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Τα εντατικά συστήματα εκτροφής των παραγωγικών ζώων
είναι προσανατολισμένα προς την αύξηση της παραγωγής, έχοντας απομακρυνθεί κατά πολύ από τις φυσικές
συνθήκες διαβίωσης των ζώων. Πρόσφατες έρευνες έχουν
αποδείξει ότι οι συνθήκες που επικρατούν στα συστήματα
αυτά, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ευζωία των εκτρεφόμενων ζώων και δευτερογενώς, στην ποιότητα των παραγόμενων τροφίμων.
Από την άλλη, στις μέρες μας, οι καταναλωτές προϊόντων
ζωικής προέλευσης εκφράζουν την απαίτηση για υιοθέτηση
φιλικών προς τα ζώα συστημάτων εκτροφής και διασφάλιση της ποιότητας στη ζωική παραγωγή μέσα από διαφανείς
και υπό “ιχνηλασιμότητα” διαδικασίες.

Το λογότυπο και “moto”του προγράμματος

οικονομικές και θρησκευτικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν τις χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, οι οποίες αποτελούν το χώρο της έρευνας του
προγράμματος. Επιπλέον, διερευνάται το νομικό πλαίσιο
της προστασίας των ζώων στις χώρες αυτές.
Το WELANIMAL αποτελεί τη συνέχεια του πιλοτικού προγράμματος με ακρωνύμιο WELFOOD και τίτλο “Promoting
Quality Assurance in Animal Welfare*Environment
*Food Quality Interaction Studies Through Upgraded
E-“Learning”.

Τα παραπάνω ζητήματα, αποτελούν το αντικείμενο έρευνας του προγράμματος Leonardo da Vinci, Lifelong
Learning Programme 2007-2013 με τίτλο “A new approach
on different aspects of welfare, environment and food
interactions in Central and Southeastern Europe with the
use of ICT” και ακρωνύμιο “WELANIMAL”.

Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται από το WELANIMAL
για τη μεταφορά καινοτόμων γνώσεων και αποτελεσμάτων
της έρευνας προς όλους τους δυνητικούς χρήστες, είναι η
τεχνολογία των σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής
(ICT). Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των “μαθημάτων” είναι οι ασύγχρονες εξ αποστάσεως
μέθοδοι επαγγελματικής κατάρτισης, που βασίζονται στη
χρήση του διαδικτύου και παρέχουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικών μεθόδων.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του WELANIMAL,
συλλέγονται και αναλύονται επίκαιρα δεδομένα σχετικά
με την προστασία των παραγωγικών ζώων στο επίπεδο
της εκτροφής, αλλά και σε όλο το μήκος της “διατροφικής
αλυσίδας” (μεταφορά ζώων, σφαγεία, βιομηχανία τροφίμων, μάρκετινγκ, αγορά, καταναλωτές). Τα παραπάνω
δεδομένα συσχετίζονται με πολιτισμικές, περιβαλλοντικές,

To WELANIMAL συντονίζεται από το Afyon Kocatepe
University (Τουρκία). Τη Διαδικτυακή Ακαδημαϊκή Κοινότητα του προγράμματος, αποτελεί μία ομάδα ακαδημαϊκών
σε έξι χώρες (Τουρκία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ουγγαρία,
Βουλγαρία και Σλοβακία) με κοινά ερευνητικά και εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα στα θέματα που αναπτύχθηκαν
παραπάνω. Το ΕΘΙΑΓΕ είναι ο εταίρος του προγράμματος

ΕΘΙΑΓΕ

για την Ελλάδα, με επιστημονικά υπεύθυνη την Εντεταλμένη Ερευνήτρια Δρα Ε. Ν. Σωσσίδου.
Στόχοι του WELANIMAL είναι:
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ΠΕ 2. Προσαρμογή σε επίκαιρα δεδομένα των παραμέτρων
ευζωίας των παραγωγικών ζώων και του υλικού κατάρτισης, που προέκυψαν από το πρόγραμμα WELFOOD.

• Η μεταφορά γνώσεων και καινοτόμων τεχνολογιών σε
θέματα ευζωίας των παραγωγικών ζώων, περιβάλλοντος
εκτροφής, ποιότητας κτηνοτροφικών προϊόντων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ αυτών, προς όλους τους δυνητικούς
χρήστες των χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής
Ευρώπης. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η περαιτέρω
προώθηση των αρχών προστασίας των παραγωγικών ζώων
και η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας.

ΠΕ 3. Εκτίμηση της σχέσης μεταξύ πολιτισμικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών, θρησκευτικών και άλλων παραμέτρων των υπό μελέτη χωρών και του επιπέδου ευζωίας
των παραγωγικών ζώων. Ανάλυση του περιεχομένου του
όρου “ευζωία”, όπως αυτός χρησιμοποιείται στο υλικό
κατάρτισης του WELANIMAL.

• Η αξιολόγηση των συστημάτων εκτροφής των παραγωγικών ζώων στις υπό μελέτη χώρες, με έμφαση σε πρακτικές
που σχετίζονται με την προστασία των ζώων.

ΠΕ 5. Αξιολόγηση, εσωτερική και εξωτερική, των μεθόδων
και του υλικού κατάρτισης.

• Η ανάλυση της έκφρασης “ευζωία των παραγωγικών ζώων” με τη συνεκτίμηση πολιτισμικών, περιβαλλοντικών,
οικονομικών και θρησκευτικών παραμέτρων.

ΠΕ 4. Ανάπτυξη μεθόδων και υλικού κατάρτισης, με ταυτόχρονη πιστοποίηση της ποιότητάς τους.

ΠΕ 6. Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στις χώρες που συμμετέχουν σε αυτό και διεθνώς.
Μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω Workshops:

• Η εκτίμηση του ποσοστού συμμετοχής της ευζωίας των
παραγωγικών ζώων στη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών
ποιότητας των τροφίμων ζωικής προέλευσης.

• 26-30.01.08: Η επίσημη έναρξη του προγράμματος με τη
διοργάνωση του Kick-off-Meeting στο Afyon Kocatepe
University, Faculty of Veterinary Medicine, ΤΟΥΡΚΙΑ.

• Η ανάπτυξη νέων ειδικοτήτων απασχόλησης στη ζωική
παραγωγή και στη βιομηχανία τροφίμων.

• 21-24.04.08: 2 η Συνάντηση Εργασίας, University of
Veterinary Medicine, Kosice, ΣΛΟΒΑΚΙΑ.

• Η προώθηση των αντιλήψεων για “ανθρώπινη μεταχείριση” των ζώων στις εκτροφές, με βάση τις ηθικές αξίες
των πολιτών.

• 08-11.10.08: 3η Συνάντηση Εργασίας, University of West
Hungary, Faculty of Agricultural and Food Sciences, Ovar,
ΟΥΓΓΑΡΙΑ.

Το WELANIMAL απευθύνεται στις εξής ομάδες χρηστών:

• 12-13.01.09: 4η Συνάντηση Εργασίας, University of National
and Wold Economy, Sofia, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.

• Φοιτητές: στον τομέα της ζωικής παραγωγής και της τεχνολογίας τροφίμων.
• Εκπαιδευτικοί: στον τομέα της ζωικής παραγωγής και της
τεχνολογίας τροφίμων.
• Επαγγελματίες της ζωικής παραγωγής: κτηνοτρόφοι, μεταφορείς ζώων, σφαγείς, τεχνολόγοι περιβάλλοντος, τεχνολόγοι τροφίμων, managers.
• Μέλη οικογενειών των κτηνοτρόφων.
• Καταναλωτές προϊόντων ζωικής προέλευσης.
• Στελέχη Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων και Οργανισμών, Ερευνητές, στελέχη μη Κυβερνητικών Οργανώσεων,
Νομικοί.
Ένας μεγάλος αριθμός συνεργατών από όλες τις ομάδες
χρηστών που αναφέρθηκαν, έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τις δράσεις του προγράμματος και συμμετέχει
δυναμικά στην υλοποίησή τους (silent partners).
Η δομή του WELANIMAL αποτελείται από τα παρακάτω
Πακέτα Εργασίας (ΠΕ):
ΠΕ 1. Διαχείριση και Συντονισμός του προγράμματος με
έμφαση στην προσπάθεια μακροπρόθεσμης διατήρησης
και εμπλουτισμού των δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων του προγράμματος και του Δικτύου της Ακαδημαϊκής
Κοινότητας που το υλοποιεί.

• 21-24.05.09: 5η Συνάντηση Εργασίας, Banat University of
Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Timisoara,
ΡΟΥΜΑΝΙΑ.
Eργασίες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του WELANIMAL,
έχουν παρουσιασθεί στα εξής Διεθνή Συνέδρια:
• 22-23.04.08: 7th International Conference “Ecology and
Veterinary Medicine”, Kosice, ΣΛΟΒΑΚΙΑ.
• 2008, October, 9: 32nd DAY OF SCIENCE IN OVAR,
ΟΥΓΓΑΡΙΑ.
• 27-28.11.08: International Symposium "Return of the Good
Egg", Istanbul, TOYRKIA.
• 18-20.05.09: 8th Symposium of the Poultry Welfare of the
WG9 of WPSA, Cervia, ΙΤΑΛΙΑ
• 21-24.05.09: International Scientific Symposium “Animal
Breeding in the Context of Modern Agriculture: from
Science to Practice”, Timisoara, ΡΟΥΜΑΝΙΑ.
Πληροφορίες:
Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών
57001 Κτήμα ΕΘΙΑΓΕ, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
τηλ.: 2310 365383, fax: 2310 365371
e-mail:sossidou.arig@nagref.gr, sossidou@it.teithe.gr

