
Ευρωπαϊκό Δίκτυο με σκοπό την άμεση και καινοτόμο ανταλλαγή γνώσεων  
σε θέματα υγείας και διατροφής των προβάτων, μεταξύ 

 κτηνοτρόφων, σχετικών φορέων και λοιπών ενδιαφερομένων

Το EuroSheep αφορά καινοτομίες που βασίζονται στην πρακτική 
εμπειρία για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της προβοτοτροφίας, 

μέσω παρεμβάσεων στη διατροφή και την υγεία των ζώων. 
Το EuroSheep στηρίζεται στη συνεχή επικοινωνία και ανταλλαγή  

πρακτικών και επιστημονικών γνώσεων μεταξύ κτηνοτρόφων,  
ενδιαφερομένων και ερευνητών σε όλη την Ευρώπη.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το  Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Horizon 2020 (συμφωνίας χρηματοδότησης, 
Αρ.:863056) 

Επικοινωνήστε με τον Συντονιστή του Δικτύου:
Δρ. Χριστίνα Λίγδα

Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών - ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
chligda@otenet.gr – 002310 781 136 (0142 εσωτ.)

www.eurosheep.network

Ακολουθήστε μας και μείνετε 
ενημερωμένοι!

EuroSheep EU

EuroSheep EU Channel

@EuroSheepEU

EuroSheep

@EuroSheepEU



Σε καθεμία από τις 8 χώρες - εταίρους, ο Συντονιστής του 
Δικτύου, με μια προσέγγιση που περιλαμβάνει όλους 
τους φορείς και ενδιαφερόμενους, διευκολύνει τη ροή 
πληροφοριών και γνώσεων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό / 
Διεθνές επίπεδο.

Υποστηρίζεται από μια Επιστημονική και Τεχνική Ομάδα 
Εργασίας, καθώς και από τους ενδιαφερόμενους μέσω 
του Εθνικού Συστήματος Γνώσης και Καινοτομίας για την 
Προβατοτροφία (Sheep-AKIS). 

Υλοποίηση του EuroSheep

Προτάσεις λύσεων 
με συγκεκριμένες 

συστάσεις 

Ιστοσελίδα του 
έργου

Δίκτυο 
εμπειρογνωμόνων

Προτάσεις για 
τη στρατηγική 

διάχυσης στην  Ε.Ε. 
και  μελλοντικές 

Ανάγκες σε επίπεδο Ε.Ε.

Μεγάλη δεξαμενή ορθών 
πρακτικών και λύσεων

Βασικοί παράγοντες για την 
κάλυψη των αναγκών των 

επαγγελματιών

Μέσα διάχυσης

Αποδοχή από τους 
επαγγελματίες

Διάχυση γνώσεων και 
διαπίστωση κενών στην έρευνα

Η οργάνωση του EuroSheep σε 6 βήματα:

EuroSheep
Έναρξη: Ιανουάριος 2020

Διάρκεια:3 χρόνια

Ευρωπαϊκό Δίκτυο με τη συμμετοχή εταίρων 
από οκτώ κύριες χώρες στον τομέα της 
προβατοτροφίας.

Ανοιχτό στους προβατοτρόφους και 
ενδιαφερομένους στην Ευρώπη και στις  
υπόλοιπες χώρες.

	Οι λύσεις που θα προταθούν θα συμβάλλουν 
στην ενίσχυση της αποδοτικότητας των εκτροφών 
προβάτων, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.

Στόχοι του EuroSheep
• Δημιουργία  μιας δεξαμενής χρήσιμων και εφαρμόσιμων βέλτιστων πρακτικών και καινοτομιών, 

μέσω συνδυασμένης προσέγγισης «από την κορυφή προς τη βάση» και «από τη βάση προς την 
κορυφή».

• Προωθεί την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή γνώσεων με τη διοργάνωση τεχνικών συναντήσεων 
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με ευρεία και ενεργό συμμετοχή του κλάδου της προβατοτροφίας. 

• Δημιουργία ενός κατανοητού υποστηρικτικού πακέτου με υλικό επικοινωνίας, διάχυσης και 
εκμάθησης, με διαδικτυακά εργαλεία και διαδραστική ιστοσελίδα, με στόχο τη μέγιστη αξιοποίησή 
του από τους προβατοτρόφους, τους τεχνικούς συμβούλους, τους επαγγελματίες και  τους 
επιστήμονες. 
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