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Συνεργασία του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών 
Ερευνών με το ΥπΑΑΤ σε θέματα 
προστασίας των παραγωγικών ζώων

Κ ατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, διαμορφώθη-
κε το πλαίσιο  συνεργασίας μεταξύ του ΥπΑΑΤ και του 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με στόχο την προώθηση των αρχών 
ευζωίας των παραγωγικών ζώων στο επίπεδο της εκτρο-

φής, κατά τη μεταφορά και κατά τη θανάτωση αυτών, καθώς και 
για την εφαρμογή της σχετικής  κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.  

Από το ΥπΑΑΤ συμμετείχε η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής 
Παραγωγής και Κτηνιατρικής (Διευθυντής κ. Θ. Αλεξανδρόπου-
λος),  η Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνια-
τρικών Εφαρμογών (Διευθυντής κ.  Σ. Ντουντουνάκης), το Τμήμα 
Προστασίας των Ζώων (Προϊσταμένη Δρ K. Μαρίνου) και από τον 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετείχε το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευ-
νών (Διευθυντής Δρ Α. Ζδράγκας), και συγκεκριμένα ο Τομέας 
Υγείας και Ευζωίας των Παραγωγικών Ζώων (Δρ Ε. Ν. Σωσσίδου).

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, μέχρι σήμερα έχουν υλοποιη-
θεί οι εξής δράσεις: 

 � Ένα Σεμινάριο Κατάρτισης των Κτηνιάτρων-Επιθεωρητών του 
Δημοσίου με θέμα την αξιολόγηση της ευζωίας των χοίρων στο 
επίπεδο της εκτροφής (Θεσσαλονίκη, 27 Σεπτεμβρίου 2016) 

 � Τρία Σεμινάρια Κατάρτισης προσωπικού μεταφορέων και κέ-
ντρων συγκέντρωσης ζώντων ζώων σύμφωνα με το Κανονι-
σμό ΕC 1/2005 και την ΚΥΑ 314754/2009 (Β’ 2025): Το 1ο 
Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε  στην Αθήνα, 5 Απριλίου 2016, 
το 2ο στο Ηράκλειο της Κρήτης, 17-19 Μαΐου 2016 και το 3ο 
στη Θεσσαλονίκη, 5-7 Ιουλίου. 

 � Εκπόνηση και υποβολή (31/05/2016) για χρηματοδότη-
ση προς τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ 
-ΔΗΜΗΤΡΑ του Τεχνικού Δελτίου Έργου με τίτλο «Κατάρτιση 

και Πιστοποίηση προσωπικού μεταφορέων και κέντρων συ-
γκέντρωσης για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά». 

 � Συμμετοχή του Τμήματος Προστασίας των Ζώων στην Ομά-
δα Τελικών Χρηστών των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος SANCO/2015/G3/SI2.701422 ”Pilot project 
on best practices for animal transport”. 

Εντός του 2017, έχει προγραμματισθεί  μια σειρά κοινών δρά-
σεων μεταξύ του Τμήματος Προστασίας των Ζώων και του Ινστι-
τούτου Κτηνιατρικών Ερευνών. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν 
τη διοργάνωση Ημερίδων και Συναντήσεων Εργασίας με θέμα 
την Ευζωία των Παραγωγικών Ζώων και την Προστασία των 
Ζώων Εργαστηρίου, την κατάρτιση κτηνιάτρων του δημοσίου 
σε θέματα προστασίας των ζώων, την κατάρτιση επαγγελματιών 
στον κλάδο της κτηνοτροφίας στα θέματα αυτά, την εκπόνηση 
μαθησιακού υλικού και εγχειριδίων-οδηγών ορθής πρακτικής, 
κ.ά. Τέλος, για τον Οκτώβριο του 2017, έχει προγραμματισθεί η 
διοργάνωση roadshow στην Ελλάδα με στόχο την παρουσίαση 
των Οδηγών Ορθής Πρακτικής που εκπονούνται στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού προγράμματος, που αναφέρθηκε παραπάνω. 

Πρακτικά 16ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων

Το Συνέδριο Ιχθυολόγων διοργανώ-
νεται για πάνω από 35 χρόνια από 
τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ιχθυο-

λόγων Δημοσίου και έχει καθιερωθεί στη 
συνείδηση τόσο των επιστημόνων όσο και 
των επαγγελματιών του κλάδου, ως η ση-
μαντικότερη επιστημονική εκδήλωση στη 
χώρα μας για τα θέματα αλιείας, υδατο-
καλλιεργειών, ορθολογικής διαχείρισης 
παράκτιων συστημάτων και εσωτερικών 
υδάτων καθώς και για τις εφαρμογές στη 
μεταποίηση και στην προώθηση των αλιευ-
τικών προϊόντων. 

Το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυο-
λόγων, με τίτλο «Υδάτινa Οικοσυστήμα-
τα: Ορθολογική διαχείριση & οικονομική 
ανάπτυξη», πραγματοποιήθηκε στις 6-9 

Οκτωβρίου 2016 στην Καβάλα, με 
τη συνδιοργάνωση του Ινστιτούτου 
Αλιευτικής Έρευνας - ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ, του Εργαστηρίου Ιχθυολογίας 
- Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ και τη Διεύ-
θυνση Αλιείας - Περιφέρεια Ανατο-
λικής Μακεδονίας-Θράκης.

Τα πρακτικά του συνεδρίου πε-
ριέχουν τις εισηγήσεις όλων των 
ομιλητών και διατίθενται για τους 
ενδιαφερόμενους από το Ινστιτούτο 
Αλιευτικής Έρευνας.

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Αλιευ-
τικής Έρευνας, 640 07 Νέα Πέρα-
μος Καβάλας, τηλ.: 25940 22691, 
e-mail: fri@inale.gr


