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Πεξίιεςε 

Ο ηθάδμξ ηδξ πνμααημηνμθίαξ ζηδκ Βθθάδα, είκαζ έκαξ δοκαιζηυξ ημιέαξ πμο εάκ ηαζ 

εθυζμκ αλζμπμζδεεί μνεά, εα ιπμνέζεζ κα πνμζθένεζ πμθθαπθά μθέθδ ζηδκ μζημκμιία, ηυζμ ζε 

ημπζηυ υζμ ηαζ ζε εεκζηυ επίπεδμ. ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ είκαζ κα πανμοζζαζηεί μ ηθάδμξ 

ηδξ πνμααημηνμθίαξ ζηδ πχνα ιαξ ηαζ παβημζιίςξ ηαζ κα δζενεοκδεεί δ μζημκμιζηή 

απμδμηζηυηδηα πνμααημηνμθζηήξ εηιεηάθθεοζδξ ζηδκ Ώηηζηή δ μπμία αλζμπμζεί αμζηυημπμ. 

ημ πνχημ ηεθάθαζμ ηδξ ένεοκαξ, πανμοζζάγεηαζ δ ηνέπμοζα ηαηάζηαζδ ημο ηθάδμο ζε 

παβηυζιζμ επίπεδμ, πανμοζζάγμκηαξ ζημζπεία βζα ημκ πθδεοζιυ ηςκ πνμαάηςκ, βζα ηδκ 

βαθαηημπαναβςβυ ηαζ ηνεμπαναβςβυ πνμααημηνμθία, ηδκ παναβςβή ιαθθζμφ, ηδκ παναβςβή 

αηαηένβαζημο δένιαημξ, ηδ γήηδζδ ηαζ ηδκ ηαηά ηεθαθήκ ηαηακάθςζδ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ 

ζημζπεία βζα ηζξ  ελαβςβέξ, ηζξ εζζαβςβέξ ηαζ ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα. ημ δεφηενμ ηεθάθαζμ, 

ακηίζημζπα ζημζπεία αοηά πανμοζζάγμκηαζ ζε Βονςπασηυ επίπεδμ. ημ ηνίημ ηεθάθαζμ ηδξ 

πανμφζαξ ιεθέηδξ, ακαθφεηαζ μ ηθάδμξ ηδξ πνμααημηνμθίαξ ζημκ Βθθαδζηυ πχνμ ηαζ ηα 

παναηηδνζζηζηά ηδξ. ηδκ ηέηανηδ εκυηδηα ακαθφμκηαζ ηα είδδ αμζημηυπςκ ηαζ θεζιχκςκ 

ηαεχξ επίζδξ ηαζ δ ζοιαμθή ημοξ ζηδ γςζηή παναβςβή, ζημ πενζαάθθμκ ηαζ ζηδκ πμζυηδηα ηςκ 

γςζηχκ πνμσυκηςκ. Σέθμξ, ζηδκ πέιπηδ ηαζ έηηδ εκυηδηα βίκεηαζ δ πανμοζίαζδ ηαζ δ ιεθέηδ 

ιζαξ οπάνπμοζαξ εθθδκζηήξ πενίπηςζδξ ηηδκμηνμθζηήξ εβηαηάζηαζδξ ζηδκ Ώηηζηή δ μπμία 

πνδζζιμπμζεί αμζηυημπμ ηαζ ζοβηνίκεηαζ μζημκμιζηά ιε ηδκ οπμεεηζηή πενίπηςζδ ηδξ ιδ 

πνδζζιμπμίδζδξ αμζηυημπμο ζηδ δζαηνμθή ηςκ γχςκ. 

 

Λέμεηο – Κιεηδηά: 

Πξόβαηα, Βνζθόηνπνο, Οηθνλνκηθή Απνδνηηθόηεηα,  Δξεύλα, Υξεζηκνπνίεζε 

Βνζθόηνπνπ, Αλαηνιηθή Αηηηθή 
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«STUDY OF ECONOMIC EFFICIENCY OF SHEEP EXPLOITATION IN 
ATTICA WITH THE USE OR NON-SHEPHERD » 

 

Summary 

The sheep sector in Greece is a dynamic sector that, if properly exploited, can offer 

multiple benefits to the economy, both locally and nationally. The purpose of this study is to 

present the sheep industry through statistical data collected both on the evolution of livestock and 

on the number of holdings and total production. 

In the first chapter of the survey, the current state of the industry will be presented globally, 

presenting data on the sheep population, dairy and beef production, wool production, raw leather 

production, demand and per capita consumption as well as as well as data on exports, imports and 

competitiveness. In the second chapter, these figures will be gathered at European level, 

analyzing at the same time the Natura Network for Europe. The third chapter of this study will 

analyze the sheep sector in Greece, its characteristics and the development of the Natura network 

in our country. In the fourth section we analyze pasture and grassland species as well as their 

contribution to livestock production, the environment and the quality of animal products. Finally, 

the fifth and sixth sections will present and study an existing Greek livestock housing case. 
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Δηζαγσγή 
 

Σα πνυααηα, ακέηαεεκ δζαδναιάηζζακ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ γςή ημο ακενχπμο. Ώπυ ηδκ 

ελδιένςζή ημοξ ηαζ εζδζηά απυ ηυηε πμο άνπζζε ηαζ δ ζοζηδιαηζηή εηηνμθή ημοξ, ζοκμδεφμοκ 

ημκ άκενςπμ ζηδ ιαηναίςκδ ζζημνία ημο (Ryder, 2007). Με ηδκ εηηνμθή ημοξ, ελαζθαθίγμοκ 

ενβαζία ζε εηαημιιφνζα ακενχπμοξ ηαζ ιε ηδκ εηιεηάθθεοζδ ηςκ παναβςβζηχκ ημοξ ζδζμηήηςκ 

(βαθαηημπαναβςβή, ηνεμπαναβςβή, ενζμπαναβςβή) πνμζθένμοκ ζημκ άκενςπμ ηυζμ πμθφηζια 

πνμσυκηα ορδθήξ αζμθμβζηήξ αλίαξ βζα ηδ δζαηνμθή ημο, υζμ ηαζ οθζηά βζα ηδκ έκδοζή ημο (π.π. 

ιαθθί βζα ηδκ ηαηαζηεοή δζαθυνςκ ηφπςκ οθαζιάηςκ), αθθά ηαζ βζα άθθεξ πνήζεζξ 

απανάιζθθδξ ακημπήξ ηαζ πμζυηδηαξ  (Hatziminaoglou, 2006). 

Μεηαλφ υθςκ ηςκ παναβςβζηχκ ιδνοηαζηζηχκ, ηα πνυααηα αλζμπμζμφκ πενζζζυηενμ 

απμηεθεζιαηζηά ηδ θηςπή θοζζηή αθάζηδζδ ιεβάθςκ εηηάζεςκ ηδξ βδξ, ζηζξ μπμίεξ ηαιία άθθδ 

γςμηεπκζηή δναζηδνζυηδηα δεκ ιπμνεί κα ακαπηοπεεί, ηαζ ηδ ιεηαηνέπμοκ ζε πμθφηζια πνμσυκηα 

βζα ημκ άκενςπμ. ήιενα, υιςξ, δ εηηνμθή ηςκ πνμαάηςκ δεκ πενζμνίγεηαζ ιυκμ ζηζξ διζμνεζκέξ 

ηαζ μνεζκέξ εηηάζεζξ δζαθυνςκ οπμακάπηοηηςκ ή ακαπηοζζυιεκςκ πςνχκ, αθθά επεηηείκεηαζ 

ηαζ ζε αεθηζςιέκεξ διζμνεζκέξ ή θμθχδεζξ, ηαεχξ ηαζ ζε ανμηναίεξ εηηάζεζξ πμθθχκ 

ακαπηοβιέκςκ, ηαζ ιε πανάδμζδ ζηδκ πνμααημηνμθία, πςνχκ ηδξ βδξ (Ώοζηναθία, Νέα 

Γδθακδία, Μεβάθδ ΐνεηακία, Γαθθία ηηθ.) ζηδκ αβνμηζηή μζημκμιία ηςκ μπμίςκ ζοιαάθθμοκ 

απμθαζζζηζηά, ιε ηδκ ειπμνία ηςκ παναβυιεκςκ απυ αοηά πνμσυκηςκ. 

Δ πνμααημηνμθία είκαζ γςηζηήξ ζδιαζίαξ δναζηδνζυηδηα βζα μθυηθδνδ ηδκ ακενςπυηδηα. 

Βηηζιάηαζ υηζ εάκ αοηυ ημ "ζφζηδια" παναβςβήξ ηαηαννεφζεζ ή έζης ακ ιεζςεεί, ηυηε ηενάζηζεξ 

εηηάζεζξ εα εηηεκςεμφκ ηαζ άκενςπμζ ηαζ πμθζηζζιυξ πμο έπμοκ επζαζχζεζ ιε ηζξ θζβυηενεξ 

ιεηααμθέξ απυ μπμζαδήπμηε άθθδ δναζηδνζυηδηα ημο ακενχπμο, εα παεμφκ. 

Ωζηυζμ, μζ ζοκεπχξ αολακυιεκεξ απαζηήζεζξ ηςκ ηαηακαθςηχκ βζα ακχηενα, πμζμηζηά, ηαζ 

ζε πενζζζυηενμ πνμζζηέξ ηζιέξ πνμααημηνμθζηά πνμσυκηα, ηαζ ηςκ πνμααημηνμθχκ βζα 

ηαθφηενεξ ζοκεήηεξ ενβαζίαξ, πνμηνέπμοκ πζεζηζηά υθμοξ ημοξ αζπμθμφιεκμοξ ιε ηδκ 

πνμααημηνμθία ζηδκ ελέθζλδ, ηυζμ ηςκ βεκμηφπςκ ηςκ γχςκ, υζμ ηαζ ηςκ ιεευδςκ εηηνμθήξ 

ημοξ. 

Ώκηαπμηνζκυιεκδ άιεζα ζηζξ ακάβηεξ αοηέξ, δ επζζηήιδ έπεζ ακαπηφλεζ ημκ ηθάδμ ηδξ 

πνμααημηνμθίαξ ηαηά ηδκ ηεθεοηαία πεκηδημκηαεηία ιε ζδιακηζηέξ πνμυδμοξ, πμο αθμνμφκ ζηδ 



 

2 
 

δζαπείνζζδ ηςκ θεζιχκςκ, ζηδ δζαηνμθή, ζηδκ ακαπαναβςβή ηαζ ζηδκ οβεία ηςκ γχςκ, ιε 

απχηενμ ζηυπμ ηδκ αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ηςκ πνμαάηςκ πμο εηηνέθμοκ ηαζ ηδ αεθηίςζδ 

ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ πνμσυκηςκ, ηονίςξ ημο ηνέαημξ, πμο αοηά πανάβμοκ. 

Γζα κα επςθεθδεμφκ υιςξ μζ πνμααημηνυθμζ υθςκ ηςκ πθεμκεηηδιάηςκ, πμο δ πνυμδμξ 

αοηή πανέπεζ, πνέπεζ κα οπάνπεζ δοκαηυηδηα εκζςιάηςζήξ ηδξ ζηα εθανιμγυιεκα ζοζηήιαηα 

εηηνμθήξ ηςκ πνμαάηςκ ηαζ, ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ "ιζηηχκ αβνμηζηχκ ζοζηδιάηςκ", 

εοεοβνάιιζζή ηδξ ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηαζ ημοξ βεκζηυηενμοξ ζηυπμοξ ηςκ άθθςκ δναζηδνζμηήηςκ, 

μζ μπμίεξ είκαζ μνβακςιέκεξ ζε μθυηθδνμ ημ αβνμηζηυ ζφζηδια. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

Ο ΚΛΑΓΟ ΣΖ ΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΠΑΓΚΟΜΗΩ 
 

1.1 Δηζαγσγή 
 

Σμ πνυααημ είκαζ ημ πνχημ γχμ ημ μπμίμ μ άκενςπμξ οζμεέηδζε ςξ ηαημζηίδζμ. Σα 

πνυααηα είκαζ ιζηνυζςια γχα ηαζ πνμζανιυγμκηαζ εφημθα ζημ πενζαάθθμκ ημοξ. Βίκαζ 

ιδνοηαζηζηά, θζημδίαζηα ηαζ εεςνμφκηαζ πμθφ ημζκςκζηά γχα. Σμ βεβμκυξ υηζ είκαζ ιδνοηαζηζηά 

γχα ζδιαίκεζ υηζ ιπμνμφκ κα εηιεηαθθεοημφκ ηδκ πηςπή αθθά ηαζ ηδκ υπμζα αθάζηδζδ 

ακαπηφζζεηαζ ακάθμβα ιε ηζξ ζοκεήηεξ ηαζ ηδκ επμπή. Έηζζ εηηυξ απυ ηζξ πενζμπέξ πμο έπμοκ 

πμθφ έκημκδ λδναζία υπςξ είκαζ δ ένδιμξ ηαζ απυ ηζξ πενζμπέξ πμο έπμοκ ορδθή οβναζία ηαζ 

πμθφ ορδθή εενιμηναζία, ηα πνυααηα ηαηάθενακ κα πνμζανιμζημφκ ζε υθεξ ηζξ πενζμπέξ ηδξ 

πχναξ αθθά ηαζ ηδξ οθδθίμο. Έκαξ πμθφ ζδιακηζηυξ θυβμξ πμο άνπζζακ κα ελδιενχκμκηαζ ηα 

πνυααηα είκαζ μ ιεβάθμξ ανζειυξ πνμσυκηςκ πμο πανάβμοκ, ηα μπμία ελοπδνεημφκ ζε ιεβάθμ 

ααειυ ημκ άκενςπμ (Simmons & Ekarius, 2009). 

Ο άκενςπμξ ηαηακαθχκεζ ημ πνυαεζμ ηνέαξ εδχ ηαζ πμθθέξ πζθζεηίεξ. Σμ ηνέαξ αοηυ 

ιπμνεί κα ηαηακαθςεεί απυ υθμοξ ημοξ ακενχπμοξ ακελάνηδηα απυ ηδκ ενδζηεία ημοξ, αθμφ ημ 

πνυαεζμ ηνέαξ δεκ πενζμνίγεηαζ απυ ηαιία ενδζηεία υπςξ πενζμνίγεηαζ ημ πμζνζκυ ηαζ ημ αμδζκυ 

ηνέαξ. Ώπυ ηδκ άθθδ ιενζά ελαζθαθίγεζ ιζα ζζπονή ζφκδεζδ ιε ηδ βδ ηαζ ημ πενζαάθθμκ, ιε 

ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ ηαζ ημο ημπίμο, εηηυξ απυ ημ κα πανέπεζ 

ζημοξ ακενχπμοξ ζδιακηζηά πνμσυκηα ιε ορδθή αζμθμβζηή αλία ζηδκ ακενχπζκδ δζαηνμθή ηαζ 

ιαθθί ορδθήξ πμζυηδηαξ (Γοβμβζάκκδξ, 2014). Βπίζδξ, δ πνμααημηνμθία απαζηεί θζβυηενα 

ηεθάθαζα απυ μπμζμκδήπμηε άθθμ βεςνβζηυ ημιέα.  

Βηηυξ απυ ημ ηνέαξ, μ άκενςπμξ ακέηαεεκ, έπαζνκε απυ ηα πνυααηα ηαζ ημ βάθα. Δ 

ηαηακάθςζδ πνυαεζμο βάθαηημξ εεςνείηαζ ςξ ανπαζυηενδ αθμφ δ αβεθάδα ηαημζηζδζμπμζήεδηε 

πμθφ ανβυηενα. Πμθφ βνήβμνα μζ άκενςπμζ άνπζζακ κα θηζάπκμοκ ηονμημιζηά πνμσυκηα απυ ημ 

βάθα ημο πνμαάημο, ιε απμηέθεζια κα ακαγδημφκ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ βάθα. Τπάνπμοκ ηείιεκα 

απυ ηδκ Ώίβοπημ πμο πζζημπμζμφκ ηδκ ζοζηδιαηζηή άιεθλδ ημο πνμαάημο (Ρμβδάηδξ, 2002; 

Γοβμβζάκκδξ, 2014). 
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Σα πνυααηα, είκαζ ημ πζμ ηαηάθθδθμ είδμξ βζα ηδκ αλζμπμίδζδ ηδξ θηςπήξ αθάζηδζδξ ζε 

δφζααηεξ ή μνζαηέξ πενζμπέξ, ιέζς ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ αμζημηυπςκ ηαζ ηςκ θεζιχκςκ. Ώηυια, 

δεκ θεζημονβμφκ επζαθααχξ πνμξ ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηα δέκηνα ηαζ εεςνμφκηαζ ελαζνεηζημί 

ηαηαζηνμθείξ ηςκ γζγακίςκ (El Aich and Waterhouse, 1999). Ώπυ ηδκ άθθδ ιενζά, πνέπεζ κα 

ζδιεζςεεί υηζ μ ηθάδμξ ηδξ πνμααημηνμθίαξ είκαζ εκηάζεςξ ενβαζίαξ ηαζ απαζηεί ζοβηεηνζιέκεξ 

ζηακυηδηεξ ηαζ δελζυηδηεξ. Ο ηθάδμξ βεκζηά παναηηδνίγεηαζ απυ έθθεζρδ ηεπκζηχκ οπδνεζζχκ 

ηαζ εηπαίδεοζδξ ηαζ δ παναβςβζηυηδηα πμζηίθεζ ηαηά ημ πέναζια ηςκ εηχκ (Brunagel et al, 

2008). 

1.2. Ο θιάδνο ηεο πξνβαηνηξνθίαο παγθνζκίσο 
 

Δ πνμααημηνμθία ακαθένεηαζ ζηδκ εηηνμθή πνμαάηςκ ηαζ απμηεθεί έκακ εζδζηυ ηθάδμ ηδξ 

εονφηενδξ εηηνμθήξ γχςκ. Σα πνυααηα εηηνέθμκηαζ ηονίςξ βζα ημ ηνέαξ ημοξ (ανκίζζμ ηαζ 

πνυαεζμ ηνέαξ), βζα ημ βάθα ημοξ (πνυαεζμ βάθα) ηαζ ημ ιαθθί ημοξ.  

Σα πνυααηα ιπμνμφκ κα ακαπηοπεμφκ ζε ιεβάθδ βηάια εφηναημο ηθίιαημξ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ άβμκςκ γςκχκ. Οζ αβνυηεξ πθέμκ έπμοκ μζημδμιήζεζ θνάηηεξ, 

ζηέβεξ, οπυζηεβα  ηαζ άθθεξ εβηαηαζηάζεζξ ιέζα ζηδκ ζδζμηηδζία ημοξ, υπςξ αοηέξ βζα ημ κενυ, 

ηζξ γςμηνμθέξ, ηδ ιεηαθμνά ηαζ ημκ έθεβπμ πανάζζηςκ. Οζ πενζζζυηενεξ εηιεηαθθεφζεζξ 

επμπηεφμκηαζ ηαζ έηζζ ηα πνυααηα ιπμνμφκ κα αμζηήζμοκ ζηα θζαάδζα, ιενζηέξ θμνέξ οπυ ημκ 

έθεβπμ εκυξ πμζιέκα ή αηυια ηαζ εκυξ ζηοθζμφ.  

Οζ ηφνζεξ πδβέξ εζζμδήιαημξ βζα έκα αβνυηηδια πνμένπμκηαζ απυ ηδκ πχθδζδ πνμσυκηςκ 

βζα ηνυθζια (ηνέαξ, βάθα) ηαζ ημ ημφνεια ηςκ πνμαάηςκ βζα ημ ιαθθί ημοξ. Οζ αβνυηεξ ιπμνμφκ 

κα επζθέλμοκ δζάθμνεξ θοθέξ πμο είκαζ ηαηάθθδθεξ βζα ημοξ υνμοξ ηδξ πενζμπήξ ηαζ ηζξ ζοκεήηεξ 

αβμνάξ ηδξ (Simmons & Ekarius, 2009).  

1.3. Παγθόζκηα ηαηηζηηθά ηνηρεία 
 

φιθςκα ιε ηδ αάζδ δεδμιέκςκ FAOSTAT ημο Ονβακζζιμφ Σνμθίιςκ ηαζ Γεςνβίαξ ημο 

ΟΔΒ, μζ 5 ημνοθαίεξ πχνεξ ιε αάζδ ημκ ανζειυ πνμαάηςκ (ιέζμζ υνμζ απυ ημ 1993 έςξ ημ 

2013) ήηακ: Δ δπεζνςηζηή Κίκα (146.5 εηαημιιφνζα), δ Ώοζηναθία (101.1 εηαημιιφνζα), δ Εκδία 

(62.1 εηαημιιφνζα), ημ Ενάκ (51.7 εηαημιιφνζα), ηαζ ημ μοδάκ (46.2 εηαημιιφνζα) (FAOSTAT, 

2013). 
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Βζδζηυηενα, ηαηά ημ 2013, μζ πέκηε πχνεξ ιε ημ ιεβαθφηενμ ανζειυ ηεθαθχκ πνμαάηςκ 

ήηακ δ Κίκα (175 εηαημιιφνζα), δ Ώοζηναθία (75,5 εηαημιιφνζα), δ Εκδία (53,8 εηαημιιφνζα), 

ημ μοδάκ (52,5 εηαημιιφνζα), ηαζ ημ Ενάκ (50,2 εηαημιιφνζα). Σμ 2013 επίζδξ, δ δζακμιή ημο 

ανζειμφ ηςκ πνμαάηςκ ζηζξ δπείνμοξ είπε ςξ ελήξ: 44% ζηδκ Ώζία, 28,2% ζηδκ Ώθνζηή, 11,2% 

ζηδκ Βονχπδ, 9,1% ζηδκ Ωηεακία, 7,4% ζηδκ Ώιενζηή (FAOSTAT, 2013). 

Οζ ιεβαθφηενμζ παναβςβμί πνυαεζμο ηνέαημξ (ιέζμζ υνμζ απυ ημ 1993 έςξ ημ 2013 ζε 

ζθάβζα) ήηακ δ Κίκα (1,6 εηαημιιφνζα), δ Ώοζηναθία (618.000), δ Νέα Γδθακδία (519.000), ημ 

Δκςιέκμ ΐαζίθεζμ (335.000), ηαζ δ Σμονηία (288.857) (FAOSTAT, 2013). Οζ πέκηε 

ιεβαθφηενμζ παναβςβμί πνυαεζμο ηνέαημξ ζε ζθάβζα ηαηά ημ 2013 ήηακ δ Κίκα (2 

εηαημιιφνζα), δ Ώοζηναθία (660.000), δ Νέα Γδθακδία (450.000), ημ μοδάκ (325.000), ηαζ δ 

Σμονηία (295.000) (FAOSTAT, 2013). 

ηζξ Δκςιέκεξ Πμθζηείεξ, ηα δεδμιέκα βζα ηα απμεέιαηα πνμαάηςκ λεηίκδζακ κα 

ηαηαβνάθμκηαζ ημ 1867, υηακ ηαηαιεηνήεδηακ 45 εηαημιιφνζα ηεθαθέξ (Brunagel etal, 2008). 

Ο ανζειυξ ηςκ πνμαάηςκ ημνοθχεδηε ημ 1884 ζηα 51 εηαημιιφνζα ηεθαθέξ, εκχ ζηδ ζοκέπεζα 

ιεζχεδηε ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο ζε ζπεδυκ 6 εηαημιιφνζα ηεθαθέξ (United States 

Department of Agriculture, Economic Research Service, 2012). 

Ώπυ ηδ δεηαεηία ημο 1960, δ ηαηά ηεθαθήκ ηαηακάθςζδ ανκζμφ ηαζ πνμαάημο ιεζχεδηε 

απυ ζπεδυκ πέκηε ηζθά ζε ιυθζξ πενίπμο έκα ηζθυ, θυβς ημο ακηαβςκζζιμφ απυ ηα πμοθενζηά, ημ 

πμζνζκυ, ημ αυεζμ ηνέαξ ηαζ άθθα ηνέαηα (Brunagel etal, 2008). Ώπυ ημ 1990, μζ επζπεζνήζεζξ 

πνμααημηνμθίαξ ζηζξ ΔΠΏ ιεζχεδηακ απυ πενίπμο 105.000 ζε πενίπμο 80.000, θυβς ηςκ 

ιεζμφιεκςκ εζζμδδιάηςκ απυ ηδ δναζηδνζυηδηα αοηή ηαζ ηζξ παιδθέξ απμδυζεζξ. φιθςκα ιε 

ηδκ Τπδνεζία Οζημκμιζηχκ Βνεοκχκ ημο Τπμονβείμο Γεςνβίαξ ηςκ ΔΠΏ, «δ δναζηδνζυηδηα 

ηδξ πνμααημηνμθίαξ ακηζπνμζςπεφεζ θζβυηενμ απυ 1% ηδξ ηηδκμηνμθζηήξ αζμιδπακίαξ ηςκ 

ΔΠΏ» (Brunagel et al, 2008).  

Ο παβηυζιζμξ πθδεοζιυξ πνμαάηςκ βζα ηδκ πενίμδμ 2000-2013 αολήεδηε ηαηά 10,7 %, ιε 

ηδκ Ώθνζηή κα ηναηάεζ ηα πνςηεία (32%) έπμκηαξ ιζα ζοιαμθή ηδξ ηάλδξ ημο 27,7 %. Δ Ώζία 

έπεζ ημ ιεβαθφηενμ ιενίδζμ ζημκ παβηυζιζμ πθδεοζιυ πνμαάηςκ (44,9%). Καηά ηδκ πενίμδμ 

2000-2012 δ παβηυζιζα παναβςβή πνυαεζμο βάθαηημξ αολήεδηε ηαηά 24,1%. ε υθεξ ηζξ 

δπείνμοξ, ιε ελαίνεζδ ηδκ Βονχπδ, παναηδνήεδηε ζδιακηζηή αφλδζδ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ. 

Οζ πέκηε ημνοθαίεξ πχνεξ ιε ηδκ ορδθυηενδ παναβςβή πνυαεζμο βάθαηημξ είκαζ δ Κίκα, δ 

Σμονηία, δ ονία, δ Βθθάδα ηαζ δ Ρμοιακία (FAOSTAT, 2013). 
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Δ παβηυζιζα παναβςβή πνυαεζμο ηνέαημξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ακηίζημζπδξ πενζυδμο 

αολήεδηε ηαηά 29,5%. Δ Ώζία ηαηέπεζ ημ ιεβαθφηενμ ιενίδζμ ηδξ παναβςβήξ ηνέαημξ  (48,6%), 

εκχ δ Ώθνζηή έπεζ πανμοζζάζεζ ηδ ιεβαθφηενδ αφλδζδ (36,6%). Δ δβέηζδα πχνα ζηδκ παναβςβή 

πνυαεζμο ηνέαημξ παβημζιίςξ είκαζ δ Κίκα, αημθμοεμφιεκδ απυ ηδκ Ώοζηναθία, ηδ Νέα 

Γδθακδία, ημ μοδάκ ηαζ ηδκ Εκδία. Δ Κίκα πανάβεζ ημ 24,5% ηδξ ζοκμθζηήξ παβηυζιζαξ 

παναβςβήξ πνυαεζμο ηνέαημξ. (FAOSTAT, 2013). Σμ αάνμξ εκυξ πνυαεζμο ζθαβίμο είκαζ ζε 

παβηυζιζμ επίπεδμ 15,8 kg ηαηά ιέζμ υνμ, ιε ζδιακηζηή δζαηφιακζδ ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ 

πςνχκ ηαζ Δπείνςκ.  

Δ παναβςβή ιαθθζμφ ηαηά ηδκ ίδζα πενίμδμ ιεζχεδηε ηαηά 10,6%, ιε ηδ ιεβαθφηενδ 

ιείςζδ ζηδκ Ωηεακία. Δ παναβςβή αηαηένβαζημο δένιαημξ πνμαάηςκ ηαηά ηδκ 

πνμακαθενεείζα πενίμδμ, αολήεδηε πενίπμο ηαηά 405%, ιε ηδ ιεβαθφηενδ αφλδζδ ζηδκ 

Ωηεακία επίζδξ.  

Ο παβηυζιζμξ πθδεοζιυξ πνμαάηςκ αολήεδηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο 1961-2000 

ιυθζξ ηαηά 6,22%. Βκ ης ιεηαλφ, μ πθδεοζιυξ αοηυξ ηαηά ηδκ ίδζα πενίμδμ, ζηδκ Ώζία 

αολήεδηε ηαηά 78,3% ηαζ ζηδκ Ώθνζηή ηαηά 82,3%. Ωξ ζοκέπεζα, μζ Ώζζαηζηέξ ηαζ Ώθνζηακζηέξ 

πχνεξ αφλδζακ ζδιακηζηά ηδκ παναβςβή ηνέαημξ ηαζ βάθαηημξ. 

Ο δείηηδξ πνμαάηςκ πνμξ ηαηζίηεξ, απυ 2,85 ημ 1961, ιεζχεδηε ζε 1,4 ημ 2000.  

1.3.1. Πιεζπζκόο πξνβάησλ 

 

ημκ πίκαηα 1 πανμοζζάγεηαζ μ παβηυζιζμξ πθδεοζιυξ πνμαάηςκ ηαζ δ ελέθζλή ημοξ. 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο 2000-2013 μ πθδεοζιυξ ηςκ πνμαάηςκ αολήεδηε ηαηά 10,7%. 

(ιέζμξ υνμξ πενίπμο 0,83% ακά έημξ). Ο παβηυζιζμξ πθδεοζιυξ αζβχκ ηδκ ίδζα πενίμδμ 

αολήεδηε ηαηά 33,8% (Faostat 2013). Ώπυ ηδκ άθθδ πθεονά, μ δείηηδξ πνμαάηςκ πνμξ αίβεξ 

ήηακ 1,17 ημ 2013, εκχ ημ 2000 ήηακ 1,4, ηαηαδεζηκφμκηαξ υηζ μ πθδεοζιυξ αζβχκ αολήεδηε 

ηαπφηενα ζε ζφβηνζζδ ιε αοηυκ ηςκ πνμαάηςκ (Faostat 2013). Ώλίγεζ εδχ κα ζδιεζςεεί πςξ δ 

αφλδζδ ημο πθδεοζιμφ ηςκ πνμαάηςκ δεκ ήηακ μιμζυιμνθδ ζε υθεξ ηζξ δπείνμοξ ηαζ ηζξ πχνεξ. 

Καηά ηδ δζάνηεζα ημο 2013, μζ πχνεξ παιδθμφ εζζμδήιαημξ ηαζ μζ ακαπηοζζυιεκεξ πχνεξ, 

ηαηείπακ πάκς απυ ημ 70% ημο ζοκμθζημφ ανζειμφ ηςκ πνμαάηςκ ζε υθμ ημκ ηυζιμ (Faostat 

2013). 
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φιθςκα ιε ηδ ιεθέηδ ηςκ Skapetas ηαζ Kalaitzidou (2017), ιεηαλφ ηςκ Δπείνςκ, δ Ώζία 

ηαηέπεζ ηδκ πνχηδ εέζδ, έπμκηαξ έκα ιενίδζμ ζημκ παβηυζιζμ πθδεοζιυ πνμαάηςκ, ηδξ ηάλδξ 

ημο 44,9% ηαζ ζηδκ αφλδζδ ημο ανζειμφ ημοξ ηαηά ηδκ πενίμδμ  2000-2013 ηδξ ηάλδξ ημο 

27,1%. Δ Ώθνζηή ηαηέπεζ ηδ δεφηενδ εέζδ ιε ιενίδζμ 27,7% ηαζ αφλδζδ 32,0%. ε υθεξ ηζξ 

άθθεξ δπείνμοξ, παναηδνήεδηε ιζα ζδιακηζηή ιείςζδ ημο πθδεοζιμφ ηςκ πνμαάηςκ, ιε ηδκ 

Ωηεακία κα πανμοζζάγεζ ηδ ιεβαθφηενδ ιείςζδ (33,9%). Ώοηυ βζαηί ζηδκ Ώοζηναθία μ 

πθδεοζιυξ πνμαάηςκ ιεζχεδηε ηαηά 36,3% ηαζ ζηδ Νέα Γδθακδία ηαηά 27,2%. ηδκ Ώιενζηή, 

δ ιείςζδ ήηακ 6,5%, εκχ ζηδκ Βονχπδ ηαζ ηδκ Βονςπασηή Έκςζδ ηςκ 28, παναηδνήεδηε 

ζδιακηζηή ιείςζδ (11,6 ηαζ 20,8%, ακηίζημζπα, Πίκαηαξ 1.1). 

Πίκαηαξ 1.1: Πθδεοζιυξ πνμαάηςκ ακά ημκ ηυζιμ ημ 2000 ηαζ ημ 2013 (Faostat 2013) 

 

Πδβή: Faostat, 2013 

Μεηαλφ ηςκ πςνχκ ηδξ Ώζίαξ, μζ ιεβαθφηενμζ πθδεοζιμί πνμαάηςκ ανίζημκηαζ ζηδκ 

Κίκα, ηδκ Εκδία, ημ Ενάκ, ημ Παηζζηάκ ηαζ ηδκ Σμονηία. Σα πνυααηα ζηδκ Κίκα (185.000.000 

ηεθαθέξ) απμηεθμφκ ημ 15,8% ημο παβηυζιζμο πθδεοζιμφ πνμαάηςκ ηαζ ημ 35,1% ημο 

Ώζζαηζημφ πθδεοζιμφ αοηχκ. Καηά ηδκ πενίμδμ 2000-2013, μ πθδεοζιυξ πνμαάηςκ ζηδκ Κίκα, 

αολήεδηε ηαηά 41,1%, ζηδκ Εκδία ηαηά 27% ηαζ ζημ Παηζζηάκ ηαηά 19,6%. Ώκηίεεηα, ζηδκ 

Σμονηία ηαζ ημ Ενάκ, μ ακηίζημζπμξ πθδεοζιυξ ιεζχεδηε ηαηά 9,35 ηαζ 6,83%, ακηίζημζπα 

(Faostat, 2013). 

 

ηδκ Ώθνζηακζηή Ήπεζνμ, μ ιεβαθφηενμξ πθδεοζιυξ πνμαάηςκ οπάνπεζ ζημ μοδάκ, ζηδ 

Νζβδνία, ηδκ Ώζεζμπία ηαζ ηδκ Ώθβενία. Καηά ηδκ πενίμδμ 2000-2013 μ πθδεοζιυξ ζηδκ 

Ώζεζμπία αολήεδηε ηαηά 142%, ζηδ Νζβδνία ηαηά 50%, ζηδκ Ώθβενία ηαηά 44,8% ηαζ ζημ 

μοδάκ ηαηά 13,9% (Faostat, 2013). ηδκ Ώιενζηακζηή Ήπεζνμ, μζ πέκηε ημνοθαίεξ πχνεξ ζε υηζ 
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αθμνά ζημκ πθδεοζιυ ηςκ πνμαάηςκ είκαζ δ ΐναγζθία, δ Ώνβεκηζκή, ημ Πενμφ, δ ΐμθζαία ηαζ ημ 

Μελζηυ (Faostat, 2013). 

ηδκ Βονςπασηή Ήπεζνμ, μζ ιεβαθφηενμζ πθδεοζιμί ανίζημκηαζ ζημ Δκςιέκμ ΐαζίθεζμ, 

ζηδκ Βονςπασηή Ρςζία, ζηδκ Εζπακία, ηδκ Βθθάδα, ηδ Ρμοιακία ηαζ ηδ Γαθθία. ε ιενζηέξ 

Βονςπασηέξ πχνεξ, ηαηά ηδκ ίδζα πενίμδμ, παναηδνήεδηε ζδιακηζηή αφλδζδ ζημκ ανζειυ 

πνμαάηςκ (Β. Ρςζία 75,1%, Ρμοιακία 8,78% ηαζ Βθθάδα 6,36%). Ώπυ ηδκ άθθδ ιενζά, ζε άθθεξ 

πχνεξ ιε πανάδμζδ ζηδκ εηηνμθή πνμαάηςκ, μ πθδεοζιυξ ημοξ ιεζχεδηε αζζεδηά (Πμνημβαθία 

42,2%, Εηαθία 36,3%, Εζπακία 32,7%, Γαθθία 24,5% ηαζ Δκςιέκμ ΐαζίθεζμ 22,3%) (Faostat, 

2013). Πνέπεζ εδχ κα ζδιεζςεεί πςξ υθεξ  αοηέξ μζ πχνεξ είκαζ ιέθδ ηδξ Βονςπασηήξ Έκςζδξ 

ηςκ 28.  

ηζξ ιένεξ ιαξ, μ παβηυζιζμξ ανζειυξ πνμαάηςκ είκαζ πανυιμζμξ ιε αοηυκ ηδξ δεηαεηίαξ 

ημο 1960. Ωζηυζμ, δ αφλδζδ ηδξ παναβςβζηυηδηαξ έπεζ πνμηαθέζεζ ηδκ ακαννίπδζδ ηδξ 

ζοκμθζηήξ παβηυζιζαξ παναβςβήξ, απυ 5 πενίπμο ζε 8 δζζεηαημιιφνζα ηυκμοξ ηνέαημξ . Δ Κίκα 

είκαζ μ ιεβαθφηενμξ παναβςβυξ ηαζ αημθμοεεί δ Βονςπασηή Έκςζδ, δ Ώοζηναθία ηαζ δ Νέα 

Γδθακδία. Πανυθμ υιςξ πμο δ παβηυζιζα παναβςβή έπεζ αολδεεί, δ γήηδζδ έπεζ αολδεεί 

πενζζζυηενμ απυ ηδκ πνμζθμνά ιε απμηέθεζια πνμζθάηςξ μζ αολήζεζξ ζηζξ ηζιέξ κα έπμοκ 

ζδιεζχζεζ νεηυν (FAOSTAT, 2013). 

Σα απμεέιαηα Ώοζηναθζακχκ πνμαάηςκ έπμοκ ιεζςεεί ζε 22 εηαημιιφνζα ηεθαθέξ 

ζφιθςκα ιε ηζξ πζμ πνυζθαηεξ ιεηνήζεζξ ημ 2016. Σμ απυεεια ηδξ Νέαξ Γδθακδίαξ έπεζ επίζδξ 

ιεζςεεί ζε 23,7 εηαημιιφνζα ηεθαθέξ ηαηά ημ ίδζμ έημξ. Σμ απυεεια ζηδκ Βονςπασηή Έκςζδ 

ήηακ 98 εηαημιιφνζα ημ 2013.  Μυκμ ηα απμεέιαηα ηδξ Κίκαξ ζοκεπίγμοκ κα αολάκμκηαζ 

μοζζαζηζηά, ηάκμκηαξ ηδκ Κίκα ημκ ημνοθαίμ παναβςβυ. Βκυξ ααειμφ αφλδζδ ζημκ ανζειυ 

πνμαάηςκ έπεζ θάαεζ πχνα ζηδκ Εκδία, ημ Παηζζηάκ ηαζ ηδ ΐυνεζα Ώθνζηή. Πανυθμ πμο ηα 

παβηυζιζα απμεέιαηα έπμοκ ιεζςεεί, μζ αολήζεζξ ζηδκ παναβςβζηυηδηα έπμοκ αολήζεζ ηα 

παβηυζιζα επίπεδα παναβςβήξ πνυαεζμο ηνέαημξ. Δ παναβςβή πνυαεζμο ηνέαημξ έπεζ αολδεεί 

ηυζμ ζηδκ Εκδία, υζμ ηαζ ζηδκ Κίκα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πεναζιέκδξ δεηαεηίαξ (Skapetas 

&Kalaitzidou, 2017).  

1.3.2. Γαιαθηνπαξαγσγόο Πξνβαηνηξνθία 

 

Ο νυθμξ ημο πνυαεζμο βάθαηημξ ζηδκ ακενχπζκδ δζαηνμθή είκαζ ζδιακηζηυξ ζε πμθθέξ 

ακαπηοζζυιεκεξ πχνεξ ηαζ εζδζηά ζηδ Μεζυβεζμ, ζηδκ Ώκαημθζηή Βονχπδ, ηδ Μέζδ Ώκαημθή 
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ηαζ ηδ Νυηζα Ώιενζηή. Ώπυ ημ πνυαεζμ βάθα πανάβεηαζ ιζα ιεβάθδ πμζηζθία πνμσυκηςκ υπςξ 

πμθθά ηονζά, βζαμφνηζ, αμφηονμ ηηθ. Σμ πνυαεζμ βάθα πνδζζιμπμζείηαζ ηονίςξ βζα ηδκ παναβςβή 

βαθαηημημιζηχκ πνμσυκηςκ. Οζ θοθέξ ηςκ πνμαάηςκ πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ελεζδζηεοιέκμοξ 

βαθαηημημιζημφξ ζημπμφξ είκαζ πενζμνζζιέκεξ. Οζ πζμ παναβςβζηέξ βαθαηημπαναβςβέξ θοθέξ 

πνμαάηςκ ζημκ ηυζιμ πενζθαιαάκμοκ ηδκ Lacaune, ηδκ East Friesian, ηδ  Sarda, ηδκ Assaf, ηδ 

Chios ηαζ ηδκ Awassi. 

Σμ πνυαεζμ βάθα είκαζ πθμοζζυηενμ ζε θζπανά, αζηαιίκεξ ηαζ ζπκμζημζπεία ζε ζπέζδ ιε ημ 

βάθα αβεθάδαξ ηαζ ηαηζίηαξ (ΓΒΡΐΏ & ΣΕΠΛΏΚΟΤ, 2013). Σα παναηηδνζζηζηά αοηά ημ 

ηάκμοκ ζδακζηυ βζα ηδκ παναβςβή ηονζμφ. 

Ο πίκαηαξ 1.2 πανμοζζάγεζ ηδκ ελέθζλδ ηδξ παναβςβήξ πνυαεζμο βάθαηημξ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο 1990-2012 ζε δζαθμνεηζηά ιένδ ημο ηυζιμο. ημ παβηυζιζμ επίπεδμ δ 

παναβςβή βάθαηημξ ηαηά ηδκ πενίμδμ 2000-2012, αολήεδηε ηαηά 24,5% ιε ιζα ιέζδ αφλδζδ 

ακά έημξ ηδξ ηάλδξ ημο 1,85%. Σδκ ίδζα πενίμδμ, δ παναβςβή ηαηζζηίζζμο βάθαηημξ αολήεδηε 

ηαηά 39,2% (Skapetas ηαζ Bampidis, 2016). Δ ιέζδ αφλδζδ ηδξ παναβςβήξ βάθαηημξ ηδκ 

πενίμδμ 1990-2000 ήηακ ιυκμ 1,24% (Faostat 2012). Σμ βάθα πνμαάημο πμο πανάβεηαζ ακά 

ηάημζημ ηαζ ακά έημξ παβημζιίςξ είκαζ 1,43 kg, εκχ ηα ιεβαθφηενα πμζά αοηήξ ηδξ ιεηααθδηήξ 

πανάβμκηαζ ζηδκ Βονχπδ (4,07 kg) ηαζ ηδκ Βονςπασηή Έκςζδ (5,59 kg), εκχ ηα παιδθυηενα 

επίπεδα πανάβμκηαζ ζηδκ Ώιενζηή (0,04 kg). 

Μεηαλφ ηςκ δπείνςκ, δ Ώζία είκαζ ζοκεπχξ μ ιεβαθφηενμξ παναβςβυξ πνυαεζμο βάθαηημξ 

(ζοιιεημπή 46,7%), αημθμοεμφιεκδ απυ ηδκ Βονχπδ (ζοιιεημπή 29,8%) ηαζ ηδκ Ώθνζηή 

(ζοιιεημπή 23,1%), εκχ δ Ωηεακία ήηακ δ ήπεζνμξ πμο δεκ πανήβαβε πνυαεζμ βάθα(FAOSTAT, 

2012). Καηά ηδκ πενίμδμ 2000-2012 δ Ώθνζηή πανμοζίαζε ηδ ιεβαθφηενδ αφλδζδ (36,6%) ζημ 

πνυαεζμ βάθα, αημθμοεμφιεκδ απυ ηδκ Ώζία (33,8%) ηαζ ηδκ Ώιενζηή (16,9%). ηδκ Βονχπδ, δ 

αφλδζδ ήηακ ανηεηά ιζηνυηενδ (Πίκαηαξ1.2). 

 

Πίκαηαξ 1.2: Βλέθζλδ ηδξ παναβςβήξ πνυαεζμο βάθαηημξ (ζε ηυκμοξ), 1990-2012 
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Πδβή: Faostat, 2012 

ηδκ Ώζία, μζ ιεβαθφηενμζ παναβςβμί πνυαεζμο βάθαηημξ είκαζ δ Κίκα 2012(1.580.000 

ηυκμζ), δ Σμονηία (1.010.007 ηυκμζ), δ ονία (703.008 ηυκμζ), ημ Ενάκ (465.000 ηυκμζ) ηαζ ημ 

Ώθβακζζηάκ (211.000 ηυκμζ), (Faostat 2012). Οζ Ώθνζηακζηέξ πχνεξ ιε ηδ ιεβαθφηενδ πμζυηδηα 

πνυαεζμο βάθαηημξ είκαζ ημ μοδάκ (532.000 ηυκμζ), ηαζ δ Ώθβενία (336.000 ηυκμζ). ηδκ 

Ώιενζηακζηή ήπεζνμ, δ παναβςβή πνυαεζμο βάθαηημξ είκαζ πμθφ πενζμνζζιέκδ. Οζ πχνεξ ιε 

ζδιακηζηή παναβςβή είκαζ δ ΐμθζαία (34.000 ηυκμζ) ηαζ ημ Βημοαδυν (7.050 ηυκμζ). 

ηδκ Βονςπασηή ήπεζνμ, μζ ιεβαθφηενμζ παναβςβμί πνυαεζμο βάθαηημξ είκαζ δ Βθθάδα 

(699.500 ηυκμζ), δ Ρμοιακία (650.912 ηυκμζ), δ Εζπακία (552.517 ηυκμζ), δ Εηαθία (406.177 

ηυκμζ), ηαζ δ Γαθθία (274.686 ηυκμζ). Ο ηθάδμξ ηδξ παναβςβήξ πνυαεζμο βάθαηημξ είκαζ πμθφ 

ζδιακηζηυξ εζδζηά βζα ηζξ Ώκαημθζηέξ πχνεξ (Rancourt ηαζ Carrère, 2011). Δ Βθθάδα είκαζ δ 

δβέηζδα πχνα ηδξ παναβςβήξ βάθαηημξ ζηδκ Βονχπδ, εθυζμκ πανάβεζ ημ 23,2% ηδξ 

Βονςπασηήξ παναβςβήξ ηαζ ημ 25,0% εηείκδξ ηδξ Βονςπασηήξ Έκςζδξ. Ώπυ ηδκ άθθδ ιενζά, δ 

Βθθάδα, εηηυξ απυ ηδκ πνχηδ εέζδ πμο ηαηέπεζ ζηδκ Βονχπδ, έπεζ ηαζ ιζα απυ ηζξ πνχηεξ εέζεζξ 

παβημζιίςξ  πεηζηά ιε ηδκ εηήζζα παναβςβή βάθαηημξ ακά πνυααημ, ζηδκ πνχηδ εέζδ 

ανίζηεηαζ δ Ώοζηνία (425 kg), αημθμοεμφιεκδ απυ ηδκ Βθαεηία (407 kg), ηδ Μάθηα (213 kg) 

ηαζ ηδ Γαθθία (213 kg). ε πμθθέξ πχνεξ, μ ιεβαθφηενμξ υβημξ πνυαεζμο βάθαηημξ 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ παναβςβή δζαθμνεηζηχκ ηφπςκ ηονζχκ. Οζ πζμ δδιμθζθείξ ηφπμζ ηονζχκ 

είκαζ ημ νμηθυν ζηδ Γαθθία, δ θέηα ζηδκ Βθθάδα, ημ ιαηζέκβημ ζηδκ Εζπακία, ημ πεημνίκμ 

Romano, ημ πεημνίκμ Sardo ηαζ δ νζηυηα ηδξ Εηαθίαξ, ημ Serrada Estrela ηδξ Πμνημβαθίαξ ηηθ 

(Rubino et al, 1999). Δ αβμνά πνυαεζμο ηονζμφ θαίκεηαζ κα ηονζανπείηαζ απυ ημοξ Βονςπαίμοξ, 

εθυζμκ δ Βονχπδ πανάβεζ ημ 57.4% ηδξ ζοκμθζηήξ παβηυζιζαξ παναβςβήξ ηονζμφ (Faostat 

2012). Δ δβέηζδα πχνα ζηδκ Βονχπδ ηαζ ζημκ ηυζιμ βζα ηδκ παναβςβή αοηή είκαζ δ Βθθάδα 

(33,8% ηδξ Βονςπασηήξ ηαζ 19,4% ηδξ παβηυζιζαξ παναβςβήξ, ακηίζημζπα), αημθμοεμφιεκδ 

απυ ηδκ Εζπακία (3
δ
 εέζδ παβημζιίςξ), ηδκ Εηαθία ηαζ ηδ Γαθθία. Έκα ζδιακηζηυ ιένμξ αοηήξ 
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ηδξ παναβςβήξ ελάβεηαζ ζηζξ ΔΠΏ, αθθά ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ πνυαεζμο ηονζμφ ειπμνεφεηαζ 

ιεηαλφ Βονςπασηχκ πςνχκ. Δ Κίκα ηαηέπεζ ηδ δεφηενδ εέζδ ζημκ ηυζιμ ιεηά ηδκ Βθθάδα. 

Άθθεξ πχνεξ ιε ζδιακηζηή παναβςβή πνυαεζμο ηονζμφ είκαζ δ ονία, δ Σμονηία, δ Νζβδνία ηαζ 

ημ Ενάκ (Faostat, 2012). 

Οζ ιεβαθφηενμζ ελαβςβείξ πνυαεζςκ ηονζχκ παβημζιίςξ είκαζ δ Εηαθία ηαζ δ Γαθθία, εκχ 

μζ ιεβαθφηενμζ εζζαβςβείξ είκαζ μζ ΔΠΏ, δ Γενιακία, ημ Λμολειαμφνβμ ηαζ δ Ώοζηνία (Faostat, 

2012). 

 

1.3.3. Κξενπαξαγσγόο Πξνβαηνηξνθία 

 

Σμ πνυαεζμ ηνέαξ είκαζ παβημζιίςξ ιζα απυ ηζξ ηέζζενζξ ηφνζεξ ηαηδβμνίεξ ηνέαημξ, ιαγί 

ιε ημ ιμζπανίζζμ, ημ πμζνζκυ ηαζ ηα πμοθενζηά. Σα πνυααηα πμο εηηνέθμκηαζ βζα ηδκ παναβςβή 

ηνέαημξ απμηεθμφκ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ημο παβηυζιζμο πθδεοζιμφ πνμαάηςκ.  

Ο πίκαηαξ 1.3 δείπκεζ ηδκ ελέθζλδ ημο πνυαεζμο ηνέαημξ ηαηά ηδκ πενίμδμ 1990-2012. ε 

παβηυζιζμ επίπεδμ, δ παναβςβή πνυαεζμο ηνέαημξ αολήεδηε ηαηά 29,5% (πενίπμο 2,27% ακά 

έημξ). Σδ ιεβαθφηενδ ζοιαμθή ζηδκ παναβςβή ηνέαημξ έπεζ δ Ώζία (48,6%), αημθμοεμφιεκδ 

απυ ηδκ Ώθνζηή (20,2%) ηαζ ηδκ Βονχπδ (13,9%) (Πίκαηαξ1.3). ε μνζζιέκεξ δπείνμοξ δ 

παναβςβή πνυαεζμο ηνέαημξ ιεζχεδηε ζδιακηζηά, υπμο δ ιεβαθφηενδ ιείςζδ παναηδνήεδηε 

ζηδκ Ωηεακία (20,3%), ζηδκ Βονχπδ (16%) ηαζ ζηδκ Βονςπασηή Έκςζδ (23,8). ηδκ 

Βονςπασηή Έκςζδ, δ ιείςζδ πνμέηορε εκ ιένεζ θυβς ηδξ ακαπνμζανιμβήξ ημο Common 

Market Organization ημ 1992 (Ashworth 2000). Πνέπεζ εδχ κα ζδιεζςεεί υηζ δ ζδιακηζηυηδηα 

ηδξ παναβςβήξ πνυαεζμο ηνέαημξ, πμζηίθεζ ζδιακηζηά απυ πχνα ζε πχνα ζηδκ Βονχπδ.  
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Πίκαηαξ 1.3: Βλέθζλδ παναβςβήξ πνυαεζμο ηνέαημξ (ζε ηυκμοξ) ακά ημκ ηυζιμ, 1990-2012 

 

Πδβή: Faostat, 2012 

Δ δβέηζδα πχνα ζηδκ παναβςβή πνυαεζμο ηνέαημξ παβημζιίςξ είκαζ δ Κίκα ιε 2.080.000 

ηυκμοξ ημ 2012. Ώοηή δ πμζυηδηα ακηζπνμζςπεφεζ ημ 50,8% ηδξ Ώζζαηζηήξ ηαζ ημ 35,9% ηδξ 

παβηυζιζαξ παναβςβήξ ηνέαημξ. Ώπυ ηδκ άθθδ ιενζά, δ Κίκα είκαζ επίζδξ ηαζ μ ιεβαθφηενμξ 

εζζαβςβέαξ ηαζ ηαηακαθςηήξ πνυαεζμο ηνέαημξ ζημκ ηυζιμ. Δ Βονςπασηή Έκςζδ είκαζ μ 

δεφηενμξ ιεβαθφηενμξ παναβςβυξ ηαζ εζζαβςβέαξ πνυαεζμο ηνέαημξ (Faostat, 2013). 

Σμ ελαβςβζηυ ειπυνζμ πνυαεζμο ηνέαημξ, παναδμζζαηά ηονζανπείηαζ απυ ηδ Νέα Γδθακδία 

ηαζ ηδκ Ώοζηναθία, πμο είκαζ επίζδξ μ δεφηενμξ ηαζ μ ηνίημξ ιεβαθφηενμξ παναβςβυξ 

παβημζιίςξ, ακηίζημζπα. ε αοηέξ ηζξ δφμ πχνεξ, δ παναβςβή πνυαεζμο ηνέαημξ βίκεηαζ απυ 

εζδζηά ζοζηήιαηα παναβςβήξ (Bray and Gonzalez-Macure, 2010). ηα πνυζθαηα έηδ, δ 

Ώοζηναθία έπεζ αολήζεζ ηζξ ελαβςβέξ πνμαάηςκ ιε ηδ πνήζδ ηνεμπαναβςβχκ θοθχκ (Kimbal, 

2009), εκχ δ Νέα Γδθακδία, ελαζηίαξ ημο ακηαβςκζζιμφ απυ ηδ βαθαηημημιία, δεκ έπεζ επζηφπεζ 

ηαιία αφλδζδ.   

Σμ μοδάκ ηαζ δ Εκδία είκαζ δ ηέηανηδ ηαζ δ πέιπηδ πχνα ακηίζημζπα ιε ηδ ιεβαθφηενδ 

παναβςβή πνυαεζμο ηνέαημξ ζημκ ηυζιμ. ηδκ Ώζία, εηηυξ ηδξ Κίκαξ ηαζ ηδξ Εκδίαξ, ζδιακηζηή 

παναβςβή ηνέαημξ έπεζ δ Σμονηία, δ ονία ηαζ ημ Παηζζηάκ. ηδκ Ώθνζηή, ζδιακηζηυ επίπεδμ 

παναβςβήξ ιεηά ημ μοδάκ, έπεζ δ Ώθβενία, δ Νζβδνία ηαζ δ Νυηζα Ώθνζηή. ηδκ Βονχπδ, μζ 

ιεβαθφηενμζ παναβςβμί πνυαεζμο ηνέαημξ είκαζ ημ Δκςιέκμ ΐαζίθεζμ, δ Ρςζία, δ Εζπακία, δ 

Γαθθία ηαζ δ Βθθάδα (Faostat, 2012). Ώλίγεζ εδχ κα ζδιεζςεεί, πςξ ζηδκ Βονχπδ, ηαζ εζδζηά 

ζηδκ Βονςπασηή Έκςζδ, ελαζηίαξ ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζδξ απυ ημ επηέιανζμ ημο 2008 ηαζ ιεηά, 

δ παναβςβή πνυαεζμο ηνέαημξ ηαζ μζ εζζαβςβέξ ημο, ιεζχεδηακ ζδιακηζηά. ηδκ Ώιενζηή, μζ 

ημνοθαίεξ πέκηε πχνεξ ιε ηδ ιεβαθφηενδ παναβςβή πνυαεζμο ηνέαημξ είκαζ δ ΐναγζθία, μζ 

ΔΠΏ, ημ Μελζηυ, δ Ώνβεκηζκή ηαζ ημ Πενμφ.  
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Δ παναβυιεκδ πμζυηδηα πνυαεζμο ηνέαημξ ακά ηάημζημ ηαζ ακά έημξ είκαζ δ ορδθυηενδ 

ζηδκ Ωηεακία (28,50 kg) ηαζ δ παιδθυηενδ ζηδκ Ώιενζηή (0,44 kg). Οζ δβέηζδεξ πχνεξ ημο 

ηυζιμο ζε υ,ηζ αθμνά ηδ ζοβηεηνζιέκδ ιεηααθδηή είκαζ δ Νέα Γδθακδία (101 kg) ηαζ δ 

Ώοζηναθία (26,7 kg).Ο ανζειυξ ηςκ πνμαάηςκ πμο ζθαβζάγμκηαζ εηδζίςξ ηαζ ημ αάνμξ ηςκ 

ζθαβίςκ, δίκμκηαζ ζημκ πίκαηα 1.4.  

Πίκαηαξ 1.4: θαβζαζιέκα πνυααηα (ηεθαθέξ) ηαζ ημ ιέζμ αάνμξ (ζε ηζθά) ημ έημξ 2012, 

ζηζξ επζιένμοξ δπείνμοξ ηαζ ζημκ ηυζιμ ζοκμθζηά. 

 

Πδβή: Faostat, 2012 

Ώπυ ηα δεδμιέκα ημο Πίκαηα 1.4., παναηδνείηαζ πςξ ζε παβηυζιζα ηθίιαηα, 

ζθαβζάζηδηακ 535.756.859 γχα ημ 2012. Δ ιεβαθφηενδ ζοιαμθή είκαζ εηείκδ ηδξ Ώζίαξ (50%), 

αημθμοεμφιεκδ απυ ηδκ Ώθνζηή (22,3%). Σμ αάνμξ ηςκ ζθαβίςκ παβημζιίςξ είκαζ ηαηά ιέζμ 

υνμ 15,8 kg. Σμ ιεβαθφηενμ ιέζμ αάνμξ παναηδνείηαζ ζηδκ Ωηεακία (21 kg), εκχ ημ παιδθυηενμ 

ζηδκ Ώθνζηή (14 kg). 

Δ παβηυζιζα γήηδζδ βζα πνυαεζμ ηνέαξ εα ζοκεπίζεζ κα αολάκεηαζ ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ, μζ 

αβμνέξ πνυαεζμο ηνέαημξ εα πνέπεζ κα πνμζπαεμφκ κα ζοβηναημφκ ηζξ ηζιέξ ημοξ. Μαηνμπνυκζα, 

δ παβηυζιζα αβμνά πνυαεζμο ηνέαημξ ιπμνεί κα επδνεαζηεί απυ δζαθμνεηζημφξ πανάβμκηεξ 

υπςξ μζ ζοιθςκίεξ παβηυζιζμο ειπμνίμο, μ ακηαβςκζζιυξ απυ άθθα είδδ ηνέαημξ, μζ 

ζοκαθθαβιαηζηέξ ζζμηζιίεξ ηηθ. Ώπυ ηδκ άθθδ ιενζά, μζ πμθζηζηέξ ηαζ δ ηθζιαηζηή αθθαβή, ηα 

πνμαθήιαηα αζθαθείαξ ηςκ ηνμθίιςκ ηαζ δ οβεία ηςκ γχςκ, ακαιέκεηαζ κα επδνεάζμοκ επίζδξ 

ιαηνμπνυεεζια ηζξ πνμμπηζηέξ ηδξ αβμνάξ πνυαεζμο ηνέαημξ.  

ημ ιέθθμκ, μ ημιέαξ ηδξ πνμααημηνμθίαξ εα πνέπεζ κα πνμζανιμζηεί χζηε κα είκαζ πζμ 

απμηεθεζιαηζηυξ ηαηακαθχκμκηαξ θζβυηενμοξ πυνμοξ, ζδζαίηενα εηείκμοξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε 
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πενζααθθμκηζημφξ πενζμνζζιμφξ ηαζ πενζμνζζιμφξ πμο αθμνμφκ ζημ ενβαηζηυ δοκαιζηυ 

(Montossi et al, 2013). 

1.3.4. Παξαγσγή καιιηνύ 

 

Σμ ιαθθί έπεζ ηφπεζ ζδζαίηενδξ ζδιαζίαξ ηαε‘ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ ζζημνίαξ ημο ακενχπμο 

(Ryder 2007) ηαζ ήηακ ημ πνχημ πνμσυκ πμο εββοήεδηε ημ δζεεκέξ ειπυνζμ. Βηηυξ απυ ηα είδδ 

έκδοζδξ, ημ ιαθθί πνδζζιμπμζείηαζ επίζδξ βζα ηάπδηεξ, ημοαένηεξ ηηθ. Πανυθμ πμο ημ πνμσυκ 

αοηυ ακηζπνμζςπεφεζ ιυκμ ημ 3% ηδξ παβηυζιζαξ παναβςβήξ ζκχκ, είκαζ ζδιακηζηυ βζα ηδκ 

μζημκμιία ηαζ βζα ημκ ηνυπμ γςήξ ζε πμθθέξ πχνεξ ημο ηυζιμο. ιςξ, δ ζηαδζαηή αφλδζδ ηδξ 

πνήζδξ ηςκ ζοκεεηζηχκ ζκχκ, μδήβδζε ζηδ ναβδαία ιείςζδ ηδξ παναβςβήξ ιαθθζμφ.  

Ο Πίκαηαξ 1.5 δείπκεζ ηδκ παναβςβή πνυαεζμο ιαθθζμφ βζα ηδκ πενίμδμ 2000 ηαζ 2012. ε 

παβηυζιζμ επίπεδμ παναηδνείηαζ ιείςζδ ηδξ ηάλδξ ημο 10,6%. Δ ιεβαθφηενδ ιείςζδ 

παναηδνείηαζ ζηδκ Ωηεακία (43,2%) ηαζ αημθμοεεί δ Ώιενζηή (21,8%). Δ Βονχπδ ηαζ δ 

Βονςπασηή Έκςζδ έπμοκ ιζα ζπεηζηή αφλδζδ (3,88% ηαζ 2,36%, ακηίζημζπα). Πανάθθδθα, δ 

Ώζία ηαζ δ Ώθνζηή πανμοζζάγμοκ αφλδζδ 22 ηαζ 15,7%, ακηίζημζπα (Πίκαηαξ 1.5). Σδ 

ιεβαθφηενδ ζοιαμθή ζηδκ παναβςβή ημο πνμσυκημξ αοημφ παβημζιίςξ έπεζ δ Ώζία (42,5%), 

αημθμοεμφιεκδ απυ ηδκ Ωηεακία (25,5%). 

Πίκαηαξ 1.5: Παναβςβή πνυαεζμο ιαθθζμφ (ζε ηυκμοξ) ζηζξ δπείνμοξ ηαζ παβημζιίςξ, 

ηαηά ηα έηδ 2000 ηαζ 2012. 

 

Πδβή: Faostat, 2012 

Ωζηυζμ, πανυθμ πμο δ Κίκα είκαζ μ ιεβαθφηενμξ παναβςβυξ πνυαεζμο ιαθθζμφ, δ 

Ώοζηναθία ηονζανπεί ζηδ βεκζηυηενδ αβμνά ιαθθζμφ υθςκ ηςκ ηφπςκ. Οζ ιεβαθφηενμζ ελαβςβείξ 
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είκαζ δ Ώοζηναθία, δ Νυηζα Ώθνζηή, δ Γενιακία ηαζ δ Νέα Γδθακδία, εκχ μζ ιεβαθφηενμζ 

εζζαβςβείξ είκαζ δ Κίκα, δ Εκδία, δ Σζεπία, δ Γενιακία ηαζ δ Εηαθία (Faostat, 2012). Πνέπεζ εδχ 

κα ζδιεζςεεί πςξ ζηδκ Ώοζηναθία, ημ ζοκδοαζιέκμ απμηέθεζια ηδξ ιείςζδξ ημο πθδεοζιμφ 

ηςκ πνμαάηςκ ηαζ ηδξ ιεηαααθθυιεκδξ ηάζδξ πμο απμιαηνφκεζ ηδκ παναβςβή ιαθθζμφ, έπεζ ςξ 

απμηέθεζια ηδ ζδιακηζηή ιείςζδ ηεθζηά ηδξ παναβςβήξ ημο. 

1.3.5. Παξαγσγή αθαηέξγαζηνπ δέξκαηνο 

 

ημκ Πίκαηα 6 πανμοζζάγεηαζ δ παναβςβή αηαηένβαζημο δένιαημξ ηςκ πνμαάηςκ βζα ηα 

έηδ 2000 ηαζ 2012. ε παβηυζιζμ επίπεδμ, παναηδνείηαζ αφλδζδ ηδξ ηάλδξ ημο 405%. Δ 

Ωηεακία έπεζ εεαιαηζηή αφλδζδ ζηδκ παναβςβή δένιαημξ ηδξ ηάλδξ ημο 2776%, 

αημθμοεμφιεκδ απυ ηδκ Ώθνζηή (41,1%) ηαζ ηδκ Ώζία (23,2%). Ώκηίεεηα, ζηδκ Βονχπδ ηαζ ηδκ 

Βονςπασηή Έκςζδ παναηδνείηαζ ζδιακηζηή ιείςζδ. Ώκάιεζα ζηζξ δπείνμοξ, δ Ωηεακία έπεζ ημ 

ιεβαθφηενμ ιενίδζμ (80,7%) ζηδκ παναβςβή πνυαεζμο αηαηένβαζημο δένιαημξ ηαζ αημθμοεεί δ 

Ώζία ιε ιενίδζμ 11,7% (Faostat, 2013). 

Μεηαλφ ηςκ πςνχκ, δ Νέα Γδθακδία ηναηά ηδκ πνχηδ εέζδ (7.110.916 ηυκμζ, 79,5% ηδξ 

παβηυζιζαξ παναβςβήξ), αημθμοεμφιεκδ απυ ηδκ Εμνδακία (293.540 ηυκμζ) ηαζ ηδκ Ώοζηναθία 

(112.194 ηυκμζ) (Faostat 2013). 

1.4. Εήηεζε θαη θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε 

 

Δ Ώζία ηαζ ημ Μελζηυ βκχνζζακ αολήζεζξ ζηδκ ηαηά ηεθαθήκ ηαηακάθςζδ πνυαεζμο 

ηνέαημξ ηονίςξ θυβς ηδξ αφλδζδξ ηςκ πνμζςπζηχκ εζζμδδιάηςκ ηαζ ηδξ αζηζημπμίδζδξ. Δ 

ζοκμθζηή ηαηακάθςζδ ζε αοηέξ ηζξ πενζμπέξ επδνεάζηδηε επίζδξ απυ ηδκ αφλδζδ ημο 

πθδεοζιμφ. Δ Νυηζα Ώιενζηή, μζ Δκςιέκεξ Πμθζηείεξ, δ Ωηεακία ηαζ δ Βονχπδ, βκχνζζακ 

ιείςζδ ζηδκ ηαηά ηεθαθήκ ηαηακάθςζδ πνμαάημο ηαηά 50% ή ηαζ πενζζζυηενμ απυ ημ 1965 

ηαζ ιεηά.  

Πανυθμ πμο δ παβηυζιζα ηαηά ηεθαθήκ ηαηακάθςζδ πνυαεζμο ηνέαημξ ακένπεηαζ ζε 1,8 

ηζθά εηδζίςξ, δ ηαηά ηεθαθήκ ηαηακάθςζδ ζηζξ ΔΠΏ ήηακ ιυκμ 0,31 ηζθά ημ 2014. Ώκηίεεηα, δ 

ηαηά ηεθαθήκ εηήζζα ηαηακάθςζδ ζηδκ Ώοζηναθία ηαζ ημ Καγαηζηάκ ακήθεε ζηα 8,61 ηαζ 8,16 

ηζθά ακηίζημζπα. Δ ηαηά ηεθαθήκ ηαηακάθςζδ ζηδκ Ώθνζηή ήηακ πενίπμο 2 ηζθά.  

1.5. Δμαγσγέο 
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Δ Ώοζηναθία ηαζ δ Νέα Γδθακδία είκαζ μζ ηφνζμζ ελαβςβείξ ανκίζζμο ηαζ πνυαεζμο 

ηνέαημξ. Δ Ώοζηναθία ελάβεζ ημ 80% ηδξ παναβςβήξ πνυαεζμο ηνέαημξ ηαζ δ Νέα Γδθακδία 

ελάβεζ ημ 84%, ζφιθςκα ιε ηα πζμ πνυζθαηα ζημζπεία.   

Οζ Δκςιέκεξ Πμθζηείεξ είκαζ μ ιεβαθφηενμξ εζζαβςβέαξ αοζηναθζακμφ πνυαεζμο ηνέαημξ, 

αημθμοεμφιεκεξ απυ ηδ Μέζδ Ώκαημθή, ηδκ Βονςπασηή Έκςζδ ηαζ ηδκ Κίκα. Ώπυ άπμρδ 

υβημο, μζ ελαβςβέξ πνμξ ηζξ Δκςιέκεξ Πμθζηείεξ, ηδ Μέζδ Ώκαημθή ηαζ ηδκ Κίκα είκαζ 

πανυιμζεξ. Οζ αβμνέξ ηθεζδζά βζα ελαβςβέξ γςκηακχκ πνμαάηςκ πενζθαιαάκμοκ ηδκ Εμνδακία, ημ 

Καηάν ηαζ ημ Κμοαέζη.  

Δ Βονςπασηή Έκςζδ πνμζθαιαάκεζ ημ 57% ηδξ αλίαξ ηςκ ελαβςβχκ ηδξ Νέαξ Γδθακδίαξ. 

Οζ ηφνζεξ αβμνέξ ηςκ ελαβςβχκ ηδξ Νέαξ Γδθακδίαξ απυ άπμρδ υβημο ήηακ ημ Δκςιέκμ 

ΐαζίθεζμ (19%), δ Κίκα (12%) ηαζ μζ Δκςιέκεξ Πμθζηείεξ (7%). ε υνμοξ αλίαξ, ημ Δκςιέκμ 

ΐαζίθεζμ ήηακ μ ιεβαθφηενμξ αβμναζηήξ πνμσυκηςκ ηδξ Νέαξ Γδθακδίαξ, αημθμοεμφιεκμ απυ 

ηζξ Δκςιέκεξ Πμθζηείεξ ηαζ ηδ Γενιακία.  Δ ηφνζα ελαβςβζηή αβμνά ηδξ Νέαξ Γδθακδίαξ βζα ηα 

γχκηα πνυααηα είκαζ δ αμοδζηή Ώνααία(Faostat 2013).  

Οζ Δκςιέκεξ Πμθζηείεξ ελάβμοκ ιυκμ εθάπζζηεξ πμζυηδηεξ πνμαάημο (πενίπμο ημ 2% ηδξ 

εβπχνζαξ παναβςβήξ). Δ αζμιδπακία πνμαάηςκ ζηζξ ΔΠΏ ελάβεζ ηονίςξ ζημ Μελζηυ πνυααηα 

πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ζθαβή ηαζ παναβςβή ηνέαημξ. Οζ ελαβςβέξ γχκηςκ πνμαάηςκ έπμοκ 

ιεζςεεί δναιαηζηά ηα ηεθεοηαία πνυκζα. Δ ιείςζδ αοηή ήηακ απμηέθεζια ηδξ ιεβάθδξ πηχζδξ 

ηςκ ηζιχκ ηςκ γχκηςκ πνμαάηςκ. 

1.6. Δηζαγσγέο 

 

Δ Βονςπασηή Έκςζδ είκαζ μ ιεβαθφηενμξ εζζαβςβέαξ πνμαάηςκ ηαζ ανκζχκ (222 

εηαημιιφνζα ηζθά εηδζίςξ).  Οζ ΔΠΏ ηαζ δ Κίκα εζζάβμοκ πενίπμο δ ηαεειία 63 εηαημιιφνζα 

ηζθά. Δ αφλδζδ ημο εζζμδήιαημξ ζε πμθθέξ ακαπηοζζυιεκεξ πχνεξ, έπεζ αολήζεζ ηζξ εζζαβςβέξ 

πνυαεζμο ηνέαημξ. Γζα πανάδεζβια, δ ηαηά ηεθαθήκ ηαηακάθςζδ πνυαεζμο ηνέαημξ αολήεδηε 

πενίπμο ηαηά 4% απυ ημ 1980. Ώθθά, ιε επίπεδμ πθδεοζιμφ πμο λεπενκά ημ 1 δζζεηαημιιφνζμ, 

αηυια ηαζ ιζηνέξ αολήζεζξ ζηδκ ηαηά ηεθαθήκ ηαηακάθςζδ, ακάβηαζακ ηδκ Κίκα κα αολήζεζ 

ηζξ εζζαβςβέξ ηδξ ηαηά 500% ηαηά ηα ηεθεοηαία 20 πνυκζα.  

Οζ εζζαβςβέξ ανκζμφ ηςκ ΔΠΏ έπμοκ αολδεεί ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία, εκχ μζ εζζαβςβέξ 

ηδξ Βονςπασηήξ Έκςζδξ παναιέκμοκ ζπεηζηά ζηαεενέξ. Οζ εζζαβςβέξ πνμαάημο ζηζξ ΔΠΏ 
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ακηζπνμζςπεφμοκ πενίπμο ημ ιζζυ ηδξ ζοκμθζηήξ ηαηακάθςζδξ. Σμ 65% πενίπμο ηςκ 

εζζαβςβχκ ηςκ ΔΠΏ πνμένπμκηαζ απυ ηδκ Ώοζηναθία ηαζ ημ 35% απυ ηδ Νέα Γδθακδία(Faostat 

2012).  

1.7. Αληαγσληζηηθόηεηα 

 

Δ Ώοζηναθία ηαζ δ Νέα Γδθακδία έπμοκ έκα ακηαβςκζζηζηυ πθεμκέηηδια ζηδκ παναβςβή 

πνμαάηςκ ηαζ αικχκ ζε ζπέζδ ιε άθθεξ πχνεξ. Σμ πθεμκέηηδια ααζίγεηαζ ζημ παιδθυ ηυζημξ 

παναβςβήξ, ηδκ ορδθή πμζυηδηα ηαζ ηα πζμ επζεεηζηά ειπμνζηά πνμβνάιιαηα. Πανυθα αοηά, 

ηυζμ δ Ώοζηναθία υζμ ηαζ δ Νέα Γδθακδία αζχκμοκ ζοκεήηεξ λδναζίαξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα 

Καζ ςξ ζοκέπεζα μζ παναβςβμί ζηζξ πχνεξ αοηέξ, έπμοκ απμιαηνφκεζ ηζξ παναβςβζηέξ ημοξ 

δναζηδνζυηδηεξ ιαηνζά απυ ηα πνυααηα, ηαζ ζηνέθμκηαζ ηυζμ πνμξ ηα βαθαηημημιζηά πνμσυκηα 

υζμ ηαζ πνμξ ηδκ εηηνμθή άθθςκ γχςκ.  

Οζ ηηδκμηνμθζημί ημιείξ βεκζηυηενα, ακηζιεηςπίγμοκ πμθθέξ πενζααθθμκηζηέξ πνμηθήζεζξ 

ζε ανηεηέξ πχνεξ. Σμ δ αθάηςζδ ηςκ εδαθχκ, ηα γζγάκζα ηαζ μζ αθθαβέξ ηςκ πνήζεςκ ηδξ βδξ, 

είκαζ γδηήιαηα πμο εέημοκ ζδιακηζηέξ πνμηθήζεζξ ζηζξ επζπεζνήζεζξ πνμαάηςκ ζηδ Αοηζηή 

Ώοζηναθία. ηδ Νέα Γδθακδία, ηα ηαζνζηά θαζκυιεκα ηαζ μζ πζέζεζξ ζηδ αάζδ ηςκ θοηζηχκ 

πυνςκ ηδξ πχναξ, πνμηαθμφκ μοζζαζηζηέξ πενζααθθμκηζηέξ πνμηθήζεζξ ζηδκ επέηηαζδ ηδξ 

παναβςβήξ πνμαάηςκ. ε ζοκδοαζιυ ηαζ ιε ηζξ ζοκεήηεξ λδναζίαξ ζε ιία απυ ηζξ ααζζηυηενεξ 

πενζμπέξ παναβςβήξ πνμαάηςκ ζηζξ ΔΠΏ, ιπμνεί κα πάνεζ ανηεηά πνυκζα πνζκ μζ ηνέπμοζεξ 

ορδθέξ ηζιέξ ηαηαθένμοκ κα εκενβμπμζήζμοκ ηζξ επεηηάζεζξ ιεβάθςκ εηηνμθχκ πνμαάηςκ.  

Δ Νέα Γδθακδία ηαζ δ Ώοζηναθία είκαζ μζ παβηυζιζμζ δβέηεξ ζηδκ ελαβςβή πνυαεζςκ 

πνμσυκηςκ ηαζ αββίγμοκ ημ 90% ηδξ παβηυζιζαξ ελαβχβζιδξ πμζυηδηαξ. Έηζζ, ιεζχκμκηαζ ηα 

απμεέιαηα ζηζξ δφμ αοηέξ πχνεξ, ιε απμηέθεζια δ ιείςζδ ηδξ πνμζθμνάξ ηνέαημξ κα αολάκεζ 

ηδκ ηζιή ημοξ. ηακ πχνεξ υπςξ δ Εκδία, ημ Παηζζηάκ, δ Ώθβενία ηαζ ημ μοδάκ έπμοκ αολήζεζ 

ηα απμεέιαηά ημοξ, δ αφλδζδ πανάθθδθα ημο πθδεοζιμφ πνμηαθεί αφλδζδ ηδξ γήηδζδξ πμο 

δοζημθεφεηαζ κα ηαθοθεεί. Αεδμιέκςκ ηςκ ιεβεεχκ ηδξ Νέαξ Γδθακδία ηαζ ηδξ Ώοζηναθίαξ ηαζ 

ηδξ ζδιακηζηυηδηάξ ημοξ ζηζξ παβηυζιζεξ ελαβςβέξ, αοηέξ μζ δφμ πχνεξ εα ελαημθμοεήζμοκ κα 

είκαζ μζ ααζζημί παίηηεξ ζηζξ παβηυζιζεξ αβμνέξ(Faostat 2013). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

Ζ ΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ 
 

2.1. Δμέιημε ηνπ θιάδνπ 
 

Ο ημιέαξ ηδξ πνμααημηνμθίαξ απμηεθεί έκα ιζηνυ ιενίδζμ ηδξ παναβςβήξ ημο 

ηηδκμηνμθζημφ ημιέα ηδξ Βονςπασηήξ Έκςζδξ ζημ ζφκμθυ ηδξ, αθθά δ ζδιαζία αοηήξ ηδξ 

δναζηδνζυηδηαξ είκαζ πμθφ εονφηενδ ζε υ,ηζ αθμνά ζηδκ ημζκςκζηή ηαζ μζημκμιζηή ζοιαμθή ηδξ 

ζε απμιαηνοζιέκεξ αβνμηζηέξ πενζμπέξ, ακαθένμκηαξ πανάθθδθα ηαζ ηδκ πενζααθθμκηζηή 

ζοιαμθή ηδξ ιέζς ηδξ πανμπήξ δδιυζζςκ αβαεχκ, υπςξ δ δζαηήνδζδ ημο ημπίμο ηαζ ηδξ 

αζμπμζηζθυηδηαξ. Ωζηυζμ μζ μζημκμιζηέξ ηαζ δζανενςηζηέξ δοζημθίεξ  δε αμδεμφκ ηδκ ακάπηολδ 

ημο ημιέα ηαζ αοηυ ζδιαίκεζ πςξ δ Βονςπασηή Έκςζδ δεκ είκαζ αοηάνηδξ, αθθά ελανηάηαζ απυ 

ηζξ εζζαβςβέξ χζηε κα ηαθοθεεί μ εθμδζαζιυξ ηδξ αβμνάξ πνυαεζμο ηνέαημξ (Eurostat, 2018). 

Σμ 2017, μ πθδεοζιυξ αζβμπνμαάηςκ ζηδκ Βονςπασηή Έκςζδ ήηακ 986 εηαημιιφνζα 

ηεθαθέξ ημ 2017, απυ ηα μπμία ηα πνυααηα ακηζπνμζςπεφμοκ ημ 88%. Σμ 2017, ζπεδυκ ηα ιζζά 

πνυααηα ηδξ Βονςπασηήξ Έκςζδξ, ανίζημκηακ ζημ Δκςιέκμ ΐαζίθεζμ (28% επί ημο ζοκυθμο) 

ηαζ ζηδκ Εζπακία (19 % )(Eurostat, 2018). Μεηά απυ ιζα ζηαεενή πηχζδ πμο παναηδνήεδηε 

ηαηά ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, ηονίςξ θυβς ημο λεζπάζιαημξ ηςκ αζεεκεζχκ ηςκ γχςκ ηαζ ηςκ 

αθθαβχκ ζηδκ πμθζηζηή (εζδζηά ηδκ απμζφκδεζδ ηδξ παναβςβήξ απυ ηζξ επζδμηήζεζξ ηδξ 

Βονςπασηήξ Έκςζδξ), μζ ανζειμί πανέιεζκακ ανηεηά ζηαεενμί ηα ηεθεοηαία πνυκζα. ε 

ζοβηεηνζιέκεξ πενζμπέξ, ηα ημπάδζα ηςκ πνμαάηςκ απεζθμφκηαζ απυ επζεέζεζξ ιεβάθςκ 

ζανημθάβςκ γχςκ (υπςξ θφημοξ, ανημφδεξ ηηθ) ηαζ δ ζοκφπανλδ αοηχκ ηςκ εζδχκ είκαζ 

πνμαθδιαηζηή, εζδζηά εηεί υπμο έπμοκ επζζηνέρεζ ιεβάθα ζανημθάβα είδδ, ιεηά απυ ιαηνά 

απμοζία. Σεθζηά, πανυθμ πμο δ παναβςβή αζβμπνυαεζμο ηνέαημξ ηαζ δ αλία ηδξ (754.450 ηυκμζ 
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ηαζ € 5.843 εηαημιιφνζα ακηίζημζπα ημ 2017) ακηζπνμζςπεφμοκ έκα ιζηνυ ιενίδζμ ημο ζοκυθμο 

ηδξ παναβςβήξ ηνέαημξ ηδξ Βονςπασηήξ Έκςζδξ, ςζηυζμ παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζε μνζζιέκεξ 

πχνεξ ιέθδ, υπςξ ημ Δκςιέκμ ΐαζίθεζμ, δ Ενθακδία ηαζ δ Βθθάδα. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα άθθα 

πνμσυκηα, υπςξ δ παναβςβή πνυαεζμο ή ηαηζζηίζζμο ηονζμφ ή ιίλδξ αοηχκ ηςκ δφμ, πμο είκαζ 

ζοβηεκηνςιέκα ηονίςξ ζηδκ Βθθάδα, ζηδκ Εζπακία ηαζ ηδκ Εηαθία. Σμ 2013, οπήνπακ ζηδκ Β.Β. 

πενίπμο 850.000 βεςνβζηέξ εηιεηαθθεφζεζξ εηηνμθήξ πνμαάηςκ ηαζ 450.000 εηηνμθήξ αζβχκ, ιε 

πενζζζυηενμοξ απυ 1,5 εηαημιιφνζμ ακενχπμοξ κα απαζπμθμφκηαζ ζε αοηέξ ηαζ κα εζδζηεφμκηαζ 

ζηδκ εηηνμθή ημοξ. Ο ιέζμξ υνμξ αζβμπνμαάηςκ ακά εηιεηάθθεοζδ δζαθένεζ ζδιακηζηά απυ 

πχνα ζε πχνα ζηδκ Βονςπασηή Έκςζδ (ορδθυηενμξ ζημ Δκςιέκμ ΐαζίθεζμ βζα ηα πνυααηα ηαζ 

ζηδκ Οθθακδία βζα ηζξ αίβεξ). Ο ανζειυξ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ αζβμπνμαάηςκ επίζδξ πμζηίθεζ, 

υκηαξ ορδθυηενμξ ζημ Δκςιέκμ ΐαζίθεζμ ηαζ ζηδκ Βθθάδα. Γεκζηά, δ εηηνμθή αζβμπνμαάηςκ 

πανέπεζ παιδθέξ αιμζαέξ. Καηά ιέζμ υνμ, μζ εηιεηαθθεφζεζξ πμο εζδζηεφμκηαζ ζηα πνυααηα ηαζ 

ηδκ εηηνμθή αζβχκ, έπμοκ παιδθυηενα εζζμδήιαηα ζε ζπέζδ ιε ημ ιέζμ υνμ υθςκ ηςκ 

αβνμηζηχκ εηιεηαθθεφζεςκ ηδξ Βονςπασηήξ Έκςζδξ ηαζ ηα έζμδά ημοξ ελανηχκηαζ 

πενζζζυηενμ απυ ηζξ άιεζεξ πθδνςιέξ ηδξ Βονςπασηήξ Έκςζδξ, ζε ζφβηνζζδ ιε άθθμοξ 

ηηδκμηνμθζημφξ ημιείξEurostat, 2018).Σμ ειπυνζμ αζβμπνμαάηςκ ζηδκ Βονςπασηή Έκςζδ δεκ 

είκαζ αοηάνηεξ, υζμκ αθμνά ηα πνμσυκηα αζβμπνμααημηνμθίαξ. Οζ εζζαβςβέξ ααζίγμκηαζ ζε έκα 

ζφζηδια εηήζζςκ πμζμζηχζεςκ, ιε ηαηακμιέξ μζ μπμίεξ είκαζ πνμσυκ δζαπναβιαηεφζεςκ ιε 

ημοξ ηφνζμοξ εηαίνμοξ ηδξ Βονςπασηήξ Έκςζδξ, πμο βζα ηδκ αβμνά αζβμπνμαάηςκ είκαζ δ Νέα 

Γδθακδία (ιε πενζζζυηενμ απυ  80% ηςκ εζζαβςβχκ ζοκμθζηά ηδξ Βονςπασηήξ Έκςζδξ) ηαζ δ 

Ώοζηναθία (πενίπμο 11 %), μζ μπμίεξ πχνεξ είκαζ ιαηνάκ μζ ημνοθαίμζ ελαβςβείξ ζημκ ημιέα 

αοηυ. Σμ Δκςιέκμ ΐαζίθεζμ είκαζ δ αβμνά- πνμμνζζιυξ βζα ημ ιεβαθφηενμ ιενίδζμ ηςκ 

εζζαβςβχκ ηδξ Βονςπασηήξ Έκςζδξ ηαζ αημθμοεεί δ Οθθακδία ηαζ δ Γενιακία (Eurostat, 2018).  

Οζ ελαβςβέξ ηδξ Βονςπασηήξ Έκςζδξ είκαζ αηυια παιδθέξ ηαζ ηαηεοεφκμκηαζ ηονίςξ 

πνμξ ηδ Λζαφδ, ημ Υμκβη Κμκβη, ημ Εζναήθ ηαζ ηδκ Βθαεηία. Ώπμηεθμφκηαζ ηονίςξ απυ γχκηα 

πνυααηα ιε ηαηαβςβή ηδ Ρμοιακία ηαζ ηδκ Εζπακία(Eurostat, 2018). 

Δ ηαηακάθςζδ πνυαεζμο ηνέαημξ ζηζξ ακαπηοζζυιεκεξ πχνεξ ακαιέκεηαζ κα αολδεεί ηδκ 

επυιεκδ δεηαεηία, αθθά είκαζ απαναίηδηδ ιζα ζζπονυηενδ πανμοζία ηδξ Βονςπασηήξ Έκςζδξ ςξ 

ελαβςβέα, χζηε κα ιπμνέζεζ κα απμηηήζεζ ηδκ ακηαβςκζζηζηή ζζπφ ηςκ ηφνζςκ πςνχκ πμο 

ελάβμοκ. Δ εζςηενζηή γήηδζδ ζηδκ Βονςπασηή Έκςζδ βζα πνυαεζα πνμσυκηα ηαζ ηονίςξ ηνέαξ, 

ακαιέκεηαζ κα παναιείκεζ ζηαεενή. Ώοηή δ παιδθή πνμηίιδζδ ηςκ Βονςπαίςκ ηαηακαθςηχκ 
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βζα πνυαεζμ ηνέαξ, δε αμδεά ζηδκ αφλδζδ ηςκ εζςηενζηχκ επζπέδςκ παναβςβήξ (Βονςπασηυ 

Κμζκμαμφθζμ, 2017).  

Σμ 2015, ζηδκ Βονςπασηή Έκςζδ οπήνπακ 37 πενζθένεζεξ εζδζηεουιεκεξ ζηα πνυααηα 

ζημκ γςμηεπκζηυ ημιέα (ζε ζπέζδ ιε ημκ ιέζμ υνμ ηδξ Βονςπασηήξ Έκςζδξ). Ώπυ αοηά, 

ζοκμθζηά 15 είπακ απμεέιαηα άκς ημο εκυξ εηαημιιονίμο πνμαάηςκ. Βπηά απυ αοηέξ ηζξ 15 

πενζθένεζεξ ανζζηυηακ ζημ αυνεζμ ηαζ δοηζηυ ηιήια ημο Δκςιέκμο ΐαζζθείμο (υθεξ ζηζξ 

πενζθένεζεξ NUTS επζπέδμο 1), ηνεζξ ζηδ Ρμοιακία, δφμ ζηδκ Εζπακία (ζημζπεία απυ ημ 2014) 

ηαζ απυ έκα ζηδ Γαθθία, ηδκ Εηαθία ηαζ ηδκ Πμνημβαθία. Οζ ιεβαθφηενμζ πθδεοζιμί πνμαάηςκ 

ηαηαβνάθδηακ ζηδ ηςηία (5,0 εηαημιιφνζα γχα) ηαζ ζηδκ Οοαθία (5,9 εηαημιιφνζα γχα) 

(Eurostat, 2018). 

Σμ 2016, οπήνπακ 37 πενζμπέξ ζηδκ Βονςπασηή Έκςζδ, υπμο ελεζδζηεφμκηακ πενζζζυηενμ 

ζηδκ εηηνμθή πνμαάηςκ (ζε ζπέζδ ιε ημ ιέζμ υνμ ηδξ Βονςπασηήξ Έκςζδξ. Αεηαπέκηε απυ 

αοηέξ ηζξ πενζμπέξ είπακ πενζζζυηενα απυ έκα εηαημιιφνζμ πνυααηα, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ μηηχ 

πενζμπέξ είπακ πενζζζυηενα απυ δφμ εηαημιιφνζα. Οζ ιεβαθφηενμζ πθδεοζιμί πνμαάηςκ ήηακ 

ζημ δοηζηυ ηαζ αυνεζμ Δκςιέκμ ΐαζίθεζμ, ιε ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ κα ζοβηεκηνχκεηαζ ζηδκ 

Οοαθία ηαζ ηδ ημηία (5.0 εηαημιιφνζα ηεθαθέξ), εκχ μ ηνίημξ ιεβαθφηενμξ πθδεοζιυξ ζηδκ 

Βονςπασηή Έκςζδ ήηακ δ πενζμπή ηδξ Extremadura ζηδκ Εζπακία (3.5 εηαημιιφνζα ηεθαθέξ) 

(Eurostat, 2018). 
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Πδβή: Eurostat 

Αζάβναιια 2.1: πεηζηή ελεζδίηεοζδ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ ζε γςζηυ ηεθάθαζμ ηαζ μ 

ακηίζημζπμξ πθδεοζιυξ ζε ηεθαθέξ ακά πενζμπή (2016).  
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2.2. Ο ξόινο ησλ εξγαιείσλ αγξνηηθήο παξαγσγήο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε 
 

Δ ίδνοζδ ημο Ονβακζζιμφ Κμζκήξ Ώβμνάξ (CMO) νοειίγεζ ηαζ αμδεά ηδ αεθηίςζδ ηδξ 

θεζημονβίαξ ηδξ Βονςπασηήξ πνμααημηνμθίαξ. Σα ενβαθεία παναημθμφεδζδξ αμδεμφκ ζηδκ 

εθανιμβή ημο ηαεεζηχημξ πανέιααζδξ πμο θεζημονβεί ςξ δίπηο αζθαθείαξ ζε πενίπηςζδ 

δφζημθςκ ηαηαζηάζεςκ ζηδκ εζςηενζηή αβμνά. 

ε υ,ηζ αθμνά ζηδκ πνμζηαζία ημο βεςνβζημφ εζζμδήιαημξ, εηηυξ απυ ηζξ άιεζεξ 

εκζζπφζεζξ ηδξ Βονςπασηήξ Έκςζδξ ακά εηηάνζμ, 21 ηνάηδ ιέθδ (υθα εηηυξ απυ ηδ Αακία, ηδ 

Γενιακία, ηδκ Ενθακδία, ημ Λμολειαμφνβμ, ηδ μοδδία, ηδ θμαεκία ηαζ ηδκ Βζεμκία- πμο έπμοκ 

απμθαζίζεζ κα απμζφνμοκ ηδκ οπμζηήνζλδ), έπμοκ επζθέλεζ πνμαζνεηζηέξ ζοκδεδειέκεξ 

εκζζπφζεζξ ζημκ ημιέα ημο αζβμπνυαεζμο ηνέαημξ ζε πενίπηςζδ δοζπενεζχκ, ηαηά ιέζμ υνμ ζε 

φρμξ 12€ ακά γχμ (Eurostat 2018).  

Βπζπθέμκ, δ πμθζηζηή αβνμηζηήξ ακάπηολδξ πανέπεζ εοηαζνίεξ, δδιζμονβχκηαξ ζοκένβεζεξ 

ιεηαλφ ηδξ βεςνβζηήξ ηαζ αβνμηζηήξ δζάζηαζδξ ηδξ εηηνμθήξ πνμαάηςκ ηαζ αζβχκ, ηαεχξ ηαζ 

ιέζς άθθςκ ιέηνςκ πμο ηα ηνάηδ ιέθδ ηδξ Βονςπασηήξ Έκςζδξ ιπμνμφκ κα εκενβμπμζήζμοκ 

ιε αάζδ ηα πνμβνάιιαηα αβνμηζηήξ ακάπηολδξ βζα ηδκ ζηήνζλδ ηδξ βεςνβζηήξ δναζηδνζυηδηαξ. 

Σέημζα είκαζ ηα ενβαθεία δζαπείνζζδξ ηζκδφκμο πμο ζοκεζζθένμοκ πνδιαημδμηζηά ζηδκ 

αζθάθεζα.  

Σα πνμσυκηα παναβςβήξ ηςκ γχςκ, ιπμνμφκ επίζδξ κα επςθεθδεμφκ απυ ηδκ πνμχεδζδ 

πνςημαμοθζχκ ηδξ Βονςπασηήξ Έκςζδξ ηαζ Σνίηςκ Υςνχκ, πμο ζοβπνδιαημδμημφκηαζ απυ 

Βονςπασηή Έκςζδ βζα κα αεθηζχζμοκ ηδ εέζδ ηςκ πνμσυκηςκ αοηχκ, υζμκ αθμνά ηζξ επζθμβέξ 

ηςκ ηαηακαθςηχκ.  

Σα ηεθεοηαία πνυκζα έπμοκ λεηζκήζεζ ανηεηέξ εηζηναηείεξ πνμχεδζδξ πμο αθμνμφκ ζημκ 

ημιέα ηςκ πνμααημεζδχκ ηαζ ηςκ αζβμεζδχκ. Σέθμξ, ηα αζβμπνυααηα οπυηεζκηαζ ζημ ζφζηδια 

ηαηαβναθήξ ηδξ Βονςπασηήξ Έκςζδξ, ιε ζημπυ ημκ εκημπζζιυ άννςζηςκ γχςκ ηαζ ημκ έθεβπμ 

θμζιςδχκ αζεεκεζχκ ημοξ.  

Ώκ ηαζ αοηυ δεκ είκαζ ιένμξ ηδξ βεςνβζηήξ πμθζηζηήξ ηδξ Βονςπασηήξ Έκςζδξ ιε ηδ ζηεκή 

έκκμζα ημο υνμο, ημ 2016, μ κυιμξ βζα ηδκ οβεία ηςκ γχςκ, εζηζάγμκηαξ ζηδκ πνυθδρδ ηςκ 

αζεεκεζχκ, αμδεά ζηδκ πνμζηαζία ημο ημιέα απυ ηζξ εζηίεξ αζεεκεζχκ, πμο είκαζ απυ ηζξ ηφνζεξ 
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αζηίεξ ηςκ ηνίζεςκ, ιε  πνδιαημδμηζηέξ επζπηχζεζξ ηαζ ζμαανέξ ημζκςκζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ 

ζοκέπεζεξ ζε αβνμηηήιαηα ιε ιζηνά ιδνοηαζηζηά γχα. 

Σμ Βονςπασηυ θυνμοι βζα ημ πνυαεζμ ηνέαξ πμο πναβιαημπμζήεδηε ημ 2016, ήηακ ιζα 

πνςημαμοθία ημο Phil Hogan, Βπζηνυπμο ηδξ Γεςνβίαξ ηαζ Ώκάπηολδξ ηδξ Τπαίενμο. 

οβηέκηνςζε υθμοξ ημοξ ακηζπνμζχπμοξ ηςκ ηναηχκ ιεθχκ ιε ζδιακηζηυ επίπεδμ παναβςβήξ, 

ηαεχξ ηαζ παναβςβμφξ, ιεηαπμζδηέξ ηαζ ειπυνμοξ, βζα κα ημοξ απεοεφκεζ ενςηήιαηα ζε 

ηνέπμοζεξ ηαζ ιεθθμκηζηέξ πνμηθήζεζξ πμο ακηζιεηςπίγεζ μ ηθάδμξ ηδξ πνμααημηνμθίαξ ζε 

Βονςπασηυ επίπεδμ.  

Σμ Φυνμοι εκέηνζκε ιζα δέζιδ πμθζηζηχκ ζοζηάζεςκ ημκ Οηηχανζμ ημο 2016. Οζ 

ζοζηάζεζξ πνμηεναζυηδηαξ πενζθάιαακακ ζζπονή βεςνβζηή πμθζηζηή οπμζηήνζλδ ηαζ πνμχεδζδ 

πνςημαμοθζχκ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ ημιέα.  

Οζ άιεζεξ πθδνςιέξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ παναβςβή, εεςνήεδηακ ηαεμνζζηζηέξ, ιαγί ιε 

ζημπεοιέκα ιέηνα αβνμηζηήξ ακάπηολδξ, υπςξ έκα κέμ πενζαάθθμκ πθδνςιχκ.  

ηζξ 21 Φεανμοανίμο ημο 2018, δ επζηνμπή ημο Βονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο βζα ηδ Γεςνβία 

ηαζ ηδκ Ώβνμηζηή Ώκάπηολδ (AGRI) εκέηνζκε ιζα έηεεζδ ζδίαξ πνςημαμοθίαξ (ιε εζζδβδηή ημκ 

Esther Herranz García, EPP, Εζπακία) βζα ηδκ ηνέπμοζα ηαηάζηαζδ ηαζ ηζξ ιεθθμκηζηέξ 

πνμμπηζηέξ ημο Βονςπασημφ ημιέα πνμααημηνμθίαξ, δ μπμία ρδθίζηδηε ημ Μάζμ απυ ηδκ 

μθμιέθεζα. Δ έηεεζδ εβηνίκεζ ηζξ ζοζηάζεζξ ημο θυνμοι ημο 2016 βζα ηδκ Βονςπασηή Έκςζδ ζε 

υ,ηζ αθμνά ζημ πνυαεζμ ηνέαξ ηαεχξ επίζδξ ημκίγεζ ηαζ ηδκ ακάβηδ βζα ζζπονυηενδ ζηήνζλδ ημο 

ημιέα, ιέζς εκυξ πενζαάθθμκημξ πθδνςιχκ ηαζ ηαεεζηχηςκ ζοκδεδειέκδξ ζηήνζλδξ. 

Με βκχιμκα ημ πχξ εα αολδεεί δ δζαπναβιαηεοηζηή δφκαιδ ηςκ παναβςβχκ 

αζβμπνμαάηςκ ζηδκ ηνμθζηή αθοζίδα, δ έηεεζδ ημκίγεζ ηζξ δζαθμνεηζηέξ πηοπέξ υπμο πνεζάγμκηαζ 

πανειαάζεζξ βζα αεθηίςζδ ηδξ αβμνάξ ηςκ πνμσυκηςκ ηδξ αζβμπνμααημηνμθίαξ.  

Γζα πανάδεζβια, ακαθένεζ ημοξ παναβςβμφξ ηαζ ηζξ δζεπαββεθιαηζηέξ μνβακχζεζξ ςξ 

πανυιμζεξ ιε εηείκεξ πμο οπάνπμοκ ζε άθθμοξ βεςνβζημφξ ημιείξ, εκυξ Βονςπασημφ 

παναηδνδηδνίμο βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηςκ ηζιχκ ηαζ ημο ηυζημοξ παναβςβήξ (ζοβηνίζζιμ ιε 

άθθα παναηδνδηήνζα ηδξ αβμνάξ ηδξ Βονςπασηήξ Έκςζδξ), ηαεχξ ηαζ ημ άιεζμ ιάνηεηζκβη ηαζ 

ηζξ ημπζηέξ αθοζίδεξ εθμδζαζιμφ πμο ιπμνεί κα αμδεήζεζ εκζζπφμκηαξ ημ εζζυδδια ηςκ 

παναβςβχκ(Eurostat 2018).  
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Δ έηεεζδ πνμηείκεζ ιζα πνμζεηηζηή πνμζέββζζδ υηακ αζπμθείηαζ ηακείξ ιε ημκ ημιέα 

εηηνμθήξ αζβμπνμαάηςκ ζημ πθαίζζμ ηςκ ειπμνζηχκ δζαπναβιαηεφζεςκ ηαζ ηαθεί ηδκ Βπζηνμπή 

κα ακαθφζεζ ημκ ακηίηηοπμ ημο Brexit απυ ηδκ εηηνμθή πνμααημεζδχκ εκυρεζ ηςκ κέςκ 

δζαπναβιαηεφζεςκ εθεοεένμο ειπμνίμο ιε ηδ Νέα Γδθακδία ηαζ ηδκ Ώοζηναθία. 

Βζδζηυηενα,ηνίκεζ πςξ δ απμπχνδζδ ημο Δκςιέκμο ΐαζζθείμο απυ ηδκ Βονςπασηή Έκςζδ, 

πνέπεζ κα θδθεεί οπυρδ ςξ ιζα εοηαζνία κα βίκεζ δ Βονςπασηή Έκςζδ θζβυηενμ ελανηδιέκδ απυ 

ηζξ εζζαβςβέξ ζηα είδδ αοηά εκχ ηδκ ίδζα ζηζβιή, κα πνμςεδεμφκ ηα πνμσυκηα ηδξ Βονςπασηήξ 

Έκςζδξ βζα ελαβςβέξ ζε δοκδηζηέξ ακαπηοζζυιεκεξ αβμνέξ.  

Οζ επζεέζεζξ ζηα ημπάδζα ηςκ αζβμπνμαάηςκ απυ άβνζα γχα, επίζδξ πνμηαθμφκ ακδζοπία 

ζημοξ αβνυηεξ. Δ έηεεζδ οπμβναιιίγεζ ηδκ ακάβηδ βζα ιζα πνμζέββζζδ πμο ααζίγεηαζ ζηδκ 

επζζηήιδ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ αοημφ ημο πμθφπθμημο εέιαημξ, πμο αθμνά ηυζμ ζηδ δζαηήνδζδ 

ηςκ άβνζςκ γχςκ, υζμ ηαζ ζηζξ πενζααθθμκηζηά θζθζηέξ ιμνθέξ ηηδκμηνμθίαξ, υπςξ δ κμιαδζηή 

ηηδκμηνμθία, ζε ακηίεεζδ ιε ηα ζοζηήιαηα πθήνςξ ζηααθζζιέκςκ γχςκ. 

2.3. Γαιαθηνπαξαγσγόο πξνβαηνηξνθία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 
 

Ο ημιέαξ ηδξ βαθαηημπαναβςβμφ πνμααημηνμθίαξ ζηδκ Βονχπδ ζοβηεκηνχκεηαζ ζηζξ 

κυηζεξ πχνεξ ηαζ, βζα μνζζιέκεξ πενζμπέξ, είκαζ ζδζαίηενδξ μζημκμιζηήξ ζδιαζίαξ. Δ παναβςβή 

είκαζ ζοβηεκηνςιέκδ ζε έκα ζφκμθμ πενζμπχκ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ορδθή πμζυηδηα ηονζχκ. 

Οζ πενζμπέξ αοηέξ, θαίκεηαζ ιέπνζ ηχνα, κα ακαπηφζζμκηαζ βνήβμνα, αθθά ιάθθμκ αοηυκμια, 

ζακ αβμνέξ "niche" (Morand-Fehr et al., 2007). 

Σα πνυααηα εηηνέθμκηαζ βζα ημ βάθα ημοξ εδχ ηαζ πζθζάδεξ πνυκζα ηαζ ανιέβμκηακ πνζκ 

εθανιμζηεί δ πναηηζηή ζηζξ αβεθάδεξ. Ώκ ηαζ ηα πνυααηα πανάβμοκ ιζηνυηενμ υβημ βάθαηημξ 

απυ υηζ μζ αίβεξ, ημ πνυαεζμ βάθα είκαζ ζδζαίηενα ενεπηζηυ, πζμ πθμφζζμ ζε θζπανά, πνςηεΎκεξ ηαζ 

αζηαιίκεξ. Ώοηυ ημ ηαεζζηά ζδακζηυ βζα ηδκ παναζηεοή ηονζμφ. Δ ορδθή πενζεηηζηυηδηα ζε 

πνςηεΎκεξ, επζηνέπεζ κα παναπεεί πενζζζυηενμ ηονί απυ πνυαεζμ βάθα, απυ υ,ηζ ημ ακηίζημζπμ 

πμζυ ημο ηαηζζηίζζμο βάθαηημξ. Σμ πνυαεζμ βάθα είκαζ πθμφζζμ ζε βεφζδ ηαζ δεδμιέκμο υηζ 

είκαζ ηαζ πθμοζζυηενμ ζε θίπμξ ηαζ πνςηεΎκδ απυ ημ αβεθαδζκυ ή ημ ηαηζζηίζζμ βάθα, έπεζ ιζα πζμ 

βθοηζά βεφζδ.  

Σμ πνυαεζμ βάθα ιπμνεί κα ηαηαροπεεί ηαζ κα απμεδηεοηεί βζα ιέπνζ ηαζ έκα πνυκμ πςνίξ 

κα πάζεζ πμθθέξ απυ ηζξ ηονμημιζηέξ ημο ζδζυηδηεξ. Βίκαζ απυ ηδ θφζδ ημο πμθφ παπφ ηαζ ημ 

πενζζζυηενμ πνυαεζμ βάθα ιεηαηνέπεηαζ ζε ηονί, βζαμφνηζ, αμφηονμ ή αηυια ηαζ παβςηυ. Σμ 
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πνυαεζμ ηονί είκαζ πενζζζυηενμ ηνειχδεξ απυ ηα άθθα ηαζ έπεζ ηδ δζηή ημο ζδζαίηενδ βεφζδ, οθή 

ηαζ άνςια.  

Δ ιεβαθφηενδ πμζυηδηα βάθαηημξ πανάβεηαζ ζηδκ Ώζία ηαζ ηδκ Βονχπδ. ηδκ Βονχπδ, δ 

παναβςβή ζοβηεκηνχκεηαζ ζηζξ Μεζμβεζαηέξ ηαζ ΐαθηακζηέξ πχνεξ, υπμο οπάνπεζ ιαηνά 

πανάδμζδ ζηδκ παναβςβή ηαζ ηδκ επελενβαζία ημο βάθαηημξ. Σμ πνυαεζμ ηονί ζοιαάθθεζ 

πενίπμο ηαηά 1,3% ζηδκ παβηυζιζα παναβςβή ηονζμφ. Τπάνπμοκ πενζζζυηενεξ απυ πεκήκηα 

πμζηζθίεξ ηονζχκ πμο θηζάπκμκηαζ απυ πνυαεζμ βάθα, ιενζηά απυ ηα πζμ δζάζδια πνυαεζα ηονζά 

(απυ ηδκ Βονχπδ) είκαζ ημ νμηθυν, δ θέηα, ημ πεημνίκμ, δ νζηυηα ηαζ ημ ιακηζέκβημ (Landscape 

of Flavor). 

φιθςκα ιε ηδκ Έηεεζδ ημο Βονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο (4/4/2018), δ πνμααημηνμθία ηαζ 

δ αζβμηνμθία είκαζ, πςνίξ αιθζαμθία, μζ πθέμκ εοπαεείξ ηηδκμηνμθζημί ηθάδμζ ζηδκ Βονςπασηή 

Έκςζδ. Δ ηαπεία βήνακζδ ηςκ ενβαγμιέκςκ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηζξ ζμαανέξ οβεζμκμιζηέξ ηνίζεζξ 

πμο έπθδλακ ηα γχα ηα ηεθεοηαία πνυκζα, μδήβδζακ ζηδκ απχθεζα 25 εηαημιιονίςκ γχςκ απυ 

ημ γςζηυ ηεθάθαζμ ηδξ Βονχπδξ απυ ηδ δεηαεηία ημο 1980. 

Σμ ορδθυ επίπεδμ ελάνηδζδξ απυ ηζξ εκζζπφζεζξ ηδξ ΚΓΠ απμηεθεί έκδεζλδ ηδξ αδοκαιίαξ 

αοηχκ ηςκ ηθάδςκ, πμο μθείθμοκ κα πνμζανιυγμκηαζ ζηδ ζοκεπή ιείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ 

ηνέαημξ. Δ πνμααημηνμθία ηαζ δ αζβμηνμθία, ιμθμκυηζ ακηζπνμζςπεφμοκ ζε επίπεδμ ΒΒ ιυθζξ 

ημ 3,6 % ηδξ ζοκμθζηήξ αλίαξ ηδξ παναβςβήξ ηνέαημξ, ιε πθδεοζιυ 98 εηαημιιονίςκ γχςκ, 

αζηείηαζ ζε εηηεηαιέκεξ πενζμπέξ, πμο ζοπκά πανμοζζάγμοκ ζδιακηζηά θοζζηά ιεζμκεηηήιαηα. 

Έκα βκςζηυ πανάδεζβια είκαζ ημ Δκςιέκμ ΐαζίθεζμ, υπμο ηα ημπάδζα ηαθφπημοκ ημ 31% ηςκ 

βεςνβζηχκ εηηάζεςκ, ή ηαζ πχνεξ υπςξ δ Εζπακία, δ Ρμοιακία ηαζ δ Εηαθία, υπμο ηα ημπάδζα 

ηαθφπημοκ ημ 20% ηςκ βαζχκ. ηδκ Βονχπδ οπάνπμοκ 850.000 εηιεηαθθεφζεζξ πνμααημηνμθίαξ 

ηαζ 450.000 εηιεηαθθεφζεζξ αζβμηνμθίαξ. Ωξ πνμξ ηα πνυααηα, ηδκ πνχηδ εέζδ ηαηέπεζ ημ 

Δκςιέκμ ΐαζίθεζμ, ιε 39,5% επί ημο ζοκυθμο, αημθμοεμφιεκμ απυ Εζπακία (27,4 %), Βθθάδα 

(15,9 %), Ρμοιακία (15,6 %), Γαθθία (12,2 %), Εηαθία (12,2 %) ηαζ Ενθακδία (11,0 %). ηδκ 

αζβμηνμθία, ηδκ πνχηδ εέζδ ηαηέπεζ δ Βθθάδα, ιε 35 %, αημθμοεμφιεκδ απυ Εζπακία (21 %), 

ηαζ Ρμοιακία (10,6 %), Γαθθία (10,3 %) ηαζ Εηαθία (7,9 %) (Eurostat 2018).  

ε βεκζηέξ βναιιέξ, δ παναβςβή πνυαεζμο ηνέαημξ είκαζ ζδιακηζηυηενδ απυ μζημκμιζηή 

άπμρδ, υιςξ πανμοζζάγεζ ζμαανή πηχζδ, εκχ μνζζιέκα βαθαηημημιζηά πμο ακηαπμηνίεδηακ 

ηαθφηενα ζηζξ ιεηαααθθυιεκεξ ζοκήεεζεξ ηςκ ηαηακαθςηχκ, ανπίγμοκ κα βίκμκηαζ πζμ 
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δδιμθζθή. ηα αζβμεζδή παναηδνείηαζ αφλδζδ ηδξ πνμζθμνάξ βαθαηημημιζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ 

ηςκ ελαβςβχκ ενζθίςκ ζε ηνίηεξ πχνεξ. 

Δ απμπχνδζδ ημο Δκςιέκμο ΐαζζθείμο απυ ηδκ Βονςπασηή Έκςζδ εα είκαζ έκα απυ ηα 

ιεβαθφηενα πνμαθήιαηα ημο ηθάδμο ηαηά ηα επυιεκα έηδ, θυβς ημο πμθφ ιεβάθμο εζδζημφ 

αάνμοξ ημο Δκςιέκμο ΐαζζθείμο ζηδκ εονςπασηή αβμνά ηαεχξ ηαζ θυβς ημο υηζ απμηεθεί ημ 

ααζζηυ ζδιείμ εζζυδμο ηςκ εζζαβςβχκ απυ ηνίηεξ πχνεξ. Πένα απυ ημκ ειπμνζηυ ακηίηηοπμ, ημ 

Brexit εα έπεζ επζπηχζεζξ ηαζ ζημκ πνμτπμθμβζζιυ ηδξ ΒΒ, ιε ημοξ αζεεκέζηενμοξ ημιείξ —

υπςξ δ πνμααημηνμθία ηαζ δ αζβμηνμθία— κα είκαζ πζεακυκ εηείκμζ πμο εα επζαανοκεμφκ 

πενζζζυηενμ ζε πενίπηςζδ δζαημιεαηχκ πενζημπχκ ζηα ημκδφθζα ηδξ Κμζκήξ Γεςνβζηήξ 

Πμθζηζηήξ. Δ απμπχνδζδ ημο Δκςιέκμο ΐαζζθείμο ίζςξ επδνεάζεζ πζμ έκημκα ημκ ηθάδμ ηδξ 

Ενθακδζηήξ πνμααημηνμθίαξ, δεδμιέκμο υηζ δ πχνα ελάβεζ ημ 80 % ηδξ παναβςβήξ ηδξ, ιε ημ 63 

% κα πνμμνίγεηαζ βζα ηζξ αβμνέξ ηδξ Γαθθίαξ ηαζ ημο Δκςιέκμο ΐαζζθείμο. Σμ Δκςιέκμ 

ΐαζίθεζμ είκαζ επίζδξ δ ηφνζα πφθδ εζζυδμο ημο εζζαβυιεκμο απυ ηνίηεξ πχνεξ πνυαεζμο 

ηνέαημξ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ηαζ δ Νέα Γδθακδία. Δ απμπχνδζδ απυ ηδκ ΒΒ δδιζμονβεί 

επμιέκςξ ααεααζυηδηα υζμκ αθμνά ηζξ ειπμνζηέξ νμέξ ιε ηα οπυθμζπα 27 ηνάηδ ιέθδ(Eurostat 

2018).  

Ώκελάνηδηα απυ υθμοξ ημοξ ζοβηονζαημφξ πανάβμκηεξ, δ ιεβάθδ δζανενςηζηή αδοκαιία 

πμο ζηζάγεζ αοημφξ ημοξ ηθάδμοξ είκαζ δ ηαηά 40 % ιείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ αζβμπνυαεζμο 

ηνέαημξ ζηδκ ΒΒ ηα ηεθεοηαία 15 πνυκζα, απυ 3,6 ηζθά ζε 2 ηζθά ηαηά ηεθαθή. Δ Βπζηνμπή, ζε 

ζοκέπεζα ηςκ ζοζηάζεςκ ημο Φυνμοι βζα ημ Πνυαεζμ Κνέαξ, πμο δ ίδζα δδιζμφνβδζε ημ 2015, 

θαίκεηαζ απμθαζζζιέκδ κα δζπθαζζάζεζ ηζξ πνμζπάεεζέξ ηδξ βζα ηδκ πνμαμθή ημο ηθάδμο. Δ 

Βπζηνμπή πνυηεζηαζ κα εεζπίζεζ ιζα εζδζηή βναιιή ημο πνμτπμθμβζζιμφ βζα ημοξ ηθάδμοξ ηδξ 

πνμααημηνμθίαξ ηαζ ηδξ αζβμηνμθίαξ ηαηά ηζξ πνμζεπείξ εηζηναηείεξ πνμαμθήξ, ιε 

ζοβπνδιαημδυηδζδ απυ ημκ πνμτπμθμβζζιυ ηδξ ΒΒ, ηάηζ πμο εα έπεζ ςξ πθεμκέηηδια υηζ εα 

ελαθείρεζ ηδκ πίεζδ απυ ακηαβςκζζηζηέξ αζηήζεζξ άθθςκ ηθάδςκ ηνέαημξ. Δ εζζδβήηνζα 

επζηνμηεί ηζξ αλζέπαζκεξ πνμηάζεζξ ηδξ Βπζηνμπήξ κα δμεεί αμήεεζα βζα κα αολδεεί δ 

ηαηακάθςζδ αζβμπνυαεζμο ηνέαημξ, ηαζ πνμηείκεζ κα δμεεί ζδζαίηενδ πνμζμπή ζηζξ εηζηναηείεξ 

πμο επζδζχημοκ ηδκ αφλδζδ υπζ ιυκμ ηςκ παναδμζζαηχκ πνμσυκηςκ, αθθά ηαζ ηςκ κέςκ ημπχκ, 

πνμηεζιέκμο κα πνμζεθηοζημφκ μζ κεανυηενμζ ηαηακαθςηέξ. Δ εονςπασηή πνδιαημδυηδζδ εα 

πνέπεζ επίζδξ κα πνδζζιμπμζδεεί βζα κα ζηδνίλεζ ηδκ ηαζκμημιία ζηδκ πνμααημηνμθία ηαζ ηδκ 

αζβμηνμθία. 
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Ώοηή δ ιμνθή ηηδκμηνμθίαξ ακαιθζζαήηδηα πνμζθένεζ πενζααθθμκηζηή πνμζηζεέιεκδ 

αλία, ηαεχξ ζοιαάθθεζ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ αζμπμζηζθυηδηαξ ηαζ ημο ημπίμο ζε πενζμπέξ είηε ιε 

βεςβναθζηά ιεζμκεηηήιαηα είηε ιε θζβυηενμ εφθμνεξ εηηάζεζξ, ηαζ ζοιαάθθεζ ζηδκ 

ακηζιεηχπζζδ θαζκμιέκςκ υπςξ δ δζάανςζδ ημο εδάθμοξ, μζ πζμκμζηζαάδεξ ή μζ πονηαβζέξ 

(Milne & Osoro, 1997;  Watkinson & Ormerod, 2001). Δ αυζηδζδ έπεζ ημκ ακεηηίιδημ νυθμ ημο 

θφθαηα ημο αβνμηζημφ ημπίμο, πνάβια ημ μπμίμ, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εοάθςηδ εέζδ αοηχκ ηςκ 

ηθάδςκ, αζηζμθμβεί ημ βεβμκυξ υηζ 22 απυ ηα 28 ηνάηδ ιέθδ απμθάζζζακ κα πμνδβήζμοκ ζηδκ 

πνμααημηνμθία ηαζ ηδκ αζβμηνμθία ζοκδεδειέκεξ εκζζπφζεζξ ιέζδξ αλίαξ 486 εηαημιιονίςκ 

εονχ (ηαηά ιέζμ υνμ 12 εονχ ακά ηεθαθή γχμο) ηαηά ηδκ ηνέπμοζα πενίμδμ δδιμζζμκμιζηχκ 

πνμμπηζηχκ, μφηςξ χζηε κα ακαηυρμοκ ημ ηφια θοβήξ πμο παναηδνείηαζ ζε αοημφξ ημοξ 

ηθάδμοξ εδχ ηαζ πμθθά πνυκζα. Δ ζφκδεζδ ηςκ εκζζπφζεςκ εα πνέπεζ κα δζαηδνδεεί ηαζ, εζ 

δοκαηυκ, κα εκζζποεεί, ηαηά ηδκ πνμζεπή ιεηαννφειζζδ ηδξ ημζκήξ βεςνβζηήξ πμθζηζηήξ. 

Σμ ηνέπμκ επίπεδμ αοηάνηεζαξ ηδξ εονςπασηήξ παναβςβήξ ακένπεηαζ ζημ 87 %, υιςξ μ 

ηθάδμξ ηδξ πνμααημηνμθίαξ οθίζηαηαζ ζδζαίηενδ πίεζδ απυ ηζξ εζζαβςβέξ απυ μνζζιέκεξ ηνίηεξ 

πχνεξ, υπςξ δ Νέα Γδθακδία ηαζ δ Ώοζηναθία, ηζξ μπμίεξ δοζημθεφεηαζ κα ακηαβςκζζηεί ζε 

ζηζβιέξ ηνίζζιεξ βζα ηζξ πςθήζεζξ ημο (Πάζπα ηαζ Υνζζημφβεκκα). Δ δζάνενςζδ ηςκ ελαβςβχκ 

ηδξ Νέαξ Γδθακδίαξ έπεζ αθθάλεζ ηα ηεθεοηαία πνυκζα, ιε ιζα ζηνμθή απυ ημ ηαηεροβιέκμ πνμξ 

ημ κςπυ ηνέαξ ή ημ ηνέαξ απθήξ ρφλδξ. Ο ηθάδμξ γδηεί ζοκεπχξ κα θδθεμφκ οπυρδ αοηέξ μζ 

αθθαβέξ ηαηά ηζξ δζαπναβιαηεφζεζξ βζα ηδ ζοιθςκία εθεφεενςκ ζοκαθθαβχκ ιε ηδκ εκ θυβς 

πχνα, ηαζ κα οπμδζαζνεεεί δ ηνέπμοζα πμζυζηςζδ ζε ηιήιαηα. 

ε ακηίεεζδ ιε ημκ ηθάδμ ημο αμείμο ηνέαημξ —ημκ μπμίμ ιάθζζηα ακηαβςκίγμκηαζ— 

ζημοξ ηθάδμοξ ημο πνυαεζμο ηαζ ημο αζβείμο ηνέαημξ δεκ οθίζηαηαζ εκανιυκζζδ ιεηαλφ ηςκ 

ηναηχκ ιεθχκ βζα ηα ζθάβζα, πνάβια πμο, ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ορδθή πμζηζθυηδηα ηςκ 

ιμκηέθςκ παναβςβήξ ζημκ Βονςπασηυ πχνμ, μδδβεί ζε ζδιακηζηή αδζαθάκεζα ζηδκ ακαθμνά 

ηζιχκ ηαζ ηδ δζεοηυθοκζδ ημο ειπμνίμο. Βπζπθέμκ, αοηυ ειπμδίγεζ ηδκ αηνζαή απεζηυκζζδ ηδξ 

ηαηάζηαζδξ πμο επζηναηεί ζε αοημφξ ημοξ ηθάδμοξ πνμηεζιέκμο κα θδθεμφκ ιέηνα ζηήνζλδξ ζε 

επμπέξ ηνίζδξ. ε αοηυ πνμζηίεεκηαζ μζ πζέζεζξ πμο απμννέμοκ απυ ηζξ ακζζμννμπίεξ ζηδκ 

ηνμθζηή αθοζίδα, μζ μπμίεξ ακαηυπημοκ πμθθμφξ βεςνβζημφξ ηθάδμοξ ηδξ Βονςπασηήξ Έκςζδξ. 

ε ακηίεεζδ ιε ηδκ παναβςβή αζβμπνυαεζςκ βαθαηημημιζηχκ πνμσυκηςκ, πμο πνμζηαηεφεηαζ 

απυ ηδ δέζιδ ιέηνςκ βζα ημ βάθα, μζ ηθάδμζ ημο ηνέαημξ δεκ ηαθφπημκηαζ απυ ιέηνα πμο κα 

νοειίγμοκ ηζξ ζοιααηζηέξ ζπέζεζξ ζε εονςπασηυ επίπεδμ (Eurostat, 2018). 
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2.4. Κξενπαξαγσγόο πξνβαηνηξνθία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 
 

Δ επέηηαζδ ηςκ ημπαδζχκ ηςκ πνμαάηςκ ζημ Δκςιέκμ ΐαζίθεζμ ηαζ ηδκ Εζπακία, ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ακάννςζδ ηδξ Εηαθζηήξ αβμνάξ απυ ηδ κυζμ ημο ηαηαννμσημφ πονεημφ ηςκ 

πνμαάηςκ, μδήβδζε ζε ιζα αφλδζδ ηδξ παναβςβήξ πνυαεζμο ηνέαημξ βζα ηζξ πχνεξ ηδξ 

Βονςπασηήξ Έκςζδξ πενίπμο ηαηά  2,5 % απυ ημ 2014 έςξ ημ 2015. Ωζηυζμ, ημ  2016 

ηαηαβνάθδηε ιείςζδ ηδξ ηάλδξ ημο 1,5%, βζα έκα ζφκμθμ δδθαδή 713 πζθζάδςκ ηυκςκ πνυαεζμο 

ηνέαημξ (Αζάβναιια 2.2 ηαζ Πίκαηαξ 2.1). 

Αζάβναιια 2.2: πεηζηή ελέθζλδ πθδεοζιμφ εηηνεθυιεκςκ εδθαζηζηχκ γχςκ ζηδκ EΒ-28, 

ιεηαλφ ηςκ εηχκ 2010-2016, (2010 = 100) 

 

Πδβή: EUROSTAT 

 

 

 

 

 

 

Πίκαηαξ 2.1. Παναβςβή ηνέαημξ, ακά είδμξ ηαζ ακά πχνα ηδξ Βονχπδξ, ηαηά ημ έημξ 2016 

(πζθζάδεξ ηυκμζ ζθαβίςκ) 
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Πδβή: Eurostat 

Σμ Δκςιέκμ ΐαζίθεζμ (40,6 %) ηαζ δ Εζπακία (16,3 %) ζοκέααθακ ιε ζπεδυκ 57,0 % ζηδ 

ζοκμθζηή παναβςβή πνυαεζμο ηνέαημξ ημ 2016. Σμ 2016, μ δείηηδξ ηζιχκ βζα ημ πνυαεζμ ηαζ 

ηαηζζηίζζμ ηνέαξ πανέιεζκακ πενίπμο ζημ επίπεδμ ηςκ πνμδβμφιεκςκ εηχκ, ιε ιζα ιείςζδ ημο 

0,5% ζε ζφβηνζζδ ιε ημ 2015. Καηά ηδκ πενίμδμ 2010-2016, μ δείηηδξ ιεζχεδηε ηαηά 1,4 %. Σμ 

2016, δ ιέζδ ηζιή πχθδζδξ πνυαεζμο ηνέαημξ  ήηακ 105,3 € ακά 100 kg. 

 

 

Αζάβναιια 2.3: Καηακμιή πνμαάηςκ ζηδκ Βονςπασηή Έκςζδ, βζα ημ έημξ 2014 
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Πδβή: Eurostat 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

Ζ ΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

3.1. Δμέιημε δσηθνύ θεθαιαίνπ 

 

Ώκ ηαζ μ ανζειυξ ηςκ πνμαάηςκ ζηδκ Βθθάδα έπεζ πανμοζζάζεζ ζδιακηζηέξ δζαηοιάκζεζξ 

ιέζα ζημ πνυκμ (Αζάβναιια 3.1), ηείκεζ ηεθζηά κα πανμοζζάγεζ αολδηζηέξ ηάζεζξ απυ ημ 1968 

έςξ ηαζ ημ 2017, ηαηαθήβμκηαξ ζε 5.893 πζθζάδεξ ηεθαθέξ, ημ 2017 ( ΒΛΣΏΣ).  

Αζάβναιια 3.1: Πθδεοζιυξ πνμαάηςκ ζηδκ Βθθάδα - Βηήζζα ζημζπεία απυ ημ 1960 έςξ ημ 

2017. 

 

Πδβή: (ΒΛΣΏΣ ) 

φιθςκα ιε ηα πθέμκ πνυζθαηα ζημζπεία ηδξ ΒΛΣΏΣ, ακαημζκχεδηακ ηα 

απμηεθέζιαηα ηςκ Βνεοκχκ Γςζημφ Κεθαθαίμο (αμμεζδχκ, πμίνςκ, πνμαάηςκ ηαζ αζβχκ) 

βζα ηζξ πενζυδμοξ 2015- 2016 ηαζ 2016-2017. Με αάζδ ηζξ δφμ εηεέζεζξ, παναηδνήεδηακ 

μζ αηυθμοεεξ ιεηααμθέξ ςξ πνμξ ημκ ανζειυ ηςκ γχςκ ηαζ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ. 
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οκμπηζηά βζα ημ πνμκζηυ δζάζηδια 2015-2016: 

Ο ανζειυξ ηςκ αμμεζδχκ ιεζχεδηε ηαηά 4,9% ημ 2016 ζε ζπέζδ ιε ημ 2015. 

οβηεηνζιέκα, μ ανζειυξ ηςκ αμμεζδχκ ακήθεε ζε 553.805 γχα ημ 2016 έκακηζ 582.176 γχςκ ημ 

2015 (Πίκαηαξ 3.1, Αζάβναιια 3.2α). 

Ο ανζειυξ ηςκ πμίνςκ ιεζχεδηε ηαηά 15,2% ημ 2016 ζε ζπέζδ ιε ημ 2015. οβηεηνζιέκα, 

μ ανζειυξ ηςκ πμίνςκ ακήθεε ζε 743.228 γχα ημ 2016 έκακηζ 876.929 γχςκ ημ 2015 (Πίκαηαξ 

3.1, Αζάβναιια 3.2α). 

Ο ανζειυξ ηςκ πνμαάηςκ ιεζχεδηε ηαηά 1,3% ημ 2016 ζε ζπέζδ ιε ημ 2015. 

οβηεηνζιέκα, μ ανζειυξ ηςκ πνμαάηςκ ακήθεε ζε 8.738.618 γχα ημ 2016 έκακηζ 8.852.398 

γχςκ ημ 2015 (Πίκαηαξ 3.1, Αζάβναιια 3.2α). 

Ο ανζειυξ ηςκ αζβχκ ιεζχεδηε ηαηά 3,2% ημ 2016 ζε ζπέζδ ιε ημ 2015. οβηεηνζιέκα, μ 

ανζειυξ ηςκ αζβχκ ακήθεε ζε 3.887.902 γχα ημ 2016 έκακηζ 4.017.171 γχςκ ημ 2015 (Πίκαηαξ 

3.1, Αζάβναιια 3.2α). 

Αζάβναιια 3.2α: Βλέθζλδ ανζειμφ αμμεζδχκ – πμίνςκ ζηα έηδ 2015-2016 ζηδκ Βθθάδα 

 

Πδβή: ΒΛΣΏΣ 
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Αζάβναιια 3.2α: Βλέθζλδ ανζειμφ πνμαάηςκ - αζβχκ, ζηα έηδ 2015-2016 ζηδκ 

Βθθάδα 

 

Πδβή: ΒΛΣΏΣ 

φιθςκα ιε ηδκ Έηεεζδ ηδξ ΒΛΣΏΣ βζα ημ πνμκζηυ δζάζηδια 2016-2017, ζοκμπηζηά ηα 

απμηεθέζιαηα έπμοκ ςξ ελήξ: 

Ο ανζειυξ ηςκ αμμεζδχκ αολήεδηε ηαηά 0,3% ημ 2017 ζε ζπέζδ ιε ημ 2016. 

οβηεηνζιέκα, μ ανζειυξ ηςκ αμμεζδχκ ακήθεε ζε 555.672 γχα ημ 2017 έκακηζ 553.805 γχςκ ημ 

2016 (Αζάβναιια 3.3α). 

Ο ανζειυξ ηςκ πμίνςκ δεκ πανμοζίαζε ιεηααμθή ημ 2017 ζε ζπέζδ ιε ημ 

2016.οβηεηνζιέκα, μ ανζειυξ ηςκ πμίνςκ ακήθεε ζε 743.588 γχα ημ 2017 έκακηζ 743.228 γχςκ 

ημ 2016 (Αζάβναιια 3.3α). 

Ο ανζειυξ ηςκ πνμαάηςκ ιεζχεδηε ηαηά 1,7% ημ 2017 ζε ζπέζδ ιε ημ 2016. 

οβηεηνζιέκα, μ ανζειυξ ηςκ πνμαάηςκ ακήθεε ζε 8.592.619 γχα ημ 2017 έκακηζ 8.738.618 

γχςκ ημ 2016 (Αζάβναιια 3.3α). 
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Ο ανζειυξ ηςκ αζβχκ ιεζχεδηε ηαηά 3,1% ημ 2017 ζε ζπέζδ ιε ημ 2016. οβηεηνζιέκα, μ 

ανζειυξ ηςκ αζβχκ ακήθεε ζε 3.767.839 γχα ημ 2017 έκακηζ 3.887.902 γχςκ ημ 2016 

(Αζάβναιια 3.3α). 

Αζάβναιια 3.3α: Βλέθζλδ ανζειμφ αμμεζδχκ- πμίνςκ, ηα έηδ 2016-2017 ζηδκ Βθθάδα 

 

Πδβή: ΒΛΣΏΣ 

 

Αζάβναιια 3.3α: Βλέθζλδ ανζειμφ πνμαάηςκ- αζβχκ, ηα έηδ 2016-2017 ζηδκΒθθάδα 

 

Πδβή: ΒΛΣΏΣ 
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3.2. Αξηζκόο Δθκεηαιιεύζεσλ 
 

ε υ,ηζ αθμνά ζημκ ανζειυ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ, παναηδνήεδηε ηαηά ηδκ πενίμδμ 2015-

2016 ιείςζδ ζηζξ εηιεηαθθεφζεζξ πμο εηηνέθμοκ αμμεζδή ηαηά 2,8% ημ 2016 ζε ζπέζδ ιε ημ 

2015. οβηεηνζιέκα, μ ανζειυξ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ πμο εηηνέθμοκ αμμεζδή ακήθεε ζε 15.168 

εηιεηαθθεφζεζξ ημ 2016 έκακηζ 15.609 εηιεηαθθεφζεςκ ημ 2015 (Πίκαηαξ 3.1, Αζάβναιια 3.4α). 

Μείςζδ παναηδνείηαζ ηαζ ζημκ ανζειυ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ πμο εηηνέθμοκ πμίνμοξ ηαηά 

2,7% ημ 2016 ζε ζπέζδ ιε ημ 2015. οβηεηνζιέκα, μ ανζειυξ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ πμο 

εηηνέθμοκ πμίνμοξ ακήθεε ζε 17.957 εηιεηαθθεφζεζξ ημ 2016 έκακηζ 18.455 εηιεηαθθεφζεςκ ημ 

2015 (Πίκαηαξ 3.1, Αζάβναιια 3.4α). 

Βπίζδξ ιείςζδ παναηδνείηαζ ζημκ ανζειυ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ πμο εηηνέθμοκ πνυααηα 

ηαηά 1,4% ημ 2016 ζε ζπέζδ ιε ημ 2015. οβηεηνζιέκα, μ ανζειυξ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ πμο 

εηηνέθμοκ πνυααηα ακήθεε ζε 87.505 εηιεηαθθεφζεζξ ημ 2016 έκακηζ 88.761 εηιεηαθθεφζεςκ 

ημ 2015 (Πίκαηαξ 3.1, Αζάβναιια 3.4α). 

Σέθμξ, ιείςζδ παναηδνείηαζ ηαζ ζημκ ανζειυ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ πμο εηηνέθμοκ αίβεξ 

ηαηά 1,4% ημ 2016 ζε ζπέζδ ιε ημ 2015. οβηεηνζιέκα, μ ανζειυξ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ πμο 

εηηνέθμοκ αίβεξ ακήθεε ζε 67.820 εηιεηαθθεφζεζξ ημ 2016 έκακηζ 68.766 εηιεηαθθεφζεςκ ημ 

2015 (Πίκαηαξ 3.1, Αζάβναιια 3.4α). 

Με αάζδ ηα παναπάκς απμηεθέζιαηα ηςκ ενεοκχκ γςζημφ ηεθαθαίμο, μ ανζειυξ ηςκ 

αμμεζδχκ ακά εηιεηάθθεοζδ ιεζχεδηε ηαηά 2,1% ημ 2016 ζε ζπέζδ ιε ημ 2015. οβηεηνζιέκα, 

μ ανζειυξ ηςκ αμμεζδχκ ακά εηιεηάθθεοζδ ήηακ 36,5 ημ 2016 έκακηζ 37,3 ημ 2015 (Πίκαηαξ 

3.1). 

Ο ανζειυξ ηςκ πμίνςκ ακά εηιεηάθθεοζδ ιεζχεδηε ηαηά 12,9% ημ 2016 ζε ζπέζδ ιε ημ 

2015. οβηεηνζιέκα, μ ανζειυξ ηςκ πμίνςκ ακά εηιεηάθθεοζδ ήηακ 41,4 ημ 2016 έκακηζ 47,5 ημ 

2015 (Πίκαηαξ 3.1). 

Ο ανζειυξ ηςκ πνμαάηςκ ακά εηιεηάθθεοζδ αολήεδηε ηαηά 0,1% ημ 2016 ζε ζπέζδ ιε ημ 

2015.οβηεηνζιέκα, μ ανζειυξ ηςκ πνμαάηςκ ακά εηιεηάθθεοζδ ήηακ 99,9 ημ 2016 έκακηζ 99,7 

ημ 2015 (Πίκαηαξ 3.1). 
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Ο ανζειυξ ηςκ αζβχκ ακά εηιεηάθθεοζδ ιεζχεδηε ηαηά 1,9% ημ 2016 ζε ζπέζδ ιε ημ 

2015. οβηεηνζιέκα, μ ανζειυξ ηςκ αζβχκ ακά εηιεηάθθεοζδ ήηακ 57,3 ημ 2016 έκακηζ 58,4 ημ 

2015 (Πίκαηαξ 3.1). 

 

 

Πίκαηαξ 3.1: Ώνζειυξ γχςκ ηαζ εηιεηαθθεφζεζξ, ηα έηδ 2015 – 2016 ζηδκ Βθθάδα. 

 

Πδβή: ΒΛΣΏΣ 

 

Αζάβναιια 3.4α: Βηιεηαθθεφζεζξ ιε αμμεζδή - πμίνμοξ, ηα έηδ 2015-2016 ζηδκ Βθθάδα 
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Πδβή: ΒΛΣΏΣ 

 

 

 

 

Αζάβναιια 3.4α: Βηιεηαθθεφζεζξ ιε πνυααηα – αίβεξ, ηα έηδ 2015-2016 ζηδκ Βθθάδα 

 

Πδβή: ΒΛΣΏΣ 

Σμ ζφκμθμ ημο γςζημφ ηεθαθαίμο ιεβάθςκ εδθαζηζηχκ (αμμεζδή, πμίνμζ, πνυααηα, αίβεξ) 

εηθναζιέκμ ζε γςζηέξ ιμκάδεξ  πανμοζίαζε ιείςζδ 4,4% ημ 2016 ζε ζπέζδ ιε ημ 2015. 

οβηεηνζιέκα, ημ ζφκμθμ ηςκ γςζηχκ ιμκάδςκ ημ 2016 ήηακ 1.854.983, μζ μπμίεξ ηαηακέιμκηαζ 
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ςξ ελήξ: 399.790 γςζηέξ ιμκάδεξ ακηζζημζπμφκ ζηα αμμεζδή, 192.540 γςζηέξ ιμκάδεξ ζημοξ 

πμίνμοξ, 873.862 γςζηέξ ιμκάδεξ ζηα πνυααηα ηαζ 388.790 γςζηέξ ιμκάδεξ ζηζξ αίβεξ (Πίκαηαξ 

3.2, Αζάβναιια 3.5). 

(Δ γςζηή ιμκάδα είκαζ ιζα ημζκή ιμκάδα ακαθμνάξ ηςκ δζάθμνςκ ηαηδβμνζχκ γχςκ, ζε 

ζπέζδ ιε ηζξ δζαηνμθζηέξ ημοξ απαζηήζεζξ. Δ πμζυηδηα δζαηνμθζηήξ εκένβεζαξ πμο απαζηείηαζ βζα 

ηςκ απαζηήζεςκ παναβςβήξ (ακαπαναβςβή, ακάπηολδ ηθπ.) μπμζμοδήπμηε γχμο, ζοζπεηίγεηαζ 

ιε ηδκ ηζιή αοηή. Δ ιμκάδα αοηή πνδζζιμπμζείηαζ, εηηυξ ηςκ άθθςκ, ηαζ βζα ηδκ μιαδμπμίδζδ 

ηςκ δζάθμνςκ εζδχκ γχςκ). 

 

 

 

 

 

Πίκαηαξ 3.2: Ώνζειυξ γςζηχκ ιμκάδςκ ηα έηδ 2015-2016 ζηδκ Βθθάδα 

 

Πδβή: ΒΛΣΏΣ 

Αζάβναιια 3.5: Καηακμιή ηςκ γςζηχκ ιμκάδςκ ακά είδμξ γχμο αμμεζδή, πμίνμζ, πνυααηα, 

αίβεξ), ημ έημξ 2016 ζηδ πχνα ιαξ. 



 

39 
 

 

Πδβή: ΒΛΣΏΣ 

 

ε υ,ηζ αθμνά ζηδ πνμκζηή πενίμδμ 2016-2017 ηαζ ζφιθςκα ιε ηα ζημζπεία ηδξ ΒΛΣΏΣ, 

παναηδνμφκηαζ ζοκμπηζηά μζ αηυθμοεεξ ιεηααμθέξ ςξ πνμξ ημκ ανζειυ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ: 

Ώφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ πμο εηηνέθμοκ αμμεζδή ηαηά 0,1% ημ 2017 ζε 

ζπέζδ ιε ημ 2016. οβηεηνζιέκα, μ ανζειυξ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ πμο εηηνέθμοκ αμμεζδή 

ακήθεε ζε 15.183 εηιεηαθθεφζεζξ ημ 2017 έκακηζ 15.168 εηιεηαθθεφζεςκ ημ 2016 (Πίκαηαξ 3.3, 

Αζάβναιια 3.6α). 

Αζάβναιια 3.6α: Βλέθζλδ ανζειμφ εηιεηαθθεφζεςκ ιε αμμεζδή- πμίνμοξ, ηα έηδ 2016-2017 

ζηδ πχνα ιαξ  

Πδβή: ΒΛΣΏΣ 
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Αζάβναιια 3.6α: Βηιεηαθθεφζεζξ ιε πνυααηα- αίβεξ, 2016-2017 

 

 

Πδβή: ΒΛΣΏΣ 

Μείςζδ παναηδνείηαζ ζημκ ανζειυ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ πμο εηηνέθμοκ πμίνμοξ ηαηά 

0,9% ημ 2017 ζε ζπέζδ ιε ημ 2016. οβηεηνζιέκα, μ ανζειυξ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ πμο 

εηηνέθμοκ πμίνμοξ ακήθεε ζε 17.789 εηιεηαθθεφζεζξ ημ 2017 έκακηζ 17.957 εηιεηαθθεφζεςκ ημ 

2016 (Πίκαηαξ 3.3,Αζάβναιια 3.6α). 

Βπίζδξ ιείςζδ παναηδνείηαζ ζημκ ανζειυ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ πμο εηηνέθμοκ πνυααηα 

ηαηά 0,5% ημ 2017 ζε ζπέζδ ιε ημ 2016. οβηεηνζιέκα, μ ανζειυξ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ πμο 

εηηνέθμοκ πνυααηα ακήθεε ζε 87.109 εηιεηαθθεφζεζξ ημ 2017 έκακηζ 87.505 εηιεηαθθεφζεςκ 

ημ 2016 (Πίκαηαξ 3.3, Αζάβναιια 3.6α). Σέθμξ, ιείςζδ παναηδνείηαζ ηαζ ζημκ ανζειυ ηςκ 

εηιεηαθθεφζεςκ πμο εηηνέθμοκ αίβεξ ηαηά 0,4% ημ 2017 ζε ζπέζδ ιε ημ 2016. οβηεηνζιέκα, μ 

ανζειυξ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ πμο εηηνέθμοκ αίβεξ ακήθεε ζε 67.551 εηιεηαθθεφζεζξ ημ 2017 

έκακηζ 67.820 εηιεηαθθεφζεςκ ημ 2016 (Πίκαηαξ 3.3, Αζάβναιια 3.6α). 

Με αάζδ ηα παναπάκς απμηεθέζιαηα ηςκ ενεοκχκ γςζημφ ηεθαθαίμο, μ ανζειυξ ηςκ 

αμμεζδχκ ακά εηιεηάθθεοζδ αολήεδηε ηαηά 0,2% ημ 2017 ζε ζπέζδ ιε ημ 2016. οβηεηνζιέκα, 

μ ανζειυξ ηςκ αμμεζδχκ ακά εηιεηάθθεοζδ ήηακ 36,6 ημ 2017 έκακηζ 36,5 ημ 2016 (Πίκαηαξ 

3.3). Ο ανζειυξ ηςκ πμίνςκ ακά εηιεηάθθεοζδ αολήεδηε ηαηά 1,0% ημ 2017 ζε ζπέζδ ιε ημ 

2016. οβηεηνζιέκα, μ ανζειυξ ηςκ πμίνςκ ακά εηιεηάθθεοζδ ήηακ 41,8 ημ 2017 έκακηζ 41,4 ημ 
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2016 (Πίκαηαξ 3.3).  Ο ανζειυξ ηςκ πνμαάηςκ ακά εηιεηάθθεοζδ ιεζχεδηε ηαηά 1,2% ημ 2017 

ζε ζπέζδ ιε ημ 2016. οβηεηνζιέκα, μ ανζειυξ ηςκ πνμαάηςκ ακά εηιεηάθθεοζδ ήηακ 98,6 ημ 

2017 έκακηζ 99,9 ημ 2016 (Πίκαηαξ 3.3). Ο ανζειυξ ηςκ αζβχκ ακά εηιεηάθθεοζδ ιεζχεδηε ηαηά 

2,7% ημ 2017 ζε ζπέζδ ιε ημ 2016. οβηεηνζιέκα, μ ανζειυξ ηςκ αζβχκ ακά εηιεηάθθεοζδ ήηακ 

55,8 ημ 2017 έκακηζ 57,3 ημ 2016 (Πίκαηαξ 3.3). 

Πίκαηαξ 3.3: Ώνζειυξ γχςκ (αμμεζδή, πμίνμζ, πνυααηα ηαζ αίβεξ) εηιεηαθθεφζεζξ ηαζ μ 

θυβμξ αοηχκ ζηδ πχνα ιαξ, ηαηά ηα έηδ 2016-2017 

 

Πδβή: ΒΛΣΏΣ 

Σμ ζφκμθμ ημο γςζημφ ηεθαθαίμο (αμμεζδή, πμίνμζ, πνυααηα, αίβεξ) εηθναζιέκμ ζε γςζηέξ 

ιμκάδεξ (ΓΜ) πανμοζίαζε ιείςζδ. Βκχ ημ 2016 ήηακ 1.854.983 γςζηέξ ιμκάδεξ, ημ 2017 ήηακ 

1.821.490 ιμκάδεξ. Οζ 396.683 γςζηέξ ιμκάδεξ ακηζζημζπμφκ ζηα αμμεζδή, μζ 188.761 γςζηέξ 

ιμκάδεξ ακηζζημζπμφκ ζηζξ αίβεξ, μ ιεβαθφηενμξ ανζειυξ ιμκάδςκ (859.262) ακηζζημζπεί ζηζξ 

γςζηέξ ιμκάδεξ πνμαάηςκ (Πίκαηαξ 3.4, Αζάβναιια 3.7). 

Πίκαηαξ 3.4: Ώνζειυξ Γςζηχκ ιμκάδςκ αμμεζδχκ, πμίνςκ, πνμαάηςκ ηαζ αζβχκ ζηδ πχνα 

ιαξ, ηαηά ηα έηδ 2016-2017 
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Πδβή: ΒΛΣΏΣ 

Αζάβναιια 3.7: Καηακμιή ηςκ γςζηχκ ιμκάδςκ ηδξ πχναξ ακά είδμξ γχμο (αμμεζδή, 

πμίνμζ, πνυααηα, αίβεξ), ημ έημξ 2017 

 

Πδβή: ΒΛΣΏΣ 

 

 

 

 

3.3. Καηαλνκή πξνβαηνηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ ζηελ Διιάδα 
 

Καηά ηφνζμ θυβμ, μζ εθθδκζηέξ πνμααημηνμθζηέξ εηιεηαθθεφζεζξ είκαζ ιζηνέξ ζε ιέβεεμξ, 

εηηαηζηέξ ηαζ μζημβεκεζαηέξ. Ωζηυζμ, πανμοζζάγμοκ ορδθυ ααειυ δζαθμνμπμίδζδξ ζε υ,ηζ 

αθμνά ζημ γςζηυ ηεθάθαζμ, ημκ ελμπθζζιυ, ηζξ εβηαηαζηάζεζξ ηαζ ηδκ παναβςβζηυηδηα. Πανυθα 

αοηά, ηα ηεθεοηαία πνυκζα, οπάνπεζ µία ηάζδ εβηαηάζηαζδξ κέςκ, ζφβπνμκςκ ηαζ εκηαηζηχκ 

εηιεηαθθεφζεςκ ζε πεδζκέξ πενζμπέξ πμο πανάβμοκ γςμηνμθέξ βζα κα ηαθφρμοκ υθεξ ή έκα 

ιένμξ ηςκ ακαβηχκ ηςκ εηηνεθυιεκςκ γχςκ ηαζ εηιεηαθθεφμκηαζ ιεβαθφηενμ επεκδεδοµέκμ 

ηεθάθαζμ. Σμ παναβςβζηυ ζφζηδια ηδξ πνμααημηνμθίαξ ζηζξ μνεζκέξ πενζμπέξ ηδξ Βθθάδαξ 

ιμζάγεζ ανηεηά µε ημ αζμθμβζηυ. Σμ βεβμκυξ αοηυ δίκεζ έκα ζοβηνζηζηυ πθεμκέηηδια ζημοξ 

Έθθδκεξ ηηδκμηνυθμοξ ζε ζπέζδ µε ημοξ Βονςπαίμοξ ακηαβςκζζηέξ ημοξ. Βπίζδξ, επζζδιαίκεηαζ 

υηζ δ αζμθμβζηή πνμααημηνμθία εκημπίγεηαζ ηονίςξ ζε μνεζκέξ ηαζ διζμνεζκέξ πενζμπέξ υπμο 

οπάνπμοκ άθεμκμζ δζαεέζζιμζ αμζηυημπμζ, εκχ ημ γςζηυ ηεθάθαζμ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ αοηχκ 
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είκαζ ιζηνυηενμ, αθμφ ημ ημπάδζ απμηεθείηαζ απυ θζβυηενμ παναβςβζηέξ θοθέξ μζ μπμίεξ υιςξ, 

είκαζ αοηυπεμκεξ ηαζ ηαθά πνμζανιμζιέκεξ ζημ πενζαάθθμκ( ΒΛΣΏΣ). 

Ο πίκαηαξ 3.5 πανμοζζάγεζ ημοξ ηφνζμοξ δείηηεξ ζφιθςκα ιε ηδκ ηαηδβμνζμπμίδζδ 

πενζμπχκ NUTS 2, νίπκμκηαξ θςξ ζηα ημπζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ εθθδκζηήξ βεςνβίαξ. Δ 

πενζμπή ηδξ Κεκηνζηήξ Μαηεδμκίαξ είπε ημκ ορδθυηενμ ανζειυ εηιεηαθθεφζεςκ, 101.200 ημ 

2010, ακηζζημζπχκηαξ ζημ 14% ημο ζοκυθμο. Μεβάθμξ ανζειυξ εηιεηαθθεφζεςκ οπήνπε επίζδξ 

ζηδκ Πεθμπυκκδζμ (94.150), ηδκ Κνήηδ (90.220) ηαζ ηδ Αοηζηή Βθθάδα (88.390), πμο 

ακηζζημζπμφκ ζημ 13%, 12% ηαζ 12% ακηίζημζπα ημο ζοκυθμο ηδξ Βθθάδαξ. Ώπυ ηδκ άθθδ ιενζά, 

ημ παιδθυηενμ ανζειυ εηιεηαθθεφζεςκ πανμοζίαζε ημ Νυηζμ Ώζβαίμ (21.490), ιε 3% επί ημο 

ζοκυθμο.  

Καηέπμκηαξ ηδκ πνςηζά ζημκ ανζειυ ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ, δ πενζμπή ηδξ Κεκηνζηήξ 

Μαηεδμκίαξ είπε επίζδξ, ηαηά ηδκ ηεθεοηαία απμβναθή ηαζ ημ ιεβαθφηενμ ανζειυ αβνμηζηχκ 

εηηάζεςκ ιε 641.670 εηηάνζα, πμο ακηζζημζπμφκ ζημ 18% ημο ζοκυθμο. Δ Κνήηδ (12%), δ 

Θεζζαθία (11%) ηαζ δ Ώκαημθζηή Μαηεδμκία (10%) ήηακ μζ ιμκαδζηέξ πενζμπέξ πμο 

πανμοζίαζακ δζρήθζμ ιενίδζμ, ιε εηηάζεζξ ηςκ 411.130, 392.200 ηαζ 346.760 εηηανίςκ, 

ακηίζημζπα. Σα ιζηνυηενα ιενίδζα αβνμηζηήξ βδξ πανμοζζάζηδηακ ζηδκ Ώηηζηή (46.970 εηηάνζα) 

ηαζ ηα Ευκζα Νδζζά (77.000 εηηάνζα), ιε 1,4% ηαζ 2,2% ακηίζημζπα, ημ 2010. 

ε υ,ηζ αθμνά ζηδκ ηηδκμηνμθία, δ μπμία ιεηνάηαζ ζε ιμκάδεξ γςζημφ ηεθαθαίμο (ΜΓΚ), 

δ Κεκηνζηή Μαηεδμκία είπε ημκ ιεβαθφηενμ ανζειυ (407.000 ΜΓΚ) ηαζ ακηζπνμζςπεφμοκ ημ 

17% ημο ζοκμθζημφ ανζειμφ εηηνεθυιεκςκ γχςκ, εθαθνχξ παιδθυηενμ ζε ζφβηνζζδ ιε ημ 2000 

(16%). Μεβάθμζ ανζειμί γχςκ οπήνπακ επίζδξ ζηδ Θεζζαθία (305.480 ΜΓΚ, 13%), ζηδ Αοηζηή 

Βθθάδα (289.420 ΜΓΚ, 12%), ζηδκ Κνήηδ (281.280 ΜΓΚ, 12%) ηαζ ζηδκ Ήπεζνμ (257.180 

ΜΓΚ, 11%). 

φιθςκα ιε ημκ Πίκαηα 3.5 επίζδξ, 171.740 άκενςπμζ δμφθεοακ ζηζξ εηιεηαθθεφζεζξ ηδξ 

Κεκηνζηήξ Μαηεδμκίαξ ημ 2010, ημ ιεβαθφηενμ ενβαηζηυ δοκαιζηυ ηδξ πχναξ, πμζυ πμο 

ακηζπνμζςπεφεζ ημ 14% ημο ζοκυθμο ημο ενβαηζημφ δοκαιζημφ. Δ Πεθμπυκκδζμξ είπε ημ 

δεφηενμ ιεβαθφηενμ ανζειυ ενβαηζημφ δοκαιζημφ, ιε 158.900 ενβαγυιεκμοξ (13%), 

αημθμοεμφιεκδ απυ ηδκ Κνήηδ (150.600 ενβαγυιεκμζ) ηαζ ηδ Αοηζηή Βθθάδα (142.000 

ενβαγυιεκμζ), ακηζπνμζςπεφμκηαξ ημ 12% επί ημο ζοκυθμο ( ΒΛΣΏΣ).  
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Ώπυ ηδκ άθθδ πθεονά, ηα κδζζά ημο Νμηίμο Ώζβαίμο, είπακ ημ ιζηνυηενμ ανζειυ 

ενβαγμιέκςκ (36.480 ενβαγυιεκμζ) ζηδ βεςνβζηή παναβςβή ακηζπνμζςπεφμκηαξ ιυθζξ ημ 3,0% 

ημο αβνμηζημφ ενβαηζημφ δοκαιζημφ ηδξ πχναξ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίκαηαξ 3.5: Ώβνμηζηή Αμιή, ΐαζζημί Αείηηεξ, ακά πενζθένεζα NUTS 2, Βθθάδα, 2010 
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Πδβή: Eurostat and FSS 2000 and 2010 
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3.4. Δμέιημε παξαγσγήο 

3.4.1. Παξαγσγή γάιαθηνο 

 

Δ πνμααημηνμθία απμηεθμφζε ακέηαεεκ έκακ απυ ημοξ πζμ ζζπονμφξ παναβςβζημφξ 

ηθάδμοξ ζηδκ Βθθάδα, ιε πμζμζηυ ζοιαμθήξ βφνς ζημ 18% ημο ζοκμθζημφ αβνμηζημφ 

εζζμδήιαημξ. Δ ηαηεφεοκζδ ηςκ ακενχπςκ πνμξ αοηυκ ημκ ηθάδμ ααζίζηδηε ηονίςξ ζημ είδμξ 

ηςκ θοζζηχκ πυνςκ πμο δζαεέηεζ δ πχνα ηαζ πνμζανιυζηδηε εζδζηυηενα ζηζξ ζδζαίηενεξ 

ηθζιαημθμβζηέξ ηαζ εδαθμθμβζηέξ ζοκεήηεξ πμο ζοκακηχκηαζ ηαηά πενζμπή. Ώηυια ηαζ ζήιενα, 

δ πνμααημηνμθία απμηεθεί ααζζηυ ποθχκα ζηήνζλδξ ηδξ μζημκμιίαξ ζηδκ πενζθένεζα, αθμφ ηυζμ 

ημ ηνέαξ υζμ ηονίςξ ημ βάθα απμηεθμφκ ιζα απυ ηζξ ηονζυηενεξ πδβέξ ημο αβνμηζημφ 

εζζμδήιαημξ ηςκ ηαημίηςκ ηςκ μνεζκχκ ηαζ ιεζμκεηηζηχκ πενζμπχκ. Έκα απυ ηα δοκαηά ζδιεία 

ημο ημιέα ηδξ πνμααημηνμθίαξ είκαζ ηαζ δ ορδθή πμζυηδηα ηςκ ζοκηεθεζηχκ παναβςβήξ, υπςξ 

ημ εηηαηζηυ ζφζηδια εηηνμθήξ, μζ εβπχνζεξ θοθέξ ηαζ μζ πμνδβμφιεκεξ γςμηνμθέξ, ςξ 

απμηέθεζια ιζαξ ζεζνάξ παναιέηνςκ πμο παναηηδνίγμοκ ηδκ Βθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα. ηδκ 

Βονςπασηή Έκςζδ, δ εηηνμθή πνμαάηςκ βίκεηαζ ηονίςξ βζα ημ ηνέαξ ημοξ, εκχ ζηδκ Βθθάδα 

βίκεηαζ βζα ημ βάθα ημοξ, ιε παναηηδνζζηζηυ ζημζπείμ απυδεζλδξ υηζ ημ 95% ηςκ γχςκ ζηδκ 

Βθθάδα ανιέβεηαζ.  

ε ζδιακηζηυ πμζμζηυ ζηδκ Βθθάδα, ζφιθςκα ιε ηα ζφιθςκα ιε ζημζπεία, ηα μπμία 

πνμένπμκηαζ απ' ημ επίζδιμ ιδηνχμ αβμναζηχκ-ιεηαπμζδηχκ, ζοκεηαζνζζιχκ ζοβηέκηνςζδξ 

βάθαηημξ ηαεχξ ηαζ ημ ιδηνχμ παναβςβχκ βάθαηημξ πμο ηδνεί μ ΒΛΓΟ-ΑΔΜΔΣΡΏ, 

εθανιυγεηαζ ζφζηδια πμζιεκζηήξ - εηηαηζηήξ εηηνμθήξ, έκα ζφζηδια πμο παναηηδνίγεηαζ απυ 

παιδθέξ εζζνμέξ ηαζ ζηδνίγεηαζ ηαηά αάζδ, ζηδ ιεηαηίκδζδ ηςκ γχςκ βζα ηδκ ελεφνεζδ ηνμθήξ 

(αυζηδζδ). Δ πνμααημηνμθία αζηείηαζ ζε ιεβάθμ πμζμζηυ (85% ηςκ γχςκ ηαζ 80 % ηςκ 

εηιεηαθθεφζεςκ πενίπμο) ζηζξ μνεζκέξ ηαζ ιεζμκεηηζηέξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ μζ μπμίεξ απμηεθμφκ 

ημ 85% ημο ζοκυθμο ηδξ επζθάκεζάξ ηδξ, αλζμπμζχκηαξ ηαη‘  αοηυκ ημκ ηνυπμ εηηάζεζξ πμο απυ 

ηδ θφζδ ημοξ δεκ πνμζθένμκηαζ βζα εκηαηζηή εηιεηάθθεοζδ, υπςξ μνεζκέξ, διζμνεζκέξ, ιε έκημκδ 

ηθίζδ, ιε θηςπή αθάζηδζδ η.θ.π. Σα ηεθεοηαία πνυκζα ςζηυζμ, παναηδνείηαζ ιζα ηάζδ βζα 

ακάπηολδ ηδξ ζοζηδιαηζηήξ - ζηααθζζιέκδξ πνμααημηνμθίαξ ζε μνζζιέκεξ πεδζκέξ πενζμπέξ ηδξ 

Βθθάδαξ. Οζ ιμκάδεξ αοηέξ, ζδνφμκηαζ ηονίςξ απυ κέμοξ αβνυηεξ ή/ηαζ απυ παθαζμφξ 

πνμμδεοηζημφξ ηηδκμηνυθμοξ, πμο δζαεέημοκ γχα ηαθχκ απμδυζεςκ, εβπχνζςκ (Υίμο, 

Φνζγάνηα, ημπέθμο) ή λέκςκ θοθχκ (Lacaune, Assaf, Awassi). φιθςκα ιε ηα ηεθεοηαία 

επίζδια ζημζπεία, αοηά πμο αθμνμφκ ζηζξ παναδυζεζξ βάθαηημξ ημ 2017, ηα μπμία ηαζ 

επζηαζνμπμζήεδηακ ζηζξ 30/11/2017 απυ ημκ ανιυδζμ Ονβακζζιυ ημο ΤπΏΏΣ, δ Λάνζζα 
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δζαηδνεί ηδκ πνςημηαεεδνία ζηδκ παναβςβή πνυαεζμο βάθαηημξ. Ώημθμοεεί δ 

Ώζηςθμαηανκακία, δ Λέζαμξ, δ ΏπαΎα ηαζ δ Δθεία. ημκ πίκαηα 3.6. πανμοζζάγμκηαζ ηα ζημζπεία 

αοηά: 

Πίκαηαξ 3.6. Παναδυζεζξ παναβςβχκ πνυαεζμο ηαζ βίδζκμο βάθαηημξ ακά πενζθένεζα- 

κμιυ ηαζ ιέζδ ηζιή βάθαηημξ ημ έημξ 2017 
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Πδβή: ΒΛΓΟ- ΑΔΜΔΣΡΏ 

φιθςκα ιε πνυζθαηα ζημζπεία ημο ίδζμο μνβακζζιμφ, δ δδθςεείζα πμζυηδηα πνυαεζμο 

βάθαηημξ, εκχ θαίκεηαζ κα πανμοζζάγεζ ιείςζδ ηαηά ηα έηδ 2011-2012, επακήθεε 

πανμοζζάγμκηαξ απυ ηυηε ηαζ έπεζηα αολδηζηή δζαδνμιή, έπμκηαξ θηάζεζ ημ 2017 ζημοξ 644.452 

ηυκμοξ, ζφιθςκα ιε ημ Αζάβναιια 3.8. 

Αζάβναιια 3.8: Πνυαεζμ βάθα: δδθςεείζα πμζυηδηα (ζε ηυκμοξ) ζημ ζφκμθμ ηδξ πχναξ, 

ηδκ πενίμδμ 2002-2017 

 

Πδβή: ΒΛΓΟ- ΑΔΜΔΣΡΏ 

ημ δζάβναιια 3.9 θαίκεηαζ δ ιέζδ ηζιή ημο πνυαεζμο βάθαηημξ, υπςξ αοηή έπεζ 

δζαιμνθςεεί απυ ημ 2002 έςξ ηαζ ημ 2017, υπμο πανμοζίαζε ιείςζδ ηαηά 3% πενίπμο ζε ζπέζδ 

ιε ημ πνμδβμφιεκμ έημξ. 

 

Αζάβναιια 3.9: Πνυαεζμ βάθα: ελέθζλδ ηδξ ιέζδξ ηζιήξ παναβςβμφ (ζε €/Kg) ζηδ πχνα, 

ηδκ πενίμδμ 2002-2017 
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Πδβή: ΒΛΓΟ- ΑΔΜΔΣΡΏ 

Σέθμξ, ζημ δζάβναιια 3.9 θαίκεηαζ δ ελέθζλδ ημο ανζειμφ ηςκ παναβςβχκ πμο πανέδςζακ 

πνυαεζμ ηαζ αίβεζμ βάθα ηαζ ηδξ παναβςβήξ αζβμπνυαεζμο βάθαηημξ ζοκμθζηά. Δ παναβςβή 

πνυαεζμο βάθαηημξ θαίκεηαζ κα αολάκεηαζ ζδιακηζηά απυ ημ 2015 ηαζ ιεηά, εκχ μ ανζειυξ ηςκ 

παναβςβχκ θαίκεηαζ κα ιεζχεδηε ημ 2017 ζε ζπέζδ ιε ηδκ ηνζεηία πμο πνμδβήεδηε. 

Αζάβναιια 3.9: Βλέθζλδ ημο ανζειμφ παναβςβχκ ηαζ ηδξ παναβςβήξ πνυαεζμο ηαζ αίβεζμο 

βάθαηημξ ζηδ πχνα ιαξ ιεηαλφ ηςκ εηχκ 2002 ηαζ 2017. 
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Πδβή: ΒΛΓΟ- ΑΔΜΔΣΡΏ 

3.4.2. Παξαγσγή Κξέαηνο 

 

Σμ πνυαεζμ ηνέαξ (ιαγί ιε ημ ηαηζζηίζζμ) είκαζ μ πζμ ζδιακηζηυξ ημιέαξ ηδξ γςζηήξ 

παναβςβήξ ζηδκ Βθθάδα βζαηί ακηζπνμζςπεφεζ ημ 43% ηδξ αηαεάνζζηδξ αλίαξ ηδξ γςζηήξ 

παναβςβήξ ηαζ ημ 13% (ΒΛΓΟ- ΑΔΜΔΣΡΏ) ηδξ αηαεάνζζηδξ αλίαξ ηδξ θοηζηήξ παναβςβήξ. 

Κάεε πνμζπάεεζα ηςκ εζδζηχκ ακαθμνχκ ηαζ ιεθεηχκ ζπεηζηά ιε ηδκ παναβςβή ηαζ ηδκ αβμνά 

πνυαεζμο ηνέαημξ, πάκηα πανμοζζάγεζ ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ. φιθςκα ιε ηα πνμζςνζκά ζημζπεία 

πμο εηδίδεζ δ Βθθδκζηή ηαηζζηζηή Ώνπή, μζ εζζαβςβέξ ηνέαημξ αμμεζδχκ, πμίνςκ ηαζ 

πμοθενζηχκ, ήηακ αολδιέκεξ (ΒΛΓΟ- ΑΔΜΔΣΡΏ). 

Πζμ ζοβηεηνζιέκα, εκχ ζημ αμδζκυ ηαζ πμζνζκυ ηνέαξ, ηαεχξ ηαζ ζηα πμοθενζηά, μζ 

εζζαβςβέξ ζηδ πχνα ιαξ πανμοζίαζακ αολήζεζξ, δ εζηυκα ζημ πνυαεζμ ηνέαξ είκαζ δζαθμνεηζηή. 

Οζ εζζαβςβέξ ιεζχεδηακ ζε αλία ηαηά 11% πενίπμο. Δ αλία πμο δ Βθθάδα δαπάκδζε βζα ηδκ 

εζζαβςβή αζβμπνυαεζμο ηνέαημξ ακήθεε ζηα 25,7 εηαη. εονχ. 
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Σμ αζβμπνυαεζμ ήηακ, ιαγί ιε ηα «παναπνμσυκηα ζθαβίςκ» ηαζ ηα «παναζηεοάζιαηα, 

ημκζέναεξ», μζ ηαηδβμνίεξ ηςκ μπμίςκ δ αλία εζζαβςβχκ πανμοζζάζηδηε ιεζςιέκδ ημ 2017 

έκακηζ ημο 2016 (-1% δ αλία εζζαβςβχκ ζηα «παναπνμσυκηα ζθαβίςκ» ηαζ -1,90% ζηα 

«παναζηεοάζιαηα, ημκζέναεξ»), υπςξ θαίκεηαζ ζημκ πίκαηα 3.7 πμο αημθμοεεί (ΒΛΣΏΣ). 

Πίκαηαξ 3.7: Βζζαβςβέξ εζδχκ ηνέαημξ ηαζ ηνεαημζηεοαζιάηςκ ζηδ πχνα ιαξ ακά 

ηαηδβμνία, ημ έημξ 2017 

 

Πδβή: ΒΛΣΏΣ 

 

Οζ ελαβςβέξ απυ ηδκ άθθδ πθεονά, έπμκηαξ λεηζκήζεζ ήδδ ιε παιδθέξ αάζεζξ, ζδιείςζακ 

αφλδζδ ημ 2017 ζε ιενζηά είδδ ηνέαημξ. Βίκαζ παναηηδνζζηζηή δ ηαηδβμνία «ηνέαηα αθαηζζιέκα 

ή ζε άνιδ, απμλδναιέκα ή ηαπκζζηά», υπμο δ αφλδζδ ελαβςβχκ άββζλε ημ 47% ζε αλία 

(λεπέναζε ημ 27% ζε πμζυηδηα) ζοβηνζηζηά ιε ημ 2016. διακηζηή επίδμζδ πανμοζίαζε ηαζ ημ 

ηνέαξ πμοθενζηχκ, υπμο δ αφλδζδ πθδζίαζε ημ 38% ζε αλία (ελαβςβέξ αλίαξ 25 εηαη. εονχ). 

ημ πμζνζκυ ηνέαξ μζ ελαβςβέξ αολήεδηακ ζε αλία ηαηά 18% θηάκμκηαξ ζηα 8,68 εηαη. 

εονχ. Βπζπθέμκ, 18,8% ηαζ 14% ήηακ δ αφλδζδ ζηδκ αλία ελαβςβχκ πμο πανμοζίαζακ 

ακηζζημίπςξ μζ ηαηδβμνίεξ «θμοηάκζηα, ζαθάιζα» ηαζ «παναζηεοάζιαηα ηαζ ημκζέναεξ». 

Ώλίγεζ εδχ κα ζδιεζςεεί υηζ βζα ιία αηυιδ πνμκζά ημ αζβμπνυαεζμ ηνέαξ ήηακ ημ 2017 ημ 

ιυκμ είδμξ ηνέαημξ ημο μπμίμο μζ ελαβςβέξ ήηακ ζε αλία πενζζζυηενεξ απυ ηζξ εζζαβςβέξ. Οζ 

ελαβςβέξ αζβμπνυαεζμο ηνέαημξ αολήεδηακ ημ 2017 ηαηά 10% έκακηζ ημο 2016 ηαζ 

ηαηεοεφκεδηακ ηονίςξ πνμξ ηδκ Εηαθία ηαζ ηδκ Εζπακία, αθθά ηαζ πνμξ ηδκ Πμνημβαθία 

(Πίκαηαξ 3.8) (ΒΛΣΏΣ). 
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Πίκαηαξ 3.8: Βλαβςβέξ εζδχκ ηνέαημξ ηαζ ηνεαημζηεοαζιάηςκ απυ ηδ πχνα ιαξ, ημ έημξ 

2017 

 

Πδβή: ΒΛΣΏΣ 

 

Ώπυ ημ 2011 ζημ 2016, δ παναβςβή αζβμπνυαεζμο ηνέαημξ ιεζχεδηε ηαηά 29%. Ωζηυζμ, 

ηάκμκηαξ ηδ ζφβηνζζδ ιεηαλφ ημο 2016 ηαζ ημο 2015, δ ηαεανή παναβςβή ζημ πνυαεζμ ηνέαξ 

ιεζχεδηε ηαηά 3%. Πανυιμζα ήηακ ηαζ δ ηαηάζηαζδ ζηζξ οπυθμζπεξ ηαηδβμνίεξ ηνεάηςκ, ιε 

ελαίνεζδ ημκ ηθάδμ ηςκ πμοθενζηχκ, εκχ ηαζ ζημ πμζνζκυ δ εζηυκα θάκδηε δζαθμνεηζηή αθμφ δ 

ηαεανή παναβςβή ημο (φζηενα απυ ηζξ πανειαάζεζξ ηδξ Κμιζζζυκ πακεονςπασηά ηαζ απυ ηδ 

δζεεκή ζοβηονία) αολήεδηε ηαηά 3,9%. 

Ώπμηέθεζια ηςκ παναβςβζηχκ ακαζοκηάλεςκ πμο επζπεζνήεδηακ, αθθά πενζζζυηενμ ηδξ 

ακάβηδξ βζα ηζθά ζε αοηή ηδκ πενίμδμ ηαηά ηδκ μπμία ζθάβδζακ θζβυηενα γχα, ήηακ ηαζ δ 

αφλδζδ ημο ιέζμο αάνμοξ ζθαβίμο. ηα αζβμπνυααηα αολήεδηε ηαηά 4,5%, εκχ ηαηά ιέζμ υνμ, 

ζημ ζφκμθμ ημο 2016 ηα αζβμπνυααηα έδζκακ 10,9 ηζθά/γχμ. Δ ηαεανή εβπχνζα παναβςβή απυ 

ημ 2011 έςξ ημ 2016 θαίκεηαζ ζημκ πίκαηα 3.9. 
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Πίκαηαξ 3.9: Βλέθζλδ Καεανήξ Ββπχνζαξ Παναβςβήξ εζδχκ ηνέαημξ (ζε πζθ. ηυκμοξ) ζηδ 

πχνα, ηδκ πενίμδμ 2011-2016 

 

Πδβή: ΒΛΣΏΣ 

 

3.5. πζηήκαηα Πξνβαηνηξνθίαο ζηελ Διιάδα 

3.5.1. πζηήκαηα εθηξνθήο αηγνπξνβάησλ 

 

ηδκ Βθθάδα, οπάνπμοκ ηέζζενεζξ  ηφπμζ ζοζηδιάηςκ εηηνμθήξ ηςκ αζβμπνμαάηςκ (  

(Hermansen & Zervas, 2005). Ώοηά είκαζ:  

3.5.2. Βηνινγηθή Πξνβαηνηξνθία 

ε υ,ηζ αθμνά ζηδ αζμθμβζηή ηηδκμηνμθία ηα πνχηα πνμσυκηα ειθακίγμκηαζ ζηδκ αβμνά 

ηαηά ημοξ ηεθεοηαίμοξ ιήκεξ ημο 2000. Δ αβμνά ηςκ αζμθμβζηχκ πνμσυκηςκ γςζηήξ πνμέθεοζδξ 

πενζθαιαάκεζ αοβά, ηονί θέηα ηαζ ανκίζζμ ηαζ ηαηζζηίζζμ ηνέαξ. Μεηά ημ 2002 δδιζμονβήεδηακ 

ηαζ άθθα βαθαηημημιζηά πνμσυκηα (π.π. βζαμφνηζ) ηαζ ιζηνέξ πμζυηδηεξ πμζνζκμφ ηαζ 

ιμζπανίζζμο ηνέαημξ. Δ γήηδζδ αζμθμβζηχκ γςζηχκ πνμσυκηςκ μδήβδζε ζε ακηίζημζπδ αφλδζδ 

ηςκ εηηάζεςκ µε ηηδκμηνμθζηέξ ηαθθζένβεζεξ. 

ηδκ Βθθάδα, δίκμκηαζ ηίκδηνα απυ ηδκ Βονςπασηή Έκςζδ, βζα ηδ ζηνμθή πνμξ ηδ 

αζμθμβζηή ηηδκμηνμθία, έπμκηαξ έηζζ μδδβήζεζ, ζηδκ ακάπηολδ ηδξ αζμθμβζηήξ πνμααημηνμθίαξ 

ζηδκ Βθθάδα. Ωζηυζμ, μζ πνμμπηζηέξ ηδξ αζμθμβζηήξ πνμααημηνμθίαξ ζηδ πχνα ιαξ, 

επδνεάγμκηαζ ηυζμ απυ εεηζημφξ υζμ ηαζ απυ ανκδηζημφξ πανάβμκηεξ (Σγμοναιάκδ η.α., 2008): 

Οζ εεηζημί πανάβμκηεξ είκαζ: 
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 Ώπμηεθεί ζδιακηζηή πδβή εζζμδήιαημξ ζε θζβυηενμ δοκαιζηέξ πενζμπέξ. 

 Αοκαηυηδηα αλζμπμίδζδξ ηςκ δζαεέζζιςκ αμζημηυπςκ ηαζ ηςκ παιδθήξ 

βμκζιυηδηαξ εδαθχκ. 

 Αζανηχξ αολακυιεκδ γήηδζδ αζμθμβζηχκ πνμσυκηςκ γςζηήξ πνμέθεοζδξ. 

 Αοκαηυηδηα ιείςζδξ ημο ηυζημοξ παναβςβήξ µε ζδζμπαναβςβή 

γςμηνμθχκ. 

 Μζηνυηενεξ απαζηήζεζξ ζε ηεθάθαζμ ζε ζπέζδ µε ηδ ζοιααηζηή 

παναβςβή, θυβς ηδξ εηηαηζηήξ εηηνμθήξ. 

 διακηζηά ιεβαθφηενα μζημκμιζηά απμηεθέζιαηα ζε ζπέζδ µε ηδ 

ζοιααηζηή πνμααημηνμθία. 

Οζ ανκδηζημί πανάβμκηεξ είκαζ: 

Υαιδθή βαθαηημπαναβςβή ζε ζπέζδ µε ηδκ ζοιααηζηή πνμααημηνμθία θυβς ηδξ 

εηηνμθήξ θζβυηενμ παναβςβζηχκ θοθχκ 

Τρδθή ηζιή αβμνάξ ηςκ αζμθμβζηχκ γςμηνμθχκ 

Έθθεζρδ μνβακςιέκδξ αβμνάξ αζμθμβζηχκ πνμσυκηςκ γςζηήξ παναβςβήξ ηαζ 

ζδζαίηενα ηνέαημξ 

Μεβάθδ ελάνηδζδ ηδξ αζςζζιυηδηαξ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ απυ ηζξ επζδμηήζεζξ 

Γζα ημοξ παναπάκς θυβμοξ, ιυκμ 4 πχνεξ ηδξ Βονςπασηήξ Έκςζδξ είπακ πμζμζηυ 

αζμθμβζηήξ αζβμπνμααημηνμθίαξ πάκς απυ 5% επί ημο ζοκυθμο ηδκ πνμδβμφιεκδ δεηαεηία: 

Ώοζηνία (29%), Αακία (13%), μοδδία (12%) ηαζ Φζθακδία (6%) (Σγμοναιάκδ η.α., 2008). 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΒΟΚΟΣΟΠΟΗ ΚΑΗ ΛΔΗΜΩΝΔ 

 

4.1. Ληβάδηα – βνζθόηνπνη – ιεηκώλεο 
 

Ο υνμξ «αμζηυημπμξ» (grazing land) ακαθένεηαζ ζηζξ εηηάζεζξ πμο δζαεέημοκ ημοξ 

ηαηάθθδθμοξ ηφπμοξ αθάζηδζδξ ηαζ αυζημκηαζ ηονίςξ απυ θοημθάβα αβνμηζηά γχα. ηδ πχνα 
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ιαξ, ιε ημκ υνμ αοηυ πενζβνάθμκηαζ μζ εηηάζεζξ πμο ηαθφπημκηαζ απυ αοημθοή, πμχδδ ή παιδθή 

λοθχδδ αθάζηδζδ ηαζ δζαηίεεκηαζ βζα αυζηδζδ απυ ηα αβνμηζηά γχα (π.π. πνυααηα, αίβεξ, 

αμμεζδή, ζππμεζδή ηαζ πμίνμοξ). ηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ μζ εηηάζεζξ αοηέξ θεζημονβμφκ ςξ 

θοζζηά μζημζοζηήιαηα, πμο δέπμκηαζ ςξ ιυκδ δζαπείνζζδ ηδ αυζηδζδ. Οζ εηηάζεζξ αοηέξ πένακ 

ηδξ αμζηήζζιδξ φθδξ πμο πανάβμοκ βζα ηα αβνμηζηά γχα, πνμζθένμοκ ηαζ πμθθά αβαεά ηαζ 

οπδνεζίεξ, ηονζυηενα απυ ηα μπμία είκαζ εκδζαίηδια βζα ηδκ άβνζα πακίδα, ηα ηαοζυλοθα, ημ 

ιέθζ, δ οδνμθμβζηή ζζμννμπία, δ αζμπμζηζθυηδηα, δ απμεήηεοζδ ημο άκεναηα, μζ ακακεχζζιεξ 

πδβέξ εκένβεζαξ ηαζ δ ακαροπή (Goltsiou, 2011). Γζα ημ θυβμ αοηυ, μζ Biswell ηαζ Λζάημξ 

πνυηεζκακ ημ 1962 ηδ πνήζδ ημο επζζηδιμκζημφ υνμο «θζαάδζα» (rangelands) βζα ηζξ εηηάζεζξ 

αοηέξ ηαζ έηημηε μ υνμξ αοηυξ οζμεεηήεδηε απυ ηδκ Βθθδκζηή Λζααδμπμκζηή Βηαζνεία ηαζ 

πνδζζιμπμζείηαζ ηα ηεθεοηαία 50 έηδ. Σα θζαάδζα πενζθαιαάκμοκ ηέζζενζξ ηφπμοξ θζααδζηήξ 

αθάζηδζδξ: ηα πμμθίααδα ή πμνημθίααδα (grasslands), ηα θνοβακμθίααδα (phryganic lands), ηα 

εαικμθίααδα (shrublands) ηαζ ηα δαζμθίααδα (ιενζηχξ δαζμζηεπείξ εηηάζεζξ)  (open forests). 

Βπεζδή, υιςξ, μ υνμξ «θζαάδζα» δεκ είκαζ εονφηενα βκςζηυξ, ζηδκ έηεεζδ αοηή εα 

πνδζζιμπμζδεεί δ ημζκή ημοξ μκμιαζία πμο είκαζ «αμζηυημπμζ». Πένακ ηςκ θοζζηχκ, ζημοξ 

«αμζηυημπμοξ» πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ μζ εηηάζεζξ ηςκ ιυκζιςκ ή πνμζςνζκχκ ηεπκδηχκ 

θεζιχκςκ, ηαεχξ ηαζ μζ εοηαζνζαηά ή πνμζςνζκά αμζηυιεκεξ εηηάζεζξ, υπςξ είκαζ μζ 

αβνακαπαφζεζξ, μζ άηνεξ ηςκ πςναθζχκ, ηα βήπεδα ηαζ ηα οπμθείιιαηα ηςκ ηαθθζενβεζχκ 

(ηαθαιζέξ η.α.).  

  

Σα θζαάδζα απμηεθμφκ πενζαίμ θοζζηυ ή διζ-θοζζηυ πυνμ. ηα πενζαία θοζζηά θζαάδζα 

εκηάζζμκηαζ ηα ηθζιαηζηά θζαάδζα, ηςκ μπμίςκ μ ηφπμξ αθάζηδζδξ ηαεμνίγεηαζ απμηθεζζηζηά 

απυ ημ θοζζηυ ηθίια ή απυ άθθμοξ πανάβμκηεξ, εηηυξ υιςξ ημο ακενχπμο (Millennium 

Ecosystem Assessment (MA). 2005).. Σέημζα είκαζ ηα ρεοδαθπζηά ή αθπζηά θζαάδζα ηςκ πμθφ 

ορδθχκ ημνοθχκ ηδξ ηεκηνζηήξ ή αυνεζαξ Βονχπδξ, εκχ ηα Μεζμβεζαηά θζαάδζα εεςνμφκηαζ ζε 

ιεβάθμ ααειυ ςξ διζ-θοζζηά. Ώοηυ δζυηζ δ ακενχπζκδ επίδναζδ (αυζηδζδ, ηαοζμλφθεοζδ, 

πονηαβζέξ) ήηακ ηαζ ελαημθμοεεί κα είκαζ ζε πμθθέξ πενζμπέξ ζδζαίηενα έκημκδ, ιε απμηέθεζια δ 

μζημθμβζηή δζαδμπή κα ακαζηέθθεηαζ ή ακαζηνέθεηαζ (μπζζεμδνμιζηή δζαδμπή) (Papanastasis, 

2009). 

4.2. Καηαλνκή ιηβαδηώλ ζηνλ θόζκν 
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Έκαξ απυ ημοξ ιεβαθφηενμοξ εδαθμπμκζημφξ πυνμοξ παβημζιίςξ είκαζ μζ θζααδζηέξ 

εηηάζεζξ, μζ μπμίεξ ηαθφπημοκ ζπεδυκ ημ ιζζυ ηδξ ζηενεάξ επζθάκεζαξ ηδξ βδξ. Οζ πχνεξ ιε 

ιεβάθμ πμζμζηυ ηάθορδξ ημο εδάθμοξ ημοξ ιε θζαάδζα είκαζ δ Ρςζία, δ Κίκα, δ Μμββμθία - ζηζξ 

μπμίεξ ηα θζαάδζα ειθακίγμκηαζ ζημ ζφκμθμ ζπεδυκ ηδξ αζζαηζηήξ ζηέπαξ - δ Σμονηία, ημ Ενάη 

ηαζ ημ Ενάκ - ιε πμθφ ιεβάθεξ εηηάζεζξ διζενδιζηχκ ή ενδιζηχκ θζααδζχκ-μζ πχνεξ ηςκ 

ΕιαθαΎςκ ηαζ ημο μνμπεδίμο ημο Θζαέη, μζ πχνεξ ηδξ Μέζδξ Ώκαημθήξ. ηδ αυνεζα Ώθνζηή 

εηηεηαιέκα θζαάδζα ανίζημκηαζ ζηζξ οπενζαπάνζεξ πχνεξ (Ώίβοπημ, Λζαφδ, Σοκδζία η.θπ.), ζηδ 

Νζβδνία, ημ Μάθζ, ημ Νίβδνα ηαζ ζημ ζφκμθμ ηςκ πςνχκ ηδξ οπμζαπάνζαξ ζααάκαξ. 

ηζξ πχνεξ ιε εηηεηαιέκα θζαάδζα ζοιπενζθαιαάκμκηαζ μζ ΔΠΏ, μ Κακαδάξ ηαζ ημ 

Μελζηυ, εκχ ζδιακηζηέξ εηηάζεζξ εκημπίγμκηαζ ζηδκ Ώοζηναθία, ζηζξ οπμηνμπζηέξ πχνεξ ηδξ 

Ώθνζηήξ, ζηζξ πχνεξ ηδξ ηεκηνζηήξ Ώιενζηήξ ηαεχξ ηαζ ζηα pampas ηδξ Ώνβεκηζκήξ, ηαζ ζηζξ 

πχνεξ ηςκ Άκδεςκ. 

ηδκ ηεκηνζηή ηαζ αυνεζα Βονχπδ εηηεηαιέκα θζαάδζα (ηονίςξ διζ-θοζζημί ή ηεπκδημί 

θεζιχκεξ) ειθακίγμκηαζ ζηδκ Πμθςκία, ζηδκ Σζεπία, ζηδ θμααηία, ζηζξ Κάης Υχνεξ, ζηζξ 

ΐαθηζηέξ πχνεξ, ζηζξ πχνεξ ηςκ Άθπεςκ ηαζ ζηδ Γαθθία, Ώββθία ηαζ Ενθακδία. ηδ κυηζα 

Βονχπδ ηα θζαάδζα απακηχκηαζ ιε ηδ ιμνθή ηονίςξ δαζμθίααδςκ ζηδκ Εζπακία (dehesas), ζηδκ 

Πμνημβαθία (montados) ηαζ ζηδκ Βθθάδα (π.π. αμζηυιεκα δνομδάζδ), εκχ εηηεηαιέκα 

εαικμθίααδα ηαζ πμμθίααδα ειθακίγμκηαζ ζηδκ Εηαθία ηαζ ζηζξ ΐαθηακζηέξ πχνεξ. 

Σα λδνά θζαάδζα (dry grasslands) ηδξ Βονχπδξ δζαηνίκμκηαζ ζε ηέζζενζξ ηαηδβμνίεξ: 

(α) Γςκζηέξ ζηέπεξ, μζ μπμίεξ είκαζ θοζζηέξ πεδζκέξ πενζμπέξ, ζε εφηναημ ή ιεζμβεζαηυ 

ηθίια, πμο θαιαάκμοκ πμθφ ιζηνή ανμπυπηςζδ βζα ηδ δζαηήνδζδ ορδθήξ δαζζηήξ αθάζηδζδξ 

(θζβυηενμ απυ 250 mm ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ αθαζηζηήξ πενζυδμο ή ιζηνυηενδξ ηςκ 450 mm ακά 

έημξ). Σοπζηέξ πεδζκέξ ζηέπεξ είκαζ εονέςξ ηαηακειδιέκεξ ζε Οοηνακία, Ρςζία, Καγαηζηάκ ηαζ 

ζε ιζηνυηενα πμζμζηά ζε ΐμοθβανία, Ρμοιακία, Μμθδααία, Γεςνβία, Ώνιεκία, ηαζ 

Ώγενιπασηγάκ. Βπζπθέμκ, μζ δαζζηέξ ζηέπεξ, δδθαδή πςνζηά ρδθζδςηά απυ αμζηυιεκεξ ζηέπεξ 

πμο εκαθθάζζμκηαζ ιε δνομδάζδ, εεςνμφκηαζ ςξ θοζζηή αθάζηδζδ ζε εηηεηαιέκα ηιήιαηα ηδξ 

Οοββανίαξ, ηαζ ιε ιζηνυηενδ ζοιιεημπή ζε πενζμπέξ ηδξ εναίαξ, εονςπασηήξ Σμονηίαξ ηαζ 

μοδδίαξ (κδζζά Öland ηαζ Gotland). 

(α) Ώθπζηά λδνά θζαάδζα, ηα μπμία είκαζ θοζζηά θζαάδζα ζε ιεβάθα ορυιεηνα, δδθαδή ζε 

πενζμπέξ πμο δ αθαζηζηή πενίμδμξ είκαζ πμθφ ιζηνή βζα κα οπμζηδνίλεζ ηδκ ακάπηολδ ορδθχκ 
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δαζχκ. Ώκάθμβα ιε ημ έδαθμξ, ηδκ οδνμθμβία, ηζξ πμζυηδηεξ πζμκζμφ, ηαζ ημ οπυζηνςια, ηα 

αθπζηά θζαάδζα απακηχκηαζ ζε αοηά ηα ορυιεηνα ιαγί ιε αθπζημφξ ενεζηχκεξ, αάθημοξ, θζαάδζα 

ιε θοημηάθοιια ιε ιυκζιδ ηάθορδ απυ πζυκζ (snowbeds) ηαζ αναπμθίααδα. 

 (β) Ώγςκζηά λδνά θζαάδζα. Ώοηά ειθακίγμκηαζ ζε ιζηνή πςνζηή ηθίιαηα, ςξ θοζζηά λδνά 

θζαάδζα ζε πενζμπέξ πμο δ ηοπζηή γςκζηή αθάζηδζδ είκαζ δάζμξ, αθθά μζ ζδζαίηενεξ ζοκεήηεξ ημο 

εδάθμοξ ηαζ ημο ακάβθοθμο δεκ επζηνέπμοκ ηδκ ακάπηολδ δέκηνςκ. Ώκαπηφζζμοκ θηςπή 

αθάζηδζδ, ζε νδπά, ηαθά ζηναββζγυιεκα, ηαζ ιενζηέξ θμνέξ αζηαεή εδάθδ, υπςξ βζα 

πανάδεζβια ζε πανάηηζεξ είκεξ ή ζε εκαπμεέζεζξ βφνς απυ ανάπζα (Vrahnakis, 2013). 

4.3. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ ειιεληθώλ ιηβαδηώλ 
 

Σα εθθδκζηά θζαάδζα, είκαζ πμθφ ιεβάθδξ έηηαζδξ ηαζ ζοιαάθμοκ ζε ιεβάθμ ααειυ ζηδκ 

εθθδκζηή μζημκμιία ηονίςξ ιέζς ηδξ ηηδκμηνμθίαξ. Πανάθθδθα δζαηνίκμκηαζ απυ μνζζιέκα 

ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά, υπςξ: 

Ώ. Φοζζηά παναηηδνζζηζηά  

Σμ ζφκμθμ ζπεδυκ ηςκ θζααδζχκ ηδξ πχναξ ιαξ, απμηεθείηαζ απυ θοζζηέξ ή διζθοζζηέξ 

εηηάζεζξ (δδθ. εηηάζεζξ υπμο δ αθάζηδζδ έπεζ νοειζζηεί απυ ημκ άκενςπμ ιέπνζξ εκυξ ζδιείμο 

ιυκμ). Δ ακενχπζκδ επέιααζδ εδχ, πενζμνίγεηαζ ιυκμ ζηδ νφειζζδ ηδξ πνήζδξ ηδξ αζμιάγαξ, 

υπςξ είκαζ δ αυζηδζδ. Δ εηηαηζηή πνήζδ ηςκ θζααδζχκ απυ ηα αβνμηζηά (ηαζ ηα άβνζα) γχα 

(αμζηυημπμζ) ζοκδοάγεηαζ ιε ηδ αθάζηδζδ πμο είκαζ θοζζηή, πςνίξ ηδκ πανέιααζδ ημο 

ακενχπμο. Σμ βεβμκυξ αοηυ είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ εθυζμκ ηα ακηίζημζπα θοζζηά ή 

διζθοζζηά θζαάδζα, ιε έθεβπμ ηδξ δζαδμπήξ ηδξ θοζζηήξ αθάζηδζδξ ιέζς ιίαξ μζημθμβζηήξ 

δζενβαζίαξ, έπμοκ εηθείρεζ ζπεδυκ απυ ηζξ πχνεξ ηδξ αμνείμο Βονχπδξ, εκχ ηείκμοκ κα 

εηθείρμοκ ηαζ απυ ηζξ πχνεξ ηδξ ηεκηνζηήξ Βονχπδξ (ιε ελαίνεζδ ίζςξ ημκ πονήκα ηςκ Άθπεςκ) 

(Papanastasis, 2009).  

Δ ηηδκμηνμθία ζηζξ πχνεξ αοηέξ είκαζ πθέμκ εκηαηζημπμζδιέκδξ ιμνθήξ, ιέζς ηδξ 

ακάπηολδξ ηεπκδηχκ θεζιχκςκ ηαζ ηδξ εθανιμβήξ αβνμκμιζηχκ πναηηζηχκ (θζπάκζεζξ, 

εηηεηαιέκδ πνήζδ θοημθανιάηςκ η.θπ.). ε πμθθέξ πχνεξ βίκεηαζ ζοβημιζδή ηδξ αθάζηδζδξ 

ηςκ θζααδζχκ, δ μπμία δε αυζηεηαζ απεοεείαξ απυ ηα γχα. Μάθζζηα δ Βονςπασηή Έκςζδ 

πνδιαημδμηεί εζδζηά πνμβνάιιαηα αεθηίςζδξ ηςκ θζααδζχκ ηαζ ηδξ αζμπμζηζθυηδηάξ ημοξ ιέζς 

πναηηζηχκ ζοβημιζδήξ ηδξ οπένβεζαξ αζμιάγαξ. Ώκηίεεηα, ζηδκ Βθθάδα ηα πενζζζυηενα θζαάδζα 
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δζαπεζνίγμκηαζ ςξ θοζζηά μζημζοζηήιαηα ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ανπέξ πμο δζέπμοκ ηδ δζαπείνζζή 

ημοξ, ηαεχξ μ ηφνζμξ ηνυπμξ ελαζθάθζζδξ ηδξ ζοκέπεζαξ ηςκ θζααδζχκ ζημ πνυκμ ηαζ ζημ πχνμ 

είκαζ δ θοζζηή ακαβέκκδζδ ηαζ δ αεζθμνζηή δζαπείνζζδ πμο ζπεδζάγεηαζ ηαζ μνβακχκεηαζ απυ 

εζδζημφξ επζζηήιμκεξ (Papanastasis, 2009). 

ΐ. Σα θζαάδζα απμηεθμφκ ημ ιεβαθφηενμ ζε έηηαζδ ηφπμ βδξ ηδξ Βθθάδαξ  

φιθςκα ιε ζημζπεία ηδξ Eurostat, ημ άενμζζια ηςκ πμμθίααδςκ ηαζ ηςκ εαικχκςκ 

ακένπεηαζ ζε 34%, εκχ ακ ζοκοπμθμβζζηεί ηαζ έκα 10% πενίπμο απυ ηα δάζδ ηαζ ηζξ άθθεξ 

δαζζηέξ εηηάζεζξ πμο απμηεθμφκ δαζμθίααδα ηαζ ζηα μπμία δ ηφνζα πνήζδ βδξ είκαζ δ 

ηηδκμηνμθζηή, πνμηφπηεζ υηζ ημ 44% πενίπμο ηδξ πχναξ (58 εηαημιιφνζα ζηνέιιαηα) 

απμηεθείηαζ απυ θζαάδζα (Πίκαηαξ 4.1).  

Πίκαηαξ 4.1: Κάθορδ ηφπςκ βδξ (% ηδξ ζοκμθζηήξ έηηαζδξ) ζηζξ πχνεξ ηδξ ΒΒ – ζημζπεία 

2009.  

 

Πδβή: Eurostat, news-release, 14/5/2010 – 4 October2010 

Δ Βθθάδα, ζε ζπέζδ ιε άθθεξ Βονςπασηέξ πχνεξ, θαίκεηαζ κα ηαηέπεζ ημ ιεβαθφηενμ 

πμζμζηυ εαικχκςκ (ιε 21%), δδθαδή οπενέπεζ ηαηά 15% ημο ακηίζημζπμο ιέζμο Βονςπασημφ 
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υνμο, εκχ οπμθείπεηαζ ηαηά 7% ζε έηηαζδ υζμκ αθμνά ζηα πμμθίααδα, ηαζ ηαηά 6% υζμκ 

αθμνά ζηα δάζδ ηαζ ηζξ άθθεξ δαζζηέξ εηηάζεζξ, ζε ζπέζδ ιε ημ ιέζμ Βονςπασηυ υνμ. 

Δ ααζζηή πνήζδ ηςκ θζααδζχκ ζηδκ Βθθάδα είκαζ δ ηηδκμηνμθία. Ωζηυζμ, δεκ οπάνπμοκ 

αηυια αηνζαείξ ανζειμί βζα ηδ δναζηδνζυηδηα αοηήκ. φιθςκα ιε ηα ζημζπεία ηδξ Eurostat εκχ 

μζ πνήζεζξ βδξ είκαζ ζπεηζηά μιμζυιμνθα ηαηακειδιέκεξ ζηα πενζζζυηενα ηνάηδ – ιέθδ ηδξ 

Βονςπασηήξ Έκςζδξ, ζηδκ Βθθάδα μζ «άθθεξ ιδ μναηέξ πνήζεζξ» ηαηαθαιαάκμοκ ημ 49%, έκα 

οπεναμθζηά ορδθυ πμζμζηυ (Πίκαηαξ 4.2).  

Πίκαηαξ 4.2: Κάθορδ πνήζεςκ βδξ (% ηδξ ζοκμθζηήξ έηηαζδξ) – 2009.  

 

Πδβή: Eurostat, newsrelease, 145/2010 – 4 October 2010 

Ώοηυ μθείθεηαζ ηονίςξ ζημ υηζ δεκ έπεζ μθμηθδνςεεί αηυια δ απμβναθή ηςκ αμζημηυπςκ 

ηδξ πχναξ. Ώκαιέκεηαζ πάκηςξ, ιε ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ απμβναθήξ, ημ ιεβαθφηενμ ηιήια απυ 
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αοηυ ημ πμζμζηυ κα απμδμεεί ζηδκ διζεηηαηζηή ή εηηαηζηή πνήζδ ςξ αμζηυημπμζ. φιθςκα ιε 

ζημζπεία ηδξ ΒΤΒ (1964), δ ηαηακμιή ηςκ θζααδζχκ ζηα βεςβναθζηά δζαιενίζιαηα ηδξ 

Βθθάδαξ έπεζ ςξ ελήξ: Μαηεδμκία (11, 8 εη. ζην.), Πεθμπυκκδζμξ (8,8 εη. ζην.), ηενεά Βθθάδα 

ηαζ Βφαμζα (8,7 εη. ζην.), Θεζζαθία (4,7 εη. ζην.), Ήπεζνμξ (4,6 εη. ζην.), κδζζά Ώζβαίμο (4,2 εη. 

ζην.), Κνήηδ (3,7 εη. ζην.), Θνάηδ (3,2 εη. ζην.) ηαζ κδζζά ημο Εμκίμο (0,98 εη. ζην.).  

Γ. Σα θζαάδζα ζηδκ Βθθάδα πνδζζιμπμζμφκηαζ ηονίςξ εηηαηζηά ιε πμζιεκζηυ ζφζηδια 

εηηνμθήξ.  

Δ εηηαηζηή πνήζδ απμηεθεί απυννμζα ηςκ δφμ πνμδβμφιεκςκ παναηηδνζζηζηχκ, αθθά ηαζ 

ηςκ ζδζαίηενςκ ημζκςκζημμζημκμιζηχκ ζοκεδηχκ ηδξ οπαίενμο. Δ πνήζδ αοηή πενζθαιαάκεζ ηδκ 

εδναίςζδ, ζε πμθθέξ πενζμπέξ, ηδξ ιεηαηζκμφιεκδξ ηηδκμηνμθίαξ (είηε ζε ιζηνέξ είηε ζε ιεβάθεξ 

απμζηάζεζξ) ηαζ ηδκ πνμζπάεεζα βζα ελεφνεζδ αμζηήζζιδξ φθδξ απυ ημ οπάνπμκ θοζζηυ 

δοκαιζηυ ηάεε ηυπμο. Δ ζηααθζζιέκδ ηηδκμηνμθία ηαζ δ εκηαηζημπμίδζδ αοηήξ εεςνμφκηαζ  

ακαπηοζζυιεκεξ αβνμηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ βζα ηα εθθδκζηά δεδμιέκα, ζε ζπέζδ πάκηα ιε ηζξ 

εθανιμγυιεκεξ πναηηζηέξ ηςκ ηεκηνμ- ηαζ αυνεζμεονςπασηχκ πενζμπχκ (Paracchini, 2008).  

Γεκζηά, μ μζημκμιζηυξ παναηηήναξ ηδξ ηηδκμηνμθζηήξ δναζηδνζυηδηαξ πνμηφπηεζ απυ ημ 

ζφζηδια εηηνμθήξ ηαζ ημ ζφζηδια παναβςβήξ. Σμ ζφζηδια εηηνμθήξ ακαθένεηαζ ζηδ ιμνθή 

ηδξ ηηδκμηνμθζηήξ εηιεηάθθεοζδξ ηαζ πνμηφπηεζ απυ ημκ ηνυπμ δζαπείνζζδξ ημο γςζημφ 

ηεθαθαίμο (αμμεζδή, αζβμπνυααηα), εκχ ημ ζφζηδια παναβςβήξ ακαθένεηαζ ζηδκ έκηαζδ ηςκ 

εζζνμχκ (επεκδουιεκα ηεθάθαζα) (Papanastasis, 2009).  

Οζ ηφνζεξ ιμνθέξ εηιεηαθθεφζεςκ, ιε αάζδ ημκ ηνυπμ δζαπείνζζδξ, πμο έπμοκ 

δζαιμνθςεεί ηαζ θεζημονβμφκ ζήιενα ζε πμθθέξ πενζμπέξ ζηδκ Βθθάδα ηαζ ζε υ,ηζ αθμνά 

ζοβηεηνζιέκα ζηα αζβμπνυααηα πμο είκαζ ηαζ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ πανμφζαξ ιεθέηδξ είκαζ 

(Hermansen & Zervas, 2005): 

 Δ μζηυζζηδ ηαζ δ διζμζηυζζηδ ιμνθή εηιεηαθθεφζεςκ, δ μπμία 

παναηηδνίγεηαζ απυ ιζηνήξ ηθίιαηαξ εηιεηαθθεφζεζξ ιε πνήζδ πνυπεζνςκ ζηααθζηχκ 

εβηαηαζηάζεςκ ηαζ δ μπμία ζοκήεςξ βίκεηαζ απυ μζημβέκεζεξ. Δ δζαηνμθή ηςκ 

αζβμπνμαάηςκ ζηδνίγεηαζ είηε απμηθεζζηζηά ζε ζοβημιζγυιεκεξ ηνμθέξ (μζηυζζηδ) είηε ζε 

ζοκδοαζιυ αοηήξ ηαζ ηδξ αυζηδζδξ ζε αμζηυημπμ (ζδζςηζηυ ή εκμζηζαζιέκμ), μ μπμίμξ 

είκαζ ζοκήεςξ πενζθναβιέκμξ θεζιχκαξ (διζμζηυζζηδ).Δ μζηυζζηδ ιμνθή είκαζ πμθφ 

πενζμνζζιέκδ ζηα πνυααηα (8%), εκχ έπεζ ιεβαθφηενδ ζδιαζία ζηζξ αίβεξ (13%).  
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 Τπάνπεζ ηαζ δ πθήνςξ εκζηααθζζιέκδ εκηαηζηή ιμνθή …. 

 Δ διζεκζηααθζζιέκδ παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ φπανλδ ιυκζιςκ ζηααθζηχκ 

εβηαηαζηάζεςκ ηαζ εθανιυγεηαζ απυ ιζηνήξ ηθίιαηαξ επαββεθιαηίεξ ηηδκμηνυθμοξ. Δ 

πανμπή ηνμθήξ έπεζ ηα παναηηδνζζηζηά ηδξ διζμζηυζζηδξ ιμνθήξ.  

 Δ πμζικζαηή ζηαηζηή παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ αλζμπμίδζδ ιεβάθςκ 

θζααδζηχκ εηηάζεςκ ηαζ ηδ πνδζζιμπμίδζδ πνυπεζνςκ ή ζηαεενχκ ζηααθζηχκ 

εβηαηαζηάζεςκ- ημκηά ή ιέζα ζημ θζαάδζ- ηαζ αλζμπμίδζδ θεζιχκςκ. ηδκ δπεζνςηζηή 

Βθθάδα παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ φπανλδ μδδβμφ ημο ημπαδζμφ (πμζιέκα), εκχ ζηδ 

κδζζςηζηή ηα ημπάδζα ζοπκά αυζημοκ εθεφεενα.  

Δ δζαηνμθή ηςκ γχςκ ζηδνίγεηαζ ζηδκ απυθδρδ αζμιάγαξ ηςκ θζααδζχκ, ηαζ ζε 

πμνήβδζδ ζοιπθδνςιάηςκ ημ πεζιχκα ή ηαζ ηαηά ηζξ ηνίζζιεξ παναβςβζηέξ θάζεζξ. 

Αζαηνίκμκηαζ δφμ παναθθαβέξ, αοηή ηαηά ηδκ μπμία ημ ημπάδζ πνδζζιμπμζεί (α) ημ ίδζμ 

πμζικζμζηάζζμ ηαε‘ υθδ ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ, ηαζ (α) δφμ πμζικζμζηάζζα, έκα ημκηά 

ζημκ μζηζζιυ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζιχκα, ηαζ έκα ζε ιεβαθφηενα ορυιεηνα ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ. Δ ιμνθή αοηή είκαζ πμθφ ημζκή ζηδκ Βθθάδα, ηαεχξ ημ 85% 

ημο ανζειμφ ηςκ πνμαάηςκ ηαζ ημ 82% ημο ανζειμφ ηςκ αζβχκ εηηνέθμκηαζ ιε ημ 

ζφζηδια αοηυ.  

 Σέθμξ, ζηδκ πμζικζαηή ιεηαηζκμφιεκδ ηα ημπάδζα ιεηαηζκμφκηαζ ημ 

πεζιχκα ζηζξ πεδζκέξ πενζμπέξ (πεζιαδζά), ηαζ ηαηά ηδκ άκμζλδ ηαζ ημ ηαθμηαίνζ ζημοξ 

μνεζκμφξ αμζηυημπμοξ (εένεηνα), αημθμοεχκηαξ ηδ δζαεεζζιυηδηα ηδξ αμζηήζζιδξ φθδξ 

ηςκ θζααδζχκ. ηακ απαζηείηαζ, πανέπεηαζ ζοιπθδνςιαηζηή ηνμθή υπςξ ζηδκ πμζικζαηή 

ζηαηζηή.  

Δ πμζικζαηή ιεηαηζκμφιεκδ απμηεθεί ελέθζλδ ηδξ παναδμζζαηήξ κμιαδζηήξ 

ιμνθήξ, ηαηά ηδκ μπμία βίκμκηακ ιεηαηζκήζεζξ ιε ηα πυδζα ζε πμθφ ιεβάθεξ απμζηάζεζξ 

(π.π. απυ ηδκ Ήπεζνμ ζηδ Μαηεδμκία, ή απυ ηδ Θεζζαθία ζηδ Μαηεδμκία), πάκηα ζε 

ηαεμνζζιέκμοξ πνμμνζζιμφξ ηαζ ζε ηαεμνζζιέκεξ δζαδνμιέξ.  

ηδ κμιαδζηή ιμνθή ιεηαηζκμφκηακ ηαοηυπνμκα ηαζ ηα κμζημηονζά. Δ κμιαδζηή 

ιμνθή ζοκηέθεζε ζδιακηζηά ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ πθςνίδαξ ηςκ θζααδζχκ ιε ηδ 

ιεηαθμνά βεκεηζημφ οθζημφ ηςκ θοηχκ απυ πενζμπή ζε πενζμπή. ηδ ζφβπνμκδ έηθναζή 

ηδξ (πμζικζαηή ιεηαηζκμφιεκδ) δ ιεηαηίκδζδ (ιυκμ ηςκ ημπαδζχκ) βίκεηαζ ιε 

ιεηαθμνζηά ιέζα. Λυβς ηςκ ημζκςκζημμζημκμιζηχκ αθθαβχκ πμο ζοκέαδζακ ιεηά ηδ 

δεηαεηία ημο ‗70, δ κμιαδζηή ιεηαηίκδζδ έπεζ πζα εηθείρεζ ζηζξ ιένεξ ιαξ, εκχ ηαζ δ 
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πμζικζαηή ιεηαηζκμφιεκδ βίκεηαζ ιε θείκμκηεξ νοειμφξ. Τπμθμβίγεηαζ υηζ ιεηαηζκείηαζ 

έκα 7% ηςκ πνμαάηςκ ηαζ έκα 5% ηςκ αζβχκ.  

 

ΐάζεζ ηςκ επεκδφζεςκ μζ εηιεηαθθεφζεζξ δζαηνίκμκηαζ ζε εηηαηζηέξ, υπμο ηα 

επεκδουιεκα ηεθάθαζα είκαζ ζπεηζηά θίβα αθθά πνδζζιμπμζείηαζ ανηεηή έηηαζδ βδξ, ζε 

εκηαηζηέξ, ιε ιεβάθμ φρμξ επεκδφζεςκ ηαζ διζεκηαηζηέξ, ιε εκδζάιεζμ φρμξ. ηζξ 

εηηαηζηέξ ιμνθέξ παναβςβήξ, ηαηαηάζζεηαζ ιεβάθμ ιένμξ ηςκ πμζικζαηχκ (ζηαηζηχκ ηαζ 

ιεηαηζκμφιεκςκ), δ εηηνμθή βίκεηαζ ηονίςξ ζηα θζαάδζα ηαζ δ δζαηνμθή ααζίγεηαζ ζε 

ιεβάθμ ααειυ ζηδ αυζηδζδ. Δ παναβςβζηυηδηα ηςκ εηιεηαθθεφζεςκ αοηχκ είκαζ ιζηνή, 

ηαζ δ αζςζζιυηδηα ημοξ ζηδνίγεηαζ ζε μζημκμιζηέξ εκζζπφζεζξ (επζδμηήζεζξ, απμγδιζχζεζξ 

η.θπ.). ηζξ διζεκηαηζηέξ ηαζ εκηαηζηέξ ιμνθέξ παναβςβήξ ηαηαηάζζμκηαζ μζ 

διζεκζηααθζζιέκεξ ιμνθέξ εηηνμθήξ ηαζ ηάπμζεξ πμζικζαηέξ. Δ παναβςβζηυηδηα ηςκ 

εηιεηαθθεφζεςκ αοηχκ είκαζ ζηακμπμζδηζηή. Δ ηάθορδ ηςκ δζαηνμθζηχκ ακαβηχκ 

βίκεηαζ απυ ηδ αυζηδζδ ηαζ απυ ηδ ζοιπθδνςιαηζηή πμνήβδζδ γςμηνμθχκ πμο 

πνμζδζμνίγμκηαζ ακάθμβα ιε ημ παναβςβζηυ ζηάδζμ ημο γχμο (Hadjigeorgiou, 2011).  

Α. Δ πθεζμκυηδηα ηςκ εθθδκζηχκ θζααδζχκ εκημπίγεηαζ ζε μνζαηά πενζαάθθμκηα  

Σέημζα εεςνμφκηαζ ηα αηναία πενζαάθθμκηα ηυζμ ζε έκκμζεξ εδάθμοξ, ιδηνζημφ 

πεηνχιαημξ αθθά ηαζ ηθίιαημξ. Σα εδάθδ είκαζ ζοκήεςξ ιζηνμφ δ ιεζαίμο αάεμοξ (ιέπνζ 30 

εη.) ιε διζ-επάνηεζα ή, ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ, ακεπάνηεζα ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ, ηαζ 

έθθεζρδ επανημφξ οδαημπςνδηζηυηδηαξ. Βπίζδξ ηα θζαάδζα ηδξ πχναξ ιαξ ζοκδέμκηαζ 

ηονίςξ ιε ημ μνεζκυ ακάβθοθμ ηαζ ηζξ ιεβάθεξ ηθίζεζξ (πμθθέξ θμνέξ πάκς απυ 30%). 

Μεβάθμ πμζμζηυ ηςκ θζααδζχκ εδνάγμκηαζ ζε αζαεζημθζεζηά πεηνχιαηα ιε απμηέθεζια ηα 

εδάθδ κα πανμοζζάγμοκ πμθφ ιζηνή ζηακυηδηα ζοβηνάηδζδξ κενμφ. Βπίζδξ, ζηα θζαάδζα ηδξ 

πχναξ ιαξ επζηναημφκ πμθθέξ θμνέξ αηναίεξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ, βεβμκυξ πμο δοζπεναίκεζ 

ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ δζαπείνζζή ημοξ. Σέημζα αηναία πμθθέξ θμνέξ ηθζιαηζηά 

πενζαάθθμκηα είκαζ ηα λδνμεενιζηά ηδξ κμηίμο Βθθάδαξ ηαζ ηςκ κδζζχκ ημο Ώζβαίμο, εκχ 

πμθφ παιδθέξ εενιμηναζίεξ ηονζανπμφκ ζηα ρεοδαθπζηά πμμθίααδα ηδξ αυνεζαξ Βθθάδαξ. 

Σμ βεβμκυξ ημο εκημπζζιμφ ζε μνζαηά πενζαάθθμκηα ηςκ θζααδζχκ ηδξ πχναξ ιαξ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδκ αθυβζζηδ, πμθθέξ θμνέξ, πνήζδ ημοξ έπεζ επζδεζκχζεζ ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ 

εδαθχκ, ιε απμηέθεζια ηδκ ειθάκζζδ εηηεηαιέκμο πμζμζημφ δζάανςζδξ, οπμαάειζζδξ ή 

αηυια ηαζ μνζαηήξ ενδιμπμίδζδξ (Papanastasis, 2010).  
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Β. Δ πμζηζθία ηςκ ηθζιαηεδαθζηχκ ζοκεδηχκ αθθά ηαζ δ ζζημνζηή πνήζδ ηςκ θζααδζχκ 

έπμοκ ζοκηεθέζεζ ζηδκ φπανλδ πμζηζθίαξ θζααδζηχκ ηφπςκ ηαζ οπμηφπςκ 

Γεκζηά, ηα εθθδκζηά θζαάδζα οπάβμκηαζ ζε ηέζζενζξ θζααδζημφξ ηφπμοξ, δδθ. ζε 

πμμθίααδα, θνοβακμθίααδα, εαικμθίααδα ηαζ δαζμθίααδα. Δ επζθάκεζα πμο ηαηαθαιαάκμοκ 

ηα πμμθίααδα ακένπεηαζ ζε 16,7 εη. ζην. πμο ακηζζημζπμφκ ζημ 32,5% ηδξ ζοκμθζηήξ 

επζθάκεζαξ ηςκ θζααδζχκ ηδξ πχναξ. Βζδζηυηενα, ζηδκ ρεοδαθπζηή γχκδ εκημπίγμκηαζ 

πενίπμο 4 εη. ζην. Σα θνοβακυθζααδα ακένπμκηαζ ζε 2,3 εη. ζην. (ηαζ ακαθυβςξ ημο μνζζιμφ 

ηςκ θνοβάκςκ ζε 10 εη. ζην.) πμο ακηζζημζπμφκ ζημ 4,4% ηςκ θζααδζχκ ηδξ πχναξ. Σα 

εαικμθίααδα ακένπμκηαζ ζε 7,75 εη. ζην. (15,1%), ιε ημ 60% αοηχκ κα απμηεθμφκ 

εαικμθίααδα αείθοθθςκ πθαηφθοθθςκ εζδχκ. Σέθμξ, ηα δαζμθίααδα οπμθμβίγμκηαζ ζε 24,7 

εη. ζην. Βζδζηέξ ηαηδβμνίεξ θζααδζχκ απμηεθμφκ ηα οβνά θζαάδζα, ηα αναπμθίααδα, μζ 

εβηαηαθεζιιέκμζ αβνμί, ηα αμζηυιεκα δάζδ ηαζ ηα δαζμθζααδζηά ζοζηήιαηα πμο απμηεθμφκ 

ιμνθή αβνμδαζζηχκ ζοζηδιάηςκ (Caballero et al., 2009). 

Σ. Δ πμζηζθία θζααδζηχκ ηφπςκ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ορδθή αζμπμζηζθυηδηα πμο 

πανμοζζάγμοκ ηα εθθδκζηά θζαάδζα  

Δ θοημπμζηζθυηδηα ηςκ εθθδκζηχκ θζααδζχκ απμδίδεηαζ ηυζμ ζηα πμθθά 

ιζηνμπενζαάθθμκηα πμο δζαιμνθχκμκηαζ απυ ηζξ ηαηά ηυπμοξ εδαθμηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ, υζμ 

ηαζ ζηδ πνήζδ ηςκ θζααδζχκ. Πανάθθδθα ιε ηδκ πμζηζθία ηςκ θοηχκ, αολδιέκδ είκαζ ηαζ δ 

πμζηζθία ηςκ γχςκ, ηαεχξ πθήεμξ ιεβάθςκ ηαζ ιζηνχκ γςζηχκ μνβακζζιχκ πνδζζιμπμζμφκ ηα 

θζαάδζα βζα ηδ δζαηνμθή ημοξ. Βπίζδξ, ημ πμζμζηυ εκδδιζζιμφ ηςκ πθςνζδζηχκ ζημζπείςκ ηςκ 

θζααδζχκ είκαζ πμθφ ορδθυ, ηαζ αολάκεηαζ ηαεχξ ιεηαααίκμοιε απυ ηδ αυνεζα ζηδ κυηζα Βθθάδα 

(Caballero et al., 2009). 

Γ. Δ ιεβάθδ πμζηζθία ηςκ θζααδζηχκ πυνςκ ζοκδέεηαζ ηαζ ιε ηδκ πμζηζθία ζηζξ πνήζεζξ 

(παναδμζζαηέξ ηαζ ζφβπνμκεξ) ηςκ εθθδκζηχκ θζααδζχκ  

Ώκαιθίαμθα, ηα θζαάδζα πνδζζιμπμζμφκηαζ ηονίςξ βζα ηηδκμηνμθζημφξ ζημπμφξ. ηα 

εθθδκζηά θζαάδζα οπμθμβίγεηαζ υηζ αυζημοκ, πένα ηςκ ακανίειδηςκ αβνίςκ γχςκ, 12 εη. 

αβνμηζηά γχα, ηα μπμία πανάβμοκ εηδζίςξ 75.000 ηυκμοξ ηυηηζκμο ηνέαημξ ηαζ 480.000 ηυκμοξ 

βάθαηημξ. Σδ αμζηήζζιδ φθδ ηδ πνδζζιμπμζμφκ δζάθμνα είδδ αβνμηζηχκ γχςκ, ηονίςξ πνυααηα, 

αμμεζδή, αίβεξ, γχα θυνημο, η.θπ. Υαναηηδνζζηζηυ είκαζ υηζ ηα εαικμθίααδα ηδξ Βθθάδαξ 

ζοκηδνμφκ ημ ιζζυ πενίπμο πθδεοζιυ αζβχκ ηδξ Βονχπδξ. ηζξ παναδμζζαηέξ πνήζεζξ ηςκ 
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θζααδζχκ ακαθένμκηαζ δ ηαοζμλφθεοζδ, δ απυθδρδ ιεηαθθεοιάηςκ ηαζ πνμσυκηςκ μνοπείςκ ηαζ 

θαημιείςκ, ηαζ δ ιεθζζζμημιία, εκχ ηα θζαάδζα απμηέθεζακ ηαζ απμηεθμφκ πυθμ έθλδξ βζα ημοξ 

πενίπμο 300.000 ηοκδβμφξ ηδξ πχναξ.  

ηζξ ζφβπνμκεξ πνήζεζξ ηςκ θζααδζχκ εα πνέπεζ κα ακαθενεμφκ αοηέξ πμο ςθεθμφκηαζ απυ 

ηζξ ζδιακηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ακαροπήξ (πχνμζ πενζπάηςκ, ακάπηολδξ αεθμπαζδζχκ οπαίενμο, 

ζηζ η.θπ.), εκχ ηαζ ημ επζζηδιμκζηυ εκδζαθένμκ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ηςκ εθθδκζηχκ θζααδζχκ 

είκαζ ζδιακηζηυ ζε εεκζηυ, ηαζ παβηυζιζμ επίπεδμ. Οζ πνήζεζξ αοηέξ πνμζθένμοκ ζδιακηζηυ 

εζζυδδια ηονίςξ ζημοξ ηαημίημοξ ηςκ μνεζκχκ ηαζ ρεοδαθπζηχκ πενζμπχκ, ηαζ οπμζηδνίγμοκ 

ηζξ ημπζηέξ ημζκςκίεξ (Dimitriou, 1990). 

 Δ. Σα θζαάδζα, θυβς ηδξ ιαηναίςκδξ ζζημνζηήξ πνήζδξ ημοξ, ζοκδέεδηακ ζηεκά ιε ημ 

πμθζηζζιζηυ βίβκεζεαζ ημο εθθδκζημφ θαμφ  

Ώοηυ ακηακαηθάηαζ ζηζξ ζδιακηζηέξ ακαθμνέξ ζε ανπαία ζζημνζηά ηείιεκα, ιοεμπθαζίεξ, 

ηαζ παναδυζεζξ, εκχ ανηεηέξ θμνέξ θζααδζηά ζημζπεία εκέπκεοζακ γςβνάθμοξ ηαζ ηαθθζηέπκεξ, 

Έθθδκεξ ηαζ υπζ ιυκμ (Hadjigeorgiou, 2011). 

Θ. Πανά ηα ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ηςκ εθθδκζηχκ θζααδζχκ, δεκ παφμοκ κα οπάνπμοκ 

πνμαθήιαηα πμο ακηακαηθχκηαζ ζημ εθθεζιιαηζηυ ζζμγφβζμ ειπμνίαξ γςζηχκ πνμσυκηςκ  

Δ πχνα ιαξ είκαζ εθθζπήξ ηυζμ ζε παναβςβή ηυηηζκμο ηνέαημξ υζμ ηαζ βαθαηημημιζηχκ 

πνμσυκηςκ, εκχ υπςξ πνμηφπηεζ απυ ηδκ πανάεεζδ ηςκ παναπάκς παναηηδνζζηζηχκ εα έπνεπε 

κα ιδκ οθίζηαηαζ ηέημζα έθθεζρδ. Σα ζδιακηζηυηενα πνμαθήιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα 

εθθδκζηά θζαάδζα ηαζ πνμηαθμφκ αοηήκ ηδκ έθθεζρδ είκαζ:  

α) Δ εβηαηάθεζρδ ηδξ ηηδκμηνμθζηήξ δναζηδνζυηδηαξ, ςξ απμηέθεζια ηδξ βεκζηήξ 

απμιάηνοκζδξ ηςκ ακενχπςκ απυ ηδκ πνμζπάεεζα ακάπηολδξ μθμηθδνςιέκςκ μζημκμιζηχκ 

δναζηδνζμηήηςκ ηαζ ηδξ βεκζηήξ παθάνςζδξ ημο ημζκςκζημφ ζζημφ ζηδκ εθθδκζηή φπαζενμ 

(Vallerand et al, 2007; Hadjigeorgiou, 2011).  

α) Ώπμηέθεζια ηδξ εβηαηάθεζρδξ ηδξ ηηδκμηνμθζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ηδξ αφλδζδξ ηδξ 

ζοζζχνεοζδξ ζε αζηζηά ηέκηνα είκαζ δ ακζζμηαηακμιή ηδξ αμζημθυνηςζδξ ζηα εθθδκζηά 

θζαάδζα. Γεκζηυηενα, ηα πεδζκά θζαάδζα, ηαεχξ ηαζ ηα θζαάδζα πμο ανίζημκηαζ ημκηά ζε αζηζηά 

ηέκηνα οπεναυζημκηαζ, εκχ μνεζκά ή ρεοδαθπζηά θζαάδζα οπμαυζημκηαζ – βεβμκυηα πμο αάγμοκ 

ζε ηίκδοκμ ηδκ μζημθμβζηή ζζμννμπία ηςκ μζημζοζηδιάηςκ (Tsiboukas, 1987; Dover et al., 

2011).  
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β) Δ ιδ επίθοζδ ηςκ ζδζμηηδζζαηχκ πνμαθδιάηςκ ηαζ δ ιδ απμζαθήκζζδ ηςκ πνήζεςκ βδξ 

επζηείκεζ ηδκ οπμαάειζζδ ηςκ εθθδκζηχκ θζααδζχκ. ηδκ ηαηεφεοκζδ αοηή δ ακααάειζζδ ηαζ δ 

μθμηθήνςζδ ημο Πνμβνάιιαημξ Ώπμβναθήξ ηςκ Βθθδκζηχκ Λζααδζχκ ηνίκεηαζ επζηαηηζηή.  

δ) Δ έθθεζρδ ζοζηδιάηςκ παναημθμφεδζδξ (monitoring) ηδξ ηαηάζηαζδξ ηςκ θζααδζχκ 

ηαζ δ δδιζμονβία ζπεηζηήξ αάζδξ δεδμιέκςκ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ εα ιπμνεί κα βίκεζ ηαθφηενμξ 

ζπεδζαζιυξ ηςκ ιεθθμκηζηχκ δζαπεζνζζηζηχκ πναηηζηχκ ηαζ κα δζαηοπςεμφκ ζαθέζηενμζ ζηυπμζ 

θζααδζηήξ πμθζηζηήξ ηαζ πνμηάζεζξ οθμπμίδζδξ.  

ε) Σέθμξ, δ απμζαθήκζζδ ημο εεζιζημφ πθαζζίμο (δζμίηδζδ, πμθζηζηή, κμιζηυ πθαίζζμ) ηαζ 

δ ζζπονμπμίδζδ ηδξ αμφθδζδξ ηδξ εθθδκζηήξ Πμθζηείαξ εα ζοιαάθθμοκ ηαεμνζζηζηά ζηδκ 

μνεμθμβζηή δζαπείνζζδ ηαζ ακάπηολδ ηςκ θζααδζηχκ πυνςκ ηδξ πχναξ (ΠΏΒΓΒ, 2012). 

 

Πίκαηαξ 4.3. Δ ηηδκμηνμθία ζε ανζειμφξ ζηδκ 

Βθθάδα  

Πδβή: ΠΏΒΓΒ, 2012 
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4.4.πκβνιή βνζθνηόπσλ θαη ιηβαδηώλ κέζσ ησλ νηθνζπζηεκηθώλ 

ππεξεζηώλ 
 

φιθςκα ιε ηδκ Έηεεζδ Millennium Ecosystem Assessment (2005) ςξ μζημζοζηδιζηέξ 

οπδνεζίεξ μνίγμκηαζ ηα μθέθδ πμο θαιαάκμοκ μζ άκενςπμζ απυ ηα μζημζοζηήιαηα. Τπάνπμοκ 

ηέζζενζξ ηαηδβμνίεξ μζημζοζηδιζηχκ οπδνεζζχκ: 

 μζ οπμζηδνζηηζηέξ, μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ ζηδ ζοιαμθή ζηδκ ακαηφηθςζδ 

ηαζ ακαηαηακμιή ηςκ ενεπηζηχκ, ζηδ δζαζπμνά ηςκ ζπυνςκ ηαζ βεκζηυηενα ημο 

βεκεηζημφ οθζημφ ηαζ ζηδκ πνςημβεκή παναβςβή. Σα θζαάδζα ζοιιεηέπμοκ ζημκ ηφηθμ 

νμήξ ηςκ ενεπηζηχκ ςξ δελαιεκέξ απμεήηεοζδξ ηαζ ηαοηυπνμκα οπμζηδνίγμοκ ηδκ 

φπανλδ θοηχκ ηαζ γχςκ, δδθαδή ηζξ δελαιεκέξ ακαηφηθςζδξ. Έηζζ, είηε δδιζμονβμφκ 

ηαζ επζηαπφκμοκ ηθεζζηά ηοηθχιαηα ζε ενεπηζηά πμο δδιζμονβμφκηαζ ηαζ ιεηαθένμκηαζ 

εκηυξ ηςκ θζααδζηχκ μζημζοζηδιάηςκ (π.π. ιεηαθθζηά ζημζπεία) είηε εκενβμπμζμφκ ηδκ 

άθθδ δελαιεκή ακαηφηθςζδξ, ηδκ αηιυζθαζνα, ζε ηφηθμοξ αενίςκ ενεπηζηχκ (π.π. 

άγςημ). Σμ απμηέθεζια ημο ζοκδοαζιμφ αοηήξ ηδξ οπμζηδνζηηζηήξ οπδνεζίαξ, αθθά ηαζ 

άθθςκ μζημθμβζηχκ δζενβαζζχκ (π.π. ηδξ θςημζφκεεζδξ), είκαζ δ πνςημβεκήξ παναβςβή 

δ μπμία ζοκηδνεί ηδ γςή ζηα μζημζοζηήιαηα. Βπζπθέμκ, ηα θζαάδζα ζοιαάθθμοκ ζηδκ 

ακαηαηακμιή ημο βεκεηζημφ οθζημφ ιε ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ μνβακζζιχκ πμο δζααζμφκ ζε 

αοηά (Masson, 1994). 

 μζ οπδνεζίεξ πανμπήξ, μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ ζηα πνμσυκηα πμο 

πανέπμκηαζ απυ ηα θζααδζηά μζημζοζηήιαηα. Ώοηά πενζθαιαάκμοκ πνμσυκηα ακενχπζκδξ 

δζαηνμθήξ (π.π. εδνάιαηα ή εδχδζια θοηά), πνχηεξ φθεξ (π.π. ηαοζυλοθα, λοθεία ιζηνήξ 

αλίαξ, δένιαηα, μνβακζηά οθζηά βζα δζάθμνεξ πνήζεζξ υπςξ αβνςζηχδδ βζα 

ηαθαιμζηεπέξ, αμζηήζζιδ φθδ, ηαζ μνβακζηά θζπάζιαηα), βεκεηζημφξ πυνμοξ (π.π. 

άβνζμοξ πθδεοζιμφξ ηαθθζενβμφιεκςκ εζδχκ δζαηνμθήξ – crop wild relatives, ή βμκίδζα 

βζα θανιαηεοηζηή πνήζδ), ιεηαθθζηά ζημζπεία, θανιαηεοηζημφξ πυνμοξ (π.π. θάνιαηα 

θοηζηήξ πνμέθεοζδξ), εκένβεζα (οδαηζηήξ ή μνβακζηήξ πνμέθεοζδξ, π.π. αζμιάγα) ηαζ 

δζαημζιδηζηά ζημζπεία (π.π. μνπζδέεξ, πεηαθμφδεξ) (Coupland, 1979). 

 μζ νοειζζηζηέξ, μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ ζε ςθέθεζεξ πμο θαιαάκμκηαζ απυ 

ηδ νφειζζδ ηςκ δζενβαζζχκ ηςκ μζημζοζηδιάηςκ ηαζ πενζθαιαάκμοκ ηδ δέζιεοζδ ημο 

άκεναηα ηαζ ηδ νφειζζδ ημο ηθίιαημξ, ηδκ απμζφκεεζδ ηςκ οπμθεζιιάηςκ ηαζ ηδκ 

αδνακμπμίδζδ ηςκ ημλζηχκ μοζζχκ, ηδ νφειζζδ ημο ηφηθμο ημο κενμφ ηαζ ηδξ 
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επζθακεζαηήξ απμννμήξ αοημφ, υπςξ ηαζ ηδξ αεθηίςζδξ ηδξ πμζυηδηαξ ημο κενμφ ηαζ ημο 

αένα, ηαζ ημκ έθεβπμ ηςκ γζγακίςκ ηαζ ηςκ αζεεκεζχκ (Coupland, 1979). 

 μζ πμθζηζζηζηέξ, μζ μπμίεξ ακαθένμκηαζ ζηα άοθα μθέθδ πμο ζοκδέμκηαζ ιε 

ημκ ειπθμοηζζιυ ημο πκεφιαημξ, ηδ βκςζηζηή ακάπηολδ, ημκ πνμαθδιαηζζιυ, ηδκ 

ακαροπή, ηζξ αζζεδηζηέξ ειπεζνίεξ, ηζξ πμθζηζζηζηέξ δδιζμονβίεξ (π.π. πνήζδ θζααδζηχκ 

ζημζπείςκ ςξ ιμηίαα ζε αζαθία, θζθι, πίκαηεξ, ζημζπεία θασηήξ πανάδμζδξ, εεκζηά 

ζφιαμθα, ανπζηεηημκζηά δδιζμονβήιαηα ηαζ ηαθθζηεπκήιαηα, δζαθδιίζεζξ), ηδκ 

πκεοιαηζηή ακάηαζδ (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ θζααδζηχκ ζημζπείςκ ζηδ ενδζηεία, ζε 

ιφεμοξ ηαζ παναδυζεζξ), ηζξ ακαροπζηέξ ειπεζνίεξ (π.π. μζημημονζζιυξ, οπαίενζα 

αεθήιαηα), ηδκ επζζηήιδ ηαζ ηδ ιυνθςζδ (ζοιπενζθαιαακυιεκςκ ηςκ θζααδζχκ ζε 

εηπαζδεοηζηέξ εηδνμιέξ ηαζ ηδκ επζζηδιμκζηή ακαηάθορδ) (Masson, 1994). 

αθχξ, μζ οπμζηδνζηηζηέξ οπδνεζίεξ απμηεθμφκ ηδ αάζδ βζα ηζξ άθθεξ ηνεζξ.  

4.5. πκβνιή ησλ βνζθνηόπσλ ζηε δσηθή παξαγσγή 
 

φιθςκα ιε ηα ηεθεοηαία δζαεέζζια ζημζπεία ημο 2010, δ έηηαζδ ηςκ θζααδζχκ 

(αμζηήζζιςκ βαζχκ) ηδξ πχναξ, αλζμπμζείηαζ απυ ημ παναηάης γςζηυ ηεθάθαζμ, εηθναγυιεκμ ζε 

Μμκάδεξ Μεβάθςκ Γχςκ, υπςξ οπμθμβίγμκηαζ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ ποηκυηδηαξ αυζηδζδξ, 

ζημ πθαίζζμ ημο ΟΑΒ (Ββπεζνίδζμ Αζαδζηαζζχκ Οθμηθδνςιέκμο οζηήιαημξ): 

Πίκαηαξ 4.4. Ώλζμπμίδζδ αμζηήζζιςκ βαζχκ απυ ημ γςζηυ ηεθάθαζμ 

 

Πδβή: Γεςηεπκζηυ Βπζιεθδηήνζμ Βθθάδμξ, Έηεεζδ 2014 

Ο πθδεοζιυξ αοηυξ δδθχκεηαζ ζηζξ Ώζηήζεζξ Βκζαίαξ Βκίζποζδξ ημο έημοξ 2010 ηαζ 

δζαιμνθχκεζ ιζα ζζμδφκαιδ ηζιή πενίπμο 2,5 εη. Μμκάδςκ Μεβάθςκ Γχςκ.  
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4.6. Παξαγσγηθόηεηα ησλ ιηβαδηώλ 
 

Δ παναβςβή ηςκ θζααδζχκ πανμοζζάγεζ πμθφ ιεβάθδ δζαηφιακζδ ακάθμβα ιε ηζξ 

επζηναημφζεξ ηθζιαηζηέξ ηαζ θοζζηέξ ζοκεήηεξ. Δ παναβςβή ηςκ πμμθίααδςκ ηοιαίκεηαζ απυ 

160 έςξ ηαζ 550 kg ΞΟ/ζηνέιια ακάθμβα ιε ημ θζααδζηυ ηφπμ, ηδκ πμζυηδηα ημο εδάθμοξ ηαζ 

ηδκ ορμιεηνζηή γχκδ υπμο απακηχκηαζ (Πίκαηαξ 4.5) (ανθήξ, 1998). 

Σα δεδμιέκα αοηά θακενχκμοκ υηζ δ παναβςβή ζηα πμμθίααδα είκαζ ανηεηά ιεβαθφηενδ 

απυ ηδκ ακηίζημζπδ ηςκ θνοβακμθίααδςκ, εκχ θαίκεηαζ ηαζ δ φπανλδ ιζαξ δζααάειζζδξ ηδξ 

παναβςβήξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ ορμιεηνζηή γχκδ. Δ ζοκμθζηή παναβςβή αμζηήζζιδξ φθδξ δεκ εα 

πνέπεζ κα εεςνείηαζ υθδ ςξ αμζηήζζιδ. Έκα ιένμξ αοηήξ εα πνέπεζ κα παναιείκεζ ζημ 

αμζηυημπμ βζα κα δζαζθαθζζηεί δ ζοκέπεζα ηδξ παναβςβήξ αμζηήζζιδξ φθδξ. Σμ ηακμκζηυ 

πμζμζηυ πνδζζιμπμίδζδξ είκαζ ημ ιέβζζημ ζδιείμ απυθδρδξ ηδξ αμζηήζζιδξ φθδξ πμο δε εα 

μδδβήζεζ ζε οπμαάειζζδ ημ αμζηυημπμ ή ηδκ απυδμζδ ηςκ γχςκ. Ώθήκμκηαξ επανηή θοθθζηή 

επζθάκεζα δίκεηαζ δ δοκαηυηδηα ζηα θοηά κα ακαηάιρμοκ απυ ηδ αυζηδζδ ηαζ μ αμζηυημπμξ κα 

δζαηδνήζεζ ηδκ επζεοιδηή παναβςβζηυηδηα ηαζ ζφκεεζή ημο. Γεκζηά, βίκεηαζ απμδεηηυ υηζ ημ 

επζηνεπυιεκμ πμζμζηυ αυζηδζδξ ζε θζαάδζα ιε ηαθή θζααδζηή ηαηάζηαζδ είκαζ πενίπμο ημ 50% 

ηδξ οπένβεζαξ εηήζζαξ αζμιάγαξ ηςκ θοηχκ. Βζδζηά βζα ημοξ πνζκχκεξ, δ επζηνεπυιεκδ πνήζδ 

ιπμνεί κα θεάζεζ ημ 70% (ανθήξ, 1998).  

4.7. πκβνιή βνζθνηόπσλ ζηελ πνηόηεηα πξντόλησλ Εσηθήο Παξαγσγήο 
 

4.7.1. Πνηόηεηα πξντόλησλ δσηθήο παξαγσγήο 

 

ηδ ζφβπνμκδ επμπή, μ ηαηακαθςηήξ γδηά υθμ ηαζ πζμ έκημκα ηδκ «μθζηή πμζυηδηα» ζηα 

πνμσυκηα πμο ηαηακαθχκεζ, δ μπμία μνίγεηαζ ςξ «ημ ζφκμθμ ηςκ παναηηδνζζηζηχκ ημο πνμσυκημξ 

ή ηδξ οπδνεζίαξ πμο έπεζ ηδκ ζηακυηδηα κα ζηακμπμζεί ιζα εηπεθναζιέκδ ή οπμκμμφιεκδ 

ακάβηδ». Έηζζ, δ πμζυηδηα ηςκ πνμσυκηςκ είκαζ οπμηεζιεκζηή ηαζ ζφκεεηδ δζαδζηαζία ηαηά ηδκ 

μπμία μ ηαηακαθςηήξ ζηακμπμζεί ηαοηυπνμκα θοζζηά ηαζ ημζκςκζηά ζημζπεία (Zervas & 

Tsiplakou, 2013). ε υ,ηζ αθμνά ηα είδδ πμο πνμμνίγμκηαζ βζα ηδ δζαηνμθή ημο ακενχπμο, μζ 

ααζζημί άλμκεξ αλζμθυβδζδξ ηδξ πμζυηδηάξ ημοξ είκαζ: 

i. Δ αζθάθεζα πνήζδξ 

ii. Δ δζαηνμθζηή ημοξ αλία 
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iii. Δ θεζημονβζηυηδηα ηαζ δ εοπανίζηδζδ πμο πανέπμοκ ηαζ 

iv. Ο ζεααζιυξ ημο πενζαάθθμκημξ ζε υθα ηα ζηάδζα ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ. 

Σα ηεθεοηαία πνυκζα ηαζ έπεζηα απυ δζάθμνα δζαηνμθζηά ζηάκδαθα πμο έπμοκ πνμηφρεζ, μ 

ηαηακαθςηήξ δζεηδζηεί απυ ηα πνμσυκηα γςζηήξ ηονίςξ πνμέθεοζδξ ηαζ ηδκ ζδζυηδηα ηδξ 

θζθζηυηδηαξ πνμξ ημ πενζαάθθμκ. Ο ηεθεοηαίμξ άλμκαξ ηςκ ζημζπείςκ πμζυηδηαξ πμο αθμνά ημ 

ζεααζιυ πνμξ ημ πενζαάθθμκ δζαζθαθίγεηαζ πθέμκ ιε ηδκ εθανιμβή ηςκ Κςδίηςκ Ονεήξ 

Γεςνβζηήξ Πναηηζηήξ, ηδκ εθανιμβή ηδξ Πμθθαπθήξ οιιυνθςζδξ ηαζ ιε ηδκ οζμεέηδζδ ηςκ 

εζδζηχκ εηηνμθχκ, υπςξ ηδξ ΐζμθμβζηήξ Κηδκμηνμθίαξ (Zoiopoulos & Hadjigeorgiou, 2013). 

Βζδζηυηενα, μ ηαηακαθςηήξ ακαγδηά γςζηά πνμσυκηα πμο πνμένπμκηαζ απυ γχα πμο έπμοκ 

δζαηναθεί ιε ορδθή ζοιιεημπή ηδξ αμζηήξ ζηδ δζαηνμθή ημοξ (Prache et al, 2005; Poulopoulou 

et al., 2012 a, b), ηαεχξ ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ: 

α) ημ πενζεπυιεκμ ηςκ πνμσυκηςκ είκαζ πθμφζζμ ζε δζαηνμθζηά ζημζπεία υπςξ αζηαιίκεξ, 

ςθέθζια θζπανά μλέα, ακυνβακα ζημζπεία, ακηζμλεζδςηζηέξ μοζίεξ, θαζκυθεξ, ανςιαηζηέξ μοζίεξ 

(ηενπέκζα, αθδεΰδεξ, εζηένεξ, εεζμφπα ζφιπθμηα) ηαζ άθθα αζμεκενβά ζοζηαηζηά (Tsiplakou et 

al., 2006; Tsiplakou et al., 2008; Tsiplakou et al., 2010),  

α) δζαζθαθίγεηαζ δ θοζζηή δζααίςζδ ηςκ γχςκ πμο εκζζπφεζ ηδκ άιοκα ημο μνβακζζιμφ 

ημοξ ηαζ εθαπζζημπμζείηαζ δ πνήζδ αθθδθμπαεδηζηχκ μοζζχκ ηαζ  

β) πανμοζζάγμκηαζ ςξ εββοδιέκα έκακηζ ηςκ δζαηνμθζηχκ ηζκδφκςκ.  

Ώπυ ηδκ άθθδ πθεονά, ζοιααηζηά, δ πμζυηδηα ηςκ γςζηχκ πνμσυκηςκ αλζμθμβείηαζ ιε αάζδ 

δζάθμνα παναηηδνζζηζηά ηα μπμία ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ζε μιάδεξ, υπςξ:  

α) ηα Αζαηνμθζηά πμο παναηηδνίγμοκ ηδ δζαηνμθζηή ημοξ αλία,  

α) ηα Τβζεζκμθμβζηά πμο παναηηδνίγμοκ ηδκ αζθάθεζα πνήζδξ,  

β) ηα Σεπκμθμβζηά πμο παναηηδνίγμοκ ηδ θεζημονβζηυηδηα ηαζ  

δ) ηα Ονβακμθδπηζηά παναηηδνζζηζηά πμο εββοχκηαζ ηδκ εοπανίζηδζδ ημο ηαηακαθςηή.  

Σα θζαάδζα απμηεθμφκ ζζημνζηά ημ θοζζηυ πχνμ εηηνμθήξ ηςκ αβνμηζηχκ γχςκ 

πνμζθένμκηαξ ιέζς ηδξ αυζηδζδξ ηδξ αοημθομφξ αθάζηδζδξ ηνμθή πμο πενζέπεζ υθα ηα 

απαναίηδηα ενεπηζηά ζοζηαηζηά βζα ηα γχα (οδαηάκεναηεξ, πνςηεΎκεξ,  ακυνβακα ζημζπεία, θίπδ, 

αζηαιίκεξ).  
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Βπίζδξ πενζέπμοκ ηαζ δεοηενμβεκή ζοζηαηζηά ηα μπμία ακ ηαζ απακηχκηαζ ζοκήεςξ ζε 

ιζηνέξ πμζυηδηεξ (ίπκδ), δ επζζηδιμκζηή ένεοκα επζαεααζχκεζ υηζ δζαεέημοκ ζδιακηζηέξ 

αζμδναζηζηέξ ζδζυηδηεξ πάκς ζημοξ γςζημφξ μνβακζζιμφξ. Σα ζδιακηζηυηενα δεοηενμβεκή 

ζοζηαηζηά είκαζ: ζοιποηκςιέκεξ ηαζ οδαημδζαθοηέξ ηακίκεξ, ηενπέκζα, μλαθζηά άθαηα, 

αθηαθμεζδή ηηθ ηαζ ημ απμηέθεζια ηδξ ηαηακάθςζήξ ημοξ είκαζ είηε δ δνάζδ επί ημο γςζημφ 

μνβακζζιμφ πμο ηζξ ηαηακαθχκεζ, είηε μ ειπθμοηζζιυξ ηςκ ζζηχκ ημο γχμο ιε αοηέξ ηαζ ηαηά 

ζοκέπεζα ηςκ πνμσυκηςκ ημο (Danezis et al., 2019a, b). Οζ μοζίεξ πμο δεκ πανάβμκηαζ ζημ γςζηυ 

μνβακζζιυ αθθά ακζπκεφμκηαζ ζημοξ ζζημφξ ημοξ φζηενα απυ ηδκ ηαηακάθςζδ ζοβηεηνζιέκςκ 

ηνμθχκ, ιπμνμφκ κα απμηεθέζμοκ αζμδείηηεξ βζα ηδκ επζαεααίςζδ ηδξ πνμέθεοζδξ ηςκ γςζηχκ 

πνμσυκηςκ (Danezis et al., 2019a, b). Δ δοκαηυηδηα ενβαζηδνζαηήξ επζαεααίςζδξ ηδξ 

αοεεκηζηυηδηαξ ηςκ πνμσυκηςκ, εκζζπφεζ ζδιακηζηά ηδκ αλζμπζζηία ηδξ πζζημπμίδζδξ ηδξ 

πμζυηδηαξ, δ μπμία ζοιαάθθεζ ζηδκ επίηεολδ ορδθυηενδξ ηζιήξ πχθδζδξ βζα ημκ παναβςβυ 

(Danezis et al., 2017).  

4.7.2 Ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξέαηνο & ηνπ γάιαθηνο 

 

Σα παναηηδνζζηζηά ημο ηνέαημξ δζαηνίκμκηαζ ζε ηαηδβμνίεξ υπςξ: ηα ηεπκμθμβζηά, ηα 

οβζεζκμθμβζηά, ηα δζαηνμθζηά ηθπ, εκηυξ ηςκ μπμίςκ εκηάζζμκηαζ ηα επί ιένμοξ ιεηνήζζια 

παναηηδνζζηζηά, υπςξ εηείκα ημο ζθαβίμο (ακαθμβίεξ ζάνηαξ, θίπμοξ ηαζ μζηχκ ζημ ζφκμθμ, 

ακαθμβίεξ εδχδζιςκ ηαζ ορδθήξ αλίαξ ηιδιάηςκ) ηαζ ηδξ ζάνηαξ (πνχια ζάνηαξ ηαζ θίπμοξ, 

οδαημπςνδηζηυηδηα ιοσηήξ ιάγαξ, ηνοθενυηδηα, εοποιία, άνςια, ζφζηαζδ ηαζ πενζεπυιεκμ ζε 

επζεοιδηέξ μοζίεξ). Πμθθά απυ ηα παναπάκς παναηηδνζζηζηά δζαθμνμπμζμφκηαζ ακάθμβα ιε ημκ 

ηνυπμ εηηνμθήξ ηςκ γχςκ (εηηνμθή ζημ ζηάαθμ ή εηηνμθή ζημ αμζηυημπμ). Σα παναηηδνζζηζηά 

αοηά είκαζ δ ακαθμβία θίπμοξ ζημ ζθάβζμ, ημ πνχια ημο θίπμοξ, ημ πνχια ηδξ ζάνηαξ, δ 

εοποιία, δ ηνοθενυηδηα ηαζ δ βεφζδ ημο ηνέαημξ (Prache, et al., 2005).  

Βπζπθέμκ έπεζ ηεηιδνζςεεί ζε ανηεηέξ ένεοκεξ δ δζαθμνμπμίδζδ ηδξ ζφκεεζδξ ημο θίπμοξ 

ζε θζπανά μλέα ηαζ δ ορδθυηενδ δζαηδνδζζιυηδηα ημο ηνέαημξ απυ γχα πμο δζαηνάθδηακ ζηδ 

αμζηή ζε ζφβηνζζδ ιε εηείκα ημο ζηάαθμο (Papadomichelakis, et al., 2017)..  

Σα ααζζηά παναηηδνζζηζηά ημο ηνέαημξ (θίπμξ, πνςηεΎκεξ, ακυνβακα ζημζπεία, αζηαιίκεξ 

ηηθ), ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα δεοηενεφμκηα παναηηδνζζηζηά ημο, υπςξ ημ πενζεπυιεκμ ζε θζπανά 

μλέα, ηενπέκζα, θαζκμθζηέξ μοζίεξ, αθδεΰδεξ ηηθ., ιπμνμφκ κα επζαεααζχζμοκ ενβαζηδνζαηά ηδκ 

πνμέθεοζδ ημο πνμσυκημξ (Prache, et al., 2005, Danezis, et al., 2017). Δ πμζυηδηα ημο βάθαηημξ, 
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ημο ηονζμφ ή ηςκ άθθςκ βαθαηημημιζηχκ πνμσυκηςκ αλζμθμβείηαζ ιε αάζδ δζάθμνα 

παναηηδνζζηζηά υπςξ ηα: οβζεζκμθμβζηά, δζαηνμθζηά, ηεπκμθμβζηά ηθπ. Δ ειθάκζζδ αοηχκ ηςκ 

πμζμηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ελανηάηαζ απυ πμθθμφξ πανάβμκηεξ ηαζ ηζξ ιεηαλφ ημοξ 

αθθδθεπζδνάζεζξ.  

Σα παναπάκς πμζμηζηά παναηηδνζζηζηά ζοκδοάγμκηαζ ιε ηα ηφνζα παναηηδνζζηζηά ημο 

βάθαηημξ (θίπμξ, πνςηεΎκδ, θαηηυγδ ηηθ) ηαζ ηα θοζζημπδιζηά παναηηδνζζηζηά ημο, ηαεχξ ηαζ 

ιε ηα δεοηενεφμκηα ζοζηαηζηά ημο, πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζε ιεβάθμ θάζια ζοβηεκηνχζεςκ, 

υπςξ ηα ακυνβακα ζημζπεία, μζ αζηαιίκεξ, ηα θζπανά μλέα, ηα ηενπέκζα, μζ θαζκυθεξ ηηθ. Δ 

ζφκεεζδ  ημο βάθαηημξ ζε ιάηνμ ηαζ ιίηνμ ζοζηαηζηά ελανηάηαζ επίζδξ απυ ημοξ πανάβμκηεξ 

πμο ζοκζζημφκ ημ παναβςβζηυ ζφζηδια πμο πανήβαβε ημ βάθα, δδθαδή ηζξ εδαθμηθζιαηζηέξ 

ζοκεήηεξ, ηδ δζαηνμθή ηςκ γχςκ, ημ βμκυηοπυ ημοξ, ηδκ οβεζμκμθμβζηή ημοξ ηαηάζηαζδ, ηζξ 

γςμηεπκζηέξ πναηηζηέξ (ηνυπμξ άιεθλδξ, ζοπκυηδηα αιέθλεςκ ηηθ) (Tsiplakou et al., 2008).  

Σα ζοζηήιαηα πμο ααζίγμκηαζ ζηδ αυζηδζδ δίκμοκ βεκζηχξ βάθα ορδθήξ 

θζπμπενζεηηζηυηδηαξ, ηονίςξ θυβς ηδξ ορδθήξ πενζεηηζηυηδηαξ ημο ζζηδνεζίμο ζε ζκχδεζξ 

μοζίεξ. Βπζπθέμκ ηα ζοζηήιαηα αοηά δίκμοκ βάθα πθμφζζμ ζε, ηθαζζζηήξ δζαηνμθζηήξ ζδιαζίαξ, 

ιίηνμ- ζοζηαηζηά (θζπανά μλέα, αζηαιίκεξ, ακυνβακα ζημζπεία) αθθά ηαζ ζε άθθμοξ 

δεοηενμβεκείξ ιεηααμθίηεξ πμο πενζέπεζ δ αθάζηδζδ (ανςιαηζηέξ μοζίεξ, ηενπέκζα, θαζκυθεξ 

ηηθ) πμο εεςνμφκηαζ επίζδξ ζδιακηζηά βζα ηδκ ακενχπζκδ δζαηνμθή ηαζ ηδκ οβεία(Zoidis et al., 

2018). Με αάζδ ηα παναπάκς ζοζηαηζηά είκαζ δοκαηυ κα βίκεζ ηαζ ηαοημπμίδζδ ηδξ πνμέθεοζδξ 

ημο βάθαηημξ, ακάθμβα ιε ημ είδμξ ηδξ δζαηνμθήξ ηςκ γχςκ (δζαηνμθή ζημ ζηάαθμ ιε 

ζοβημιζζιέκεξ γςμηνμθέξ ή δζαηνμθή ζηδ αμζηή) (Zervas & Tsiplakou, 2013).  

οιπεναζιαηζηά:  

 Δ θοηζηή αζμπμζηζθυηδηα πνμζδίδεζ ζδζαίηενα παναηηδνζζηζηά ζηα 

παναβυιεκα ηηδκμηνμθζηά πνμσυκηα ιέζς ηδξ ηαηακάθςζδξ ηδξ αμζηήξ πμο αοηή 

πνμζθένεζ ζηα αβνμηζηά γχα. 

 Σα ζοζηήιαηα εηηνμθήξ πμο ααζίγμκηαζ ζηδ αυζηδζδ είκαζ ηα εηηαηζηά 

ζοζηήιαηα, ηα μπμία εθανιυγμκηαζ παναδμζζαηά ζηδ πχνα ιαξ ηαζ αλζμπμζμφκ ημοξ 

μνεζκμφξ, ηονίςξ, αμζηυημπμοξ, μζ μπμίμζ παναηηδνίγμκηαζ βζα ηδκ πθμφζζα 

αζμπμζηζθυηδηά ημοξ (Γεςηεπκζηυ Βπζιεθδηήνζμ Βθθάδαξ, 2014).  
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4.8.Πξννπηηθέο αλάπηπμεο ησλ ειιεληθώλ ιηβαδηώλ 
 

Ώπυ ηδκ πανάεεζδ ηςκ παναπάκς παναηηδνζζηζηχκ πνμηφπηεζ υηζ δ Βθθάδα είκαζ ιία, 

ηαηά αάζδ, ηηδκμηνμθζηή πχνα ηαζ μ Έθθδκαξ ηηδκμηνυθμξ απμηεθεί ιμπθυ ακάπηολδξ ηδξ 

οπαίενμο εθανιυγμκηαξ πζθζάδεξ πνυκζα ηχνα, ζηδκ μοζία, ―αζμθμβζηή‖ ηηδκμηνμθία. Οζ 

πνμμπηζηέξ ακάπηολδξ ηςκ θζααδζχκ είκαζ ζδιακηζηέξ. Ωξ εη ημφημο, πνμηείκμκηαζ δφμ 

ηαηεοεφκζεζξ ακάπηολδξ (Platis, 2003): 

α) δ ηαεζένςζδ ηαζ δ πζζημπμίδζδ αζμθμβζηχκ πναηηζηχκ ζφιθςκα ιε ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ 

ζφβπνμκδξ ημζκςκίαξ, ηαζ  

α) δ εθανιμβή ζοκδοαζιέκςκ ηαζ μθμηθδνςιέκςκ ζοζηδιάηςκ πνήζεςκ βδξ, υπςξ ηςκ 

αβνμ/δαζμ/θζααδζηχκ.  

Δ Ώβνμδαζμπμκία εθανιυγμκηακ απυ πανάδμζδ ζηδκ Βθθάδα πνυκζα ηχνα ηαζ δ εκίζποζδ 

απυ ηδκ εθθδκζηή Πμθζηεία ηςκ ηηδκμηνυθςκ ζηδκ ηαηεφεοκζδ ελάπθςζδξ ηςκ ζοζηδιάηςκ 

αοηχκ, εα εκζζπφζεζ ημ εζζυδδια ηαζ εα ακαααειίζεζ ημ νυθμ ημοξ (Platis, 2003). 

4.9. Πξνηάζεηο βειηίσζεο βνζθήζηκσλ γαηώλ 
 

φιθςκα ιε ηδκ Έηεεζδ ημο Γεςηεπκζημφ Βπζιεθδηδνίμο Βθθάδαξ (2014), δ ζηναηδβζηή 

πμο εα πνέπεζ κα αημθμοεείηαζ βζα ηδ αεθηίςζδ ηαζ ακάπηολδ ηςκ αμζηήζζιςκ βαζχκ, πνέπεζ 

αθεκυξ κα εκηάζζεηαζ ζηδ βεκζηυηενδ ζηναηδβζηή ηδξ Βονςπασηήξ Έκςζδξ βζα ηζξ αμζηήζζιεξ 

βαίεξ (ιυκζιμξ αμζηυημπμξ) ηαζ αθεηένμο κα θαιαάκεζ οπυρδ ηδξ ηζξ ζδζαζηενυηδηεξ ηδξ πχναξ 

ιαξ. Οζ ααζζημί άλμκεξ ηδξ ζηναηδβζηήξ πνέπεζ κα είκαζ:  

(1) Υανημβνάθδζδ αμζηήζζιςκ βαζχκ ηαζ εεζιζηή απμζαθήκζζδ ημο ζδζμηηδζζαημφ 

ηαεεζηχημξ. 

Ώπμζημπεί ζημκ πνμζδζμνζζιυ ημο ιεβέεμοξ ηδξ έηηαζδξ ηςκ αμζηήζζιςκ βαζχκ ηδξ 

πχναξ ηαζ ζηδ εεζιζηή- κμιζηή απμζαθήκζζδ ημο ζδζμηηδζζαημφ ηαεεζηχημξ ηεπκζηήξ 

μνβάκςζδξ, πνήζδξ ηαζ δζαπείνζζδξ.  

(2) Πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή αεθηίςζδ ηδξ παναβςβήξ αμζηήζζιδξ φθδξ ζηζξ αμζηήζζιεξ 

βαίεξ.  
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Ώπμζημπεί ζηδ αεθηίςζδ ηςκ ζοκεδηχκ δζαηνμθήξ ηςκ γχςκ ηαζ ιπμνεί κα 

πναβιαημπμζδεεί ζημ πθαίζζμ ηδξ κέαξ ΚΏΠ 2014 -2020.  

Πνμτπμεέηεζ ηδ δζάηνζζδ ηςκ αμζηήζζιςκ βαζχκ ζε Λζααδζηέξ Μμκάδεξ, ηδκ εθανιμβή 

μζημθμβζηήξ δζαπείνζζδξ ηδξ αυζηδζδξ ηαζ ηδ δδιζμονβία ηδξ απαναίηδηδξ ηεπκζηήξ οπμδμιήξ 

(ππ δνυιμζ πνμζπέθαζδξ, δελαιεκέξ κενμφ ηηθ).  

(3) Πμζμηζηή ηαζ πμζμηζηή αεθηίςζδ ηδξ παναβςβήξ ηηδκμηνμθζηχκ πνμσυκηςκ.  

Ώπμζημπεί ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ηδξ αεθηίςζδξ ημο παναβςβζημφ δοκαιζημφ ηςκ 

αμζηήζζιςκ βαζχκ βζα ηδκ μζημκμιζηή ακάπηολδ ηςκ πενζμπχκ ζηζξ μπμίεξ απακηχκηαζ.  

 Πνμτπμεέηεζ ηδκ εθανιμβή δνάζεςκ ηαζ εκενβεζχκ πμο εα ζημπεφμοκ ζηδκ αφλδζδ ηδξ 

παναβςβήξ ηαζ ζηδ αεθηίςζδ- ακάδεζλδ ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ηδξ ακηαβςκζζηζηυηδηαξ ηςκ 

ηηδκμηνμθζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ ηδκ πζζημπμίδζή ημοξ βζα ηδκ αοεεκηζηυηδηά ημοξ (πνμσυκηα 

εζδζηήξ ζήιακζδξ).  

4.9.1. Πξνηάζεηο Θεζκηθνύ Υαξαθηήξα 

 

Σα ΤΠΏΏΣ ηαζ ΤΠΒΚΏ εα πνέπεζ κα δζαπεζνίγμκηαζ απυ ημζκμφ ημοξ αμζηυημπμοξ ηδξ 

πχναξ, ακάθμβα ιε ηζξ ανιμδζυηδηεξ ηαζ ηζξ βκχζεζξ ηςκ βεςνβζηχκ ηαζ δαζζηχκ οπδνεζζχκ 

ακηίζημζπα, πνμξ υθεθμξ ηδξ ηηδκμηνμθίαξ ηαζ ημο πενζαάθθμκημξ.  

Θα πνέπεζ κα βίκεζ απμβναθή ηςκ εηηάζεςκ ηςκ αμζηυημπςκ ζε πακεθθαδζηή ηθίιαηα ιε 

ζφβπνμκεξ ηεπκμθμβίεξ, πνμηεζιέκμο κα βίκεζ βκςζηή δ αηνζαήξ επζθάκεζά ημοξ, δ θζααδζηή 

ηαηάζηαζδ ηαζ δ παναβςβζηυηδηά ημοξ, χζηε κα βίκεηαζ ζςζηά δ δζαπείνζζή ημοξ.  

 Να ανεεί ημ εθανιμγυιεκμ ημζκυπνδζημ ηαεεζηχξ πνήζδξ ηςκ αμζημηυπςκ. Συζμ ζημοξ 

δδιυζζμοξ υζμ ηαζ ζημοξ δδιμηζημφξ αμζηυημπμοξ κα παναπςνείηαζ δ πνήζδ ημοξ ζε θοζζηά ή 

κμιζηά πνυζςπα (ηηδκμηνυθμοξ) βζα έκα ζηακυ πνμκζηυ δζάζηδια (ππ ημοθάπζζημκ ιζα 10εηία), 

μφηςξ χζηε μζ ίδζμζ μζ ηηδκμηνυθμζ κα απμηηήζμοκ ηίκδηνα βζα ηδκ πνμζηαζία ηαζ ηδκ ακάπηολή 

ημοξ.  

Ώλζμπμίδζδ ηςκ εβηαηαθεθεζιιέκςκ βεςνβζηχκ εηηάζεςκ, αβνακαπαφζεςκ ηηθ, ηαεχξ 

ηαζ ηςκ εηηάζεςκ πμο ηαηαθαιαάκμκηαζ απυ ηαθθζένβεζεξ παιδθήξ μζημκμιζηυηδηαξ, βζα ηδκ 

εβηαηάζηαζδ πμθοεηχκ θεζιχκςκ πμο εα έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα ελαζθαθίγμοκ ορδθή 

παναβςβή πμχδμοξ αζμιάγαξ, ζηακμπμζδηζηήξ πμζυηδηαξ.  
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 Να εκζζποεεί δ ένεοκα βζα ηζξ αέθηζζηεξ πναηηζηέξ δζαπείνζζδξ ηςκ εηηάζεςκ θοζζηχκ 

αμζημηυπςκ ζηα δζάθμνα πενζαάθθμκηα ηδξ πχναξ, δ δαζζηή ένεοκα, ηαεχξ ηαζ εηείκδ ηδξ 

ακαγήηδζδξ κέςκ κμιεοηζηχκ εζδχκ πμο ιπμνμφκ κα ηαθφρμοκ ηζξ ζφβπνμκεξ ακάβηεξ.  

 Ώκ ηαζ μ κέμξ μνζζιυξ ηδξ Βονςπασηήξ Βπζηνμπήξ βζα ημοξ επζθέλζιμοξ αμζηυημπμοξ πμο 

ζζπφεζ ηδ κέα πενίμδμ ηδξ ΚΏΠ είκαζ πθδζζέζηενμξ πνμξ ηδκ εθθδκζηή πναβιαηζηυηδηα, εκ 

ημφημζξ πνέπεζ κα ηαηααθδεεί πεναζηένς πνμζπάεεζα κα ακαδεζπεμφκ μζ ααζζηέξ ζδζαζηενυηδηεξ 

ηςκ εθθδκζηχκ αμζηυημπςκ, υπζ ιυκμ υζμκ αθμνά ζηδ ζφκεεζδ ηςκ εζδχκ αθθά ηαζ ζημ 

παναηηήνα ημοξ. Έιθαζδ πνέπεζ κα δμεεί ζημ βεβμκυξ, υηζ μζ αμζηυημπμζ ζηδκ Βθθάδα 

παναηηδνίγμκηαζ ζηδκ πθεζμκυηδηά ημοξ ςξ δαζζηέξ ηαζ υπζ ςξ βεςνβζηέξ εηηάζεζξ.  

Βκίζποζδ ηςκ δήιςκ ηδξ πχναξ ιε ημ ακαβηαίμ βεςηεπκζηυ πνμζςπζηυ, μζημκμιζηά ηαζ 

οθζημηεπκζηά ιέζα, πνμηεζιέκμο κα ακαθάαμοκ απμηεθεζιαηζηά ηδκ μζημθμβζηή δζαπείνζζδ ηςκ 

αμζημηυπςκ. Σμ ένβμ ημοξ κα επζαθέπεηαζ ηαζ κα ζοκεπζημονείηαζ απυ ηζξ ανιυδζεξ ηναηζηέξ 

οπδνεζίεξ ημο ΤΠΏΏΣ ηαζ ημο ΤΠΒΚΏ ηαζ μζ μπμίεξ ιε ηδ ζεζνά ημοξ εα πνέπεζ κα εκζζπφμοκ 

ιε ημ ακαβηαίμ βεςηεπκζηυ πνμζςπζηυ ηαζ ηα απαναίηδηα οθζημηεπκζηά ιέζα.  

Αζάεεζδ πζζηχζεςκ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ ακαβηαίςκ ένβςκ οπμδμιήξ ηαζ αεθηίςζδξ 

ηδξ αθάζηδζδξ ηςκ αμζημηυπςκ, πνμηεζιέκμο κα απμηναπεί δ οπμαάειζζή ημοξ ηαζ κα αολδεεί 

δ παναβςβζηυηδηά ημοξ πνμξ υθεθμξ ηδξ εηηαηζηήξ ηηδκμηνμθίαξ ηαζ ηςκ πμθθαπθχκ ζημπχκ 

πμο ελοπδνεημφκ (Γεςηεπκζηυ Βπζιεθδηήνζμ Βθθάδαξ, 2014). 

4.9.2. Πξνηάζεηο Γηαρεηξηζηηθνύ Υαξαθηήξα 

 

 Να μνζζηζημπμζδεμφκ μζ επζθέλζιεξ εηηάζεζξ ηςκ αμζημηυπςκ βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ ΚΏΠ, 

κα πενζβναθμφκ μζ ημπζηέξ πναηηζηέξ πνήζδξ ημοξ πμο εθανιυγμκηαζ ζηδ πχνα ηαζ κα 

ηαηδβμνζμπμζδεμφκ μζ εηηάζεζξ ζφιθςκα ιε ημ κέμ μνζζιυ ηδξ Βονςπασηήξ Έκςζδξ.  

 Να βίκεζ ζπεδζαζιυξ ιέηνςκ αβνμηζηήξ ακάπηολδξ βζα ηδ δζαπείνζζδ- αεθηίςζδ ηςκ 

εηηάζεςκ αμζημηυπςκ ιεηά ηδ δζμζηδηζηή πνάλδ δζακμιήξ ηςκ εηηάζεςκ ζημοξ βεςνβμφξ, 

εκενβμπμίδζδ ηςκ δζηαζςιάηςκ ημοξ ηαζ ακάθδρδ δεζιεφζεςκ Ώβνμηζηήξ Ώκάπηολδξ 

(εθανιμζιέκεξ πναηηζηέξ, έθεβπμζ, πμζκέξ ηηθ).  

 Να ζοκηαπεμφκ μθμηθδνςιέκεξ ιεθέηεξ δζαπείνζζδξ ηαζ αεθηίςζδξ ηςκ αμζημηυπςκ βζα 

ηάεε δήιμ ηδξ πχναξ ιε αάζδ εκζαίεξ πνμδζαβναθέξ πμο εα πνμεημζιαζημφκ απυ ημζκμφ απυ ηζξ 

ανιυδζεξ οπδνεζίεξ ηςκ οπμονβείςκ ΤΠΏΏΣ ηαζ ΤΠΒΚΏ. Οζ ιεθέηεξ αοηέξ κα ζοκηάζζμκηαζ 
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απυ ημοξ δήιμοξ πνμηεζιέκμο βζα δδιμηζηέξ ηαζ δδιυζζεξ εηηάζεζξ (ζηζξ ηεθεοηαίεξ ιεηά απυ 

ζφκαρδ πνμβναιιαηζηήξ ζφιααζδξ), ηαεχξ ηαζ απυ ημοξ ζδζμηηήηεξ ημοξ, πνμηεζιέκμο βζα 

ζδζςηζηέξ, ηαζ κα εβηνίκμκηαζ απυ ηδκ ανιυδζα ηαηά κυιμ Αδιυζζα Τπδνεζία.  

 ε αμζηυιεκεξ δαζζηέξ εηηάζεζξ, κα επζηνέπεηαζ δ πανέιααζδ ιε «πνμζςνζκά ζπέδζα 

δζαπείνζζδξ», ιέπνζ ηδ ζφκηαλδ μθμηθδνςιέκςκ ιεθεηχκ, μζ μπμίεξ πνεζάγμκηαζ πνυκμ βζα κα 

βίκμοκ. Σα ζπέδζα αοηά κα είκαζ απθά ηαζ κα ιπμνμφκ κα ζοκηάζζμκηαζ απυ ημοξ δήιμοξ, φζηενα 

απυ ζπεηζηή έβηνζζδ ηδξ ανιυδζαξ οπδνεζίαξ ή ηαζ απυ ηζξ ίδζεξ ηζξ δδιυζζεξ οπδνεζίεξ 

(Γεςηεπκζηυ Βπζιεθδηήνζμ Βθθάδαξ, 2014). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΩΖ 
 

5.1 Πεξηγξαθή  πξνβαηνηξνθηθήο κνλάδαο (εθηάζεσλ – εγθαηαζηάζεσλ) 
 

Δ ηηδκμηνμθζηή εβηαηάζηαζδ πμο απμηέθεζε ημ ακηζηείιεκμ ηδξ ιεθέηδξ ανίζηεηαζ ζηδκ 

πενζθένεζα ηδξ ακαημθζηήξ Ώηηζηήξ ζε έηηαζδ δφμ ζηνειιάηςκ (2 ζην.) ηαζ δζαεέηεζ ακμζπηυ 

αμζηυημπμ πθδζίμκ αοηήξ, ζοκμθζηήξ έηηαζδξ δεηαμηηχ εηηανίςκ (18εη.) υπςξ θαίκεηαζ ζηδκ 

παναηάης εζηυκα 5.1. 

Βζηυκα 5.1 : Θέζδ πμζικζμζηαζίμο ηαζ αμζηυημπμο. 

 

 

Με ηδκ πνάζζκδ ηεθεία θαίκεηαζ δ έδνα ηδξ επζπείνδζδξ (ημ πμζικζμζηάζζμ) ηαζ ιε ηδ 

ιαφνδ βναιιή δ πμνεία πμο αημθμοεμφκ ηα γχα βζα κα ιεηααμφκ ζημ θοζζηυ  αμζηυημπμ. 

Βηηνέθμκηαζ ζοκμθζηά εηαηυκ πεκήκηα (150) διίαζια πνυααηα θοθήξ Awassi ηαζ δ ζφκεεζδ ημο 

πμζικίμο πανμοζζάγεηαζ ακαθοηζηά ζημκ πίκαηα 5.1. 

 

 

1 
2 3 

4 

5 
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Πίκαηαξ 5.1: Ώκάθοζδ γςζημφ ηεθαθαίμο (πανμφζα ηαηάζηαζδ) ηδξ οπυ ιεθέηδ εηηνμθήξ 

Α/Α ΔΗΓΟ ΑΡΗΘΜΟ 

1 Πνμααηίκεξ βαθαηημπαναβςβήξ 120 

2 Κνζμί 6 

3 Γχα ακηζηαηάζηαζδξ 24 

   

 

Δ εέζδ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ανίζηεηαζ ζε απυζηαζδ είημζζ πζθζμιέηνςκ (20 πθι.) απυ ηδκ 

εάθαζζα, είκαζ εφθμνδ πενζμπή, πεδζκή ακάιεζα ζε μνεζκμφξ υβημοξ υπμο ημ ιέβζζημ φρμξ ζηδκ 

ημνοθή θηάκεζ ηα 900 ιέηνα. Σμ ηθίια είκαζ εφηναημ Μεζμβεζαηυ πμο ζδιαίκεζ υηζ δ 

εενιμηναζίεξ ηαηά ημοξ πεζιενζκμφξ ιήκεξ ηοιαίκμκηαζ απυ 0 έςξ 19 ααειμφξ Κεθζίμο, ηαζ 

ηαηά ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ απυ 23 έςξ 38 ααειμφξ. Δ αθάζηδζδ είκαζ παιδθή πμχδδξ ζηα πεδζκά 

ηιήιαηα ηαζ ζηα μνεζκά εαικχδδξ ιε ιζηνά δέκδνα ηαζ μζ ηφπμζ ηδξ ακαθφμκηαζ ζημκ πίκαηα 5.2. 

Πίκαηαξ 5.2: Πνμζδζμνζζιυξ ηςκ ηφπςκ αθάζηδζδξ ημο οπάνπμκημξ αμζημηυπμο  

Τςνκεηξηθή δώλε 

Δηήζηα βξνρόπησζε   

έθηαζε ζε εθηάξηα   

Ληβαδηθόο Σύπνο Πνζνζηό 

ρξήζε ησλ 

θύξησλ θπηώλ 

(%) 

Πνζνζηό 

(%) ζηα 14 

εθη 

Υακειή δώλε (0-600 κ)  

620(mm) 

10 εθη. 

Πμμθίααδα 35 30 

Φνοβακμθίααδα 35 25 

Θαικμθίααδα 60 5 

Μεζαία (600-800κ) 

780(mm) 

4 εθη. 

Πμμθίααδα 35 10 

Φνοβακμθίααδα 35 15 

Θαικμθίααδα 60 10 

  φκμθμ  100%  
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 ζμκ αθμνά ζηδκ ιμνθμθμβία ημο εδάθμοξ, ημ έδαθμξ είκαζ ανβζθζηυ, ζηα πεδζκά 

ηιήιαηα ιε παιδθή αθάζηδζδ ηαζ μιαθυ. Σμ μνεζκυ ημιιάηζ ηαηά ηφνζμ θυβμ πενζθαιαάκεζ 

πεηνχιαηα πμο ελέπμοκ απυ ημ έδαθμξ (ανάπζα) ιε ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκα πενάζιαηα 

(δνμιάηζα δζέθεοζδξ γχςκ) πνμξ ηα μνμπέδζα υπμο ηαζ βίκεηαζ δ αυζηδζδ ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ.  

Οζ ζηααθζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ανίζημκηαζ ζημ πεδζκυ ηιήια ζε απυζηαζδ 600 ιέηνςκ απυ 

ημοξ πχνμοξ αυζηδζδξ (θοζζημφξ θεζιχκεξ) ηαζ απμηεθμφκηαζ απυ ηηζνζαηέξ εβηαηαζηάζεζξ 

εηηάζεςξ 380 ηεηναβςκζηχκ ιέηνςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ πχνμξ ζηααθζζιμφ ηςκ γχςκ, 80 

ηεηναβςκζηά ιέηνα απμεδηεοηζημί πχνμζ ηαζ 35 ηεηναβςκζηά ιέηνα πχνμξ άιεθλδξ  ηςκ 

βαθαηημπαναβςβζηχκ πνμαάηςκ. Σμ ηηζνζαηυ ζοβηνυηδια έπεζ έηηαζδ  380 ηεηναβςκζηχκ ηαζ 

είκαζ πνμηαηαζηεοή απμηεθμφιεκδ απυ πάκεθ πμθζμονεεάκδξ ηαζ ιεηαθθζηυ θένμκηα μνβακζζιυ 

ηαζ ακαθφεηαζ ζε πχνμοξ ςξ ελήξ: 

1. ηεβαζιέκμξ πχνμξ ζηααθζζιμφ ηςκ ηνζχκ 50 ηεηναβςκζηχκ ιέηνςκ ιε 

πνμαφθζμ 100 ηεηναβςκζηά ιέηνα. 

2. Υχνμξ 50 ηεηναβςκζηχκ ιέηνςκ ζηα μπμία βίκεηαζ δ εηηνμθή ηαζ δ 

ακάπηολδ ηςκ γχςκ ακηζηαηάζηαζδξ. 

3. Υχνμξ 280 ηεηναβςκζηχκ ιέηνςκ ζημκ μπμίμ ζηεβάγεηαζ ημ ημπάδζ ηδξ 

βαθαηημπαναβςβήξ. 

Οζ απμεδηεοηζημί πχνμζ έηηαζδξ 80 ηεηναβςκζηχκ ακαθφμκηαζ ςξ ελήξ: 

1. 50 ηεηναβςκζηά ιέηνα ιε φρμξ 4,5 ιέηνα ζημ μπμίμ απμεδηεφμκηαζ μζ 

πμκδνμεζδείξ γςμηνμθέξ (ηνζθφθθζ, απονμανχιδ ζε ιπάθεξ). 

2. 30 ηεηναβςκζηά ιέηνα ηαζ φρμξ 5,5 ιέηνα (ηεηναβςκζζιέκμ ζζθυ) βζα ηδκ 

απμεήηεοζδ ηςκ ζοιποηκςιέκςκ γςμηνμθχκ  (ηαθαιπυηζ ηαζ ζζηάνζ). 

3. πχνμξ 30 ηεηναβςκζηχκ υπμο οπάνπεζ δ ιδπακή άιεθλδξ (Ώνιεηηήνζμ) 

εζδζηυξ πχνμξ απμθφιακζδξ ηαζ δ δελαιεκή ρφλδξ ηαζ ακάδεοζδξ ημο βάθαηημξ 

(παβμθεηάκδ). 

 

5.2 Πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο εθηξνθήο πξνβάησλ. 
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Σμ ζφζηδια εηηνμθήξ ημ υπμζμ αημθμοεεί δ ζοβηεηνζιέκδ εηιεηάθθεοζδ είκαζ πμζικζαηήξ 

ιδ ιεηαηζκμφιεκδξ εηηνμθήξ διζεηηαηζημφ ηφπμο. ημ ζφζηδια αοηυ ηα γχα αυζημοκ 

ηαεδιενζκά ζημ αμζηυημπμ ηαηά ημ ιεβαθφηενμ δζάζηδια ημο έημοξ, εθυζμκ ημ επζηνέπμοκ μζ 

ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ. οκήεςξ αυζημοκ ζηα παιδθυηενα ιένδ ηδκ άκμζλδ, ημ θεζκυπςνμ, ημ 

πεζιχκα ηαζ ημ ηαθμηαίνζ ιεηαηζκμφκηαζ ζημ μνεζκυηενμ ζδιείμ ημο αμζημηυπμο υπμο εα 

οπάνπεζ αηυιδ αθάζηδζδ ηαζ παιδθυηενδ εενιμηναζία. Ώκαθοηζηυηενα, ζηδκ πενίμδμ ημηεημφ 

ηςκ πνμααηίκςκ ηαζ ιέπνζ ηζξ 45 διένεξ υπμο βίκεηαζ μ απμβαθαηηζζιυξ ηςκ ανκζχκ, ηα γχα 

είκαζ ζηααθζζιέκα ιε απμηέθεζια κα δίδεηαζ εκηυξ ηςκ ζηααθζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ιείβια 

πμκδνμεζδχκ ηαζ ζοιποηκςιέκςκ γςμηνμθχκ. Καηά ηδκ βαθαηημπαναβςβζηή πενίμδμ ηδξ 

μπμίαξ δ έκανλδ οθμπμζείηαζ ζημ δεφηενμ ιζζυ ημο ιήκα Αεηειανίμο ηα γχα αυζημοκ δφμ θμνέξ 

ηδκ διένα, ηέζζενζξ χνεξ ημ πνςί ηαζ ηέζζενζξ χνεξ ημ απυβεοια, ιεηά ηαζ πνζκ ηδκ πνςζκή ηαζ 

απμβεοιαηζκή  άιεθλδ ακηίζημζπα. Καηά ηδκ άιεθλδ δίκεηαζ ιείβια ζοιποηκςιέκςκ γςμηνμθχκ 

χζηε κα επζηεοπεεί δ ηαηά ημ δοκαηυκ ηαθφηενδ ηάθορδ ηςκ δζαηνμθζηχκ ακαβηχκ ηςκ γχςκ 

ζοιπθδνχκμκηαξ ηδκ αμζηή. Καηά ημοξ πεζιενζκμφξ ιήκεξ ηαζ υηακ ηα ηαζνζηά θαζκυιεκα δεκ ημ 

επζηνέπμοκ, ημ ημπάδζ ανίζηεηαζ εκηυξ ηςκ ηηδνζαηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ ηαΎγεηαζ ζε εζδζηά 

δζαιμνθςιέκμοξ πχνμοξ (ηασζηνεξ- πμηίζηνεξ). Ο εηήζζμξ ηφηθμξ πςνίγεηαζ ζε ηνία ααζζηά 

ζηάδζα ςξ ελήξ:  

 Σδκ βαθαηηζηή πενίμδμ  

 Σδκ λδνά πενίμδμ  

 Σδκ πενίμδμ ηδξ ηομθμνίαξ 

ηδκ ζοβηεηνζιέκδ ιμκάδα πανάβςβδξ ηα ζηάδζα ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ ηςκ γχςκ 

αθθδθμηαθφπημκηαζ βζα ηδκ ηαθφηενδ απυδμζδ αθθά ηαζ ηδκ δζαηήνδζδ ηςκ ζοκεδηχκ 

δζααίςζδξ ηαζ οβείαξ ηςκ γχςκ. Βπίζδξ δ είζμδμξ ηςκ γχςκ ζηδ λδνά πενίμδμ βίκεηαζ ζε 

ηέζζενα ζηάδζα απυ ηα ηέθδ ημο δεφηενμο ιήκα ηδξ εβηοιμζφκδξ ιε ηδκ δζαιυνθςζδ 

ηαηάθθδθμφ ζζηδνεζίμο χζηε κα ακαηάιρμοκ ηαζ κα ακαηηήζμοκ ηζξ δοκάιεζξ ημοξ ιέπνζ ημκ 

ημηεηυ. Δ ακάθοζδ ηςκ ααζζηχκ πενζυδςκ ζε ιήκεξ θαίκεηαζ ζημκ πίκαηα 5.3. 

Πίκαηαξ 5.3. Ώκάθοζδ ααζζηχκ πενζυδςκ ηδξ ιμκάδαξ  

Πενίμδμζ  Μήκεξ Παναηδνήζεζξ  

Γαθαηηζηή 15Αεη.- 15Εμοθ. Σμκ ιήκα Μάζμ Πενίμδμξ Φοζζηχκ μπεζχκ  

Ξδνά 
15 Εμοθ- 31Οηη 

ηαεενυ ζζηδνέζζμ ιέπνζ ηαζ ημκ 3
μ
 ιήκα ηδξ 

ηομθμνίαξ  
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Κομθμνία 
1 Εμοκ.-31Οηη 

Σμ ζζηδνέζζμ ιεηααάθεηαζ ακάθμβα ιε ηζξ 

ακάβηεξ ημο γχμο  

 

Με αοηυ ημ ζφζηδια εηηνμθήξ ημ γχμ ζοιπθδνχκεζ ηαηά πνμζέββζζδ ηζξ διενήζζεξ 

δζαηνμθζηέξ ακάβηεξ πμο πνεζάγεηαζ κα απμδχζεζ ηδκ πνμαθεπυιεκδ πμζυηδηα βάθαηημξ.  

 

5.3 Πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο δηαηξνθήο 
 

Δ δζαηνμθή ηςκ γχςκ απμηεθεί ημ πθέμκ πμθφπθμημ ηαζ δφζημθμ ημιιάηζ ηδξ δζαπείνζζδξ 

ημο ημπαδζμφ ηαζ αοηυ βζαηί, ακηζπνμζςπεφεζ ημ 45% πενίπμο ηςκ ζοκμθζηχκ δαπακχκ ηδξ 

ηηδκμηνμθζηήξ εηιεηάθθεοζδξ ζηδκ μπμία ακαθενυιαζηε  ηαζ απμηεθεί ημκ ααζζηυηενμ 

πανάβμκηα βζα ηδκ οβεία ηςκ γχςκ ηδξ εηηνμθήξ. Δ δζαηνμθή ηςκ γχςκ νοειίγεηαζ ζοκεπχξ 

χζηε κα πνμζανιυγεηαζ ζηζξ πεπηζηέξ ηαζ ιεηααμθζηέξ ακάβηεξ ηςκ γχςκ (ακάθμβα ιε ηδκ 

παναβςβζηή θάζδ) είκαζ ζζμννμπδιέκδ ςξ πνμξ ηα ενεπηζηά ζοζηαηζηά πμο πενζέπεζ, εοκμεί ηδκ 

οβεία ηςκ γχςκ ηαζ είκαζ ααζζηυ ζημζπείμ βζα ηδκ πμζυηδηα ημο παναβυιεκμο πνμσυκημξ (βάθα). 

Σμ ζφζηδια ηδξ δζαηνμθήξ πμο αημθμοεεί δ ζοβηεηνζιέκδ εηιεηάθθεοζδ είκαζ 

διζεηηαηζηυ. ΐαζίγεηαζ ζηδ αμζηή ζημοξ θοζζημφξ αμζηυημπμοξ υπμο ζηακμπμζείηαζ ημ 

ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ δζαηνμθζηχκ ακαβηχκ ζε πμκδνμεζδείξ γςμηνμθέξ (ΥΓ) ηαζ ζηδ 

ζοκέπεζα βίκεηαζ δ ζοιπθήνςζδ ιε ζοιποηκςιέκεξ  γςμηνμθέξ (Γ) εκηυξ ηςκ ζηααθζηχκ 

εβηαηαζηάζεςκ. 

Σμ ζφζηδια δζαηνμθήξ ιεηααάθθεηαζ ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ημο γχμο ζηδκ πμνεία ημο 

πνυκμο ςξ ελήξ: 

 Πενίμδμξ μπεζχκ (ιανηάθμο) 

 Πενίμδμξ ηομθμνίαξ 

 ηάδζμ βαθαηημπαναβςβήξ  

 Σεθεοηαίμ ζηάδζμ ηδξ εβηοιμζφκδξ 

 Πενίμδμξ ημηεηχκ  

 Ξδνά πενίμδμξ 

πςξ παναηδνμφιε ζημκ πίκαηα 5.3. μζ πενίμδμζ αθθδθμηαθφπημκηαζ δζυηζ οπάνπμοκ 

ζηάδζα ηαηά ηα μπμία μζ δζαηνμθζηέξ ακάβηεξ ηςκ γχςκ ιεηααάθθμκηαζ, (εηηεκέζηενδ ακαθμνά 
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ηυζμ ζημ ζζηδνέζζμ υζμ ηαζ ζηδ αυζηδζδ εα βίκεζ ζημ Κεθάθαζμ 6), υπμο εα παναηεεμφκ ηαζ ηα 

μζημκμιζηά ζημζπεία ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ επζπείνδζδξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδ αυζηδζδ. ημ 

ζηάδζμ ηςκ ημηεηχκ ηαζ βζα 1,5 ιήκα ιεηά βίκεηαζ δ ακαηνμθή ηςκ ιζηνχκ ανκζχκ απυ ηζξ 

ιδηένεξ, ηα γχα έπμοκ πενζζζυηενεξ δζαηνμθζηέξ ακάβηεξ μζ μπμίεξ ζζμννμπμφκηαζ ηαηά ηδκ 

οπυθμζπδ βαθαηημπαναβςβζηή πενίμδμ. ημ ζηάδζμ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ υπςξ παναηδνμφιε 

απυ ημκ πίκαηα 5.3 λεηζκάεζ ζηζξ 15 Αεηειανίμο υπμο ημ βάθα δίδεηαζ ζημκ έιπμνμ ηαζ ηεθεζχκεζ 

ζηζξ 15 Εμοθίμο ηαζ αημθμοεείηαζ πνυβναιια δζαηνμθήξ ιε ηδ πνήζδ ημο θοζζημφ αμζηυημπμο 

ηαζ ηδκ ζοιπθήνςζδ ιε ιείβια (Γ) ζημ ζζηδνέζζμ. Καηά ηδκ πενίμδμ ηδξ άιεθλδξ δίδεηαζ 

εζδζηυ ιείβια γςμηνμθήξ βκςζηήξ εθθδκζηήξ εηαζνείαξ (βζα ηδκ πανμφζα ενβαζία ημ ιείβια εα 

μκμιάγεηαζ ιείβια Ώ ηαζ εα αθμνά ημ ιίβια βαθαηημπαναβςβήξ ημ μπμίμ δίκεηαζ ζε 

ζοβηεηνζιέκεξ πμζυηδηεξ ηαηά ηδκ πενίμδμ ηδξ άιεθλδξ εκηυξ ηςκ ζηααθζηχκ εβηαηαζηάζεςκ 

δφμ θμνέξ ηδκ διένα απυ 300g ηδκ ηάεε θμνά). Βπίζδξ απυ ηα ηέθδ Ώπνζθίμο έςξ ηαζ ηέθδ 

Εμοκίμο υπμο είκαζ δ πενίμδμξ ηςκ θοζζηχκ μπεζχκ αημθμοεείηαζ δζαθμνεηζηυ ζζηδνέζζμ 

ηυκςζδξ ιε ιείβια ΐ (ημ εζδζηυ ιείβια ΐ πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ πενίμδμ ηςκ μπεζχκ) έηζζ χζηε 

κα έπμοιε ιεβαθφηενδ επζηοπία βμκζιμπμίδζδξ ζηα ηέθδ Εμοθίμο. Έπεζηα λεηζκμφκ ηα ηέζζενα 

ζηάδζα βζα ηδκ εζζαβςβή ζηδκ λδνά πενίμδμ υπμο ηα γχα ηομθμνμφκ ιέπνζ ηα ηέθδ επηειανίμο 

ηαζ υπμο πάθζ λεηζκάεζ εζδζηυ ζζηδνέζζμ (ιείβια Ώ) πμο εα πνμεημζιάζεζ ημ ημπάδζ βζα ημκ 

ημηεηυ ηαζ ηδ βαθαηηζηή πενίμδμ. πςξ πνμακαθένεδηε μζ δζαηνμθζηέξ ακάβηεξ ηςκ γχςκ ηαζ δ 

ηάθορδ αοηχκ απυ ηδ αμζηή ηαζ ημ πνυζεεημ ζζηδνέζζμ είκαζ έκαξ ααζζηυξ μζημκμιζηυξ 

πανάβμκηαξ ελυδςκ ηδξ επζπείνδζδξ. Βηηεκέζηενδ ακάθοζδ ημο ζζηδνεζίμο υπςξ ηαζ ημο 

ηυζημοξ βζα ηδκ επζπείνδζδ εα ακαθοεμφκ ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ιία 

ιεηααθδηή ηυζημοξ ιε αυζηδζδ ηαζ ηυζημξ πςνίξ αυζηδζδ. οκμρίγμκηαξ, μ πίκαηαξ 5.4 

πενζθαιαάκεζ ηα είδδ γςμηνμθχκ ιε ηα μπμία ημ ημπάδζ ηαθφπηεζ ηζξ δζαηνμθζηέξ ημο ακάβηεξ 

ζηζξ δζάθμνεξ πενζυδμοξ ημο έημοξ. 

 

Πίκαηαξ 5.4: Βίδδ δζαηνμθζηχκ ακαβηχκ 

Ώ/Ώ Βίδδ δζαηνμθζηχκ ακαβηχκ Πενίμδμξ 

1 

Μείβια Ώ (Γ) + αυζηδζδ (ΥΓ) ηάδζμ βαθαηημπαναβςβήξ -Σεθεοηαίμ 

ζηάδζμ ηδξ εβηοιμζφκδξ- Πενίμδμξ 

ημηεηχκ 

2 Μείβια ΐ (Γ) + αυζηδζδ (ΥΓ) Πενίμδμξ μπεζχκ (ιανηάθμο) 
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3 
Σνζθφθθζ (ΥΓ) + ηανπυ 

ανααυζζημο (Γ) + αυζηδζδ (ΥΓ) 
Πενίμδμξ ηομθμνίαξ 

 

 

 

 

 

5.4. Πεξηγξαθή ηξόπνπ ζπιινγήο δεηγκάησλ θαη θαηαγξαθή 

παξαγσγηθώλ ζηνηρείσλ. 
 

Γζα ηδκ εφνοειδ θεζημονβία ηδξ ηηδκμηνμθζηήξ ιμκάδαξ πνδζζιμπμζμφκηαζ δζάθμνμζ 

ηνυπμζ ζοθθμβήξ δεζβιάηςκ ηυζμ ζημ παναβυιεκμ πνμσυκ (βάθα) υζμ ηαζ ζηζξ ζοκεήηεξ 

δζααίςζδξ ηαζ οβζεζκήξ ηςκ γχςκ. θα ηα ζημζπεία πμο ζοθθέβμκηαζ ζε υθδ ηδκ δζάνηεζα εκυξ 

έημοξ ηαηαβνάθμκηαζ ζε ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκμοξ πίκαηεξ ζημ δθεηηνμκζηυ ανπείμ ηδξ 

επζπείνδζδξ. ημκ πίκαηα 5.5 παναηδνμφιε υηζ πανμοζζάγεηαζ δ πενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ ζε 

θζπανά ηαζ ζε πνςηεΎκεξ, υπςξ επίζδξ ηαζ ημ pH ημο. 

 

Πίκαηαξ 5.5: Πενζεηηζηυηδηα ζε θζπανά, πνςηεΎκεξ ηαζ pH ακά ιήκα ζηδ βαθαηηζηή 

πενίμδμ 

 Μήκεξ βαθαηηζηήξ πενζυδμο 

Κμπάδζ 120 

πνμααηίκςκ 

Αεη. Εακ. Φεα. Μαν. Ώπν. Μασ Εμοκ. Εμοθ. 

Λζπανά(%) 7,2 7,1 7,1 6,9 7,1 7,2 7 6,8 

ΠνςηεΎκεξ 

(%) 

6,4 6,4 6,2 6,1 6,2 6,3 6,0 5,9 

pH ζε 4,5
μ
C 6,56 6,58 6,64 6,67 6,63 6,65 6,61 6,62 

 

 

Αζάβναιια 5.1: Πενζεηηζηυηδηα ημο βάθαηημξ ζε θζπανά ηαζ πνςηεΎκεξ ακά 

ιήκα ηαηά ηδ βαθαηηζηή πενίμδμ, ζηδκ εηιεηάθθεοζδ ηδξ ιεθέηδξ. 
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Tα ζημζπεία πμο πνμακαθέναιε ηδξ θζπμπενζεηηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ πενζεηηζηυηδηαξ ημο 

βάθαηημξ ζε πνςηεΎκεξ υπςξ ηαζ ημ pH, δίδμκηαζ απυ ηδκ βαθαηημαζμιδπακία ηάεε ηέθμξ ημο 

ιήκα ζημκ παναβςβυ ζε εζδζηυ έκηοπμ ηαζ είκαζ μ ιέζμξ υνμξ ηςκ δεζβιάηςκ πμο πήνε δ 

βαθαηημαζμιδπακία ηαηά ηδ δζάνηεζα εκυξ ιήκα απυ ηάεε έκα ζοβηεηνζιέκμ παναβςβυ. Έηζζ 

θμζπυκ βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ ηηδκμηνμθζηή εηιεηάθθεοζδ μ ιέζμξ υνμξ ηάεε ιήκα απυ ημ 

Αεηέιανζμ έςξ ηαζ ημκ Εμφθζμ ηςκ ακςηένς ζημζπείςκ παναηίεεκηαζ ζημκ πίκαηα 5.5. Ώλίγεζ κα 

ζδιεζςεεί υηζ δ ηοπζηή απυηθζζδ ζηδκ πενζεηηζηυηδηα ζε πνςηεΎκεξ είκαζ s=0,14 ηαζ ζηδκ 

πενζεηηζηυηδηα ζε θζπανά είκαζ s=0,18. Παναηδνμφιε ζημκ πίκαηα 5.6 ηζξ εθάπζζηεξ ηαζ ηζξ 

ιέβζζηεξ ηζιέξ πμο παίνκεζ ζηδ δζάνηεζα ιζαξ βαθαηηζηήξ πενζυδμο δ πενζεηηζηυηδηα ζε 

πνςηεΎκεξ ηαζ θζπανά υπςξ ηαζ ημ ιέζμ υνμ ημο ζοκυθμο ηδξ βαθαηηζηήξ πενζυδμο. Βπίζδξ 

παναηδνμφιε υηζ δ πενζεηηζηυηδηα ηυζμ ζηζξ πνςηεΎκεξ υζμ ηαζ ζηα θζπανά είκαζ αολδιέκδ ηαηά 

ημοξ ιήκεξ Αεηέιανζμ ηαζ Εακμοάνζμ (υπμο ζημ ζζηδνέζζμ δίδεηαζ ηαζ πμζυηδηα ΥΓ) εκχ ημ 

ιήκα Εμφθζμ πέθηεζ αζζεδηά ιε ελαίνεζδ ημ ιήκα Μάζμ (Μείβια ΐ & ςνίιακζδ ηδξ αμζηήζζιδξ 

φθδξ) υπμο ζημ ημπάδζ δίκεηαζ εζδζηυ ιείβια βζα ηδκ πενίμδμ ηςκ μπεζχκ υπμο παναηδνείηαζ ιία 

ιζηνή αφλδζδ. 

Πίκαηαξ 5.6: Βθάπζζηεξ ηαζ ιέβζζηεξ ηζιέξ πενζεηηζηυηδηαξ θζπανχκ ηαζ πνςηεσκχκ 

 MIN MAX Μ.Ο 

Λζπανά(%) 6,8 7,2 7 
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ΠνςηεΎκεξ (%) 5,9 6,4 6,15 

φκμθμ (Λ+Π) 12,7 13,6 13,15 

 

Έηζζ θμζπυκ ιπμνμφιε κα πμφιε ιε αεααζυηδηα υηζ μ ιέζμξ υνμξ ημο αενμίζιαημξ ηςκ 

θζπανχκ ηαζ ηςκ πνςηεσκχκ ηαηά ηδ βαθαηηζηή πενίμδμ είκαζ δεηαηνία ηαζ δεηαπέκηε επί ημζξ 

εηαηυ (Μ.Ο.=13,15%) πμο ζδιαίκεζ υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ ηηδκμηνμθζηή εηιεηάθθεοζδ αημθμοεεί 

έκακ ηνυπμ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ δζαηνμθζηχκ ακαβηχκ ημο ημπαδζμφ μ μπμίμξ υζμκ αθμνά ηα 

παναπάκς παναηηδνζζηζηά είκαζ απμηεθεζιαηζηυξ. 

Έκαξ ηνυπμξ ζοθθμβήξ παναβςβζηχκ ζημζπείςκ ημκ ζοκακηάιε ζημ ζφζηδια άιεθλδξ ηαζ 

είκαζ βαθαηημιεηνδηέξ ημπμεεηδιέκμζ εκδζάιεζα ημο ηεκηνζημφ αβςβμφ ηδξ ιδπακήξ άιεθλδξ 

ηαζ ηςκ εδθάζηνςκ υπμο εθέβπεηαζ δ πμζυηδηα βάθαηημξ πμο δζένπεηαζ απυ ημκ ζοβηεηνζιέκμ 

ιεηνδηή απυ ηδκ έκανλδ ιέπνζ ηδκ θήλδ ηδξ άιεθλδξ ιίαξ πνμααηίκαξ. ημ ζφκμθυ ημοξ 

οπάνπμοκ έλζ εέζεζξ άιεθλδξ δφμ εδθάζηνςκ δ ηάεε εέζδ ηαη‘ επέηηαζδ ηαζ έλζ ιεηνδηέξ 

βάθαηημξ. Δ ηάεε πνμααηίκα δζαεέηεζ ηςδζηυ μ μπμίμξ ακαβνάθεηαζ ζε εζδζηυ αναπζυθζ ζημ πίζς 

ανζζηενυ πυδζ ηαζ ιεηαθένεζ ηα ζημζπεία μ παναβςβυξ ζημ δθεηηνμκζηυ ζφζηδια δζαπείνζζδξ ημ 

μπμίμ αοηυιαηα εκδιενχκεηαζ απυ ημκ ιεηνδηή βζα ημκ πμζυηδηα βάθαηημξ πμο πανήβαβε ημ 

ζοβηεηνζιέκμ γχμ. Ώοηή δ δζαδζηαζία βίκεηαζ δέηα θμνέξ ιέζα ζηδκ βαθαηηζηή πενίμδμ ακά 

δεηαπέκηε ιένεξ. Ώπυ εηεί θμζπυκ ζοθθέβμκηαζ ηα ζημζπεία ηδξ παναβςβζηυηδηαξ ημο ηάεε γχμο 

λεπςνζζηά ηαζ ακάθμβα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδκ δθζηία ηαζ ηα βεκεηζηά παναηηδνζζηζηά ημο 

γχμο βίκεηαζ δ ηαηάνηζζδ ημο ζζηδνεζίμο αθθά ηαζ μ δζαπςνζζιυξ ηςκ γχςκ ζε ορδθήξ 

παναβςβήξ, ιεζαίαξ ηαζ παιδθήξ υπςξ ζημκ παναηάης πίκαηα 5.6. Ώκάθμβα ιε ηδκ δοκαιζηή 

ηάεε γχμο βίκεηαζ ηαζ δ ηαηάνηζζδ ημο ζζηδνεζίμο. Γζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ πανμφζαξ ιεηαπηοπζαηήξ 

ενβαζίαξ εα βίκμοκ ηάπμζεξ παναδμπέξ . 

Παξαδνρέο:  

Ο ανζειυξ μ μπμίμξ παναηηδνίγεζ ημ ηάεε γχμ δεκ δφκαηαζ κα δδιμζζεοηεί ηαζ βίκεηαζ δ 

ελήξ παναδμπή ηα γχα βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ ενβαζία εα παναηηδνίγμκηαζ ιε αφλμκηα ανζειυ απυ 

ημ 1 έςξ ημ 120 ακάθμβα ιε ηδκ απυδμζή ημοξ ζηδκ πμζυηδηα ημο βάθαηημξ. Έηζζ θμζπυκ έπμοιε 

ηνεζξ ηαηδβμνίεξ απυ ημ 1 έςξ ημ 80 ηα μπμία είκαζ ηα γχα ορδθήξ παναβςβήξ απυ ημ 80 έςξ ημ 

100 ηα γχα ιεζαίαξ παναβςβζηήξ δοκαηυηδηαξ ηαζ απυ ημ 100 έςξ ημ 120 ηα γχα παιδθήξ 

παναβςβζηυηδηαξ υπςξ παναηδνμφιε υιςξ ζημκ πίκαηα 5.5, ηα 20 γχα παιδθήξ απμδμηζηυηδηαξ 
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ιε ημ πέναξ ηδξ βαθαηηζηήξ πενζυδμο ακηζηαεζζηχκηαζ απυ ηα 24 πμο έπμοιε ςξ γχα  

ακηζηαηάζηαζδξ. 

Πίκαηαξ 5.7: Αζαπςνζζιυξ ημο ημπαδζμφ ακάθμβα ιε ηδκ παναβςβή ζε βάθα. 

Κςδζημπμίδζδ ηςκ γχςκ απυ 1 έςξ 120 ιε βκχιμκα ηδκ παναβςβή ζε βάθα 

 1-80      

Οιάδα Ώ ζε 

ηζθά/διένα 

ζηδ δζάνηεζα 

εκυξ ιήκα  

80-100 

Οιάδα ΐ ζε 

ηζθά/διένα 

ζηδ δζάνηεζα 

εκυξ ιήκα 

100-120 Οιάδα Γ ζε 

ηζθά/διένα ζηδ δζάνηεζα 

εκυξ ιήκα 

15 Αεη. 2 1,5 1,2 

Εακ. 1,9 1,4 1,2 

Φεα. 1,9 1,4 1,1 

Μαν. 1,8 1,3 0,9 

Ώπν. 1,7 1,3 0,8 

Μασ. 1,6 1,3 0,8 

Εμοκ. 1,4 1 0,5 

15 Εμοθ. 1 0,9 0,5 

Μ.Ο. ζε 

ηζθά/διένα ζηδ 

δζάνηεζα 200 

διενχκ 

βαθαηημπαναβςβήξ 

ακά μιάδα  

1,6625 1,2625 0,875 

 

Τπμθμβίγμοιε λεπςνζζηά ημκ Μ.Ο. ηάεε μιάδαξ, οπμθμβίγμοιε βζα ηδκ ηάεε μιάδα 

λεπςνζζηά ημκ ιέζμ υνμ διενήζζαξ παναβςβήξ ζε βάθα, ημ πμθθαπθαζζάγμοιε ιε ημ ζφκμθμ ηςκ 

γχςκ ηδξ ηάεε μιάδαξ ηαζ ιε ημ ζφκμθμ ηςκ διενχκ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ. Έπεζηα αθμφ 

ανμφιε ημ ζφκμθμ ηςκ ηζθχκ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ ηδξ ηάεε μιάδαξ αενμίγμοιε ηζξ ηνεζξ 

μιάδεξ βζα κα ανμφιε ημ βεκζηυ ζφκμθμ ηδξ παναβςβήξ ζε βάθα ημ απμηέθεζια είκαζ:  Οιάδα 

Ώ=1,6625*80*200 = 26.600 ηζθά, Οιάδα ΐ=1,2625*200*20= 5.050 ηζθά ηαζ Οιάδα 

Γ=0,875*20*200= 3.500 ηζθά. Σμ βεκζηυ ζφκμθμ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ άενμζζδ ηςκ ηνζχκ 

μιάδςκ είκαζ Γεκζηυ ζφκμθμ (Ώ+ΐ+Γ)=35.150 ηζθά. Γζα κα ανμφιε ημ ιέζμ υνμ ηδξ ζοκμθζηήξ 

παναβςβήξ ζε ηζθά ακά διένα αημθμοεμφιε ηδκ ελήξ ηαηηζηή: Αζαζνμφιε ηδ ζοκμθζηή 
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παναβςβή ιε ημκ ανζειυ ηςκ γχςκ ηαζ ημ απμηέθεζια αοηυ ιε ημ 200 πμο είκαζ μζ ζοκμθζηέξ 

διένεξ βαθαηημπαναβςβήξ ηαζ μ ιέζμξ υνμξ είκαζ Μ.Ο.=1,4646ηζθά/διένα/πνμααηίκα. Θα ήηακ 

θάεμξ εάκ οπμθμβίγαιε ημ ιέζμ υνμ απυ ημκ πίκαηα 5.5 δζυηζ μ ανζειυξ ηςκ γχςκ ηδξ πνχηδξ 

μιάδαξ Ώ πμο έπμοκ ορδθυ δείηηδ (Μ.Ο. Οιάδαξ Ώ) είκαζ πενζζζυηενμ απυ ηα οπυθμζπα γχα. 

Σμ παναβυιεκμ πνμσυκ (βάθα) ηαηά ηδκ άιεθλδ απμεδηεφεηαζ ζηδκ παβμθεηάκδ ηαζ ακά δφμ 

διενμθμβζαηέξ διένεξ βίκεηαζ δ πανάδμζή ημο ζημκ ηονμηυιμ.  

Έκαξ άθθμξ πανάβμκηαξ βζα ημκ μπμίμκ δ επζπείνδζδ ηναηάεζ ζημζπεία είκαζ ημ ζςιαηζηυ 

αάνμξ ηςκ γχςκ βαθαηημπαναβςβήξ, βζα κα ιπμνέζεζ κα πνμζδζμνίγεζ ηζξ ακάβηεξ ηςκ γχςκ 

αοηχκ. Δ γφβζζδ βίκεηαζ ζε υθμ ημ ημπάδζ ηέζζενζξ θμνέξ ημ πνυκμ ηαζ μ ιέζμξ υνμξ ζςιαηζημφ 

αάνμοξ ιζαξ εκήθζηδξ πνμααηίκαξ είκαζ ι.μ. .ΐ.=64,56 ηζθά. Γζα ηδκ πανμφζα ενβαζία  

εεςνμφιε υηζ ημ ζςιαηζηυ αάνμξ ηςκ πνμααηίκςκ είκαζ .ΐ.=65 ηζθά ημ κμφιενμ αοηυ εα 

πνδζζιμπμζδεεί ζημ επυιεκμ ηεθάθαζμ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ δζαηνμθζηχκ ακαβηχκ ηςκ 

βαθαηημπαναβςβχκ πνμααηίκςκ. 

πςξ ακαθέναιε ηαζ παναπάκς ζηδ ζοβηεηνζιέκδ ηηδκμηνμθζηή εηιεηάθθεοζδ ααζζηυξ 

πανάβμκηαξ ηδξ δζαηνμθήξ ηςκ γχςκ είκαζ μ αμζηυημπμξ. Γζα κα πνμζδζμνίζμοιε θμζπυκ ηδ 

δοκαηυηδηα ημο αμζηυημπμο αθθά ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ αμζηήζζιδξ φθδξ πνδζζιμπμζήεδηακ 5 

ηθςαμί δζαζηάζεςκ (Μήημξ x Πθάημξ x Όρμξ)  0,50m x 0,50m x 0,50m δδθαδή 0,25m
2
 μ ηάεε 

ηθςαυξ. Σμπμεεηήεδηακ ζηα ζδιεία ημο αμζηυημπμο υπςξ θαίκεηαζ ζηδκ εζηυκα 5.1, ζηα ηέθδ 

Νμειανίμο ηαζ αβήηακε πενί ηα ιέζα Εμοκίμο (έηζζ ιεηνήεδηε δ πμζυηδηα δ μπμία πανέιεζκε 

ιέζα ζημκ ηθςαυ ζε ζπέζδ ιε ηδ βφνς πενζμπή) ιεηνήεδηε ημ αάνμξ ηδξ υπςξ επίζδξ 

ακαθφεδηακ ηαζ ηάπμζα θοηά βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο αμζηυημπμο.  Θα αημθμοεήζεζ ιία 

ζεζνά απυ θςημβναθίεξ ζηζξ μπμίεξ αθέπμοιε ηδκ έηηαζδ ημο αμζηυημπμο αθθά ηαζ ημκ ηάεε 

ηθςαυ λεπςνζζηά ιε ημ κμφιενμ ημ μπμίμ ημκ ακηζπνμζςπεφεζ ακάθμβα ιε ηδκ πενζμπή ζηδκ 

μπμία ημπμεεηήεδηε. 

Βζηυκα 5.2: Μένμξ ημο αμζημηυπμο  
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Οζ ηθςαμί έπμοκ ημπμεεηδεεί ζηα ζδιεία ημο αμζηυημπμο υπμο βίκεηαζ δ αυζηδζδ ηφπμο 

πενζηνμπζηή έηζζ χζηε κα έπμοιε ηα ηαθφηενα απμηεθέζιαηα. Οζ ηθςαμί κμφιενμ 1, 2, 3 έπμοκ 

ημπμεεηδεεί ζημ πεδζκυ ημιιάηζ ημο αμζηυημπμο ζε απυζηαζδ ιεηαλφ ημοξ 100 ιέηνςκ μ 

ηθςαυξ κμφιενμ 4 ηαζ κμφιενμ 5 ημπμεεηήεδηακ ζε απυζηαζδ 100 ιέηνςκ ιεηαλφ ημοξ ηαζ 180 

ιέηνα απυ ημοξ ηθςαμφξ 1, 2 ηαζ 3. Δ αυζηδζδ είκαζ ηφπμο πενζηνμπζηή δζυηζ ηα γχα δεκ 

εθέβπμκηαζ απυ ηεπκδηή πενίθναλδ αθθά ιε θφθαλδ απυ ημκ ίδζμ ημκ ηηδκμηνυθμ μ μπμίμξ 

ηαεμνίγεζ ηάεε θμνά ακάθμβα ιε ημ ιήκα ημκ μπμίμκ δζακφεζ, ηζξ ακάβηεξ ηςκ γχςκ ηαζ ηδ 

αθάζηδζδ, πμζμ ημιιάηζ ημο αμζηυημπμο εα είκαζ δζαεέζζιμ βζα αυζηδζδ ηαζ δ αυζηδζδ βίκεηαζ 

υθμ ημ πνυκμ ιε ιεηαθμνά ημο ημπαδζμφ ζηα πέκηε ιεβάθα μζηυπεδα. Με ημκ ηνυπμ αοηυ μ 

αμζηυημπμξ δζαηδνείηαζ ζε ζζμδφκαια ηιήιαηα δζυηζ μζ αυζηδζδ βίκεηαζ ζε ηάεε ηιήια 

λεπςνζζηά ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ ηα οπυθμζπα ηιήιαηα ιπμνμφκ κα 

ηανπμθμνήζμοκ, έηζζ ελζζμννμπείηαζ δ γςζηή ηαζ δ θζααδζηή παναβςβή ιαηνμπνυεεζια. 

 

Βζηυκα 5.3: Ο αμζηυημπμξ πςνζζιέκμξ ζε μζηυπεδα αυζηδζδξ ηαζ ημ ημπάδζ  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

Σερλννηθνλνκηθή Αλάιπζε ηεο Κηελνηξνθηθήο Δθκεηάιιεπζεο 

κε ηε Υξήζε ή κε Βνζθνηόπνπ 
 

6.1 Αλάιπζε ησλ παξαγσγηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη θνζηνιόγεζε. 
 

Δ ηηδκμηνμθζηή ιμκάδα ζηδκ μπμία ακαθενυιαζηε ζδνφεδηε ημ έημξ 2010 ζε ζδζυηηδηδ βδ 

έηηαζδξ 2 ζηνειιάηςκ ηαζ απμηεθείηαζ απυ εβηαηαζηάζεζξ πμο θηάκμοκ ηα 380 ηεηναβςκζηά 

ιέηνα ζηεβαζιέκςκ πχνςκ. Σμ 2015 έβζκε δ ακηζηαηάζηαζδ ημο γςζημφ ηεθαθαίμο ιε 100 

πνυααηα διίαζιςκ Ώwassi. Αζαεέηεζ ζφβπνμκμ ιδπάκδια άιεθλδξ (αιεθηηήνζμ) υπςξ επίζδξ ηαζ 

δελαιεκή ακάδεοζδξ ηαζ ρφλδξ ημο βάθαηημξ (παβμθεηάκδ) ηαζ έκα ζφκμθμ απυ ακελάνηδηα 

ζοζηήιαηα ελοπδνέηδζδξ ηδξ ηνμθμδμζίαξ ημο ημπαδζμφ. Δ αλία εκυξ ζηνέιιαημξ ηδξ βδξ είκαζ 

15.000 εονχ ηαζ ημ ηεηιανηυ εκμίηζμ ημο εδάθμοξ 50 εονχ ακά ζηνέιια. Σμ ιυκζιμ ηεθάθαζμ 

ηδξ εηιεηάθθεοζδξ πανμοζζάγεηαζ ζημκ πίκαηα 6.1. 

Πίκαηαξ 6.1: Σμ ιυκζιμ ηεθάθαζμ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ 

Βίδμξ 

ιμκίιμο ηεθαθαίμο 

Ώλία 

ακηζηαηάζ

ηαζδξ (€) 

Τπμθεζ

ιιαηζη

ή αλία 

(€) 

φκμθμ 

παναβς

βζηήξ 

γςήξ 

Έημξ 

αβμνάξ / 

εβηαηάζηα

ζδξ 

νεξ 

πνδζζιμπμίδ

ζδξ ηςκ 

ιδπακδιάης

κ ζημ γςζηυ 

ηεθάθαζμ 

1 
πμζικζμζηάζζμ 

380 ηι 40000 6000 40 2010 24 

2 Ώνιεηηήνζμ 8000 500 15 2010 24 

3 
Γςζηυ 

ηεθάθαζμ 20000 0 5 2015  

4 

ΣαΎζηνεξ- 

πμηίζηνεξ, 

θμζπυξ 

ελμπθζζιυξ 

2000 0 15 2010 24 

5 Παβμθεηάκδ 1000 0 15 2010 24 

 

Γζα ηδκ ιεθέηδ ημκ δζαηνμθζηχκ ακαβηχκ ημο ημπαδζμφ εα πςνίζμοιε ημ ημπάδζ ζηα 

ανζεκζηά ηνζάνζα, ηα γχα ακηζηαηάζηαζδξ ηαζ ηα γχα βαθαηημπαναβςβήξ. οβηεηνζιέκα ηα γχα 
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βαθαηημπαναβςβήξ εα πςνζζημφκ ακάθμβα ιε ηδκ πενίμδμ ηδκ μπμία δζακφμοκ. Γζα ηδκ 

ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ςξ έκανλδ ηδξ ιεθέηδξ εεςνμφιε ηδκ πενίμδμ δφμ 

ιήκεξ πνζκ ημοξ ημηεημφξ. 

 

 Κνζμί  

Οζ ηνζμί αημθμοεμφκ ζοβηεηνζιέκμ ζζηδνέζζμ ημ μπμίμ πςνίγεηαζ ζε δφμ ααζζηέξ 

πενζυδμοξ: δ πνχηδ πενίμδμξ είκαζ δ πενίμδμξ πμο ανίζημκηαζ εηηυξ ημο ημπαδζμφ απυ ηα ηέθδ 

Οηηςανίμο έςξ ηαζ ηέθδ Ώπνζθίμο ηαζ δ δεφηενδ πενίμδμξ είκαζ δ πενίμδμξ ηςκ θοζζηχκ μπεζχκ 

απυ ανπέξ ΜαΎμο έςξ ηέθδ επηειανίμο. 

Γζα ηδκ πνχηδ πενίμδμ δζάνηεζαξ 7 διενμθμβζαηχκ ιδκχκ ημ ζζηδνέζζμ είκαζ ημ ελήξ: 

(Γ): ηανπυξ ανααμζίημο 700g/διένα ηαζ (ΥΓ): Σνζθφθθζ 1000g/διένα πςνίξ αμζηή δζυηζ 

ανίζημκηαζ εκηυξ ηςκ ζηααθζηχκ εβηαηαζηάζεςκ λεπςνζζηά απυ ημ οπυθμζπμ ημπάδζ . φκμθμ 

βζα 30 x 7 = 210 διένεξ μζ (Γ): 700g × 210 δι= 147000g ή 147 ηζθά ηαζ (ΥΓ): 210 δι × 

1000g= 210000g ή 210 ηζθά  

Γζα ηδκ δεφηενδ πενίμδμ δζάνηεζαξ 5 διενμθμβζαηχκ ιδκχκ πμο ανίζημκηαζ εκηυξ ημο 

ημπαδζμφ ημ ζζηδνέζζμ είκαζ ημ ελήξ: 

Υμνδβείηαζ ιυκμ (Γ) ηανπυξ ανααμζίημο πμζυηδηαξ 700g/διένα βζα 5 ιήκεξ ιε  ζφκμθμ 

150 δι × 700g=  105000g ή 105 ηζθά εκχ μζ απαζηήζεζξ ζε (ΥΓ) ηαθφπημκηαζ απυ ηδ αμζηή. 

φκμθμ βζα έκα ηνζυ: (Γ) =147 ηζθά + 105 ηζθά = 252 ηζθά/έημξ ηαζ (ΥΓ)= 210 ηζθά/έημξ 

φκμθμ βζα 6 ηνζμφξ: (Γ)=252 × 6= 1.512 ηζθά/έημξ  ηαζ (ΥΓ)=210 × 6= 1.260 ηζθά/έημξ   

 Νεμβέκκδηα ανκζά – Γχα ακηζηαηάζηαζδξ  

Σα κεμβέκκδηα ανκζά απυ ηδκ διένα πμο εα βεκκδεμφκ ηαζ βζα 45 ιένεξ ιέκμοκ 

ζηααθζζιέκα ιαγί ιε ηζξ ιδηένεξ ιέζα ζημ ζηάαθμ υπμο δζαηνέθμκηαζ ιε ημ βάθα πμο πανάβμοκ 

μζ ιδηένεξ. Οζ  ιδηένεξ αημθμοεμφκ εζδζηυ ζζηδνέζζμ, πμο εα δμφιε παναηάης. Ο ανζειυξ ηςκ 

βεκκδεέκηςκ βζα ηδ πνμκζά 2017-2018 ήηακε 140 ιζηνά απυ ηα μπμία ηα 90 πμοθήεδηακ ζηδκ 

αζμιδπακία ηα 24 είκαζ ηα γχα ακηζηαηάζηαζδξ ηαζ 26 ανκάηζα δεκ ηαηάθενακ κα επζαζχζμοκ. 

Καηά ιέζμ υνμ πμνδβμφκηαζ (Γ) : 500g/δι × 365 δι × 24 γχα = 4.380 ηζθά/έημξ ηαζ (ΥΓ)= 

1.000 ηζθά/έημξ. Οζ (ΥΓ) πμνδβμφκηαζ ηαηά ηζξ πενζυδμοξ πμο δεκ είκαζ δοκαηή δ αυζηδζδ. 



 

92 
 

 Γαθαηημπαναβςβζηά γχα  

Γζα ηα βαθαηημπαναβςβή ηα γχα δ πενίμδμξ δ μπμία λεηζκάεζ δ πθήνδ ζίηζζδ ημοξ είκαζ 2 

εαδμιάδεξ πνζκ απυ ημκ ημηεηυ ηαζ ηεθεζχκεζ ζηα ηέθδ ημο Εμοκίμο Έηζζ θμζπυκ βζα ηα γχα 

βαθαηημπαναβςβήξ έπμοιε ιέζα ζηδ βαθαηηζηή πενίμδμ ηνεζξ οπμπενζυδμοξ: 

Γαιαθηηθή πεξίνδνο 

 Δ πνχηδ είκαζ απυ ηα ηέθδ Οηηςανίμο ανπέξ Νμειανίμο έςξ ηαζ Ώνπέξ 

Εακμοανίμο πενίπμο εηαηυκ είημζζ (120) διενμθμβζαηέξ διένεξ υπμο ημ ημπάδζ δζαηνέθεηαζ 

ιε (Γ) 600gr ιείβια Ώ βαθαηημπαναβςβήξ ηαζ 1ηζθά πενίπμο ηνζθφθθζ. (Γ): 600g/δι× 

120δι × 120 γχα = 8.640 ηζθά ηαζ (ΥΓ): 1ηζθυ × 120δι × 120 γχα = 14.400 ηζθά  

 Δ δεφηενδ βζα 120 διένεξ απυ ημκ Εακμοανίμο έςξ ηαζ ηέθδ Ώπνζθίμο ημ ζζηδνέζζμ 

πενζθαιαάκεζ 600g ιείβιαημξ Ώ ηαζ δ ηάθορδ ηςκ δζαηνμθζηχκ ακαβηχκ ζε πμκδνμεζδείξ 

γςμηνμθέξ (ΥΓ) επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ πνήζδ ημο αμζηυημπμο. (Γ): 600g/δι× 120δι × 120 γχα= 

8.640 ηζθά 

 Δ ηνίηδ πενίμδμξ είκαζ απυ ηζξ ανπέξ ΜαΎμο ιέπνζ ηαζ ηα ιέζα Εμοκίμο πενίπμο βζα 40 

διενμθμβζαηέξ διένεξ υπμο ημ ημπάδζ δζαηνέθεηαζ ιε ημ ιείβια ΐ ηαζ ιε ηδ αυζηδζδ. (Γ): 

600g/δι× 40δι × 120 γχα= 2.880 ηζθά  

Γζα ημ ζφκμθμ ηδξ βαθαηηζηήξ πενζυδμο: 

(Γ)=20.160 ηζθά ηαζ (ΥΓ)=14.400 ηζθά  

Ξεξά πεξίνδνο 

Δ λδνά πενίμδμξ δζανηεί πενίπμο ηνεζξ ιήκεξ δδθαδή 85 διένεξ είκαζ ζδιακηζηή ηαζ 

απαναίηδηδ βζα ημ ημπάδζ Καζ εζδζηά βζα ηα πνυααηα βαθαηημπαναβςβήξ δζυηζ λεημονάγεηαζ μ 

ιαζηυξ ηαζ ηα γχα πνδζζιμπμζμφκ ηα ενεπηζηά ζοζηαηζηά πμο θαιαάκμοκ βζα ηδ ζςζηή 

ακάπηολδ ημο ειανφμο ή ηςκ ειανφςκ πμο ιπμνεί κα ηοηθμθμνμφκ, έηζζ ημ γχμ ακαηηά ηζξ 

δοκάιεζξ ημο βζα ηδκ επζηείιεκδ βαθαηηζηή πενίμδμ. Γζα ηδκ πενίμδμ αοηή ημ ζζηδνέζζμ ηςκ 

γχςκ πενζθαιαάκεζ 700gr ηανπυ ανααμζίημο βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ζοιποηκςιέκςκ γςμηνμθχκ 

ηαζ αυζηδζδ. 

(Γ):700g/δι× 85δι × 120 γχα=7.140ηζθά  

Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ηα ζημζπεία ημο ηεθαθαίμο 5 πμο αθμνμφκ ζηδκ απυδμζδ ζε ηεθζηυ 

πνμσυκ βάθα ημο γςζημφ ηεθαθαίμο εα δμφιε ηαζ άθθεξ παναιέηνμοξ πμο αθμνμφκ ημ γςζηυ 
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ηεθάθαζμ έηζζ χζηε κα ιπμνμφιε ιε ιζηνυ ζθάθια κα δμφιε ημοξ πίκαηεξ απμηεθεζιάηςκ ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ ηηδκμηνμθζηήξ εηιεηάθθεοζδξ, αθμφ πνμζδζμνίζμοιε ηζξ πμζυηδηεξ ημο ηεθζημφ 

πνμσυκημξ ηαζ ηζξ ακαβάβμοιε ζε γχμ ακά ιήκα, ηυηε εα πνμζδζμνίζμοιε ηζξ δζαηνμθζηέξ 

ακάβηεξ ηςκ γχςκ ακά έημξ ηαζ αθέπμκηαξ πμζεξ απυ αοηέξ ηαθφπημκηαζ απυ ημ αμζηυημπμ ηαζ 

πυζμ ζοιπθδνχκμοιε ιε ζοιποηκςιέκεξ γςμηνμθέξ ιε ημ ιείβια Ώ ηαηά ηδ βαθαηηζηή πενίμδμ 

ηαζ ιε ημ ιίβια ΐ ηδκ πενίμδμ ηςκ μπεζχκ. Έηζζ θμζπυκ αθέπμοιε ζημκ πίκαηα 6.1.2. ηδκ 

πανάεεζδ υθςκ αοηχκ ηςκ ζημζπείςκ 

Πίκαηαξ 6.1.2: Παναβςβζηά ζημζπεία ηδξ ηηδκμηνμθζηήξ εηιεηάθθεοζδξ  

Ώνζειυξ Κνζχκ  6 

Ώνζε. Γχςκ πμο δζαηνέθμκηαζ   150 

Ών. γχςκ βαθαηημπαναβςβήξ  120 

Μ.Ο. Πμζυηδηαξ βάθαηημξ ζε ηζθά /ηεθαθή/διένα 

άιεθλδξ  
1,464 

οκμθζηή πμζυηδηα βάθαηημξ εηι/ζδξ (Κζθά/έημξ) 35.150 

Μ.Ο. πενζεηηζηυηδηαξ βάθαηημξ ζε θζπανά ηαζ 

πνςηεΎκεξ (%) 
13,15 

Πμζυηδηα γςμηνμθχκ ηζθά/έημξ  ζε αιεθβυιεκα  (Γ):27.300 

(ΥΓ): 14.400 

Ώνζειυξ γχςκ ακηζηαηάζηαζδξ  24 

Πμζυηδηα γςμηνμθχκ ηζθά/έημξ  ζε αικάδεξ 

ακηζηαηάζηαζδξ  

(Γ): 4.380 

(ΥΓ): 1000 

Πμζυηδηα γςμηνμθχκ ηζθά/έημξ ζε ηνζμφξ  (Γ): 1.512 

 (ΥΓ):1.260 

οκμθζηή πμζυηδηα (ΥΓ) ζε ηζθά  16.660 

οκμθζηή πμζυηδηα (Γ) ζε ηζθά 33.192 

Ώνζειυξ βεκκδεέκηςκ αικχκ 140 

Ώνζειυξ γχςκ πμο απεαίςζακ  26 

Πμζμζηυ πμθοδοιίαξ (%) 1,17 

 

Πμζμζηυ εκδζζιυηδηαξ κεμβέκκδηςκ ανκζχκ (%) 5,38 
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Ώνζειυξ πςθδεέκηςκ (θάβζμ) 90 

 

Δ πανμφζα ηηδκμηνμθζηή εηιεηάθθεοζδ ειπμνεφεηαζ ημ βάθα, ημ ηνέαξ, ημ ιαθθί ηαζ ηδκ 

ημπνζά, ημ ηφνζμ πνμσυκ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ υιςξ είκαζ ημ βάθα ημ μπμίμ πςθείηαζ ζηδκ 

βαθαηημαζμιδπακία 0,90 εονχ. Βπίζδξ δ επζπείνδζδ ειπμνεφεηαζ ημ ηνέαξ ημ μπμίμ πςθείηαζ 

ζημκ έιπμνμ 4,20 εονχ ημ ηζθυ ηαζ δ ημπνζά επίζδξ πςθείηαζ ζε έιπμνμ βζα 0,13 εονχ ημ ηζθυ. 

Βπίζδξ δ επζπείνδζδ αβμνάγεζ ηζξ γςμηνμθέξ είηε ζοιποηκςιέκεξ είηε πμκδνμεζδείξ ηδκ πενίμδμ 

πμο μζ ηζιέξ ηςκ πνχηςκ οθχκ είκαζ παιδθά ηαζ ιάθζζηα ηζξ αβμνάγεζ ζημ ζφκμθυ ημοξ βζα ημ 

έημξ πεηοπαίκμκηαξ ηαθφηενεξ ηζιέξ. Σμ ζφκμθμ θμζπυκ ημο ηυζημοξ ηςκ γςμηνμθχκ ηαζ ημο 

ηυζημοξ πχθδζδξ ηςκ αβαεχκ ηδξ επζπείνδζδξ υπςξ ηαζ ημ ζοκμθζηυ ηυζημξ αοηχκ θαίκμκηαζ 

ζημκ πίκαηα 6.1.3. 

Πίκαηαξ 6.1.3: Ώλία αβαεχκ – ενβαζίαξ  

Σηκή πώιεζεο Γάιαθηνο  (€/θηιό) 0,90 

Σζιή πχθδζδξ ανκζχκ ζθάβζμ  (€/kg) 4,20 

Σζιή πνμααηίκαξ βένζηδξ (εονχ/πνμααηίκα) 60,00 

ηζιή πχθδζδξ ημπνζάξ(€/kg) 0,13 

ΜΟ Σζιή αβμνάξ (Γ)(€/kg) 0,37 

ΜΟ Σζιή αβμνάξ (ΥΓ) (€/kg) 0,22 

Σεηιανηή αιμζαή (€/χνα) 3,40 

 

Γζα ηδκ εφνοειδ θεζημονβία ηδξ ηηδκμηνμθζηήξ ιμκάδαξ δφμ άκενςπμζ ενβάγμκηαζ απυ 

ημζκμφ ηαζ απαζημφκηαζ 4.500 χνεξ μζημβεκεζαηήξ ενβαζίαξ/έημξ υπςξ επίζδξ ηαζ δ πνήζδ ηςκ 

πενζμπχκ αυζηδζδξ μζ μπμίεξ υπςξ εα δμφιε ηυζμ ζηδκ ακάθοζή ημοξ υζμ ηαζ ζηδκ 

ημζημθυβδζδ, είκαζ ζδιακηζηυξ πανάβμκηαξ ηςκ εζυδςκ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ 

6.2 Αλάιπζε δηαηξνθηθήο αμίαο  βνζθνηόπνπ. 
 

Δ δζαηνμθζηή αλία ημο αμζηυημπμο ελανηάηαζ απυ ηδ δζαεέζζιδ αυζηδζζιδ φθδ αθθά ηαζ 

απυ ηδκ πμζυηδηά ηδξ. Γζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ πμζυηδηαξ ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ηδξ αμζηήζζιδξ 

φθδξ, αημθμοεήεδηε δ παναηάης δζαδζηαζία επίζδξ ιε ηδκ αμήεεζα ηςκ ηθςαχκ πμο 
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ακαθένεδηακ ζημ ηεθάθαζμ 5 ηαζ πνμζδζμνίζηδηε δ λδνά μοζία ζε βναιιάνζα. Έπεζηα έβζκε 

ακαβςβή ζε ηζθά ακά ζηνέιια, επίζδξ πνμζδζμνίζηδηε ηαζ δ πμζυηδηα ηδξ πθυδξ πμο 

ηαηακαθχκεζ έκα γχμ δδθαδή ιία πνμααηίκα ζηδ δζάνηεζα ιίαξ διέναξ. Γζα κα πνμζδζμνίζμοιε 

θμζπυκ ηδ δοκαηυηδηα ημο αμζηυημπμο αθθά ηαζ ηδκ πμζυηδηα ηδξ αμζηήζζιδξ φθδξ 

πνδζζιμπμζήεδηακ 5 ηθςαμί δζαζηάζεςκ Μήημξ x Πθάημξ x Όρμξ  0,50m x 0,50m x 0,50m 

δδθαδή 0,25m
2
 μ ηάεε ηθςαυξ. 

Ζ δηαδηθαζία 

Οζ ηθςαμί ημπμεεηήεδηακ ηαηά ημοξ πεζιενζκμφξ ιήκεξ ζε πέκηε ζδιεία ζε υθδ ηδκ 

έηηαζδ ημο αμζηυημπμο ηαζ έιεζκακ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ αυζηδζδξ πνμηεζιέκμο κα 

πνμζηαηεφζμοκ ηζξ επζθάκεζεξ απυ ηδκ αμζηή ηςκ γχςκ. Σμοξ εενζκμφξ ιήκεξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα 

ημκ Εμφθζμ επζζηεθηήηαιε ημοξ ηυπμοξ υπμο ήηακ ημπμεεηδιέκμζ μζ ηθςαμί ηαζ παναηδνήζαιε 

υηζ ηα θοηά πμο οπήνπακ βφνς απυ ημοξ ηθςαμφξ είπακε ηαηακαθςεεί πθήνςξ απυ ημ ημπάδζ 

έηζζ αθαζνέζαιε ημοξ ηθςαμφξ ηαζ ηυραιε ημκηά ζηδ νίγα ημοξ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ θοηχκ ημ 

ημπμεεηήζαιε ζε πανημζαημφθεξ ηαζ ημ πήβαιε ζημ ενβαζηήνζμ εηεί ιεηνήεδηε δ οβναζία ημο 

ημπμεεηχκηαξ ημ οθζηυ ζε εάθαιμ λήνακζδξ ζημοξ 60
μ
 C βζα 48 χνεξ χζηε κα ελαηιζζηεί δ 

οβναζία. Βπεζηα γοβίζαιε  ημ πενζεπυιεκμ ηαζ δζαπζζηχζαιε υηζ ηαηά ιέζμ υνμ ζε ηάεε ηθςαυ 

πενζέπμκηακ 100 βναιιάνζα λδνάξ μοζίαξ (100βν ΞΟ). 

πλνιηθή δηαζέζηκε βόζθεζε  

Δ ζοκμθζηή δζαεέζζιδ δ αμζηήζζιδ φθδ δίκεηαζ απυ ηδκ ελήξ ελίζςζδ: 

ΑΐΤ= ΞΟ(Kg/ζην) × πμζμζηυ πνδζζιμπμίδζδξ × φκμθμ εηηάζεςκ (ζην). 

Γζα ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ παναβςβήξ λδνάξ μοζίαξ ζε ηζθά ακά ζηνέιια ανήηαιε υηζ: 

ε ηάεε ηθςαυ πενζέπμκηαζ 100g ΞΟ ηαζ έπεζ ειααδυ 0,25m
2
 ζημ 1 m

2
 400g ΞΟ ηαζ ζημ 

1ζην 400kg ΞΟ μπυηε: δ ΑΐΤ= 400 (kg ΞΟ/ζην) × 55% × 180 (ζην)= 39.600 kg ΞΟ 

ΓΒΤ= 39.600 kg ΞΟ 

Σμ ημπάδζ αυζηεζ ζημ αμζηυημπμ 270 ιένεξ ημ πνυκμ ηαζ απμηεθείηαζ απυ 120 γχα μπυηε 

ζε 270 διένεξ ημ ηάεε πνυααημ ηαηακαθχκεζ: 39.600 kg ΞΟ/120γχα=330 kg ΞΟ/γχμ. 

Αδθαδή 330/270= 1,2 kg ΞΟ/γχμ/διένα  
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Γκςνίγμοιε υηζ 1 ηζθυ πθυδξ θοζζηήξ αμζηήξ πενζέπεζ 0,2Kg ΞΟ , 1,07 ΜJ ΚΒΓ, 31g ΟΏΟ 

ηαζ 50g ΕΟ 

Με ηδ αμήεεζα ηδξ ακαθμβζηυηδηαξ πνμηφπηεζ υηζ ημ ηάεε πνυααημ ηαηακαθχκεζ 6kg πθυδξ 

ηδκ ήιενα. 

Κάεε γχμ πνμζθαιαάκεζ ηδκ διένα 6kg πθυδξ ιε ηα ελήξ δζαηνμθζηά παναηηδνζζηζηά: 6kg 

πθυδξ θοζζηήξ αμζηήξ πενζέπμοκ 1,2kg ΞΟ , 6,42 ΜJ ΚΒΓ, 186g ΟΏΟ ηαζ 300g ΕΟ. 

Έηζζ θμζπυκ έπμοιε ηδκ δζαηνμθζηή αλία ημο αμζηυημπμο δ μπμία θεζημονβεί 

ζοιπθδνςιαηζηά ζημ ααζζηυ ιαξ ζζηδνέζζμ. 

6.3 Αλάγθεο δηαηξνθήο γηα θάζε πξόβαην γαιαθηνπαξαγσγήο. 
 

Γζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ακαβηχκ δζαηνμθήξ ημο ηάεε γχμο εα πνδζζιμπμζήζμοιε ηζξ 

ααζζηέξ ακάβηεξ ζοκηήνδζδξ ιε ηδ πνήζδ αμζηυημπμο ηαζ ηζξ ακάβηεξ ηδξ βαθαηημπαναβςβήξ. 

Βπίζδξ βζα ηδκ μνευηδηα ηςκ απμηεθεζιάηςκ εα πνδζζιμπμζδεεί δ δζυνεςζδ πμο δίδεηαζ απυ 

ηδκ ελίζςζδ Α=(0,28+0,12×θ)×Γ. Βπίζδξ εα πμθθαπθαζζαζηεί ιε ημ ιέζμ υνμ βάθαηημξ 

διενδζίςξ ηαηά ηδκ βαθαηηζηή πενίμδμ έηζζ χζηε κα έπμοιε ημκ δζμνεςιέκμ ζοκηεθεζηή έπεζηα 

εα ηαηανηζζηεί μ πίκαηαξ ιε ηζξ ακάβηεξ βζα ημ ηάεε πνυααημ ηαζ ζημ ζφκμθμ ηςκ ακαβηχκ ημο 

ηάεε γχμο εα αθαζνεεμφκ δ δζαηνμθζηή αλία ημο αμζηυημπμο αθθά ηαζ ημο ιίβιαημξ 

βαθαηημπαναβςβήξ βζα κα δμφιε ηζ οπμθείπεηαζ. 

Σα ζημζπεία πμο εα πνεζαζημφιε βζα κα ζοιπθδνχζμοιε ημκ παναηάης πίκαηα είκαζ ηα 

ελήξ: μ ιέζμξ υνμξ ζςιαηζημφ αάνμοξ ημο ημπαδζμφ πμο είκαζ 60 ηζθά, δ δζμνεςιέκδ πμζυηδηα 

βαθαηημπαναβςβήξ Α ηαζ μζ ααζζηέξ ακάβηεξ ζοκηήνδζδξ ιε ηδ πνήζδ αμζηυημπμο. 

Α= (0,28+0,12×θ)×Γ=(0,28+0,12×7)×1,5=1,7 Kg βάθ.. Μ.Ο ςι. ΐ=60 Kg, Α=1,7 kg 

βάθαηημξ  

Πίκαηαξ 6.3: Αζαηνμθζηέξ ακάβηεξ ηάεε πνμααηίκαξ ηαζ ηάθορδ απυ ηδ δζαηνμθή.  

  
Kg ΞΟ ΜJ ΚΕΓ g ΟΑΟ 

Α 
Ανάγκεσ ςυντήρηςησ 

(365ημ.) 1,2 6,5 80 

Β ανάγκεσ γαλ/κήσ περιόδου 0,85 7,14 238 

Γ Σφνολο αναγκϊν  2,05 13,64 318 

     Δ 7kg χλόησ  1,4 7,5 217,9 
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Ε 600g Μείγμα Γαλακτ/γωγήσ 0,5 6,1 100 

Σ
Τ Σφνολο προς/ψησ  1,9 13,6 317,86 

     Γ
-ΣΤ Συνολικό υπόλ. 0,14 0,02 0,14 

 

Παναηδνμφιε απυ ημκ πίκαηα 6.3 υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ ηηδκμηνμθζηή εηιεηάθθεοζδ 

ηαθφπηεζ ημ 90% ζε kg ΞΟ, 98% ζε ΜJ ΚΒΓ ηαζ ημ 90% ζε g ΟΏΟ ζημ ζφκμθμ ημκ 

δζαηνμθζηχκ ακαβηχκ ημο βαθαηημπαναβςβζημφ ημπαδζμφ ςξ πνμξ ηα ηνία δζαηνμθζηά ζημζπεία 

πμο ιεθεηά δ πανμφζα ενβαζία.  

ηδ ζοβηεηνζιέκδ ηηδκμηνμθζηή εηιεηάθθεοζδ ιεθεηήζαιε ηα ηνία ααζζηά ζημζπεία ηδξ 

δζαηνμθήξ ιέζα ζηα μπμία πενζθαιαάκεηαζ δ εκένβεζα ηαζ μζ πνςηεΎκεξ πμο εα πνέπεζ κα έπεζ 

δζαηνμθή ηςκ πνμαάηςκ πνμηεζιέκμο κα ζηακμπμζμφκηαζ μζ δζαηνμθζηέξ ημοξ ακάβηεξ ηαζ δ 

εογςία. Βπζπνυζεεηα ακαθφμοιε ηαζ ημκ πίκαηα 6.3.1 ηςκ μζημκμιζηχκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ 

ζοβηεηνζιέκδξ επζπείνδζδξ δ μπμία πεηοπαίκεζ ηα ακςηένς πμζμζηά ζε εέιαηα ηαθφρδξ 

δζαηνμθζηχκ ακαβηχκ 

Πίκαηα 6.3.1 Οζημκμιζηχκ Ώπμηεθεζιάηςκ  

 
Οικονομικό αποηέλεζμα Τύπος σπολογιζμού Ποζό 

Ακαθάριζηη πρόζοδος [Σςν. Αξία Πωλήζεων+Σςν. Επιδοηήζειρ]                  
38.669,20 €  

Καθαρό κέρδος [Ακαθ. Ππορ.-Σςν. Παπαγ. Δαπανών] -                  
1.962,06 €  

Ακαθάριζηο κέρδος [Ακαθ. Ππορ.-Σςν. Μεη.Δαπάνερ 
Παπαγ.] 

                 
19.859,46 €  

Γεωργικό ειζόδημα 
παραγωγού 

[Ακαθ. Ππορ.-Σςν. Εμθαν.Δαπάνερ 
Παπαγ.] 

                 
19.119,77 €  

Καθαρή πρόζοδοςή 
πρόζοδος κεθαλαίοσ 

[Καθ. Κέπδορ+Τόκοι+Ενοίκια]                     
3.819,77 €  

Αποδοηικόηηηα 
κεθαλαίοσ(%) 

[Καθ. Πποζοδορ/Μ.Ε.Κ.] 
10,36% 

Πρόζοδος καθαρής 
περιοσζίας 

[Καθ. Πποζοδορ-(Τόκοι ξένος 
κεθ.+Ενοικ. Ξένηρ γήρ)] 

                    
3.819,77 €  

Αποδοηικόηηηα ιδίοσ 
κεθαλαίοσ 

[Πποζοδ. Καθ. Πεπ./Μ.Ε.Κ. ιδίος κεθ] 
10,36% 

Εγγειος πρόζοδος [Καθ. Κέπδορ+Ενοικ. Εδάθοςρ] -                  
1.862,06 €  

Πρόζοδος εργαζίας [Καθ. Κέπδορ+Αμοιβ. Επγαζίαρ]                  
13.949,94 €  
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Λαιαάκμκηαξ οπυρδ ημοξ πίκαηεξ 6.3 ηαζ 6.3.1 παναηδνμφιε υηζ δ ζοβηεηνζιέκδ 

ηηδκμηνμθζηή εηιεηάθθεοζδ ηαθφπηεζ ιενζηχξ ηζξ δζαηνμθζηέξ ακάβηεξ ημο ημπαδζμφ ηαζ δ 

απμδμηζηυηδηα ηδξ. ζμ αθμνά ηδκ ηαεανή πνυζμδμ εα πνέπεζ κα αεθηζςεεί θαιαάκμκηαξ 

οπυρδ αέααζα ηα μζημκμιζηά δεδμιέκα αθέπμοιε υηζ, δ επζπείνδζδ δεκ ηάκεζ ηαθή αλζμπμίδζδ 

ηςκ ηεθαθαίςκ ηδξ υπςξ επίζδξ ηαζ ηδξ δοκαιζηυηδηαξ ηδξ ζε γςζηυ ηεθάθαζμ δδθαδή. Δ 

ζοβηεηνζιέκδ επζπείνδζδ εα πνέπεζ κα αολήζεζ ημκ ανζειυ ηςκ γχςκ πμο πνδζζιμπμζεί ηαζ ηδκ 

παναβςβή ηδξ ζε βάθα πνμηεζιέκμο ημ ηαεανυ ηένδμξ κα είκαζ εεηζηυ ηαζ δ αλζμπμίδζδ ηςκ 

ηεθαθαίςκ κα λεπενκά ημ 5% ακ ηαζ μζ μζημκμιζημί πανάιεηνμζ πμο ελεηάζαιε 

δζαθμνμπμζμφκηαζ πνυκμ ιε ημ πνυκμ. Άθθδ ιζα εκένβεζα αεθηίςζδξ βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ 

επζπείνδζδ εα είκαζ ημ ζφκμθμ ηςκ γςμηνμθχκ πμο πνδζζιμπμζεί ημο δδθαδή κα ιπμνεί κα 

πεηφπεζ ηδ ιέβζζηδ δοκαηή παιδθυηενδ ηζιή πμο ιπμνεί ιέζα ζημ πνυκμ έηζζ χζηε κα ιεζχζεζ ηα 

έλμδα ηδξ επίζδξ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ παναβςβήξ ζε πμζυηδηα βάθαηημξ εα ιπμνεί κα πνμαεί ζε 

αλζμπμίδζδ ημο πνμσυκηςκ ηδξ δ ίδζα είηε ηάκμκηαξ ιία ηθεζζηή ζοκενβαζία ιε ηάπμζμ 

ενβμζηάζζμ ηοπμπμίδζδξ ή αθθάγμκηαξ ημοξ αβμναζηέξ ηδξ. 

διακηζηυ νυθμ ζε αοηά ηα μζημκμιζηά απμηεθέζιαηα παίγεζ δ πνήζδ ημο αμζηυημπμο 

δζυηζ ηαθφπηεζ ζπεδυκ μθυηθδνμ ημ πμζμζηυ ηςκ ακαβηχκ ηςκ γχςκ ζε πμκδνμεζδείξ γςμηνμθέξ 

πμο ζδιαίκεζ υηζ δ επζπείνδζδ ςθεθείηαζ απυ ηδ πνήζδ ημο αμζηυημπμο ηαζ ιεζχκεζ ηα έλμδα ηδξ 

ζε ακηίεεηδ πενίπηςζδ εάκ δ ζοβηεηνζιέκδ ηηδκμηνμθζηή εηιεηάθθεοζδ δεκ πνδζζιμπμζμφζε 

αμζηυημπμ εα έπνεπε κα ακηζηαηαζηήζεζ ηζξ πμκδνμεζδείξ γςμηνμθέξ μζ μπμίεξ είκαζ απαναίηδηεξ 

βζα ηδκ πέρδ. διακηζηή δζαθμνμπμίδζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ εα πνμηφρεζ 

εάκ βίκεζ ζοζηδιαηζηυηενδ πνήζδ ηαζ αεθηίςζδ ημο αμζηυημπμο. ημ ακηζηείιεκμ αοηυ 

πενζθαιαάκμκηαζ δ θίπακζδ ημο αμζηυημπμο ιε ηαηάθθδθμ ζοκδοαζιυ ακυνβακςκ ζημζπείςκ δ 

μπμία ηαη‘ εθάπζζημκ δζπθαζζάγεζ ηδκ παναβςβή ηδξ πθςνμιάγαξ. Έκα επζπθέμκ επίπεδμ 

αεθηίςζδξ ζηδκ παναβςβή ηαζ ζηδκ πμζυηδηα ημο αμζημηυπμο επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ ζπμνά 

ηαηάθθδθςκ κμιεοηζηχκ θοηχκ ακ ηαζ δ ζημπζιυηδηα αοηήξ ηδξ δνάζδξ πνέπεζ κα αλζμθμβδεεί 

μζημκμιζηά. Σέθμξ ζδιακηζηή ελμζημκυιδζδ πυνςκ ηαζ αεθηίςζδ ηςκ μζημκμιζηχκ ηδξ 

εηιεηάθθεοζδξ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιε ηδκ πνήζδ θναηηχκ βζα ηδκ απμθοβή ηδξ δαπάκδξ 

πμίιακζδξ ηςκ γχςκ ηαηά ηδ αυζηδζδ. 
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6.4 Σερλννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα από ηε κε ρξήζε βνζθνηόπνπ. 

πςξ έπμοιε ακαθένεζ ιέπνζ ζηζβιήξ μ αμζηυημπμξ ηαθφπηεζ ζπεδυκ ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ 

ηςκ δζαηνμθζηχκ ακαβηχκ ημο ημπαδζμφ ζε πμκδνμεζδείξ γςμηνμθέξ. Βάκ δεκ πνδζζιμπμζμφιε 

ημκ αμζηυημπμ ηυηε εα πνέπεζ κα ακηζηαηαζηήζμοιε ηζξ πμκδνμεζδείξ γςμηνμθέξ ιε ηνζθφθθζ, 

άπονα ζίημο, ή μπμζεζδήπμηε άθθεξ απυ ημ ειπυνζμ. Πμο ζδιαίκεζ υηζ εα επζαανφκμοιε ηδκ 

επζπείνδζδ ιε επζπθέμκ ηυζημξ βζα ηδκ αβμνά ηςκ πμκδνμεζδχκ γςμηνμθχκ. Βπίζδξ εα πνεζαζηεί 

κα ακαθφζμοιε πεναζηένς ηζξ δζαηνμθζηέξ ακάβηεξ ηςκ πνμαάηςκ πνμηεζιέκμο κα 

δζαπζζηχζμοιε εάκ ιε ηδ ιδ πνήζδ ημο αμζηυημπμο δδιζμονβείηαζ ηεκυ ηαζ ζε ηάπμζα απυ ηα 

ζοζηαηζηά ζε πνςηεΎκεξ, αιζκμλέα, αζηαιίκεξ ηαζ ζπκμζημζπεία. Ο αμζηυημπμξ πνδζζιεφεζ ηαζ ςξ 

πνμαφθζμξ πχνμξ βζα ηα πνυααηα ηζξ χνεξ πμο εα πνέπεζ κα ανίζημκηαζ έλς απυ ημ ζηάαθμ ηυζμ 

βζα ηδκ εογςία ημοξ, υζμ ηαζ βζα ηζξ ενβαζίεξ ηαεανζζιμφ ηαζ ζοκηήνδζδξ ημο ζηάαθμο. Βπεζδή 

δ επζπείνδζδ δεκ δζαεέηεζ ιεβάθμ πχνμ πνμαοθζζιμφ ηςκ γχςκ, αοηυ ημκ πχνμ ημκ ελαζθαθίγεζ 

υηακ ηα πνυααηα ανίζημκηαζ ζημ αμζηυημπμ ηαζ παναιέκμοκ ανηεηέξ χνεξ ηδξ διέναξ. Θα 

πνέπεζ θμζπυκ κα αβμναζημφκ δ κα κμζηζαζημφκ δζπθακέξ εηηάζεζξ μζ μπμίεξ εα έπμοκ επίζδξ 

ανηεηυ ηυζημξ βζα ηδκ επζπείνδζδ. ημοξ παναηάης πίκαηεξ 6.4 ηαζ 6.4.1 εα δμφιε πχξ 

δζαιμνθχκμκηαζ ηυζμ ηα μζημκμιζηά απμηεθέζιαηα υζμκ ηαζ μζ εθθείρεζξ ηςκ δζαηνμθζηχκ 

ακαβηχκ απυ ηδ ιδ πνήζδ ημο αμζημηυπμο. 

Πζκάηαξ 6.4: Αζαηνμθζηέξ ακάβηεξ ηάεε πνμααηίκαξ ηαζ ηάθορδ απυ ηδ δζαηνμθή πςνίξ ηδ 

πνήζδ αμζημηυπμο 

  
Kg ΞΟ ΜJ ΚΕΓ g ΟΑΟ 

Α Ανάγκεσ ςυντήρηςησ (365ημ.) 1,2 6,5 80 

Β ακάβηεξ βαθ/ηήξ πενζυδμο 0,85 7,14 238 

Γ Σφνολο αναγκϊν  2,05 13,64 318 

 
    Δ 7kg πθυδξ  0 0 0 

Ε 600g Μείβια Γαθαηη/βςβήξ 0,5 6,2 100 

ΣΤ 
φκμθμ πνμζ/ρδξ  0,7 6,2 100 

Γ-ΣΤ οκμθζηυ οπυθ. 1,55 7,44 218 

οιπθδνςιαηζηυ ζζηδνέζζμ 

 
800g Μείβια Γαθαηη/βςβήξ 0,66 8,14 134 

 
1.200 g ακυ ιδδζηήξ  1,02 4,92 174 

 200 g Άπονα ηνζεήξ  0,17 0,64 7 

 φκμθμ πνμζ/ρδξ  1,85 13,7 315 

 Νέμ οκμθζηυ οπυθ. 0,2 0 3 
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Παναηδνμφιε θμζπυκ υηζ ακ ιδδεκίζμοιε ηδ βναιιή Α πμο αθμνά ζημ αμζηυημπμ ηυηε ημ 

έθθεζιια ιεβαθχκεζ πενίπμο αββίγεζ ημ 50% ζηα ηνία ααζζηά ζημζπεία δζαηνμθήξ πμο ιεθεηάιε. 

Ώοηυ ημ έθθεζιια εα πνέπεζ βζα ηδκ μνεή θεζημονβία ηδξ ηηδκμηνμθζηήξ εηιεηάθθεοζδξ ηαζ ηδκ 

ζςζηή αλζμπμίδζδ ημο γςζημφ ηεθαθαίμο κα ηαθοθεεί ιε πμκδνμεζδείξ γςμηνμθέξ μζ μπμίεξ εα 

ηζξ πνμιδεεοημφιε απυ ημ εθεφεενμ ειπυνζμ υπςξ επίζδξ εα πνέπεζ κα βίκεζ κέα ιεθέηδ ζημ 

ζζηδνέζζμ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ πνμηεζιέκμο κα ηαηανηζζηεί μνευηενδ δ πνήζδ ηυζμ ηςκ 

ζοιποηκςιέκςκ υζμ ηαζ ηςκ πμκδνμεζδχκ γςμηνμθχκ ζηδκ πνμηεζιέκδ πενίπηςζδ δ επζπείνδζδ 

έπεζ ηαηαθένεζ κα πεηφπεζ παιδθυ ηυζημξ ζηζξ ζοιποηκςιέκεξ γςμηνμθέξ θυβς ζφιααζδξ ιε 

ζοβηεηνζιέκδ εηαζνία ημο ειπμνίμο. Οπυηε βζα κα ηαθφρεζ ημ ηεκυ πμο δδιζμονβείηαζ ζηζξ δεκ 

έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα αθθάλεζ ηδκ πμζυηδηα ηςκ ζοιποηκςιέκςκ γςμηνμθχκ (ιείβια 

βαθαηημπαναβςβήξ) μπυηε εα πνέπεζ κα πνμαεί ζε αφλδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο ιείβιαημξ ηαζ 

αβμνά πμκδνμεζδχκ γςμηνμθχκ απυ ημ ειπυνζμ υπςξ ηνζθφθθζ άπονα ζίημο άπονα ανχιδξ ηαζ 

άθθςκ πνμηεζιέκμο κα ηαθφρεζ αοηυ ημ ηεκυ μζ πμζυηδηεξ δδθαδή ιεηααάθθμκηαζ ςξ ελήξ: 

Δ ζοκμθζηή πμζυηδηα πμκδνμεζδχκ γςμηνμθχκ πμο δίκεζ δ εηιεηάθθεοζδ ιε ηδ πνήζδ ημο 

αμζηυημπμο είκαζ: οκμθζηή πμζυηδηα (ΥΓ) ζε ηζθά 16.660. 

Με ζημπυ κα ηαθοθεεί αοηυ ημ δζαηνμθζηυ ηεκυ πμο δδιζμονβείηαζ απυ ηδκ ιδ πνήζδ ημο 

αμζηυημπμο δ επζπείνδζδ εα πνμαεί ζηδκ πμνήβδζδ γςμηνμθχκ ηζξ μπμίεξ εα ηζξ πνμιδεεοηεί 

απυ ημ εθεφεενμ ειπυνζμ βζα κα ηαθφρμοκ ηζξ ακάβηεξ μζ μπμίεξ παίγμοκ ηαεμνζζηζηυ νυθμ ζηδκ 

πέρδ ημο γχμο είκαζ δ αφλδζδ ημο ιείβιαημξ βαθαηημπαναβςβήξ απυ 600 βναιιάνζα ζε 800 

βναιιάνζα δ πνήζδ ζδιείςκ δζαημζίςκ βναιιανίςκ ζακυ ιδδζηήξ ηαζ 200 βναιιανίςκ άπονμ 

ηνοθήξ ημ ζοβηεηνζιέκμ ζζηδνέζζμ έπεζ ηαηανηζζηεί έπεζηα απυ ακάθοζδ ηςκ ακςηένς ζημζπείςκ 

ζημ ενβαζηήνζμ ηαζ πνδζζιμπμζήεδηε πνμηεζιέκμο κα ηαθφρεζ ηζξ δζαηνμθζηέξ ακάβηεξ ημο 

ημπαδζμφ υπςξ αοηέξ δζαιμνθχεδηακ ζημκ ακςηένς πίκαηα παναηδνμφιε υηζ ζηδκ λδνά μοζία 

έπμοιε έκα έθθεζιια 200 βναιιανίςκ ημ μπμίμ αέααζα είκαζ ζηακμπμζδηζηυ. Αζυηζ έπμοιε 

ιδδεκίζεζ ηζξ απαζηήζεζξ ημο γχμο ζε εκένβεζα ηαζ μθζηέξ αγςημφπεξ μοζίεξ επίζδξ ζηδκ λδνά 

μοζία ελαζθαθίζηδηε δ οθή ημο ζζηδνεζίμο βζα πμκδνμεζδείξ γςμηνμθέξ ζηακμπμζχκηαξ ηδκ 

ελίζςζδ minΞΟ ακ ΥΓ≥1% ςιαηζημφ αάνμοξ . Σμ ζοβηεηνζιέκμ ζζηδνέζζμ δίδεηαζ ηάεε διένα 

ζε ηάεε γχμ βζα 365 ιένεξ. Αδθαδή ιία πνμααηίκα ηνχεζ 1,2ηζθά ζακυ ιδδζηήξ ηαζ 0,2 ηζθά 

άπονα ηνζεήξ  διενδζίςξ βζα 365 ιένεξ Άνα δ ζοκμθζηή πμζυηδηα είκαζ 365 *120*1,4= 61.320 

kg. 
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Λαιαάκμκηαξ οπυρδ θμζπυκ αοηή ηδ κέα πμζυηδηα πμκδνμεζδχκ γςμηνμθχκ δ μπμία 

ακένπεηαζ ζε 61.320 kg ηαζ πνμζανιυγμκηαξ ηαηάθθδθα ηα κμφιενα ζημ πνυβναιια ηδξ 

ημζημθυβδζδξ παναηδνμφιε υηζ ηα μζημκμιζηά δεδμιέκα ιεηααάθθμκηαζ ζφιθςκα ιε ημκ πίκαηα 

6.4.1 

 

Πζκάηαξ 6.4.1: Οζημκμιζηά απμηεθέζιαηα ηδξ οπμ ιεθέηδ εηιεηάθθεοζδξ πςνίξ ηδ πνήζδ 

αμζημηυπμο. 

Οικονομικό 
αποηέλεζμα 

Τύπος σπολογιζμού Ποζό 

Ακαθάριζηη πρόζοδος 
[Σςν. Αξία Πωλήζεων+Σςν. 

Επιδοηήζειρ] 

                 38.669,20 

€  

Καθαρό κέρδος 
[Ακαθ. Ππορ.-Σςν. Παπαγ. 

Δαπανών] 

-                11.912,53 

€  

Ακαθάριζηο κέρδος 
[Ακαθ . Ππορ.-Σςν. Μεη. 

Δαπάνερ Παπαγ.] 

                    8.921,52 

€  

Γεωργικό ειζόδημα 
παραγωγού 

[Ακαθ. Ππορ.-Σςν. 
Εμθαν.Δαπάνερ Παπαγ.] 

                    8.491,10 

€  

Καθαρή πρόζοδοςή 
πρόζοδος κεθαλαίοσ [Καθ. Κέπδορ+Τόκοι+Ενοίκια] 

-                  6.808,90 

€  

Αποδοηικόηηηα 
κεθαλαίοσ(%) [Καθ. Ππόζοδορ/Μ.Ε.Κ.] 

-18,46% 

Πρόζοδος καθαρής 
περιοσζίας 

[Καθ. Πποζοδορ-(Τόκοι ξένος 
κεθ.+Ενοικ. Ξένηρ γήρ)] 

-                  6.808,90 

€  

Αποδοηικόηηηα ιδίοσ 
κεθαλαίοσ 

[Πποζοδ. Καθ. Πεπ./Μ.Ε.Κ. ιδίος 
κεθ] 

-18,46% 

Εγγειος πρόζοδος [Καθ. Κέπδορ+Ενοικ. Εδάθοςρ] 

-                11.812,53 

€  

Πρόζοδος εργαζίας [Καθ. Κέπδορ+Αμοιβ. Επγαζίαρ] 

                    3.884,72 

€  

 

Παναηδνμφιε θμζπυκ υηζ ιε ηδκ ιδ πνήζδ ημο αμζηυημπμο ημ ηυζημξ βζα ηδκ απυηηδζδ 

ηςκ γςμηνμθχκ ηυζμ ηςκ πμκδνμεζδχκ υζμ ηαζ ηςκ ζοιποηκςιέκςκ δζαδναιαηίγεζ ηαεμνζζηζηυ 

νυθμ βζα ηδκ πμνεία ηδξ ηηδκμηνμθζηήξ εηιεηάθθεοζδξ. Ώκαθοηζηυηενα ιε ηδ ιδ πνήζδ ημο 

αμζηυημπμο πνεζάζηδηε κα ηαθφρμοιε ημ δζαηνμθζηυ ηεκυ πμο δδιζμονβήεδηε ζηζξ ακάβηεξ ηςκ 

πνμαάηςκ ιε πμκδνμεζδείξ γςμηνμθέξ μζ μπμίεξ εα ηζξ πνμιδεεουιαζηε απυ ημ ειπυνζμ 

παναηδνμφιε υηζ βζα κα ηαθφρμοιε πθήνςξ αοηέξ ηζξ δζαηνμθζηέξ ακάβηεξ δ πμζυηδηα ηςκ 
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πμκδνμεζδχκ γςμηνμθχκ πμο πνέπεζ κα πανέπμοιε ζηα γχα είκαζ οπεναμθζηά ιεβάθδ ηαζ ημ 

ηυζημξ ηδξ οπενααίκεζ ηαηά πμθφ ηα ηένδδ ηδξ επζπείνδζδξ αηυια. ημκ πίκαηα 6.4.1 πμο 

πανμοζζάγμκηαζ μζημκμιζηά απμηεθέζιαηα παναηδνμφιε υηζ υθμζ μζ δείηηεξ πμο αθμνμφκ ημ 

ηένδμξ, ημ ζοκηεθεζηήξ αλζμπμίδζδξ ηςκ ηεθαθαίςκ ηαζ ηςκ ηενδχκ είκαζ ανκδηζηή πνάβια πμο 

ζδιαίκεζ υηζ δ επζπείνδζδ είκαζ γδιζμβυκα. 
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