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• Εκμεταλλεύονται μια άγονη βραχώδης έκταση, δεν έχουν στην διάθεση τους τα λιβάδια των

ευρωπαίων συναδέλφων τους, αλλά ούτε τις πεδινές εκτάσεις των διπλανών χωριών.
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ευρωπαίων συναδέλφων τους, αλλά ούτε τις πεδινές εκτάσεις των διπλανών χωριών.

• Οι αυστηρά υποβαθμισμένοι βοσκότοποι λόγω της συνεχούς, παρατεταμένης χρήσης τους από

δυσανάλογο αριθμό ζώων σημαίνει απλά πολύ περπάτημα (15-20 χιλ) για να ικανοποιήσουν τις

διατροφικές ανάγκες τους.
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• Η περίοδος βόσκησης είναι αυστηρά συρρικνωμένη, στην καλύτερη περίπτωση 5-5,5 μήνες και από

εκεί και πέρα ταΐζουν τα ζώα τους με τροφές που αγοράζουν.
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εκεί και πέρα ταΐζουν τα ζώα τους με τροφές που αγοράζουν.

• Η κτηνοτροφία πλέον χρειάζεται διαρκή και συνεχή υποστήριξη, από επιστημονικό προσωπικό, την

οποία και δεν έχουμε. Είμαστε ένα ορεινό κτηνοτροφικό χωριό, χωρίς κτηνιατρείο. Πριν από χρόνια,

μια φορά την εβδομάδα μας επισκέπτονταν κτηνίατρος. Θα μπορούσε η πολιτεία να μας βοηθήσει

στέλνοντας φοιτητές να κάνουν την πρακτική τους, το αγροτικό τους, σε ορεινά χωριά σαν το δικό μας
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• Πολλές παραδοσιακές εκμεταλλεύσεις χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής
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• Πολλές παραδοσιακές εκμεταλλεύσεις χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής

• Είναι απόλυτα κατανοητό, πως για να υπάρχει μια ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ορεινής

κτηνοτροφίας και να έχουμε επιτυχή εφαρμογή κάθε μέτρου, βασική προϋπόθεση είναι ηύπαρξη των

νέων, του ενεργού εργατικού δυναμικού. Για να γίνει αυτό όμως, ο νέος σήμεραπρέπει να έχει μια

σειρά από πράγματα που βελτιώνουν το επίπεδο ζωής και έχουν άμεση σχέση με την ανάπτυξη ενός

τόπου, π.χ. υποδομές, πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγεία, τις επικοινωνίες, τις συγκοινωνίες,

δηλαδή μια πολύπλευρη ανάπτυξη (πολιτισμό, τεχνολογία, παιδία, οικονομία κλπ).
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• Όμως εξαιτίας αυτών των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών, υπερέχουμε έναντι των άλλων σε

ποιότητα. Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα ως περιοχή κρύβεται ακριβώς πίσω από αυτές τις

ιδιαίτερες γεωμορφολογικές και κλιματικές ιδιαιτερότητες αφού μας εξασφαλίζουν μια τεράστια

ποικιλότητα στη χλωρίδα μας. Μοναδικά αρωματικά φυτά γαντζωμένα πάνω στα βράχια δίνουν

ξεχωριστό άρωμα στα γαλακτοκομικά προϊόντα και εξαιρετική γεύση στα κρέατα.
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• Την αξιοποίηση ορεινών περιοχών σαν της Κέλλης, όπου, για παράδειγμα, η παραγωγή

αρωματικών - φαρμακευτικών φυτών, τώρα που οι κοινωνία κάνει αποφασιστική στροφή σε φυσικά

προϊόντα, τώρα που αυτός ο κλάδος της αγροτικής παραγωγής δείχνει ικανός να δώσει διέξοδο στις

σημερινές δύσκολες συνθήκες και να συμπληρώσει το εισόδημα των κτηνοτρόφων, μια που αυτή η

καλλιέργεια αποτελεί ιδανική λύση για την αξιοποίηση ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, τότε θα

συνεχίσει να μοιάζει αστείο, η Ελλάδα η ποιο πλούσια Χώρα της Ευρώπης σε βιοποικιλότητα να

κάνει εισαγωγή τέτοιον φυτών για βιομηχανική και οικιακή χρήση συμβάλλοντας στο αρνητικό

ισοζύγιο εισαγωγών εξαγωγών.
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• Στην ορεινή Κέλλη στηριζόμαστε στην ποιότητα και στην ασφάλεια των προϊόντων που

παράγουμε, η βιοποικιλότητα είναι αυτή που κάνει τη διαφορά, το μεράκι υπάρχει, άρα καιρός είναι

να προγραμματίσετε καλύτερα για εμάς.
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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













Προοπτικές

11.000.000 Έλληνες

27.000.000 Τουρίστες

??? Πρόσφυγες – Μετανάστες

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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 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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 Η εξαγωγές για το τυρί φέτα και το ελληνικό
γιαούρτι έφτασαν τα 400 εκατ. € με αυξητικές
τάσεις και με πολύ μεγάλη ζήτηση.

 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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ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ 

ΖΩΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ 



Το κτηνοτροφικό πάρκο είναι μία κοινόχρηστη περιοχή σε

μια κτηνοτροφική ζώνη για την οργάνωση της οποίας έχει

προηγηθεί μία χωροταξική μελέτη, προκειμένου να

υπάρξουν οι κατάλληλες υποδομές, δρόμοι, εγκαταστάσεις,

δίκτυα ηλεκτρισμού, δίκτυα ύδρευσης, δίκτυα διαχείρισης

των απορριμμάτων και των αποβλήτων, με σκοπό οι

κτηνοτρόφοι οικειοθελώς και αυτοβούλως να εγκατασταθούν

σ’ αυτό το πάρκο ώστε να επιτευχθεί το τελικό ζητούμενο

που είναι βεβαίως οι οικονομίες κλίμακας.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΑΡΚΑ
Πηγή: www.zookomos.gr



Η δημιουργία Κτηνοτροφικών πάρκων μπορεί να εξασφαλίσει:



Η δημιουργία Κτηνοτροφικών πάρκων μπορεί να εξασφαλίσει:

 Δυνατότητα ενιαίας χωροθέτησης



Η δημιουργία Κτηνοτροφικών πάρκων μπορεί να εξασφαλίσει:

 Δυνατότητα ενιαίας χωροθέτησης

Δυνατότητα ενιαίας διαχείρισης λυμάτων (δυνατότητα πράσινης αξιοποίησης)



Η δημιουργία Κτηνοτροφικών πάρκων μπορεί να εξασφαλίσει:

 Δυνατότητα ενιαίας χωροθέτησης

Δυνατότητα ενιαίας διαχείρισης λυμάτων (δυνατότητα πράσινης αξιοποίησης)

 Δυνατότητα ενιαία διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων



Η δημιουργία Κτηνοτροφικών πάρκων μπορεί να εξασφαλίσει:

 Δυνατότητα ενιαίας χωροθέτησης

Δυνατότητα ενιαίας διαχείρισης λυμάτων (δυνατότητα πράσινης αξιοποίησης)

 Δυνατότητα ενιαία διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων

 Ευκολία και αριστοποίηση στη δημιουργία υποδομών (Ηλεκτροδότηση, 

υδροδότηση, κά)



Η δημιουργία Κτηνοτροφικών πάρκων μπορεί να εξασφαλίσει:

 Δυνατότητα ενιαίας χωροθέτησης

Δυνατότητα ενιαίας διαχείρισης λυμάτων (δυνατότητα πράσινης αξιοποίησης)

 Δυνατότητα ενιαία διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων

 Ευκολία και αριστοποίηση στη δημιουργία υποδομών (Ηλεκτροδότηση, 

υδροδότηση, κά)

 Ενιαία διαχείριση Συνεργασιών (αγορά πρώτων υλών, ζωοτροφών, 

ζωοτεχνική, κτηνιατρική, γεωπονική, δασική παρακολούθηση κλπ, πώληση 

προϊόντων)



Η δημιουργία Κτηνοτροφικών πάρκων μπορεί να εξασφαλίσει:

 Δυνατότητα ενιαίας χωροθέτησης

Δυνατότητα ενιαίας διαχείρισης λυμάτων (δυνατότητα πράσινης αξιοποίησης)

 Δυνατότητα ενιαία διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων

 Ευκολία και αριστοποίηση στη δημιουργία υποδομών (Ηλεκτροδότηση, 

υδροδότηση, κά)

 Ενιαία διαχείριση Συνεργασιών (αγορά πρώτων υλών, ζωοτροφών, 

ζωοτεχνική, κτηνιατρική, γεωπονική, δασική παρακολούθηση κλπ, πώληση 

προϊόντων)

 Συνεργασία, σύνδεση με μεταποιητικές μονάδες (γάλα, κρέας αβγά, 

ζωοτροφές, κά)



Η δημιουργία Κτηνοτροφικών πάρκων μπορεί να εξασφαλίσει:

 Δυνατότητα ενιαίας χωροθέτησης

Δυνατότητα ενιαίας διαχείρισης λυμάτων (δυνατότητα πράσινης αξιοποίησης)

 Δυνατότητα ενιαία διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων

 Ευκολία και αριστοποίηση στη δημιουργία υποδομών (Ηλεκτροδότηση, 

υδροδότηση, κά)

 Ενιαία διαχείριση Συνεργασιών (αγορά πρώτων υλών, ζωοτροφών, 

ζωοτεχνική, κτηνιατρική, γεωπονική, δασική παρακολούθηση κλπ, πώληση 

προϊόντων)

 Συνεργασία, σύνδεση με μεταποιητικές μονάδες (γάλα, κρέας αβγά, 

ζωοτροφές, κά)

 Συνεργασία, σύνδεση με εμπορικές επιχειρήσεις



Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, (ΚΥΑ για τα Κτηνοτροφικά πάρκα 487/12-7-

2002), μόνο η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να συστήσει αυτό τον αρμόδιο

Φορέα που χρηματοδοτείται για να δημιουργήσει, να οργανώσει και να

λειτουργήσει το Κτηνοτροφικό Πάρκο, σε κατάλληλη διαθέσιμη δημοτική ή

δημόσια έκταση, με την υποχρέωση διατήρησης της λειτουργίας του χώρου για

τουλάχιστον 10 χρόνια.



Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, (ΚΥΑ για τα Κτηνοτροφικά πάρκα 487/12-7-

2002), μόνο η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να συστήσει αυτό τον αρμόδιο

Φορέα που χρηματοδοτείται για να δημιουργήσει, να οργανώσει και να

λειτουργήσει το Κτηνοτροφικό Πάρκο, σε κατάλληλη διαθέσιμη δημοτική ή

δημόσια έκταση, με την υποχρέωση διατήρησης της λειτουργίας του χώρου για

τουλάχιστον 10 χρόνια.

Στα οφέλη της δημιουργίας Κτηνοτροφικών Πάρκων περιλαμβάνονται:



Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, (ΚΥΑ για τα Κτηνοτροφικά πάρκα 487/12-7-

2002), μόνο η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να συστήσει αυτό τον αρμόδιο

Φορέα που χρηματοδοτείται για να δημιουργήσει, να οργανώσει και να

λειτουργήσει το Κτηνοτροφικό Πάρκο, σε κατάλληλη διαθέσιμη δημοτική ή

δημόσια έκταση, με την υποχρέωση διατήρησης της λειτουργίας του χώρου για

τουλάχιστον 10 χρόνια.

Στα οφέλη της δημιουργίας Κτηνοτροφικών Πάρκων περιλαμβάνονται:

 η αύξηση των εισοδημάτων των κτηνοτρόφων



Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, (ΚΥΑ για τα Κτηνοτροφικά πάρκα 487/12-7-

2002), μόνο η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να συστήσει αυτό τον αρμόδιο

Φορέα που χρηματοδοτείται για να δημιουργήσει, να οργανώσει και να

λειτουργήσει το Κτηνοτροφικό Πάρκο, σε κατάλληλη διαθέσιμη δημοτική ή

δημόσια έκταση, με την υποχρέωση διατήρησης της λειτουργίας του χώρου για

τουλάχιστον 10 χρόνια.

Στα οφέλη της δημιουργίας Κτηνοτροφικών Πάρκων περιλαμβάνονται:

 η αύξηση των εισοδημάτων των κτηνοτρόφων

 η προστασία του περιβάλλοντος



Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, (ΚΥΑ για τα Κτηνοτροφικά πάρκα 487/12-7-

2002), μόνο η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να συστήσει αυτό τον αρμόδιο

Φορέα που χρηματοδοτείται για να δημιουργήσει, να οργανώσει και να

λειτουργήσει το Κτηνοτροφικό Πάρκο, σε κατάλληλη διαθέσιμη δημοτική ή

δημόσια έκταση, με την υποχρέωση διατήρησης της λειτουργίας του χώρου για

τουλάχιστον 10 χρόνια.

Στα οφέλη της δημιουργίας Κτηνοτροφικών Πάρκων περιλαμβάνονται:

 η αύξηση των εισοδημάτων των κτηνοτρόφων

 η προστασία του περιβάλλοντος

 η αναβαθμισμένη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων



Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, (ΚΥΑ για τα Κτηνοτροφικά πάρκα 487/12-7-

2002), μόνο η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να συστήσει αυτό τον αρμόδιο

Φορέα που χρηματοδοτείται για να δημιουργήσει, να οργανώσει και να

λειτουργήσει το Κτηνοτροφικό Πάρκο, σε κατάλληλη διαθέσιμη δημοτική ή

δημόσια έκταση, με την υποχρέωση διατήρησης της λειτουργίας του χώρου για

τουλάχιστον 10 χρόνια.

Στα οφέλη της δημιουργίας Κτηνοτροφικών Πάρκων περιλαμβάνονται:

 η αύξηση των εισοδημάτων των κτηνοτρόφων

 η προστασία του περιβάλλοντος

 η αναβαθμισμένη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων

 η καλύτερη υγεία και ελεγχόμενη διατροφή των ζώων



Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, (ΚΥΑ για τα Κτηνοτροφικά πάρκα 487/12-7-

2002), μόνο η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να συστήσει αυτό τον αρμόδιο

Φορέα που χρηματοδοτείται για να δημιουργήσει, να οργανώσει και να

λειτουργήσει το Κτηνοτροφικό Πάρκο, σε κατάλληλη διαθέσιμη δημοτική ή

δημόσια έκταση, με την υποχρέωση διατήρησης της λειτουργίας του χώρου για

τουλάχιστον 10 χρόνια.

Στα οφέλη της δημιουργίας Κτηνοτροφικών Πάρκων περιλαμβάνονται:

 η αύξηση των εισοδημάτων των κτηνοτρόφων

 η προστασία του περιβάλλοντος

 η αναβαθμισμένη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων

 η καλύτερη υγεία και ελεγχόμενη διατροφή των ζώων

 η εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης ζώων και εργαζόμενων



Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, (ΚΥΑ για τα Κτηνοτροφικά πάρκα 487/12-7-

2002), μόνο η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να συστήσει αυτό τον αρμόδιο

Φορέα που χρηματοδοτείται για να δημιουργήσει, να οργανώσει και να

λειτουργήσει το Κτηνοτροφικό Πάρκο, σε κατάλληλη διαθέσιμη δημοτική ή

δημόσια έκταση, με την υποχρέωση διατήρησης της λειτουργίας του χώρου για

τουλάχιστον 10 χρόνια.

Στα οφέλη της δημιουργίας Κτηνοτροφικών Πάρκων περιλαμβάνονται:

 η αύξηση των εισοδημάτων των κτηνοτρόφων

 η προστασία του περιβάλλοντος

 η αναβαθμισμένη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων

 η καλύτερη υγεία και ελεγχόμενη διατροφή των ζώων

 η εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης ζώων και εργαζόμενων

 η καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση του δυναμικού των βοσκοτόπων



Τα Κτηνοτροφικά πάρκα, μπορούν να δημιουργηθούν:



Τα Κτηνοτροφικά πάρκα, μπορούν να δημιουργηθούν:

 Σε περιοχές που υπάρχει τουριστική ανάπτυξη



Τα Κτηνοτροφικά πάρκα, μπορούν να δημιουργηθούν:

 Σε περιοχές που υπάρχει τουριστική ανάπτυξη

 Σε περιοχές που υπάρχει ανταγωνισμός χρήσεων γης (τεράστιο πρόβλημα

στην Ελλάδα)



Τα Κτηνοτροφικά πάρκα, μπορούν να δημιουργηθούν:

 Σε περιοχές που υπάρχει τουριστική ανάπτυξη

 Σε περιοχές που υπάρχει ανταγωνισμός χρήσεων γης (τεράστιο πρόβλημα

στην Ελλάδα)

 Σε περιοχές που υπάρχει ανάγκη αυξημένης προστασίας του περιβάλλοντος



Τα Κτηνοτροφικά πάρκα, μπορούν να δημιουργηθούν:

 Σε περιοχές που υπάρχει τουριστική ανάπτυξη

 Σε περιοχές που υπάρχει ανταγωνισμός χρήσεων γης (τεράστιο πρόβλημα

στην Ελλάδα)

 Σε περιοχές που υπάρχει ανάγκη αυξημένης προστασίας του περιβάλλοντος

 Σε περιοχές - οικισμούς που η κτηνοτροφική δραστηριότητα υπάρχει μέσα σε

οικισμούς και δεν υπάρχει δυνατότητα ατομικών λύσεων. (Αντιμετώπιση του

προβλήματος των μικρών κτηνοτροφικών μονάδων, της πολυαπασχόλησης και

της συμπληρωματικότητας των κλάδων παραγωγής)



Τα Κτηνοτροφικά πάρκα, μπορούν να δημιουργηθούν:

 Σε περιοχές που υπάρχει τουριστική ανάπτυξη

 Σε περιοχές που υπάρχει ανταγωνισμός χρήσεων γης (τεράστιο πρόβλημα

στην Ελλάδα)

 Σε περιοχές που υπάρχει ανάγκη αυξημένης προστασίας του περιβάλλοντος

 Σε περιοχές - οικισμούς που η κτηνοτροφική δραστηριότητα υπάρχει μέσα σε

οικισμούς και δεν υπάρχει δυνατότητα ατομικών λύσεων. (Αντιμετώπιση του

προβλήματος των μικρών κτηνοτροφικών μονάδων, της πολυαπασχόλησης και

της συμπληρωματικότητας των κλάδων παραγωγής)

 Σε περιπτώσεις που εξυπηρετούνται οι στόχοι του παραγωγικού

συστήματος. (Ενιαία οργάνωση της λειτουργίας συγκεκριμένων κλάδων

παραγωγής. Εξασφάλιση επισκεψιμότητας των δραστηριοτήτων κά)



Μορφές Κτηνοτροφικών Πάρκων

Οι μορφές που μπορούν να έχουν τα κτηνοτροφικά πάρκα

εξαρτάται από το είδος ή τα είδη των ζώων που καλούνται να

εξυπηρετήσουν, τα συστήματα διαχείρισης των εκμεταλλεύσεων

που θα επιλεγούν, την περιοχή που θα δημιουργηθεί, τα

χαρακτηριστικά και τη διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων της

περιοχής, την οργάνωση που θα είναι λειτουργική, τις

δραστηριότητες που θα κληθεί να υποστηρίξει η οργάνωση και η

λειτουργία του κτηνοτροφικού πάρκου.



Τα κτηνοτροφικά πάρκα Ελευθέρας βοσκής θα μπορούσε να είναι η

ένωση και η οργάνωση της συνεργασίας των κτηνοτροφικών

εκμεταλλεύσεων όπου:



Τα κτηνοτροφικά πάρκα Ελευθέρας βοσκής θα μπορούσε να είναι η

ένωση και η οργάνωση της συνεργασίας των κτηνοτροφικών

εκμεταλλεύσεων όπου:

• Οι ημιορεινοί και ορεινοί βοσκότοποι θα είναι ο χώρος εκτροφής των

ζώων



Τα κτηνοτροφικά πάρκα Ελευθέρας βοσκής θα μπορούσε να είναι η

ένωση και η οργάνωση της συνεργασίας των κτηνοτροφικών

εκμεταλλεύσεων όπου:

• Οι ημιορεινοί και ορεινοί βοσκότοποι θα είναι ο χώρος εκτροφής των

ζώων

• Οι χώροι σταβλισμού και διαχείρισης των ζώων θα είναι κατανεμημένοι σε

όλη την περιοχή των βοσκοτόπων χωρίς να είναι υποχρεωτική η

συγκέντρωση τους σε ένα συγκεκριμένο χώρο–οικόπεδο.



Τα κτηνοτροφικά πάρκα Ελευθέρας βοσκής θα μπορούσε να είναι η

ένωση και η οργάνωση της συνεργασίας των κτηνοτροφικών

εκμεταλλεύσεων όπου:

• Οι ημιορεινοί και ορεινοί βοσκότοποι θα είναι ο χώρος εκτροφής των

ζώων

• Οι χώροι σταβλισμού και διαχείρισης των ζώων θα είναι κατανεμημένοι σε

όλη την περιοχή των βοσκοτόπων χωρίς να είναι υποχρεωτική η

συγκέντρωση τους σε ένα συγκεκριμένο χώρο–οικόπεδο.

• Σε συγκεκριμένο χώρο θα δημιουργηθούν οι υποστηρικτικές υποδομές,

(αποθήκευση, παρασκευή ζωοτροφών, συγκέντρωση γάλακτος,

τυροκομείο κλπ) για την λειτουργία του πάρκου



Τα κτηνοτροφικά πάρκα Ελευθέρας βοσκής θα μπορούσε να είναι η

ένωση και η οργάνωση της συνεργασίας των κτηνοτροφικών

εκμεταλλεύσεων όπου:

• Οι ημιορεινοί και ορεινοί βοσκότοποι θα είναι ο χώρος εκτροφής των

ζώων

• Οι χώροι σταβλισμού και διαχείρισης των ζώων θα είναι κατανεμημένοι σε

όλη την περιοχή των βοσκοτόπων χωρίς να είναι υποχρεωτική η

συγκέντρωση τους σε ένα συγκεκριμένο χώρο–οικόπεδο.

• Σε συγκεκριμένο χώρο θα δημιουργηθούν οι υποστηρικτικές υποδομές,

(αποθήκευση, παρασκευή ζωοτροφών, συγκέντρωση γάλακτος,

τυροκομείο κλπ) για την λειτουργία του πάρκου

• Η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των βοσκοτόπων θα γίνεται με την

ελεύθερη βοσκή των ζώων και την εφαρμογή συστημάτων περιτροπικής

βόσκησης σε συνδυασμό με την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών, όπου

είναι εφικτό

.



Τα κτηνοτροφικά πάρκα Ελευθέρας βοσκής θα μπορούσε να είναι η

ένωση και η οργάνωση της συνεργασίας των κτηνοτροφικών

εκμεταλλεύσεων όπου:

• Οι ημιορεινοί και ορεινοί βοσκότοποι θα είναι ο χώρος εκτροφής των

ζώων

• Οι χώροι σταβλισμού και διαχείρισης των ζώων θα είναι κατανεμημένοι σε

όλη την περιοχή των βοσκοτόπων χωρίς να είναι υποχρεωτική η

συγκέντρωση τους σε ένα συγκεκριμένο χώρο–οικόπεδο.

• Σε συγκεκριμένο χώρο θα δημιουργηθούν οι υποστηρικτικές υποδομές,

(αποθήκευση, παρασκευή ζωοτροφών, συγκέντρωση γάλακτος,

τυροκομείο κλπ) για την λειτουργία του πάρκου

• Η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των βοσκοτόπων θα γίνεται με την

ελεύθερη βοσκή των ζώων και την εφαρμογή συστημάτων περιτροπικής

βόσκησης σε συνδυασμό με την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών, όπου

είναι εφικτό

• Οι βοσκότοποι θα πρέπει να είναι στην ίδια περιοχή.



Κτηνοτροφικά πάρκα για την εξυπηρέτηση της παράγωγης



Κτηνοτροφικά πάρκα για την εξυπηρέτηση της παράγωγης

• Ενιαία εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών όρων για προέγκριση

χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

(Τοπογραφικό της περιοχής, αποστάσεις από τα όρια των οικισμών,

τεμαχισμός σε οικοπεδικούς χώρους που θα βασίζεται στα είδη των ζώων

και σε πυκνότητα τέτοια που δεν θα υπάρχουν προβλήματα).



Κτηνοτροφικά πάρκα για την εξυπηρέτηση της παράγωγης

• Ενιαία εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών όρων για προέγκριση

χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

(Τοπογραφικό της περιοχής, αποστάσεις από τα όρια των οικισμών,

τεμαχισμός σε οικοπεδικούς χώρους που θα βασίζεται στα είδη των ζώων

και σε πυκνότητα τέτοια που δεν θα υπάρχουν προβλήματα).

• Ενιαία εκπόνηση μελέτης και έκδοση άδειας διάθεσης λυμάτων.

Πρέπει να πριμοδοτηθεί η πράσινη διαχείριση των αποβλήτων με την

αναερόβια επεξεργασία τους η οποία θα οδηγεί στην παραγωγή

α) βιοαερίου η καύση του οποίου θα παράγει θέρμανσης για τα ζώα ή

ηλεκτρικής ενέργειας,

β) κομπόστ για λίπανση των καλλιεργειών και

γ) νερού για άρδευση των καλλιεργειών.



Κτηνοτροφικά πάρκα για την εξυπηρέτηση της παράγωγης

• Ενιαία εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών όρων για προέγκριση

χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

(Τοπογραφικό της περιοχής, αποστάσεις από τα όρια των οικισμών,

τεμαχισμός σε οικοπεδικούς χώρους που θα βασίζεται στα είδη των ζώων

και σε πυκνότητα τέτοια που δεν θα υπάρχουν προβλήματα).

• Ενιαία εκπόνηση μελέτης και έκδοση άδειας διάθεσης λυμάτων.

Πρέπει να πριμοδοτηθεί η πράσινη διαχείριση των αποβλήτων με την

αναερόβια επεξεργασία τους η οποία θα οδηγεί στην παραγωγή

α) βιοαερίου η καύση του οποίου θα παράγει θέρμανσης για τα ζώα ή

ηλεκτρικής ενέργειας,

β) κομπόστ για λίπανση των καλλιεργειών και

γ) νερού για άρδευση των καλλιεργειών.

• Σύνταξη καταστατικού λειτουργίας ή και δημιουργία φορέα διαχείρισης του

πάρκου.

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται θα μπορούν να αγοράσουν-νοικιάσουν

αγροτεμάχια-οικόπεδα με βάση τις ανάγκες τους και οι δραστηριότητες τους

ως προς τις βασικές υποχρεώσεις θα είναι αυτές που θα ορίζονται στον

κανονισμό. Στις προαιρετικές λειτουργίες (πχ ενιαία διαχείριση προϊόντων,

αγορά ζωοτροφών κλπ) θα συμμετάσχουν αυτοί που θα το επιλέγουν.



Κτηνοτροφικά πάρκα κάθετης οργάνωσης

Απαιτούνται όλα τα παραπάνω που αναφέρονται στα Πάρκα για την

εξυπηρέτηση της παραγωγής και επιπλέον:



Κτηνοτροφικά πάρκα κάθετης οργάνωσης

Απαιτούνται όλα τα παραπάνω που αναφέρονται στα Πάρκα για την

εξυπηρέτηση της παραγωγής και επιπλέον:

• Αδειοδότηση και κατασκευή σφαγείων (αν υπάρχει ελλειμματικότητα στην

ευρύτερη περιοχή), μονάδων συλλογής, επεξεργασίας και τυποποίησης των

κτηνοτροφικών προϊόντων).



Κτηνοτροφικά πάρκα κάθετης οργάνωσης
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εξυπηρέτηση της παραγωγής και επιπλέον:
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ευρύτερη περιοχή), μονάδων συλλογής, επεξεργασίας και τυποποίησης των

κτηνοτροφικών προϊόντων).

• Αδειοδότηση και κατασκευή Μονάδων διανομής, πώλησης των

παραγόμενων προϊόντων.

Εδώ κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία ομάδας προβολής και προώθησης των

προϊόντων. Στα προϊόντα των πάρκων αυτών μπορεί να εξασφαλιστεί η

πιστοποίηση τους για διάφορα χαρακτηριστικά ποιότητας.



Επισκέψιμα κτηνοτροφικά πάρκα

Απαιτούνται όλα τα παραπάνω που αναφέρονται στα Πάρκα κάθετης

οργάνωσης και επιπλέον:



Επισκέψιμα κτηνοτροφικά πάρκα

Απαιτούνται όλα τα παραπάνω που αναφέρονται στα Πάρκα κάθετης

οργάνωσης και επιπλέον:

• Κατασκευή εκθετηρίων - πωλητηρίων για τα προϊόντα που παράγονται.



Επισκέψιμα κτηνοτροφικά πάρκα

Απαιτούνται όλα τα παραπάνω που αναφέρονται στα Πάρκα κάθετης

οργάνωσης και επιπλέον:

• Κατασκευή εκθετηρίων - πωλητηρίων για τα προϊόντα που παράγονται.

• Διαμόρφωση μονάδων εκτροφής, μεταποίησης και τυποποίησης που θα

καθιστούν εύκολη και αποτελεσματική την επίσκεψη από επισκέπτες

(σχολεία, σύλλογοι, τουρίστες εσωτερικού και εξωτερικού).



Επισκέψιμα κτηνοτροφικά πάρκα
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καθιστούν εύκολη και αποτελεσματική την επίσκεψη από επισκέπτες

(σχολεία, σύλλογοι, τουρίστες εσωτερικού και εξωτερικού).

• Διαμόρφωση χώρων για επίδειξη δραστηριοτήτων ηθών και εθίμων που

σχετίζονται με την κτηνοτροφική δραστηριότητα και τον παραδοσιακό η

σύγχρονο τρόπο παραγωγής των προϊόντων, επεξεργασίας και

τυποποίησης των κτηνοτροφικών προϊόντων.
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• Διαμόρφωση χώρων για επίδειξη δραστηριοτήτων ηθών και εθίμων που

σχετίζονται με την κτηνοτροφική δραστηριότητα και τον παραδοσιακό η

σύγχρονο τρόπο παραγωγής των προϊόντων, επεξεργασίας και

τυποποίησης των κτηνοτροφικών προϊόντων.

• Αδειοδότηση και κατασκευή Μονάδων διανομής, πώλησης των

παραγόμενων προϊόντων.

Εδώ κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία ομάδας προβολής και προώθησης των

προϊόντων. Στα προϊόντα των πάρκων αυτών μπορεί να εξασφαλιστεί η

πιστοποίηση τους για διάφορα χαρακτηριστικά ποιότητας.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 

ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 



0: silo τροφοδοσίας, 1-10: ατομικά προβατοστάσια, 11 αποθήκη ΧΖ, 12:παρασκευαστήριο 
μειγμάτων, 13:γραφείο-κατοικία κτηνοτρόφου, 14: δεξαμενή πρόψυξης γάλακτος, 15:silo
αποθήκευσης α΄ υλών, 16: αναρρωτήριο ασθενούντων ζώων

Βοσκότοπος

Αμελκτήριο Αμελκτήριο
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6 8 107 9
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Πηγή: http://el-vima.blogspot.com/2015/03/blog-post_69.html



Πηγή: http://el-vima.blogspot.com/2015/03/blog-post_69.html





















ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ 

ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ



ΕΚΤΡΟΦΗ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΡΑ



Η εκτροφή θηραμάτων παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη στις θηραματικά

προηγμένες χώρες (Η.Π.Α., Ιταλία, Αγγλία, Ουγγαρία, κ.α.,). Η πατρίδα μας

λόγω των ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών και της ποικιλίας του

γεωμορφολογικού της ανάγλυφου, διαθέτει μία πλούσια ποικιλία χερσαίων και

υδάτινων οικοσυστημάτων, που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν και να

αναπτύξουν την θηραματοπανίδα μας.

ΕΚΤΡΟΦΗ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΡΑ



Η εκτροφή θηραμάτων παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη στις θηραματικά

προηγμένες χώρες (Η.Π.Α., Ιταλία, Αγγλία, Ουγγαρία, κ.α.,). Η πατρίδα μας

λόγω των ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών και της ποικιλίας του

γεωμορφολογικού της ανάγλυφου, διαθέτει μία πλούσια ποικιλία χερσαίων και

υδάτινων οικοσυστημάτων, που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν και να

αναπτύξουν την θηραματοπανίδα μας.

Σήμερα στη χώρα μας λειτουργούν 20 εκτροφεία θηραμάτων της Δασικής

Υπηρεσίας του ΥΠ.Α.Α.Τ. με βασικά εκτρεφόμενα είδη το φασιανό, την

πέρδικα και το ορτύκι. Η παραγωγή τους κατά το 1994 έφθασε τα 120.000

περίπου πτηνά και 2.000 θηλαστικά.

ΕΚΤΡΟΦΗ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΡΑ



Η εκτροφή θηραμάτων παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη στις θηραματικά

προηγμένες χώρες (Η.Π.Α., Ιταλία, Αγγλία, Ουγγαρία, κ.α.,). Η πατρίδα μας

λόγω των ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών και της ποικιλίας του

γεωμορφολογικού της ανάγλυφου, διαθέτει μία πλούσια ποικιλία χερσαίων και

υδάτινων οικοσυστημάτων, που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν και να

αναπτύξουν την θηραματοπανίδα μας.

Σήμερα στη χώρα μας λειτουργούν 20 εκτροφεία θηραμάτων της Δασικής

Υπηρεσίας του ΥΠ.Α.Α.Τ. με βασικά εκτρεφόμενα είδη το φασιανό, την

πέρδικα και το ορτύκι. Η παραγωγή τους κατά το 1994 έφθασε τα 120.000

περίπου πτηνά και 2.000 θηλαστικά.

Την τελευταία 15ετία στη χώρα μας η εκτροφή θηραμάτων (τριχωτών &

πτερωτών) από ιδιώτες γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα

και τη Θεσσαλία. Τα εκτροφεία εγγυώνται την υγεία των ζώων και τις σωστές

συνθήκες σφαγή τους, γεγονός που πιστοποιείται με τακτικούς κτηνιατρικούς

ελέγχους. Όσον αφορά τη διατροφική τους αξία και τη νοστιμιά, το κρέας τους

είναι ισάξιο με του άγριου κυνηγιού.

Πηγή:Google

ΕΚΤΡΟΦΗ ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΡΑ



ΕΚΤΡΟΦΗ ΦΑΣΙΑΝΟΥ

Πηγή φωτογραφιών: Google



ΕΚΤΡΟΦΗ ΟΡΤΥΚΙΟΥ

Πηγή φωτογραφιών: Google



ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΥΤΟΧΘΟΝΟΥ 
ΜΑΥΡΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

Πηγή http://www.ypaithros.gr/ellhnikos-mauros-xoiros-h-arxaioterh-autoxthonh-fulh/



ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΥΤΟΧΘΟΝΟΥ 
ΜΑΥΡΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

Στις 15 Ιουνίου 2015 έγινε η πρώτη ιδρυτική συνέλευση των εκτροφέων αυτόχθονου χοίρου

στα Γρεβενά. Ήταν από τις μεγαλύτερες σε πλήθος εκτροφέων συναντήσεις και πήρε σάρκα

και οστά στις 16 Μαρτίου 2016 με την οριστικοποίηση του καταστατικού Πανελλήνια ένωση

Εκτροφέων αυτόχθονου μαύρου χοίρου με την επωνυμία ''Ο ΕΥΜΑΙΟΣ'' που εδρεύει στην

Καλαμπάκα Τρικάλων.

Πηγή: http://www.pigfarmer.gr/arthra/ligoteroi-apo-2-000-oi-mauroi-xoiroi-stin-ellada/



ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΥΤΟΧΘΟΝΟΥ 
ΜΑΥΡΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

Στις 15 Ιουνίου 2015 έγινε η πρώτη ιδρυτική συνέλευση των εκτροφέων αυτόχθονου χοίρου

στα Γρεβενά. Ήταν από τις μεγαλύτερες σε πλήθος εκτροφέων συναντήσεις και πήρε σάρκα

και οστά στις 16 Μαρτίου 2016 με την οριστικοποίηση του καταστατικού Πανελλήνια ένωση

Εκτροφέων αυτόχθονου μαύρου χοίρου με την επωνυμία ''Ο ΕΥΜΑΙΟΣ'' που εδρεύει στην

Καλαμπάκα Τρικάλων.

Ο ελληνικός μαύρος χοίρος έχει τις ρίζες του στην Αρχαία Ελλάδα. Ναι, είναι ο χοίρος που

γνωρίζουμε από την Οδύσσεια. Στην φάρμα του Οδυσσέα με χοιροβοσκό τον Εύμαιο (εξ ου

και η ονομασία της Ένωσης). Πρόκειται για το ίδιο είδος που πήρε μαζί του ο Μέγας

Αλέξανδρος στην εκστρατεία του στην Ασία. Οι Έλληνες μετέφεραν τον μαύρο χοίρο και στις

αποικίες της Νότιας Ιταλίας και Σικελίας. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε το πασίγνωστο

prosciutto. Και ακόμα ένα πολύ γνωστό αλλαντικό, το ιβηρικό χαμόν (iberico jamon)

προέρχεται από την σπάνια, πλέον, αυτή η φυλή.

Πηγή: http://www.pigfarmer.gr/arthra/ligoteroi-apo-2-000-oi-mauroi-xoiroi-stin-ellada/



ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΥΤΟΧΘΟΝΟΥ 
ΜΑΥΡΟΥ ΧΟΙΡΟΥ

Στις 15 Ιουνίου 2015 έγινε η πρώτη ιδρυτική συνέλευση των εκτροφέων αυτόχθονου χοίρου

στα Γρεβενά. Ήταν από τις μεγαλύτερες σε πλήθος εκτροφέων συναντήσεις και πήρε σάρκα

και οστά στις 16 Μαρτίου 2016 με την οριστικοποίηση του καταστατικού Πανελλήνια ένωση

Εκτροφέων αυτόχθονου μαύρου χοίρου με την επωνυμία ''Ο ΕΥΜΑΙΟΣ'' που εδρεύει στην

Καλαμπάκα Τρικάλων.

Ο ελληνικός μαύρος χοίρος έχει τις ρίζες του στην Αρχαία Ελλάδα. Ναι, είναι ο χοίρος που

γνωρίζουμε από την Οδύσσεια. Στην φάρμα του Οδυσσέα με χοιροβοσκό τον Εύμαιο (εξ ου

και η ονομασία της Ένωσης). Πρόκειται για το ίδιο είδος που πήρε μαζί του ο Μέγας

Αλέξανδρος στην εκστρατεία του στην Ασία. Οι Έλληνες μετέφεραν τον μαύρο χοίρο και στις

αποικίες της Νότιας Ιταλίας και Σικελίας. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε το πασίγνωστο

prosciutto. Και ακόμα ένα πολύ γνωστό αλλαντικό, το ιβηρικό χαμόν (iberico jamon)

προέρχεται από την σπάνια, πλέον, αυτή η φυλή.

Δεν είναι μόνο η ιστορία όμως που κάνει τον μαύρο χοίρο μας ξεχωριστό. Το κρέας του έχει

ω3 και ω6 λιπαρά οξέα, από τα πιο υγιεινά ζωικά λίπη. Ακόμα, ο ελληνικός μαύρος χοίρος

ζει σε περιοχές δύσβατες και για αυτό ακριβώς δεν έχει παχύ στρώμα λίπους όπως τα άλλα

είδη χοίρων. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό της φυλής είναι η ανθεκτικότητα στις καιρικές

συνθήκες και η αντοχή του είδους στις ασθένειες. Με λίγα λόγια, ο μαύρος χοίρος μας δίνει

ένα γευστικότατο χοιρινό κρέας χωρίς να είναι ένα συμβατικό χοιρινό κρέας.
Πηγή: http://www.pigfarmer.gr/arthra/ligoteroi-apo-2-000-oi-mauroi-xoiroi-stin-ellada/



ΕΚΤΡΟΦΗ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ

Πηγή: http://www.pepdym.gr/upload/5pep/ris3/gouna/gakidis.pdf



ΕΚΤΡΟΦΗ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ

Πηγή: http://www.pepdym.gr/upload/5pep/ris3/gouna/gakidis.pdf



ΕΚΤΡΟΦΗ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ

Πηγή: http://www.pepdym.gr/upload/5pep/ris3/gouna/gakidis.pdf



ΕΚΤΡΟΦΗ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ
Τα μινκ είναι ζώα σαρκοφάγα, αρπακτικά, ιδιαίτερα περίεργα και δραστήρια. Είναι εξαιρετικοί

κολυμβητές, βουτούν με μεγάλη επιδεξιότητα φτάνοντας μέχρι και τα πέντε μέτρα βάθος.

Φωλιάζουν σε σήραγγες που φτιάχνουν στο χώμα σε σημεία κοντά στο νερό, οι οποίες μπορεί

να φτάσουν και τα 4 χιλιόμετρα μήκος. Τρέφονται με μικρά ζώα, όπως βατράχους, ψάρια και

τρωκτικά. Στη ράχη τους, επίσης, κουβαλούν την οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας.

Πηγή http://www.kathimerini.gr/762384/article/epikairothta/ellada/ellhnikh-anoi3h-ths-goynas



ΕΚΤΡΟΦΗ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ
Τα μινκ είναι ζώα σαρκοφάγα, αρπακτικά, ιδιαίτερα περίεργα και δραστήρια. Είναι εξαιρετικοί

κολυμβητές, βουτούν με μεγάλη επιδεξιότητα φτάνοντας μέχρι και τα πέντε μέτρα βάθος.

Φωλιάζουν σε σήραγγες που φτιάχνουν στο χώμα σε σημεία κοντά στο νερό, οι οποίες μπορεί

να φτάσουν και τα 4 χιλιόμετρα μήκος. Τρέφονται με μικρά ζώα, όπως βατράχους, ψάρια και

τρωκτικά. Στη ράχη τους, επίσης, κουβαλούν την οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας.

Από 35 πριν από πέντε χρόνια, οι φάρμες εκτροφής μινκ στην περιοχή έχουν ξεπεράσει

σήμερα τις 100 (45 στον νομό Καστοριάς, 50 στον νομό Κοζάνης, 8 στον νομό Γρεβενών, δύο

στον νομό Φλώρινας). Και από 350.000 γουνοδέρματα το 2011, η παραγωγή σήμερα ξεπερνά

τα τρία εκατομμύρια ετησίως. Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δραστηριοποιούνται

συνολικά 1.100 σχετικές με τη γουνοποιία επιχειρήσεις, ενώ εκτιμάται ότι σε αυτές εργάζεται το

60-70% του πληθυσμού της Καστοριάς και της επαρχίας Βοΐου. Το 99% των προϊόντων που

παράγονται στην περιοχή εξάγονται, κυρίως στη Ρωσία, αλλά και την Ουκρανία, την Τουρκία,

την Κίνα. Το ύψος των εξαγωγών αγγίζει τα 300-400 εκατ. ευρώ ετησίως.

Πηγή http://www.kathimerini.gr/762384/article/epikairothta/ellada/ellhnikh-anoi3h-ths-goynas



ΕΚΤΡΟΦΗ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ
«Κοιτάμε στα ίσια τον γίγαντα που λέγεται Κίνα», λέει στην «Κ» ο γενικός γραμματέας του

Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς κ. Φαίδων Γκιάτας. «Στον κόσμο υπάρχουν μόνο δύο

παραγωγικά κέντρα γούνας, η περιοχή μας και η Κίνα. Η Καστοριά με τη Σιάτιστα αγοράζουν

το 7-8% της παγκόσμιας παραγωγής γουνοδερμάτων, ενώ διακινούμε το 10-12% της

παγκόσμιας παραγωγής ετοίμων ενδυμάτων από γούνα».

Πηγή http://www.kathimerini.gr/762384/article/epikairothta/ellada/ellhnikh-anoi3h-ths-goynas



ΕΚΤΡΟΦΗ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ
«Κοιτάμε στα ίσια τον γίγαντα που λέγεται Κίνα», λέει στην «Κ» ο γενικός γραμματέας του

Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς κ. Φαίδων Γκιάτας. «Στον κόσμο υπάρχουν μόνο δύο

παραγωγικά κέντρα γούνας, η περιοχή μας και η Κίνα. Η Καστοριά με τη Σιάτιστα αγοράζουν

το 7-8% της παγκόσμιας παραγωγής γουνοδερμάτων, ενώ διακινούμε το 10-12% της

παγκόσμιας παραγωγής ετοίμων ενδυμάτων από γούνα».

Η ελληνική «άνοιξη» της γούνας δεν ήρθε τυχαία. Τα τελευταία χρόνια, με συντονισμένες

ενέργειες της βιομηχανίας, εισήχθησαν μια σειρά ευνοϊκές ρυθμίσεις, όπως η ένταξη των

εκτροφείων γουνοφόρων ζώων στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, η δυνατότητα ένταξης της

εκτροφής γουνοφόρων ζώων σε επενδυτικά σχέδια με κοινοτική ή εθνική ενίσχυση, η

απλοποίηση της αδειοδότησης νέων εγκαταστάσεων και πρόσφατα η κατάργηση του φόρου

πολυτελείας 10% στα εγχωρίας παραγόμενα γουνοποιητικά προϊόντα που πωλούνταν

χονδρικώς στο εσωτερικό της χώρας μεταξύ των επιχειρήσεων. Η συναστρία συμπληρώθηκε

από τις εξελίξεις στο διεθνές χρηματιστήριο γούνας. Όπως εξηγεί ο κ. Γκιάτας, τα τελευταία

χρόνια σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 180% στην τιμή της πρώτης ύλης, τα γουνοδέρματα,

οπότε το περιθώριο κέρδους διευρύνθηκε.
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