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Το έτος 2010, η ζωική παραγωγή εκτιμάται ότι ανήλθε, για τα βασικά ζωικά προϊόντα
Εισαγω γές (€)
Εξαγω γές (€)
(κρέας, γάλα, αυγά & μέλι), όπως παρακάτω:

Το
2010,
ζωικήπαραγωγή
παραγωγή
εκτιμάται
ανήλθε,
τα βασικά
ζωικά
προϊόντα
Τοέτος
έτος
2010,να
ηηζωική
εκτιμάται
ότι ότι
ανήλθε,
ταγια
βασικά
ζωικά
προϊόντα
(κρέας,
(ομοίως
αντικατασταθεί
το
παλιό γράφημα
με για
το παρακάτω,
που τροποποιήθηκε
(κρέας,
γάλα,
αυγά
&
μέλι),
όπως
παρακάτω:
ελαφρώς,
ώστε όπως
ο τίτλος
να είναι με μικρά)
γάλα,
αυγά & μέλι),
παρακάτω:
(ομοίως να αντικατασταθεί
το ςπαρακάτω,
που τροποποιήθηκε
Ε κτίμ
η σ το
η Ππαλιό
αρ αγγράφημα
ω γ ή ς Κ ρμε
έατο
2010 (tn ,%)
Eκτίμηση
ελαφρώς, ώστε ο τίτλος
να είναιΠαραγωγής
με μικρά) Κρέατος 2010 (tn,%)
57.320

Β Ο Ο Ε ΙΔ Η (13% )
Ε κτίμη σ η Π αρ αγ ω γ ή ς Κ ρ έατο ς 2010 (tn
,%)
186.581

57.320

70.625

ΠΡ Ο Β ΑΤ Α (15% )

Β Ο Ο Ε ΙΔ Η (13% )
ΑΙΓ Ε Σ (7% )

70.625

186.581

33.872
3.570

ΠΡ Ο Β ΑΤ Α (15% )

Χ Ο ΙΡ Ο Ι (24% )

ΑΙΓ Ε Σ (7% )

Κ Ο Υ ΝΕ Λ ΙΑ (1% )

Χ ΟΥΙΡΛ Ο
(24%
) )
ΠΟ
Ε ΡΙ ΙΚ
Α (40%

111.795

33.872

Κ Οεκτίμηση)
Υ ΝΕ Λ ΙΑ
(ΠΗΓΗ : Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις/Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, 2010-Ά
3.570
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΚΑΙ ΑΥΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010
111.795

(1% )

ΠΟ Υ Λ Ε Ρ ΙΚ Α (40% )

(ΠΗΓΗ: Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις/Δ/νσεις αγροτικής ανάπτυξης)

ΕΙΔΟΣ

3

(ΠΗΓΗ : Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις/Δ/νσεις
Αγροτικής
Ανάπτυξης, 2010-Ά εκτίμηση)
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2. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ
2.1 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ
Η αιγοπροβατοτροφία (μικρά μηρυκαστικά) αποτελεί παραδοσιακά έναν από τους
δυναμικότερους κλάδους στη χώρα µας, συμβάλλοντας κατά 18% περίπου στο συνολικό
αγροτικό εισόδημα. Η παραγωγική αυτή κατεύθυνση στηρίχθηκε στους άφθονους φυσικούς
πόρους και προσαρμόστηκε στις ιδιαίτερες κλιματολογικές και εδαφολογικές συνθήκες
της πατρίδας µας. Το αίγειο και πρόβειο κρέας και γάλα είναι δύο βασικές κατηγορίες
προϊόντων µε µεγάλη οικονοµική σηµασία κι αποτελούν τις κυριότερες πηγές του αγροτικού
εισοδήµατος των κατοίκων των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι
ίσως το δυνατότερο σηµείο του τοµέα είναι η υψηλή ποιότητα του παραγόµενου κρέατος,
ως αποτέλεσµα µιας σειράς παραµέτρων που χαρακτηρίζουν την ελληνική πραγµατικότητα
όπως το εκτατικό σύστηµα εκτροφής, οι εγχώριες φυλές και οι χορηγούµενες ζωοτροφές.
Στην Ε.Ε η εκτροφή προβάτων και αιγών γίνεται κύρια για το κρέας τους ενώ στη χώρα µας
γίνεται για το γάλα τους, χαρακτηριστικά αναφέρετε ότι το 95% των ζώων στην Ελλάδα
αρµέγεται. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό στη χώρα μας εφαρμόζεται σύστημα ποιμενικής εκτατικής εκτροφής, ένα σύστημα που χαρακτηρίζεται από χαμηλές εισροές και στηρίζεται
στη μετακίνηση των ζώων για την εξεύρεση τροφής (βόσκηση).
Η αιγοπροβατοτροφία ασκείται σε μεγάλο ποσοστό (85% των ζώων και 80 % των
εκμεταλλεύσεων περίπου)στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας οι οποίες
αποτελούν το 85% του συνόλου της επιφάνειάς της, αξιοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο
εκτάσεις που από τη φύση τους δεν προσφέρονται για εντατική εκμετάλλευση, όπως ορεινές,
ημιορεινές, με έντονη κλίση, με φτωχή βλάστηση κ.λ.π.
Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται, μια τάση για ανάπτυξη της συστηματικής - σταβλισμένης
αιγο-προβατοτροφίας σε ορισμένες πεδινές περιοχές της χώρας.
Οι μονάδες αυτού του τύπου, που ιδρύονται, κυρίως από νέους αγρότες και από παλαιούς
προοδευτικούς κτηνοτρόφους, διαθέτουν ζώα καλών αποδόσεων, εγχώριων (Χίου, Φριζάρτα,
Σκοπέλου) ή ξένων φυλών (Lacaune).
Αριθμός εκμεταλλεύσεων και ζώων ανά περιφέρεια (στοιχεία ΟΠΕΚΕΠΕ 2009)
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2.2 BOΟΤΡΟΦΙΑ
Στην Ελλάδα εκτρέφονται περίπου 633.656 (ΕΣΥΕ 2008) βοοειδή και παράγονται περίπου
750.000 τόνοι αγελαδινού γάλακτος και 59.000 τόνοι βοείου - µοσχαρίσιου κρέατος.
Στην Ελλάδα εκτρέφονται εγχώριες φυλές (Κοινή Βραχυκερατική, Τήνου, Κατερίνης,
Συκιάς), γαλακτοπαραγωγικές φυλές, κυρίως της φυλής Ασπρόµαυρη (Holstein .Friesian),
κρεοπαραγωγικές φυλές κυρίως Λιµουζέν και Μπλοντ ντ΄ Ακιτέν (Blonde d.Aquitaine) και
µικτής απόδοσης (Φαιά των Άλπεων και Σίµενταλ).
Οι βοοτροφικές επιχειρήσεις, µε βάση την παραγωγική τους κατεύθυνση διακρίνονται σε:
• Μονάδες εκτροφής αγελάδων γαλακτοπαραγωγής
• Μονάδες εκτροφής αγελάδων κρεατοπαραγωγής
• Μονάδες πάχυνσης µοσχαριών
Η κρεατοπαραγωγός βοοτροφία στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από µεγάλο αριθµό µονάδων,
σχετικά µικρής δυναµικότητας, διεσπαρµένων σε όλη τη χώρα. Το ποσοστό συµµετοχής των
συστηµατικών µονάδων στο σύνολο της παραγωγής κυµαίνεται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα.
Οι βοοτροφικές επιχειρήσεις κρεατοπαραγωγής ασχολούνται συνήθως µε την πάχυνση (σε
µικρό βαθµό µε την αναπαραγωγή) ζώων που εισάγονται σε µικρή ηλικία και εν συνεχεία µε
την σφαγή αυτών. Επειδή η παραγωγή µοσχαριών δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών
της χώρας γίνονται αθρόες εισαγωγές µοσχαριών, είτε από ευρωπαϊκές, είτε από τρίτες χώρες.
Όσον αφορά τον κλάδο της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας, κύριο χαρακτηριστικό του
είναι η ταχεία αύξηση του µεγέθους των µονάδων και η αντίστοιχη µείωση του αριθµού των
παραγωγών. Οι Έλληνες αγελαδοτρόφοι είναι ως επί το πλείστον νέοι επιχειρηµατίες, που δεν
βασίζουν τη βιωσιµότητά τους στις άµεσες επιδοτήσεις της Ε.Ε, έχουν προχωρήσει σε πολύ
σηµαντικές επενδύσεις συγκριτικά µε άλλους κλάδους της οικονοµίας και έχουν στόχο τη
δηµιουργία κτηνοτροφικής παράδοσης για τα διάδοχα µέλη της οικογένειας.
Η σύγχρονη ελληνική επιχειρηµατική γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφία συγκεντρώνεται
κυρίως στη Μακεδονία , τη Θράκη και τη Θεσσαλία, ενώ το υπόλοιπο των αγελαδοτροφικών
µονάδων κατανέµεται στην Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα νησιά.
Η διάρθρωση των βοοτροφικών εκµεταλλεύσεων ανάλογα µε τον αριθµό των εκτρεφόµενων
ζώων και ο συνολικός αριθµός αυτών εµφανίζεται στο διάγραµµα που ακολουθεί.
Αριθμός εκμεταλλεύσεων και ζωών κατά περιφέρεια, έτος 2008 (ΕΣΥΕ)
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2.3 ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Η πτηνοτροφία αποτελεί τον πλέον δυναμικό κλάδο της ελληνικής κτηνοτροφίας με την
μεγαλύτερη καθετοποίηση. Ο κλάδος είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την εθνική οικονομία
διότι καλύπτει στο μεγαλύτερο μέρος τις ανάγκες της κατανάλωσης. Η παραγωγή ανέρχεται
περίπου στους 120.000 τον. αυγών και 165.000 τον. κρέατος το χρόνο.
Η Πτηνοτροφία έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έναντι των άλλων κλάδων Ζωικής
Παραγωγής, όπως ταχεία αναπαραγωγή, ικανότητα προσαρμογής σε τεχνικές συνθήκες
εκτροφής και άμεση υιοθέτηση των αποτελεσμάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας
στους τομείς της γενετικής, διατροφής και υγιεινής.
Συνοπτικά, η κατάσταση του κλάδου από πλευράς δομής παραγωγής έχει ως εξής:
Συστηματικές Πτηνοτροφικές Μονάδες Ελλάδας
Μονάδες κρεοπαραγωγής 1350
Μονάδες αναπαραγωγής (Πατρογονικά) 254

Μονάδες αυγοπαραγωγής 361

Μονάδες βιολογικής παραγωγής 7

Το 67% περίπου της παραγωγής αυγών προέρχεται από συστηματικές μονάδες και το
υπόλοιπο από τη χωρική πτηνοτροφία. Ένας σημαντικός αριθμός ελληνικών νοικοκυριών,
ιδιαίτερα στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές αντλεί ένα συμπληρωματικό εισόδημα από
την πώληση των αυγών που παράγουν, τα οποία όπως είναι γνωστό προτιμώνται ιδιαίτερα από
τους καταναλωτές. Η αυτάρκεια της χώρας σε αυγά βρίσκεται στο 95-97% και η κατανάλωση
ανά άτομο είναι 11κιλά/έτος.
Το 90% της παραγωγής κρέατος πουλερικών προέρχεται από συστηματικές εκτροφές και το
10% από χωρικές εκτροφές, που καλύπτουν τοπικές ανάγκες σε ορεινές απομεμακρυσμένες
και νησιωτικές περιοχές. Η αυτάρκεια της χώρας σε κρέας πουλερικών είναι 75% περίπου και
η κατανάλωση κατά άτομο κυμαίνεται μεταξύ 21-23 κιλά/έτος. Στις οργανωμένες επιχειρήσεις
του κλάδου απασχολούνται περί τις 11-12.000 άτομα, ενώ άλλες 3.000 θέσεις εργασίας
συνδέονται άμεσα με τον κλάδο.
Χωροταξικά ο κύριος όγκος της παραγωγής του κρέατος βρίσκεται στις περιφέρειες
Ηπείρου και Στερεάς Ελλάδας. Συνολικά το 80% περίπου της συνολικής ελληνικής παραγωγής
του κρέατος ορνίθων παράγεται στις δύο αυτές περιφέρειες όπου εξακολουθεί να υπάρχει
μια σημαντική δυναμική ανάπτυξης του κλάδου. Σε ότι αφορά την παραγωγή αυγών αυτή
κατανέμεται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα όμως ένας μεγάλος μέρος της βρίσκεται στην
περιφέρεια Αττικής.
Ο κύριος όγκος παραγωγής αυγών βρίσκεται στην περιφέρεια Αττικής όπου παράγεται
σχεδόν η μισή παραγωγή αυγών της Ελλάδας. Όμως η Αττική δεν προσφέρεται για περαιτέρω
ανάπτυξη του κλάδου.
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2.4 XOΙΡΟΤΡΟΦΙΑ
Η χοιροτροφία στην Ελλάδα θεωρείται από τους περισσότερους δυναμικούς κλάδους της
κτηνοτροφίας και της αγροτικής της οικονομίας. Καλύπτει το 25% της εγχώριας παραγωγής
κρέατος με ποσοστό αυτάρκειας περίπου 35%. Η παραγωγή χοιρείου κρέατος που το 2009
ανήλθε σε 115.000 τόνους προέρχεται από παραγωγικό υλικό 100.000 χοιρομητέρων εκ των
οποίων το 80% εντατικής εκτροφής. Ο τομέας παρέχει απασχόληση σε χιλιάδες οικογένειες. Η
διαρκώς αυξανόμενη κατανάλωση χοιρινού κρέατος σε συνδυασμό με τις υψηλές απαιτήσεις
των καταναλωτών διαμορφώνουν νέες συνθήκες ανταγωνισμού. Η εφαρμογή σύγχρονων
μορφών οργάνωσης της παραγωγής, με ταυτόχρονη τήρηση κανόνων που αφορούν τη δημόσια
υγεία. Την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, αναμένεται να οδηγήσει σε ανάπτυξη του
κλάδου και ανάδειξη της ποιότητας των προϊόντων χοιροτροφίας.
Το µεγαλύτερο µέρος της εγχώριας παραγωγής χοιρινού κρέατος συγκεντρώνεται
στις περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Στερεάς Ελλάδας
(συµπεριλαµβανοµένης της Εύβοιας - εκτός της Αττικής), της Θεσσαλίας, της Δυτικής
Ελλάδας, και της Αν. Μακεδονίας/Θράκης.

2.5 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

Αριθμός κυψελών ανά Περιφέρεια

Αριθμός κυψελών
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2.6 ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ
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3. ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
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Αριθμός παραγωγών παρασκευαστών
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Σύνθετες ζωοτροφές Πρώτες ύλες
βαμβακόπιτα, κλπ και οι σύνθετες ζωοτροφές,
π.χ. μίγματα. Οι εισαγωγές ζωοτροφών αφορούν4. πρώτες
ύλες όπως οι δημητριακοί καρποί
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
και κυρίως πρώτες ύλες που δε παράγονται στηνΣκοπός
Χώρα
μας
(πχΒελτίωσης
σογιάλευρο,
ιχθυάλευρα,
κλπ).
της Γενετικής
είναι η ανάπτυξη
μεθόδων και
στρατηγικών
για τη δημιουργία
ζώων
τα οποία αυξάνουν
την παραγωγικότητα
της
). Οι ανάγκες της χώρας μας σε σύνθετες ζωοτροφές
σχεδόν
καλύπτονται
από
την
εγχώρια
κτηνοτροφίας, δηλαδή καθιστούν τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπό τις
εκάστοτε
επικρατούσες
οικολογικές
και τεχνικοοικονομικές
συνθήκες πιο
παραγωγή. Από άλλα κράτη μέλη ή από τρίτες
χώρες
προέχονται
ελάχιστες
ποσότητες
κερδοφόρες.
που αφορούν κυρίως ζωοτροφές για κατοικίδια ζώα ή άλλες ειδικευμένες ζωοτροφές. Οι
Στις δραστηριότητες της Γενετικής Βελτίωσης περιλαμβάνονται:
πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή
των ζώων προέρχονται από άλλες
• Ταυτοποίηση και καταγραφή των ατομικών στοιχείων των ζώων στις
αναπαραγωγικές
εκμεταλλεύσεις.
κοινοτικές χώρες ή από τρίτες χώρες. Σήμερα,• με
εξαίρεση
των κτηνοτροφικών μονάδων
Εγγραφή των ζώων στα γενεαλογικά βιβλία.
που παράγουν ζωοτροφές για ιδιοκατανάλωση,
δραστηριοποιούνται
εγκεκριμένες
• Τήρηση
και ενημέρωση των μητρώων1600
εκτροφής.
• Διενέργεια του ελέγχου των αποδόσεων γαλακτοπαραγωγής με επίσημες
εγγεγραμμένες επιχειρήσεις ζωοτροφών οι οποίοι
είναι
παραγωγοί
πρώτων
υλών,
συνθέτων
μεθόδους.
Μεταφορά και εισαγωγή των στοιχείων ελέγχου σε βάσεις δεδομένων και
ζωοτροφών, προμιγμάτων προσθέτων υλών και •ενδιάμεσοι
αυτών
των
προϊόντων.
επεξεργασία των στοιχείων.
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•
•
•
•

Εκτίμηση της βελτιωτικής ικανότητας των ζώων.
Δημοσιοποίηση των επεξεργασμένων στοιχείων αποδόσεων.
Έκδοση πιστοποιητικών γενεαλογίας των ζώων.
Παροχή συμβουλών για την ορθολογική διαχείριση των κτηνοτροφικών

4. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
Σκοπός της Γενετικής Βελτίωσης είναι η ανάπτυξη μεθόδων και στρατηγικών για τη
δημιουργία ζώων τα οποία αυξάνουν την παραγωγικότητα της κτηνοτροφίας, δηλαδή
καθιστούν τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις υπό τις εκάστοτε επικρατούσες οικολογικές
και τεχνικοοικονομικές συνθήκες πιο κερδοφόρες.
Στις δραστηριότητες της Γενετικής Βελτίωσης περιλαμβάνονται:
• Ταυτοποίηση και καταγραφή των ατομικών στοιχείων των ζώων στις αναπαραγωγικές
εκμεταλλεύσεις.
• Εγγραφή των ζώων στα γενεαλογικά βιβλία.
• Τήρηση και ενημέρωση των μητρώων εκτροφής.
• Διενέργεια του ελέγχου των αποδόσεων γαλακτοπαραγωγής με επίσημες μεθόδους.
• Μεταφορά και εισαγωγή των στοιχείων ελέγχου σε βάσεις δεδομένων και επεξεργασία
των στοιχείων.
• Εκτίμηση της βελτιωτικής ικανότητας των ζώων.
• Δημοσιοποίηση των επεξεργασμένων στοιχείων αποδόσεων.
• Έκδοση πιστοποιητικών γενεαλογίας των ζώων.
• Παροχή συμβουλών για την ορθολογική διαχείριση των κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων.
Τα προγράμματα γενετικής βελτίωσης αποτελούν βασικό εργαλείο τόσο για την βελτίωση
και αξιοποίηση των εγχώριων φυλών αγροτικών ζώων όσο και της ανάπτυξης και βελτίωσης
των συστημάτων διαχείρισης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Επιπλέον, προσφέρουν
τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία για τον εθνικό προγραμματισμό και την άσκηση της
κατάλληλης κτηνοτροφικής πολιτικής του κράτους. Η αξιοποίηση του ζωικού γενετικού
υλικού γίνεται αποκλειστικά με τα προγράμματα γενετικής βελτίωσης και έχει ως σκοπό τη
δημιουργία ζώων τα οποία αυξάνουν την παραγωγικότητα της κτηνοτροφίας.
Εκτός από τα προγράμματα γενετικής βελτίωσης εφαρμόζονται και προγράμματα διατήρησης
σπάνιων φυλών αγροτικών. Τα προγράμματα διάσωσης-διατήρησης σπάνιων φυλών έχουν ως
σκοπό την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την διατήρηση της βιοποικιλότητας
με πιθανή μελλοντική αξιοποίηση του γενετικού υλικού.

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΗΜΕΝΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
(ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ)
Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας, μέσω και της βελτιστοποίησης της
ποιότητας των προϊόντων της, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των εκμεταλλεύσεων και
η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου με δράσεις φιλικές προς το περιβάλλον αποτελούν
προτεραιότητες για το Υπουργείο Γεωργίας. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η αναβάθμιση
και η πιστοποίηση της ποιότητάς και η παραγωγή επώνυμων ελληνικών κτηνοτροφικών
προϊόντων, τα οποία θα καλύπτουν τις σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες, και θα αποφέρουν
προστιθέμενη αξία στον κτηνοτρόφο και στην οικονομία.Τα προϊόντα ποπ ζωικής προέλευσης
παρατίθενται στον επόμενο πίνακα:
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Tα 20 ελληνικά τυριά ΠΟΠ

Ονομασία τυριού ΠΟΠ

Οριοθέτηση περιοχής προέλευσης
του γάλακτος και παραγωγής του
τυριού

Είδος γάλακτος, κρέμας και τυρογάλακτος

1.

Φέτα

Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, Στερεά
Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ν. Λέσβου,
Θεσσαλία

γάλα πρόβειο ή μίγμα πρόβειου και γίδινου έως
30% κ.β.

2.

Κασέρι

Μακεδονία, Θεσσαλία, Ν. Λέσβου, Ν.
Ξάνθης

γάλα πρόβειο ή μίγμα πρόβειου και γίδινου έως
20% κ.β.

3.

Μανούρι

Θεσσαλία, Κεντρική και Δυτική
Μακεδονία

τυρόγαλα από πρόβειο ή γίδινο γάλα ή μίγμα
αυτών και γάλα πρόβειο ή γίδινο ή κρέμα αυτού

4.

Γαλοτύρι

Ήπειρος, Θεσσαλία

γάλα πρόβειο, γίδινο ή μίγματα αυτών

5.

Κεφαλογραβιέρα

Δυτ. Μακεδονία, Ήπειρος,
Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία

γάλα πρόβειο ή μίγμα πρόβειου και γίδινου έως
10% κ.β.

6.

Καλαθάκι Λήμνου

Νήσος Λήμνου

γάλα πρόβειο ή μίγμα πρόβειου με γίδινο έως
30% κ.β.

7.

Γραβιέρα Αγράφων

περιοχή Αγράφων

γάλα πρόβειο ή μίγμα πρόβειου με γίδινο έως
30% κ.β.

8.

Κοπανιστή

Νομός Κυκλάδων

γάλα αγελαδινό, πρόβειο ή γίδινο

9.

Γραβιέρα Κρήτης

Νήσος Κρήτης

γάλα πρόβειο ή μίγμα πρόβειου με γίδινο έως
20% κ.β.

10.

Κατίκι Δομοκού

περιοχή Δομοκού

γάλα γίδινο ή μίγμα αυτού με πρόβειο

11.

Ξυνομυζήθρα Κρήτης

Νήσος Κρήτης

τυρόγαλα από γάλα πρόβειο, γίδινο ή μίγμα
αυτών

12.

Σαν Μιχάλη

Νήσος Σύρος

γάλα αγελαδινό

13.

Μετσοβόνε

επαρχία Μετσόβου

γάλα αγελαδινό, ή μίγμα αυτού με γάλα πρόβειο
και γίδινο μέχρι 20 % κ.β.

14.

Γραβιέρα Νάξου

Νήσος Νάξου

γάλα αγελαδινό, ή μίγμα αυτού με γάλα πρόβειο
και γίδινο μέχρι 20 % κ.β.

15.

Πηχτόγαλο Χανίων

Νομός Χανίων

γάλα γίδινο ή πρόβειο ή μίγματα αυτών

16.

Ανεβατό

17.

Μπάτζιος

18.

Φορμαέλα Αράχωβας
Παρνασσού

Δήμος Αράχωβας

γάλα γίδινο ή πρόβειο ή μίγματα αυτών

19.

Σφέλα

Νομός Μεσσηνίας και Νομός Λακωνίας

γάλα πρόβειο ή γίδινο ή μίγματα αυτών

20.

Λαδοτύρι Μυτιλήνης

Νήσος Λέσβος

γάλα πρόβειο ή μίγμα αυτού με γίδινο

Νομός Γρεβενών και Επαρχία Βοΐου
Κοζάνης
Θεσσαλία, Κεντρική και Δυτική
Μακεδονία

γάλα πρόβειο ή γίδινο ή μίγματα αυτών
γάλα πρόβειο ή γίδινο ή μίγματα αυτών

TA ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΠ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια (ΠΟΠ)

Αρκαδίας

Αρνάκι – Κατσικάκι Ελασσόνας (ΠΟΠ)

Θεσσαλίας

6. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
Οι στόχοι και οι πολιτικές του ΥΠΑΑΤ έχουν βασικό στόχο στην αύξηση της συμμετοχής
του κτηνοτροφικού τομέα στο συνολικό γεωργικό προϊόν, βελτιώνοντας έτσι και το εμπορικό
ισοζύγιο στο γεωργικό τομέα. Περιγράφονται συνοπτικά ως εξής:
• Στροφή σε ένα σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο βιώσιμης και πράσινης ανάπτυξης, που
προσδίδει ταυτότητα και υψηλή διατροφική αξία στο προϊόν, διασφαλίζει την ποιότητα
και προβολή του, και διαχειρίζεται με αειφορία τους φυσικούς πόρους.
• Προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών και εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας.
• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας.
• Ανάδειξη και διαφύλαξη της προστιθέμενης αξίας των κτηνοτροφικών προϊόντων.
• Ενίσχυση της διαφάνειας της αγοράς, με μέτρα όπως η συγκρότηση Μητρώου Εμπόρων
– Εισαγωγέων Κρέατος και Κρεοπωλών, σε συνδυασμό με το σύστημα ηλεκτρονικής
διασύνδεσης των σφαγείων.
• Ενίσχυση των συλλογικών δομών (Οργανώσεις Παραγωγών – Διεπαγγελματικές
Οργανώσεις) των γεωργών.
• Συγκρότηση Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
• Προώθηση της βιολογικής κτηνοτροφίας και της ολοκληρωμένης διαχείρισης, με στόχο
την ανάδειξη πιστοποιημένων κτηνοτροφικών προϊόντων.
• Ανάπτυξη μεθόδων και στρατηγικών για την γενετική βελτίωση των αγροτικών ζώων
στην Ελλάδα.
• Καθετοποίηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
• Απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
• Δικαιότερη καταβολή των αποζημιώσεων μέσω ΕΛΓΑ, με διαχωρισμό των ασφαλιστικών
εισφορών που αφορούν την κτηνοτροφία.
• Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.
• Προώθηση του θεσμού του εγκεκριμένου κτηνίατρου, με στόχο την υποστήριξη των
κτηνοτρόφων και με κοινοτική χρηματοδότηση.
• Επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, με βάση την έρευνα και την καινοτομία.
• Εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των κτηνοτρόφων.
• Ανάληψη δράσεων και εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος και της
πολιτιστικής κληρονομιάς, με την προώθηση παραγωγικών πρακτικών που προάγουν την
αειφορία και τον χαρακτήρα της υπαίθρου.
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
Για τη στήριξη, προστασία και προώθηση της εθνικής παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων
και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, εκτός των ενισχύσεων που χορηγούνται για
τη στήριξη του εισοδήματος των γεωργών (ενιαία ενίσχυση), ενισχύονται και δράσεις για
τη βελτίωση-εκσυγχρονισμό της πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποίησης-εμπορίας
αντίστοιχα. Πρόσθετα μέτρα λαμβάνονται για τη βελτίωση και ανάπτυξη της κτηνοτροφίας,
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για τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και
την προστασία τους από αθέμιτο ανταγωνισμό (εισαγωγές), καθώς και τη στήριξη του
εισοδήματος των κτηνοτρόφων των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.
Ειδικότερα χορηγούνται ενισχύσεις για δράσεις όπως:
- εγκατάσταση νέων γεωργών
- σχέδια βελτίωσης συμπεριλαμβανομένων μικρών σχεδίων για την κτηνοτροφία 		
(σε ότι αφορά τους κτηνοτρόφους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών το ποσοστό
ενίσχυσης είναι κατά 10% υψηλότερο)
- εφαρμογή γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων
- γενετική βελτίωση ζώων
- εξισωτική αποζημίωση
- ολοκληρωμένη ανάπτυξη αγροτικού χώρου (ΟΠΑΧ).
 Ειδική στήριξη βοοτρόφων – αιγοπροβατοτρόφων
Για την τριετία 2010-2012 θα διατεθούν 13,6 εκ. € το χρόνο σαν πρόσθετες ενισχύσεις στους
κτηνοτρόφους που διατηρούν μοσχίδες κρεοπαραγωγής για αναπαραγωγή και θηλάζουσες
αγελάδες (αγελάδες κρεοπαραγωγής) στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Επιπλέον
ενίσχυση δικαιούνται όσα ζώα είναι εγγεγραμμένα στα γενεαλογικά βιβλία της χώρας.
Επίσης για την ίδια περίοδο θα διατεθούν 26,4 εκ. € το χρόνο στους κτηνοτρόφους που
διατηρούν πάνω από 50 προβατίνες ή αίγες σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, εφόσον
πρόκειται για παραδοσιακές ντόπιες φυλές και τα ζώα είναι εγγεγραμμένα σε γενεαλογικά
βιβλία. Ενισχύσεις θα χορηγηθούν επίσης στους μετακινούμενους στις ορεινές και μειονεκτικές
περιοχές.
 Μέτρα διαφάνειας της αγοράς κρέατος και γάλακτος και προστασίας των αγροτικών
προϊόντων από τις εισαγωγές και «Ελληνοποιήσεις»
Για την προστασία της εγχώριας παραγωγής, της αντιμετώπισης του προβλήματος των
ελληνοποιήσεων και την εξυγίανση του κυκλώματος εμπορίας και διακίνησης κρέατος έχουν
εκδοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφάσεις σχετικά με :
• «Αναγραφόμενα στοιχεία σχετικά με την καταγωγή-προέλευση του κρέατος στις ετικέτες
ζυγιστικών μηχανών κατά τη λιανική πώληση κρέατος και μέτρα ελέγχου επιχειρήσεων λιανικής
πώλησης κρέατος». • «Τήρηση μηνιαίων ισοζυγίων αγορών και πωλήσεων βόειου, χοίρειου και
αιγοπρόβειου κρέατος, μέτρα ελέγχου της παραγωγής, μεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης
και εμπορίας των κρεάτων αυτών καθώς και καθορισμός των υπόχρεων καταβολής ειδικής
εισφοράς κρέατος». • «Μέτρα για τον έλεγχο της παραγωγής, αξιοποίησης, μεταποίησης,
τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα» (ισοζύγια
γάλακτος)  • «Διαδικτυακή σύνδεση σφαγείων – ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. και λοιπών φορέων» με στόχο
την παρακολούθηση των σφαγών. •  «Λειτουργία Μητρώου Εμπόρων – Εισαγωγέων Κρέατος
και Κρεοπωλών.»
Με τα νέα αυτά μέτρα επιτυγχάνεται η αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών
κατά την εμπορία των κρεάτων στην ελληνική επικράτεια (παράνομες εισαγωγές και
ελληνοποιήσεις), η καταπολέμηση της απάτης και η διασφάλιση της διαφάνειας των τιμών σε
όλο το μήκος της διατροφικής αλυσίδας προς όφελος των παραγωγών και των καταναλωτών.
Επιπλέον αυτών των μέτρων βάσει κοινοτικών κανονισμών, εφαρμόζεται η επισήμανση
του βοείου - μοσχαρίσιου κρέατος, με την οποία εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα και
πληροφορείται ο καταναλωτής για την προέλευση του κρέατος.
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 Μέτρα στήριξης στον γαλακτοκομικό τομέα
Ενίσχυση επενδύσεων για την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδων παραγωγής
γαλακτοκομικών προϊόντων στο πλαίσιο του μέτρου 1.2.3 Α «Αύξηση της αξίας των
γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος
Μπαλτατζής».Κατανομή κάθε έτος ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος από το Εθνικό
Απόθεμα σε παραγωγούς με πραγματικές ανάγκες κατόπιν αίτησης σε προθεσμίες που
ανακοινώνονται ευρέως. Υλοποιείται ετησίως κοινοτικό πρόγραμμα δωρεάν διανομής τυριών
σε απόρους της χώρας συνολικού προϋπολογισμού περίπου 10.000.000 €. Εκτός από
τον κοινωνικό χαρακτήρα του έργου το πρόγραμμα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της
αγοράς και προσφέρει διέξοδο στην παραγωγή τυριών της χώρας. Στα πλαίσια εφαρμογής
Κανονισμών (3/2008, 501/2008), σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών
προϊόντων στην εσωτερική αγορά και τις τρίτες χώρες, υποβάλλονται κατ’ έτος προγράμματα
προώθησης γεωργικών προϊόντων.
 Μέτρα στήριξης στον τομέα του κρέατος
Ενίσχυση επενδύσεων για την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδων επεξεργασίας
κρέατος και κρεατοσκευασμάτων στο πλαίσιο του μέτρου 1.2.3 Α του Καν (ΕΚ) 1698/2005
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
 Μέτρα στήριξης στον τομέα Μελισσοκομίας
• Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας
Καν(ΕΚ)1234/07 με ποσό 5,6 εκατ € που αφορά:
-Τεχνική, επιστημονική και διοικητική στήριξη των μελισσοκόμων με την υλοποίηση 		
δράσεων όπως η «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας», η «Λειτουργία 			
Ηλεκτρονικού Δικτύου Μελισσοκομίας (www.melinet.gr), οι «Ταχύρρυθμες 			
εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων».
- Στήριξη του εισοδήματος των επαγγελματιών μελισσοκόμων με μέτρα όπως η 			
«Οικονομική ενίσχυση της νομαδικής μελισσοκομίας» και η «Αντικατάσταση κυψελών».
Ταυτοποίηση, ανάδειξη, προώθηση, και στήριξη όλων των προϊόντων της μελισσοκομίας
μέλι, βασιλικός πολτός, γύρη, πρόπολη, κερί, δηλητήριο.
• Τροποποίηση της αγορανομικής διάταξης σε ότι αφορά στο μέλι, προκειμένου να
προστατευθεί το καταναλωτικό κοινό και οι Έλληνες μελισσοκόμοι από φαινόμενα νοθείας
και «ελληνοποίησης» εισαγόμενων προϊόντων.
• Ο κλάδος επίσης εντάσσεται στα οριζόντια μέτρα του Υπουργείου: 4η Προγραμματική
Περίοδος Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέξανδρος Μπαλτατζής (π.χ. Πρόγραμμα
Νέων Αγροτών, Σχέδια Βελτίωσης, Επενδύσεις στη μεταποίηση – εμπορία γεωργικών
προϊόντων).
 Μέτρα στήριξης στον τομέα Σηροτροφίας
• Ενίσχυση για την εκτροφή μεταξοσκωλήκων και παραγωγή κουκουλιών Καν(ΕΚ)1234/07
ύψους 650.000€.
• Ο κλάδος επίσης εντάσσεται στα οριζόντια μέτρα του Υπουργείου: 4η Προγραμματική
Περίοδος Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Αλέξανδρος Μπαλτατζής (π.χ. Πρόγραμμα
Νέων Αγροτών, Σχέδια Βελτίωσης, Επενδύσεις στη μεταποίηση – εμπορία γεωργικών
προϊόντων, δάσωση γεωργικών εκτάσεων), τόσο για την παραγωγή μεταξιού όσο και για
την παραγωγή μεταξόσπορου.
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 Ειδικά μέτρα στήριξης των νησιών
Σύμφωνα με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς (ΕΚ) 1405/06 και 1914/06 προβλέπονται ειδικά
μέτρα στήριξης των νησιών των οποίων η ιδιαίτερη γεωγραφική θέση, δημιουργεί μεγάλα
προβλήματα στους εφοδιασμούς σε τρόφιμα και γεωργικά προϊόντα.. Τα μέτρα αυτά
αποσκοπούν στο να αντισταθμίζονται οι επιπλέον δαπάνες που προκύπτουν λόγω του
απόκεντρου και νησιωτικού χαρακτήρα αλλά και της μεγάλης απόστασης από την ηπειρωτική
Ελλάδα, μέσω της ενίσχυσης της μεταφοράς πρώτων υλών στα μικρά νησιά, με τελικό σκοπό
να επωφελούνται οι κτηνοτρόφοι.
•

Στο πλαίσιο εφαρμογής Καν (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου από το 2011 θα 		
διατεθούν 2.250.000€ για την ενίσχυση της παραγωγής γάλακτος που χρησιμοποιείται
στην παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους πλην 		
Κρήτης και Εύβοιας.

•

Επίσης ενισχύεται η υλοποίηση πρωτοβουλιών των Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών 		
που δραστηριοποιούνται στα νησιά αυτά, με σκοπό την ανάδειξη του προϊόντος 		
και την αντιμετώπιση των δυσχερειών που οφείλονται στον απομονωμένο χαρακτήρα
των περιοχών αυτών με ποσό 1.194.180€ που αντιστοιχεί σε περίπου 150.000 tn 		
ζωοτροφών.
Επιπρόσθετα, ενισχύεται η μεταφορά ζωοτροφών (και αλεύρων) για την κάλυψη 		
των τοπικών αναγκών με το συνολικό ποσό των 4.566.000€. Πρόσφατα δε, 			
επετεύχθη η ενίσχυση της καλλιέργειας της ντόπιας ποικιλίας κριθαριού της νήσου 		
Λήμνου με το ποσό των 500.000€.

 Γενετική Βελτίωση
Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, Μέτρο 214, εφαρμόζεται
η Δράση 3.4. «Διατήρηση Γενετικών Πόρων στην Κτηνοτροφία». Η εν λόγω δράση αποτελεί
πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης ζώων και τήρησης γενεαλογικών βιβλίων των εγχώριων φυλών αγροτικών ζώων της Χώρας και ειδικότερα περιλαμβάνει:
•
•
•

Συλλογή - τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση-διατήρηση
γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων.
Ατομικός έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης των ζώων και ο
προσδιορισμός της γενετικής ποιότητάς τους..
Ενημέρωση και παροχή συμβουλών για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου για την
κάθε περιοχή και κτηνοτρόφο ζωικού γενετικού υλικού

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης 3.4. «Διατήρηση Γενετικών Πόρων στην
Κτηνοτροφία» ανέρχεται σε 22,4 εκ.€.
Σκοπός του προγράμματος είναι να καταστεί δυνατή η ανταγωνιστικότητα των εκμεταλλεύσεων
σε συνδυασμό με τη διατήρηση των περιβαλλοντικών συνθηκών της χώρας, με την επιλογή
του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού αναπαραγωγικού υλικού.
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7. ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΠΑΣΕΓΕΣ
Αρκαδίας 26 - Αθήνα Τηλ. 210 7499400
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
Αρκαδίας 26 - Αθήνα (ΠΑΣΕΓΕΣ) Τηλ. 210 7499423 / 429
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
Δημητρίου και Καραολή 9 Νέα Ραιδεστός Θέρμης –57007 Θεσ/νίκη τηλ : 2310-466716
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΟΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γλάδστωνος 5, 106 77 Αθήνα, Τηλ, fax. 210 3303366
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Πεντάλοφος Θεσσαλονίκης, 54 500 Τηλ. 23940 24879
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ
(ΚΡΕΑΤ/ΓΗΣ) Καλαμπάκα, Τηλ. 24310 23600
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ
Νταή 3Β, 42100, Τρίκαλα, τηλ.24310 23600, fax. 24310 70200,
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Λεωφόρος 62 Μαρτύρων , Ηράκλειο, Τηλέφωνο: 2810-257244
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΓΑΛ/ΓΩΓΗΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ
Περσεφόνης 7, Λάρισα , Τηλ. 2410 751172
ΒΟΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
Τηλ. 23310 67900
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Καρόλου 28, Αθήνα, 10437, Τηλέφωνο 210-5225090
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ
Κεντρική Κλαδική Συνεταιριστική Ένωση
Πτηνοτροφικών Προϊόντων. Αγ. Κων/νου 12 ,τηλ :210-5235248
Σ.Π.Ε.Ε., Σύνδεσμος Πτηνοτροφικών Επιχειρήσεων Ελλάδας.
Μενάνδρου 54 , 210-5238190
ΕΝΩΣΗ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΙΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
10 χλ.μ. Θεσ/νίκης – Λαγκαδά, Δερβένι, Τ.Θ. 4, Λαγκαδάς 57 200 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 23940 73286, 23940 20269
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ ΦΥΛΗΣ ΧΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
7ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θες/νίκης – Κιλκίς τηλ : 2310-778948
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
Πλ. Μοριχόβου 1, 54625 Θεσ/νίκη τηλ : 2310-551372
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
«ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ»
26Ο χλμ εθνικής οδού Θες/νίκης – Πολυγύρου, Τηλ. 23730-23960
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κούμα 4, Λάρισα, Τηλ. 2410-533366

Επιμέλεια κειμένων:
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Βερανζέρου 46
10438 Αθήνα
Τηλ.2105271651-2
E- mail: ve46u064@minagric.gr
Επιμέλεια εκτύπωσης:
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19
11253 Αθήνα
Τηλ. 2102128208
E- mail: pasku055@minagric.gr

