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ΘΕΜΑ: Διαβίβαση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου για την προστασία των
χοίρων στις εκτροφές
Τα δήγματα της ουράς των χοίρων στις εκτροφές συνιστούν ένα
πολυπαραγοντικό πρόβλημα, το οποίο απαιτεί πολύπλευρες λύσεις και σχετίζεται
άμεσα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες των εκτροφών και την παροχή υλικών
απασχόλησης. Η κοπή της ουράς ως σύνηθες μέτρο πρόληψης, έχει απαγορευθεί ως
τακτική διαδικασία από το 2003, παρόλα αυτά εφαρμόζεται ως τέτοια σε μεγάλο
ποσοστό των ευρωπαϊκών εκτροφών και έχει άμεσες συνέπειες στην ευζωία των
χοίρων, οικονομικό κόστος για τον εκτροφέα, ενώ στην πραγματικότητα υποκρύπτει
σημαντικότερα προβλήματα της εκτροφής. Η συγκεκριμένη στρατηγική αναπτύσσεται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μείωση των παραγόντων προδιάθεσης για την
εκδήλωση δηγμάτων και την αποφυγή εφαρμογής της ως τακτικής διαδικασίας.
Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί από το έτος 2017 ένα
πρόγραμμα-σχέδιο δράσης για την προστασία των χοίρων στις εκτροφές, το οποίο
έχει ως αντικείμενο την πρόληψη των δηγμάτων της ουράς και την αποφυγή της
μερικής κοπής της ουράς των χοίρων στις εκτροφές των Κρατών Μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το τέλος του έτους 2019. Στόχος του προγράμματος αυτού
είναι η μείωση του πόνου και της ταλαιπωρίας των χοίρων κατά τη διάρκεια, αλλά και
μετά την επώδυνη αυτή διαδικασία με τη βελτίωση της εφαρμογής της Οδηγίας
2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου «για τους στοιχειώδεις κανόνες για την προστασία των
χοίρων» (ΠΔ 215/2003 ΦΕΚ Α’181) και της Οδηγίας 98/58/ΕΚ «προστασία των ζώων
στα εκτροφεία» (ΠΔ 374/2001 ΦΕΚ Α’ 251) μέχρι το τέλος του έτους 2019. Ιδιαίτερη
έμφαση θα δοθεί στην αποφυγή της κοπής της ουράς των χοίρων ως τακτική
διαδικασία και στην παροχή υλικών εμπλουτισμού και βελτίωση των περιβαλλοντικών
συνθηκών εκτροφής των χοίρων (συμπεριλαμβανομένης της πυκνότητας στέγασης
στα κελιά). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά, βάσει των αρχικών δεδομένων που
διαθέτει ότι η μερική κοπή της ουράς των χοίρων ως τακτική διαδικασία λαμβάνει χώρα
σε υψηλότατα ποσοστά εντός των Κρατών Μελών της Ε.Ε. και θα πρέπει να γίνουν
άμεσες ενέργειες για τη δραστική μείωση ως και εξάλειψη αυτού του ποσοστού.
(Σημειώνεται ότι κάποια Κράτη Μέλη έχουν απαγορεύσει πλήρως την αποκοπή της
ουράς, ενώ ως λύση προωθείται και η μετάβαση σε διαφορετικά συστήματα εκτροφής,
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διαδικασία που θα απαιτήσει την υιοθέτηση διαφορετικών πρακτικών διαχείρισης. Η
εφαρμογή μεθόδων αυτοματισμού εμφανίζεται ως πολλά υποσχόμενη μέθοδος, καθώς
βοηθά στην πρώιμη ανίχνευση παραγόντων κινδύνου και την αντιμετώπιση τους).
Είναι, δε, ιδιαίτερα σημαντικό να αναφερθεί ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου των
δηγμάτων της ουράς σε πολλές περιπτώσεις είναι διαφορετική για την κάθε εκτροφή
με βάση της ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε αυτή.
Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν:
1)
την εκτίμηση κινδύνου όσον αφορά τη συχνότητα των δηγμάτων της
ουράς με βάση ζωικούς και μη ζωικούς δείκτες που πρέπει να διενεργήσουν βάσει των
διατάξεων της Σύστασης 2016/336/ΕΚ
2)
την τεκμηρίωση των ενεργειών των εκτροφέων με σκοπό την αποτροπή
της κοπής της ουράς των χοίρων και αντίστοιχη τεκμηρίωση της αναγκαιότητας που
προκύπτει για την κοπή της
3)
τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με την
εφαρμογή του προγράμματος αυτού.
Κατόπιν των παραπάνω, σας ενημερώνουμε ότι διαμέσου του συνδέσμου:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2G_U6AIulBnQEREmoNWrzcUM_f6DAt
k3vwf3YbOqBq8vlNw/viewform?usp=sf_link
τα μέλη της Ομοσπονδίας σας μπορούν να έχουν πρόσβαση και να
συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο, προκειμένου να διευκολυνθούν στην εκτίμηση
κινδύνου όσον αφορά τη συχνότητα των δηγμάτων της ουράς με βάση ζωικούς και μη
ζωικούς δείκτες που πρέπει να διενεργήσουν βάσει των διατάξεων της Σύστασης
2016/336/ΕΚ. Το ερωτηματολόγιο εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και η σχετική έρευνα εκπονείται από
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο
Κτηνιατρικών Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «Δήμητρα». Ο κύριος
στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή και ανάλυση των απόψεων των Ελλήνων
χοιροτρόφων σχετικά με την εκδήλωση της συμπεριφοράς δήγματος της ουράς των
χοίρων και τις πρακτικές για τη διαχείριση του προβλήματος αυτού. Απώτερος
σκοπός είναι ο προσδιορισμός των ορθών και βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να
εφαρμοσθούν στις πραγματικές συνθήκες της ελληνικής εκτροφής, καθώς και η
εκπόνηση προγραμμάτων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης των
Ελλήνων χοιροτρόφων. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνει
αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας αυτής, σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.)
2016/679 που τέθηκε σε ισχύ στις 25/05/2018.
Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για τη διανομή του εν λόγω εγγράφου προς
τα μέλη της Ομοσπονδίας σας και όπως συνδράμετε στη συμμετοχή συναδέλφων σας
για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μέχρι τις 31 Μαΐου 2019.
Ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων για τη συνεργασία.
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