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Αρ. Ζώων Είδος Ζώου 
Κατανάλωση  

Κg/κεφαλή/έτος 

380.000 Βοοειδή 15 

9.000.000 Πρόβατα 

9 
3.500.000 Αίγες 

800.000 Χοίροι 30 

110.000.000 Πουλερικά 22 

Η κτηνοτροφία στην Ελλάδα σήμερα 

Πηγή: ΕΔΟΚ (Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος) 2014 













Οικονομικά στοιχεία 



 Από τα περίπου 6 δις ευρώ που δαπανά η Ελλάδα ετησίως για 

την εισαγωγή προϊόντων, το 1/3 περίπου δηλ. τα 2 δις ευρώ 

ξοδεύονται για την εισαγωγή ζωοκομικών προϊόντων. 
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 Το 2013 ξοδεύτηκαν για την εισαγωγή προϊόντων κρέατος και 

αλλαντικών 1.122 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για την εισαγωγή 

γαλακτοκομικών προϊόντων 824 εκατομμύρια ευρώ. 
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 Η κτηνοτροφία με στοιχεία του 2014 συνεισφέρει στη χώρα μας 

μόλις και μετά βίας το 30% της συνολικής αγροτικής 

παραγωγής, αξιοποιώντας  

   3 εκατομμύρια τόνους σιτηρών,  

           2,5 εκατομμύρια τόνους αραβόσιτου και  

           2 εκατομμύρια τόνους σανού μηδικής, 

 μεταποιώντας περίπου 8 εκατομμύρια στρέμματα γης και 

αξιοποιώντας  με τον καλύτερο τρόπο ορεινές, ημιορεινές και 

τις άγονες περιοχές της χώρας μας.    

Οικονομικά στοιχεία 

Πηγή: Ημερίδα ΓΕΩΤΕΕ (ΚΑΠ & Ανάπτυξης Κτηνοτροφίας, Προβλήματα-προτάσεις-προοπτικές), ΑΓΡΟΤΙΚΑ 2016 



Οικονομικός αντίκτυπος της Κτηνοτροφικής Παραγωγής 

Έχει εκτιμηθεί ότι από την πρωτογενή κτηνοτροφική παραγωγή 

εξαρτώνται περίπου 15.000 επιχειρήσεις 
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Το 30% της οικονομίας της Φυτικής Παραγωγής εξαρτάται από την 

ύπαρξη και τη λειτουργία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων  
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 Οικονομικό κλίμα (Έλλειψη ρευστότητας, υπερφορολόγηση, υψηλό κόστος 

παραγωγής, υπερχρέωση) και έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού για την κτηνοτροφία 

από την πολιτεία 
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 Υψηλό κόστος διατροφής:  70% κρεοπαραγωγός πτηνοτροφία 
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 Η εμπορία και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ζωοκομικών προϊόντων  
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ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΖΩΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΟΡΑ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ 

Πηγή: Ημερίδα ΓΕΩΤΕΕ (ΚΑΠ & Ανάπτυξης Κτηνοτροφίας, Προβλήματα-προτάσεις-προοπτικές), ΑΓΡΟΤΙΚΑ 2016 



Η παγκόσμια ζήτηση τροφίμων αυξάνεται 

1,7% ετησίως και μέχρι το 2050 η αγροτική και 

κτηνοτροφική παραγωγή θα αυξηθεί κατά 

60%. 
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Η παγκόσμια ζήτηση τροφίμων αυξάνεται 

1,7% ετησίως και μέχρι το 2050 η αγροτική και 

κτηνοτροφική παραγωγή θα αυξηθεί κατά 

60%. 

Η Ε.Ε. σε έκθεση της προβλέπει ότι οι 

προοπτικές για την παγκόσμια αγορά είναι 

θετικές για το κρέας και τα γαλακτοκομικά 

προϊόντα.  
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Πηγή φωτογραφιών: Google 



Η εξαγωγές για το τυρί φέτα και το ελληνικό 

γιαούρτι έφτασαν τα 400 εκατ. € με αυξητικές 

τάσεις και με πολύ μεγάλη ζήτηση. 
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 Τα αίγιο φρέσκο γάλα για κατανάλωση έχει 

μεγάλη ζήτηση με πολύ καλές προοπτικές 

λόγω και της αυξημένης ζήτησης από την 

Κίνα.   
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των αθρόων εισαγωγών ζώντων ζώων 

 

 



 η αύξηση του βαθμού εκσυγχρονισμού και της τεχνολογικής 

διείσδυσης στην Ελληνική αιγοπροβατοτροφία παρότι αποτελεί τον 

σημαντικότερο κλάδο της Ζωικής Παραγωγής με παράδοση αιώνων  

 
 

Πηγή φωτογραφιών: Google 



 η αύξηση του βαθμού εκσυγχρονισμού και της τεχνολογικής 

διείσδυσης στην Ελληνική αιγοπροβατοτροφία παρότι αποτελεί τον 

σημαντικότερο κλάδο της Ζωικής Παραγωγής με παράδοση αιώνων  

 

 η εκπαίδευση των κτηνοτρόφων για βιώσιμη και οργανωμένη 

κτηνοτροφία 

 

 
 

Πηγή φωτογραφιών: Google 



 η αύξηση του βαθμού εκσυγχρονισμού και της τεχνολογικής 

διείσδυσης στην Ελληνική αιγοπροβατοτροφία παρότι αποτελεί τον 

σημαντικότερο κλάδο της Ζωικής Παραγωγής με παράδοση αιώνων  

 

 η εκπαίδευση των κτηνοτρόφων για βιώσιμη και οργανωμένη 

κτηνοτροφία 

 

  η δημιουργία κτηνοτροφικών πάρκων ζώων σε μειονεκτικές 

περιοχές με ταυτόχρονη εξασφάλιση των αναγκαίων υποδομών 

(οδική πρόσβαση, νερό, ηλεκτρικό δίκτυο, βιολογικός καθαρισμός 

λυμάτων & αποβλήτων των κτηνοτροφικών μονάδων) και με την 

πλήρη τεχνική και επιστημονική υποστήριξη 
 

Πηγή φωτογραφιών: Google 



 η αύξηση του βαθμού εκσυγχρονισμού και της τεχνολογικής 

διείσδυσης στην Ελληνική αιγοπροβατοτροφία παρότι αποτελεί τον 

σημαντικότερο κλάδο της Ζωικής Παραγωγής με παράδοση αιώνων  

 

 η εκπαίδευση των κτηνοτρόφων για βιώσιμη και οργανωμένη 

κτηνοτροφία 

 

  η δημιουργία κτηνοτροφικών πάρκων ζώων σε μειονεκτικές 

περιοχές με ταυτόχρονη εξασφάλιση των αναγκαίων υποδομών 

(οδική πρόσβαση, νερό, ηλεκτρικό δίκτυο, βιολογικός καθαρισμός 

λυμάτων & αποβλήτων των κτηνοτροφικών μονάδων) και με την 

πλήρη τεχνική και επιστημονική υποστήριξη 
 

Πηγή φωτογραφιών: Google 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 

Πηγή φωτογραφίας: έκδοση για την Ελληνική Κτηνοτροφία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Αθήνα 2011.  


