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H ευηωία των χοίρων επίπεδο τθσ εκτροφισ:   
Γιατί ζχει ςθμαςία; 
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                 Στόχοσ τθσ ειςιγθςθσ  

Να ςυηθτιςουμε τουσ οριςμοφσ  
και τισ προςεγγίςεισ  

τθσ  «ευηωίασ των  χοίρων»…  

Να προςδιορίςουμε  
τθ δικι μασ αντίλθψθ  

για τθν ευηωία των χοίρων;;; 
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https://www.pinterest.com/explore/pig-farming/


ε γεληθέο γξακκέο… 

Η επδσία ελόο δώνπ πξνζδηνξίδεηαη ηόζν από θπζηνινγία ηνπ 

νξγαληζκνύ ηνπ, όζν θαη από ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε.  

Σν δών είλαη πγηέο  

θαη αηζζάλεηαη θαιά! 

Γηα ηα παξαγσγηθά δώα:  

ζεκαληηθέο παξάκεηξνη ηεο επδσίαο είλαη 

ην ζύζηεκα εθηξνθήο, νη γλώζεηο θαη νη 

δεμηόηεηεο ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ε 

πξνζαξκνζηηθόηεηα ηνπ γελνηύπνπ ζην 

πεξηβάιινλ ηεο εθηξνθήο.  
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Η επδσία δελ είλαη κηα απιή 

θαηάζηαζε,  

είλαη κηα ζύλζεηε θαηάζηαζε ! 

Σρεηίδεηαη κε ηελ επηηπρία πξνζαξκνγήο 

ησλ δώσλ ζην πεξηβάιινλ όπνπ δηαβηνύλ, 

θαζώο θαη ζε εξεζίζκαηα πνπ δέρνληαη, 

κέζσ βηνινγηθώλ κεραληζκώλ θαη 

εθδειώζεσλ ζπκπεξηθνξάο. 

Οπνηαδήπνηε αλαζθόπεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο 

επδσίαο ησλ δώσλ, πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππόςε όρη κόλνλ ηελ ΕΠΘΣΗΛΗ, αιιά 

θαη ηελ ΗΘΘΙΗ θαη κειέηε ησλ αμηώλ 

(Fraser, 1995).   

ΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΜΕ ΘΕΜΑ:  
«Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΡΟΦΗ ΣΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  

Σρίτθ 27 Μαρτίου 2018, Λευκωςία, ΚΤΠΡΟ 



Εληαηηθήο κνξθήο εθηξνθή 

 Πεξηνξηζκόο θίλεζεο  

 Γύθνιε πξόζβαζε ζε λεξό θαη ηξνθή  

 Γύθνιε ε επηηήξεζε ησλ δώσλ ζε 
αηνκηθό επίπεδν  

 Έθθξαζε ραξαθηεξηζηηθώλ 
θπζηνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο 

 Τξαπκαηηζκνί ζπρλνί, έθζεζε ζε 
κεηαβνιέο εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο 

Εθηαηηθήο κνξθήο εθηξνθή 

τθρίηεται κυρίωσ ςτθ χριςθ εγχϊριων φυλϊν 
και ςτθ διαβίωςθ των ηϊων υπό μορφι 
αγζλθσ. Σα ηϊα διαβιοφν ςε μεγάλα 
αγροκτιματα και τρζφονται με εκτεταμζνθ 
εφαρμογι βόςκθςθσ ςε φυςικοφσ 
βοςκοτόπουσ.  

Γληαηηθνπνίεζε ησλ ζπληειεζηώλ 

παξαγσγήο (θπιέο πςειώλ απνδόζεσλ, 

κεγάιεο ππθλόηεηεο δώσλ ζηνπο 

ζαιάκνπο εθηξνθήο, ρξήζε αληηβηνηηθώλ 

θαη απμεηηθώλ παξαγόλησλ θ.ά.) 
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Βιολογικι εκτροφι χοίρων  

 Χαμθλι πυκνότθτα φόρτιςθσ  
βοςκοτόπου, μεγάλθ ελευκερία 
κινιςεων 

 Δυνατότθτα ζκφραςθσ 
χαρακτθριςτικϊν φυςιολογικισ 
ςυμπεριφοράσ 

 Μζτρια ςυχνότθτα περιςτατικϊν 
επικετικισ ςυμπεριφοράσ και 
κανιβαλιςμοφ 

 Ζκκεςθ ςε κινδφνουσ εξωτερικοφ 
περιβάλλοντοσ (τρωκτικά, άγρια 
ηϊα, παράςιτα εδάφουσ, καιρικζσ 
μεταβολζσ, κ.ά.) 
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Ποιο από τα τρία ςυςτιματα εκτροφισ  
είναι περιςςότερο φιλικό προσ τουσ χοίρουσ;  

Τι κα απαντοφςαν 
 Οι χοιροτρόφοι 

 Οι κάτοικοι  που βρίςκονται ςε γειτονία με τθν εκτροφι 

 Σα μζλθ φιλοηωικϊν οργανϊςεων 

 Οι κτθνίατροι 

 Οι καταναλωτζσ χοιρινοφ κρζατοσ 

Προθγοφμενεσ 
εμπειρίεσ 
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Οι εκτροφείσ : Εμπειρίεσ  

 Κόζηνο εθηξνθήο↑  

 Τηκέο ↓  

 Πηέζεηο γηα εληαηηθνπνίεζε 
παξαγσγήο, ↑ παξαγσγηθόηεηα 

 Έκθαζε ζηε δηαρείξηζε ηεο 
εθηξνθήο 

 Γμεηδίθεπζε ζηηο εθηξνθέο 

 Οηθνλνκία θιίκαθαο 

 

Η επδσία ησλ δώσλ είλαη ζεκαληηθή 
γηα ηελ εθηξνθή…. 

αιιά πξνηεξαηόηεηα δίλεηαη ζε 
επηρεηξεκαηηθνύο ζηόρνπο  

(βησζηκόηεηα εθηξνθήο!!!) 

 

Παξόια απηά… 

Τα δστθά πξντόληα πξέπεη λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζύγρξνλεο 
απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ 

(επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά 

 vs θόζηνο)  
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Κοινωνία—Εμπειρίεσ 

  Παγθνζκηνπνίεζε 

 Πιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο 

 Δώα παξαγσγηθά «έγηλαλ» δώα ζπληξνθηάο  

 Ε επδσία ησλ δώσλ ππνβαζκίδεηαη ζε κεγάιεο βηνκεραλίεο 
(ηξνθίκσλ, θαξκαθεπηηθέο, θ.ά.)   

Παξόια απηά : 
Αγσλία γηα ηε δηαζθάιηζε δσηθώλ πξσηεηλώλ  
θαη ηελ αζθάιεηα δστθώλ πξντόλησλ  
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Φιλοηωικζσ οργανϊςεισ—Εμπειρίεσ  

  Άλζξσπνη δηαθνξεηηθήο παηδείαο θαη δηαθνξεηηθώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ 

 Πνιινί δελ έρνπλ γλώζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθηξνθή ησλ δώσλ 

 Οη πεξηζζόηεξνη εκπλένληαη από ηελ ηδέα όηη θάλνπλ ην ζσζηό 

 

Αιιά, νη νξγαληζκνί πξέπεη λα επηβηώζνπλ, γηα ην ιόγν απηό, πξέπεη λα δίλνπλ 
εύιεπηα θαη ειθπζηηθά κελύκαηα πξνο ηνπο ρνξεγνύο 
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ΙΣΗΜΘΑΣΡΟΘ-Εκπεηξίεο  

  

Παξαγσγηθά δώα 
 Απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε θαηεύζπλζε  

      ηελ παξαγσγή πξντόλησλ κε αγνξαζηηθή αμία 

 Δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη από ηηο απαηηήζεηο 

θαηαλαισηώλ θαη ηεο αγνξάο 

Διαφορζσ 
μεταξφ φφλου 
και θλικίασ;;; 

Διαφορζσ μεταξφ 
κζςεων άςκθςθσ 
επαγγζλματοσ ;;; 

Ζώα ζπληξνθηάο 
 Γζηίαζε ζην πξόβιεκα ηνπ θάζε δώνπ  

     (αηνκηθή θξνληίδα)  

 Απνθάζεηο ιακβάλνληαη ζην πιαίζην ηεο 

πξνζέγγηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο από ηνλ 

ηδηνθηήηε, αιιά θαη ζην πιαίζην ησλ νηθνλνκηθώλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ (όρη από αμίεο ηεο αγνξάο) 

 Απαηηήζεηο γηα  πξνεγκέλεο ηερληθέο θαη 

πξαθηηθέο  
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 Οη παξαγσγνί: Πξνζηαηεύνπλ ηα δώα ηνπο θαη ηεξνύλ θαηά ην 
δπλαηό ηηο αξρέο επδσίαο, αιιά πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππόςε ηα 
πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο νηθνλνκηθόηεηαο ηεο εθηξνθήο ηνπο  

 Οη θαηαλαισηέο: Γπηζπκνύλ ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ, ρσξίο όκσο 
λα γλσξίδνπλ ηη απηό ζεκαίλεη 

 Λέιε θηινδσηθώλ νξγαλώζεσλ:  Γπηζπκνύλ ηελ θαιή 
κεηαρείξηζε ησλ δώσλ, ή ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο, ηε κε κεηαρείξηζε 
ησλ δώσλ, θαη πξνζπαζνύλ λα κεηαθέξνπλ ηα κελύκαηά ηνπο πξνο 
ρνξεγνύο 

 Οη θηελίαηξνη: Έρνπλ δηαθνξεηηθέο απόςεηο γηα ηα ζέκαηα επδσίαο 
ησλ δώσλ, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζην πξνθίι θαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ 
«πειαηώλ» ηνπο  

 

 

Ζτςι, …  

Ιαη πνηνο πξνζεγγίδεη πην ζσζηά ην ζέκα; 
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Γηαηί δελ ζθεπηόκαζηε όινη κε ηνλ ίδην ηξόπν; 

Πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο ζπγθξίζεηο κε είδε 

άγξηαο δσήο ή δώα πνπ εθηξέθνληαη ζε 

ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα εθηξνθήο 

  

Απνδόζεηο 
πλαηζζήκαηα 

Φπζηνινγηθή  

ζπκπεξηθνξά 

Adapted from Fraser D, Weary DM, Pajor EA, et al. A scientific conception of animal welfare that reflects ethical concerns. Anim Welf 1997;6:187-205. 

Λεηξήζεηο πγείαο, 

αλάπηπμεο, 

παξαγσγηθόηεηαο  

Λεηξήζεηο πόλνπ, 

θαηαπόλεζεο, ζηξεο 

 

Πξνεγνύκελεο 

εκπεηξίεο 
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 1964—Ruth Harrison Animal Machines  

       Πεξηγξαθή εληαηηθήο κνξθήο εθηξνθώλ ζηε 
Μ.Βξεηαλία 

 
“Life in the factory farm revolves entirely around 
profits, and animals are accessed purely for their ability 
to convert food into flesh or „saleable products.‟” 

 

 Σπκπινθή ελδηαθεξόλησλ κεηαμύ θνηλσλίαο θαη 
βηνκεραλίαο 

 Ε Γπηζηήκε εηζάγεη ηηο πξώηεο αξρέο επδσίαο  

      (Brambell Committee)  

Ιαη ε ΕΠΘΣΗΛΗ! 
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Γηα ηνπο ρνίξνπο… 

 

Στοιχεία ευηωίασ 

Διατροφι  + +/— ― 

Καταπόνθςθ +/― + +/― 

Σραυματιςμοί/ 

Αςκζνειεσ 

+ +/― ― 

υμπεριφορά ― +/— + 

Φόβοσ/τρεσ + ― — 
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Σι είναι θ ευηωία; 

 «Χαρακτθριςτικό που 
διαμορφϊνεται μζςα από το 
γενότυπο και το περιβάλλον του 
κάκε ηϊου». 

Duncan, 1981  

 

 «Η κατάςταςθ ςτθν οποία 
βρίςκεται το ηϊο κατά τθν 
προςπάκεια προςαρμογισ ςτο 
περιβάλλον του». 

Broom, 1986 
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Σην «Πξσηόθνιιν γηα ηελ Πξνζηαζία θαη 

ηελ Οξζή Λεηαρείξηζε ησλ δώσλ», ε 

ζπλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ (1997) όξηζε λένπο 

θαλόλεο γηα ηε δξάζε ηεο Γπξσπατθήο 

Έλσζεο.  
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Αλαγλώξηζε όηη ηα δώα είλαη επαίζζεηα όληα 

(«ηα δώα αηζζάλνληαη») θαη επέβαιε 

ζηα επξσπατθά ζεζκηθά όξγαλα λα 

ιακβάλνπλ ππόςε ηηο απαηηήζεηο ηεο νξζήο 

κεηαρείξηζεο ησλ δώσλ ζηε δηακόξθσζε θαη 

ηελ εθαξκνγή ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο.  



ΗΘΟΛΟΓΙΑ 

ΥΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ 

 ΕΠΙΣΗΜΗ 

Προσαρμογή  

σε καταστάσεις στρες 

Επιδημιολογία  

πόμου 

Αμτίδραση  

σε ερεθίσματα 

Η Επιστημονική προσέγγιση της «ευζωίας των ζώων» 
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ETHICAL MATRIX Wellbeing Autonomy Justice 

HUMAN SOCIETY Healthy, 

wholesome, tasty 

food,  

fairly priced 

Freedom of 

choice 

Respect for 

animals enshrined 

in legislation 

PRODUCERS Financial success Free competition Good husbandry 

for animals and 

the land  

FARM ANIMALS Wellbeing on 

farm, in transport 

and pre-slaughter 

Environmental 

enrichment 

“A life worth 

living” 

LIVING  

ENVIRONMENT 

Conservation and 

sustainability 

Biodiversity Respect for the 

environment and 

its stewards 

Identify rights and responsibilities in relation to the farming of 

animals for food 
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SET STANDARDS 

improve 

Public Producers 

Review 

Self-assessment 

Monitor 

Action 
Promote 

Assure 

Review quality, 

value & impact 

THE VIRTUOUS BICYCLE:  

coupled progression to monitor, ensure and promote high standards of FAW 
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Η Επιςτιμθ ωσ λφςθ… 

Θδαληθά : όιεο νη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ δώσλ βαζίδνληαη ζε 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα  

Κακβάλνληαη ππόςε νη εηζξνέο θαη νη 

εθξνέο γηα λα πξνθύςνπλ νη επηζηεκνληθέο 

θαηεπζύλζεηο  

 Βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο: δηαηεξείηαη ε 

νκνηόζηαζε; 

 Υγεία: παξνπζία/απνπζία λνζεκάησλ, 

ηξαπκαηηζκνί; 

 Σπκπεξηθνξά/θνηλσληθνπνίεζε: 

πξνζαξκνγή, ζπλαηζζήκαηα, εγξήγνξζε, 

πξνηηκήζεηο; 
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 Η πραγματικότθτα είναι ότι οι αποφάςεισ για τθν 
καλι μεταχείριςθ των ηϊων, είναι αποφάςεισ τθσ 
κοινωνίασ: 

 Παιδεία, ζκιμα, θκικι, επιςτιμθ  

 Η επιςτιμθ δεν ςυμμετείχε μζχρι το 1950  

 Η επιςτιμθ δεν δίνει μόνον λφςεισ του τφπου «μαφρο ι 
άςπρο»  

 Η επιςτιμθ μπορεί να βοθκιςει ςτθν επίλυςθ 
ςυγκεκριμζνων προβλθμάτων 

 Σα επιςτθμονικά δεδομζνα μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν επιλεκτικά ι να αγνοθκοφν  

 Η επιςτιμθ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από αντίπαλα 
πολιτικά μζρθ  

 Αν κάτι κεωρείται από τθν κοινωνία «λάκοσ», θ 
επιςτιμθ πρζπει να τεκμθριϊςει τθν άποψθ αυτι ι να 
τθν ανατρζψει  

 

 Η επιςτιμθ μπορεί να κακορίςει τον τφπο ι το 
επίπεδο των κινδφνων για τθν ευηωία των ηϊων  

 Η επιςτιμθ δεν μπορεί να κακορίςει ποιοσ τφποσ ι 
επίπεδο κινδφνων είναι αποδεκτά (απόφαςθ τθσ 
κοινωνίασ)  

 

 

 

Η Επιςτιμθ ωσ λφςθ… 

ΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΜΕ ΘΕΜΑ:  
«Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΡΟΦΗ ΣΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  

Σρίτθ 27 Μαρτίου 2018, Λευκωςία, ΚΤΠΡΟ 



ΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΜΕ ΘΕΜΑ:  
«Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΡΟΦΗ ΣΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  

Σρίτθ 27 Μαρτίου 2018, Λευκωςία, ΚΤΠΡΟ 



ΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΜΕ ΘΕΜΑ:  
«Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΡΟΦΗ ΣΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  

Σρίτθ 27 Μαρτίου 2018, Λευκωςία, ΚΤΠΡΟ 



Traumatic neuroma – S100 
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TD+1 week TD+16 weeks TD+8 weeks TD+4 weeks 
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Moinard et  al, 2003 
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Marques et al, 2012 
Niemi et al, 2011 

 

εμινάριο για τθν προςταςία των χοίρων ςτισ εκτροφζσ 
Σρίτθ 11 Ιουλίου 2017, Ακινα  

Ειςθγιτρια: Ευαγγελία Ν. ΩΙΔΟΤ, Κτθνίατροσ-Ερευνιτρια Α’ 
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FAW and purchasing behaviour 
3.3. Impact of purchasing behaviour on AW 

IMPORTANT FACTORS 

 
 
CONSUMERS:  
Those who talk of “the left” show particularly high regard for 
welfare.  
 

Overall, it seems to be strong recognition by consumers of the 
benefits on animal protection of buying food produced under 
higher animal welfare standards. It is notable that only 3% of 
respondents stated that there is certainly no positive impact to 
animal welfare by their purchasing behaviour.  

Thus, any future change in purchasing behaviour 
is likely to stem from this, supplemented by a 
concern for the happiness and health of farmed 
animals.  
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1. The welfare of farm animals 
Knowledge of farms where animals are reared 

Have you ever visited a farm  
which rears animals? 

Yes, one 

Yes, two or three times 

Yes, more than three times 

No, never 

DK  

Country Never visited  
a farm (%) 

26.3 

30.6 

22.2 

31.7 

2.8 

13.2 

3/10 

3/10 

A significant proportion of respondents of the 
surveyed countries state that they have never 
visited a farm where animals are reared. 
Indeed, around three in two respondents in 
Hungary and Bulgaria affirm that they never 
did.. 

Nearly four in ten Europeans state that they 
have done so more than three times. 

Special Eurobarometer 
Around two thirds (68%) of citizens of the EU 
state that they have already visited a farm 
which rears animals.  
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Workshop 
Programme  
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PRACTICE:  
BROILER INDUSTRY 

ΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΜΕ ΘΕΜΑ:  
«Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΡΟΦΗ ΣΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  

Σρίτθ 27 Μαρτίου 2018, Λευκωςία, ΚΤΠΡΟ 



ΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΜΕ ΘΕΜΑ:  
«Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΡΟΦΗ ΣΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  

Σρίτθ 27 Μαρτίου 2018, Λευκωςία, ΚΤΠΡΟ 



Synergy for preventing damaging behaviour 
in group housed pigs and chickens 
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http://www.grouphousenet.eu/
tail biting 1.mp4
tail biting 1.mp4
tail biting 1.mp4
tail biting 1.mp4
tail biting 1.mp4
tail biting 1.mp4
tail biting 2.mp4


ΧΡΗΣΤΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

ΘΣΖΛΟΣΡΟΦΟΗ  Κεκνλωκέλνη ή Οκάδεο  

ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ  Κεηαθνξά Εώωλ, θαγεία, 
Δπεμεξγαζία Σξνθίκωλ, 
Πηζηνπνίεζε Αγξνηηθώλ 
Πξνϊόληωλ 

ΔΚΠΟΡΟΗ  Caterers, Super-Markets 

ΘΣΖΛΗΑΣΡΟΗ Γεκνζίνπ ή Ηδηώηεο 

ΑΡΥΔ  EU, Δζληθέο Αξρέο, Τπεξεζίεο  

ΘΑΣΑΛΑΙΩΣΔ  Κεκνλωκέλνη ή Οκάδεο 
/Οξγαλώζεηο  

ΔΛΩΔΗ ΠΟΙΗΣΩΛ  Κε-Θπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο  

ΑΙΙΟΗ  Δπηζηήκνλεο, Δξεπλεηέο, 
Πνιηηηθέο Παξαηάμεηο, Γεκόζηα 
Πξόζωπα, Κέζα Καδηθήο 
Δλεκέξωζεο, Δθπαηδεπηηθνί 
Οξγαληζκνί 

ΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΜΕ ΘΕΜΑ:  
«Η ΤΓΧΡΟΝΗ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΡΟΦΗ ΣΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  

Σρίτθ 27 Μαρτίου 2018, Λευκωςία, ΚΤΠΡΟ 



 

Είναι ςθμαντικι θ τιρθςθ ςυνκθκϊν ευηωίασ 
ςτθ ςφγχρονθ εκτροφι; 

 

Είναι ςθμαντικι για τθν θκικι :  
Οφείλουμε να διαςφαλίηουμε για τα ηϊα  

ςυνκικεσ εκτροφισ, διακίνθςθσ και κανάτωςθσ  
που να προςτατεφουν τθν ευηωία τουσ 
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Είναι ςθμαντικι θ τιρθςθ ςυνκθκϊν ευηωίασ 
ςτθ ςφγχρονθ εκτροφι; 

 

Είναι ςθμαντικι για τθν επιςτιμθ :  
Πρόςφατεσ ζρευνεσ ςε εκνικό, όςο και ςε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, ζχουν αποδείξει τθ ςτενι ςχζςθ μεταξφ  
ευηωίασ των παραγωγικϊν ηϊων  

και ποιότθτασ των παραγόμενων τροφίμων 
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Είναι ςθμαντικι θ τιρθςθ ςυνκθκϊν ευηωίασ 
ςτθ ςφγχρονθ εκτροφι; 

Eίναι ςθμαντικι για τθν κοινωνία:  

ιμερα, και εν μζρει ωσ ςυνζπεια των διατροφικϊν ςκανδάλων των 
τελευταίων ετϊν, επικρατεί ςτουσ καταναλωτζσ θ αντίλθψθ ότι,  

τα «ευτυχιςμζνα ηϊα» είναι «υγιι ηϊα»  

που παράγουν αςφαλι και υψθλισ ποιότθτασ προϊόντα.   
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Είναι ςθμαντικι θ τιρθςθ ςυνκθκϊν ευηωίασ 
ςτθ ςφγχρονθ εκτροφι; 

 

Είναι ςθμαντικι για τθν οικονομία:  
Οι απαιτιςεισ καλισ διαβίωςθσ των ηϊων  

προκαλοφν υψθλότερο κόςτοσ, που μπορεί να καλυφκεί από τθν 
αξία που αποδίδουν οι καταναλωτζσ  

ςτα αυςτθρά πρότυπα.  
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Σύστημα Εκτρουής 
Σύστημα Διατείρισης Φσσικών Πόρων  

Σωσσίδου, 2002 

Φστά 

Νερό 

Αέρας 
 

Γη 

Ζώα 
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Στόχοσ τθσ ςθμερινισ ειςιγθςθσ  

Να ςυηθτιςουμε τουσ οριςμοφσ  
και τισ προςεγγίςεισ  

τθσ  «ευηωίασ των χοίρων»…  

Να προςδιορίςουμε  
τθ δικι μασ αντίλθψθ  

για τθν ευηωία των χοίρων;;; 
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