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Συνο
λι κό µή κο

ς m. 16,50
Μήκ ος

επ ι κ α
θήµ εν

ου m .13,60
φ ά ρ δος m. 2,55



motor vehicle: shall mean any power-driven vehicle which 
travels on the road by its own means; 

semi-trailer:shall mean any vehicle intended to be coupled to a motor vehicle in 
such a way that part of it rests on the motor vehicle with a substantial part of its 
weight and of the weight of its load being borne by the motor vehicle, and 
constructed and equipped for the carriage of goods

articulated vehicle: consisting of a motor vehicle coupled to a semi-trailer

Μέγιστο µήκος: m. 16,50 εκ των οποίων m. 13,60 εξωτερικό µήκος

επικαθήµενου

Μέγιστο Ύψος: 4 m. – στην Ιταλία 4,30 m.

Μέγιστο φάρδος: εξωτερικό: 2,55 m και έως 2,60 m για οχήµατα µε air condition

Μέγιστο Βάρος φορτωµένο: 40 τόνοι
στην Ιταλία 44 +5%  τόνοι

DIR. 96/53



MOTOR VEHICLETRAILER

motor vehicle m . 7,30trailer m . 7,30

It is possible
60 cm. more

in front of
the trailer

That means m. 7.90

+

Here



motor vehicles: shall mean any power-driven vehicle which 
travels on the road by its own means; 

road train: consisting of a motor vehicle coupled to a trailer

trailer: shall mean any vehicle intended to be coupled to a motor vehicle excluding 
semi-trailers, and constructed and equipped for the carriage of goods,

Μέγιστο µήκος: Μήκος motor vehicle είναι 7.30 m. για το trailer ή άλλο

συνδυασµό +7,30m. έως 8m.

Μέγιστο ύψος: 4 m. – στην Ιταλία 4,30 m.

Μέγιστο φάρδος: εξωτερικό: 2,55 m.

Μέγιστο βάρος: = ∆ιεθνώς 40 τόνοι
στην Ιταλία 44 +5% τόνοι

DIR. 96/53



Οχήµατα µεταφοράς

ζώων κάτω των 8 ωρών

Οχήµατα µεταφοράς

ζώων άνω των 8 ωρών



1) Να φέρει εµφανή

σήµανση Ζώντα

Ζώα

1) Να φέρει εµφανή

σήµανση Ζώντα

Ζώα

2) Τα µεταφερόµενα ζώα να

είναι προφυλαγµένα από

κακοκαιρίες και αντίξοες

εξωτερικές θερµοκρασίες

2) Τα µεταφερόµενα ζώα να

είναι προφυλαγµένα από

κακοκαιρίες και αντίξοες

εξωτερικές θερµοκρασίες

3) Πλυµένα και

απολυµασµένα

3) Πλυµένα και

απολυµασµένα

4) Με εσωτερικό φωτισµό4) Με εσωτερικό φωτισµό

Μεταφορά ζώων

5)Με δάπεδο αντιολισθητικό

art. 10 D.L.gs 196/98 B - S
art.14 D.lgs 193/05) O –C
Art. 15 DPR 587/93 - P

6)Ασφάλεια των µεταφεροµένων ζώων6)Ασφάλεια των µεταφεροµένων ζώων



Ιπποειδή

Βοοειδή Προβατοειδή

Χοιρινά

EFSA

Άρθ.3

Πουλερικά

Α) Κατάλληλος αερισµός (ποσότητα και ποιότητα) πάνω από τα ζώα που

βρίσκονται σε φυσιολογική όρθια θέση (15 cm. έως 30 cm.)

Β) Ελεύθερη και φυσιολογική κίνηση

Γ) Εύκολη πρόσβαση στον χώρο των ζώων για έλεγχο και τυχόν φροντίδα



Capo II 2.2 –Τα οχήµατα πρέπει να είναι

εξοπλισµένα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις

Capo II 2.2 –Τα οχήµατα πρέπει να είναι

εξοπλισµένα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις

(Σύµβαση) ∆ΕΚ. 544/04 Άρθρο 12
►Τα ζώα πρέπει να φορτώνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ώρα

της αναχώρησης

►Τα ζώα πρέπει να ξεφορτώνονται άµεσα κατά την άφιξή τους στον

τελικό προορισµό


