, αυστηρός εγκλεισμός, 
ακρωτηριασμοί, ασθένειες, μολύνσεις, 
αναγκαστική σίτιση, αναγκαστικές 
γονιμοποιήσεις, αποχωρισμός των νεογνών 
από τις μητέρες τους...

ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΖΩΑ



Συνωστισμός

Μέχρι και 50.000 κοτόπουλα σε μια μονάδα

Μέχρι και 39kg/m2 ή παραπάνω = 19 κοτόπουλα/m2

Υψηλή πυκνότητα οδηγεί σε 

• μείωση της δραστηριότητας που 
μπορεί να αυξήσει τα προβλήματα 
στα πόδια

• υψηλότερο επίπεδο μολυσματικών 
παραγόντων

• κατάχρηση αντιβιοτικών 

• υγρή και βρώμικη στρωμνή που 
οδηγεί σε μεγαλύτερη συχνότητα 
εμφάνισης δερματίτιδας των 
ποδιών, εγκαυμάτων και 
φουσκάλες στο στήθος 

• περισσότερα σπρωξίματα από 
άλλα πτηνά (αυξάνεται ο κίνδυνος 
τραυματισμών)



Προβλήματα στα πόδια
Καρδιακή ανεπάρκεια
• Η καρδιά και οι πνεύμονες επίσης δεν 

μπορούν να συμβαδίσουν με την ταχεία 
ανάπτυξη

• Εκατομμύρια κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής
πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρδιακή 
ανεπάρκεια, ασκίτη & σύνδρομο αιφνίδιου 
θανάτου

• Έρευνα του 2008 στο Ηνωμένο Βασίλειο διαπίστωσε 
ότι το 27,3% των κοτόπουλων είχαν μέτριες ή 
σοβαρές διαταραχές των ποδιών τους, οι οποίες 
εμπόδιζαν την ικανότητά τους να κινούνται. Τα 
προβλήματα αυτά είναι επώδυνα

• Ανάγκη επιλογής για βραδύτερη ανάπτυξη & 
βελτίωση της υγείας και της δύναμης των ποδιών 

Τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής έχουν επιλεγεί για 
ταχεία ανάπτυξη. Φτάνουν σε βάρος σφαγής σε 
περίπου 35-40 ημέρες - οι ρυθμοί ανάπτυξης έχουν 
υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία 40 χρόνια

Κοτόπουλα γρήγορης
ανάπτυξης



Χοίροι στην εντατική 
παραγωγή
Τα χοιρίδια αποσπώνται από τις μητέρες τους όταν είναι 
μόλις 3 εβδομάδων. 

Κατά την πρώτη εβδομάδα της ζωής τους υποβάλλονται 
σε επώδυνους ακρωτηριασμούς, κόβοντας την ουρά 
τους, κόβοντας τα αυτιά τους, κόβοντας τα δόντια τους 
και ευνουχίζοντας τα αρσενικά χοιρίδια (χωρίς 
αναισθησία). 

Αν τα γουρούνια κρατούνται χωρίς υλικά εμπλουτισμού, 
τείνουν να δαγκώνουν τις ουρές ουρά του άλλου από 
απογοήτευση. Επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι ο 
κατάλληλος τρόπος για να αποφευχθεί το δάγκωμα της 
ουράς είναι να διατηρούνται οι χοίροι σε καλές 
συνθήκες, και κυρίως να τους δίνεται άχυρο



Example 2 – animal transport
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©Eyes on Animals

 Μεταφορά ακατάλληλων ζώων
 Υπερφορτωμένα φορτηγά ή πλοία 
 Ελάχιστος χώρος πάνω από τα κεφάλια 

τους 
 Υπερβολικές θερμοκρασίες
 Κενές, δυσλειτουργικές ή ακατάλληλες 

συσκευές νερού
 Έλλειψη ανάπαυσης σε κατάλληλους 

σταθμούς
 Ανεπαρκής ή βρώμικη στρωμνή
 Μεταφορά μη απογαλακτισμένων ζώων 

σε ταξίδια άνω των 8 ωρών χωρίς τα ζώα 
να έχουν τραφεί

 Μεταφορά έγκυων ζώων
 Περιορισμένη χρήση κυρώσεων ή μη 

εφαρμογή της νομοθεσίας

Μεταφορές εντός ΕΕ και 
εξαγωγές ζώων σε τρίτες 
χώρες



 Σφαγή χωρίς αναισθητοποίηση για θρησκευτικούς 
λόγους. Κατάχρηση της εξαίρεσης του ευρωπαϊκού 
Κανονισμού

 Στην ΕΕ πολλά εκατομμύρια χοίροι 
αναισθητοποιούνται/θανατώνονται με υψηλές 
συγκεντρώσεις CO2. Η χρήση CO2 για την 
αναισθητοποίηση των χοίρων αυξάνει το βαθμό που 
υποφέρουν τα ζώα

 5.92 δισεκατομμύρια κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής
ετησίως αναισθητοποιούνται πριν από τη σφαγή σε 
ηλεκτρικό υδατόλουτρο, αν και το υδατόλουτρο
είναι εγγενώς απάνθρωπο.

The Times

The Times

Σφαγή



Example 1 - ‘End the Cage Age’ European Citizens’ Initiative

Πάνω από 300 εκατ ζώα 
εκτρέφονται σε κλουβιά 
στην ΕΕ κάθε χρόνο: 

> 180 εκατ όρνιθες

> 112 εκατ κουνέλια

> 10 εκατ χοιρομητέρες

> 40 εκατ πάπιες και χήνες για την παραγωγή foie 

gras caged για τις τελευταίες 2 εβδομάδες 

αναγκαστικής σίτισης

> 12 εκατ μοσχάρια

> 1 εκατ ορτύκια



Νομοθετικές ρυθμίσεις: 

Αναθεώρηση της Οδηγίας 98/58 
για να καταργηθούν τα κλουβιά 
μέχρι το 2027

Θέσπιση μηχανισμών στήριξης 
για τους αγρότες ώστε να 
διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση

Δημιουργία και εφαρμογή 
παρόμοιων προτύπων για τις 
εισαγωγές από χώρες εκτός 
ΕΕΔέσμευση για νομοθετική πρόταση το 2023

Σταδιακή κατάργηση και τελική απαγόρευση των 
κλουβιών για όλα τα είδη ζώων που αναφέρονται στην 

ΕΠΠ έως το 2027. 

1.4 εκατ. 6η 1η

επικυρωμένες 
υπογραφές

πετυχημένη 
Πρωτοβουλία από την 
έναρξη του θεσμού 
πριν 10 χρόνια

Πρωτοβουλία 
με το 
μεγαλύτερο 
αριθμό χωρών

πετυχημένη 
Πρωτοβουλία για 
τα παραγωγικά 
ζώα

1η

Eυρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Τέλος στη χρήση 
κλουβιών για την εκτροφή ζώων



Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Στρατηγική ‘Farm To Fork’

Αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ευζωία των ζώων

Επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ για την καλή διαβίωση των ζώων, ώστε να αυξηθεί ο ρόλος των 
πρόσφατων επιστημονικά τεκμηριωμένων αναλύσεων, να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής τους και να 
καταστεί ευκολότερη η επιβολή τους - αυξάνοντας γενικά το επίπεδο της καλής διαβίωσης των ζώων στην ΕΕ.

Στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την επιτάχυνση της 
μετάβασης σε ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων
• Να έχει ουδέτερο ή θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο
• Να συμβάλλει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή 
στις επιπτώσεις της
• Να αντιστρέψει την απώλεια της βιοποικιλότητας
• Να διασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια, τη διατροφή και τη δημόσια υγεία, 
διασφαλίζοντας ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε επαρκή, ασφαλή, θρεπτικά και 
βιώσιμα τρόφιμα
• Διατήρηση της οικονομικής προσιτότητας των τροφίμων με παράλληλη 
δημιουργία δικαιότερων οικονομικών αποδόσεων, ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του τομέα εφοδιασμού της ΕΕ και προώθηση του δίκαιου 
εμπορίου.



Ευρωπαϊκές καμπάνιες προώθησης των ζωικών προϊόντων

Χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ εκστρατεία 
ξεκίνησε στη Γαλλία, την Ισπανία και την 
Πορτογαλία για να ενισχύσει την 
κατανάλωση του χοιρινού κρέατος.

Προϋπολογισμός: € 6 εκατομμύρια

https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/campai
gns/letstalkaboutpork

Η χρηματοδοτούμενη από την 
ΕΕ εκστρατεία έχει 5 αγορές-
στόχους: Ισπανία, Γαλλία, 
Πορτογαλία, Γερμανία και 
Βέλγιο.

Προϋπολογισμός: € 3.6 εκατ.

https://ec.europa.eu/chafea/agri
/en/campaigns/proud-eu-beef

“Let’s talk about pork” “Beefetarian” campaign

https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/campaigns/letstalkaboutpork
https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/campaigns/proud-eu-beef


Λύσεις

• Προώθηση πολιτικών που δεν στηρίζουν 
τη βιομηχανική κτηνοτροφία αλλά αγρο-
οικολογικές μεθόδους και πρακτικές.

• Διευκόλυνση της μετάβασης σε εκτατική
εκτροφή καθώς και εφαρμογή της 
βιολογικής κτηνοτροφίας σε μεγάλη 
κλίμακα.

• Εξεύρεση λύσεων που θα μειώσουν πολύ 
σημαντικά την ανάγκη χρήσης ζώων για 
τροφή.



• Επιλογή διατροφής πιο πλούσιας σε φυτά και
σημαντική μείωση της κατανάλωσης ζωικών
προϊόντων.

• Προώθηση της φυτικής παραγωγής για ανθρώπινη
κατανάλωση και παροχή κινήτρων για τη στροφή σε μια
διατροφή πλούσια σε φυτά και την κατανάλωση
εναλλακτικών πρωτεϊνών.

• Υποστήριξη της παραγωγής και κατανάλωσης
βιολογικών, υγιεινών, ελάχιστα επεξεργασμένων
δημητριακών ολικής άλεσης, φρούτων, λαχανικών,
ξηρών καρπών, οσπρίων και άλλων φυτικών τροφών,
για την προώθηση ενός διατροφικού περιβάλλοντος
φιλικού προς το περιβάλλον, την κοινωνία και την καλή
μεταχείριση των ζώων.

Διατροφικές αλλαγές



Ευχαριστώ!


