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ΘΕΜΑ: Πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση ζώων για επιστηµονικούς σκοπούς
στην Ελλάδα για το έτος 2016

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1) Η Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 22ας Σεπτεµβρίου 2010 (L 276/33/20.10.2010) «σχετικά µε την
προστασία των ζώων που χρησιµοποιούνται για επιστηµονικούς σκοπούς»,
2) Το Προεδρικό ∆ιάταγµα αρ. 56/2013 (Α’ 106) Προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2010/63/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2010 (L 276/33/20.10.2010) «σχετικά µε
την προστασία των ζώων που χρησιµοποιούνται για επιστηµονικούς
σκοπούς».
3) Η Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής 2012/707/ΕΕ της 14ης Νοεµβρίου
2012 (L 320/33/17.11.2012) «σχετικά µε τον καθορισµό κοινής µορφής για
την υποβολή πληροφοριών κατ’ εφαρµογή της οδηγίας 2010/63/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί προστασίας των ζώων
που χρησιµοποιούνται για επιστηµονικούς σκοπούς»

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
1) Το άρθρο 54 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2010/63/ΕΕ επιβάλλει στα κράτη
µέλη να συλλέγουν και να δηµοσιοποιούν, σε ετήσια βάση, στατιστικές
πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση ζώων σε διαδικασίες.
2) Το άρθρο 48 παρ. 2 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος αρ. 56/2013 ορίζει ότι η
αρµόδια κεντρική αρχή συλλέγει και δηµοσιοποιεί στον ιστότοπο του
ΥΠΑΑ&Τ, σε ετήσια βάση, στατιστικές πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση
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ζώων εργαστηρίου σε διαδικασίες, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών
που αφορούν την πραγµατική δριµύτητα των διαδικασιών, καθώς και την
καταγωγή και τα είδη των πρωτευόντων πλην του ανθρώπου που
χρησιµοποιούνται σε διαδικασίες.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η καλή διαβίωση των ζώων αποτελεί σηµαντική κοινοτική αξία και
αντιµετωπίζεται µε ιδιαίτερο σεβασµό από τις αρµόδιες αρχές, οι οποίες µεριµνούν
για την επιτήρηση των παραγόντων που επηρεάζουν την καλή διαβίωση των ζώων
που χρησιµοποιούνται σε επιστηµονικές διαδικασίες, καθώς και την ικανότητα των
ζώων να αισθάνονται και να εκδηλώνουν πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή µόνιµη βλάβη.
Το προαναφερθέν νοµοθετικό πλαίσιο έχει θέσει αυστηρότερα ελάχιστα πρότυπα για
την προστασία των ζώων αυτών σύµφωνα µε τις πλέον πρόσφατες επιστηµονικές
εξελίξεις.
Η χρήση ζώων για επιστηµονικούς σκοπούς λαµβάνει χώρα αποκλειστικά σε
αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις χρήσης, οι οποίες τηρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις
που ορίζονται από το ανωτέρω νοµοθετικό πλαίσιο. Κάθε πρωτόκολλο που
περιλαµβάνει τη χρήση ζώων επίσης αδειοδοτείται από την αρµόδια περιφερειακή
αρχή, όπως ορίζεται στο Προεδρικό ∆ιάταγµα αρ. 56/2013, σύµφωνα µε την
οριζόµενη σε αυτό διαδικασία. Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων χρήσης
υποβάλλουν κάθε έτος στατιστικές πληροφορίες στην αρµόδια κεντρική αρχή σχετικά
µε τον αριθµό των ζώων που χρησιµοποιήθηκαν σε διαδικασίες, το σκοπό για το
οποίο χρησιµοποιήθηκαν, την προέλευσή τους και άλλες πληροφορίες, ο µορφότυπος
των οποίων καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Μετά τη δηµοσίευση τόσο της οδηγίας 2010/63/ΕΕ, όσο και της Εκτελεστικής
Απόφασης 2012/707/ΕΕ, ο µορφότυπος υποβολής των στοιχείων στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τροποποιήθηκε, προκειµένου να ανταποκριθεί στις νέες νοµοθετικές
απαιτήσεις.
Επίσης δηµιουργήθηκε διαδικτυακή πλατφόρµα για την υποβολή των
στοιχείων από τα Κράτη Μέλη στο κέντρο επικοινωνίας και ενηµέρωσης για τις
διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες CIRCABC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΖΩΩΝ ΣΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016
Η Ελληνική Κεντρική Αρµόδια Αρχή (∆ιεύθυνση Προστασίας των Ζώων,
Φαρµάκων και Κτηνιατρικών Εφαρµογών) συνέλεξε τα προβλεπόµενα στοιχεία από
τους υπεύθυνους εγκατάστασης των αδειοδοτηµένων εγκαταστάσεων χρήσης για το
έτος 2016, προέβη σε επεξεργασία των δεδοµένων και µεταφόρτωσε στη διαδικτυακή
πλατφόρµα CIRCABC. Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των στατιστικών στοιχείων
που εστάλησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έτος 2016:
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Αριθµός και είδος ζώων που χρησιµοποιήθηκαν σε επιστηµονικές
διαδικασίες
43.371 ζώα χρησιµοποιήθηκαν συνολικά στις αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις
χρήσης ζώων για επιστηµονικούς σκοπούς κατά το έτος 2016. Αναλυτικά:
Είδος ζώου
Μύες (Mus musculus)
Zebra fish (Danio rerio)
Επίµυες (Rattus norvegicus)
Κόνικλοι (Oryctolagus cuniculus)
Όρνιθες (Gallus gallus domesticus)
Χοίροι (Sus scrofa)
Ινδικά χοιρίδια (Cavia porcellus)
Γάτες (Felis catus)
Σκύλοι (Canis familiaris)
Πρόβατα (Ovis aries)
Πίθηκοι ρέζους (Macaca mulatta)
Λοιποί ιχθύες (Sparus aurata)
Λοιποί ιχθύες (Dicentrarchus labrax)
Λοιποί ιχθύες (Pagrus major)
Λοιποί ιχθύες (Dentex dentex)
Λοιποί ιχθύες (Seriola dumerili)
Λοιποί ιχθύες (Argyrosomous regius)
Λοιποί ιχθύες (Diplodus puntazzo)
Λοιποί ιχθύες (Polyprion americanus)
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθµός
17.211
130
2.222
491
3.200
333
13
13
3
12
3
5.243
8.311
60
816
1.280
2.350
840
840
43.371

Προέλευση ζώων
Προέλευση
Ζώα που γεννήθηκαν σε έδαφος της
Κοινότητας και σε καταχωρηµένο
εκτροφέα (περιλαµβανοµένων των
ανωτέρων πρωτευόντων)
Ζώα που γεννήθηκαν σε έδαφος της
Κοινότητας αλλά όχι σε καταχωρηµένο
εκτροφέα
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθµός ζώων
43.341
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43.371

Γενετική κατάσταση ζώων
Γενετική κατάσταση
Χωρίς γενετική τροποποίηση
Γενετικώς
τροποποιηµένα
χωρίς
επιβλαβή φαινότυπο
Γενετικώς τροποποιηµένα µε επιβλαβή
φαινότυπο

Αριθµός ζώων
32.847
7.656
2.868
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ΣΥΝΟΛΟ

43.371

Σηµείωση: Για το έτος 2016 δε δηλώθηκαν διαδικασίες για τη δηµιουργία νέων
γενετικών σειρών.

∆ριµύτητα διαδικασιών
Κατηγορία δριµύτητας
Καταληκτική (χωρίς ανάνηψη)
Ήπια
Μέτρια
Βαριά
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθµός ζώων
2.588
29.757
8.897
2.129
43.371

Σκοποί
Βασική έρευνα
Μεταγραφική και εφαρµοσµένη
έρευνα
Ανώτερη εκπαίδευση ή κατάρτιση για
την απόκτηση, διατήρηση ή βελτίωση
επαγγελµατικών δεξιοτήτων
ΣΥΝΟΛΟ

37.466
5.268
637

43.371

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Α/Α

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ
ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

