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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1. Συνοπτική περιγραφή υπάρχουσας κατάστασης  

Η Περιφέρεια Ηπείρου καταλαμβάνει το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, αποτελώντας 

πύλη εισόδου-εξόδου προς τα Βαλκάνια και τη Δυτική Ευρώπη. Περιλαμβάνει 4 Περιφερειακές 

Ενότητες-ΠΕ (Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας), με συνολική έκταση 9.203 τ.χλμ 

(6,9% της χώρας). Κύριο χαρακτηριστικό είναι η γεωμορφολογική της ποικιλία, καθώς υπάρχουν 

τέσσερις βασικές ζώνες: α) η παράκτια ζώνη των ΠΕ Πρεβέζης και Θεσπρωτίας, β) η ζώνη των 

ορεινών όγκων που εκτείνεται κατά μήκος του ανατολικού ορίου της ΠΕ Ιωαννίνων γ) η ζώνη 

γεωργικής γης , η οποία περιλαμβάνει το νοτιοδυτικό τμήμα της Περιφέρειας και δ) η ευρύτερη 

ζώνη των ορεινών και ημιορεινών περιοχών. 

Οι τρεις πυλώνες που μπορούν να μετασχηματίσουν την Ήπειρο σε κρίσιμο πόλο 

ανάπτυξης στον αγροδιατροφικό τομέα συγκριτικά με την υπόλοιπη χώρα, αλλά και με την 

Ευρωπαϊκή πραγματικότητα είναι η ανάπτυξη δομών για τον μετασχηματισμό της αλυσίδας 

αξίας των τροφίμων στο πλαίσιο της Μεσογειακής διατροφής, η δυνατότητα εφαρμογής 

τεχνολογιών αιχμής για την αυθεντικότητα, ποιοτική ανάδειξη και διακριτή επωνυμία των 

αγροτικών προϊόντων της και τέλος η καινοτομία στην γενετική με την εφαρμογή ολιστικών 

προγραμμάτων γενετικής των εκτρεφόμενων ζώων  για αύξηση της ποσότητας και βελτίωσης και 

ποιότητας του παραγόμενου κρέατος και γάλακτος. 

Σε κάθε περίπτωση η βασικότερη δραστηριότητα του πρωτογενή τομέα στην Περιφέρεια 

Ηπείρου είναι η κτηνοτροφία και ιδιαίτερα η αιγοπροβατοτροφία και η πτηνοτροφία. Μπορεί ο 

αριθμός των εκμεταλλεύσεων και των ζώων να παρουσιάζει πτωτική τάση αλλά αυξάνει το μέσο 

μέγεθος των εκμεταλλεύσεων (αριθμός ζώων προς αριθμό εκμεταλλεύσεων). Αναλυτικότερα, η 

Περιφέρεια για το 2009 καλύπτει το 22,1% των ζωικών εκμεταλλεύσεων και 7,4% του αριθμού 

των κεφαλών της χώρας. Ο μεγαλύτερος αριθμός κεφαλών καταγράφεται στα πουλερικά, ενώ 

ακολουθούν τα προβατοειδή και τα αιγοειδή, τάση που συμβαδίζει με αυτή της χώρας. 

Ενδεικτικό της δυναμικής της αιγοπροβατοτροφίας και της πτηνοτροφίας στην Περιφέρεια 

Ηπείρου είναι το γεγονός ότι στην Περιφέρεια συγκεντρώνεται το 10,7% των εκμεταλλεύσεων 

των προβατοειδών και το 7,4% των εκμεταλλεύσεων αιγοειδών της χώρας, σε ότι αφορά τον 

αριθμό κεφαλών στα πουλερικά η Περιφέρεια συγκεντρώνει το 28,8% των κεφαλών πουλερικών 

στο σύνολο της χώρας. Ο τομέας της χοιροτροφίας παρουσιάζει μια σημαντική δυναμική 

ιδιαίτερα στις Π.Ε. Πρέβεζας και Άρτας (τρίγωνο Φιλιππιάδας) με καθετοποιημένες και 
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ορθολογικά οργανωμένες μονάδες. Το ίδιο συμβαίνει και με τον τομέα της πτηνοτροφίας όπου 

αναπτύσσεται συνεχώς με κυρίαρχη την Π.Ε. Ιωαννίνων (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2009). 

Σε ό,τι αφορά στην παραγωγική κατεύθυνση των εκμεταλλεύσεων το 2016  έχουν 

καταγραφεί 29.462 γεωργικές εκμεταλλεύσεις εκ των οποίων οι 28.764 είναι εκμεταλλεύσεις με 

χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση. Σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2013 παρατηρείται μείωση 

3,6 %, στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις καθώς και 3,9% μείωση σε εκείνες με χρησιμοποιούμενη 

γεωργική έκταση. Από τις 29.462 γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι 7.281 είναι μεικτές, οι 18.338 

αμιγώς γεωργικές και οι 3,843 είναι αμιγώς κτηνοτροφικές. Σε σύγκριση με την καταγραφή του 

2013, το 2016 παρατηρείται μείωση 16,6% στις μεικτές, 2,8% στις αμιγώς γεωργικές και 3,5% στις 

αμιγώς κτηνοτροφικές. 

Τα ζώα που εκτρέφονται είναι βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι, πουλερικά κλπ κυρίως σε 

συστηματικές εκτροφές, αλλά και οικόσιτα. Με βάση στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2016, ο 

αριθμός των εκμεταλλεύσεων και των ζώων ανά κατηγορία έχει ως εξής: 1.103 βοοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις με 61.211 ζώα, 8.499 προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις με 559.771 ζώα, 4.261 

αιγοτροφικές εκμεταλλεύσεις με 149.790  ζώα, 327 χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις με 125.545 

ζώα, 10.505 πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με 9.829.539 πτηνά, 337 εκτροφές Ιπποειδών με 855 

ζώα, 268 κονικλοτροφικές εκμεταλλεύσεις με 4.057 και 556 μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις με 

51.353 κυψέλες. Σε σύγκριση με τα στοιχεία για το έτος 2013 στις βοοτροφικές εκμεταλλεύσεις 

παρατηρείται μια μείωση κατά 10,6%, στις προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις 12,1%, στις 

αιγοτροφικές εκμεταλλεύσεις 20,5%, στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις 35,4% και στις 

πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις 16,4%. Σε ότι αφορά στον αριθμό των ζώων των εκμεταλλεύσεων 

σε σύγκριση με τα στοιχεία του 2013 παρατηρείται αύξηση της τάξης του 1% στα βοοειδή, 

μείωση περίπου 10% στα πρόβατα, μείωση 4,4% στις αίγες, 5,5% στους χοίρους και 18,1% στα 

πουλερικά.  

1.1.1. Προβατοτροφία  

Ι) Η κατάσταση της προβατοτροφίας σε παγκόσμιο επίπεδο 

α) Αριθμός προβάτων 

Ο αριθμός των προβάτων, σύμφωνα με στοιχεία του FAO (2017), ανήλθε σε 1.202.430.935 

παγκοσμίως με την τελευταία 20-ετία, να έχει αυξηθεί κατά 160.242.121 (Διάγραμμα 1, Πίνακας 

1). 
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Διάγραμμα 1: Εξέλιξη του πληθυσμού προβάτων παγκοσμίως 

 

Πίνακας 1:  Εξέλιξη αριθμού προβάτων παγκοσμίως από το 1997 έως το 2017 

Έτος Αριθμός προβάτων Έτος Αριθμός προβάτων 

1997 1.042.188.814 2008 1.094.180.239 

1998 1.046.262.313 2009 1.073.441.734 

1999 1.056.236.725 2010 1.076.358.273 

2000 1.060.329.356 2011 1.098.524.838 

2001 1.037.722.598 2012 1.113.697.027 

2002 1.028.845.532 2013 1.133.024.999 

2003 1.037.053.857 2014 1.128.335.444 

2004 1.064.922.695 2015 1.176.887.852 

2005 1.094.585.763 2016 1.188.470.262 

2006 1.098.662.122 2017 1.202.430.935 

2007 1.109.329.727   
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Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του FAO, οι χώρες με το μεγαλύτερο αριθμό προβάτων 

κατά την 20-ετία 1997-2017 είναι η Κίνα, με μέσο όρο 146.683.432 πρόβατα και η Αυστραλία με 

101.141.778. Ακολουθούν η Ινδία και το Ιράν με 62.168.333 και 48.650.568 πρόβατα αντίστοιχα. 

Η κατανομή πληθυσμού των προβάτων στις Ηπείρους κατά το έτος 2017 περιγράφεται στον 

πίνακα 2. Την πρώτη θέση την καταλαμβάνει η Ασία στην οποία κατανέμεται σχεδόν ο μισός 

πληθυσμός των προβάτων παγκοσμίως. Ακολουθούν η Αφρική, η Ευρώπη, η Ωκεανία και τέλος η 

Αμερική. 

 

Πίνακας 2:  Κατανομή πληθυσμού προβάτων στις ηπείρους κατά το έτος 2017 (FAOSTAT, 2017). 

Ήπειροι Αριθμός προβάτων Κατανομή (%) 

Ασία 508.038.793 42,25 

Αφρική 381.229.566 31,7 

Ευρώπη 132.168.743 10,99 

Ωκεανία 99.685.963 8,3 

Αμερική 81.307.871 6,76 

 

Γενικά περισσότερα από το 60% του παγκοσμίου πληθυσμού των προβάτων εκτρέφονται 

στις ζώνες με εύκρατο κλίμα, όπου η βλάστηση είναι περισσότερο ικανοποιητική και ο 

υπόλοιπος πληθυσμός εκτρέφεται σε ζώνες με τροπικό κλίμα. 

β) Πρόβειο γάλα 

Η παγκόσμια παραγωγή πρόβειου γάλακτος έχει αυξηθεί πολύ την τελευταία 20-ετία 

έχοντας ξεπεράσει τους 10.000.000 τόνους (Διάγραμμα 2). 
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Διάγραμμα 2: Παγκόσμια παραγωγή πρόβειου γάλακτος κατά τα έτη 1997-2017. 

 

Κατά μέσο όρο, την τελευταία 20-ετία, η παραγωγή πρόβειου γάλακτος κατανέμεται ως 

εξής παγκοσμίως: η Ασία παράγει το 48,23 % (5.016.606 τόνοι), η Ευρώπη το 27,38% (2.846.878 

τόνοι), η Αφρική το 23,46% (2.440.101 τόνοι) και τέλος η Αμερική παράγει μόλις το 0,93% της 

παγκόσμιας παραγωγής (97.054 τόνοι) (Πίνακας 3, Διάγραμμα 3). 

Πίνακας 3:  Κατανομή πρόβειου γάλακτος στις ηπείρους κατά το έτος 2017 (FAOSTAT, 2017). 

Ήπειροι Αριθμός προβάτων Κατανομή (%) 

Ασία 5.016.606 48,23 

Ευρώπη 2.846.878 27,38 

Αφρική 2.440.101 23,46 

Αμερική 97.054 0,93 
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Διάγραμμα 3: Κατανομή πρόβειου γάλακτος ανά ήπειρο (FAOSTAT, 2017) 

 

Στην παγκόσμια κατάταξη σύμφωνα με τα στοιχεία του FAO (2017) η Ελλάδα είναι 3η στην 

παραγωγή πρόβειου γάλακτος γεγονός που καθιστά την προβατοτροφία πολύ σημαντική για τη 

χώρα μας (Διάγραμμα 4). Οι χώρες με την μεγαλύτερη παραγωγή πρόβειου γάλακτος κατά μέσο 

όρο στο διάστημα από 1997-2017, είναι η Κίνα με 1.146.006 τόνους, η Τουρκία με 885.876 

τόνους, η Ελλάδα με 765.279 τόνους και η Ιταλία με 575.495 τόνους. (Διάγραμμα 4). 

 

Διάγραμμα 4: Παγκόσμια κατάταξη των κύριων χωρών παραγωγής πρόβειου γάλακτος 

(FAOSTAT, 2017) 
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ΙΙ. Η προβατοτροφία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 

α) Αριθμός προβάτων 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) εκτρέφονται περίπου 100 εκατομμύρια πρόβατα και είναι η 

μεγαλύτερη παραγωγός, εισαγωγέας και καταναλωτής πρόβειου κρέατος. Ο κλάδος της 

προβατοτροφίας στο σύνολο των χωρών της Ε.Ε. δεν έχει την ίδια σημασία όπως έχει για την 

Ελλάδα. Στην Ελλάδα εκτρέφονται περίπου 9 εκατομμύρια πρόβατα δηλαδή το 10% της Ε.Ε. Η 

εξέλιξη του πληθυσμού των προβάτων στην Ευρώπη από το 1997 έως το 2017 απεικονίζεται στο 

διάγραμμα 5. Από το 1996-2000 παρατηρείται μεγάλη μείωση του αριθμού των ζώων, ενώ από 

το 2000 έως το 2017 ο αριθμός των ζώων παρέμεινε σε σταθερά επίπεδα με κάποιες 

αυξομειώσεις. 

Διάγραμμα 5: Εξέλιξη του πληθυσμού των προβάτων στην Ευρώπη (FAOSTAT, 2018) 

 

Στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε., τα πρόβατα εκτρέφονται, κυρίως για την 

κρεοπαραγωγική και εριοπαραγωγική τους ικανότητα. Η αυτάρκεια της Ε.Ε. σε πρόβειο κρέας 

φθάνει περίπου στο 80%. Η εκτροφή προβάτων για παραγωγή γάλακτος αποτελεί 

δραστηριότητα που ασκείται κυρίως στις νότιες χώρες όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η 

Πορτογαλία, η Ισπανία και η Γαλλία (Διάγραμμα 7, Πίνακας  ). Στην Ελλάδα παράγεται περίπου 

το 30% του συνολικού αιγοπρόβειου γάλακτος της Ε.Ε., ενώ σε ότι αφορά στην παραγωγή 

κρέατος, η Ελλάδα παράγει το 11-12% της συνολικής παραγωγής της Ε.Ε. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του EUROSTAT, το 2018 το Ηνωμένο Βασίλειο κατέχει το 27,08 % 

του πληθυσμού των προβάτων της Ευρώπης (86.088.820 πρόβατα) και ήταν πρώτο με περίπου 

23.310.000 πρόβατα. Μετά ακολουθεί η Ισπανία με περίπου 15.963.110 πρόβατα. Τρίτη χώρα σε 

αριθμό προβάτων είναι η Ρουμανία με 9.981.000 πρόβατα, ενώ η Ελλάδα υποχώρησε στην 
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τέταρτη θέση με 8.593.000 πρόβατα. Ακολουθούν η Ιταλία και η Γαλλία με 7.215.400 και 

6.877.000 πρόβατα, αντίστοιχα (Πίνακας 4). 

 

Πίνακας 4:  Κατάταξη χωρών με βάση τον πληθυσμό των προβάτων (EUROSTAT, 2018). 

α/α ΧΩΡΕΣ 

1η  Ηνωμένο Βασίλειο 

2η  Ισπανία 

3η  Ρουμανία 

4η  Ελλάδα 

5η Ιταλία 

6η  Γαλλία 

 

β) Πρόβειο γάλα 

Η ποσότητα του πρόβειου γάλακτος στην Ε.Ε. έχει ανοδική τάση τις τελευταίες δεκαετίες. 

Κατά μέσο όρο  παράγονται 2,8 εκατομμύρια τόνοι συνολικά στην Ε.Ε. με τις μεγαλύτερες 

ποσότητες να παρήχθησαν από το 2008 μέχρι το 2016, όπου ήταν περίπου 3 εκατομμύρια, ενώ 

το 2017 παρατηρείται μια απότομη μείωση (Διάγραμμα 6) 

Η παραγωγή πρόβειου γάλακτος των κύριων χωρών παραγωγής του στην Ε.Ε. κατά τη 

διάρκεια των ετών 2000-2017 απεικονίζεται στο διάγραμμα 7 και στον πίνακα 5. Η Ελλάδα 

κατέχει από το 2004 έως το 2017 την πρώτη θέση και για το έτος 2017 ακολουθούν η Ισπανία, η 

Ιταλία, η Γαλλία και τέλος η Πορτογαλία. 
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Διάγραμμα 6: Η εξέλιξη της ποσότητας πρόβειου γάλακτος στην Ε.Ε. (FAOSTAT, 2018). 

 

 

Διάγραμμα 7: Παραγωγή πρόβειου γάλακτος των κύριων χωρών της Ευρώπης (FAOSTAT, 2018). 
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ΙΙΙ. Η προβατοτροφία στην  Ελλάδα 

Η ελληνική κτηνοτροφία συνεισφέρει μόλις το 1,6% στην Ε.Ε. των 28 χωρών μέλη. Παρ’ 

όλα αυτά, η συνεισφορά της αιγοπροβατοτροφίας στην Ε.Ε.-28 είναι 12,8% και η Ελλάδα κατέχει 

την 4η θέση στην Ε.Ε. Η Ελλάδα είναι σχεδόν αυτάρκης σε πρόβειο γάλα (97,5%) και κρέας 

(93,7%) και το σύνολο σχεδόν της παραγωγής διοχετεύεται εντός της χώρας.  

Η αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα αποτελεί το σημαντικότερο κλάδο της ζωικής 

παραγωγής ο οποίος συμβάλλει κατά 18% περίπου στο συνολικό αγροτικό εισόδημα και ενισχύει 

σημαντικά την εθνική μας οικονομία (ΥΠΑΑΤ, 2011).  Συγκεκριμένα, η προβατοτροφία 

συμμετέχει στην ακαθάριστη αξία της συνολικής ζωικής παραγωγής κατά 3% και το σύνολο της 

γεωργικής παραγωγής κατά 13% περίπου. Η χώρα μας εκτρέφει περίπου το 10% των προβάτων  

της Ε.Ε. και παράγει το 30% του συνολικού αιγοπρόβειου γάλακτος στην Ευρώπη. 

 

Πίνακας 5:Παραγωγή πρόβειου γάλακτος της Ε.Ε. και των κύριων χωρών παραγωγής (FAOSTAT, 

2018). 

ΕΤΟΣ ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Ε.Ε. 

2000 245.826 743.159 741.900 392.043 107.800 2.876.672 

2001 247.157 753.323 788.100 394.200 103.395 2.920.055 

2002 248.648 748.705 819.500 406.500 100.962 3.003.558 

2003 254.063 744.312 747.800 411.300 101.892 2.953.724 

2004 258.569 744.706 612.002 410.100 102.470 2.946.734 

2005 255.355 752.171 532.049 407.800 103.894 2.950.840 

2006 267.755 753.470 548.299 424.300 99.808 3.106.983 

2007 259.554 749.313 575.914 414.200 95.828 3.053.872 

2008 244.217 759.894 564.550 441.400 91.878 3.086.681 

2009 245.076 764.368 440.668 506.700 85.194 2.963.830 

2010 259.241 772.597 432.222 585.473 81.054 3.125.868 

2011 273.089 780.574 417.839 519.600 77.089 3.048.469 

2012 270.706 777.970 406.177 552.517 74.203 3.080.999 

2013 260.724 778.899 383.837 600.568 72.399 3.094.935 

2014 259.677 847.124 372.526 592.800 71.209 3.179.184 

2015 271.078 846.819 397.509 560.000 71.362 3.161.199 

2016 292.945 838.000 424.841 566.387 72.304 3.161.811 

2017 270.000 732.095 410.380 514.198 71.066 2.846.878 
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Στη Ελλάδα, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 8, τα πρόβατα αποτελούν το 39,12% του 

ζωικού κεφαλαίου γεγονός που καθιστά την προβατοτροφία κυρίαρχο κλάδο αφού κατέχει 

σχεδόν το μισό πληθυσμό του ζωικού κεφαλαίου. Ακολουθούν τα βοοειδή, οι αίγες και τέλος οι 

χοίροι. Το ζωικό κεφάλαιο είναι εκφρασμένο σε ζωικές μονάδες. 

 

Διάγραμμα 8: Κατανομή ζωικού κεφαλαίου (βοοειδή, πρόβατα, αίγες, χοίροι) (ΕΛΣΤΑΤ, 

2016). 

 

Η προβατοτροφία συνεισφέρει στην περιφερειακή αγροτική ανάπτυξη καθώς το ζωικό 

κεφάλαιο που διαθέτει σε συνδυασμό με το περιβάλλον, το παραγωγικό σύστημα και τα 

προϊόντα που παράγονται συμβάλλουν στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού της υπαίθρου 

παρέχοντας εισόδημα και απασχόληση σε χιλιάδες οικογένειες. Σε σχέση με τους άλλους 

κλάδους της ζωικής παραγωγής πλεονεκτεί διότι με τις κατάλληλες συνθήκες εκτροφής 

δημιουργεί τη μικρότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον. Στην Ελλάδα, οι εδαφοκλιματικές 

συνθήκες, καθώς και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στην παραγωγή πρόβειου 

γάλακτος από την Ε.Ε. προσδίδουν στην προβατοτροφία σημαντικά πλεονεκτήματα σε σύγκριση 

με τους άλλους παραγωγικούς κλάδους της κτηνοτροφίας. 
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α) Αριθμός προβάτων και εκμεταλλεύσεων 

Στον πίνακα 6 αναφέρεται ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων και προβάτων ανά περιφέρεια. 

Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα στο σύνολο της χώρας για το έτος 2017 σε σύγκριση με το 

έτος 2009, υπάρχει μια μείωση τόσο στις εκμεταλλεύσεις της τάξεως του 5,2%, όσο και στον 

αριθμό των προβάτων η οποία φθάνει το 6,2%. 

 

Πίνακας 6: Αριθμός εκμεταλλεύσεων και προβάτων ανά περιφέρεια (ΕΛΣΤΑΤ, 2017). 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΕΜΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ 

 2009 2017 Μεταβολή (%) 2009 2017 Μεταβολή (%) 

ΣΥΝΟΛΟ 91.933 87.109 -5,2 9.156.821 8.592.619 -6,2 

Ανατ. Μακ/νία & Θράκη 4.220 4.031 -4,5 626.511 581.842 -7,1 

Κ. Μακ/νία 5.422 5.144 -5,1 892.252 852.937 -4,4 

Δ. Μακ/νία 2.970 2.742 -7,7 400.301 385.250 -3,8 

Θεσσαλία 9.392 9.072 -3,4 1.197.979 1.178.186 -1,7 

Ήπειρος 9.834 9351 -5,1 805.156 714.552 -11,25 

Ιόνια Νησιά 2.490 2341 -5,9 123.701 116.098 -6,1 

Στ. Ελλάδα 9.163 8.625 -5,9 547.925 501.002 -8,6 

Δ. Ελλάδα 17.974 16.810 -6,5 1.478.883 1.405.059 -5 

Πελοπόννησος 8.198 7.818 -4,6 508.201 465.806 -8,3 

Αττική 989 883 -10,7 80.195 73.986 -7,7 

Β. Αιγαίο 4.467 4.271 -4,4 428.037 421.883 -1,4 

Ν. Αιγαίο 3.698 3.556 -3,8 190.000 167.671 -11,8 

Κρήτη 13.199 12.465 -5,6 1.877.680 1.728.348 -7,9 

 

β) Πρόβειο γάλα 

Στην Ελλάδα η εκτροφή των προβάτων κατά κύριο λόγο έχει ως παραγωγική κατεύθυνση 

τη γαλακτοπαραγωγή. Παράγονται περίπου 750.000 τόνοι πρόβειου γάλακτος από τους οποίους 

περισσότερο από το 80% τυροκομείται.  

Στο διάγραμμα 9 απεικονίζεται η ποσότητα του πρόβειου γάλακτος που έχει δηλωθεί στο 

διάστημα από το 2002 έως το 2017  καθώς και η μέση τιμή του γάλακτος για το ίδιο διάστημα. 

Στο διάστημα από το έτος 2012 μέχρι το 2017 παρατηρούμε ότι υπήρξε μια σταδιακή αύξηση στη 
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δηλωθείσα ποσότητα γάλακτος και από τους 498.088 τόνους που δηλώθηκαν το 2012 έφθασε 

στους 644.452 τόνους το 2017 υπήρξε δηλ. μια αύξηση της τάξης του 29% της οποίας 17% 

επετεύχθη στο διάστημα από το 2015 μέχρι το 2017. Το ίδιο διάστημα η μέση τιμή του πρόβειου 

γάλακτος παραμένει περίπου σταθερή με μια πτωτική τάση στο διάστημα από το 2015 έως το 

2017. 

 

Διάγραμμα 9: Δηλωθείσα ποσότητα και μέση τιμή του πρόβειου γάλακτος (ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», 

2018). 

 

 

ΙV. Η προβατοτροφία στην Ήπειρο 

Με βάση στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 2017 οι προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις 

έφθασαν στον αριθμό των 9.351 εκ των οποίων στις 1.144 εκτρέφονταν 1-9 ζώα, στις 4075 10-50 

ζώα, στις 1 847 50-100 και στις 2.285 από 100 και άνω.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν την τελευταία πενταετία η παραγωγή γάλακτος 

στην περιοχή της Ηπείρου έχει μειωθεί θεαματικά. Την γαλακτοκομική περίοδο 2012-2013 η 

μείωση ξεπέρασε το 20% ενώ το διάστημα 2013 – 2014 η παραγωγή γάλακτος ήταν λιγότερη 

κατά 30% και στα Γιάννενα ακόμη και 40%. Η περιοχή της Πρέβεζας παρότι επίσης έχει δεχθεί 
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πλήγμα από την συρρίκνωση της κτηνοτροφίας «κρατά» ένα ικανοποιητικό ποσοστό παραγωγής 

γάλακτος. Χαρακτηριστικό είναι ότι σήμερα παράγονται καθημερινά περίπου 17 τόνοι γάλακτος 

όταν πριν από μια πενταετία η ποσότητα αυτή ανέρχονταν στους 25 τόνους.  

Στον πίνακα 7 απεικονίζεται η παραγωγή πρόβειου γάλακτος στην Περιφερειακή Ενότητας 

Ηπείρου (Π.Ε. Ηπείρου) η οποία  για το έτος 2015 ανήλθε σε 75.755 τόνους, από τους οποίους οι 

474 τόνοι (0,63%) παρήχθησαν από οικόσιτα πρόβατα, οι 72.718 τόνοι (95,99%) από ποιμνιακά 

μη μετακινούμενα πρόβατα και οι 2.563 τόνοι (3,38%) από ποιμνιακά μετακινούμενα πρόβατα. 

Από τους 75.755 τόνους πρόβειου γάλακτος που παρήχθησαν, οι 24.518 τόνοι (32,36%) 

παρήχθησαν από το νομό Πρέβεζας, οι 17.997 τόνοι (23,76%) από το νομό Θεσπρωτίας, οι 

19.540 τόνοι (25,8%) από το νομό Ιωαννίνων και οι 13.699 τόνοι (18,08%) από το νομό Άρτας.  

Πίνακας 7: Παραγωγή πρόβειου γάλακτος, στην Π. Ε. της Ηπείρου (ΕΛΣΤΑΤ, 2015). 

Π. Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚΟΣΙΤΑ ΚΟΠΑΔΙΑΡΙΚΑ ΝΟΜΑΔΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 404 19.042 94 19.540 

ΑΡΤΑ - 12.859 840 13.699 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 51 16.317 1.629 17.997 

ΠΡΕΒΕΖΑ 19 24.499 - 24.518 

ΣΥΝΟΛΟ 474 72.718 2.563 75.755 

Η παραγωγή γίδινου γάλακτος στην Περιφερειακή Ενότητα της Ηπείρου ανήλθε το 2015 σε 

24.445 τόνους, από τους οποίους οι 301 τόνοι (1,23%) παρήχθησαν από οικόσιτες αίγες, οι 

23.026 τόνοι (94,2%) από ποιμνιακά μη μετακινούμενες αίγες και οι 1.118 τόνοι (4,57%) από 

ποιμνιακά μετακινούμενες αίγες. Από τους 24.445 τόνους γίδινου γάλακτος που παρήχθησαν το 

2015 (ΕΛΣΤΑ 2015), οι 8.371 τόνοι (34,24%) παρήχθησαν από το νομό Πρέβεζας, οι 7.569 τόνοι 

(30,96%) από το νομό Θεσπρωτίας, οι 5.036 τόνοι (20,6%) από το νομό Ιωαννίνων και οι 3.469 

τόνοι (14,2%) από το νομό Άρτας (πίνακας 8). 
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Πίνακας 8: Παραγωγή γίδινου γάλακτος, στην Π. Ε. της Ηπείρου (ΕΛΣΤΑΤ, 2015). 

Π. Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ ΟΙΚΟΣΙΤΑ ΚΟΠΑΔΙΑΡΙΚΑ ΝΟΜΑΔΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 271 4.701 63 5.036 

ΑΡΤΑ - 3.469 - 3.469 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 23 6.492 1.055 7.569 

ΠΡΕΒΕΖΑ 7 8.364 - 8.371 

ΣΥΝΟΛΟ 301 23.026 1.118 24.445 

Σε ότι αφορά στην παραγωγή τυριού, από τους 16.635 τόνους μαλακού τυριού που 

παρήχθησαν το 2015 (ΕΛΣΤΑΤ, 2015) στην Ήπειρο, οι 10.409 τόνοι (62,57%) προήλθαν από το 

νομό των Ιωαννίνων, οι 5.879 τόνοι (35,34%) από το νομό Άρτας, οι 306 τόνοι (1,84%) από το 

νομό Θεσπρωτίας, και οι 41 τόνοι (0,25%) από το νομό Πρέβεζας. Επίσης από τους 4.610 τόνους 

σκληρού τυριού που παρήχθησαν το 2015 (ΕΛΣΤΑΤ, 2015) οι 3.666 τόνοι (79,52%) προήλθαν από 

το νομό της Άρτας, οι 796 τόνοι (17,27%) από το νομό των Ιωαννίνων, οι 122 τόνοι (2,65 %) από 

το νομό Θεσπρωτίας, και οι 26 τόνοι (0,56%) από το νομό Πρέβεζας. Τέλος από τους 1.288 

τόνους μυζήθρας που παρήχθησαν το 2015 οι 374 τόνοι προήλθαν από το νομό Ιωαννίνων, οι 

606 τόνοι από το νομό της Άρτας, οι 301 τόνοι από το νομό Θεσπρωτίας και οι 7 τόνοι από το 

νομό Πρέβεζας (πίνακας 9). 

Πίνακας 9: Παραγωγή δευτερογενών προϊόντων στην Π. Ε. της Ηπείρου (ΕΛΣΤΑΤ, 2015). 

Π. Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ Μαλακό τυρί Σκληρό τυρί Μυζήθρα 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 10.409 796 374 

ΑΡΤΑ 5.879 3.666 606 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 306 122 301 

ΠΡΕΒΕΖΑ 41 26 7 

ΣΥΝΟΛΟ 16.635 4.610 1.288 

 

Σε ότι αφορά το πρόβειο κρέας (αρνιά), από τους 5.230 τόνους που παρήχθησαν το 2015 

(ΕΛΣΑΤ, 2015) στην Ήπειρο, 1.675 τόνοι (32,03%) προήλθαν από το νομό Άρτας, οι 1.533 τόνοι 

(29,31%) από το νομό Πρέβεζας, οι 1.183 τόνοι (22,62%) από το νομό Ιωαννίνων και οι  839 τόνοι 

(16,04%) από το νομό Θεσπρωτίας. Επίσης, από τους 1.027 τόνους πρόβειου κρέατος (ζυγούρια) 
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) που παρήχθησαν το 2015 (ΕΛΣΑΤ, 2015) στην Ήπειρο, οι 417 τόνοι (40,6%) από το νομό 

Πρέβεζας, οι 368 τόνοι (35,8%) προήλθαν από το νομό Ιωαννίνων, οι 182 τόνοι (17,7%) από το 

νομό Θεσπρωτίας και οι  61 τόνοι (5,9%) από το νομό Άρτας. 

Τα ζώα αναπαραγωγής υψηλής γενετικής αξίας ελληνικών φυλών προβάτων που 

παράγονται στη χώρα μας και χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία νέων εκτροφών ή την 

αναβάθμιση ντόπιων πληθυσμών, δεν επαρκούν. Η ανεπάρκεια αυτή οφείλεται στο μικρό 

αριθμό προβάτων που συμμετέχουν σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης και κυρίως στην 

πλημμελή οργάνωση καταγραφής γενεαλογικών και παραγωγικών στοιχείων αλλά και διάθεσης 

των ζώων αναπαραγωγής. Τα τελευταία χρόνια, νέοι κυρίως προβατοτρόφοι, εισάγουν γενετικό 

υλικό από άλλες χώρες με προσδοκία την αύξηση των αποδόσεων. Ωστόσο, η εισαγωγή και 

ανεξέλεγκτη χρησιμοποίηση ξενικών φυλών (Lacaune, Assaf, Awassi κλπ) στην παραγωγή, ενέχει 

πολλούς κινδύνους τόσο στην αποτελεσματικότητα των εκτροφών, όσο κυρίως στον κίνδυνο 

αποχαρακτηρισμού της φέτας από ελληνικό προϊόν Π.Ο.Π., αλλά και άλλων γαλακτοκομικών 

προϊόντων για τα οποία η σύνδεσή τους με τις ντόπιες φυλές έχει ιδιαίτερη σημασία για 

απόκτηση προστιθέμενης αξίας. Η γαλακτοπαραγωγός προβατοτροφία για αρκετά ακόμη χρόνια 

θα παίζει θεμελιώδη ρόλο στη γεωργική οικονομία της Ηπείρου, εφόσον βέβαια υιοθετηθεί από 

τους εκτροφείς ο εκσυγχρονισμός και η αλλαγή στη δομή των εκτροφών, που θα συνοδεύεται με 

ορθολογική οργάνωση της μεταποίησης και της εμπορίας των γαλακτοκομικών προϊόντων 

(κυρίως φέτα) και που θα στηρίζεται, ως ένα βαθμό, στους φυσικούς πόρους. 

 

Προβλήματα:   

 Η απόδοση της ελληνικής προβατοτροφίας υπολείπεται σημαντικά εκείνης των προηγμένων 

ζωοτεχνικά χωρών   

 Δυσκολία στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών που επηρεάζουν την οικονομική 

βιωσιμότητα και την απόδοση των εκτροφών (μηχανικό άρμεγμα, ηλεκτρονικές καταγραφές 

κ.λπ.)   

 Υποτυπώδεις και συχνά ακατάλληλες σταβλικές εγκαταστάσεις που υποβαθμίζουν την υγεία 

και ευζωία του εκτρεφόμενου ζωικού κεφαλαίου   

 Ελλιπής ζωοτεχνική κατάρτιση των εκτροφέων   

 Ανεξέλεγκτη εισαγωγή ζωικού υλικού και αδυναμία παραγωγής γεννητόρων από εγχώριες 

φυλές   

 Απουσία ορθολογικής χρήσης ή βελτίωσης υφιστάμενων βοσκότοπων   
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 Μικρό μέγεθος επιχειρήσεων- υψηλό κόστος ζωοτροφών 

 Έλλειψη τεχνογνωσίας σε χρήση εναλλακτικών ζωοτροφών 

 Ελλιπής ιχνηλασιμότητα και πιστοποίηση των παραγόμενων προϊόντων 

 Παντελής έλλειψη πρωτοκόλλων διαχείρισης υγείας των ζώων - χρόνια καχεξιογόνα 

νοσήματα. 

1.1.2. Χοιροτροφία  

Ι) Η κατάσταση της χοιροτροφίας σε παγκόσμιο επίπεδο 

α) Αριθμός χοίρων 

Ο αριθμός των χοίρων, σύμφωνα με στοιχεία του FAO (2017), ανήλθε σε 967.385.101 

παγκοσμίως με την τελευταία 20-ετία να έχει αυξηθεί κατά 132.517.854 (Διάγραμμα 9, Πίνακας 

10). 

Διάγραμμα 9: Εξέλιξη του πληθυσμού χοίρων παγκοσμίως 
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Πίνακας 10:  Εξέλιξη αριθμού χοίρων παγκοσμίως από το 1997 έως το 2017 

Έτος Αριθμός χοίρων Έτος Αριθμός χοίρων 

1997 834.867.247 2008 938.736.582 

1998 870.226.225 2009 959.179.961 

1999 890.250.698 2010 974.410.450 

2000 898.725.258 2011 967.838.201 

2001 881.945.466 2012 972.163.180 

2002 892.433.390 2013 976.362.614 

2003 898.609.384 2014 985.189.116 

2004 892.899.927 2015 986.367.747 

2005 904.463.989 2016 978.466.142 

2006 925.077.887 2017 967.385.101 

2007 919.310.394   

Στον πίνακα 11 περιγράφεται η κατανομή του πληθυσμού των χοίρων στις πέντε ηπείρους 

κατά το έτος 2017. Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Ασία στην οποία κατανέμεται σχεδόν ο 

μισός πληθυσμός των χοίρων παγκοσμίως. Ακολουθούν η Ευρώπη, η Αμερική η Αφρική, και 

τέλος η Ωκεανία. Από τους 557.628.511 χοίρους (57,6%) που εκτρέφονται στην Ασία οι 

440.639.481 (79%) εκτρέφονται στην Κίνα. Στην Ευρώπη σήμερα εκτρέφονται 185.635.057 χοίροι 

(19,2%) εκ των οποίων 62.731.968 χοίροι εκτρέφονται στη Δυτική Ευρώπη, οι 53.951.961 χοίροι 

στην Ανατολική Ευρώπη, οι 46.737.771 στη Νότια Ευρώπη και οι 22.213.357 στη Βόρεια Ευρώπη. 

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του FAO, η χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό χοίρων κατά την 20-

ετία 1997-2017 είναι η Κίνα, με μέσο όρο 443.380.916. 

Πίνακας 11:  Κατανομή πληθυσμού χοίρων στις πέντε ηπείρους κατά το 2017 (FAOSTAT, 2017). 

Ήπειροι Αριθμός χοίρων Κατανομή (%) 

Ασία 557.628.511 57,6 

Ευρώπη 185.635.057 19,2 

Αμερική 180.514.285 18,7 

Αφρική 37.932.767 3,9 

Ωκεανία 5.674.481 0,6 
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β) Χοιρινό κρέας 

Η παγκόσμια παραγωγή χοιρινού κρέατος η οποία το 2017 έφθασε τους 119.886.758 

τόνους έχει αυξηθεί πολύ την τελευταία 20-ετία έχοντας ξεπεράσει τους 36.684.757 τόνους 

(Διάγραμμα 10). 

Διάγραμμα 10: Παγκόσμια παραγωγή χοιρινού κρέατος κατά τα έτη 1997-2017. 

 

Κατά μέσο όρο, το 2017, η παραγωγή χοιρινού κρέατος κατανέμεται ως εξής παγκοσμίως: 

η Ασία παράγει το 55,8% (66.877.069 τόνοι), η Ευρώπη το 24,3% (29.112.653 τόνοι), η Αμερική 

παράγει το 18,2% (21.853.086 τόνοι), η Αφρική το 1,2% (1.496.316 τόνοι) και τέλος η Ωκεανία 

μόλις το 0,5% (547.634) της παγκόσμιας παραγωγής (Πίνακας 12, Διάγραμμα 10). Τέλος, στην 

Ευρώπη από τους 29.112.653 τόνους χοιρινού κρέατος οι 23.686.260 τόνοι δηλ. το 81,4% 

παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Πίνακας 12:  Κατανομή χοιρινού κρέατος στις πέντε ηπείρους κατά το έτος 2017 (FAOSTAT, 

2017). 

Ήπειροι Χοιρινό κρέας Κατανομή (%) 

Ασία 66.877.069 55,8 

Ευρώπη 29.112.653 24,3 

Αμερική  21.853.086 18,2 

Αφρική 1.496.316 1,2 

Ωκεανία 547.634 0,5 

 

Διάγραμμα 10: Κατανομή χοιρινού κρέατος ανά ήπειρο (FAOSTAT, 2017) 

 

ΙΙ. Η χοιροτροφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

α) Αριθμός χοίρων  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί μετά την Κίνα το δεύτερο χοιροτροφικό πυρήνα 

παγκοσμίως. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.-28) το 2017 εκτρέφονταν περίπου 147.541.536 χοίροι 

από τους 185.635.057 χοίρους που εκτρέφονται σε όλη την Ευρώπη (FAOSTAT, 2018). Η εξέλιξη 

του πληθυσμού των χοίρων στην Ευρώπη από το 1997 έως το 2017 απεικονίζεται στο διάγραμμα 

11. Από το 2008 έως το 2013 παρατηρείται μεγάλη μείωση του αριθμού των ζώων, ενώ από το 

2013 έως το 2015 ο αριθμός των ζώων αυξήθηκε και στη συνέχεια παρατηρείται και πάλι να 

μειώνεται. 
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Διάγραμμα 11: Εξέλιξη του πληθυσμού των χοίρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (FAOSTAT, 2018) 

 

Ο συνολικός αριθμός των χοιρομητέρων αντιπροσωπεύει την παραγωγική ικανότητα. Με 

βάση στοιχεία της EUROSTAT (2014), μεταξύ 2008 και 2013, ο αριθμός των χοιρομητέρων 

μειώθηκε κατά 13,5%.  Στα 13 νεώτερα κράτη μέλη που εντάχθηκαν στην Ε.Ε. η μείωση ήταν πιο 

απότομη (-20%) από ό,τι στα 15 πρώην κράτη μέλη (-8%). Πρέπει να επισημανθεί ότι η μείωση 

ήταν λιγότερο έντονη στη Ρουμανία, καθώς ήταν ένας σημαντικός παραγωγός, όπου η 

διαδικασία αναδιάρθρωσης επιτεύχθηκε ταχύτερα από ό,τι σε άλλα νεότερα κράτη μέλη. Η 

Ελλάδα και η Ολλανδία παρουσίασαν αύξηση στον αριθμό των χοιρομητέρων. Οι ακραίες αυτές 

αλλαγές οφείλονταν στο συνδυασμό αρκετών παραγόντων, οι οποίοι είχαν διαφορετικό 

αντίκτυπο ανάλογα με τη δομή της παραγωγής των χοίρων. Η γενική μείωση αφορούσε όλες τις 

χώρες, και ο βασικός λόγος ήταν η αύξηση του μεγέθους των μεγαλύτερων εκτροφών μαζί με την 

εξαφάνιση των μικρότερων.  

Στο διάγραμμα 12 παρατηρούμε ότι η μείωση του συνολικού αριθμού των χοιρομητέρων 

εξισορροπήθηκε από την αύξηση της παραγωγικότητας. 
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Διάγραμμα 12: Μεταβολή του αριθμού των χοιρομητέρων και των χοιριδίων στην ΕΕ των 15 και 

στην ΕΕ-28 (EUROSTAT, 2014) 

 

Η τάση των χοίρων κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου 2008-2013 επιβεβαιώνει τη 

μείωση του συνολικού αριθμού των χοίρων (-4,8%). Ο αριθμός των χοιρομητέρων 

αναπαραγωγής μειώθηκε κατά 9,3%, παρόλο που το 2012 παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση της 

τάξεως του 0,3%. Η ίδια συμπεριφορά παρατηρείται και για τους χοίρους πάχυνσης (-4,4%) όπου 

παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (0,4%). Ο αριθμός των 

χοιριδίων μειώθηκε από το 2008 έως το 2013 περίπου 7% και 0,4% σε σύγκριση με το 2012. 

Στον Χάρτη 1 παρατηρούμε τα δεδομένα σχετικά με τα ζώα που προέρχονται από τις 

περιφέρειες είναι πιο ενδεικτικά από τα εθνικά δεδομένα ως μέσο προβολής των ζωνών 

παραγωγής χοίρων. Η κύρια βάση παραγωγής χοίρων εκτείνεται από τη Γερμανία (δηλ. από το 

Nordhein-Westfalen & Niedersachen), στο Βέλγιο (Vlaams Gewest) και αντιπροσωπεύει το 30% 

των χοιρομητέρων της ΕΕ. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες σημαντικές περιοχές, όπως η Καταλονία, 

η Μούρθια (Ισπανία), η Λομβαρδία (Ιταλία), η Βρετανία (Γαλλία) και ορισμένες περιοχές της 

κεντρικής Πολωνίας και της Βόρειας Κροατίας. 
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Χάρτης 1: Αριθμός χοιρομητέρων ανά περιοχή (Eurostat, 2013) 

Η εκτροφή χοίρων συγκεντρώνεται σε αρκετές χώρες, ενώ η Δανία, η Γερμανία, η Ισπανία, 

η Γαλλία, η Ολλανδία και η Πολωνία έχουν πάνω από τα δύο τρίτα των χοίρων αναπαραγωγής 

μεταξύ τους (EUROSTAT, 2014). Σε περιφερειακό επίπεδο (NUTS 1), περισσότεροι από τους 

μισούς χοίρους αναπαραγωγής συγκεντρώνονται σε έντεκα περιοχές, οι οποίες βρίσκονται σε 

όλες αυτές τις έξι χώρες. Στην κατάταξη αυτή φυσικά παίζει σημαντικό ρόλο το μέγεθος των 

χωρών και των περιφερειών τους. 

Ο μέσος όρος παραγωγής χοίρων είναι υψηλότερος στη Δανία (29%), ακολουθούμενος 

από το Βέλγιο (20%), την Ισπανία (14,7%) και τη Γερμανία (14,5%). 

Μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί  παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τον 

πληθυσμό των ζώων. Ο αριθμός των χοιρομητέρων ή χοιριδίων καθορίζει τον αριθμό των χοίρων 

πάχυνσης, ο οποίος με τη σειρά του καθορίζει τον αριθμό των χοίρων που θα σφαγούν αρκετούς 

μήνες αργότερα. 

 

Ο πληθυσμός των χοίρων μπορεί να χωριστεί σε δύο ομάδες, δηλ. τους χοίρους 

αναπαραγωγής και τους χοίρους πάχυνσης. Οι χοίροι αναπαραγωγής ανανεώνονται διατηρώντας 

νέους χοίρους από το προηγούμενο έτος και οδηγώντας τους χοίρους μεγάλης ηλικίας στο 
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σφαγείο. Οι χοίροι πάχυνσης μπορούν να πωληθούν σε διάφορα στάδια, όπως οι χοίροι προς 

πάχυνση ή χοίροι προς σφαγή. 

Οι ενδοκοινοτικές ανταλλαγές (COMEXT) χοίρων κάτω των 50 kg ανήλθαν το 2013 σε 

468.542 τόνους, που ισοδυναμεί με 17,7 εκατομμύρια χοίρων (χάρτης 2). Ο συγκεκριμένος  

χάρτης παρουσιάζει το εμπόριο ζώντων χοίρων το 2013 στην ΕΕ-28. 

 

Χάρτης 2: Ανταλλαγές νεαρών χοίρων (EUROSTAT, 2014) 

Στην ΕΕ-28 η Γερμανία είναι ο κύριος εισαγωγέας νεαρών χοίρων, με 55,1% και ακολουθεί 

η Πολωνία με 23,2%. Για τα ζώα αναπαραγωγής και σφαγής, αυτές οι δύο χώρες εμφανίζονται 

επίσης ως οι υψηλότεροι εισαγωγείς (χάρτης 3).  
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Χάρτης 3: Ανταλλαγή χοίρων για σφαγή (EUROSTAT, 2014) 

Η Δανία είναι η χώρα ηγέτης στην εξαγωγή χοιριδίων στην ΕΕ-28 (56,9% του συνόλου των 

28 χωρών της ΕΕ). Ωστόσο, οι εξαγωγές χοίρων προς σφαγή κατανέμονται πολύ περισσότερο 

μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. 

β) Χοιρινό κρέας 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως αναφέρθηκε και παραπάνω αποτελεί παγκοσμίως τη δεύτερη 

δύναμη σε παραγωγή χοιρινού κρέατος. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τo 2017, πάνω από 257 εκατομμύρια χοίροι οδηγήθηκαν στο 

σφαγείο. Ο αριθμός αυτός ήταν 2 εκατομμύρια περισσότερα από ό,τι το 2015 και 5,2 

εκατομμύρια περισσότερα από εκείνον που οδηγήθηκε στο σφαγείο πριν από 10 χρόνια. 

Το 2016, η παραγωγή χοιρινού κρέατος στην ΕΕ ανήλθε στους 23,4 εκατομμύρια τόνους. 

Αυτό μεταφράστηκε σε 45,9 kg ανά κάτοικο της ΕΕ και ήταν 1,5 κιλό ανά άτομο περισσότερο από 

το 2006. 

Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο σημειώθηκε πτωτική τάση στην παραγωγή χοιρινού κρέατος. 

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, 2,7 εκατομμύρια λιγότεροι χοίροι οδηγήθηκαν στο σφαγείο σε 

σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2016 (-2,1%). Το ήμισυ αυτής της μείωσης οφείλεται στις 
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μειώσεις που σημειώθηκαν στη Γερμανία (-700.000), τη Γαλλία (-426.000) και το Ηνωμένο 

Βασίλειο (-296.000). 

Διάγραμμα 12:Χοιρινό κρέας: Σφάγια στις χώρες μέλη της Ε.Ε. (EUROSTAT, 2016) 

 

Στο διάγραμμα 12 παρατηρούμε ότι η Γερμανία και η Ισπανία είναι οι δυο  μεγαλύτεροι 

παραγωγοί χοιρινού κρέατος στην ΕΕ-28. Στη Γερμανία και στην Ισπανία, το 2016, οδηγήθηκαν 

στο σφαγείο 59,4 εκατομμύρια και 47,7 εκατομμύρια χοίρων, αντίστοιχα, δηλ. ποσοστό 23% του 

συνόλου της ΕΕ και 19%. Ακολουθούν η Γαλλία με 23,8 εκατομμύρια (9%), η Πολωνία με 21,8 

εκατομμύρια (8%), η Δανία με 18,2 εκατομμύρια (7%), η Ολλανδία με 15,4 εκατομμύρια (6%), το 

Βέλγιο με 11,2 εκατ. (4%) και το Ηνωμένο Βασίλειο με 11,0 εκατ. (4%). 

ΙΙΙ. Η χοιροτροφία στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα δεν υπήρχαν συστηµατοποιηµένες μορφές εκτροφής όπως στην Αγγλία, στην 

Γερμανία, στη Δανία, στις ΗΠΑ κ.α. Οι εκμεταλλεύσεις είχαν αγελαία μορφή. Το σύστημα 

αγελαίας εκτροφής του εγχώριου χοίρου ευδοκίμησε σε περιοχές της Ελλάδος στις οποίες 

υπήρχε διαθεσιμότητα τροφής και κατάλληλο περιβάλλον για την διαβίωση των ζώων. Οι 

περιοχές αυτές χαρακτηρίζονταν από παρουσία δασών βελανιδιάς και καστανιάς και από 

πλούσια θαμνώδη βλάστηση (σκίνοι και πουρνάρια). Η μορφολογία των ημιορεινών και ορεινών 

περιοχών εξασφάλιζε και τα απαραίτητα καταφύγια για την αναπαραγωγή και διαβίωση τους. 
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Η ελληνική χοιροτροφία άρχισε να αναπτύσσεται σε συστηματική μορφή προς τα τέλη της 

δεκαετίας του ’50, με τη δημιουργία εκμεταλλεύσεων οικογενειακής μορφής (μεγέθους 10-20 

χοιρομητέρων). Η παραγωγή χοιρινού κρέατος από τις εκτροφές αυτές ήταν μικρή, αλλά αρκετή 

για να καλύψει τις περιορισμένες και μάλλον εποχιακές καταναλωτικές ανάγκες. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ‘70, λόγω αλλαγής των καταναλωτικών συνηθειών και 

κυρίως, λόγω παροχής οικονομικών κινήτρων και ενισχύσεων από την Πολιτεία, άρχισε ταχεία 

ανάπτυξη του κλάδου τόσο με τη δημιουργία μεγάλων επιχειρηματικών εκμεταλλεύσεων (100-

500 χοιρομητέρων) όσο και με τη δημιουργία συστηματικών οικογενειακών μονάδων (20-50 

χοιρομητέρων), γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής και την κάλυψη του 

μεγαλύτερου μέρους των καταναλωτικών αναγκών σε χοιρινό κρέας. Η αύξηση όμως αυτή του 

μεγέθους του εκτρεφόμενου πληθυσμού δεν συνοδεύθηκε δυστυχώς και από παράλληλη 

αύξηση του παραγωγικού του επιπέδου, με αποτέλεσμα κύριο πρόβλημα της ελληνικής 

χοιροτροφίας να εξακολουθεί να παραμένει η χαμηλή της παραγωγικότητα. 

Σήμερα η ελληνική χοιροτροφία μετά από μία περίοδο τριών δεκαετιών ανάπτυξης 

αντιμετωπίζει κρίσιμες προκλήσεις τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σε επίπεδο διάθεσης 

του παραγόμενου χοιρινού κρέατος στην αγορά, εγείροντας σοβαρά ερωτηματικά για το μέλλον 

της και τις προοπτικές ανάπτυξής της. Πέραν της οικονομικής ύφεσης των τελευταίων τεσσάρων 

ετών, το υψηλό κόστος αγοράς των ζωοτροφών σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές πώλησης 

χοιρείου κρέατος (τιμή πώλησης ανά χιλιόγραμμο ζωντανού βάρους) σε επίπεδο παραγωγού, 

έχουν επιφέρει σημαντική μείωση στον αριθμό των εκτροφών και κατ’ επέκταση στον αριθμό 

των γεννητόρων (χοιρομητέρων, κάπρων). Παράλληλα, πλήθος χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων 

μειώνουν τη δυναμικότητά τους, για να μπορούν να είναι βιώσιμες, με άμεσο αποτέλεσμα την 

περαιτέρω μείωση της παραγωγής. Υπολογίζεται ότι η παραγωγική δυναμικότητα της ελληνικής 

χοιροτροφίας αριθμεί λιγότερο από 60.000 χοιρομητέρες καλύπτοντας λιγότερο του 30% των 

αναγκών εγχώριας κατανάλωσης σε χοίρειο κρέας. 

Η αύξηση της παραγωγικότητας των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων, μπορεί να 

επιτευχθεί, είτε με την καλυτέρευση του συστήματος εκτροφής των χοίρων, είτε με τη βελτίωση 

του εκτρεφόμενου ζωικού υλικού, είτε και με τους δύο ταυτόχρονα τρόπους. 

Η σωστή επιλογή του γενετικού υλικού το οποίο θα φέρει υψηλές αποδόσεις, θα μπορεί 

να προσαρμοστεί στις περιβαλλοντικές και μορφολογικές συνθήκες της κάθε περιοχής και θα 

δίνει προϊόντα υψηλής ποιότητας, µε οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που θα ικανοποιούν και 

τον ποιο απαιτητικό καταναλωτή. 
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α) Αριθμός χοίρων και εκμεταλλεύσεων  

Στον πίνακα 13 αναφέρεται ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων και χοίρων ανά περιφέρεια. 

Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα στο σύνολο της χώρας για το έτος 2016 σε σύγκριση με το 

έτος 2009, υπάρχει μείωση τόσο στις εκμεταλλεύσεις της τάξεως του 7,8%, όσο και στον αριθμό 

των χοίρων η οποία φθάνει το 18,8%. Παρ’ όλα αυτά στις περιφέρειες της Δ. Ελλάδας, της 

Αττικής, του Β Αιγαίου και της Κρήτης παρατηρούμε αύξηση στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων 

με εξαίρεση την Περιφέρεια της Δ. Ελλάδας όπου παρατηρούμε αύξηση και του αριθμού των 

χοίρων. Το αξιοσημείωτο είναι ότι στην περιφέρεια της Ηπείρου αν και παρατηρούμε μείωση 

στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων της τάξης του 42,7% παρόλα αυτά στο διάστημα αυτό (2009-

20017) υπήρξε αύξηση 15,8% στον αριθμό των χοίρων.  

Στον πίνακα 14 με βάση τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (2017), παρουσιάζονται οι 

βασικές κατηγορίες χοιροειδών κατά περιφέρεια. Από το σύνολο των 743.588 χοιροειδών οι 

203.858 ανήκουν στην κατηγορία των χοιριδίων (<20 kg), οι 166.695 στην κατηγορία των χοίρων 

(20-<50 kg), οι 266.345 στην κατηγορία των χοίρων για πάχυνση (>=50kg), οι 106.690 στην 

κατηγορία στους χοίρους αναπαραγωγής (>=50 kg). Από τους 106.690 χοίρους αναπαραγωγής οι 

6.918 είναι κάπροι και οι 99.772 είναι χοιρομητέρες. 

Στον πίνακα 15 απεικονίζονται οι εκμεταλλεύσεις με χοιροειδή κατά τάξεις μεγέθους και 

περιφέρεια (ΕΛΣΤΑΤ, 2017). Στο σύνολο της χώρας από τις 17.789 εκμεταλλεύσεις με χοιροειδή 

κατά τάξεις μεγέθους παρατηρούμε ότι οι περισσότερες εκμεταλλεύσεις είναι μεγέθους 1-2 

χοίρων και ακολουθούν εκείνες μεγέθους 3-9 χοίρων. Τέλος 445  εκμεταλλεύσεις είναι μεγέθους 

100 χοίρων και άνω. 

Πίνακας 13: Αριθμός εκμεταλλεύσεων και χοίρων ανά περιφέρεια (ΕΛΣΤΑΤ, 2016). 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΕΜΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΙΡΩΝ 

 2009 2016 Μεταβολή 

(%) 

2009 2016 Μεταβολή 

(%) 

ΣΥΝΟΛΟ 19.332 17.829 -7,8 947.222 769.127 -18,8 

Ανατ. Μακ/νία & 

Θράκη 

1.152 934 -18,9 81.681 70.812 -13,3 

Κ. Μακ/νία 1.514 952 -1,5 140.730 84.527 -39,9 

Δ. Μακ/νία 1.714 795 -53,6 22.209 12.832 -42,2 

Θεσσαλία 1.901 1.332 -29,9 211.450 123.474 -41,6 

Ήπειρος 571 327 -42,7 108.429 125.545 15,8 
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Ιόνια Νησιά 553 349 -36,9 4.259 1.498 -64,8 

Στ. Ελλάδα 1.578 890 -43,6 100.037 94.276 -5,8 

Δ. Ελλάδα 3.911 5.695 45,6 121.809 139.980 14,9 

Πελοπόννησος 1,278 952 -25,5 78.321 59.166 -24,5 

Αττική 139 159 14,4 6.504 3.361 -48,3 

Β. Αιγαίο 1.402 1.798 28,2 8.304 5.579 -32,8 

Ν. Αιγαίο 1.837 1.675 -8,8 16.751 8.414 -49,8 

Κρήτη 1.782 1.971 10,6 46.738 39.664 -15,1 

 

Πίνακας 14: Βασικές κατηγορίες xοιροειδών κατά περιφέρεια (ΕΛΣΤΑΤ, 2017). 

Περιφέρειες Σύνολο 

χοιροειδών 

Χοιρίδια 

(<20 kg) 

Χοίροι 

(20-<50 

kg) 

Χοίροι 

για 

πάχυνση 

(>=50 kg) 

Χοίροι 

αναπαραγωγ

ής (>=50 kg) 

Κάπροι Χοιρομητέρες 

ΣΥΝΟΛΟ 743.588 203.858 166.695 266.345 106.690 6.918 99.772 

Ανατ. Μακ/νία 

& Θράκη 

61.023 

14.166 13.179 25.974 7.704 471 7.233 

Κ. Μακ/νία 94.322 21.984 21.543 36.783 14.012 940 13.072 

Δ. Μακ/νία 15.358 2.949 2.419 7.268 2.723 387 2.336 

Θεσσαλία 132.401 40.475 32.360 44.396 15.171 783 14.388 

Ήπειρος 135.275 35.256 29.770 55.555 14.694 383 14.311 

Ιόνια Νησιά 1.794 580 473 406 335 33 302 

Στ. Ελλάδα 72.962 32.618 18.907 25.477 21.562 1.373 20.189 

Δ. Ελλάδα 98.564 15.281 15.983 29.804 11.894 961 10.933 

Πελοπόννησος 65.917 17.578 18.708 23.049 6.582 189 6.393 

Αττική 1.916 357 513 719 327 60 267 

Β. Αιγαίο 6.141 1.947 1.422 1.565 1.208 216 992 

Ν. Αιγαίο 12.258 3.185 2.924 2.544 3.606 469 3.137 

Κρήτη 45.656 17.482 8.494 12.807 6.874 655 6.219 
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Πίνακας 15: Εκμεταλλεύσεις με χοιροειδή κατά τάξεις μεγέθους και περιφέρεια (ΕΛΣΤΑΤ, 

2017). 

Περιφέρειες Σύνολο 1-2 3-9 10-19 20-29 30-49 
50-

99 

100 και 

άνω 

ΣΥΝΟΛΟ 17.789 10.203 4.222 1.442 596 505 376 445 

Ανατολική 

Μακεδονία 

και Θράκη 1.050 622 220 91 29 32 27 29 

Κεντρική 

Μακεδονία 1.342 570 339 173 74 67 52 67 

Δυτική 

Μακεδονία 1.529 887 466 87 42 22 14 11 

Θεσσαλία 1.706 909 349 93 58 74 67 156 

Ήπειρος 495 263 128 32 13 1 11 47 

Ιόνια Νησιά 491 345 100 37 6 2 0 1 

Δυτική Ελλάδα 3.554 1.850 861 341 167 177 115 43 

Στερεά Ελλάδα 1.454 915 345 93 28 31 16 26 

Πελοπόννησος 1.222 804 271 75 29 8 7 28 

Αττική 105 57 26 14 3 2 2 1 

Βόρειο Αιγαίο 1.419 888 378 101 27 17 8 0 

Νότιο Αιγαίο 1.727 991 418 176 81 30 22 9 

Κρήτη 1.695 1.102 321 129 39 42 35 27 

 

β) Χοιρινό κρέας 

Στο διάγραμμα 13 παρατηρούμε ότι για το έτος 2016 για σφαγή για παραγωγή κρέατος 

οδηγήθηκαν σε όλη τη χώρα συνολικά 240.201 χοιρίδια και 1.075.589 χοίροι. Στο διάγραμμα 14 

απεικονίζεται η κατανομή του αριθμού των χοιριδίων που οδηγηθήκαν στο σφαγείο ανά 

περιφέρεια και στο διάγραμμα 15 η κατανομή του αριθμού των χοίρων που οδηγηθήκαν στο 

σφαγείο για παραγωγή κρέατος ανά περιφέρεια. 
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Διάγραμμα 13: Συνολικός αριθμός χοιριδίων και χοίρων για παραγωγή κρέατος σε όλη τη 

χώρα (ΕΛΣΤΑΤ, 2016). 

 

 

Διάγραμμα 14: Αριθμός χοιριδίων για παραγωγή κρέατος ανά περιφέρεια (ΕΛΣΤΑΤ, 2016). 
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Διάγραμμα 15: Αριθμός χοίρων για παραγωγή κρέατος ανά περιφέρεια 

 

 

ΙV. Η χοιροτροφία στην Ήπειρο 

α) Αριθμός χοίρων και εκμεταλλεύσεων  

Στην Περιφέρεια Ηπείρου υπάρχει παράδοση στην εκτροφή χοίρων από τις αρχές της 

δεκαετίας του ’70. Σήμερα η Ήπειρος και συγκεκριμένα η περιοχή της Φιλιππιάδας 

χαρακτηρίζεται ως ένα από τα κυριότερα χοιροτροφικά κέντρα της χώρας. Συνολικά υπάρχουν 

περί τις 327 χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις όπου εκτρέφουν περίπου 125.545 χοιρομητέρες και 

παράγουν περίπου 11.180 χοιρίδια και112.636 χοίρους σφαγής. Στην Περιφέρεια Ηπείρου 

παρατηρούμε ότι το 64,2% των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, 

ενώ το 68,8% των χοίρων βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης (πίνακας 16). Τα 

χοιρίδια και οι χοίροι σφαγής στο μεγαλύτερο ποσοστό τους σφάζονται σε σφαγειοτεχνικές 

εγκαταστάσεις της περιφέρειας, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό σφάζεται σε σφαγειοτεχνικές 

εγκαταστάσεις της υπόλοιπης χώρας και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Το 65,3% και το 65,9% 

των χοιριδίων και των χοίρων αντίστοιχα προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης 

(πίνακας 17, διάγραμμα 16 και διάγραμμα 17). 
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Πίνακας 16: Κατανομή χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων και αριθμού χοίρων ανά περιφερειακή 

ενότητα (ΕΛΣΤΑΤ, 2016). 

Περιφερειακή 

Ενότητα 

Αριθμός 

εκμεταλλεύσεων 

Κατανομή 

(%) 

Αριθμός 

χοίρων 

Κατανομή 

(%) 

Ιωαννίνων 44 13,5 15.466 12,3 

Άρτας 210 64,2 23.542 18,8 

Πρέβεζας 51 15,6 86.358 68,8 

Θεσπρωτίας 22 6,7 179 0,1 

Σύνολο 327 100 125.545 100 

 

Πίνακας 17: Κατανομή χοιριδίων και χοίρων για παραγωγή κρέατος ανά περιφερειακή ενότητα 

(ΕΛΣΤΑΤ, 2016). 

Περιφερειακή 

Ενότητα 

Αριθμός 

χοιριδίων 

Κατανομή (%) Αριθμός χοίρων Κατανομή (%) 

Ιωαννίνων 2.865 25,6 31.040 27,6 

Άρτας 985 8,8 7.192 6,4 

Πρέβεζας 7.294 65,3 74.304 65,9 

Θεσπρωτίας 36 0,3 100 0,1 

Σύνολο 11.180 100 112.636 100 
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Διάγραμμα 16: Κατανομή χοιριδίων για παραγωγή κρέατος ανά περιφερειακή ενότητα (ΕΛΣΤΑΤ, 

2016). 

 

Διάγραμμα 17: Κατανομή χοίρων για παραγωγή κρέατος ανά περιφερειακή ενότητα (ΕΛΣΤΑΤ, 

2016). 

 

Αξιοσημείωτη είναι η ποσότητα χοίρων πάχυνσης (περίπου 40.000/έτος) που εξάγονται 

ζωντανοί στην Αλβανία. Στην Ήπειρο υπάρχει εμπειρία δεκαετιών στην χοιροτροφία και η 

τεχνογνωσία που εφαρμόζεται στην παραγωγή είναι αρκετά υψηλή (π.χ. σύγχρονη διατροφή 

ζώων, τεχνητή σπερματέγχυση, αυτόματος έλεγχος συνθηκών µικροπεριβάλλοντος).  
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β) Χοιρινό κρέας 

Το δυνατότερο σημείο της συγκεκριμένης παραγωγικής δραστηριότητας είναι η σαφής 

προτίμηση του καταναλωτικού κοινού στο εγχώριο χοιρινό κρέας. Τα παραπάνω σε συνδυασμό 

µε το γεγονός ότι η εγχώρια ζήτηση σε χοιρινό κρέας καλύπτεται µόνο σε ποσοστό 35% - 40% 

περίπου από τις δυνατότητες της ελληνικής παραγωγής καταδεικνύουν την δυνατότητα αλλά και 

την αναγκαιότητα στήριξης και ανάπτυξης της χοιροτροφίας. Σε ότι αφορά το χοιρινό κρέας, από 

τους 9.276 τόνους που παρήχθησαν το 2015 (ΕΛΣΑΤ, 2015) στην Ήπειρο, οι 5.239 τόνοι (56,48%) 

προήλθαν από το νομό Πρέβεζας, οι 3.517 τόνοι (37.92%) από το νομό Ιωαννίνων, οι 510 τόνοι 

(5,49%) από το νομό Άρτας και οι  10 τόνοι (0,1 %) από το νομό Θεσπρωτίας. 

 

Διάγραμμα 18: Παραγωγή χοιρινού κρέατος ανά περιφερειακή ενότητα (ΕΛΣΤΑΤ, 2015). 

 

Προβλήματα   

 Η ελληνική χοιροτροφία αποτελείται σχεδόν κατά 100% από εισαγόμενο γενετικό υλικό. 

 Ανυπαρξία κέντρου γενετικής αξιολόγησης κάπρων. 

 Όλες οι βασικές τεχνολογικές υποδομές εισάγονται (θέσεις τοκετού, συστήματα διανομής 

και εγκαταστάσεων της τροφής, δάπεδα, ταΐστρες, μηχανήματα παραγωγής ζωοτροφών και 

τεχνικών μιγμάτων, συστήματα εξαερισμών)   

 Σχεδόν όλες οι βασικές πρωτεϊνούχες πρώτες ύλες (σογιάλευρο, σκόνη γάλακτος, οροί 

γάλακτος, ιχθυάλευρα) τα προμίγματα βιταμινών-ιχνοστοιχείων, τα ειδικά προσθετικά, άνω 
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του 50% των δημητριακών καρπών που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των χοίρων και 

τέλος σχεδόν όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα εισάγονται.   

 Ο αριθμός των παραγόμενων χοιριδίων ανά χοιρομητέρα στην πλειονότητα των εκτροφών 

υπολείπεται σημαντικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (ίδιας γενετικής αξίας αναπαραγωγικό 

υλικό)   

 Αδυναμία διασφάλισης κατάλληλου μικροκλίματος στα χοιροστάσια (θερμική καταπόνηση, 

ενεργειακή αυτονομία, περιβαλλοντικό αποτύπωμα)   

 Ελλιπής ζωοτεχνική κατάρτιση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις   

 Απουσία ενιαίου συστήματος ποιοτικής κατάταξης των παραγόμενων σφάγιων και 

διάκρισης της ποιότητας του κρέατος   

 Έλλειψη κεντρικού συστήματος «αγοράς» και καθορισμού τιμών, καθώς και μεθόδων 

αναγνώρισης του εγχώριου από το εισαγόμενο χοιρινό κρέας 

 

1.2. Συνοπτική Περιγραφή Επενδυτικού Σχεδίου 

1.2.1. Κέντρο αναπαραγωγής και γενετικής βελτίωσης προβάτων και χοίρων 

1.2.1.1. Κέντρο σπερματοδοτών κριών 

α) Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας-Τόπος εγκατάστασης 

Ο σχεδιασμός, η εγκατάσταση και η λειτουργία ενός κέντρου αναπαραγωγής για πρόβατα 

απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω: 

• Να υπάρχει διαθέσιμος χώρος, όπου μπορεί να εγκατασταθεί το Κέντρο. Ο χώρος θα πρέπει 

να καταλαμβάνει 3.000 m2 για να καλύπτει τις ανάγκες του συνόλου των εγκαταστάσεων 

(στάβλο, εργαστήριο αποθήκες κλπ) και περιφραγμένων γηπέδων που εξυπηρετούν την 

εκμετάλλευση. Κρίνεται δε απαραίτητο να υπάρχει έκταση που θα μπορεί να αξιοποιείται για 

τη βόσκηση και άσκηση των ζώων.  

• Να βρίσκεται σε θέση όπου υπάρχει διαθέσιμο νερό (επαρκές σε ποσότητα και κατάλληλο για 

το πότισμα των ζώων), ηλεκτρικό ρεύμα και τηλέφωνο. Η χωροθέτηση του κέντρου πρέπει να 

γίνει σε κεντρικό σημείο της Περιφερειακής ενότητας με όσο το δυνατό ενιαία ακτίνα δράσης 

για το σύνολο των εκτροφών. Επιπλέον πρέπει να βρίσκεται σε κομβικό σημείο του οδικού 

δικτύου σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση με τη συγκοινωνία αλλά και την ταχεία μεταφορά του 

νωπού σπέρματος σε εκτροφές της περιφέρειας. 
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• Να πληροί τις προδιαγραφές με βάση την κείμενη νομοθεσία, για την απόκτηση άδειας 

ίδρυσης και λειτουργίας (βρίσκεται σε απόσταση από οικισμό, καταλύματα, στρατόπεδο, 

εργοστάσιο, εργαστήριο, μοναστήρι, ποτάμι συνεχούς ροής, κλπ). 

• Να βρίσκεται εκτός κτηνοτροφικού πάρκου και σε απόσταση τουλάχιστον τριών χιλιομέτρων 

περιμετρικά υφιστάμενων εκτροφών στην περιοχή εγκατάστασης του κέντρου για την 

αποφυγή μετάδοσης ασθενειών. 

β) Κτιριακές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση χώρων 

Σχεδιασμός και κατασκευή ειδικών εγκαταστάσεων για τον σταβλισμό κριών που θα 

χρησιμοποιηθούν ως σπερματοδότες. Οι σταβλικές εγκαταστάσεις θα γίνουν με βάση 

συγκεκριμένες προδιαγραφές για τις οποίες η ερευνητική ομάδα διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία. 

Ειδικότερα θα τηρηθούν οι παρακάτω προδιαγραφές: 

 Ο χώρος που θα περιλαμβάνει τις σταβλικές εγκαταστάσεις και το εργαστήριο θα είναι 

περιφραγμένος και εξοπλισμένος έτσι ώστε να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές 

βιοασφάλειας. Ειδικότερα, μέσα στην περιφραγμένη περιοχή θα οργανωθεί μια πλήρως 

ελεγχόμενη υγειονομικά περιοχή, η οποία θα εξυπηρετεί τις κτιριακές εγκαταστάσεις που 

φιλοξενούν τα ζώα (παραλαβή ζωοτροφών, απομάκρυνση κοπριάς, κλπ). 

 Οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα προβλέπουν χώρους στέγασης από κοινού 100 κριών μαζί με 5 

θηλυκά (κελιά 5x5 m). Στους παραπάνω χώρους στέγασης των ζώων θα πρέπει να 

προβλεφθεί ελεγχόμενος φωτισμός με χρονοδιακόπτη.  

 Οι χώροι φιλοξενίας των κριών σε μορφή κελιών θα διαμορφώνονται δεξιά και αριστερά  ενός 

κεντρικού διαδρόμου  κυκλοφορίας. 

 Στον χώρο φιλοξενίας των κριών θα πρέπει να υπάρχουν ταΐστρες τόσο για χονδροειδείς 

τροφές όσο και για συμπυκνωμένες, καθώς επίσης και αυτόματη ποτίστρα για την παροχή 

νερού. Οι ποτίστρες πρέπει να είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτη λαμαρίνα, να έχουν 

σχήμα σκαφοειδές και να είναι εφοδιασμένες με συσκευή αποφυγής υπερχείλισης. Το πάνω 

χείλος της ποτίστρας πρέπει να απέχει από τη στρωμνή 40-45cm. 

 Ο βόρειος τοίχος ύψους 2,5m (το ελάχιστο) πρέπει να είναι κτισμένος μέχρι τη σκεπή 

 Ο νότιος τοίχος θα φέρει παράθυρα σ’ όλο το μήκος του 

 Η σκεπή προτείνεται να είναι από κεραμοσκεπή ή άλλο υλικό με μόνωση 
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 Στη συγκεκριμένη περιοχή εγκατάστασης του κέντρου αν το καλοκαίρι οι θερμοκρασίες είναι 

υψηλές θα πρέπει να προβλεφθεί εγκατάσταση συστήματος ελεγχόμενης θερμοκρασίας ή 

αερισμός.  

 Ο χώρος ενσταβλισμού πρέπει να καταλήγει σε ένα χώρο στον οποίο θα λαμβάνει χώρα η 

συλλογή του σπέρματος. Το εργαστήριο θα είναι συνολικής επιφάνειας 80m2 (εργαστήριο, 

ψυκτικός θάλαμος, γραφείο, αίθουσα επιμόρφωσης/ενημέρωσης, αποδυτήρια, WC). Σε αυτό 

το χώρο θα διατηρείται ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη συλλογή του σπέρματος. Η 

θερμοκρασία στο συγκεκριμένο χώρο θα πρέπει να διατηρείται στους 20°C. 

 Ο χώρος συλλογής του σπέρματος, θα πρέπει να επικοινωνεί μέσω ενός παραθύρου με το 

εργαστήριο στο οποίο θα γίνεται η εκτίμηση και επεξεργασία του σπέρματος.  

 Η αποθήκη ζωοτροφών θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στους χώρους παράθεσης 

των συμπυκνωμένων ζωοτροφών στους κριούς και εύκολα προσπελάσιμη από μεταφορικά 

οχήματα. Η χωρητικότητά της πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ζώων για ένα έτος. 

 Το υπόστεγο σανών και άχυρου θα βρίσκεται σε επαφή με τους χώρους υποδοχής και 

χειρισμών για τους σπερματοδότες κριούς, και σε θέση εύκολα προσπελάσιμη από 

μεταφορικά οχήματα, για την αποθήκευση των σανών και του άχυρου που απαιτούνται για 

ένα ολόκληρο έτος. 

γ) Υποδομές και Εργαστηριακός εξοπλισμός  

Η εφαρμογή τεχνητής σπερματέγχυσης προϋποθέτει την ύπαρξη εργαστηρίου με τον 

απαραίτητο εξοπλισμό. Επομένως θα διαμορφωθεί ο χώρος που θα στεγάσει το εργαστήριο και 

στη συνέχεια θα γίνει η προμήθεια του απαραίτητου εργαστηριακού εξοπλισμού και των 

αναλώσιμων υλικών συλλογής σπέρματος και  τεχνητής σπερματέγχυσης, όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στους πίνακες 18 και 19:  

Πίνακας 18. Εργαστηριακός εξοπλισμός και υλικά για συλλογή σπέρματος και εφαρμογής 

τεχνητής σπερματέγχυσης 

Αποστειρωτικός κλίβανος (250° C) 65Lt.  

Επωαστικός κλίβανος (70° C) 75lt  

Μικροσκόπιο αντίθετης φάσης που θα φέρει θερμαινόμενη τράπεζα και οπτικούς φακούς x 10, x 

40, και x 100.  

Πλήρες σύστημα αναλυτή σπέρματος υποβοηθούμενου από Η/Υ (CASA, περιλαμβάνει φθορίζον 

μικροσκόπιο με θερμαινόμενη τράπεζα και φακούς x 10, x 40, και x 100, Η/Υ με το απαραίτητο 

λογισμικό για την εκτίμηση κινητικότητας, μορφολογίας, μορφομετρίας, ακεραιότητας της 
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χρωματίνης του πυρήνα των σπερματοζωαρίων) 

Θερμαινόμενη τράπεζα 

Αυτόματος μετρητής χαρακτηριστικών σπέρματος 

Πεχάμετρο για τον προσδιορισμό του pH των διαλυμάτων και του σπέρματος  

Ωσμόμετρο 

Μαγνητικός αναδευτήρας για ανάδευση αραιωτικών και διαλυμάτων                            

Συσκευη απόσταξης νερού 4lt/h 

Υδατόλουτρο με κυκλοφορητή  

Ψυγείο βιτρίνα για τη συντήρηση και τη συσκευασία του σπέρματος 

Ζυγός ακριβείας (4 Δεκαδικά)       

Πυκνόμετρο φωτομετρικής ανάλυσης του σπέρματος 

Αιματοκυτταρόμετρο (πλάκα Neubauer)  

Ισοθερμικό κιβώτιο μεταφοράς του σπέρματος  

Πιπέττα ρυθμιζόμενου όγκου (2-20 μl)             

Πιπέττα ρυθμιζόμενου όγκου (20-100 μl)                  

Πιπέττα ρυθμιζόμενου όγκου (100-1000 μl)          

Πιπέττα ρυθμιζόμενου όγκου (1000 - 5000 μl)     

Τεχνητοί κόλποι (τεμάχια 50) για τη συλλογή σπέρματος κριών 

Κολποδιαστολέας συνοδευόμενος από φωτεινή πηγή  

Μεταλλικοί καθετήρες τεχνητής σπερματέγχυσης για πλαστικά σωληνάρια 0,25 ml  

Μεταλλικοί καθετήρες τεχνητής σπερματέγχυσης για πλαστικά σωληνάρια 0,5 ml   

Διαμόρφωση χώρων εργαστηρίου (πάγκοι εργασίας, ντουλάπια , γραφεία, αποδυτήρια, κλπ) 

Πίνακας 19. Αναλώσιμα υλικά για συλλογή σπέρματος και εφαρμογής τεχνητής σπερματέγχυσης 

Βαθμονημένα υάλινα φιαλίδια συλλογής σπέρματος (τεμάχια 100) 

Υάλινο υλικό (κωνικές φιάλες, ογκομετρικοί κύλινδροι, ποτήρια ζέσεως)  

Αντικειμενοφόρες πλάκες και καλυπτρίδες 

Πλαστικά σωληνάρια (0,25 και 0,5 ml)  

Θερμόμετρα αλκοόλης  

Επικαλυπτήριοι καθετήρες για μεταλλικούς καθετήρες τεχνητής σπερματέγχυσης για πλαστικά 

σωληνάρια των 0,25 ml  

Επικαλυπτήριοι καθετήρες για μεταλλικούς καθετήρες τεχνητής σπερματέγχυσης για πλαστικά 

σωληνάρια των 0,5 ml  

Ρύγχοι χρώματος μπλε για πιπέττα 
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Ρύγχοι χρώματος κίτρινα για πιπέττα  

Ενδοκολπικοί σπόγγοι και ορμονικά σκευάσματα για το συγχρονισμό των οίστρων των προβάτων 

 

Διάγραμμα 19: Κάτοψη σταβλικών εγκαταστάσεων και εργαστηρίου συλλογής σπέρματος 

κριών και τεχνητής σπερματέγχυσης σε πρόβατα σε Γαλλία και Θεσσαλονίκη 
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1.2.1.2. Εγκατάσταση προβατοτροφικής εκμετάλλευσης δυναμικότητας 500 

προβατίνων 

Τα βασικά στοιχεία της εκμετάλλευσης θα είναι: 

 Ζωικό κεφάλαιο που θα περιλαμβάνει ζώα των αυτόχθονων φυλών Μπούτσικο 

(Καλλαρύτικο), Καραμάνικο που είναι πρόβατα γαλακτοπαραγωγικής 

κατεύθυνσης. Ακόμα θα περιλαμβάνει πρόβατα Lacoune για γενετική βελτίωση 

και σε δεύτερη φάση τη φυλή Φριζάρτα 

 Ημιεντατική μέθοδος εκτροφής 

 Βελτίωση υπαρχόντων σταβλικών εγκαταστάσεων 

 Παραγωγή κύριου προϊόντος: γάλα και κρέας 

 Παραγωγή υποπροϊόντων: μαλλί και κόπρος 

Η επένδυση μιας τέτοιας εκμετάλλευσης απαιτεί δαπάνες για τη βελτίωση των κτιριακών 

και άλλων ειδικών εγκαταστάσεων, την προμήθεια και εγκατάσταση του μηχανολογικού 

εξοπλισμού παραγωγής, την προμήθεια πρώτων υλών (ζωοτροφές) και του υπόλοιπου 

εξοπλισμού και τέλος τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 

Η διαμόρφωση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να 

αποτελούνται από : 

 το ποιμνιοστάσιο 

 το χώρο στέγασης αμνών 

 την αποθήκη ζωοτροφών θερμοκηπιακού τύπου 

 την αποθήκη χονδροειδών ζωοτροφών (υπόστεγα) 

 το χώρο παρασκευαστηρίου των ζωοτροφών 

 το χώρο του αμελκτηρίου 

 το χώρο συλλογής κόπρου 

 τον απορροφητικό βόθρο 

 το αναρρωτήριο 

 το χώρο ανάπαυσης των εργατών και το γραφείο 

i) Ποιμνιοστάσιο 
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Η βελτίωση και διαμόρφωση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων ώστε αυτές να καταστούν 

λειτουργικές. Θα πρέπει να ικανοποιούν τις υψηλές απαιτήσεις που έχουν τα κτηνοτροφικά 

κτίρια σε πυροπροστασία, θερμομόνωση, μηχανική αντοχή, στεγανότητα, οικονομία και 

ταχύτητα κατασκευής, καθώς και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις που θέτει η πολιτεία. Οι 

διαστάσεις του δομήματος θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε η κατασκευή να είναι λειτουργική και 

οικονομικά αποδεκτή. 

Οι διαστάσεις του ποιμνιοστασίου θα έχουν συνολική έκταση 110m x 21m. Μέσα στον 

στεγασμένο χώρο της εγκατάστασης θα πρέπει να υπάρχουν τρείς διάδρομοι, οι οποίοι θα 

χωρίζουν τους χώρους διαμονής των προβατίνων. Ο ένας διάδρομος θα βρίσκεται στη μέση και  

θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διάθεση της τροφής των ζώων (διάδρομος τροφοδοσίας) 

και θα έχει πλάτος 1,6m. Δεξιά και αριστερά του διαδρόμου τροφοδοσίας θα βρίσκεται ο χώρος 

διαμονής των προβατίνων και ο καθένας θα έχει πλάτος 3,7m. Στο τέλος του κάθε χώρου 

διαμονής θα βρίσκεται από ένας διάδρομος κυκλοφορίας με πλάτος 1m ο καθένας (δύο στο 

σύνολο). Ι κάθε χώρος διαμονής, θα έχει χωρητικότητα 250 ζώα τα οποία θα ομαδοποιούνται με 

τη χρήση κινητών χωρισμάτων ανάλογα με την παραγωγική ηλικία και τη φυσιολογική τους 

κατάσταση. Μέσα στο χώρο διαμονής, θα πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός σε ταΐστρες 

και ποτίστρες.  

Το δάπεδο που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι συμπαγές (τύπου φίλτρου). Θα 

αποτελείται από δυο στρώσεις χαλικιών και άμμου, οι οποίες συμπιέζονται καλά. Η σύσταση του 

τεχνητού εδάφους (από κάτω προς τα πάνω) θα είναι 15cm χαλίκια διαμέτρου 30-50cm, 15 cm 

χαλίκια διαμέτρου 20-30mm και 7cm άμμος από σπαστό ασβεστόλιθο. 

Η είσοδος στο ποιμνιοστάσιο θα γίνεται από δύο συρόμενες πόρτες διαστάσεων 2,5m x 

2,5m με κάλυψη από χαλυβδοέλασμα πάχους 0,5mm.  

Ο αερισμός στο ποιμνιοστάσιο θα πραγματοποιείται με τη δημιουργία πλαϊνών 

παραθύρων και ένα παράθυρο οροφής σε όλο το μήκος της εγκατάστασης ανοιγόμενα με 

μηχανισμό χειροκίνητο με δυνατότητα ηλεκτροκίνησης. 

Στο διάγραμμα 20 απεικονίζεται η κάτοψη ενός προβατοστασίου. 

ii) Χώρος στέγασης αμνών 

Οι αμνοί θα διατηρούνται σε 2 διαφορετικούς στάβλους αντίστοιχης κατασκευής με τα 

ποιμνιοστάσια. Ο χώρος στέγασης των αμνών θα βρίσκεται  σε απόσταση 5 m από το 

ποιμνιοστάσιο και θα έχει διαστάσεις 31m x 10m ο καθένας. Συγκεκριμένα, ο κάθε χώρος 

διαμονής των αμνών θα είναι 27m x 10m.  
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iii) Αποθήκη ζωοτροφών θερμοκηπιακού τύπου 

Η αποθήκη θερμοκηπιακού τύπου, χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των 

συμπυκνωμένων ζωοτροφών με διαστάσεις 80m x 10m, δηλ. 80 m2.  

iv) Αποθήκη χονδροειδών ζωοτροφών (υπόστεγα) 

Οι χονδροειδείς ζωοτροφές θα αποθηκεύονται σε χώρο συνολικού εμβαδού 840 m2 και θα 

χωρίζεται σε δύο ξεχωριστά υπόστεγα. Στο ένα υπόστεγο θα αποθηκεύεται το τριφύλλι και ο 

χώρος θα πρέπει να είναι διαστάσεων 24m μήκος,15m πλάτος και 5m ύψος, δηλ. συνολικά 720 

m2. Στο δεύτερο υπόστεγο μήκους 12m, πλάτους 10m και ύψους 5m δηλ συνολικά 120 m2 θα 

αποθηκεύεται το άχυρο σίτου. 

v) Χώρος παρασκευαστηρίου ζωοτροφών 

Ο χώρος παρασκευαστηρίου των ζωοτροφών θα είναι εμβαδού 15 m2 και θα περιλαμβάνει 

αναμικτήρα, μύλο και ζυγιστικό μηχάνημα. 

vi) Χώρος αμελκτηρίου 

Ο χώρος του αμελκτηρίου θα περιλαμβάνει : 

 Χώρο συγκέντρωσης των ζώων πριν την άμελξη 

 Αίθουσα άμελξης 

 Χώρο για τη ψύξη και αποθήκευση και συντήρηση του γάλακτος 

Η ύπαρξη στεγασμένου χώρου για την άμελξη βελτιώνει τις συνθήκες εργασίες των 

αμελκτών και ανταποκρίνεται στις ανάγκες καθαριότητας και υγιεινής, με αποτέλεσμα την 

καλύτερη ποιότητα γάλακτος. Είναι απαραίτητο να υπάρχει χώρος όπου θα λαμβάνει χώρα η 

ψύξη και αποθήκευση του γάλακτος με σκοπό τη μείωση του κινδύνου να αναπτυχθούν 

μικροοργανισμοί. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να είναι φωτεινός, να καθαρίζεται εύκολα, η κύρια 

είσοδος του να βρίσκεται σε δρόμο για την εύκολη μεταφορά του γάλακτος και να είναι εύκολο 

για τον αμελκτή να τον προσεγγίζει από την αίθουσα άμελξης.  

Οι διαστάσεις του χώρου που θα βρίσκεται το αμελκτήριο θα είναι 11m x 11m δηλ. 121 m2  

και θα πρέπει να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το στάβλο. Η αίθουσα αναμονής των ζώων, 

θα είναι διαστάσεων 10m x 7m και η αίθουσα γάλακτος όπου θα τοποθετηθούν οι δεξαμενές 

πρόψυξης γάλακτος  θα είναι 5m x 4m. Συνολικά, ο χώρος του αμελκτηρίου θα είναι 211 m2.  

Οι προσόψεις και οι πλαϊνές πλευρές στο χώρο του αμελκτηρίου θα είναι καλυμμένες με 

πάνελ πολυουρεθάνης. Η είσοδος στο αμελκτήριο θα γίνεται από 2 συρόμενες πόρτες 
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διαστάσεων 2,5m x 2,5m από πάνελ πολυουρεθάνης πάχους 40mm. Τέλος, θα πρέπει να 

προβλεφθεί ο καλός αερισμός του χώρου του αμελκτηρίου. 

vii) Χώρος συλλογής κόπρου 

Ο χώρος συλλογής της κόπρου (κοπροσωρός) είναι απαραίτητος σε μια προβατοτροφική 

εκμετάλλευση και τοποθετείται πάντα σε μακρινή απόσταση από τους άλλους χώρους. Το 

μέγεθος του χώρου ποικίλλει ανάλογα με το πότε γίνεται η διάθεση της κόπρου. 

viii) Απορροφητικός βόθρος 

Η ύπαρξη απορροφητικού βόθρου στην εκμετάλλευση όπου θα καταλήγουν όλα τα υγρά 

απόβλητα (αμελκτηρίου και σταβλιτών) είναι απαραίτητη. 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 138/Β/24-2-65 τα υγρά απόβλητα είναι 100 lt/ημέρα/άτομο και τα 

υγρά απόβλητα του αμελκτηρίου είναι 2,1 lt/ημέρα/πρόβατο. 

ix) Αναρρωτήριο 

Το αναρρωτήριο θα είναι ο χώρος όπου θα τοποθετούνται τα άρρωστα ζώα για να μη 

μολύνουν τα υπόλοιπα της εκτροφής και οι διαστάσεις του θα είναι 2m x 4m, δηλ. 8m2.  

x) Χώρος διαμονής εργατών και γραφείο 

Μέσα στο χώρο της εκμετάλλευσης θα πρέπει να προβλεφθεί ένα μικρός χώρος για την 

ανάπαυση των εργαζομένων 5m x 4m δηλ. 20 m2 και ένας χώρος που θα λειτουργεί ως γραφείο 

3m x 4m δηλ 12 m2.  

Εξοπλισμός που θα χρειασθεί στην εκμετάλλευση είναι: 

 Μηχανές θηλασμού: θα χρειασθούν 4 μηχανές θηλασμού για τη διατροφή των 

αρνιών (τεχνητός θηλασμός) 

 Αμελκτήριο: Οι διαστάσεις του θα πρέπει να είναι συμβατές με το κτήριο. 

 Ταινίες για ατομική διατροφή, Βαγόνι (ενσιροδιανομέας) για παρασκευή ολικού 

σιτηρεσίου και τρακτέρ για την τροφοδοσία των ζώων 

 Ποτίστρες: Για την τροφοδότηση των ζώων με φρέσκο νερό θα απαιτηθούν 40 

αυτόματες ποτίστρες με φλοτέρ, τύπου σκάφης κατασκευασμένες από 

γαλβανισμένη λαμαρίνα (1/40 ζώα). 

 Κάγκελα χωρισμάτων: θα υπάρχουν και από τις δυο πλευρές του χώρου διαμονής 

των προβάτων αλλά και κάθετα, ως χωρίσματα για να δημιουργηθούν χώροι για τις 

ομάδες ζώων που θα προκύψουν. Τα κάγκελα θα είναι φτιαγμένα από σωλήνα 
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γαλβανιζέ. Η κατασκευή τους θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να προσφέρει 

δυνατότητα για εναλλακτική διαμόρφωση του χώρου αν παραστεί ανάγκη. 

 Αναμικτήρας-μύλος-ζυγαριά: Για την παρασκευή των ζωοτροφών είναι απαραίτητη 

η χρήση αναμικτήρα-μύλου 2,5 τόνων και ζυγαριά. 

Η κατασκευή του ποιμνιοστασίου θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται 

στην Υπουργική Απόφαση 11308/16.11.2010 (ΦΕΚ 194/21.12.2010), το Μέτρο 121: 

«Εκσυγχρονιμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», σύμφωνα με την οποία οι Εθνικές Προδιαγραφές 

Λειτουργικότητας Ποιμνιοστασίων επιπλέον των κοινοτικών προτύπων πρέπει να πληρούν και τα 

εξής: 

 Καθαρός χώρος ανάπαυσης, ανά προβατίνα με τα αρνιά της 1,2-1,5 τ.μ. 

 Μήκος μετώπου ταΐστρας ανά προβατίνα τουλάχιστον 0,3 m 

 Πλάτος διαδρόμου τροφοδοσίας όταν δεν γίνεται χρήση μηχανικών μέσων 1,2-1,5 m 

 Πλάτος διαδρόμου τροφοδοσίας όταν γίνεται χρήση μηχανικών μέσων 2,5-3,0 m 

 Πλάτος θυρών τροφοδοσίας, εισόδου-εξόδου ζώων, εισόδου-εξόδου μηχανικών 

μέσων κλπ 2,5-3,0 m 

Επίσης, θα πρέπει να προβλέπονται: 

 Η νότια πλευρά του κτιρίου, να είναι ανοικτή ή ημιανοικτή και οι λοιπές πλευρές να 

φέρουν επαρκή ανοίγματα ώστε να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος φωτισμός και 

αερισμός. 

 Ανοίγματα αερισμού κατά μήκος της στέγης 

 Δάπεδο διαπερατό (στραγγερό) 

 Χώρος συγκέντρωσης των ζώων πριν το αμελκτήριο 

 Η κυκλοφορία των ζώων προ και από το αμελκτήριο 

 Διαχωρισμός αμελχθέντων ζώων και ζώων προς άμελξη 

 Η αποφυγή διασταυρώσεων στην κυκλοφορία των ζώων 

 Ιδιαίτερος χώρος για την άμελξη 
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Διάγραμμα 20: Κάτοψη προβατοστασίου 500 θηλυκών προβάτων αναπαραγωγής  
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1.2.1.3.  Κέντρο σπερματοδοτών Κάπρων 

a) Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας - Τόπος εγκατάστασης 

Το προτεινόμενο Κέντρο θα είναι εγκατεστημένο σε χώρο όπου θα πληρούνται οι 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Να υπάρχει διαθέσιμος χώρος, όπου μπορεί να εγκατασταθεί το Κέντρο. Ο χώρος θα πρέπει 

να έχει έκταση 2.000 m2 για να καλύπτει τις ανάγκες του συνόλου των εγκαταστάσεων 

(στάβλο, εργαστήριο αποθήκες κ.λπ.) με εμβαδόν 400 m2 που εξυπηρετούν την 

εκμετάλλευση.  

• Να βρίσκεται σε περιοχή με χαμηλή πυκνότητα χοίρων, πολύ μακριά από τον κεντρικό δρόμο. 

• Να βρίσκεται σε θέση όπου υπάρχει διαθέσιμο, επαρκές και κατάλληλο νερό, ηλεκτρικό 

ρεύμα, τηλέφωνο και διαδίκτυο. Επιπλέον πρέπει να βρίσκεται σε κομβικό σημείο σε ότι 

αφορά την εξυπηρέτηση με τη συγκοινωνία. 

• Να πληροί τις προδιαγραφές για την απόκτηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας (να βρίσκεται 

σε απόσταση από οικισμό, καταλύματα, στρατόπεδο, εργοστάσιο, εργαστήριο, μοναστήρι, 

ποτάμι συνεχούς ροής, κλπ). 

β)  Κτιριακές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση χώρων 

Σχεδιασμός και κατασκευή ειδικών εγκαταστάσεων για τον σταβλισμό των κάπρων που θα 

χρησιμοποιηθούν ως σπερματοδότες. Οι σταβλικές εγκαταστάσεις θα γίνουν με βάση 

συγκεκριμένες προδιαγραφές για τις οποίες η ερευνητική ομάδα διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία. 

Ειδικότερα, θα τηρηθούν τα παρακάτω: 

 Ο χώρος που θα περιλαμβάνει τις σταβλικές εγκαταστάσεις και το εργαστήριο θα είναι 

περιφραγμένος και εξοπλισμένος έτσι ώστε να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές 

βιοασφάλειας. Ειδικότερα, μέσα στην περιφραγμένη περιοχή θα οργανωθεί μια πλήρως 

ελεγχόμενη υγειονομικά περιοχή, η οποία θα εξυπηρετεί τις κτιριακές εγκαταστάσεις που 

φιλοξενούν τα ζώα (παραλαβή ζωοτροφών, απομάκρυνση κοπριάς, κ.λπ.). 

 Πρόβλεψη ξεχωριστού κτηρίου απομόνωσης νεοεισερχόμενων κάπρων αντικατάστασης, 

όπου τα ζώα θα παραμένουν για τουλάχιστον ένα μήνα, κατά προτίμηση έξι εβδομάδες.  

 Οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα προβλέπουν ατομικούς χώρους στέγασης 20 κάπρων («κελιά» 

κατ’ ελάχιστον 6-8 m2 το κάθε ένα, με προτεινόμενο εμβαδό 8 m2 για κάλυψη των αναγκών 

υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων). Η οριοθέτηση κάθε κελιού θα γίνεται έτσι ώστε να 

επιτρέπεται η οπτική επαφή μεταξύ των ζώων και με τον κεντρικό διάδρομο κυκλοφορίας. 
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Στους παραπάνω χώρους στέγασης των ζώων θα πρέπει να προβλεφθεί ελεγχόμενος 

φωτισμός led χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και ρυθμιζόμενης διάρκειας με 

χρονοδιακόπτη.  

 Πρόβλεψη διαθεσιμότητας χώρου γειτνίασης για την επέκταση της εγκατάστασης και την 

κάλυψη πιθανών μελλοντικών απαιτήσεων για το σταβλισμό μεγαλύτερου αριθμού κάπρων. 

 Οι θέσεις των ατομικών κελιών θα διαμορφώνονται δεξιά και αριστερά ενός κεντρικού 

διαδρόμου κυκλοφορίας. 

 Σε κάθε κελί πρέπει να υπάρχει ταΐστρα για την τοποθέτηση της τροφής και ανοξείδωτη 

αυτόματη ποτίστρα/πιπίλα για την παροχή νερού.  

 Η σκεπή και οι τοίχοι προτείνεται να είναι από υλικό με μόνωση για τον καλύτερο έλεγχο της 

θερμοκρασίας και τον περιορισμό του θορύβου. 

 Με σκοπό τη διασφάλιση των απαιτούμενων συνθηκών που προάγουν τη σπερματογένεση 

θα πρέπει να προβλεφθεί εγκατάσταση συστήματος ελεγχόμενης θερμοκρασίας (16 – 18⁰ C) 

και αερισμού.  

 Ο χώρος ενσταβλισμού πρέπει να καταλήγει στα δύο (2) κελιά σπερματοληψίας με εμβαδόν 

τουλάχιστον 10 m2 έκαστο. Εκτός του παραδοσιακού κελιού σπερματοληψίας με το κλασικό 

ομοίωμα συός, θα πρέπει να υπάρχει και δεύτερο κελί όπου θα εγκατασταθεί ομοίωμα 

αυτόματης συλλογής σπέρματος με τεχνητό κόλπο, καθώς και πρόβλεψη χώρου για 

μελλοντική εγκατάσταση δεύτερου αυτόματου συστήματος.  

 Το εργαστήριο θα είναι συνολικής επιφάνειας 80 m2 (εργαστήριο, ψυκτικός θάλαμος, 

γραφείο, αίθουσα επιμόρφωσης/ενημέρωσης, αποδυτήρια, WC). Σε αυτό το χώρο θα 

διατηρείται ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη συλλογή, την εκτίμηση και την επεξεργασία  του 

σπέρματος. Η θερμοκρασία στο χώρο του εργαστηρίου θα πρέπει να διατηρείται στους 20-

22°C. 

 Ο χώρος συλλογής του σπέρματος, θα πρέπει να επικοινωνεί μέσω παραθύρου με το 

εργαστήριο στο οποίο θα γίνεται η εκτίμηση και επεξεργασία του σπέρματος.  

 Οι χώροι συλλογής του σπέρματος, θα πρέπει να έχουν μη ολισθηρό δάπεδο με δυνατότητα 

εύκολου καθαρισμού με πλύση και απολύμανση. 

 Η αποθήκη ζωοτροφών θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στους χώρους παράθεσής 

τους και εύκολα προσπελάσιμη από μεταφορικά οχήματα. Η χωρητικότητά της πρέπει να 

εξυπηρετεί τις ανάγκες των ζώων για ένα έτος. 
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γ) Υποδομές και Εργαστηριακός εξοπλισμός 

Η εφαρμογή τεχνητής σπερματέγχυσης προϋποθέτει την ύπαρξη εργαστηρίου με τον 

απαραίτητο εξοπλισμό. Επομένως θα διαμορφωθεί ο χώρος που θα στεγάσει το εργαστήριο και 

στη συνέχεια θα γίνει η προμήθεια του απαραίτητου εργαστηριακού εξοπλισμού και των 

αναλώσιμων υλικών συλλογής σπέρματος και τεχνητής σπερματέγχυσης, όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στους Πίνακες:  20 και 21 

 

Πίνακας 20. Εργαστηριακός εξοπλισμός και υλικά για συλλογή, εκτίμηση σπέρματος και 

εφαρμογή τεχνητής σπερματέγχυσης 

Κλίβανος αποστείρωσης (250⁰ C) 65Lt.  

Επωαστικός κλίβανος – Heating cabinet – προθέρμανσης των υλικών συλλογής σπέρματος 

(37⁰ C) 156 lt  

Μικροσκόπιο αντίθετης φάσης που θα φέρει θερμαινόμενη τράπεζα και οπτικούς φακούς x 10, x 

40, και x 100.  

Πλήρες σύστημα αναλυτή σπέρματος υποβοηθούμενου από Η/Υ (CASA, περιλαμβάνει φθορίζον 

μικροσκόπιο με θερμαινόμενη τράπεζα και φακούς x 10, x 40, και x 100, Η/Υ με το απαραίτητο 

λογισμικό για την εκτίμηση κινητικότητας, μορφολογίας, μορφομετρίας, ακεραιότητας της 

χρωματίνης του πυρήνα των σπερματοζωαρίων) 

Θερμαινόμενη τράπεζα 

Πεχάμετρο για τον προσδιορισμό του pH των διαλυμάτων και του σπέρματος  

Ωσμόμετρο 

Μαγνητικός αναδευτήρας για ανάδευση αραιωτικών και διαλυμάτων (Vortex)                         

Συσκευή παραγωγής υπερκάθαρου νερού με ανάστροφη ώσμωση 8 lt/h, και δεξαμενή 100 lt  

Υδατόλουτρο με κυκλοφορητή  

Μαγνήτες ποικίλων διαστάσεων για την ανάμιξη των συστατικών παρασκευής των διαλυμάτων 

Ζυγός ακριβείας (4 δεκαδικά ψηφία)   
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Πυκνόμετρο φωτομετρικής ανάλυσης του σπέρματος 

Ισοθερμικό κιβώτιο μεταφοράς του αραιωμένου σπέρματος (16-18⁰ C) 

Αυτόματος τυποποιητής/διανεμητής αραιωμένου σπέρματος κάπρου σε δόσεις ΤΣ 

Εκτυπωτής επιγραφής ετικετών φιαλιδίων δόσεων σπέρματος  

Θάλαμος αποθήκευσης και συντήρησης έτοιμων δόσεων αραιωμένου σπέρματος για την 

εφαρμογή τεχνητής σπερματέγχυσης (ΤΣ) (16-18⁰ C) 

Πιπέττες ρυθμιζόμενου όγκου (2-20 μl) 

Πιπέττες ρυθμιζόμενου όγκου (20-100 μl)                  

Πιπέττες ρυθμιζόμενου όγκου (100-1000 μl)          

Πιπέττες ρυθμιζόμενου όγκου (1000 - 5000 μl)     

Ισοθερμικό δοχείο υποδοχής σάκου συλλογής σπέρματος 

Ομοίωμα συός για την επίβαση ενήλικων κάπρων σπερματοδοτών 

Ομοίωμα συός για την επίβαση εκπαιδευόμενων νεαρών κάπρων 

Ομοίωμα συός για την αυτοματοποιημένη συλλογή σπέρματος με τεχνητό κόλπο 

Σφιγκτήρες αναπαραγωγής - ΤΣ 

Πρόπλασμα συός με πλήρες γεννητικό σύστημα για την εκμάθηση της τεχνικής της ΤΣ  

Θερμόμετρα αλκοόλης – θερμόμετρα υπερύθρων 

Διαμόρφωση χώρων εργαστηρίου (πάγκοι εργασίας, ντουλάπια , γραφεία, αποδυτήρια, κλπ) 
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Πίνακας 21. Αναλώσιμα υλικά για συλλογή, εκτίμηση σπέρματος και εφαρμογή τεχνητής 

σπερματέγχυσης 

Υάλινο υλικό (κωνικές φιάλες, ογκομετρικοί κύλινδροι, ποτήρια ζέσεως)  

Αντικειμενοφόρες πλάκες και καλυπτρίδες 

Καθετήρες τεχνητής σπερματέγχυσης μιας χρήσεως   

Σάκοι συλλογής σπέρματος με ενσωματωμένο φίλτρο διαχωρισμού ζελατινώδους φάσης 

Τεχνητοί κόλποι μιας χρήσεως για την αυτοματοποιημένη μεθοδολογία συλλογής σπέρματος 

Φιαλίδια δόσεων αραιωμένου σπέρματος για ΤΣ 

Φάκελοι συσκευασμένης σκόνης αραιωτικών σπέρματος εμπορίου 

Ρύγχοι ποικίλων διαστάσεων για προσαρμογή στις πιππέτες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 Μελέτη Σκοπιμότητας για τη Δημιουργία Κέντρου Αναπαραγωγής και Γενετικής Βελτίωσης Ζώων 

 

Διάγραμμα 21:  Κάτοψη ιδιωτικού κέντρου ΤΣ χοίρου στην Μούρθια  Ισπανίας φιλοξενίας  36 

κάπρων 

 

               

Εικόνα 1:  Χώρος συλλογής σπέρματος  Εικόνα 2: Εργαστηριακός χώρος επεξεργασίας σπέρματος  
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1.2.4 Εφαρμογή Τεχνητής Σπερματέγχυσης (ΤΣ) 

Για τις εκτροφές είτε γαλακτοπαραγωγικής ή κρεοπαραγωγικής  κατεύθυνσης η Τ.Σ. αποτελεί το 

κύριο μέσο για την ταχεία διασπορά των πολύτιμων γονιδίων και τη μέθοδο επιλογής για τη βελτίωση 

της γενετικής ποιότητας των ζώων τους.  

Η τεχνητή σπερματέγχυση είναι η εναπόθεση του σπέρματος στο γεννητικό σωλήνα του θηλυκού 

με μέθοδο διαφορετική σε σχέση με τη φυσική οχεία. Πρόκειται για μια ομάδα τεχνολογιών που είναι 

κοινώς γνωστές ως «τεχνολογίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής» (ART), οι οποίες δημιουργούν τους 

απογόνους διευκολύνοντας τη συνάντηση των γαμετών (σπερματοζωάρια και ωάρια). 

Η Τ.Σ. σε σχέση με τη φυσική οχεία είναι μια απλή, επιτυχής και οικονομική μέθοδος ώστε μια 

εκτροφή να μπορεί να παράγει απογόνους με υψηλή γενετική αξία. Τα κύρια αντικείμενα της Τ.Σ. είναι 

: α) η γενετική βελτίωση, β)  ό έλεγχος των νοσημάτων, γ) η δυνατότητα αύξησης της γονιμότητας σε 

επίπεδο εκτροφής και δ) η μείωση των εξόδων για αναπαραγωγή. 

Η τεχνητή σπερματέγχυση προσφέρει στους κτηνοτρόφους και τους δίνει την ευκαιρία να 

μεγιστοποιήσουν την παραγωγή τους με τα παρακάτω πλεονεκτήματα: 

 η εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης (γρήγορα και οικονομικά) 

 η ευρεία χρήση και διάθεση σπέρματος από ζώα υψηλής γενετικής αξίας 

 η παραγωγή μεγάλου αριθμού απογόνων υψηλής γενετικής αξίας, σε ότι αφορά τα 

παραγωγικά χαρακτηριστικά, σε μικρό χρονικό διάστημα 

 ο περιορισμός στο ελάχιστο των κινδύνων μετάδοσης νοσημάτων 

 η διατήρηση σπέρματος από φυλές που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν 

 το κόστος για τον εκτροφέα είναι μικρότερο και τα αποτελέσματα, που σχετίζονται με τη 

γενετική βελτίωση, είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με τη φυσική οχεία 

 η διαπίστωση έγκαιρα κληρονομικών ελαττωμάτων και νοσημάτων 

 το κόστος για τον εκτροφέα είναι μικρότερο και τα αποτελέσματα που σχετίζονται με τη 

γενετική βελτίωση, πολύ καλύτερα σε σχέση με τη φυσική οχεία 

 η καταγραφή και διατήρηση  στοιχείων 

 το κόστος διατήρησης ενός πολύ καλού γεννήτορα μειώνεται λόγω της αραίωσης και 

επεξεργασίας του σπέρματος 

 η μείωση του κόστους διατήρησης αρσενικών καθότι δεν απαιτείται μεγάλος αριθμός 

αρσενικών για να γονιμοποιηθούν τα θηλυκά 
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1.2.4.1. Γενική εικόνα ΤΣ σε προβατοτροφικές επιχειρήσεις 

α) Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες η τεχνητή σπερματέγχυση στα πρόβατα έχει αναπτυχθεί 

διαφορετικά στην Ευρώπη. Ο αριθμός των τεχνητών σπερματεγχύσεων στα πρόβατα και η αναλογία 

των προβατίνων στις οποίες εφαρμόζονταν η τεχνητή σπερματέγχυση αυξήθηκε απότομα στην 

Ανατολική Ευρώπη, ιδίως στο ανατολικό τμήμα της Μεσο-Ευρώπης, κατά τη δεκαετία του 1950 και του 

1960. Ο κύριος λόγος για την αύξηση αυτή θα μπορούσε να οφείλεται στην προγραμματισμένη 

οικονομία και σε πιέσεις που δέχονταν οι προβατοτρόφοι από το κράτος. Η χρήση αυτής της μεθόδου 

ήταν πολύ χαμηλότερη σε άλλα τμήματα της Ευρώπης και η ανάπτυξή της ήταν μάλλον πιο βραδεία. 

Σήμερα με εξαίρεση τη Γαλλία όπου εφαρμόζονται ετησίως περισσότερες από 410.000 

σπερματεγχύσεις με νωπό σπέρμα τόσο στις εκτροφές πυρήνες όσο και στις εμπορικές εκμεταλλεύσεις 

της φυλής Lacaune, η τεχνητή σπερματέγχυση δεν εφαρμόζεται ευρέως στα πρόβατα 

γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης. Τα ποσοστά τεχνητής σπερματέγχυσης σε αρκετά (εκτός από της 

φυλή Lacaune) σχήματα επιλογής φυλών προβάτων γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης που 

εφαρμόζονται στη Ευρώπη, εκτιμάται ότι κυμαίνονται από 30% έως 51%. Το μέγεθος του πυρήνα 

αυτών των φυλών είναι μάλλον μικρό, με αποτέλεσμα  ο αριθμός των ετήσιων σπερματεγχύσεων να 

κυμαίνεται από 7.800 έως 35.500. Αυτά τα σχήματα θεωρούνται προνομιακά, αλλά δεν υπάρχουν 

συγκεκριμένα δεδομένα.  

β) Σε εθνικό επίπεδο 

Επί του παρόντος, σε εθνικό επίπεδο, η τεχνητή σπερματέγχυση δεν χρησιμοποιείται ευρέως στις 

προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις και η γενετική βελτίωση επιτυγχάνεται κυρίως με την αγοραπωλησία 

κριών. Εξαίρεση αποτελούν οι προσπάθειες που καταβάλλουν δυο εργαστήρια σπέρματος και 

εφαρμογής τεχνητής σπερματέγχυσης εκ των οποίων το ένα εδρεύει στην Περιφερειακή Ενότητα 

Αγρινίου και το άλλο στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Το πρώτο εργαστήριο ανήκει στον 

Αγροτικό Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Δυτικής Ελλάδας προβάτων φυλής Φριζάρτα και εφαρμόζει 

προγράμματα γενετικής βελτίωσης με την εφαρμογή τεχνητής σπερματέγχυσης με νωπό σπέρμα από 

σπερματοδότες κριούς φυλής Φριζάρτα υψηλής γενετικής αξίας και απαλλαγμένων από νοσήματα. Τα 

προγράμματα αυτά εφαρμόζονται κυρίως στα μέλη του συνεταιρισμού. Το δεύτερο εργαστήριο ανήκει 

στην ιδιωτική εταιρεία OVIS ΙΚΕ, η οποία διαθέτει σπερματοδότες κριούς φυλής Lacaune υψηλής 

γενετικής αξίας και απαλλαγμένων από νοσήματα. Οι δόσεις που παράγονται στο συγκεκριμένο 

εργαστήριο χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή τεχνητής σπερματέγχυσης σε προβατοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις που εκδηλώνουν ενδιαφέρον  να εφαρμόσουν τεχνητή σπερματέγχυση με σκοπό να 

βελτιώσουν την παραγωγικότητα του ποιμνίου τους.  
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 Η χρησιμοποίηση της τεχνητής σπερματέγχυσης είναι, ωστόσο, βασικός παράγοντας για την 

επιτυχία των προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης της παραγωγής πρόβειου γάλακτος και η ελληνική 

προβατοτροφία θα πρέπει να την υιοθετήσει με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει αποτελεσματική 

επιλογή κριών υψηλών αποδόσεων και απαλλαγμένων νοσημάτων.  

γ) Σε επίπεδο Περιφέρειας Ηπείρου 

Στην Περιφέρεια της Ηπείρου εκτρέφονται πρόβατα με ιδιαίτερα φαινοτυπικά και παραγωγικά 

χαρακτηριστικά [(π.χ. Πρόβατα φυλή Καλαρρύτικο, Καραμάνικο Κατσικάς, Φριζάρτα, Ορεινού τύπου 

(Μπούτσικο)]. Τα ζώα αυτά είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής και στις 

εφαρμοζόμενες μεθόδους εκτροφής αλλά μέχρι σήμερα η ταυτοποίηση και η γενετική τους βελτίωση 

γίνεται αποκλειστικά με φαινοτυπικά κριτήρια τα οποία δεν είναι αντικειμενικά. Με δεδομένο την 

αθρόα εισαγωγή γεννητόρων ξένων φυλών και την έλλειψη προγράμματος εφαρμογής τεχνητής 

σπερματέγχυσης χρησιμοποιώντας σπέρμα από κριούς υψηλής γενετικής αξίας υπάρχει κίνδυνος 

σταδιακής αλλοίωσης του γενετικού τους δυναμικού με μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα την εξαφάνισή 

τους. Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε συντονισμένη προσπάθεια για την πλήρη καταγραφή του γενετικού 

υλικού των φυλών αυτών και ολοκληρωμένο πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης. 

Η απόδοση της προβατοτροφίας υπολείπεται ακόμα σημαντικά εκείνης των προηγμένων 

ζωοτεχνικά χωρών. Οι αιτίες είναι πολλές, ουσιαστικά όμως όλες μπορούν να εντοπιστούν στη 

δυσκολία ταχείας προσαρμογής των υφιστάμενων εκτροφών στα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα 

και στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών που επηρεάζουν την οικονομική βιωσιμότητα και την 

απόδοση των εκτροφών. Για την αξιοποίηση των ευκαιριών και των προοπτικών ανάπτυξης της 

προβατοτροφίας, απαιτούνται παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα, την 

οικονομικότητα και κατ’ επέκταση την ανταγωνιστικότητα του τομέα. Δυστυχώς η Ελλάδα σε εθνικό 

επίπεδο είναι ελλειμματική στην παραγωγή γεννητόρων υψηλής γενετικής αξίας που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν ως ζώα αντικατάστασης ή και ως ζώα σε ποίμνια δημιουργίας καινούργιων 

εκτροφών. Η υιοθέτηση εξειδικευμένων δράσεων στον τομέα παραγωγής και αναβάθμισης του 

εγχώριου γενετικού υλικού προτείνεται ως προοπτική που θα βελτίωνε την οικονομικότητα και την 

αποτελεσματικότητα της προβατοτροφίας. Επομένως, απαιτείται η προώθηση και η ανάπτυξη 

μεθόδων και διαχειριστικών πρακτικών που θα συμβάλλουν στη γενετική βελτίωση των ζώων και στην 

αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Οι τομείς όπου υπάρχει σημαντική υστέρηση σχετίζονται με α) την 

εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης του ζωικού κεφαλαίου με τεχνητή σπερματέγχυση 

χρησιμοποιώντας νωπό σπέρμα κριών υψηλής γενετικής αξίας και απαλλαγμένων νοσημάτων και β) 

την υγεία και την παραγωγικότητα του ζωικού κεφαλαίου. 

Η στοχευόμενη γενετική βελτίωση των ποιμνίων που ανήκουν στις σημαντικότερες αυτόχθονες 

ελληνικές φυλές προβάτων της Περιφέρειας της Ηπείρου, θα έχει ως άμεση συνέπεια την μείωση των 

απωλειών από τα διάφορα νοσήματα (Βρουκέλλωση, Προϊούσα πνευμονία, τρομώδης νόσος των 
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προβάτων και αιγών). Δευτερευόντως θα συνδράμει στην αύξηση της παραγωγικότητας των ζώων. 

Έτσι, θα αυξηθεί σημαντικά η συνολική παραγωγή γάλατος και κρέατος στα εκτρεφόμενα ποίμνια 

προβάτων της Περιφέρειας και κατ΄ επέκταση των προϊόντων που παράγονται από αυτά. 

1.2.4.2. Γενική εικόνα ΤΣ σε χοιροτροφικές επιχειρήσεις   

Η σχεδόν αποκλειστική εφαρμογή της τεχνητής σπερματέγχυσης για τη γονιμοποίηση των συών 

μεγιστοποιεί την ανάγκη διάθεσης/χρήσης σπέρματος υψηλής και σταθερής ποιότητας. Η συνηθέστερη 

μεθοδολογία με παγκόσμια εφαρμογή είναι η παραδοσιακή ενδο-τραχηλική σπερματέγχυση του 

χοίρου, που εκτός από την απλότητα που τη χαρακτηρίζει, οδηγεί σε υψηλά ποσοστά γονιμοποίησης, 

τοκετών και μεγεθών τοκετοομάδων. Οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς σε χοίρειο κρέας και 

ο τεράστιος εμπορικός κύκλος της διάθεσης προϊόντων που σχετίζονται με την εφαρμογή της ΤΣ 

(αραιωτικά, καθετήρες κ.λπ.), οδήγησαν σε νέες ερευνητικές προσπάθειες με σκοπό την καλύτερη 

αξιοποίηση του σπέρματος κάπρων υψηλής γενετικής αξίας. Σε αυτές περιλαμβάνεται η μείωση του 

αριθμού των σπερματοζωαρίων που απαιτούνται για τη γονιμοποίηση της συός, ώστε να αυξηθεί ο 

αριθμός των δόσεων που παράγονται από κάθε εκσπερμάτισμα. Η συνεχιζόμενη προσπάθεια για τη 

βελτίωση των αποδόσεων και τη μέγιστη αξιοποίηση του ζωικού γενετικού δυναμικού οδήγησε στην 

ανάπτυξη και νέων τεχνικών, με την μετα-τραχηλική ή  ενδομητριαία σπερματέγχυση να αποκτά 

ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο εφαρμογής σε επίπεδο εκτροφής. Ήδη με μετα-τραχηλική 

σπερματέγχυση και τη χρησιμοποίηση του ενός τρίτου της συνήθους δόσης σπέρματος (1x109 

σπερματοζωάρια) επετεύχθησαν συγκρίσιμα αποτελέσματα με εκείνα της παραδοσιακής ΤΣ.  

Στην Περιφέρεια της Ηπείρου, το σύνολο σχεδόν των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων 

χρησιμοποιεί παραδοσιακή ΤΣ για τη γονιμοποίηση των θηλυκών με ιδιο-παραγόμενο σπέρμα από 

τους κάπρους της εκτροφής. Με σεβασμό στις προϋποθέσεις και με την κατάλληλη αναπαραγωγική 

διαχείριση κάποιοι παραγωγοί εφάρμοσαν ήδη μετα-τραχηλική ΤΣ σε μέρος του αναπαραγωγικού 

πληθυσμού με πολύ καλά αποτελέσματα. Το γεγονός αυτό ενισχύει τη δυνατότητα επέκτασης της 

μεθόδου σε στοχευμένους πληθυσμούς χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων συγκεκριμένων 

προδιαγραφών. 

Διεθνώς επικρατεί πλέον μια τάση να μεταπηδήσει η χοίρεια ΤΣ από το καθεστώς του ιδιο-

παραγόμενου σπέρματος στην απευθείας προμήθεια σπέρματος κάπρου υψηλής ποιότητας από 

εξειδικευμένα κέντρα σπερματέγχυσης. Έτσι ο παραγωγός απαλλάσσεται από την εκτροφή μεγάλου 

αριθμού αρσενικών και από το άγχος της αδυναμίας παραγωγής κατάλληλου σπέρματος σε 

περιπτώσεις σφαλμάτων διαχείρισης, βλαπτικής επίδρασης της εποχικότητας ή/και της νοσηρότητας 

των κάπρων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η αγορά και η χρήση αξιόπιστου σπέρματος κάπρου από 

εξειδικευμένα κέντρα ΤΣ εφαρμόζεται καθ’ ολοκληρία στις μεγάλες αγορές της Ισπανίας και της 

Γερμανίας.  
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1.2.4.3. Τεχνητή Σπερματέγχυση στο συγκεκριμένο Κέντρο  

α) Πρόβατα 

Το βασικό αντικείμενο του Κέντρου θα  είναι η γενετική βελτίωση των προβάτων των εκτροφών 

της Περιφέρειας της Ηπείρου με τη δημιουργία υποδομών τεχνητής σπερματέγχυσης και μεταφορά 

τεχνογνωσίας στους κτηνοτρόφους στα ποίμνια των οποίων θα εφαρμοστούν προγράμματα βελτίωσης 

του ρυθμού αναπαραγωγής, καθώς και ολοκληρωμένης διαχείρισης. 

Στόχος του Κέντρου θα είναι η γενετική βελτίωση των ποιμνίων της Περιφέρειας Ηπείρου με την 

εφαρμογή τεχνητής σπερματέγχυσης χρησιμοποιώντας νωπό σπέρμα από κριούς υψηλής γενετικής 

αξίας και απαλλαγμένων νοσημάτων, αλλά και η δημιουργία υποδομών και προϋποθέσεων για τη 

γενετική βελτίωση του συνόλου των προβάτων της Περιφέρειας Ηπείρου.  

Το Κέντρο θα είναι σε θέση να διαθέτει στους κτηνοτρόφους γενετικό υλικό, υπό μορφή νωπού 

σπέρματος, για την ανανέωση και τη γενετική αναβάθμιση των ποιμνίων τους. Με την συνδρομή του 

Κέντρου θα καταστεί δυνατό να δημιουργηθεί άμεσα μια βάση δεδομένων με τα παραγωγικά 

δεδομένα των ποιμνίων τα οποία σε συνδυασμό με τα σύγχρονα γενετικά εργαλεία θα επιτρέψουν την 

πιστοποίηση των αυτόχθονων φυλών. Θα δοθεί η δυνατότητα ελέγχου των διασταυρώσεων και 

γρήγορης γενετικής βελτίωσης ώστε η αναβάθμιση του γενετικού υλικού των ζώων να συνδυαστεί με 

καλύτερη διαχείριση μειώνοντας το κόστος εκτροφής με ταυτόχρονη αύξηση των αποδόσεων. 

Το Κέντρο θα διαθέτει πιστοποιημένους σπερματοδότες κριούς υψηλής γενετικής αξίας και 

απαλλαγμένους από νοσήματα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη συνδρομή του στη γενετική βελτίωση 

του συνόλου των προβάτων της Περιφέρειας Ηπείρου μειώνοντας την εξάρτηση των παραγωγών από 

εισαγωγές γεννητόρων από το εξωτερικό. Η επιλογή των κριών θα γίνει μετά από κλινική εξέταση. Οι 

κριοί που θα επιλέγονται θα υποβάλλονται αρχικά στις απαραίτητες περιοδικές υγειονομικές εξετάσεις 

και στη συνέχεια θα γίνεται κλινική εξέταση των όρχεων (με τη συνδρομή υπερήχου) και έλεγχος της 

αναπαραγωγικής τους ικανότητας [γενετήσια ορμή, εκπαίδευση για τη συλλογή σπέρματος, 

σπερματοληψία, εκτίμηση σπέρματος (ποσοτικά και ποιοτικά), αξιολόγηση σπερματοδότη]. 

Η δημιουργία του Κέντρου Αναπαραγωγής & Γενετικής Βελτίωσης θα έχει άμεσο οικονομικό 

όφελος, κυρίως στους προβατοτρόφους της Περιφέρειας Ηπείρου. Επιπλέον, σημαντικό θα είναι το 

όφελος και για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις της περιοχής που ασχολούνται με την επεξεργασία του 

γάλακτος και την εμπορία του κρέατος των προβάτων αφού θα έχουν στη διάθεσή τους ένα καλύτερο 

ποιοτικά και σε μεγαλύτερες ποσότητες προϊόν και θα μπορούν να αποδώσουν ειδική ταυτότητα στα 

παραγόμενα προϊόντα τους. 

β) Χοίροι 

Στόχοι του Κέντρου Σπερματέγχυσης του χοίρου είναι να ανταποκρίνεται ποιοτικά και ποσοτικά 

στις ανάγκες ζήτησης σπέρματος κάπρου, να υποστηρίζει συμβουλευτικά και να καλύπτει τις 
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απαιτήσεις εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του προσωπικού των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων της 

Περιφέρειας διαχέοντας κάθε νέα τεχνογνωσία. 

Για την επίτευξη των στόχων θα λάβουν χώρα οι παρακάτω ενέργειες:  

 Προμήθεια κάπρων υψηλής γενετικής αξίας  απαλλαγμένων από νοσήματα 

 Κλινική εξέταση των ζώων και έλεγχος αναπαραγωγικής ικανότητας (γενετήσια ορμή, 

επίβαση, εκπαίδευση όταν απαιτείται, σπερματοληψία, εκτίμηση σπέρματος, αξιολόγηση 

σπερματοδότη)  

 Εκτροφή και επίβλεψη των αρσενικών σε ιδανικές συνθήκες που διασφαλίζουν την 

παραγωγή σπέρματος υψηλής ποιότητας από υγιή ζώα (κτηνιατρική επίβλεψη, περιοδικός 

αιματολογικός έλεγχος για λοιμώδη νοσήματα βάσει νομοθετικού πλαισίου) 

 Παραγωγή, τυποποίηση και διάθεση ελεγμένου σπέρματος κάπρου υψηλής ποιότητας. 

1.2.5. Εκπόνηση των ανάλογων marketing plans 

Παράλληλα με τη δημιουργία Κέντρου Αναπαραγωγής και Γενετικής Βελτίωσης Ζώων 

προβλέπεται η πραγματοποίηση σειράς δράσεων ενημέρωσης και προώθησης των σκοπών και των 

δυνατοτήτων του στα πλαίσια υποστήριξης του κτηνοτροφικού τομέα της Περιφέρειας. Θα αναπτυχθεί 

ένα ολοκληρωμένο πλάνο δημοσιότητας και ανάδειξης του ρόλου και της σημασίας του κέντρου. Ο 

σύνθετος χαρακτήρας του κέντρου με το συνδυασμό μικρών μηρυκαστικών και χοίρων, που αποτελούν 

βασικούς συντελεστές της κτηνοτροφικής παραγωγής της Περιφέρειας, θα συμβάλλει στη βιώσιμη 

ανάπτυξη και λειτουργία του κέντρου. Στόχευση των ανάλογων marketing plans θα είναι η διασφάλιση 

της προστιθέμενης αξίας του παραγόμενου σπέρματος από τα ζώα του κέντρου και η διάδοση των 

αποτελεσμάτων από την εφαρμογή τεχνητής σπερματέγχυσης σε δίκτυο εκτροφών που σταδιακά θα 

αναπτυχθεί. Επιπλέον, θα γίνουν δράσεις με κύριο στόχο τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου του 

κέντρου αναπαραγωγής και γενετικής βελτίωσης ζώων σε επίπεδο περιφέρειας αλλά και σε εθνικό 

επίπεδο ώστε να μεγιστοποιηθεί η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κτηνοτρόφων αλλά και της 

επιστημονικής κοινότητας (με κύριο στόχο την προώθηση της έρευνας σε αναπαραγωγή και γενετική 

βελτίωση). Σε κάθε περίπτωση, η διάχυση θα πραγματοποιηθεί στο πρότυπο μιας πολυ-παραγοντικής 

προσέγγισης, με κινητοποίηση ενός δικτύου κτηνοτρόφων και επιστημόνων. Ειδικότερα, προτείνονται 

οι παρακάτω δράσεις: 

 Δημιουργία ταυτότητας του κέντρου αναπαραγωγής και βελτίωσης ζώων (logo, πρότυπα κλπ.) 

 Ανάπτυξη και συντήρηση επίσημης ιστοσελίδας του κέντρου αναπαραγωγής και γενετικής 

βελτίωσης ζώων. Νέα και δράσεις του κέντρου θα αναρτώνται και στους ιστότοπους των 

συνεργαζόμενων φορέων (π.χ. συνεταιρισμοί εκτροφέων, ομάδες παραγωγών γεννητόρων, 

σύλλογος μετακινούμενων κτηνοτρόφων Ηπείρου, Ενώσεις κλπ). 
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 Παραγωγή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (newsletters, ενημερωτικά φυλλάδια) που θα είναι 

διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του κέντρου 

 Δράσεις προώθησης και διάχυσης μέσω των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης 

 Οργάνωση ειδικών σεμιναρίων και πρακτικής εκπαίδευσης κτηνοτρόφων αλλά και συμμετοχή των 

μελών του κέντρου σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, workshops. Ενδεικτικά: International 

Veterinary Congress, World Congress on Veterinary and Animal Science, International Conference on 

Veterinary and Livestock, International Conference on Animal Health and Veterinary Medicine, 

European Federation of Animal Science annual meetings, European Conference on Precision 

Livestock Farming, Συνέδρια Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας, Συνέδρια της Ελληνικής Κτηνιατρικής 

Εταιρείας 

 Συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις και εκδηλώσεις με παρουσία επαγγελματιών για την 

προώθηση του σπέρματος που θα παράγεται στο κέντρο (Ζοοtechnia ΔΕΘ, International Livestock 

Congress, European Conference on Farm Management System) 

 Διοργάνωση Open Days για την ενημέρωση ενδιαφερόμενων φορέων και μεμονωμένων 

κτηνοτρόφων σχετικά με τις δραστηριότητες και τις δυνατότητες του κέντρου. 

 Δικτύωση με αντίστοιχα Κέντρα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και διοργάνωση study visits. 

1.2.6 Κέντρο Εκπαίδευσης  

1.2.6.1. Πρόβατα  

Το Κέντρο θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί και ως Κέντρο Εκπαίδευσης με σκοπό την 

οργάνωση προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης τα οποία θα περιλαμβάνουν σεμινάρια για παλιούς 

και νέους κτηνοτρόφους με αντικείμενο την εφαρμογή τεχνητής σπερματέγχυσης (do it yourself/know 

how), τη γενετική βελτίωση και γενικότερα τη διαχείριση του ποιμνίου. Η δια βίου εκπαίδευση θα 

υποστηρίζεται με διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού το οποίο θα είναι διαθέσιμο και στο 

διαδίκτυο. Επίσης, το Κέντρο θα έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμοσμένης έρευνας και 

τεχνολογίας στον κλάδο της εκτροφής των μικρών μηρυκαστικών η οποία θα γίνει με τη συμμετοχή σε 

μεγάλο μέρος των κτηνοτρόφων. Έτσι, οι κτηνοτρόφοι θα επωφεληθούν σημαντικά από την ανάπτυξη 

ρεαλιστικών προγραμμάτων που θα ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες οι οποίες θα 

καθορίζονται σε συνεννόηση του Κέντρου με τους κτηνοτρόφους.  

1.2.6.2. Χοίροι 

 Εκπαιδευτικά σεμινάρια διαχείρισης του σπέρματος και εφαρμογής όλων των τεχνικών ΤΣ (ενδο-

τραχηλική, μετα-τραχηλική, ενδο-κερατική) 

 Συνεχής εκσυγχρονισμός των μεθοδολογιών διαχείρισης σπέρματος και εφαρμογής ΤΣ, διάχυση 

της νέας γνώσης με διαλέξεις εντός και εκτός του Κέντρου και πρακτική εφαρμογή 
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 Συμβουλευτική υποστήριξη των παραγωγών σε θέματα διαχείρισης σπέρματος, μεθοδολογίας και 

εφαρμογής ΤΣ 

 Επιμόρφωση, ζωοτεχνική κατάρτιση των εργαζομένων στις χοιροτροφικές επιχειρήσεις. 

 Ανάπτυξη ενιαίων δεδομένων στην ποιότητα του χοιρινού κρέατος στην Ήπειρο για την παραγωγή 

premium Ηπειρωτικού χοιρινού κρέατος 
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1.3 Τόπος Εγκατάστασης – Επιλογή Χωροθέτησης κέντρου αναπαραγωγής και γενετικής 

βελτίωσης 

Η περιοχή και η θέση εγκατάστασης του Κέντρου πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια: 

1. Να αποστραγγίζεται εύκολα 

2. Να σκιάζεται 

3. Να έχει προσέγγιση σε δρόμο για την εύκολη κυκλοφορία των οχημάτων που κινούνται από και 

προς το κέντρο αναπαραγωγής και γενετικής βελτίωσης 

4. Να εξασφαλίζει ασφαλή και εύκολη πρόσβαση οδικώς, επαρκή συγκοινωνιακή σύνδεση και 

συχνή εξυπηρέτηση αλλά και σχετική εγγύτητα σε συγκοινωνιακό κόμβο (εθνική οδός, ή/και 

αεροδρόμιο ή/και λιμάνι, σιδηροδρομικό σταθμό)  

5. Να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό 

6. Να βρίσκεται κοντά σε βοσκές και να διασφαλίζει σχετική εγγύτητα σε εκτροφείς 

(προβατοτρόφους, χοιροτρόφους) 

7. Να απέχει από κατοικημένες περιοχές 

8. Να μην είναι εκτεθειμένο σε ισχυρούς ανέμους 

9. Να μην έχει υψηλή σχετική υγρασία 

10. Να είναι απαλλαγμένη από μολυσματικές νόσους 

11. Να μπορεί να προμηθευτεί ζωοτροφές από τις γύρω περιοχές ώστε να μην υπάρχουν 

προβλήματα ανεύρεσης και μεταφοράς τους από μακρινές περιοχές  

12. Να έχει τη δυνατότητα ανεύρεσης εργατικού προσωπικού 

13. Να αξιοποιεί υφιστάμενη υποδομή ή υφιστάμενο ανενεργό κτιριακό απόθεμα (επιθυμητό όχι 

απαραίτητο κριτήριο) 

14. Να εξασφαλίζει προσέγγιση σε αστικό ιστό 

15. Να δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ενιαίας δομής (δυνατότητα χωροθέτησης και των δύο 

σταθμών στον ίδιο χώρο και σε λογική απόσταση μεταξύ τους)  

16. Εγγύτητα σε Ερευνητικές υποδομές 

17. Δυνατότητα συνεργασίας και συνεργειών με Ερευνητικά Ιδρύματα που διαθέτουν 

εξειδικευμένη γνώση 

18. Δυνατότητα συνεργασίας με επιχειρήσεις και βιομηχανίες του κλάδου (προβατοτροφικές και 

χοιροτροφικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες τυριών και γάλακτος κλπ)  
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και την ύπαρξη σχετικών υποδομών και εγκαταστάσεων και σε 

συνέχεια συζητήσεων με την Αναθέτουσα ως προτεινόμενοι χώροι καταγράφονται:  

Α) οι χώροι του Αγροκτήματος του Tμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στους 

Κωστακιούς Άρτας 

Β) οι χώροι του πρώην Γεωργικού Σταθμού στην Κατσικά Ιωαννίνων  

Θεωρείται ότι αποτελούν τους πιο κατάλληλους χώρους για την εγκατάσταση του Κέντρου 

Αναπαραγωγής & Γενετικής Βελτίωσης ζώων καθώς οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις έχουν τη 

δυνατότητα εφόσον διενεργηθούν οι απαραίτητες βελτιώσεις και κατασκευαστικές παρεμβάσεις να 

καλύψουν τα παραπάνω κριτήρια. 

Στη συνέχεια απεικονίζονται οι 2 τοποθεσίες και δίνονται ενδεικτικές συντεταγμένες και έκταση των 

χώρων. 

Χάρτης 4: Απεικόνιση του αγροτεμαχίου του Tμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  
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Η συνολική έκταση των εγκαταστάσεων του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι 

360 στρέμματα από αυτά επιλέγεται ενδεικτική περιοχή στο ανατολικό τμήμα έκτασης 212 περίπου 

στρεμμάτων η οποία επαρκεί για τη χωροθέτηση των κτιριακών εγκαταστάσεων ενώ εξασφαλίζει και 

διαθεσιμότητα χώρων βόσκησης για τα μικρά μηρυκαστικά. 

 

Οι ενδεικτικές συντεταγμένες κορυφών του αγροτεμαχίου (κατά ΕΓΣΑ 87), είναι:  

Σημείο Α: Χ= 236049.869     Υ=4334656,517 

Σημείο Β: Χ= 236031,348      Υ=4334173,652 

Σημείο Γ: Χ= 236543,318       Υ=4334344,308 

Σημείο Δ: Χ= 236556.547       Υ=4334595.663 

Σημείο Ε: Χ= 236408.38           Υ= 4334548.038 

Σημείο Στ: Χ= 236420.286        Υ= 4334786.163 
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Χάρτης 5: Απεικόνιση του αγροτεμαχίου του πρώην Γεωργικού Σταθμού  
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Οι ενδεικτικές συντεταγμένες κορυφών του αγροτεμαχίου (κατά ΕΓΣΑ 87), είναι:  

Σημείο Α: Χ= 231881,747    Υ= 4391176,79 

Σημείο Β: Χ= 232227,69        Υ=4391429,467 

Σημείο Γ: Χ=  232051,742     Υ=4391637,166 

Σημείο Δ: Χ=231723,658      Υ= 4391356,707 

 

Η ενδεικτική έκταση είναι 110 στρέμματα  

 

Στη συνέχεια επιχειρείται μια αρχική ποιοτική αξιολόγηση των δύο προτεινόμενων περιοχών 

εγκατάστασης βάσει των κριτηρίων που εξειδικεύθηκαν για την επιλογή του χώρου εγκατάστασης (βλ. 

σελίδα 65) ώστε να υποστηριχθεί η Αναθέτουσα στην τελική επιλογή. Η εγκατάσταση του Κέντρου σε 

μια περιοχή εκμεταλλεύεται τις δημιουργούμενες οικονομίες κλίμακας (οικονομίες συγκέντρωσης). Η 

πρόκριση της ενιαίας δομής των σταθμών (σταθμός κάπρων και σταθμός κριών) έναντι του 

κατακερματισμού των εγκαταστάσεων αναμένεται να ενισχύσει τη λειτουργικότητα και 

αποτελεσματικότητα του Κέντρου και συνεπώς προτείνεται να δοθεί βαρύτητα στην ίδρυση ενιαίου 

Κέντρου Αναπαραγωγής και Γενετικής Βελτίωσης Ηπείρου, ενώ η περιοχή της Άρτας μπορεί να 

εξυπηρετήσει και την Αιτωλοακαρνανία που έχει πολύ μεγαλύτερο αριθμό αιγοπροβάτων, αλλά και 

λόγω της μετακίνησης των αυτόχθονων φυλών, ιδίως του Καλαρρύτικου, ενώ η φυλή Φριζάρτα 

βρίσκεται καθ’ ολοκληρία στην Άρτα και στην Αιτωλοακαρνανία. Επιπρόσθετο στοιχείο για την δομή 

του Κέντρου αποτελεί και η παρουσία σημαντικού ερευνητικού δυναμικού με εξειδίκευση στην 

αναπαραγωγή των ζώων που μπορεί να καλύψει ουσιαστικά και πολύπλευρα τις δραστηριότητες του 

Κέντρου με κατάλληλο προσωπικό από την ερευνητική μονάδα και να συνδυάσει την παρουσία της με 

το Κέντρο Καινοτομίας Κρέατος και τις ερευνητικές συνεργασίες με φορείς του εσωτερικού και του 

εξωτερικού. 

Ωστόσο αν η Αναθέτουσα επιθυμεί να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στην πλήρωση του κριτηρίου 

εγγύτητας στους εκτροφείς θα μπορούσε εναλλακτικά (και με βάση τη γεωγραφία των 

εκμεταλλεύσεων - μονάδων εκτροφής στην Ήπειρο) να χωροθετήσει δύο διακριτά Κέντρα, ένα στην 

περιοχή της Κατσικάς με εστίαση στην προβατοτροφία και ένα στην περιοχή του Τμήματος Γεωπονίας 

με εστίαση στη χοιροτροφία.  
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 ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΧΩΡΟΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Έκταση 

Γεωπονίας 

√ √ √ √ √ √ 

(εγγύτητα σε 

χοιροτρόφους) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Έκταση πρώην 

Γεωργικού 

Σταθμού 

√ √ √ √ √ √ 

(εγγύτητα σε 

προβατοτρόφους) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Στη συνέχεια και στο πλαίσιο του κεφαλαίου 3.4.1. Έρευνα τόπου εγκατάστασης Κέντρου 

Αναπαραγωγής & Γενετικής Βελτίωσης θα γίνει αναλυτικότερη αξιολόγηση και βαθμολόγηση των 

προτεινόμενων χώρων εγκατάστασης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

2. Στοιχεία του Φορέα της επένδυσης, Νομικό Πλαίσιο Λειτουργίας 

 

Στο Παράρτημα περιγράφονται τα ζητήματα που αφορούν το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας του 

Φορέα. 

Ειδικότερα αναλύονται: 

- Η ταυτότητα και ο σκοπός του Φορέα 

- Τα όργανα Διοίκησης του Φορέα καθώς και η σύνθεση και οι αρμοδιότητες αυτών 

- Η βασική διάρθρωση και οργάνωση των υπηρεσιών του Φορέα σε τμήματα και οι αρμοδιότητες 

των τμημάτων αυτών 

- Ζητήματα Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα 

- Η προτεινόμενη στελέχωση του Φορέα  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3. Πρόγραμμα Επενδύσεων  

3.1. Περιγραφή 

3.1.1. Σκοπιμότητα επένδυσης 

Στη σύνταξη μιας μελέτης για τη δημιουργία μιας οποιασδήποτε επιχείρησης, η υπάρχουσα εμπειρία 

και οι υποδομές (οι οποίες ανεξάρτητα από τις αναγκαιότητες, το κόστος και την επάρκειά τους), 

προσδιορίζουν εν πολλοίς τις απαιτήσεις και την επιμονή, στην υλοποίηση του σχετικού επενδυτικού 

σχεδίου και προγράμματος. 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί εδώ, η ιδιαιτερότητα του πρωτογενούς τομέα στον προγραμματισμό 

της παραγωγικής διαδικασίας, αφού πέραν των άλλων παραμέτρων αστάθειας, που αφορούν στην 

αγορά των κτηνοτροφικών προϊόντων (καταναλωτικές συνήθειες, ανταγωνισμός, κλπ.), υπεισέρχονται 

και παράμετροι, ανεξάρτητοι των επιχειρηματικών προβλέψεων, που αφορούν στην συμπεριφορά των 

ζώων και στον τρόπο που αυτά ανταποκρίνονται στους ζωοτεχνικούς χειρισμούς, σε όφελος ή όχι, της 

παραγωγικότητάς τους. Τέλος, τονίζεται ότι η κάθε σχετική μελέτη- πρόταση εφόσον υιοθετηθεί, χρήζει 

της σύνταξης τεχνικών δελτίων για κάθε τομέα δράσης που αντιμετωπίζεται σε αυτή. 

Σκοπός της επένδυσης είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου Κέντρου Αναπαραγωγής και Γενετικής 

Βελτίωσης Ζώων, το οποίο θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να πληροί όλα τα πρότυπα που έχουν θεσπιστεί για 

την υγιεινή διαβίωση των ζώων με κύριο στόχο αφενός τη διάθεση νωπού σπέρματος κριού και 

κάπρων υψηλών αποδόσεων και αφετέρου τη μέγιστη απόδοση σε γάλα και την ποιότητα των 

παραγόμενων προϊόντων της προβατοτροφικής εκμετάλλευσης, άρα και ένα θετικότερο οικονομικό 

αποτέλεσμα από μια βιώσιμη επιχείρηση.  

Το Κέντρο θα διαθέτει σπερματοδότες κριούς κυρίως αυτόχθονων φυλών υψηλής γενετικής αξίας και 

απαλλαγμένους από οποιοδήποτε νόσημα. Επίσης, θα διαθέτει σπερματοδότες κάπρους υψηλής 

γενετικής αξίας απαλλαγμένων από νοσήματα με σκοπό τη βελτίωση των αποδόσεων και τη μέγιστη 

αξιοποίηση του ζωικού γενετικού δυναμικού. 

Τα παραγόμενα προϊόντα (νωπό σπέρμα κριών, νωπό σπέρμα κάπρων, πρόβειο γάλα και πρόβειο 

κρέας) του Κέντρου θα απευθύνονται, κυρίως, σε εκμεταλλεύσεις (προβατοτροφικές και 

χοιροτροφικές) της Περιφέρειας Ηπείρου, σε τοπικά τυροκομεία/γαλακτοβιομηχανίες, σε 

ενδιαφερόμενους για κρέας όπως σφαγεία, κρεοπωλεία, επιχειρήσεις τεμαχισμού κρέατος και σε 

εργοστάσια επεξεργασίας πρόβειου μαλλιού. 

Μελλοντική επιδίωξη του Κέντρου, θα είναι και ο συστηματικός σχεδιασμός για τη διατήρηση 

γενετικού υλικού από ζώα υψηλών αποδόσεων (με τη μορφή κατεψυγμένου σπέρματος ή εμβρύων), 

την παραγωγή αναπαραγωγικού υλικού προς εφοδιασμό της ευρύτερης περιοχής µε ζώα 
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αναπαραγωγής υψηλών προδιαγραφών και υψηλού βαθμού γονοτυπικής ομοιογένειας. Επίσης, θα 

επιδιωχθεί και η πώληση ζώων αναπαραγωγής, µε το ανάλογο γενεαλογικό πιστοποιητικό. 

Για την επίτευξη όλων των ανωτέρω, προτείνεται η δημιουργία του Κέντρου µε ευέλικτη οργανωτική 

δομή, η οποία και θα στηρίζεται: α) Στην υιοθέτηση σύγχρονων ζωοτεχνικών μεθόδων για τη βελτίωση 

της παραγωγικότητας των ζώων και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, β) Στην ανάπτυξη 

περιβάλλοντος κατάρτισης του προσωπικού που θα στελεχώνει το Κέντρο, γ) Στη λήψη μέτρων για τη 

βελτίωση της ποιότητας εργασίας, τον έλεγχο και την αύξηση της παραγωγικότητας, δ) Στη διαρκή 

προσπάθεια για την ενσωμάτωση στα προϊόντα που θα παράγονται, το κατά το δυνατό περισσότερων 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, και ε) Πάντα µε γνώμονα κοινωνικά και οικονομικά, πρωτίστως, 

δεδομένα που υπάρχουν τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και αυτά που πρόκειται 

και διαφαίνεται µμελλοντικά να υπάρξουν. 

3.1.2. Σκοπιμότητα του έργου 

Α) Κέντρο σπερματοδοτών κριών 

Σκοπός του Κέντρου θα είναι η διάθεση στους προβατοτρόφους της Περιφέρεις Ηπείρου γενετικό 

υλικό, υπό μορφή νωπού σπέρματος, για την ανανέωση και τη γενετική αναβάθμιση των ποιμνίων 

τους. Με την συνδρομή του Κέντρου θα καταστεί δυνατό να δημιουργηθεί άμεσα μια βάση δεδομένων 

με τα παραγωγικά δεδομένα των ποιμνίων τα οποία σε συνδυασμό με τα σύγχρονα γενετικά εργαλεία 

θα επιτρέψουν την πιστοποίηση των αυτόχθονων φυλών. Θα δοθεί η δυνατότητα ελέγχου των 

διασταυρώσεων και γρήγορης γενετικής βελτίωσης ώστε η αναβάθμιση του γενετικού υλικού των ζώων 

να συνδυαστεί με καλύτερη διαχείριση μειώνοντας το κόστος εκτροφής με ταυτόχρονη αύξηση των 

αποδόσεων. 

Β) Ποιμνιοστάσιο 

Στόχος της, προς ίδρυση, επιχείρησης είναι η δημιουργία εκμετάλλευσης δυναμικότητας 500 

προβατίνων, µε ζώα γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης, αυτόχθονων ελληνικών φυλών 

(Μπούτσικο, Κατσικά (Καραμάνικο), Καλαρρύτικο,  Φριζάρτα), αλλά και Lacoune µε αντοχή στις 

ξηροθερµικές κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, και αποδόσεις που να καλύπτουν τις 

παραγωγικές απαιτήσεις της επένδυσης. Υπέρ της υλοποίησης αυτού του στόχου συνηγορούν 

θετικά και οι ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου της προβατοτροφίας Πανευρωπαϊκά, 

παρά τη σημαντική μείωση τιμών γάλακτος του Έλληνα παραγωγού και την απουσία πολιτικής για 

το κρέας των μικρών μηρυκαστικών. 

Γενική επιδίωξη, είναι η παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων µε αυξημένα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα ποιότητας, για τα οποία θα εγγυάται η εφαρμογή σύγχρονων ζωοτεχνικών µμεθόδων 

και η εκπλήρωση των απαιτήσεων της νομοθεσίας στην εφαρμογή κανόνων ορθής κτηνοτροφικής 

πρακτικής. Δηλαδή, αντικειμενικός σκοπός της δομής είναι η παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης 

ποιοτικά αναβαθµισµένων, με διακριτή επωνυμία και σύστημα ιχνηλασιμότητας, δεδομένων ικανών να 
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καλύψουν τις οποιεσδήποτε απαιτήσεις και συνήθειες των καταναλωτών, αλλά και να εφαρμοστούν 

στην πράξη τα ερευνητικά αποτελέσματα των έργων της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων. 

Μελλοντική επιδίωξη της επιχείρησης, θα είναι και ο συστηματικός αναπαραγωγικός σχεδιασμός για 

την παραγωγή αναπαραγωγικού υλικού προς εφοδιασμό τόσο  αυτής όσο και της ευρύτερης περιοχής 

µε ζώα αναπαραγωγής υψηλών προδιαγραφών και υψηλό βαθμό γονοτυπικής ομοιογένειας. 

Ειδικότερα, η, προς ίδρυση, προβατοτροφική εκμετάλλευση έχει ως σκοπό την παραγωγή γάλακτος και 

κρέατος, µε κύρια όμως κατεύθυνση τη γαλακτοπαραγωγή. Το παραγόμενο γάλα θα πωλείται στις 

μεταποιητικές μονάδες (τυροκομεία) της περιοχής, ενώ οι παραγόμενοι αμνοί θα πωλούνται προς 

σφαγή μετά τον απογαλακτισμό τους. Επίσης, μέρος των παραγόμενων αμνών θα χρησιμοποιούνται ως 

ζώα αντικατάστασης της επιχείρησης. Μελλοντικά, όπως προαναφέρθηκε, θα επιδιωχθεί και η πώληση 

ζώων αναπαραγωγής, µε το ανάλογο γενεαλογικό πιστοποιητικό. 

Γ) Κέντρο σπερματοδοτών κάπρων 

Στόχοι του Κέντρου σπερματοδοτών κάπρων είναι να ανταποκρίνεται ποιοτικά και ποσοτικά στις 

ανάγκες ζήτησης σπέρματος κάπρου, να υποστηρίζει συμβουλευτικά και να καλύπτει τις απαιτήσεις 

εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του προσωπικού των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων της Περιφέρειας 

διαχέοντας κάθε νέα τεχνογνωσία. 

Για την επίτευξη των στόχων θα λάβουν χώρα οι παρακάτω ενέργειες:  

 Προμήθεια κάπρων υψηλής γενετικής αξίας  απαλλαγμένων από νοσήματα 

 Κλινική εξέταση των ζώων και έλεγχος αναπαραγωγικής ικανότητας (γενετήσια ορμή, 

επίβαση, εκπαίδευση όταν απαιτείται, σπερματοληψία, εκτίμηση σπέρματος, αξιολόγηση 

σπερματοδότη)  

 Εκτροφή και επίβλεψη των αρσενικών σε ιδανικές συνθήκες που διασφαλίζουν την 

παραγωγή σπέρματος υψηλής ποιότητας από υγιή ζώα (κτηνιατρική επίβλεψη, περιοδικός 

αιματολογικός έλεγχος για λοιμώδη νοσήματα βάσει νομοθετικού πλαισίου) 

 Παραγωγή, τυποποίηση και διάθεση ελεγμένου σπέρματος κάπρου υψηλής ποιότητας. 

Δ) Κέντρο Εκπαίδευσης  

Πρόβατα  

Το Κέντρο θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί και ως Κέντρο Εκπαίδευσης με σκοπό την 

οργάνωση προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης τα οποία θα περιλαμβάνουν σεμινάρια για παλιούς 

και νέους κτηνοτρόφους με αντικείμενο την εφαρμογή τεχνητής σπερματέγχυσης (do it yourself/know 

how), τη γενετική βελτίωση και γενικότερα τη διαχείριση του ποιμνίου. Η δια βίου εκπαίδευση θα 

υποστηρίζεται με διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού το οποίο θα είναι διαθέσιμο και στο 

διαδίκτυο. Επίσης, το Κέντρο θα έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμοσμένης έρευνας και 

τεχνολογίας στον κλάδο της εκτροφής των μικρών μηρυκαστικών η οποία θα γίνει με τη συμμετοχή σε 
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μεγάλο μέρος των κτηνοτρόφων. Έτσι, οι κτηνοτρόφοι θα επωφεληθούν σημαντικά από την ανάπτυξη 

ρεαλιστικών προγραμμάτων που θα ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες οι οποίες θα 

καθορίζονται σε συνεννόηση του Κέντρου με τους κτηνοτρόφους.  

 

 

Χοίροι 

 Εκπαιδευτικά σεμινάρια διαχείρισης του σπέρματος και εφαρμογής όλων των τεχνικών ΤΣ (ενδο-

τραχηλική, μετα-τραχηλική, ενδο-κερατική) 

 Συνεχής εκσυγχρονισμός των μεθοδολογιών διαχείρισης σπέρματος και εφαρμογής ΤΣ, διάχυση 

της νέας γνώσης με διαλέξεις εντός και εκτός του Κέντρου και πρακτική εφαρμογή 

 Συμβουλευτική υποστήριξη των παραγωγών σε θέματα διαχείρισης σπέρματος, μεθοδολογίας και 

εφαρμογής ΤΣ 

 Επιμόρφωση, ζωοτεχνική κατάρτιση των εργαζομένων στις χοιροτροφικές επιχειρήσεις. 

 

3.1.3. Αξιολόγηση της τοπικής και εθνικής σημασίας της επένδυσης 

Στα πρόβατα η δυνατότητα αύξησης 5–10 λίτρων γάλακτος, η βελτίωση της περιεκτικότητας των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος (λίπος και πρωτεΐνες), η μείωση του ποσοστού των 

μαστίτιδων, η βελτίωση της διατροφής και η εξυγίανση των κοπαδιών με τη χρήση νωπού σπέρματος 

κριών υψηλών αποδόσεων απαλλαγμένων από συγκεκριμένα νοσήματα θα οδηγήσει σε μία 

οικονομική ευεξία της τάξης των 4.000-5.000 ευρώ ανά 200 πρόβατα για τα πρώτα τρία έτη, ενώ πέραν 

του οικονομικού μεγέθους το πρόγραμμα διατήρησης, διαχείρισης και ταυτοποίησης ιδιαιτεροτήτων 

γενετικού υλικού αυτόχθονων Ελληνικών φυλών για τη διάδοση και διάσωση της Ηπειρωτικής 

παραγωγικής πανίδας προβάτων και τον έλεγχο για την εξεύρεση ανθεκτικών γονοτύπων 

συγκεκριμένων νοσημάτων αυτόχθονων φυλών προβάτων με σκοπό την εξάλειψή τους στην 

Περιφέρεια Ηπείρου και στη συνέχεια στο Εθνικό ποίμνιο είναι ανεκτίμητο, γιατί οδηγεί σε νέα 

προϊόντα κεφαλαιώδους σημασίας για τον καταναλωτή 

Στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις η διάθεση νωπού σπέρματος από κάπρους υψηλής γενετικής αξίας 

και η ευρεία χρήση του θα οδηγήσει σε μία αύξηση της απόδοσης παραγωγής τουλάχιστον από 3 έως 5 

κιλά ανά χοίρο στις ίδιες ημέρες και με μείωση της μετατρεψιμότητας σε κύκλο αναπαραγωγής από 

0,08-0,2 δηλαδή τουλάχιστον 10 κιλά λιγότερης τροφής ανά χοίρο σφαγής. Έτσι μία μονάδα 200 

χοιρομητέρων με 4.500 ζώα των 100 κιλών θα παράγει 12-18 τόνους παραπάνω κρέας και θα 

καταναλώνει τουλάχιστον 35-40 τόνους λιγότερη τροφή με αναμενόμενο κέρδος από 24.000-32.000 

ευρώ με σημερινές τιμές. 

Η σκοπιμότητα ίδρυσης του Κέντρου θα είναι τόσο τοπική όσο και εθνική. Τοπική γιατί θα αυξήσει την 

παραγωγή των προϊόντων προβατοτροφικής και χοιροτροφικής προέλευσης, για να καλυφθούν οι 
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ανάγκες του νομού αλλά πιθανώς και των πλησιέστερων αστικών κέντρων. Θα δημιουργήσει νέες 

θέσεις εργασίας και θα συγκρατήσει στην  ύπαιθρο νέους εφόσον διαπιστώσουν ότι οι 

προβατοτροφικές και οι χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις μπορεί να είναι βιώσιμες και αποδοτικές. 

Εθνική γιατί η παραγωγή και διάθεση ζώων αναπαραγωγής αλλά και νωπού σπέρματος θα συμβάλει 

στη μείωση των ρυθμών της εσωτερικής μετανάστευσης και της αλλοίωσης της σύνθεσης του τοπικού 

πληθυσμού. 

3.1.4. Πιθανές ωφέλειες από την επένδυση 

Η προτεινόμενη δομή θα έχει ανεκτίμητο οικονομικό όφελος τόσο για την εθνική οικονομία στο σύνολό 

της όσο και για μεγάλη μερίδα κτηνοτρόφων,  αφού με τη γενετική βελτίωση των ποιμνίων από τις 

αυτόχθονες φυλές προβάτων, θα έχουν σαφώς μεγαλύτερη παραγωγικότητα, ανάδειξη ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών, ενίσχυση του χαρακτήρα ΠΟΠ ή ΠΓΕ στα γαλακτοκομικά και όχι μόνο προϊόντα τους, 

λιγότερες απώλειες από συγκεκριμένα νοσήματα και συνεπώς θα αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό η 

εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις συγκεκριμένες φυλές, τα συγκεκριμένα κρέατα και γάλατα και κατ' 

επέκταση θα βελτιωθεί η συνολική εγχώρια παραγωγή προϊόντων γάλατος και κρέατος από τα 

εκτρεφόμενα ποίμνια προβάτων. 

Η δημιουργία του Κέντρου Αναπαραγωγής & Γενετικής Βελτίωσης Ζώων θα έχει άμεσο οικονομικό 

όφελος, στους προβατοτρόφους και στους χοιροτρόφους της Περιφέρειας Ηπείρου. Επιπλέον, 

σημαντικό θα είναι το όφελος και για τις µμεταποιητικές επιχειρήσεις της περιοχής που ασχολούνται 

µε την επεξεργασία του γάλακτος και την εμπορία του κρέατος των προβάτων αφού θα έχουν στη 

διάθεσή τους ένα καλύτερο ποιοτικά και σε µμεγαλύτερες ποσότητες προϊόν και θα μπορούν να 

αποδώσουν ειδική ταυτότητα στα παραγόμενα προϊόντα τους. 

Η Ελληνική παραγωγή χοιρείου κρέατος θα αυξάνεται από την εφαρμογή του προγράμματος κατά 0,5% 

ετησίως με την αυτάρκεια να αυξάνεται κατά 0,35% ετησίως και με ανάλογη μείωση εισαγωγών και 

περίπου κατά 1% στην πλήρη εφαρμογή του με 0,6% αύξηση της αυτάρκειας ανά έτος για τα πρώτα 6 

έτη. Με την εγκατάσταση των ανάλογων μηχανημάτων Ευρωπαϊκού τύπου κατάταξης του χοίρειου 

σφάγιου σε επιλεγμένο σφαγείο, θα επιτευχθεί και η ανάλογη ποιοτική κατάταξη των χοίρων σφαγής 

ώστε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά να κατατάσσονται στα διεθνή πρότυπα και να είναι απολύτως 

ελεγχόμενα. 

Γενικότερα η δημιουργία του Κέντρου θα συμβάλει: 

- Στο σχεδιασμός και υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης 

- Στη βελτίωση του εκτρεφόμενου ζωικού υλικού 

- Στην κάλυψη της ζήτησης για ζώα αναπαραγωγής 

- Στη σωστή επιλογή του γενετικού υλικού το οποίο θα φέρει υψηλές αποδόσεις, θα μπορεί 

να προσαρμοστεί στις περιβαλλοντικές και μορφολογικές συνθήκες της κάθε περιοχής  

- Στη δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας  
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- Στην προαγωγή της έρευνας και στη διάδοση των αποτελεσμάτων από την εφαρμοσμένη έρευνα 

στο δίκτυο κτηνοτρόφων. 

- Στην ανάδειξη της αξίας του βελτιωμένου ζωικού κεφαλαίου,  

- Στη μεγιστοποίηση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κτηνοτρόφων 

- Στη στήριξη του κτηνοτροφικού κλάδου της περιφέρειας,  

- Στην ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας στον κλάδο,  

- Στην ενίσχυση της οικονομικής και εμπορικής ανάπτυξης της Περιφέρειας 

 

3.2. Περιγραφή προϊόντων που θα παραχθούν 

Το βασικό προϊόν του κέντρου θα είναι το νωπό σπέρμα από κριούς ντόπιων φυλών αλλά και άλλων 

φυλών που έχουν εμπορική αξία αλλά και υπάρχει ενδιαφέρον από τους προβατοτρόφους. 

Παράλληλα, με το σπέρμα το κέντρο θα παράγει και αρσενικά και θηλυκά αρνιά που θα αποτελούν 

γεννήτορες υψηλής εμπορικής αξίας. Η τεχνογνωσία που θα αναπτυχθεί στο κέντρο σχετικά με τη 

διαχείριση της αναπαραγωγικής ικανότητας των προβάτων θα αποτελέσει ένα ακόμα αϋλο προϊόν το 

οποίο θα παρέχεται με τη μορφή σεμιναρίων και εντατικών εκπαιδεύσεων σε κτηνιάτρους που 

επιθυμούν να ασχοληθούν με την τεχνητή σπερματέγχυση στα πρόβατα.  

Επιπλέον, προϊόν του κέντρου θα είναι και το νωπό σπέρμα κάπρων φυλών και αποδόσεων για τα 

οποία θα υπάρχει ενδιαφέρον από τους χοιροτρόφους της Περιφέρειας.  

3.2.1. Πρώτες ύλες 

Νωπό σπέρμα 

Το Κέντρο Αναπαραγωγής & Γενετικής Βελτίωσης αποτελούμενο από το Κέντρο σπερματοδοτών κριών 

και το Κέντρο σπερματοδοτών κάπρων θα διαθέτει στους προβατοτρόφους και στους χοιροτρόφους 

γενετικό υλικό, υπό μορφή νωπού σπέρματος, για την ανανέωση και τη γενετική αναβάθμιση των ζώων 

τους. Παράλληλα, το κέντρο θα μπορούσε μελλοντικά να αποτελέσει και τράπεζα γενετικού υλικού. 

Επιπλέον η προβατοτροφική εκμετάλλευση θα παράγει και τα εξής προϊόντα: 

 Πρόβειο γάλα 

 Πρόβειο κρέας 

 Μαλλί 

 Κόπρος 

Από αυτά, κύριο προϊόν θα είναι το γάλα και το κρέας ενώ δευτερεύοντα προϊόντα θα 

αποτελούν το μαλλί και η κόπρος, η συμμετοχή των οποίων στο οικονομικό αποτέλεσμα της εταιρείας 

θα θεωρείται αμελητέα. Συγκεκριμένα, η κόπρος δεν θα συμμετέχει καθόλου στο οικονομικό 
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αποτέλεσμα της επιχείρησης καθώς δεν θα πωλείται αλλά θα δίνεται χωρίς χρηματικό αντάλλαγμα σε 

γεωργούς της περιοχής. 

Α. Πρόβειο Γάλα 

Το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν σημαντικό μέσο πρόσληψης πολλών 

θρεπτικών συστατικών που συμβάλλουν σε μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή, σε όλα τα στάδια 

της ζωής, επειδή περιέχουν ένα ευρύ φάσμα θρεπτικών στοιχείων, όπως πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής 

αξίας, ασβέστιο και πολλά άλλα θρεπτικά στοιχεία. 

Τα σημαντικότερα συστατικά του γάλακτος από διαιτητικής πλευράς είναι το λίπος, οι πρωτεΐνες, 

η λακτόζη, τα ανόργανα στοιχεία και οι βιταμίνες, ενώ από οικονομικής πλευράς, το λίπος και οι 

πρωτεΐνες.  

Β. Πρόβειο Κρέας 

Το κρέας, το οποίο θα είναι το δεύτερο κύριο προϊόν της μονάδας, παίζει κυρίαρχο ρόλο στη 

διατροφή των ανθρώπων, αφού η απαιτούμενη ποσότητα των πρωτεϊνών που πρέπει να λαμβάνεται 

από τον άνθρωπο, πρέπει να προέρχεται τουλάχιστον κατά τα 2/3 από το ζωικό και το υπόλοιπο 1/3 

από το φυτικό βασίλειο. Μια πολύ σημαντική πηγή πρωτεϊνών μυϊκού ιστού, ειδικά για την Ελλάδα, 

αποτελεί το κρέας των αρνιών και των εριφίων. Το αρνίσιο κρέας περιέχει 20-23% πρωτεΐνες υψηλής 

βιολογικής αξίας. 

Το δεύτερο συστατικό του κρέατος από πλευρά σπουδαιότητας για τον άνθρωπο είναι το λίπος. 

Ο κύριος ρόλος του λιπώδη ιστού σχετίζεται με την αποθήκευση ενέργειας για ικανό χρονικό διάστημα, 

ώστε ο ζωικός οργανισμός να επιβιώσει είτε σε αντίξοες συνθήκες, ή κατά την καθημερινή ζωή. Ο 

εφοδιασμός του οργανισμού γίνεται μέσω του λιπώδη ιστού γιατί το κρέας μέσω του λίπους που 

διαθέτει καλύπτει το αίσθημα της πείνας και δίνει στον οργανισμό ενέργεια. 

Γ. Ζώα αναπαραγωγής 

Η επιδίωξη του Κέντρου, θα είναι και ο συστηματικός αναπαραγωγικός σχεδιασμός για την 

παραγωγή αναπαραγωγικού υλικού (αρσενικά και θηλυκά αρνιά) προς εφοδιασμό τόσο του ιδίου όσο 

και της ευρύτερης περιοχής µε ζώα αναπαραγωγής υψηλών αποδόσεων, υψηλού βαθμού γονοτυπικής 

ομοιογένειας και συνοδευόμενα µε το ανάλογο γενεαλογικό πιστοποιητικό. 

Δ. Μαλλί 

Το μαλλί των προβάτων, το οποίο θα αποτελεί δευτερεύον προϊόν της εκμετάλλευσης, 

συγκεντρώνεται από το κούρεμα τους που γίνεται αναγκαστικά για λόγους υγιεινής, αλλά και 

καλύτερης διαβίωσης των ζώων. Πριν από κάποιες δεκαετίες, τότε που οι ανάγκες και ο τρόπος ζωής 

ήταν διαφορετικός, το μαλλί είχε μεγαλύτερη αξία καθώς αποτελούσε πρώτη ύλη για πολλές βιοτεχνίες 

και βιομηχανίες για την κατασκευή και παραγωγή υφαντών, χαλιών, ρούχων κ.λπ. Με το πέρασμα του 
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χρόνου όμως έγινε στροφή προς τη χρήση νέων πρώτων υλών όπως βαμβάκι, συνθετικά κ.ά. Έτσι το 

μαλλί έχοντας χαμηλότερη ζήτηση, έχασε την αξία του και οι κτηνοτρόφοι άρχισαν να το πωλούν σε 

πολύ χαμηλή τιμή σε κάποιους που το συγκέντρωναν για να το εξάγουν άπλυτο. 

 

3.3. Απασχόληση 

3.3.1. Θέσεις απασχόλησης 

Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού των δυο Κέντρων και του ποιμνιοστασίου ορίζονται κατά κλάδους 

ως εξής: 

 

Κέντρου Αναπαραγωγής και Γενετικής Βελτίωσης σπερματοδοτών κριών και το ποιμνιοστάσιο 

α) ΠΕ Κτηνίατρος-Γεωτεχνικός: Μία (1) θέση 

β) ΤΕ Ζωοτέχνης: Μία(1) θέση 

γ) ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικοί:  Μία (1) θέση 

δ) ΔΕ Τεχνικός:                         Μία (1) Θέση 

ε) ΥΕ Ζωοκόμος: Δύο (2) Θέσεις 

στ) ΥΕ Φύλακες: Δύο (2) Θέσεις 

ζ) ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας: Μία (1) Θέση 

 

Κέντρου Αναπαραγωγής και Γενετικής Βελτίωσης σπερματοδοτών κάπρων 

α) ΤΕ Ζωοτέχνης: Μία(1) θέση 

β) ΥΕ Ζωοκόμοι: Δύο (2) Θέσεις 

Για λόγους βιοασφάλειας απαιτείται η πρόσληψη 2 ζωοτεχνών και 4 σταβλιτών. Ο ένας ζωοτέχνης θα 

απασχολείται με τη ζωοτεχνική διαχείριση του Κέντρου Αναπαραγωγής και Γενετικής Βελτίωσης 

σπερματοδοτών κριών και το ποιμνιοστάσιο και ο άλλος με τη ζωοτεχνική διαχείριση του Κέντρου 

Αναπαραγωγής και Γενετικής Βελτίωσης σπερματοδοτών κάπρων. Επίσης, δυο ζωοκόμοι θα 

απασχολούνται στο Κέντρο Αναπαραγωγής και Γενετικής Βελτίωσης σπερματοδοτών κριών και το 

ποιμνιοστάσιο και οι άλλοι δύο  στο Κέντρο Αναπαραγωγής και Γενετικής Βελτίωσης σπερματοδοτών 

κάπρων. Οι ζωοκόμοι θα απασχολούνται με τη διατροφή των ζώων, την περιποίηση των ζώων και την 
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καθαριότητα των στάβλων. Οι υπόλοιπες ειδικότητες θα εξυπηρετούν και τα δυο κέντρα. Το υπόλοιπο 

προσωπικό θα εξυπηρετεί και τα δυο Κέντρα. 

Επιπλέον του παραπάνω προσωπικού, το Κέντρο δύναται να προσλαμβάνει, κατά περίπτωση, 

έκτακτο προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου.  

 

3.4. Τόπος εγκατάστασης νέων εγκαταστάσεων 

3.4.1. Έρευνα τόπου εγκατάστασης Κέντρου Αναπαραγωγής & Γενετικής Βελτίωσης 

Βασική προϋπόθεση για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση ενός Κέντρου Αναπαραγωγής & Γενετικής 

Βελτίωσης αποτελεί μια ενδελεχής αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων υποδομών και των διαφορετικών 

επιλογών χωροθέτησης στα όρια της περιφέρειας. Οι στόχοι από την αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνουν: 

1. Τη σύνοψη, ενσωμάτωση και το χαρακτηρισμό των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τις 

υπάρχουσες δομές και υποδομές. 

2. Να οριστεί το πλαίσιο των κρίσιμων κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων για την μεγάλης 

κλίμακας διάθεση των παραγόμενων προϊόντων, δηλαδή του σπέρματος και των ζώων αναπαραγωγής. 

3. Να εντοπιστούν και να αναδειχθούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαθέσιμων 

υποδομών σε σχέση με τη διασφάλιση της βιωσιμότητας Κέντρου Αναπαραγωγής & Γενετικής 

Βελτίωσης. 

Αρχικά, λήφθηκε υπόψη το έλλειμμα πρωτογενών στοιχείων και αξιόπιστης καταγραφής δεδομένων 

σχετικών με τη λειτουργία Κέντρου Αναπαραγωγής & Γενετικής Βελτίωσης ζώων σε εθνικό επίπεδο. 

Χρησιμοποιήθηκαν ως ενδεικτικά τα διαθέσιμα στοιχεία από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων σχετικά με τα κέντρα που λειτουργούσαν υπό την εποπτεία του και επιπλέον έγινε ευρεία 

χρήση της διαθέσιμης διεθνούς βιβλιογραφίας για τη μελέτη δεδομένων που χαρακτηρίζουν τις 

βέλτιστες συνθήκες για την εγκατάσταση ενός Κέντρου Αναπαραγωγής & Γενετικής Βελτίωσης. Με 

βάση τα παραπάνω διαπιστώθηκε ότι η χωρομέτρηση  του κέντρου θα πρέπει να είναι κοντά στους 

άμεσα ενδιαφερόμενους που θα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του.  

Ειδικότερα, ο τόπος (περιοχή και θέση) και συγκεκριμένα το οικόπεδο εγκατάστασης ενός Κέντρου 

Αναπαραγωγής & Γενετικής Βελτίωσης πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια: 

1. Να αποστραγγίζεται εύκολα 

2. Να σκιάζεται 

3. Να έχει προσέγγιση σε δρόμο για την εύκολη κυκλοφορία των οχημάτων που κινούνται από και 

προς το κέντρο αναπαραγωγής και γενετικής βελτίωσης 
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4. Να εξασφαλίζει ασφαλή και εύκολη πρόσβαση οδικώς, επαρκή συγκοινωνιακή σύνδεση και 

συχνή εξυπηρέτηση αλλά και σχετική εγγύτητα σε συγκοινωνιακό κόμβο (εθνική οδός, ή/και 

αεροδρόμιο ή/και λιμάνι, σιδηροδρομικό σταθμό)  

5. Να μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύμα και νερό 

6. Να βρίσκεται κοντά σε βοσκές και να διασφαλίζει σχετική εγγύτητα σε εκτροφείς 

(προβατοτρόφους, χοιροτρόφους) 

7. Να απέχει από κατοικημένες περιοχές 

8. Να μην είναι εκτεθειμένο σε ισχυρούς ανέμους 

9. Να μην έχει υψηλή σχετική υγρασία 

10. Να είναι απαλλαγμένη από μολυσματικές νόσους 

11. Να μπορεί να προμηθευτεί ζωοτροφές από τις γύρω περιοχές ώστε να μην υπάρχουν 

προβλήματα ανεύρεσης και μεταφοράς τους από μακρινές περιοχές  

12. Να έχει τη δυνατότητα ανεύρεσης εργατικού προσωπικού 

13. Να αξιοποιεί υφιστάμενη υποδομή ή υφιστάμενο ανενεργό κτιριακό απόθεμα (επιθυμητό όχι 

απαραίτητο κριτήριο) 

14. Να εξασφαλίζει προσέγγιση σε αστικό ιστό 

15. Να δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ενιαίας δομής (δυνατότητα χωροθέτησης και των δύο 

σταθμών στον ίδιο χώρο και σε λογική απόσταση μεταξύ τους)  

16. Εγγύτητα σε Ερευνητικές υποδομές 

17. Δυνατότητα συνεργασίας και συνεργειών με Ερευνητικά Ιδρύματα που διαθέτουν 

εξειδικευμένη γνώση 

18. Δυνατότητα συνεργασίας με επιχειρήσεις και βιομηχανίες του κλάδου (προβατοτροφικές και 

χοιροτροφικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες τυριών και γάλακτος κλπ)  

Από τα δεδομένα της Α’ Φάσης του έργου προκύπτει ότι στην Περιφέρεια Ηπείρου Π.Ε. η πλειοψηφία 

των εκτρεφόμενων αιγοπροβάτων βρίσκεται στους νομούς Άρτας και Ιωαννίνων ενώ η πλειοψηφία των 

χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων βρίσκεται στο νομό Άρτας. Η ίδρυση και λειτουργία ενός Κέντρου 

Αναπαραγωγής & Γενετικής Βελτίωσης ενέχει ένα αρχικό κόστος και θα απαιτήσει επένδυση 

κεφαλαίων ανάλογα με το χώρο που θα επιλεγεί για τη χωροθέτησή του.   

Από την αξιολόγηση της συγκέντρωσης του συνολικού εκτρεφόμενου ζωικού κεφαλαίου αιγοπροβάτων 

και χοίρων και τη σχετική χωροταξική τοποθέτηση τόσο των αστικών περιοχών της Περιφέρειας 

Ηπείρου, όσο και του πλέγματος των κύριων οδικών αξόνων που διατρέχουν την περιφέρεια (Εγνατία 
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οδός, Ιόνια οδός), είναι προφανές ότι η έδρα του προτεινόμενου Κέντρου Αναπαραγωγής & Γενετικής 

Βελτίωσης αιγοπροβάτων πρέπει να αναζητηθεί κοντά στους δύο βασικούς οδικούς άξονες και πλησίον 

των ήδη υφιστάμενων οδικών κόμβων που τέμνουν αυτούς.   

Σύμφωνα με τα παραπάνω, αλλά και με την νομοθεσία (Νόμος 4056/2012, Τεύχος Α’), καθώς και την 

ύπαρξη σχετικών υποδομών και εγκαταστάσεων και σε συνέχεια διεξοδικών συζητήσεων με φορείς της 

περιφέρειας ως έδρα του Κέντρου σπερματοδοτών κριών και της προβατοτροφικής εκμετάλλευσης 

προτείνονται δύο επιλογές: α) οι χώροι του πρώην Σταθμού Γεωργικών Ερευνών Ιωαννίνων μια έκταση 

110 στρεμμάτων που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Κατσικά του Δήμου Ιωαννιτών και β) οι χώροι 

του Αγροκτήματος του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (πρώην ΤΕΙ Ηπείρου) μια 

έκταση συνολικά 360 στρεμμάτων (έκταση προτεινόμενου χώρου 212 στρέμματα) ιδιοκτησίας του 

πρώην ΤΕΙ Ηπείρου και που βρίσκονται  στη δημοτική Κοινότητα Κωστακιοί του Δήμου Άρτας. 

Οι δύο παραπάνω χώροι παρουσιάζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε ότι αφορά την 

δυνατότητα εξυπηρέτησης του στόχου διανομής σπέρματος στα ποίμνια αιγοπροβάτων όσο και της 

διατήρησης και εμπορίας γεννητόρων από ντόπιες φυλές αιγοπροβάτων δεδομένου ότι όπως 

προαναφέρθηκε η πλειοψηφία των ζώων εκτρέφεται στους νομούς Ιωαννίνων και Άρτας. Θεωρήθηκε 

απαραίτητο να  παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε περίπτωσης αφού και 

οι δύο περιπτώσεις παρουσιάζουν παρόμοια μεσο-σταθμισμένη εγγύτητα λόγω της δομής του 

υφιστάμενου οδικού δικτύου προς τους δύο νομούς (μονάδες εκτροφής αιγοπροβάτων και αστικά 

συμπλέγματα). Σε κάθε περίπτωση αξιολογήθηκε η ταχύτητα ανταπόκρισης του συστήματος συλλογής 

και διανομής σπέρματος που είναι κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία της τεχνητής σπερματέγχυσης 

καθώς θα εκμεταλλευτεί το καλά αναπτυγμένο οδικό δίκτυο με κόμβους ταχείας προσπέλασης προς 

όλα τα σημεία της περιφέρειας όπου υπάρχει ο κύριος όγκος των αιγοπροβατοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων που αποτελούν εν δυνάμει πελάτες. Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση λήφθηκε υπόψη η 

οικονομικότητα της μετατροπής των υφιστάμενων υποδομών ώστε να καταστούν λειτουργικές με 

βιώσιμη προοπτική.  

Σε ότι αφορά στη χωροθέτηση του Κέντρου σπερματοδοτών κάπρων με δεδομένο τη συγκέντρωση των 

χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων κυρίως στο νομό Άρτας, προτείνονται οι χώροι του Αγροκτήματος του 

Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (πρώην ΤΕΙ Ηπείρου). Οι χώροι αυτοί βρίσκονται  

στη δημοτική Κοινότητα Κωστακιοί του Δήμου Άρτας. 

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η έκταση του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου Τμήματος Γεωπονίας βρίσκεται 

εντός των εγκαταστάσεων του Τμήματος Γεωπονίας συνεπώς εξασφαλίζει άμεση γειτνίαση με την 

ερευνητική υποδομή του Τμήματος και την ερευνητική και εκπαιδευτική του βάση και παρέχει τη 

δυνατότητα αξιοποίησης του εκεί δυναμικού (προσωπικό / μεταπτυχιακοί φοιτητές / προπτυχιακοί 

φοιτητές). Αναφορά θα πρέπει να γίνει στην εξειδίκευση του Τμήματος Γεωπονίας και τη βαθιά γνώση 

και επιστημονικότητα των μελών του στα αντικείμενα της προβατοτροφίας, γαλακτοκομίας, 



Μελέτη Σκοπιμότητας για τη δημιουργία κέντρου αναπαραγωγής ζώων                                                        86 

χοιροτροφίας και της αναπαραγωγής των ζώων. Παράλληλα το Τμήμα Γεωπονίας διαθέτει 

συσσωρευμένη εμπειρία και διατηρεί ενεργή ερευνητική δράση στους τομείς της προβατοτροφίας, των 

αυτόχθονων φυλών της Ηπείρου και της χοιροτροφίας ενώ διατηρεί σταθερή συνεργασία με 

χοιροτροφικές επιχειρήσεις (ΧΗΤΑΣ ΑΕΒΕΕ, Κόκκαλης Ε.Ε., Μαγκλάρας Ο.Ε., πρώην ΒΙΚΥ Α.Ε., Danbred – 

Ιατρού) καθώς και βιομηχανίες γάλακτος και τυριών (Καράλης, Δωδώνη, Μπουντζώλης, Μπάφας κλπ). 

Ο χώρος του πρώην Γεωργικού σταθμού εμφανίζει εγγύητητα με την ερευνητική υποδομή του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διατηρεί τη δυνατότητα συνεργασίας με ορισμένους φορείς 

τεχνογνωσίας, όπως η γαλακτοκομική σχολή, το Παράρτημα του Γενικού Χημείου καθώς και 

σημαντικές επιχειρήσεις του κλάδου. Παράλληλα εμφανίζει βέλτιστη εγγύτητα με τα σχεδιαζόμενα από 

την Περιφέρεια Κέντρα Αρωματικών και φαρμακευτικών Φυτών και Κέντρο Κρέατος. 

Τέλος, σημαντική είναι και η ύπαρξη συνεταιριστικών οργανώσεων και κτηνοτροφικών συλλόγων στην 

Περιφέρεια της Ηπείρου οι οποίοι θα πρέπει ενεργά να συνεργαστούν και να στηρίξουν τα κέντρα που 

προτείνεται να ιδρυθούν ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους. Οι σύλλογοι που έχουν 

δημιουργηθεί αναφορικά με την κτηνοτροφία είναι οι παρακάτω:  

 Γενικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων 

 Χοιροτροφική Ένωση Ηπείρου 

 Σύλλογος Χοιροτρόφων Ηπείρου 

 Ένωση Αγροτών Ιωαννίνων 

 Αγροτικός συνεταιρισμός προβατοτρόφων αναπαραγωγής φυλής Φριζάρτας 

 Γιαννιώτικο γάλα - κίνηση κτηνοτρόφων Ιωαννίνων 

 Ένωση Μετακινούµενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου 

 Ένωση Εκτροφέων Καλαρρύτικου προβάτου 

Στις παρακάτω εικόνες (Εικόνα Α και Β) παρουσιάζονται δορυφορικές εικόνες (google maps: 39.122494, 

20.945755 και 39.124110, 20.952022) από τους χάρτες των περιοχών όπου βρίσκονται αγροτεμάχια και 

εγκαταστάσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση του Κέντρου Αναπαραγωγής & 

Γενετικής Βελτίωσης Ζώων καθώς και του ποιμνιοστασίου. 

 

 

 

 



Μελέτη Σκοπιμότητας για τη δημιουργία κέντρου αναπαραγωγής ζώων                                                        87 

Εικόνα Α: Απεικόνιση του αγροτεμαχίου του Τμήματος Γεωπονίας 
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Η συνολική έκταση των εγκαταστάσεων του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι 

360 στρέμματα από αυτά επιλέγεται ενδεικτική περιοχή στο ανατολικό τμήμα έκτασης 212 περίπου 

στρεμμάτων η οποία επαρκεί για τη χωροθέτηση των κτιριακών εγκαταστάσεων ενώ εξασφαλίζει και 

διαθεσιμότητα χώρων βόσκησης. 

 

Οι ενδεικτικές συντεταγμένες κορυφών του αγροτεμαχίου (κατά ΕΓΣΑ 87), είναι:  

Σημείο Α: Χ= 236049.869     Υ=4334656,517 

Σημείο Β: Χ= 236031,348      Υ=4334173,652 

Σημείο Γ: Χ= 236543,318       Υ=4334344,308 

Σημείο Δ: Χ= 236556.547       Υ=4334595.663 

Σημείο Ε: Χ= 236408.38            Υ= 4334548.038 

Σημείο Στ: Χ= 236420.286         Υ= 4334786.163 
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Εικόνα Α1. Γενική Άποψη οικοπέδου και κτιρίων 
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Εικόνα Α2. Κτίριο - άτυπος χώρος σταβλισμού  
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Εικόνα Β: Απεικόνιση του αγροτεμαχίου του πρώην Σταθμού Γεωργικής Έρευνας (google maps: 

39.631910, 20.878360 και 39.634057, 20.880239) 

 

 

 

 

Οι ενδεικτικές συντεταγμένες κορυφών του αγροτεμαχίου (κατά ΕΓΣΑ 87), είναι:   

Σημείο Α: Χ= 231881,747    Υ= 4391176,79 

Σημείο Β: Χ= 232227,69        Υ=4391429,467 

Σημείο Γ: Χ=  232051,742     Υ=4391637,166 

Σημείο Δ: Χ=231723,658      Υ= 4391356,707 
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Η ενδεικτική έκταση είναι 110 στρέμματα και σε αυτή περιλαμβάνεται μια σειρά από κτίρια, όπως 

φαίνεται στις παρακάτω εικόνες, καθώς και ένα προβατοστάσιο όπου εκτρέφεται ένας πληθυσμός 

περίπου 150 καθαρόαιμα πρόβατα της φυλής Μπούτσικο (Καλαρρύτικο).   

 

                                  

                             

Εικόνα Β1. Κεντρικό κτίριο που αποτελούσε κέντρο αναπαραγωγής πριν την εγκατάλειψή του. 

 

   

Εικόνα Β2. Αποθήκη Ζωοτροφών η οποία τώρα χρησιμοποιείται για τη στέγαση ίππων του τοπικού 

ιππικού ομίλου 



Μελέτη Σκοπιμότητας για τη δημιουργία κέντρου αναπαραγωγής ζώων                                                        93 

 

  

              

          

Εικόνα Β3. Διάφορα εγκαταλειμμένα κτίσματα που βρίσκονται στο χώρο  

 

 

Εικόνα Β4. Εξωτερικοί χώροι και υφιστάμενος εξοπλισμός στο χώρο του προβατοστασίου.  
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Από την επιτόπια αξιολόγηση των παραπάνω κτισμάτων διαπιστώθηκε ότι βρίσκονται σε πολύ κακή 

κατάσταση και ήταν αδύνατο να εκτιμηθεί το κόστος αποκατάστασης τους ώστε να καταστούν 

λειτουργικά και ασφαλή. Μόνη εξαίρεση αποτελεί το προβατοστάσιο όπου οι κτιριακές υποδομές είναι 

σε σχετικά καλή κατάσταση και υπάρχουν χώροι ατομικού σταβλισμού κριών.   

Στη συνέχεια επιτελείται μια εκ νέου αξιολόγηση των χώρων ανάλογα με το βαθμό κάλυψης κάθε 

κριτηρίου χωροθέτησης (Χ= Μη πλήρωση κριτηρίου, √= Μερική Πλήρωση Κριτηρίου, √√ = Πλήρωση 

Κριτηρίου, √√√=Το κριτήριο υπερκαλύπτεται) 

.
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ΕΚΤΑΣΗ ΠΡΩΗΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUM 

Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Προβάτων  √√ √√ √√ √√√ √√√ √√√ √√ √√ √√√ √√√ √√√ √√√ √√√ √√√ √√√ √√√ √√ √√√ 48 

Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Χοίρων √√ √√ √√ √√√ √√√ √ √√ √√ √√√ √√√ √√√ √√√ √√√ √√√ √√√ √√√ √√ √√√ 46 

 

 

ΕΚΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SUM 

Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Προβάτων  √√ √√ √√ √√ √√√ √√ √√√ √√ √√√ √√√ √√√ √√ √√√ √√√ √√√ √√√ √√√ √√√ 47 

Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Χοίρων √√ √√ √√ √√ √√√ √√√ √√√ √√ √√√ √√√ √√√ √√ √√√ √√√ √√√ √√√ √√√ √√√ 48 
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3.5. Τεχνικά Στοιχεία 

3.5.1. Παραγωγικές Διαδικασίες 

Σε ένα τέτοιο Κέντρο, η οργάνωση και λειτουργία του συστήματος εκτροφής διαδραματίζει κυρίαρχο 

ρόλο στη διαμόρφωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Κέντρου, καθιστώντας απαραίτητο την 

κατάρτιση συγκεκριμένου πλάνου παραγωγής που να περιγράφει και να αναλύει όλα τα στάδια της 

παραγωγικής διαδικασίας. Οι παραγωγικές διαδικασίες στο κέντρο θα ακολουθήσουν μια κυκλική 

σταθερότητα προσαρμοσμένη στον ετήσιο παραγωγικό κύκλο των προβάτων με ιδιαίτερα ένταση την 

περίοδο των συζεύξεων.  

Για το διάστημα από Απρίλιο μέχρι και Σεπτέμβριο θα προγραμματίζεται η συλλογή, επεξεργασία, 

συσκευασία και διάθεση  νωπού σπέρματος κριών στις προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις Το πλάνο 

παραγωγής που θα εφαρμόσει το Κέντρο σε ότι αφορά στο προβατοστάσιο προβλέπει τρεις (3) 

τοκετούς ανά 24 μήνες, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι τοκετοί θα πραγματοποιούνται ιδανικά ανά 8 

μήνες, με την περίοδο οχειών να ξεκινάει 3 περίπου μήνες μετά τον τοκετό, τη γαλακτοπαραγωγή  να 

διαρκεί 6 μήνες από τον τοκετό και τη ξηρά περίοδο να διαρκεί τους υπόλοιπους δύο μήνες. Επίσης, 

π ροβλέπεται προγραμματισμός των τοκετών με συγχρονισμό οίστρου για την διευκόλυνση των 

εργασιών εκτροφής και τη μείωση του κόστους παραγωγής. 

Για το Κέντρο σπέρματος κάπρων η συλλογή, επεξεργασία, συσκευασία και διάθεση  νωπού σπέρματος 

κάπρων στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις της Περιφέρειας θα προγραμματίζεται σε όλη τη διάρκεια 

του έτους εκτός από τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο όπου οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος είναι πολύ 

ψηλές. 

 

3.6. Οικόπεδο 

3.6.1. Κτιριακές εγκαταστάσεις 

Η τοποθεσία εγκατάστασης του Κέντρου Αναπαραγωγής & Γενετικής Βελτίωσης Ζώων και του 

ποιμνιοστασίου επιλέχθηκαν μετά από προσεκτική μελέτη των διαθέσιμων περιοχών στην Περιφέρεια 

Ηπείρου προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο η εδαφική έκταση είναι σε θέση να ικανοποιήσει όλες 

τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός βιώσιμου και νόμιμου Κέντρου. 

Η ενδεδειγμένη περίπτωση είναι το Κέντρο καθώς και το ποιμνιοστάσιο να βρίσκονται κοντά στους 

φορείς που θα εξυπηρετούν, όχι πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή, σε επίπεδο ή ελαφρώς επικλινές 

και καλά αποστραγγιζόµενο έδαφος, και µε άμεση πρόσβαση σε δρόμο. Ενώ, ο προσανατολισμούς του 

πρέπει να είναι τέτοιος που να προστατεύονται τα ζώα από τους ψυχρούς ανέμους το χειμώνα, µε την 

ανοιχτή πλευρά στραμμένη προς το νότο. Το νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα θεωρούνται, σήμερα, 

απαραίτητα. 
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Έτσι, τελευταία, είναι έντονη η τάση να κατασκευάζονται καινούργιες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, 

σύμφωνα µε τις νεότερες αντιλήψεις περί σταβλισµού, που είναι: 

• Η διαμονή των ζώων σε πιο άνετες και υγιεινές συνθήκες. 

• Η βέλτιστη αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού των ζώων. 

• Η δημιουργία καλύτερων συνθηκών για τους εργαζόμενους και ο περιορισμός του χρόνου της 

εργασίας. 

• Η παραγωγή καλύτερης ποιότητας προϊόντων (π.χ. διάθεση νωπού σπέρματος κριού ή κάπρου 

για τεχνητή σπερματέγχυση, γάλα, κρέας,). 

• Η επίτευξη όλων των παραπάνω να γίνεται µε το ελάχιστο δυνατό κόστος κατασκευής και 

λειτουργίας. 

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση ενός Κέντρου Αναπαραγωγής & Γενετικής Βελτίωσης Ζώων καθώς και 

ενός ποιμνιοστασίου ξεκινάει από τους στόχους τους οποίους καλείται να εξυπηρετήσει, και στηρίζεται 

τόσο σε γενικά στοιχεία που είναι κοινά σε κάθε περίπτωση όσο και σε ειδικά στοιχεία που απαιτούν 

τη μελέτη τοπικών συνθηκών και δεδομένων. 

Γενικά στοιχεία για τον σχεδιασµό ενός Κέντρου Αναπαραγωγής & Γενετικής Βελτίωσης Ζώων καθώς 

και ενός ποιμνιοστασίου αποτελούν: Οι εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής, το τελικό μέγεθος της 

εκτροφής, η κατεύθυνση της  παραγωγής (π.χ. νωπό σπέρμα, κρέας ή γάλα), η φυλή (π.χ. 

μεγαλόσωμη, μικρόσωμη), ο τύπος της εκτροφής (εκτατική, ηµιεκτατική, εντατική), και η πιθανή 

εκµηχάνιση που επηρεάζουν τα είδη των αναγκαίων χώρων, τις επιφάνειες των χώρων, το µέγεθος και 

τον τύπο του αµελκτηρίου. Αναλυτικότερα: 

Το κλίμα και η περιοχή (ορεινή – ηµιορεινή – πεδινή), όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το Κέντρο, 

προσδιορίζουν κυρίως το είδος των κατασκευών οι οποίες θα προτιμηθούν και είναι αναγκαίες, 

ανάλογα µε τον επιδιωκόμενο βαθμό προστασίας των ζώων και την παραγωγική κατεύθυνση. Η 

κατεύθυνση παραγωγής καθορίζει τις ανάγκες σε χώρους και της όλης οργάνωσης και λειτουργίας της 

εκμετάλλευσης. Διακρίνουμε αναπαραγωγική ή παραγωγική κατεύθυνση. Η παραγωγική κατεύθυνση 

μπορεί να είναι µικτή (γάλα και κρέας) ή µόνο γαλακτοπαραγωγική ή µόνο κρεοπαραγωγική (πάχυνση 

αµνών). Η αναπαραγωγική κατεύθυνση μπορεί να αφορά στη διάθεση νωπού σπέρματος κριών ή 

κάπρων για την εφαρμογή τεχνητής σπερματέγχυσης ή στη διάθεση γενετικού υλικού (ζώα 

αναπαραγωγής) υψηλής γενετικής αξίας. 

Το τελικό μέγεθος του Κέντρου και του ποιμνιοστασίου καθορίζει το μέγεθος των εγκαταστάσεων, τη 

δυνατότητα και την κατεύθυνση επέκτασης, τη λειτουργική σύνδεση βασικών και βοηθητικών χώρων, 

κλπ. Για τον καθορισμό του μεγέθους (αρχικό - τελικό) εξετάζονται κατά κύριο λόγο η διαθέσιμη 

έκταση, η δυνατότητα αξιοποίησης ιδιόκτητων ή άλλων βοσκών, η περίπτωση δημιουργίας τεχνητού 
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λειµώνα, η δυνατότητα χρήσης ενσιρωµένων ζωοτροφών, κ.ά. Σε κάθε περίπτωση πάντως καλό είναι 

να λαμβάνεται υπόψη και η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης της εκμετάλλευσης. 

Η φυλή ή οι φυλές που θα επιλεγούν καθορίζονται από την ζωοτεχνική μελέτη σε συνδυασμό µε τους 

άλλους παράγοντες της εκτροφής (κατεύθυνση, κλίμα, κ.ά.). Τα ζωοτεχνικά δεδομένα, ακολούθως, θα 

δώσουν τις επιμέρους και τις συνολικές ανάγκες του Κέντρου και του ποιµνιοστασίου σε χώρους 

στεγασμένους και µη. 

Οι λειτουργικές απαιτήσεις διαφέρουν ουσιαστικά στους διαφόρους τύπους εκτροφής (εκτατική, 

ηµιεκτατική, εντατική). Η ζωοτεχνική οργάνωση, καθώς και το πρόγραμμα της διατροφής θα δώσουν τα 

βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά και επομένως το βασικό αρχιτεκτονικό σχέδιο της εκμετάλλευσης, 

καθώς και μερικές από τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, αναλόγως των αναγκών. 

Οι ανάγκες σε εργασία και ο βαθμός εκμηχάνισης προκύπτουν από την συνεκτίμηση της κατεύθυνσης 

παραγωγής, του μεγέθους και του τύπου της εκτροφής. Αφού προσδιοριστούν οι ανάγκες σε εργασία, 

εξετάζεται κατόπιν: α) εάν και πού συμφέρει και χρειάζεται η εκμηχάνιση (άµελξη, τροφοδοσία 

ζωοτροφών, καθαρισμός χώρων, κ.ά.), και β) το επίπεδο εκμηχάνισης (τύπος αµελκτικού 

συγκροτήματος, γεωργικός ελκυστήρας ή καρότσι ή αυτοματοποιημένο σύστημα τροφοδοσίας 

ζωοτροφών, κ.ά.). Ακολούθως, καθορίζεται το είδος και ο τύπος των μηχανημάτων που θα 

εγκατασταθούν, καθώς και οι ανάγκες σε χώρους. 

Γενικά, όλοι οι χώροι στο Κέντρο καθώς και στο ποιμνιοστάσιο θα πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους 

µε τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνονται οι εργασίες και οι απαραίτητες μετακινήσεις των ζώων. 

 

 

Εικόνα 1: Χώρος ενσταβλισμού κριών σε κέντρο αναπαραγωγής στη Γαλλία. 
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Εικόνα 2 : Σύγχρονο προβατοστάσιο 

 

3.6.2. Εργασίες των κτιριακών εγκαταστάσεων 

3.6.2.1. Κέντρο Αναπαραγωγής και Γενετικής Βελτίωσης σπερματοδοτών κριών 

a) Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας-Τόπος εγκατάστασης 

Ο σχεδιασμός, η εγκατάσταση και η λειτουργία ενός κέντρου αναπαραγωγής για σπερματοδότες 

κριούς απαιτεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω: 

• Να υπάρχει διαθέσιμος χώρος, όπου μπορεί να εγκατασταθεί το Κέντρο. Ο χώρος θα πρέπει να 

καταλαμβάνει 3.000 m2 για να καλύπτει τις ανάγκες του συνόλου των εγκαταστάσεων (στάβλο, 

εργαστήριο αποθήκες κλπ) και περιφραγμένων γηπέδων που εξυπηρετούν την εκμετάλλευση. 

Κρίνεται δε απαραίτητο να υπάρχει έκταση που θα μπορεί να αξιοποιείται για τη βόσκηση και 

άσκηση των ζώων.  

• Να βρίσκεται σε θέση όπου υπάρχει διαθέσιμο νερό (επαρκές σε ποσότητα και κατάλληλο για το 

πότισμα των ζώων), ηλεκτρικό ρεύμα και τηλέφωνο. Η χωροθέτηση του κέντρου πρέπει να γίνει σε 

κεντρικό σημείο της Περιφερειακής ενότητας με όσο το δυνατό ενιαία ακτίνα δράσης για το 

σύνολο των εκτροφών. Επιπλέον πρέπει να βρίσκεται σε κομβικό σημείο του οδικού δικτύου σε 

ότι αφορά την εξυπηρέτηση με τη συγκοινωνία αλλά και την ταχεία μεταφορά του νωπού 

σπέρματος σε εκτροφές της περιφέρειας. 

• Να πληροί τις προδιαγραφές με βάση την κείμενη νομοθεσία, για την απόκτηση άδειας ίδρυσης 

και λειτουργίας (βρίσκεται σε απόσταση από οικισμό, καταλύματα, στρατόπεδο, εργοστάσιο, 

εργαστήριο, μοναστήρι, ποτάμι συνεχούς ροής, κλπ). 
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• Να βρίσκεται εκτός κτηνοτροφικού πάρκου και σε απόσταση τουλάχιστον τριών χιλιομέτρων 

περιμετρικά υφιστάμενων εκτροφών στην περιοχή εγκατάστασης του κέντρου για την αποφυγή 

μετάδοσης ασθενειών. 

β)  Κτιριακές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση χώρων 

Σχεδιασμός και κατασκευή ειδικών εγκαταστάσεων για τον σταβλισμό κριών που θα χρησιμοποιηθούν 

ως σπερματοδότες. Οι σταβλικές εγκαταστάσεις θα γίνουν με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές για 

τις οποίες η ερευνητική ομάδα διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία. Ειδικότερα θα τηρηθούν οι παρακάτω 

προδιαγραφές: 

• Ο χώρος που θα περιλαμβάνει τις σταβλικές εγκαταστάσεις και το εργαστήριο θα είναι 

περιφραγμένος και εξοπλισμένος έτσι ώστε να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές 

βιοασφάλειας. Ειδικότερα, μέσα στην περιφραγμένη περιοχή θα οργανωθεί μια πλήρως 

ελεγχόμενη υγειονομικά περιοχή, η οποία θα εξυπηρετεί τις κτιριακές εγκαταστάσεις που 

φιλοξενούν τα ζώα (παραλαβή ζωοτροφών, απομάκρυνση κοπριάς, κλπ). 

• Οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα προβλέπουν χώρους στέγασης από κοινού 20 κριών μαζί με 5 

θηλυκά. Στους παραπάνω χώρους στέγασης των ζώων θα πρέπει να προβλεφθεί ελεγχόμενος 

φωτισμός με χρονοδιακόπτη.  

• Οι χώροι φιλοξενίας των κριών σε μορφή ομαδικού ενσταβλισμού σε κελιά ανά 5 κριοί τα 

οποία θα διαμορφώνονται δεξιά και αριστερά  ενός κεντρικού διαδρόμου  κυκλοφορίας. 

• Στον χώρο φιλοξενίας των κριών θα πρέπει να υπάρχουν ταΐστρες τόσο για χονδροειδείς 

τροφές όσο και για συμπυκνωμένες, καθώς επίσης και αυτόματη ποτίστρα για την παροχή 

νερού. Οι ποτίστρες πρέπει να έχουν σχήμα σκαφοειδές και να είναι εφοδιασμένες με 

συσκευή αποφυγής υπερχείλισης. Το πάνω χείλος της ποτίστρας πρέπει να απέχει από τη 

στρωμνή 40-45cm. Το συνολικό κόστος για τις 25 ποτίστρες ανέρχεται στο ποσό των 500,00 € 

(20,00€/τεμάχιο).  

• Ο βόρειος τοίχος ύψους 2,5m (το ελάχιστο) πρέπει να είναι κτισμένος μέχρι τη σκεπή 

• Ο νότιος τοίχος θα φέρει παράθυρα σ’ όλο το μήκος του 

• Η σκεπή προτείνεται να είναι από κεραμοσκεπή ή άλλο υλικό με μόνωση 

• Στη συγκεκριμένη περιοχή εγκατάστασης του κέντρου αν το καλοκαίρι οι θερμοκρασίες είναι 

υψηλές θα πρέπει να προβλεφθεί εγκατάσταση συστήματος ελεγχόμενης θερμοκρασίας ή 

αερισμός.  

• Ο χώρος ενσταβλισμού πρέπει να καταλήγει σε ένα χώρο στον οποίο θα λαμβάνει χώρα η 

συλλογή του σπέρματος. Το εργαστήριο θα είναι συνολικής επιφάνειας 80m2 (εργαστήριο, 

ψυκτικός θάλαμος, γραφείο, αίθουσα επιμόρφωσης/ενημέρωσης, αποδυτήρια, WC). Σε αυτό 
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το χώρο θα διατηρείται ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη συλλογή του σπέρματος. Η 

θερμοκρασία στο συγκεκριμένο χώρο θα πρέπει να διατηρείται στους 20°C. 

• Ο χώρος συλλογής του σπέρματος, θα πρέπει να επικοινωνεί μέσω ενός παραθύρου με το 

εργαστήριο στο οποίο θα γίνεται η εκτίμηση και επεξεργασία του σπέρματος.  

• Η αποθήκη ζωοτροφών θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στους χώρους παράθεσης 

των συμπυκνωμένων ζωοτροφών στους κριούς και εύκολα προσπελάσιμη από μεταφορικά 

οχήματα. Η χωρητικότητά της πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ζώων για ένα έτος. 

• Το υπόστεγο σανών και άχυρου θα βρίσκεται σε επαφή με τους χώρους υποδοχής και 

χειρισμών για τους σπερματοδότες κριούς, και σε θέση εύκολα προσπελάσιμη από 

μεταφορικά οχήματα, για την αποθήκευση των σανών και του άχυρου που απαιτούνται για 

ένα ολόκληρο έτος. 

 

       

Εικόνα 3: Χώρος Εργαστηρίου         Εικόνα 4: Χώρος εξέτασης του σπέρματος 

 

 

Εικόνα 5: Χώρος Εργαστηρίου 
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Εικόνα 6: Χώρος ενσταβλισμού κριών     Εικόνα 7: Χώρος ενσταβλισμού κριών 

 

               

Εικόνα 8: Χώρος σπερματοληψίας              Εικόνα 9: Διαδικασία σπερματοληψίας 

 

 

Εικόνα 10: Χώρος εργαστηρίου συλλογής 

σπέρματος (Αγροτικός Συνεταιρισμός Δυτικής 

Ελλάδας Φριζάρτα) 
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Διάγραμμα 1: Κάτοψη σταβλικών εγκαταστάσεων και εργαστηρίου συλλογής σπέρματος κριών και 

τεχνητής σπερματέγχυσης σε πρόβατα σε Γαλλία και Θεσσαλονίκη 

 

 

 

3.6.2.2.Εγκατάσταση προβατοτροφικής εκμετάλλευσης δυναμικότητας 500 προβατίνων 

Ένα καλά οργανωμένο ποιμνιοστάσιο, που χαρακτηρίζεται από άρτια λειτουργικότητα, περιλαμβάνει 

τους χώρους για: α) τις προβατίνες, β) των ζώων αντικατάστασης, γ) των αρσενικών ζώων, δ) των 

θηλαζόντων αρνιών, ε) το αµελκτήριο, στ) την αίθουσα γάλακτος, ζ) το αναρρωτήριο, η) την αποθήκη 

ζωοτροφών, θ) το προαύλιο, ι) το ποδόλουτρο-χώρος απολύμανσης. 

Επίσης, οι χώροι ενός ποιμνιοστασίου ανάλογα µε τη χρήση τους, την κάλυψη τους, το ρόλο τους, κλπ., 

διακρίνονται σε: 

1. Χώρους βασικούς (χώροι διαμονής των ζώων). 

2. Χώρους λειτουργικούς (αµελκτήριο, διάδρομοι, κλπ.). 

3. Χώρους βοηθητικούς (χώροι χειρισμών, αποθήκες, κλπ.). 

4. Χώρους παραγωγής (χώροι διαμονής, αµελκτήριο, κλπ.). 

5. Χώρους αναπαραγωγής (χώροι τοκετών, ανάπτυξης). 

6. Χώρους στεγασμένους. 

7. Χώρους ανοικτούς (προαύλιο, χώροι χειρισμών). 
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Ο βασικός χώρος των προβατίνων που είναι στεγασμένος, αποτελείται από ένα κτίριο σε σχήμα 

ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και περιλαμβάνει διάδρομο τροφοδοσίας, ταΐστρες και το χώρο 

ανάπαυσης αυτών. 

Τα βασικά στοιχεία του ποιμνιοστασίου θα είναι: 

1. Ζωϊκό κεφάλαιο που θα περιλαμβάνει ζώα των φυλών Μπούτσικο, Κατσικά (Καραμάνικο), 

Καλαρρύτικο, Φριζάρτα, Lacaune που είναι πρόβατα γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης 

2. Ημιεντατική μέθοδος εκτροφής 

3. Εγκατάσταση ποιμνιοστασίου θερμοκηπιακού τύπου 

4. Παραγωγή κύριου προϊόντος: γάλα και κρέας 

5. Παραγωγή υποπροϊόντων: μαλλί και κόπρος 

Η επένδυση μιας τέτοιας εκμετάλλευσης απαιτεί δαπάνες για τη βελτίωση των κτιριακών και άλλων 

ειδικών εγκαταστάσεων, την προμήθεια και εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής, 

την προμήθεια πρώτων υλών (ζωοτροφές) και του υπόλοιπου εξοπλισμού και τέλος τη διαμόρφωση 

του περιβάλλοντος χώρου. 

Η διαμόρφωση των υπαρχόντων εγκαταστάσεων θα πρέπει να γίνει έτσι ώστε να αποτελούνται από : 

 το ποιμνιοστάσιο θερμοκηπιακού τύπου 

 το χώρο στέγασης αμνών 

 την αποθήκη ζωοτροφών θερμοκηπιακού τύπου 

 την αποθήκη χονδροειδών ζωοτροφών θερμοκηπιακού τύπου 

 το χώρο παρασκευαστηρίου των ζωοτροφών 

 το χώρο του αμελκτηρίου 

 το χώρο συλλογής κόπρου 

 τον απορροφητικό βόθρο 

 το αναρρωτήριο 

 το χώρο ανάπαυσης των εργατών και το γραφεί 

Ποιμνιοστάσιο 

Η μονάδα θα αποτελείται από ένα ποιμνιοστάσιο θερμοκηπιακού τύπου δυναμικότητας 500 

προβάτων. Το ποιμνιοστάσιο θερμοκηπιακού τύπου είναι μια μεταλλική κατασκευή, σχήματος 

ορθογωνίου παραλληλόγραμμου, τύπου τροποποιημένου τοξωτού θερμοκηπίου και η κατασκευή του 

γίνεται από υλικά υψηλής ποιότητας (χάλυβα, μονωτικά πάνελς). Τα χαρακτηριστικά του χάλυβα είναι 
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σύμφωνα με τους κανονισμούς EC3 (Ευροκώδικας 3) και DIN EN 10025. Τα πάνελς, γενικώς, πρέπει να 

ικανοποιούν τις υψηλές απαιτήσεις που έχουν τα κτηνοτροφικά κτίρια σε πυροπροστασία, 

θερμομόνωση, μηχανική αντοχή, στεγανότητα, οικονομία και ταχύτητα κατασκευής, καθώς και τις 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις που θέτει η πολιτεία (Νικήτα-Μαρτζοπούλου, 2006). Οι διαστάσεις του 

δομήματος θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε η κατασκευή να είναι λειτουργική και οικονομικά 

αποδεκτή. 

 

Εικόνα 11α: Προβατοστάσιο θερμοκηπιακού τύπου 

 

 

Εικόνα 11β: Προβατοστάσιο θερμοκηπιακού τύπου 

Τα πλεονεκτήματα τέτοιου τύπου κατασκευής είναι (Νικήτα-Μαρτζοπούλου, 2006): 

 Ελαφριά κατασκευή, προκατασκευασμένη. 

 Χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης και συντήρησης. 

 Εύκολη αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων. 

 Καλύτερος φυσικός αερισμός και φωτισμός. 
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 Μείωση οσμών, ιών και βακτηρίων. 

 Χωρίς απαίτηση οικοδομικής άδειας. 

Οι διαστάσεις του ποιμνιοστασίου θα έχουν συνολική έκταση 111m x 12m, δηλαδή 1.332 m2. 

Συγκεκριμένα, ο στεγασμένος χώρος της εγκατάστασης θα έχει πλάτος 12 m και μήκος 111 m, και μέσα 

σε αυτόν θα υπάρχουν τρείς διάδρομοι, οι οποίοι θα χωρίζουν τους χώρους διαμονής των προβατινών. 

Ο ένας διάδρομος θα βρίσκεται στη μέση, θα χρησιμοποιείται για την διάθεση της τροφής των ζώων 

(διάδρομος τροφοδοσίας) και θα έχει πλάτος 1,6 m. Δεξιά και αριστερά του διαδρόμου τροφοδοσίας 

θα βρίσκεται ο χώρος διαμονής των προβατινών, όπου ο καθένας θα έχει πλάτος 3,7 m. Στο τέλος του 

κάθε χώρου διαμονής θα βρίσκεται από ένας διάδρομος κυκλοφορίας με πλάτος 1 m ο καθένας (δύο 

στο σύνολο). Ο κάθε χώρος διαμονής, θα έχει χωρητικότητα 250 ζώα τα οποία θα ομαδοποιούνται με 

τη χρήση κινητών χωρισμάτων ανάλογα με την παραγωγική ηλικία και την φυσιολογική τους 

κατάσταση. Μέσα στο χώρο διαμονής, τέλος, θα υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός σε ποτίστρες.  

Ο προαύλιος χώρος, ο οποίος χρησιμοποιείται για την άσκηση των ζώων θα έχει πλάτος 5 m ο καθένας. 

Τα τελευταία 15 m του ποιμνιοστασίου θα χωρίζονται από το υπόλοιπο μήκος και εκεί θα φυλάσσονται 

τα ζώα αντικατάστασης. Αντίστοιχα θα είναι χωρισμένος και ο προαύλιος χώρος των υπολοίπων 

προβατινών με τις αμνάδες αντικατάστασης. 

 

 

Εικόνα 12: Προβατοστάσιο θερμοκηπιακού τύπου 

 

Έτσι, ο διαθέσιμος χώρος των προβατινών θα είναι: 
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 Στεγασμένος: τα ενήλικα θηλυκά θα καταλαμβάνουν χώρο 703 m2 (95m x 3,7m ) και τα ζώα 

αντικατάστασης 111 m2 (15m x 3,7m). 

 Προαύλιος χώρος: τα ενήλικα θηλυκά θα καταλαμβάνουν χώρο 950 m2 (95m x 5m) και τα ζώα 

αντικατάστασης 150 m2 (15m x 5m). 

Η κάλυψη της μονάδας περιλαμβάνει τα εξής: 

Η κάλυψη σε όλα τα κτήρια γίνεται µε ειδικό υλικό «σάντουιτς» από ένα εύκαµπτο φιλµ 

πολυαιθυλενίου εσωτερικά και εξωτερικά λαµαρίνα κυµατοειδής γαλβανισµένη – χρωµατιστή (0,5 

mm) ανάµεσα στα οποία παρεµβάλλεται πολυεστερικό µονωτικό πάχους 5 cm (850 g/m2). To υλικό 

αυτό είναι απαραίτητο για τη θερµοµόνωση του θαλάµου (Κ=0,5 kcal/m2 h 0C). Το φιλμµ 

πολυαιθυλενίου θα είναι µακράς διαρκείας, το χρώµα του φιλµ είναι ασπρόμαυρο αδιαπέραστο από 

την φωτεινή ακτινοβολία, όπου επιτυγχάνεται καλύτερη θερµοµόνωση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 

Οι πλαϊνές πλευρές και οι προσόψεις του κτηρίου του ποιµνιοστασίου θα είναι καλυμμένες µε φύλλα 

κυµατοειδούς λαμαρίνας 0,4 χιλ. Τα ημικύκλια των προσόψεων θα έχουν κάλυψη από σκληρό 

πλαστικό πολυεστέρα (fiberglass). 

Το ποιµνιοστάσιο ως μεταλλική κατασκευή φέρει τα φορτία του ιδίου βάρους του σκελετού του καθώς 

επίσης και κάποια άλλα φορτία μηχανημάτων, σωληνώσεων που εξαρτώνται από τον σκελετό του αλλά 

και φορτία από βροχή, χιόνι και άνεμο. Αποτέλεσμα  της δράσης αυτών των φορτίων είναι η άσκηση 

διάφορων πιέσεων και δυνάμεων που τείνουν να το παραμορφώσουν κατά διάφορους τρόπους. Τα 

διάφορα σκελετικά στοιχεία αντιστέκονται σε αυτές τις παραµορφώσεις αλλά χρειάζεται και η σωστή 

αγκύρωση αυτών και ολόκληρου του σκελετού στο έδαφος που είναι και το σηµείο στήριξης όλης της 

κατασκευής. Για αυτό το λόγο απαιτείται η θεµελίωση της κατασκευής στο υποκείµενο έδαφος. Θα 

ανοιχθούν τρύπες µε µηχανοκίνητο τρυπάνι διαµέτρου 0,5m περίπου και βάθους 1 m, µε σκοπό το 

επίπεδο της θεµελίωσης να βρίσκεται στο ανέγγιχτο τµήµα του εδάφους έτσι ώστε να µην επηρεάζεται 

από τις τυχόν παραµορφώσεις αυτού. Η θεµελίωση γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µεταφέρονται 

µε ασφάλεια τα οριζόντια και κατακόρυφα φορτία των κατασκευών και να αποφεύγονται οι 

διαφορικές καθιζήσεις (ΑΓΡΕΚ, 2015). Το δάπεδο που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι συμπαγές (τύπου 

φίλτρου). Αποτελείται από δύο ή τρεις στρώσεις χαλικιών και άμμου, οι οποίες συμπιέζονται καλά. Η 

σύσταση του τεχνητού εδάφους (από κάτω προς τα πάνω) είναι 15 cm χαλίκια διαμέτρου 30 – 50 mm, 

15 cm χαλίκια διαμέτρου 20 – 30 mm και 7 cm άμμος από σπαστό ασβεστόλιθο. 

H είσοδος στο ποιµνιοστάσιο θα γίνεται από δύο (2) συρόμενες πόρτες διαστάσεων 2,5m x 2,5m µε 

κάλυψη από χαλυβδοέλασµα πάχους 0,5 mm. Εκτός από τις 2 κύριες πόρτες θα τοποθετηθούν 8 

ενδιάμεσα ανοίγματα-πορτάκια, σε κάθε έναν από τους δύο χώρους ανάπαυσης των προβάτων για την 

διευκόλυνση εισόδου-εξόδου τους προς-από το ποιμνιοστάσιο και προς-από το προαύλιο. Κάθε 

άνοιγμα-πορτάκι θα έχει διαστάσεις 1,8m x 1,8m., 
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Ο αερισμός στο ποιµνιοστάσιο θα πραγματοποιείται µε τη δημιουργία 8 πλαϊνών παραθύρων πλάτους 

1,25 m και μήκους 20 m µε κάλυψη από πολυεστέρα (fiber glass) και ένα (1) παράθυρο οροφής σε όλο 

το μήκος των 110 m, ανοιγόμενα µε μηχανισμό χειροκίνητο µε δυνατότητα ηλεκτροκίνησης. 

 

Εικόνα 13: Προβατοστάσιο θερμοκηπιακού τύπου 

Στο διάγραμμα 2 απεικονίζεται η κάτοψη του ποιμνιοστασίου χωρητικότητας 500 θηλυκών προβατίνων 

αναπαραγωγής 
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Διάγραμμα 2: Κάτοψη προβατοστασίου δυναμικότητας 500 ενήλικων θηλυκών προβάτων 

αναπαραγωγής 

 

 

1. Χώροι ενσταβλισμού προβατίνων 

2. Ιμάντας τροφοδοσίας 

3. Αποθήκη ζωοτροφών 

4. Αρμεκτήριο 

Το δάπεδο που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να είναι συμπαγές (τύπου φίλτρου). Θα αποτελείται από 

δυο στρώσεις χαλικιών και άμμου, οι οποίες συμπιέζονται καλά. Η σύσταση του τεχνητού εδάφους 

(από κάτω προς τα πάνω) θα είναι 15cm χαλίκια διαμέτρου 30-50cm, 15 cm χαλίκια διαμέτρου 20-

30mm και 7cm άμμος από σπαστό ασβεστόλιθο. 

1 

3 

4 

1 2 
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Η είσοδος στο ποιμνιοστάσιο θα γίνεται από δύο συρόμενες πόρτες διαστάσεων 2,5m x 2,5m με 

κάλυψη από χαλυβδοέλασμα πάχους 0,5mm. Εκτός από τις 2 κύριες πόρτες θα τοποθετηθούν 8 

ενδιάμεσα ανοίγματα-πορτάκια, σε κάθε έναν από τους δύο χώρους ανάπαυσης των προβάτων για την 

διευκόλυνση εισόδου-εξόδου τους προς-από το ποιμνιοστάσιο και προς-από το προαύλιο. Κάθε 

άνοιγμα-πορτάκι θα έχει διαστάσεις 1,8m x 1,8m. 

Ο αερισμός στο ποιμνιοστάσιο θα πραγματοποιείται με τη δημιουργία πλαϊνών παραθύρων πλάτους 

1,25 m και μήκους 20 m µε κάλυψη από πολυεστέρα (fiberglass) και ένα (1) παράθυρο οροφής σε όλο 

το µήκος των 110 m, ανοιγόµενα µε µηχανισµό χειροκίνητο µε δυνατότητα ηλεκτροκίνησης 

xi) Χώρος στέγασης αμνών 

Οι αμνοί θα διατηρούνται σε 2 διαφορετικούς στάβλους αντίστοιχης κατασκευής με τα ποιμνιοστάσια. 

Ο χώρος στέγασης των αμνών θα βρίσκεται  σε απόσταση 5 m από το ποιμνιοστάσιο και θα έχει 

διαστάσεις 30m x 12m ο καθένας. Συγκεκριμένα, ο κάθε χώρος διαμονής των αμνών θα είναι 12m x 30 

m=360m.  

xii) Αποθήκη συμπυκνωμένων ζωοτροφών θερμοκηπιακού τύπου 

Η αποθήκη θερμοκηπιακού τύπου, χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των συμπυκνωμένων 

ζωοτροφών με διαστάσεις 16m x 20m, δηλ. 320 m2.  

 

 

Εικόνα 14:  Αποθήκη θερμοκηπιακού τύπου για συμπυκνωμένες ζωοτροφές 

 

xiii) Αποθήκη χονδροειδών ζωοτροφών θερμοκηπιακού τύπου 

Οι χονδροειδείς ζωοτροφές θα αποθηκεύονται σε χώρο συνολικού εμβαδού 320 m2 και θα χωρίζεται 

σε δύο ξεχωριστά υπόστεγα. Στο ένα υπόστεγο θα αποθηκεύεται το τριφύλλι και ο χώρος θα πρέπει να 

είναι διαστάσεων 20m μήκος,16m πλάτος και 5m ύψος, δηλ. συνολικά 320m2. Στο δεύτερο υπόστεγο 
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διαστάσεων 20m μήκος,16m πλάτος και ύψους 5m δηλ συνολικά 120 m2 θα αποθηκεύεται το άχυρο 

σίτου. 

 

 

Εικόνα 15:  Αποθήκη θερμοκηπιακού τύπου για χονδροειδείς ζωοτροφές 

 

 

Εικόνα 16:  Αποθήκη θερμοκηπιακού τύπου για χονδροειδείς ζωοτροφές 

 

xiv) Χώρος παρασκευαστηρίου ζωοτροφών 

Ο χώρος παρασκευαστηρίου των ζωοτροφών θα είναι εμβαδού 15 m2 και θα περιλαμβάνει 

αναμικτήρα, μύλο και ζυγιστικό μηχάνημα. 

xv) Χώρος αμελκτηρίου 

Ο χώρος του αμελκτηρίου θα περιλαμβάνει : 

 Χώρο συγκέντρωσης των ζώων πριν την άμελξη 
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 Αίθουσα άμελξης 

 Χώρο για τη ψύξη, αποθήκευση και συντήρηση του γάλακτος 

Η ύπαρξη στεγασμένου χώρου για την άμελξη βελτιώνει τις συνθήκες εργασίες των αμελκτών και 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες καθαριότητας και υγιεινής, με αποτέλεσμα την καλύτερη ποιότητα 

γάλακτος. Είναι απαραίτητο να υπάρχει χώρος όπου θα λαμβάνει χώρα η ψύξη και αποθήκευση του 

γάλακτος με σκοπό τη μείωση του κινδύνου να αναπτυχθούν μικροοργανισμοί. Ο χώρος αυτός θα 

πρέπει να είναι φωτεινός, να καθαρίζεται εύκολα, η κύρια είσοδος του να βρίσκεται σε δρόμο για την 

εύκολη μεταφορά του γάλακτος και να είναι εύκολο για τον αμελκτή να τον προσεγγίζει από την 

αίθουσα άμελξης.  

Το αρμεκτικό συγκρότημα προβάτων 2x24, για μέγεθος  ποιμνίου 400 – 800 προβάτων και με απόδοση 

αρμεγής 200 - 300 πρόβατα την ώρα, θα αποτελείται από: 

-Παγίδευση προβάτων διαστάσεων 2x24 συνολικά 48 θέσεων παγίδευσης 

 

 

Εικόνα 17: Παγίδα γρήγορης εξόδου προβάτων 2x24 συνολικά 48 θέσεων 
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-Τύπο παγίδας με εμπρόσθια έξοδο και διαδοχικές πόρτες εισόδου 

-Χειροκίνητες ή πνευματικές πόρτες εισόδου, με κυλινδρικούς οδηγούς για εύκολη χρήση και υψηλή 

αντοχή, που επιτρέπουν στα ζώα να εισέλθουν στην παγίδα εύκολα (εικόνα 18) 

-Δεξαμενή αυτόματου ταΐσματος χωρητικότητας περίπου 0,03m³ ανά θέση, πνευματικής λειτουργίας 

με έμβολα αέρος 40x200mm και μεταλλικά κλαπέτα για ακριβή δοσολογία η οποία να υπάρχει 

δυνατότητα να συνδυαστεί με σύστημα αυτόματου γεμίσματος με αλυσίδα (εικόνα 19) 

- Αεροσυμπιεστή εμβολοφόρο με δεξαμενή και κύκλωμα αέρος από υψηλής ποιότητας σωληνάκια, 

ανθεκτικά στην σκόνη, την υγρασία και την υψηλή θερμοκρασία. 

 

Εικόνα 18: Χειροκίνητη ή πνευματική πόρτα εισόδου 

 

 

Εικόνα 19: Δεξαμενή αυτόματου ταΐσματος 

-Ελεύθερο διάδρομο χωρίς εμπόδια ώστε τα ζώα να φτάνουν άνετα στη θέση αρμεγής  και να 

εξασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία των ζώων 

-Κατασκευή που θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα στον αρμεκτή να έχει καθαρή εικόνα των θηλών ενώ να 

τον προστατεύει από χτυπήματα χάρη στους σωλήνες πίσω μέρους 
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-Παγίδα γρήγορης εξόδου ελεγχόμενη μέσω πνευματικού κυκλώματο 

-Εργονομικό και εξοπλισμό για γρήγορο, ασφαλές και εύκολο άρμεγμα και μέγιστη απόδοση. 

- Μονάδα κενού, με ρυθμιζόμενο τροφοδότη λαδιού, σιγαστήρα και σωλήνα εξάτμισης 

- Ανοξείδωτο δοχείο γάλακτος με πλαϊνά καπάκια και υγειονομική παγίδα, αντλία γάλακτος, αυτόματης 

λειτουργίας ελεγχόμενης μέσω ηλεκτροδίων και ανοξείδωτο φίλτρο γάλακτος 

-Ανοξείδωτη δεξαμενή εξισορρόπησης κενού 80lt με εσωτερικό φίλτρο και πλαστικό καπάκι για εύκολο 

καθάρισμα 

-Αδιάβροχος ηλεκτρονικός παλμοδότης 

- Ανοξείδωτες γραμμές γάλακτος & πλύσης 

- Θήλαστρα από σιλικόνη, αυτόματη βαλβίδα, συλλέκτης γάλακτος, λάστιχα παλμών 

xvi) Χώρος συλλογής κόπρου 

Ο χώρος συλλογής της κόπρου (κοπροσωρός) είναι µια απλή κατασκευή (ένα απλό δάπεδο από 

σκυρόδερµα ή γυµνό έδαφος) στην οποία τοποθετείται η κόπρος όταν γίνεται καθαρισµός του 

ποιμνιοστασίου.  Σε μια προβατοτροφική εκμετάλλευση είναι απαραίτητος και τοποθετείται πάντα σε 

κάποια λογική απόσταση από τους άλλους χώρους. Το μέγεθος του χώρου ποικίλλει ανάλογα με το 

πότε γίνεται η διάθεση της κόπρου. Η κόπρος των αιγοπροβάτων από τη φύση της δεν έχει αξιόλογη 

ρυπαντική ικανότητα και δεν επιβαρύνει το περιβάλλον 

xvii) Απορροφητικός βόθρος 

Η ύπαρξη απορροφητικού βόθρου στην εκμετάλλευση όπου θα καταλήγουν όλα τα υγρά απόβλητα 

(αμελκτηρίου και σταβλιτών) είναι απαραίτητη. 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 138/Β/24-2-65 τα υγρά απόβλητα είναι 100 lt/ημέρα/άτομο και τα υγρά απόβλητα 

του αμελκτηρίου είναι 2,1 lt/ημέρα/πρόβατο. 

xviii) Αναρρωτήριο 

Το αναρρωτήριο θα είναι ένας χώρος 2m x 2m µέτρων και θα βρίσκεται σε κάποια απόσταση από το 

ποιµνιοστάσιο, και στο οποίο θα διατηρούνται τα άρρωστα ζώα για να µη µολύνουν και τα υπόλοιπα 

ζώα του ποιµνίου.  

xix) Χώρος διαμονής εργατών και γραφείο 

Μέσα στο χώρο της εκμετάλλευσης θα πρέπει να προβλεφθεί ένα μικρός χώρος για την ανάπαυση των 

εργαζομένων 5m x 4m δηλ. 20 m2 και ένας χώρος που θα λειτουργεί ως γραφείο 3m x 4m δηλ 12 m2.  

 

Εξοπλισμός που θα χρειασθεί στην εκμετάλλευση είναι: 
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 Μηχανή τεχνητής γαλουχίας : θα χρειασθεί  μία (1) μηχανή τεχνητής γαλουχίας για τη διατροφή 

των αρνιών (τεχνητός θηλασμός) κόστους 8.500 € . 

 

Εικόνα 20: Μηχανή τεχνητής γαλουχίας αμνών 

 

Εικόνα 21: Μηχανή τεχνητής γαλουχίας αμνών στην περιοχή Ιωαννίνων 

 Αμελκτήριο: το αμελκτήριο που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι διαστάσεων 2x24 με 24 αρμεκτικές 

μονάδες με σύστημα παγίδευσης εμπρόσθιας εξόδου κόστους 59.000€ (άνευ ΦΠΑ 24%). Οι διαστάσεις 

του αμελκτηρίου θα είναι συμβατές με το κτήριο (αμελκτήριο).  

 

Εικόνα 22: Αμελκτήριο με σύστημα παγίδευσης εμπρόσθιας εξόδου 
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Ταινίες για ατομική διατροφή, Βαγόνι ανάμιξης ζωοτροφών για παρασκευή ολικού σιτηρεσίου και 

τρακτέρ για την τροφοδοσία των ζώων Το κόστος για τις ταινίες τροφοδοσίας για ατομική διατροφή 

είναι 16.000,00€ και για το Βαγόνι ανάμιξης ζωοτροφών είναι 36.000,00 € 

 

                   

Εικόνα 23: Ταινία τροφοδοσίας Εικόνα 24: Ταινία τροφοδοσίας 

 

Εικόνα  25: Βαγόνι ανάμιξης ζωοτροφών 

 

 Ποτίστρες: Για την τροφοδότηση των ζώων με φρέσκο νερό θα απαιτηθούν 10 αυτόματες 

ποτίστρες με φλοτέρ, τύπου σκάφης κατασκευασμένες από γαλβανισμένη λαμαρίνα (1/50 ζώα). Το 

κόστος για τις ποτίστρες θα είναι  85€/τεμάχιο συνολικά 850 € 
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Εικόνα 26: Ποτίστρα κρεμαστή με φλοτέρ 

 Κάγκελα χωρισμάτων: θα υπάρχουν και από τις δυο πλευρές του χώρου διαμονής των προβάτων 

αλλά και κάθετα, ως χωρίσματα για να δημιουργηθούν χώροι για τις ομάδες ζώων που θα προκύψουν. 

Τα κάγκελα θα είναι φτιαγμένα από σωλήνα γαλβανιζέ. Η κατασκευή τους θα πρέπει να είναι τέτοια 

ώστε να προσφέρει δυνατότητα για εναλλακτική διαμόρφωση του χώρου αν παραστεί ανάγκη. Το 

συνολικό κόστος τους θα ανέρχεται σε 5.000 €. 

 η κουρευτική μηχανή: για το κούρεμα των ζώων η μονάδα θα διαθέτει 2 κουρευτικές μηχανές με 

κόστος 500€ η κάθε μία.  

 τα εγγειοβελτιωτικά έργα: Τα εγγειοβελτιωτικά έργα που θα χρειαστούν για την κατασκευή των 

κτιριακών εγκαταστάσεων αφορούν χωματουργικά, εκσκαφές θεμελίων, επίχωση με αμμοχάλικο και 

οπλισμένο σκυρόδεμα. Η τιμή τους θα ανέρχεται σε  30.000€. 

Η κατασκευή του ποιμνιοστασίου θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται στην Υπουργική 

Απόφαση 11308/16.11.2010 (ΦΕΚ 194/21.12.2010), «Λεπτομέρειες εφαρμογής για την υποβολή 

αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων 

στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις»,  το Μέτρο 121: «Εκσυγχρονιμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων», 

σύμφωνα με την οποία οι Εθνικές Προδιαγραφές Λειτουργικότητας Ποιμνιοστασίων επιπλέον των 

κοινοτικών προτύπων πρέπει να πληρούν και τα εξής: 

 Καθαρός χώρος ανάπαυσης, ανά προβατίνα με τα αρνιά της 1,2-1,5 τ.μ. 

 Μήκος μετώπου ταΐστρας ανά προβατίνα τουλάχιστον 0,3 m  

 Χώρος προαυλίων, ανά προβατίνα με τα αρνιά της ή ανά αίγα με τα κατσίκια της: 2,5− 3,0 τ.μ. 

 Πλάτος διαδρόμου τροφοδοσίας όταν δεν γίνεται χρήση μηχανικών μέσων 1,2-1,5 m 

 Πλάτος διαδρόμου τροφοδοσίας όταν γίνεται χρήση μηχανικών μέσων 2,5-3,0 m 

 Πλάτος θυρών τροφοδοσίας, εισόδου-εξόδου ζώων, εισόδου-εξόδου μηχανικών μέσων κλπ 2,5-

3,0 m 

 Επίσης, θα πρέπει να προβλέπονται: 



Μελέτη Σκοπιμότητας για τη δημιουργία κέντρου αναπαραγωγής ζώων                                                        118 

 Η νότια πλευρά του κτιρίου, να είναι ανοικτή ή ημιανοικτή και οι λοιπές πλευρές να φέρουν 

επαρκή ανοίγματα ώστε να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος φωτισμός και αερισμός. 

 Ανοίγματα αερισμού κατά μήκος της στέγης 

 Δάπεδο διαπερατό (στραγγερό) 

 Χώρος συγκέντρωσης των ζώων πριν το αμελκτήριο 

 Η κυκλοφορία των ζώων προ και από το αμελκτήριο 

 Διαχωρισμός αμελχθέντων ζώων και ζώων προς άμελξη 

 Η αποφυγή διασταυρώσεων στην κυκλοφορία των ζώων 

 Ιδιαίτερος χώρος για την άμελξη 

 

3.6.2.3. Κέντρο Αναπαραγωγής και Γενετικής Βελτίωσης σπερματοδοτών κάπρων 

α) Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας - Τόπος εγκατάστασης 

Το προτεινόμενο Κέντρο θα είναι εγκατεστημένο σε χώρο όπου θα πληρούνται οι παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

 Να υπάρχει διαθέσιμος χώρος, όπου μπορεί να εγκατασταθεί το Κέντρο. Ο χώρος θα πρέπει να 

έχει έκταση 2.000 m2 για να καλύπτει τις ανάγκες του συνόλου των εγκαταστάσεων (στάβλο, 

εργαστήριο αποθήκες κ.λπ.) με εμβαδόν ⸞400 m2 που εξυπηρετούν την εκμετάλλευση.  

 Να βρίσκεται σε περιοχή με χαμηλή πυκνότητα χοίρων, πολύ μακριά από τον κεντρικό δρόμο. 

 Να βρίσκεται σε θέση όπου υπάρχει διαθέσιμο, επαρκές και κατάλληλο νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, 

τηλέφωνο και διαδίκτυο. Επιπλέον πρέπει να βρίσκεται σε κομβικό σημείο σε ότι αφορά την 

εξυπηρέτηση με τη συγκοινωνία. 

 Να πληροί τις προδιαγραφές για την απόκτηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας (να βρίσκεται σε 

απόσταση από οικισμό, καταλύματα, στρατόπεδο, εργοστάσιο, εργαστήριο, μοναστήρι, ποτάμι 

συνεχούς ροής, κλπ). 

β) Κτιριακές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση χώρων 

Σχεδιασμός και κατασκευή ειδικών εγκαταστάσεων για τον σταβλισμό των κάπρων που θα 

χρησιμοποιηθούν ως σπερματοδότες. Οι σταβλικές εγκαταστάσεις θα γίνουν με βάση συγκεκριμένες 

προδιαγραφές για τις οποίες η ερευνητική ομάδα διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία. Ειδικότερα θα 

τηρηθούν τα παρακάτω: 
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 Ο χώρος που θα περιλαμβάνει τις σταβλικές εγκαταστάσεις και το εργαστήριο θα είναι 

περιφραγμένος και εξοπλισμένος έτσι ώστε να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές βιοασφάλειας. 

Ειδικότερα, μέσα στην περιφραγμένη περιοχή θα οργανωθεί μια πλήρως ελεγχόμενη υγειονομικά 

περιοχή, η οποία θα εξυπηρετεί τις κτιριακές εγκαταστάσεις που φιλοξενούν τα ζώα (παραλαβή 

ζωοτροφών, απομάκρυνση κοπριάς, κ.λπ.). 

 Πρόβλεψη ξεχωριστού κτηρίου απομόνωσης νεοεισερχόμενων κάπρων αντικατάστασης, όπου τα 

ζώα θα παραμένουν για τουλάχιστον ένα μήνα, κατά προτίμηση έξι εβδομάδες.  

 Οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα προβλέπουν ατομικούς χώρους στέγασης 20 κάπρων («κελιά» 

κατ’ ελάχιστον 6 m2 το κάθε ένα, με προτεινόμενο εμβαδό 8 m2 για κάλυψη των αναγκών υγιεινής και 

καλής διαβίωσης των ζώων). Η οριοθέτηση κάθε κελιού θα γίνεται έτσι ώστε να επιτρέπεται η οπτική 

επαφή μεταξύ των ζώων και με τον κεντρικό διάδρομο κυκλοφορίας. Στους παραπάνω χώρους 

στέγασης των ζώων θα πρέπει να προβλεφθεί ελεγχόμενος φωτισμός led χαμηλής ενεργειακής 

κατανάλωσης και ρυθμιζόμενης διάρκειας με χρονοδιακόπτη.  

 Πρόβλεψη διαθεσιμότητας χώρου γειτνίασης για την επέκταση της εγκατάστασης και την 

κάλυψη πιθανών μελλοντικών απαιτήσεων για το σταβλισμό μεγαλύτερου αριθμού κάπρων. 

 Οι θέσεις των ατομικών κελιών θα διαμορφώνονται δεξιά και αριστερά ενός κεντρικού 

διαδρόμου κυκλοφορίας. 

 Σε κάθε κελί πρέπει να υπάρχει ταΐστρα για την τοποθέτηση της τροφής και ανοξείδωτη 

αυτόματη ποτίστρα/πιπίλα για την παροχή νερού.  

 Η σκεπή και οι τοίχοι προτείνεται να είναι από υλικό με μόνωση για τον καλύτερο έλεγχο της 

θερμοκρασίας και τον περιορισμό του θορύβου. 

 Με σκοπό τη διασφάλιση των απαιτούμενων συνθηκών που προάγουν τη σπερματογένεση θα 

πρέπει να προβλεφθεί εγκατάσταση συστήματος ελεγχόμενης θερμοκρασίας (16 – 18⁰ C) και αερισμού.  

 Ο χώρος ενσταβλισμού πρέπει να καταλήγει στα δύο (2) κελιά σπερματοληψίας με εμβαδόν 

τουλάχιστον 10 m2 έκαστο. Εκτός του παραδοσιακού κελιού σπερματοληψίας με το κλασικό ομοίωμα 

συός, θα πρέπει να υπάρχει και δεύτερο κελί όπου θα εγκατασταθεί ομοίωμα αυτόματης συλλογής 

σπέρματος με τεχνητό κόλπο, καθώς και πρόβλεψη χώρου για μελλοντική εγκατάσταση δεύτερου 

αυτόματου συστήματος.  

 Το εργαστήριο θα είναι συνολικής επιφάνειας 80 m2 (εργαστήριο, ψυκτικός θάλαμος, γραφείο, 

αίθουσα επιμόρφωσης/ενημέρωσης, αποδυτήρια, WC). Σε αυτό το χώρο θα διατηρείται ο απαραίτητος 

εξοπλισμός για τη συλλογή, την εκτίμηση και την επεξεργασία  του σπέρματος. Η θερμοκρασία στο 

χώρο του εργαστηρίου θα πρέπει να διατηρείται στους 20-22°C. 
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 Ο χώρος συλλογής του σπέρματος, θα πρέπει να επικοινωνεί μέσω παραθύρου με το εργαστήριο 

στο οποίο θα γίνεται η εκτίμηση και επεξεργασία του σπέρματος.  

 Οι χώροι συλλογής του σπέρματος, θα πρέπει να έχουν μη ολισθηρό δάπεδο με δυνατότητα 

εύκολου καθαρισμού με πλύση και απολύμανση. 

 Η αποθήκη ζωοτροφών θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στους χώρους παράθεσής τους 

και εύκολα προσπελάσιμη από μεταφορικά οχήματα. Η χωρητικότητά της πρέπει να εξυπηρετεί τις 

ανάγκες των ζώων για ένα έτος. 
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Διάγραμμα 3:  Κάτοψη ιδιωτικού κέντρου ΤΣ χοίρου στην Μούρθια  Ισπανίας φιλοξενίας  36 κάπρων 

 

 

 

                 

 

Εικόνα 27:  Χώρος συλλογής σπέρματος  Εικόνα 28: Εργαστηριακός χώρος επεξεργασίας σπέρματος 





Μελέτη Σκοπιμότητας για τη Δημιουργία Κέντρου Αναπαραγωγής και Γενετικής Βελτίωσης Ζώων 

3.7. Μηχανολογικός εξοπλισμός 

3.7.1. Ειδικές εγκαταστάσεις 

Δεν απαιτούνται ειδικές εγκαταστάσεις πλέον των βασικών εγκαταστάσεων που αναλύονται στα 

προηγούμενα κεφάλαια. 

3.7.2. Εξοπλισμός χώρων 

3.7.2.1. Αρμεκτικό συγκρότημα προβάτων 2 x 24 με σύστημα παγίδευσης εμπρόσθιας εξόδου 

(40..000,00€) 

Το παραπάνω αρμεκτικό συγκρότημα προβάτων, συνολικά 48 θέσεων παγίδευσης, για μέγεθος 

κοπαδιού 400 – 800 πρόβατα και με απόδοση αρμεγής 200 - 300 πρόβατα την ώρα, με παγίδα με 

εμπρόσθια έξοδο και διαδοχικές πόρτες εισόδου. 

1. Τα κύρια χαρακτηριστικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 

 Παγίδα γρήγορης εξόδου  

 Αυτόνομο σύστημα κλείστρων κεφαλής  

 Δεξαμενή αυτόματου ταΐσματος 

 Χειροκίνητες ή πνευματικές πόρτες εισόδου 

 Αεροσυμπιεστής 

 Ελεύθερος διάδρομος χωρίς εμπόδια ώστε τα ζώα να φτάνουν άνετα στη θέση αρμεγής 

 Σωλήνες στο πίσω μέρος ώστε ο αρμεκτής να έχει καθαρή εικόνα των θηλών και να 

προστατεύεται από χτυπήματα  

 Εργονομικό και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό για γρήγορο, ασφαλές και εύκολο 

άρμεγμα και μέγιστη απόδοση 

 Μανόμετρο υποπίεσης  

 Σωληνώσεις κενού, 10atm, Ø75mm, που θα παρέχουν ισχυρή υποπίεση με εξαιρετική 

ισορροπία στο σύστημα 

 Δοχείο γάλακτος σχεδιασμένο για να διατηρεί την μέγιστη υγιεινή και να καθαρίζεται 

αυτόματα μαζί με τη γραμμή γάλακτος 

 Δεξαμενή εξισορρόπησης κενού 80lt με εσωτερικό φίλτρο και πλαστικό καπάκι για εύκολο 

καθάρισμα 
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 Αδιάβροχος ηλεκτρονικός παλμοδότης με σκοπό την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης 

υποπίεσης και να παρέχει εξαιρετική σταθερότητα  

 Γραμμές γάλακτος και πλύσης από ανοξείδωτο ατσάλι κατάλληλο για τρόφιμα 

 Θήλαστρα από σιλικόνη, αυτόματη βαλβίδα, συλλέκτη γάλακτος, λάστιχα παλμών 

 Σύστημα ελέγχου αρμεγής και πλύσης το οποίο θα συνοδεύεται από λογισμικό που θα 

πληροί τους διεθνείς κανονισμούς υγιεινής, θα διαθέτει αυτόματη προσαρμογή παλμών 

κατά την διάρκεια της πλύσης, θα ελέγχει τη στάθμη του νερού 

 Ανοξείδωτη λεκάνη πλυντηρίου η οποία θα διαθέτει ηλεκτρόδια ελέγχου στάθμης νερού 

(max/min), βαλβίδα αυτόματης αποστράγγισης και διακόπτη ελέγχου θέσης σωλήνα 

μεταφοράς γάλακτος. 

 

 3.7.2.2. Παγολεκάνη ανοικτού τύπου (500 lit) για τη ψύξη του γάλακτος (4.000,00€) 

Η παγολεκάνη ανοικτού τύπου (500 lit) για τη ψύξη του γάλακτος θα πρέπει να είναι ασφαλούς 

λειτουργίας για εξωτερική θερμοκρασία έως 42⁰C, και για μέγιστη ταχύτητα ψύξης του γάλακτος 

από τους 35⁰C στους 3⁰C σε 2,5 ώρες. Να είναι εφοδιασμένη με τριφασικό μοτέρ τύπου scroll 

(χωρίς πιστόνι) για αυξημένη απόδοση και μειωμένη κατανάλωση έως και 25%, ισχύος 1,5kW. 

Να είναι πλήρως ανοξείδωτη από ηλεκτρολυτικά γυαλισμένο ατσάλι τύπου AISI 304 τόσο 

εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Να φέρει εξατμιστήρα διπλής πλάκας στο κάτω μέρος της και 

διπλή μόνωση από αφρό πολυουρεθάνης. Για τον έλεγχο της στάθμης του γάλακτος και τον 

υπολογισμό της ποσότητάς του να είναι εφοδιασμένη με ανοξείδωτη μεζούρα μέτρησης και 

πίνακα μετατροπής σε λίτρα ή γαλόνια.  Να φέρει ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ψύξης και 

ανάδευσης του γάλακτος, να διαθέτει ευανάγνωστη οθόνη και να επιτρέπει την εύκολη 

λειτουργία της παγολεκάνης με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού. Να φέρει αναδευτήρα τύπου 

fish tale για καλύτερη και πιο ομαλή ανάδευση χωρίς να προκαλεί λιπόλυση στο γάλα. Για την 

εύκολη ανύψωση και συγκράτηση του καπακιού της δεξαμενής στην ανοικτή θέση να υπάρχουν 

ανοξείδωτα ελατήρια τα οποία να εξασφαλίζουν ταυτόχρονα την υψηλή αντοχή στις 

καταπονήσεις από την καθημερινή χρήση. Στο κάλυμμα των παγολεκανών να υπάρχει μια οπή 

διαμέτρου Φ200mm που θα επιτρέπει την εύκολη επιθεώρηση του περιεχομένου καθώς και την 

πλήρωση της δεξαμενής και να κκαλύπτεται από ανοξείδωτο καπάκι που συγκρατείται με 

μεντεσέ.  
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Εικόνα 29: Παγολεκάνη ανοικτού τύπου (500 lit) για τη ψύξη του γάλακτος 

 

3.7.2.3. Ταινίες τροφοδοσίας (16.000,00€+24%ΦΠΑ) 

Η ταινία τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη εργονομικά και λειτουργικά. 

Να καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο και να επιτρέπει τη ρύθμιση της ταχύτητας ανάλογα με την 

προτίμηση. Να διευκολύνει τη σίτιση αφού μπορεί να γίνει από μια πλευρά καθώς και το 

μαρκάρισμα ή τον εμβολιασμό παρέχοντας ασφαλές κλείδωμα ανά θέση. 

Να αποτελείται από:  

 Εν θερμώ γαλβανιζέ κατασκευή 

 Ατομικά κλειδιά παγίδευσης 

 Inverter με ψηφιακή οθόνη 

 Μεγέθη από 10m έως 100m 

 Μοτέρ 2.2kW 380V 50/60Hz 

 Κατανομή 6 ζώων ανά μέτρο 

 Iμάντας PVC πλάτους 600mm 

 Γαλβανιζέ ή ανοξείδωτα πλαϊνά καπάκια προστασίας 

 Pυθμιζόμενη ταχύτητα 

 Φωτοκύτταρο 
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Εικόνα  30: Ταινίες τροφοδοσίας 

 

 

Εικόνα 31: Ταινία τροφοδοσίας 

 

3.7.2.4. Βαγόνι ανάμιξης ζωοτροφών (36.000,00€ +24% ΦΠΑ) 

Α) Διαστάσεις και ανάγκες  

• Όγκος 18 κυβικά μέτρα  

•Ύψος 2.83 μέτρα  

• Μήκος 7.30 μέτρα  

• Πλάτος στο κάτω μέρος 2.25  

• Πλάτος στο πάνω μέρος 2.25  

• Μέγιστη χωρητικότητα 6750 κιλά  
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• Απαιτείται τρακτέρ 90 αλόγων για να το σύρει 

Β) Βασικές προδιαγραφές 

Να φέρει : 

 κάδο μίξερ με δάπεδο πάχους 20 χιλιοστά και πλευρικά τοιχώματα 6 χιλιοστά για 

περισσότερη διάρκεια ζωής. 

 δυο  βαρέου τύπου υψηλούς κάθετους κοχλίες κοπής και ανάμειξης 1,2 μέτρα που να 

έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με όλα τα υλικά και τις συνθήκες. Οι κοχλίες να 

είναι αλληλεπικαλυπτόμενης περιστροφής για γρήγορη και αποτελεσματική ανάμειξη με 

σκοπό την παραγωγή ενός ομογενούς υλικού. μειωμένη τριβή, ο κύκλος ανάμειξης να 

είναι μικρότερος, με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας μικρότερης ιπποδύναμης τρακτέρ. 

 ιμάντα εκκένωσης φάρδους 74 εκατοστών και μήκους 220 εκατοστών για μεγαλύτερου 

όγκου διανομής τροφής ελεγχόμενο από χειριστήριο και οριζόντιος μαγνήτης 

 υψηλής ποιότητας παραβολικά πτερύγια χρωμίου βαναδίου και βάσεις μαχαιριών με 

πάχος 16 χιλιοστά για περισσότερη αντοχή 

 2 κόντρα μαχαίρια (χειροκίνητα ελεγχόμενα) 

 μία πόρτα εκκένωσης με ασπίδα στην μέση με δυνατότητα εκκένωσης και από τις δυο 

πλευρές ελεγχόμενη από χειριστήριο 

 υδραυλικό ανυψωτήρα για ευκολότερη και πιο ασφαλή αποσύνδεση από το τρακτέρ 

 πλατφόρμα ανάβασης με σκοπό την ευκολότερη και ασφαλέστερη ανάβαση και 

παρακολούθηση του σιτηρεσίου 

 ειδική στεφάνη προστασίας για να μην υπερχειλίζει το μίγμα 

 περιστρεφόμενο βραχίονα για ασφάλεια και ευκολία στην πρόσδεση με το τρακτέρ 52 

χιλιοστών 

 θήκη για προσθήκη βιταμινών από το πλάι 
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Εικόνα 32: Βαγόνι ανάμιξης ζωοτροφών 

 

3.7.2.4. Γεωργικός ελκυστήρας (50.000€) 

 

Εικόνα 33: Γεωργικός ελκυστήρας (50.000€) 

Τα χαρακτηριστικά του γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ) θα περιλαμβάνουν:  

 Μηχανή εξοπλισμένη με κινητήρα πετρελαίου, 96 ίππων, 4 βαλβίδες στον κύλινδρο, 

κεντρικό άμεσο ψεκασμό (4-κύλινδρος πετρελαιοκινητήρας, υγρόψυκτος) 

 Κινητήρα ο οποίος σε συνδυασμό με τον υπερτροφοδότη να παρέχει όλη τη δύναμη που 

χρειάζεται για να εκτελέσει όλες τις βαριές εργασίες και να επιτυγχάνει μεγαλύτερη 

οικονομία καυσίμων 

 Έξη (6) ταχύτητες στον κύριο επιλογέα καθώς και τρεις ομάδες μετάδοσης ώστε να 

προσφέρει ένα σύνολο 18 ταχυτήτων εμπρός και 18 πίσω 
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 Σύστημα υδραυλικής τετρακίνησης  στην κίνηση, εξοπλισμένο με υδραυλικό σύστημα 

φρένων και στους 4 τροχούς 

 Υδραυλική ρεβέρσα με σκοπό την αλλαγή της πορείας από εμπρός πίσω ομαλά και 

γρήγορα 

 Ονομαστικές στροφές ανά λεπτό (rpm) 2600 

 Φρένο ρυμούλκας 

 Κλείδωμα διαφορικού εμπρός/πίσω 

 Καμπίνα εργονομικά σχεδιασμένη 

 Μεγάλο απόθεμα ροπής 

 Μειωμένα επίπεδα εκπομπής θορύβου 

 40 χλμ/ώρα 

 Εξάτμιση στο πλάι 

 Χειριστήριο Υδραυλικού ( εξωτερικό) 

 Φώτα (και προβολείς) 

 Ρυθμιζόμενο τιμόνι 

 Ζώνη Ασφαλείας 

 Νέες διαστάσεις ελαστικών 

 24 μήνες εργοστασιακή εγγύηση 

 

3.7.2.5. Φορτωτής (Bobcat) (25.000€) 

Ονομαστικές τιμές μηχανήματος: 

 Ονομαστικό φορτίο λειτουργίας 590 kg  

 Tipping capacity 1195 kg  

 Παροχή αντλίας 64.00 L/min  

 System relief at quick couplers 22.4-23.1 MPa  

 Μέγιστη ταχύτητα πορείας 11.8 km/h 

Κινητήρας: 
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 Μάρκα / Μοντέλο Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-3  

 Καύσιμο Diesel  

 Ψύξη Με υγρό  

 Μέγιστη ισχύς στις 2800 σ.α.λ. (SAE J1995) 36.4 kW  

 Ροπή στις 1700 RPM (SAE J1995 ) 150.0 Nm  

 Αριθμός κυλίνδρων 4  

 Κυβισμός 2194 cm3  

 Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου 50.30 L  

Βάρη:  

 Βάρος λειτουργίας 2465 kg  

 Βάρος μεταφοράς 2128 kg 

Χειριστήρια:  

 Διεύθυνση οχήματος Έλεγχος κατεύθυνσης και ταχύτητας με δύο μοχλούς χειρός  

 Υδραυλικό σύστημα κλίσης και ανύψωσης φορτωτή Χωριστά ποδοπεντάλ ή προαιρετικό 

Προηγμένο Σύστημα Ελέγχου (ACS) ή Επιλέξιμοι Έλεγχοι με Joystick (SJC)  

 Μπροστινό βοηθητικό σύστημα (στάνταρ) Ηλεκτρικός διακόπτης στο δεξιό μοχλό 

διεύθυνσης  

Σύστημα μετάδοσης κίνησης:  

 Κιβώτιο ταχυτήτων Αδιαβάθμητα μεταβλητές, δίδυμες υδροστατικές εμβολοφόρες αντλίες 

που κινούν δύο υδροστατικούς κινητήρες με πλήρη δυνατότητα αντιστροφής 

Βασικά χαρακτηριστικά:  

 Κάθισμα με ανάρτηση και ρυθμιζόμενη πλάτη  

 Αυτόματα ενεργοποιούμενες προθερμάνσεις  

 Βοηθητικό υδραυλικό σύστημα: μεταβλητή ροή / μέγιστη ροή  

 Bob-Tach™ πλαίσιο  

 Σύστημα ελέγχου κλειδώματος Bobcat (ΒΙCS) 10 x 16,5, 10–λινών, Βαρέως τύπου 

ελαστικά Καμπίνα χειριστή Deluxe* Περιλαμβάνει αφρώδες υλικό εσωτερικής 
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καμπίνας, πλαϊνά, επάνω και πίσω παράθυρα, πλεξούδα καλωδίων Deluxe, φως 

οροφής και θύρα ηλεκτρικής ισχύος 1  

 Ηλεκτρικά ενεργοποιούμενο αναλογικό μπροστινό υδραυλικό σύστημα  

 Απενεργοποίηση κινητήρα / υδραυλικού συστήματος 

 Όργανα μετρήσεων  

 Στήριγμα βραχίονα ανύψωσης  

 Φώτα λειτουργίας, εμπρός και πίσω  

 Χειρόφρενο  

 Ζώνη ασφαλείας  

 Μπάρα χειριστή  

 Σιγαστήρας με φλογοπαγίδα  

 Πιστοποίηση CE  

 Εγγύηση: 12 μήνες ή 2000 ώρες 

 

Εικόνα 34: Φορτωτής (Bobcat)  

 

3.7.3. Εξοπλισμός για τη λειτουργία των εργαστηρίων του Κέντρου και την εφαρμογή της 

τεχνητής σπερματέγχυσης 

3.7.3.1. Εξοπλισμός για τη λειτουργία του εργαστηρίου για το Κέντρο σπερματοδοτών κριών 

Η εφαρμογή τεχνητής σπερματέγχυσης προϋποθέτει την ύπαρξη εργαστηρίου με τον απαραίτητο 

εξοπλισμό. Επομένως θα διαμορφωθεί ο χώρος που θα στεγάσει το εργαστήριο και στη συνέχεια 

θα γίνει η προμήθεια του απαραίτητου εργαστηριακού εξοπλισμού και των αναλώσιμων υλικών 
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συλλογής σπέρματος και  τεχνητής σπερματέγχυσης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στους 

πίνακες 1 και 2: 

 

Πίνακας 1. Εργαστηριακός εξοπλισμός και υλικά για συλλογή, εκτίμηση σπέρματος και 

εφαρμογή τεχνητής σπερματέγχυσης 

 ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

Αποστειρωτικός κλίβανος (250° C) 80Lt.  1 τμχ 1.100,00 € 

Επωαστικός κλίβανος (80° C) 80lt  1 τμχ 1.200,00 € 

Μικροσκόπιο αντίθετης φάσης που θα φέρει θερμαινόμενη 

τράπεζα και οπτικούς φακούς x 10, x 40, και x 100.  

1 τμχ 2.800,00 € 

Πλήρες σύστημα αναλυτή σπέρματος υποβοηθούμενου 

από Η/Υ (CASA, περιλαμβάνει φθορίζον μικροσκόπιο με 

θερμαινόμενη τράπεζα και φακούς x 10, x 40, και x 100, Η/Υ 

με το απαραίτητο λογισμικό για την εκτίμηση κινητικότητας, 

μορφολογίας, μορφομετρίας, ακεραιότητας της χρωματίνης 

του πυρήνα των σπερματοζωαρίων) 

 

 

1 τμχ 

 

 

36.000,00 € 

Θερμαινόμενη τράπεζα 1 τμχ 750,00 € 

Αυτόματος μετρητής χαρακτηριστικών σπέρματος 1 τμχ 10.000€ 

Πεχάμετρο για τον προσδιορισμό του pH των διαλυμάτων 

και του σπέρματος  

1 τμχ 369,00 € 

Ωσμόμετρο 1 τμχ 5.000,00 

Μαγνητικός αναδευτήρας για ανάδευση αραιωτικών και 

διαλυμάτων                            

2 τμχ 400,00 € 

Συσκευή απόσταξης νερού 4lt/h 1 τμχ 1.400,00 € 

Υδατόλουτρο με κυκλοφορητή  1 τμχ 1.600,00 € 

Ψυγείο βιτρίνα για τη συντήρηση και τη συσκευασία του 

σπέρματος 

1 τμχ 3000,00 

Ζυγός ακριβείας (4 Δεκαδικά)       1 τμχ 980,00 € 

Πυκνόμετρο φωτομετρικής ανάλυσης του σπέρματος με 

καταγραφέα  

1 τμχ 5.950,00 € 

Αιματοκυτταρόμετρο (πλάκα Neubauer)  4 τμχ 800,00 € 

Ισοθερμικό κιβώτιο μεταφοράς του σπέρματος   560,00 € 

Πιπέττα ρυθμιζόμενου όγκου (2-20 μl)             2 τμχ 170,00 € 

Πιπέττα ρυθμιζόμενου όγκου (20-100 μl)                  2 τμχ 170,00 € 

Πιπέττα ρυθμιζόμενου όγκου (100-1000 μl)          2 τμχ 170,00 € 

Πιπέττα ρυθμιζόμενου όγκου (1000 - 5000 μl)     2 τμχ 170,00 € 

Τεχνητοί κόλποι για τη συλλογή σπέρματος κριών    20 τμχ 4.200,00 € 

Κολποδιαστολέας συνοδευόμενος από φωτεινή πηγή   5 τμχ 1100,00 € 

Μεταλλικοί καθετήρες τεχνητής σπερματέγχυσης για 

πλαστικά σωληνάρια 0,25 ml  

10 τμχ 350,00 € 

Μεταλλικοί καθετήρες τεχνητής σπερματέγχυσης για 

πλαστικά σωληνάρια 0,5 ml   

10 τμχ 350,00 € 

Διαμόρφωση χώρων εργαστηρίου (πάγκοι εργασίας, 

ντουλάπια , γραφεία, αποδυτήρια, κλπ) 

 20.000,00€ 

ΣΥΝΟΛΟ  98.589,00€ 
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3.7.3.2. Αναλώσιμα υλικά για την εφαρμογή της τεχνητής σπερματέγχυσης 

Πίνακας 2. Αναλώσιμα υλικά για συλλογή, εκτίμηση σπέρματος και εφαρμογή τεχνητής 

σπερματέγχυσης 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

Βαθμονημένα υάλινα φιαλίδια συλλογής σπέρματος 50  τμχ 2.250,00 € 

Κωνικές φιάλες  10  τμχ 250€ 

Ογκομετρικοί κύλινδροι 10  τμχ 250€ 

Ποτήρια ζέσεως 10  τμχ 250€ 

Αντικειμενοφόρες πλάκες 1000 τμχ 100 € 

Καλυπτρίδες  22x22 1000 τμχ 900 € 

Πλαστικά σωληνάρια συσκευασίας σπέρματος 

χωρητικότητας 0,25 ml 

2000 τμχ 80,00 € 

Πλαστικά σωληνάρια συσκευασίας σπέρματος 

χωρητικότητας 0,5 ml  

2500 τμχ 160,00 € 

Θερμόμετρα αλκοόλης  4 τμχ 160,00€ 

Επικαλυπτήριοι καθετήρες για μεταλλικούς καθετήρες 

τεχνητής σπερματέγχυσης για πλαστικά σωληνάρια των 0,25 

ml 

1000 τμχ 200,00 € 

Επικαλυπτήριοι καθετήρες για μεταλλικούς καθετήρες 

τεχνητής σπερματέγχυσης για πλαστικά σωληνάρια των 0,5 

ml 

1000 τμχ 200,00 € 

Ρύγχοι χρώματος μπλέ για πιπέττα 4000 τμχ 22,00 € 

Ρύγχοι χρώματος κίτρινα για πιπέττα 4000 τμχ 16,00 € 

Ενδοκολπικοί σπόγγοι και ορμονικά σκευάσματα για το 

συγχρονισμό των οίστρων των προβάτων  

1000 τμχ 

(σπόγγοι και 

ορμονικά 

σκευάσματα) 

4.000€ 

ΣΥΝΟΛΟ  8.838,00€ 

 

3.7.3.3. Εξοπλισμός για τη λειτουργία του εργαστηρίου για το Κέντρο σπερματοδοτών 

κάπρων 

Η εφαρμογή τεχνητής σπερματέγχυσης προϋποθέτει την ύπαρξη εργαστηρίου με τον απαραίτητο 

εξοπλισμό. Επομένως θα διαμορφωθεί ο χώρος που θα στεγάσει το εργαστήριο και στη συνέχεια 

θα γίνει η προμήθεια του απαραίτητου εργαστηριακού εξοπλισμού και των αναλώσιμων υλικών 

συλλογής σπέρματος και τεχνητής σπερματέγχυσης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στους 

πίνακες:  5 και 6 
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Πίνακας 5. Εργαστηριακός εξοπλισμός και υλικά για συλλογή, εκτίμηση σπέρματος και 

εφαρμογή τεχνητής σπερματέγχυσης 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

Κλίβανος αποστείρωσης (250⁰ C) 65Lt.  1.100,00 € 

Επωαστικός κλίβανος – Heating cabinet – προθέρμανσης των υλικών συλλογής 

σπέρματος (37⁰ C) 156 lt  

1.539,00 € 

Μικροσκόπιο αντίθετης φάσης που θα φέρει θερμαινόμενη τράπεζα και οπτικούς 

φακούς x 10, x 40, και x 100.  

5.000,00 € 

Πλήρες σύστημα αναλυτή σπέρματος υποβοηθούμενου από Η/Υ (CASA, 

περιλαμβάνει φθορίζον μικροσκόπιο με θερμαινόμενη τράπεζα και φακούς x 10, x 

40, και x 100, Η/Υ με το απαραίτητο λογισμικό για την εκτίμηση κινητικότητας, 

μορφολογίας, μορφομετρίας, ακεραιότητας της χρωματίνης του πυρήνα των 

σπερματοζωαρίων) 

36.000,00 € 

Θερμαινόμενη τράπεζα 650,00 € 

Πεχάμετρο για τον προσδιορισμό του pH των διαλυμάτων και του σπέρματος  430,00 € 

Ωσμόμετρο 5.000,00 € 

Μαγνητικός αναδευτήρας για ανάδευση αραιωτικών και διαλυμάτων (Vortex)                        190,00 € 

Συσκευή παραγωγής υπερκάθαρου νερού με ανάστροφη ώσμωση 8 lt/h, και 

δεξαμενή 100 lt  

5.000,00 € 

Υδατόλουτρο με κυκλοφορητή  1.600,00 € 

Μαγνήτες ποικίλων διαστάσεων για την ανάμιξη των συστατικών παρασκευής των 

διαλυμάτων 

100,00 € 

Ζυγός ακριβείας (4 δεκαδικά ψηφία)   980,00 € 

Πυκνόμετρο φωτομετρικής ανάλυσης του σπέρματος 2.455,00 € 

Ισοθερμικό κιβώτιο μεταφοράς του αραιωμένου σπέρματος (16-18⁰ C) 819,00 € 

Tυποποιητής/διανεμητής αραιωμένου σπέρματος κάπρου σε δόσεις ΤΣ 2.704,00 € 

Εκτυπωτής επιγραφής ετικετών φιαλιδίων δόσεων σπέρματος  2.029,00 € 

Θάλαμος αποθήκευσης και συντήρησης έτοιμων δόσεων αραιωμένου σπέρματος 

για την εφαρμογή τεχνητής σπερματέγχυσης (ΤΣ) (16-18⁰ C) 

3.420,00 € 

Πιπέττες ρυθμιζόμενου όγκου (2-20 μl) 84 € 

Πιπέττες ρυθμιζόμενου όγκου (20-100 μl)                  84 € 

Πιπέττες ρυθμιζόμενου όγκου (100-1000 μl)          84  € 

Πιπέττες ρυθμιζόμενου όγκου (1000 - 5000 μl)     84 € 

Ισοθερμικό δοχείο υποδοχής σάκου συλλογής σπέρματος 58 € 

Ομοίωμα συός για την επίβαση ενήλικων κάπρων σπερματοδοτών 2.376,00 € 

Ομοίωμα συός για την επίβαση εκπαιδευόμενων νεαρών κάπρων 2.376,00 € 

Ομοίωμα συός για την αυτοματοποιημένη συλλογή σπέρματος με τεχνητό κόλπο 7.464,00 € 

Σφιγκτήρες αναπαραγωγής - ΤΣ 98,00 € 

Πρόπλασμα συός με πλήρες γεννητικό σύστημα για την εκμάθηση της τεχνικής της 

ΤΣ  

7.740,00 € 

Θερμόμετρα αλκοόλης (4 τμχ) – θερμόμετρα υπερύθρων (2 τμχ) 200,00 € 

Διαμόρφωση χώρων εργαστηρίου (πάγκοι εργασίας, ντουλάπια, γραφεία, 

αποδυτήρια, κλπ) 

20.000, 00 € 

Ατομικά κελιά κάπρων (20 τμχ) 17.770,00 € 

Σύστημα εξαερισμού/ελέγχου περιβάλλοντος για ένα (1) 

κτίριο διαστάσεων 20,00 x 7,30 m. το οποίο περιλαμβάνει είκοσι (20) κάπρους 

8.450,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 135.884,00€ 
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Πίνακας 6. Αναλώσιμα υλικά για συλλογή, εκτίμηση σπέρματος και εφαρμογή τεχνητής 

σπερματέγχυσης 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Υάλινο υλικό (κωνικές φιάλες, ογκομετρικοί κύλινδροι, ποτήρια 

ζέσεως)  

800,00 € 

Αντικειμενοφόρες πλάκες (1000 τμχ) και καλυπτρίδες (1000 τμχ) 175, 00 € 

Καθετήρες τεχνητής σπερματέγχυσης μιας χρήσεως  (1000 τμχ) 410,00 € 

Σάκοι συλλογής σπέρματος με ενσωματωμένο φίλτρο διαχωρισμού 

ζελατινώδους φάσης (100 tmx) 

49,00 € 

Τεχνητοί κόλποι μιας χρήσεως για την αυτοματοποιημένη 

μεθοδολογία συλλογής σπέρματος (50 τμχ) 

78,50 € 

Φιαλίδια δόσεων αραιωμένου σπέρματος για ΤΣ (2100 τμχ) 588,00 € 

Αραιωτικό σπέρματος/συντήρηση 4-5 ημερών (5kg) 232,50 € 

Ρύγχοι ποικίλων διαστάσεων για προσαρμογή στις πιππέτες (8.000 

τμχ) 

38,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.371,00€ 

 

3.8.Μεταφορικά μέσα 

Προμήθεια αυτοκινήτου μίνι βαν (15.000,00€) 

Για τις ανάγκες του Κέντρου θεωρείται απαραίτητη η προμήθεια ενός ειδικά διαμορφωμένου 

οχήματος (μίνι βαν) για τη μετακίνηση του προσωπικού στις προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις 

με σκοπό την εφαρμογή προγραμμάτων συγχρονισμού των οίστρων και τη μεταφορά νωπού 

σπέρματος κριού για την εφαρμογή τεχνητής σπερματέγχυσης. Επιπλέον, το όχημα αυτό 

θεωρείται απαραίτητο και για τη μεταφορά των δόσεων σπέρματος κάπρου. Το όχημα αυτό θα 

ανήκει στο κέντρο. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού του αυτοκινήτου θα περιλαμβάνουν : 

Πολυλειτουργικό κάθισμα τριών θέσεων 

Κατανάλωση καυσίμου - Κύκλος εντός 

πόλης 
6.0-6.5 λ./100 χλμ 

Κατανάλωση καυσίμου - Κύκλος εκτός 

πόλης 
4.5-5.3 λ./100 χλμ 

Κατανάλωση καυσίμου - Μικτός κύκλος 5.0-5.7 λ./100 χλμ 

Τύπος καυσίμου Πετρέλαιο 

Επιτάχυνση 0 - 100 χλμ/ώρα 13.4 δευτ. 

Μέγιστη ταχύτητα 164 χλμ/ώρα 

Προδιαγραφές Καυσαερίων EURO V 

Εκπομπές CO2 138 γρ/χλμ 

Δύναμη κινητήρα 105 ιπποδύναμη /4000 σ.α.λ. 
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Θέση του κινητήρα Εμπρός, εγκάρσια 

Κυβισμός κινητήρα 1598 εκ3 

Αριθμός κυλίνδρων 4 

Θέση των κυλίνδρων σε σειρά 

Διάμετρος κυλίνδρου 79.5 χλστ 

Διαδρομή εμβόλιου 80.5 χλστ 

Βαθμός συμπίεσης 16.5 

Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο 4 

Σύστημα καυσίμου 
σύστημα Ντίζελ κοινής γραμμής 

(common-rail) 

τουρμπίνα Στροβιλοσυμπιεστής / Ιντερκούλερ 

βάρος 1430/1500 κιλά 

Ελάχιστος όγκος χώρου αποσκευών 790 λ. 

Μέγιστος όγκος χώρου αποσκευών 3200 λ. 

Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων 60 λ. 

Επιτρεπόμενη δυνατότητα ρυμούλκησης 

με φρένα (12%) 
1000 κιλά 

Επιτρεπόμενη δυνατότητα ρυμούλκησης 

χωρίς φρένα 
500 κιλά 

μήκος 4406 χλστ 

πλάτος 1832 χλστ 

ύψος 1895/2115 χλστ 

Κίνηση εμπρός κίνηση 

Αριθμός ταχυτήτων (μηχανικό κιβώτιο 

ταχυτήτων) 
6 

Εμπρός ανάρτηση Ανεξάρτητη τύπου McPherson 

Πίσω ανάρτηση Ανεξάρτητη ανάρτηση με ελατήρια 

Εμπρός φρένα αεριζόμενοι δίσκοι 

Πίσω φρένα τύμπανο 

ABS ναι 

Τύπος διεύθυνσης Τσουκράνια διαχείρισης (με δόντια) 

μέγεθος ελαστικών 195/60 R16 C 99T 

μέγεθος των ζάντων R16 
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3.9. Κόστος επένδυσης-χρηματοδότησης 

3.9.1. Προϋπολογισμός επένδυσης 

Τα απαιτούµενα κεφάλαια για την έναρξη και ολοκλήρωση της ίδρυσης του Κέντρου 

Αναπαραγωγής & Γενετικής Βελτίωσης Ζώων υπολογίζονται ως ακολούθως: 

 

Ανάλυση κόστους επένδυσης για την ολοκλήρωση της ίδρυσης και εγκατάστασης του Κέντρου 

Αναπαραγωγής & Γενετικής Βελτίωσης Ζώων. 

 

Α/Α 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 

(€/µονάδα 

µέτρησης) 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24%(€) 

1 Μελέτες-Υπηρεσίες υποστήριξης  25.000,00€ 

2 Έργα υποδοµής   761.748,00€ 

2α Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου κέντρου σπερματοδοτών κριών 

500 m2 

500€/ m2 250.000,00€ 

2β Διαμόρφωση χώρου κέντρου σπερματοδοτών κάπρων(400 m2) 500€/ m2 200.000,00€ 

 

2γ 

Χώρος ποιµνιοστασίου θερµοκηπιακού τύπου (12m X 111m 

= 1332 m2) 

104 €/m2 138.528,00€ 

Χώρος ποιµνιοστασίου θερµοκηπιακού τύπου  αμνών  (12m X 

30m= 360 m2) 

138,61 49.900,00 

∆ιαµόρφωση χώρου ποιµνιοστασίου   5.000,00€ 

2δ Αποθήκη συμπυκνωμένων ζωοτροφών θερµοκηπιακού τύπου 

(16m x 20m=320 m2) 

60,94  €/m2 19.500,00€ 

Αποθήκη χονδροειδών ζωοτροφών (τριφύλλι) θερµοκηπιακού 

τύπου (16m x 20m=320 m2) 

60,94 €/m2 19.500,00€ 

 Αποθήκη χονδροειδών ζωοτροφών (άχυρο σίτου) 

θερµοκηπιακού τύπου (16m x 20m=320 m2) 

60,94  €/m2 19.500,00€ 

 

 

2ε 

Χώρος αµελκτηρίου, συγκέντρωσης γάλακτος, σταβλιτών 

& W.C. θερµοκηπιακού τύπου (15,5m X 12m = 186 m2) 

120 €/m2 22.320,00€ 

.Διαμόρφωση χώρου αμελκτηρίου, συγκέντρωσης γάλακτος, 

σταβλιτών & W.C. 

 10.000,00€ 

2στ Χώρος σηπτικής δεξαµενής και απορροφητικού βόθρου  6.000,00€ 

2ζ Κοπροσωρός  1.500,00€ 

2η Διαμόρφωση χώρου διαμονής σταβλιτών 40 m2  500€/m2 20.000,00€ 

3 Έργα περιβάλλοντος χώρου  6.000,00€ 

3α Περίφραξη με ανοξείδωτους πάσσαλους με τσιμεντένια βάση [1 

πάσσαλος/4 μέτρα (2*(100+180) m = 560 m)] και διαμόρφωση 

προαύλιου χώρου 

 4.000,00€ 
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3β Διαμόρφωση εισόδων εκμετάλλευσης μεταλλική είσοδος με 

ηλεκτρονικό χειρισμό 

 2.000,00€ 

4 Προμήθεια ζώων  140.000,00€ 

4α Προμήθεια 250 προβατινών (1ος έτος λειτουργίας) 150€/ζώο 37.500,00€ 

Προμήθεια 250 προβατινών (2ος έτος λειτουργίας) 150€/ζώο 37.500,00€ 

4β Προμήθεια 20 κριών 250€/ζώο 5.000,00€ 

4γ Προµήθεια 20 κάπρων 3.000€/κάπ

ρο 

60.000,00€ 

5 Εξοπλισµός  473.682,00€ 

5α Αµελκτική µηχανή (2*24/24 fast exit, αυτόµατη διατροφή)  59.000,00€ 

5β Ποτίστρες γαλβανιζέ με αυτόματο φλοτέρ για το ποιμνιοστάσιο 

(10 τεμ) 

100/τεμ 1.000,00€ 

5γ Ποτίστρες για κριούς (τεμ. 25) 20€/τεμ 500,00€ 

5δ Ποτίστρες για κάπρους (τεμ. 20) 100€/τεμ 2.000,00€ 

5ε Παγολεκάνη (500 lit) [τεμ 2] 4.000€/τεμ 8.000,00€ 

5στ Μηχανή τεχνητής γαλουχίας  8.500,00€ 

5ζ Κουρευτικές μηχανές (2 τεμ.) 500/τεμ 1.000,00€ 

5η Κινητά κάγκελα χωρισμάτων  6.000,00€ 

5θ Γεωργικός ελκυστήρας (τρακτέρ)  50.000,00€ 

5ι Φορτωτής   25.000,00€ 

5ια Βαγόνι-Ενσιροδιανομέας  36.000,00€ 

5ιβ Ταινία τροφοδοσίας  16.000,00€ 

5ιγ Αυτοκίνητο μίνι βαν  15.000,00€ 

5ιδ Εξοπλισμός εργαστηρίου σπερματοδοτών κριών- Διαμόρφωση 

χώρων εργαστηρίου (πάγκοι εργασίας, ντουλάπια , γραφεία, 

αποδυτήρια, κλπ) 

 98.589,00€ 

Αναλώσιμα για συλλογή, εκτίμηση σπέρματος και εφαρμογή 

τεχνητής σπερματέγχυσης 

 8.838,00€ 

5ιε Εξοπλισμός εργαστηρίου σπερματοδοτών κάπρων- Διαμόρφωση 

χώρων εργαστηρίου (πάγκοι εργασίας, ντουλάπια , γραφεία, 

αποδυτήρια, κλπ) 

 135.884,00€ 

 Αναλώσιμα για συλλογή, εκτίμηση σπέρματος και εφαρμογή 

τεχνητής σπερματέγχυσης 

 2.371,00€ 

6 Διάφορα (σύνδεση µε δίκτυο ∆ΕΗ, νερού, διαμόρφωση 

περιβάλλοντος χώρου, εγγειοβετλιωτικά έργα,  κλπ) 

 60.000,00€ 

Συνολικό κόστος επένδυσης 1.466.430,00 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 1.374.302,00€ χωρίς να 

συμπεριλαμβάνεται  ο  αναλογούν  ΦΠΑ. 



Μελέτη Σκοπιμότητας για τη δημιουργία κέντρου αναπαραγωγής ζώων                                                        139 

 

3.9.2. Χρηματοδότηση κόστους επένδυσης 

Στη συνέχεια καταγράφονται δυνητικές πηγές χρηματοδότησης του κόστους αρχικής επένδυσης 

αλλά και του κόστους λειτουργίας του Κέντρου. 

Βασική πηγή χρηματοδότησης μπορούν να αποτελέσουν Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 

Βάσει του αντικειμένου και των υπηρεσιών του Κέντρου καταγράφονται τα πιο συναφή: 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου 2014 – 2020 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου 2014 – 2020 προωθεί την ενίσχυση της 

έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας καθώς και δράσεις ενίσχυσης φορέων 

για την ανάπτυξη αριστείας μέσα από την υποστήριξη της δικτύωσης ερευνητικών φορέων και 

ενίσχυση των συστάδων και συνεργασιών μεταξύ του ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων. 

Δυνατότητες Χρηματοδότησης υπάρχουν μέσω:  

- Άξονα 1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ 

o Επενδυτική προτεραιότητα 1a - Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και 

ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και 

προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος: 

Χρηματοδοτούνται ενέργειες στην αγροδιατροφή που ενδεικτικά περιλαμβάνουν 

δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών, ολοκλήρωση αναγκών σε 

εργαστηριακό εξοπλισμό, οργάνωση συναντήσεων δικτύωσης, υποστήριξη 

φορέων για ανεύρεση εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, 

εστιασμένες κτιριακές αναμορφώσεις κλπ 

o Επενδυτική προτεραιότητα 1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην 

έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, 

κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και 

υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην 

οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην 

ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην 

ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της 

τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών 

έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και 

πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών 
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γενικής εφαρμογής: Χρηματοδοτείται η αξιοποίηση των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων στην αγροδιατροφή, η έρευνα στην περιοχή των εναλλακτικών 

βιολογικών και λειτουργικών τροφίμων, η Χαρτογράφηση, ταυτοποίηση, 

αξιοποίηση και βελτίωση του γενετικού υλικού αυτοχθόνων και μη ποικιλιών και 

φυλών και βελτίωση του πολλαπλασιαστικού υλικού. 

Μέσω των ανωτέρω μπορεί να χρηματοδοτηθεί τόσο η αρχική επένδυση (κτιριακές επεμβάσεις, 

νέα κτίρια, εξοπλισμός) για τη δημιουργία του Κέντρου, όσο και ερευνητικές δράσεις και δράσεις 

δικτύωσης του Κέντρου. 

HORIZON 

Το Horizon 2020, είναι ένα πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

ύψους 80 δις ευρώ και εστιάζει στην επιστημονική αριστεία, στη βιομηχανική υπεροχή και στην 

αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. 

Οι τρεις βασικοί άξονες τους οποίους μπορεί να αξιοποιήσει το Κέντρο αποτελούν:  

- Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science): Επιστημονική έρευνα παγκόσμιου επιπέδου με 

στόχο την προσέλκυση στην ΕΕ των καλύτερων επιστημόνων. 

- Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges):  Αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών 

προκλήσεων, όπως η γήρανση πληθυσμού, εξάντληση ενεργειακών πόρων, αντιμετώπιση 

κλιματικής αλλαγής: 

X Ασφάλεια τροφίμων, αειφόρος γεωργία και δασοκομία Food security, sustainable 

agriculture and forestry, θαλάσσια και υδάτινη έρευνα και έρευνα εσωτερικών υδάτων και βιο-

οικονομία  

Το Κέντρο δύναται να συμμετέχει στο Πρόγραμμα ως μέρος εταιρικού σχήματος για την 

προώθηση έρευνας που σχετίζεται με το αντικείμενο και τις υπηρεσίες το και έχει τη δυνατότητα 

να χρηματοδοτήσει τη μισθοδοσία του προσωπικού, την προμήθεια εξοπλισμού, δράσεις 

προβολής – προώθησης καθώς και λειτουργικά κόστη ως έμμεσες δαπάνες (25% του 

εγκεκριμένου προύπολογισμού). 

ΕΠΑΝΕΚ 

- Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές 

προτεραιότητες», Στόχος 1.1. «Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών 

για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική 

έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3)»: 
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o Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»: Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης 

«Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της 

καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, 

της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς 

αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και 

την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Στη Δράση μπορούν να 

υποβάλλονται αιτήσεις από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς 

οργανισμούς στην κατηγορία παρεμβάσεων II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με 

Ερευνητικούς Οργανισμούς και III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: 

Χρηματοδοτούνται δαπάνες προσωπικού, δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, 

κτιριακές δαπάνες, δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, πρόσθετες 

άμεσες λειτουργικές δαπάνες (μετακινήσεις, δημοσιότητα, αναλώσιμα κλπ), 

δαπάνες μελετών, δαπάνες καινοτομίας (δαπάνες άϋλων στοιχείων, απόσπαση 

εξειδικευμένου προσωπικού, συμβουλευτικές υπηρεσίες), δαπάνες συμμετοχής 

σε εμπορικές εκθέσεις.   

- Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π.) 3 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της 

επιχειρηματικότητας», Στόχος 3.1 Αναβάθμιση ή/και ανάπτυξη υποδομών έρευνας και 

καινοτομίας για τη βελτίωση της καινοτομικής ικανότητας της χώρας για τη στήριξη της 

επιχειρηματικότητας. Περιλαμβάνει δράσεις: 

o Ενίσχυσης σημαντικών ερευνητικών υποδομών εθνικής εμβέλειας με διεθνή 

αναγνώριση της αριστείας τους καθώς και της συμμετοχής σε δίκτυα 

ευρωπαϊκών υποδομών (ESFRI) με βάση τις προτεραιότητες του Εθνικού Οδικού 

Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών 

o Ανάπτυξη Κέντρων Ικανότητας (Centers of Competence) με παράλληλη ενίσχυση 

των εργαστηριακών υποδομών καινοτομίας, που δημιουργούνται για την παροχή 

επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών με όρους αγοράς και σύμφωνα με τις 

ανάγκες της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ} 2014 -2020 

Βασικές αρχές της αγροτικής ανάπτυξης την περίοδο 2014 -2020 αποτελούν η οικονομική 

και περιβαλλοντική αειφορία, η προώθηση της κοινωνίας της γνώσης ως δομικού 

στοιχείου της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η εξωστρέφεια, η απασχόληση και η 

κοινωνική συνοχή. 

- Μέτρο 10: Αφορά ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα και χρηματοδοτεί 

μεταξύ άλλων: Δράσεις διατήρησης απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, δράσεις 
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για τους γενετικούς πόρους στην κτηνοτροφία, δράσεις προστασίας τοπικών αβελτίωτων 

πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση. 

Επισημαίνεται ότι και στην επόμενη Προγραμματική περίοδο τα κονδύλια για έρευνα και 

καινοτομία θα εξακολουθήσουν να είναι αυξημένα, συνεπώς μέρος της χρηματοδότησης θα 

μπορούσε να προκύψει από τα νέα Επιχειρησιακά και Τομεακά Προγράμματα της περιόδου 2021 

– 2027. 

Δευτερευόντως πηγή εσόδων θα μπορούσαν να αποτελέσουν και ιδιωτικά κονδύλια από 

Ιδρύματα τα οποία χρηματοδοτούν ερευνητικές δραστηριότητες. 

 

3.9.3. Ανάλυση Στρατηγικής – Ανάλυση SWOT 

Κατά την ανάλυση αυτή, πρέπει να απαριθμηθούν και να αξιολογηθούν τα δυνατά (S-Strengths) 

και αδύνατα σημεία (W – Weaknesses) που αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον, καθώς επίσης οι 

ευκαιρίες (O – Opportunities) και απειλές (T – Threats) που αφορούν το εξωτερικό περιβάλλον. 

Μέσω της διαδικασίας αυτής είναι δυνατόν να αποκτηθεί μια σαφή εικόνα της εσωτερικής και 

εξωτερικής θέσης του Κέντρου, συλλέγοντας πληροφορίες που επιβάλλεται να αξιοποιηθούν 

κατά τη διαδικασία λήψης μελλοντικών αποφάσεων, ενώ παράλληλα αποτρέπει το Κέντρο από 

το να γίνει εσωστρεφές και να λειτουργεί χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα μηνύματα από το 

περιβάλλον του. 

Σύμφωνα με την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος προκύπτει: 

Πίνακας Α: Swot -Ανάλυση 

 
Δυνάμεις (Strengths) Αδυναμίες (Weaknesses) 

Ε
σ

ω
τε

ρ
ικ

ό
 Π

ε
ρ

ιβ
ά

λ
λ

ο
ν

 

 

Κερδοφόρα επιχείρηση χωρίς να 

υφίσταται άλλη ομοειδής σε επίπεδο 

περιφέρειας ή χώρας 

 

 

Μικρή πιστοληπτική ικανότητα και 

αδυναμία εξεύρεσης χρηματοδοτικών 

πόρων από τρίτες πηγές 

 

Συμμετοχή του Τμήματος Γεωπονίας του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τη σύγχρονη 

υλικοτεχνική υποδομή των εργαστηρίων 

του με άμεση συνέπεια την ενίσχυση της 

βιωσιμότητας του Κέντρου. 

 

Ιδιόκτητο οικόπεδο σε προσβάσιμη πεδινή 

περιοχή με πρόσβαση σε μεγάλους 

κεντρικούς οδικούς άξονες 

Έλλειψη επενδύσεων για δημιουργία 

προστιθέμενης αξίας στην αλυσίδα αξίας 

προϊόντος 

Έλλειψη πάγιων επενδύσεων που θα 

μειώσουν έτι περισσότερο το κόστος 

παραγωγής 

Υψηλό κόστος αδειών, εγκατάστασης και 

λειτουργίας 
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Εντατικό σύστημα εκτροφής - πλήρως 

ελεγχόμενο -καινοτομία 

Εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος 

διαχείρισης του Κέντρου με σκοπό τη 

διασφάλιση της υγείας, διατροφής και ευζωΐας 

των ζώων καθώς και την αειφορία του 

περιβάλλοντος  

Σύγχρονες σταβλικές εγκαταστάσεις και 

τεχνολογικός εξοπλισμός που πληρούν όλες τις 

προδιαγραφές ευζωίας των ζώων 

Αυστηρές προδιαγραφές κατά τη 

διαδικασία παραγωγής του γάλακτος 

Αυστηρές προδιαγραφές κατά τη 

διαδικασία παραγωγής νωπού σπέρματος 

κριών ή κάπρων 

Λοιμώδη νοσήματα των εκτρεφόμενων 

ζώων 

Εργασία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 

Σύγχρονος εξοπλισμός  

Δυναμικότητα εκμετάλλευσης  

Σπερματοδότες κριοί αυτόχθονων 

βελτιωμένων φυλών υψηλής γενετικής 

αξίας 

 

Πρόβατα αυτόχθονων βελτιωμένων 

φυλών 

Σπερματοδότες κάπροι υψηλών 

αποδόσεων 

 

Παραγωγή γάλακτος όλο το χρόνο  

Δημιουργία μικρότερης όχλησης του 

περιβάλλοντος συγκριτικά με τα άλλα ζώα 

 

Υψηλή δυνατότητα διάθεσης των 

προϊόντων 

 

Εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και 

συνεχής επιμόρφωση για καλύτερη 

κατανόηση των διαδικασιών και βελτίωσή 

τους 

 

Ένταξη της εκμετάλλευσης σε Σχέδιο 

Βελτίωσης-Ενίσχυση της επένδυσης 
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Ευκαιρίες (Opportunities) Απειλές (Threats) 

 

Ε
ξω

τε
ρ

ικ
ό

 Π
ε

ρ
ιβ

ά
λ

λ
ο

ν
 

 

Απουσία ποσοστώσεων και ανταγωνισμού στο 

πρόβειο γάλα από την Ε.Ε. 

 

Απουσία ανταγωνισμού στη διάθεση νωπού 

σπέρματος κριών 

Νομοθετικό πλαίσιο. 

Γραφειοκρατία. 

Υψηλή φορολογία και μείωση διαθέσιμου 

εισοδήματος κατανα- λωτών 

 

Υψηλή ζήτηση λόγω ΠΟΠ προϊόντων που 

συνδέονται με ντόπιες φυλές προβάτων. 

Οικονομική κρίση χώρας. 

 

Ύπαρξη συνεταιριστικής δράσης καθώς και 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην Περιφέρεια 

της Ηπείρου 

Πολιτική αστάθεια- οικονομικά μέτρα. 

 

Εξασφαλισμένη ζήτηση του πρόβειου γάλακτος 

από μεταποιητικές μονάδες, λόγω της 

παραγωγής ΠΟΠ φέτας. Είναι επίσης η βασική 

πρώτη ύλη σχεδόν για όλα τα καταχωρημένα 

ως ΠΟΠ τυριά της Ελλάδος. 

 

Δυσκολία σύναψης δανειακών συμβάσεων. 

Απαξίωση συνεταιριστικών οργανώσεων και 

ιδιωτικής πρωτοβουλίας. 

 

Εξασφαλισμένη ζήτηση του νωπού σπέρματος 

και της εφαρμογής τεχνητής σπερματέγχυσης 

για τη βελτίωση των αποδόσεων των ζώων 

στην Περιφέρεια της Ηπείρου 

Αστάθεια τιμών γάλακτος και 

ζωοτροφών. 

 

Δημιουργία προϋποθέσεων για συνέργειες με 

τοπικές επιχειρήσεις και ανάδειξη 

παραδοσιακών προϊόντων 

Ελληνοποίηση ξένων προϊόντων. 

 Απουσία μέριμνας για εμβολιασμούς σε 

έκτακτες ασθένειες. 

Απρόβλεπτοι κίνδυνοι που σχετίζονται με 

τη φυτική παραγωγή και τους βιολογικούς 

οργανισμούς, όπως ακραία καιρικά 

φαινόμενα ή επιδημίες 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4. Προοπτικές κερδοφορίας δραστηριότητας-βιωσιμότητας του κέντρου  

Η δημιουργία των δύο Κέντρων Αναπαραγωγής & Γενετικής Βελτίωσης προβάτων και χοίρων 

στην περιφέρεια Ηπείρου θα συμβάλλει στην ανάπτυξη εφαρμοσμένης έρευνας και τεχνολογίας 

στον κλάδο της εκτροφής των μικρών μηρυκαστικών και χοίρων και θα έχει επωφελείς 

επιπτώσεις για την αναπαραγωγική διαχείριση των ζώων σε εκτροφές στις γειτονικές 

περιφέρειες (αύξηση της παραγωγής κρέατος και γάλατος, εφαρμογή νέων τεχνολογιών, 

βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, παραγωγή «σπέρματος» κ.τ.λ.).  

Ειδικότερα στο τομέα της προβατοτροφίας θα συμβάλει, αποφασιστικά, στην 

επιτάχυνση της γενετικής βελτίωσης των ντόπιων φυλών. Συνεπώς, τόσο οι ακαδημαϊκές 

μονάδες της περιφέρειας θα επωφεληθούν σημαντικά από τη λειτουργία του κέντρου 

στη στήριξη της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη διασφάλιση ανταγωνιστικών 

ερευνητικών έργων από εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης μέρος της 

οποίας θα χρησιμοποιείται για τη στήριξη του κέντρου. Η ύπαρξη του κέντρου μπορεί να 

αποτελέσει τη βάση ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με δίδακτρα στον 

τομέα της αναπαραγωγής και της γενετικής βελτίωσης, που είναι δυνατόν να 

προσελκύσει μεταπτυχιακούς φοιτητές από την Ελλάδα αλλά και από άλλες βαλκανικές 

χώρες, ή χώρες που είναι παραδοσιακά προβατοτροφικές. Παράλληλα, θα καταστεί μια 

πύλη μεταφοράς τεχνογνωσίας προς τις χώρες αυτές, ερευνητικώς και εμπορικώς με την 

αξιοποίηση του παραγόμενου σπέρματος. Μια άλλη πηγή χρηματοδότησης του κέντρου 

μπορεί να είναι τα προγράμματα επιδοτήσεων των προβατοτροφικών επιχειρήσεων για 

τη διατήρηση διαφόρων κατηγοριών ζωικού υλικού διατήρηση όπου τμήμα της 

επιδότησης μπορεί να αφορά αποκλειστικά την εφαρμογή τεχνητής σπερματέγχυσης. Σε 

κάθε περίπτωση όμως η βιωσιμότητα του κέντρου θα εξαρτηθεί από την εμπορική αξία 

του παραγόμενου σπέρματος και την δυνατότητα πώλησης του σε εκτροφές γεγονός που 

δεν μπορεί να τεκμηριωθεί μόνο με ζώα ντόπιων φυλών. Με δεδομένο την χαμηλή εως 

μηδενική εφαρμογή της ΤΣ στις εκτροφές προβάτων στο σύνολο της χώρας η 

βιωσιμότητα ενός κέντρου με αρσενικούς γεννήτορες αποκλειστικά ντόπιων φυλών είναι 

αδύνατο να εξασφαλιστεί ακόμα και αν το σύνολο των υφιστάμενων εκτροφών 

εφάρμοζε ΤΣ λαμβάνοντας υπόψη το πολύ μικρό αριθμό των καθαρόαιμων ζώων που 

ανήκουν στις ντόπιες φυλές. Επομένως, η μοναδική περίπτωση κερδοφορίας ενός 
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τέτοιου κέντρου είναι να διαθέτει στην αγορά και σπέρμα από ξένες φυλές ζώων 

(Λακών, Ασσάφ, Awassi) τα οποία είναι δημοφιλή μεταξύ των προβατοτρόφων. 

Επιπλέον, το κέντρο θα πρέπει να στηριχθεί από όλες τις ομάδες παραγωγών και τους 

συνεταιρισμούς που υπάρχουν στην περιφέρεια ώστε να αποτελέσει το σημείο 

αναφοράς για την αντικατάσταση των αρσενικών γεννητόρων στις εκτροφές αλλά και 

την πηγή προέλευσης του σπέρματος για ΤΣ μέσα από ένα πλαίσιο συμφωνίας για ενιαία 

τιμολογιακή πολιτική στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η ύπαρξη ενός μικρού κέντρου 

αναπαραγωγής από τον συνεταιρισμό προβατοτρόφων της φυλής Φριζάρτα στο Αγρίνιο 

θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη χωροθέτηση του κέντρου η οποία θα ήταν σκόπιμο να 

βρίσκεται κοντά στα όρια των δυο περιφερειών ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη εμπλοκή 

όλων των φορέων και ενώσεων εκτροφέων προβάτων. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τη φυλή 

Φριζάρτα θα πρέπει να τονιστεί ότι, το πρόβατο της φυλής Φριζάρτα χρησιμοποιείται σε 

εντατικές και σε ημιεντατικές εκτροφές κυρίως στη δυτική Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Άρτα και 

στην Αιτωλοακαρνανία. Τα τελευταία χρόνια η εκτροφή του έχει επεκταθεί και σε άλλες 

περιοχές της Ελλάδας (Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία κ.α.). Επίσης, υπάρχουν 

δύο συνεταιρισμοί προβατοτρόφων της φυλής που εδρεύουν στην Άρτα και στο Αγρίνιο και 

είναι επιφορτισμένοι με την τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων της φυλής και την εφαρμογή 

προγραμμάτων ελέγχου αποδόσεων και γενετικής βελτίωσης. Στις εντατικές εκτροφές, η μέση 

γαλακτοπαραγωγή κυμαίνεται από 270 έως 350 χλγ./ανά γαλακτική περίοδο 180-210 ημερών, 

και εξαρτάται από τα επιμέρους χαρακτηριστικά του συστήματος εκτροφής καθώς και από το 

επίπεδο της διαχείρισης. Η μέση περιεκτικότητα του παραγόμενου γάλατος σε λίπος και 

πρωτεΐνη κυμαίνεται από 5,8 έως 7,0 (μ.ο. 6,2) και από 5,3 έως 6,0 (μ.ο. 5,6) και καθορίζεται από 

φυσιολογικούς ή διαχειριστικούς παράγοντες (ύψος γαλακτοπαραγωγής, στάδιο της γαλακτικής 

περιόδου, διατροφή κ.α.). Οι κύριοι βελτιωτικοί στόχοι που έχουν τεθεί στα πλαίσια της 

γενετικής βελτίωσης της φυλής είναι η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής, η βελτίωση της 

ποιότητας του γάλατος, η περαιτέρω βελτίωση της διάπλασης του μαστού, καθώς και η επιλογή 

γεννητόρων ανθεκτικών στην τρομώδη νόσο. 

Η στήριξη των δυο Κέντρων από το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τη 

σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή των εργαστηρίων και το εξειδικευμένο προσωπικό που 

διαθέτει  θα έχει ως άμεση συνέπεια την ενίσχυση της βιωσιμότητας των  Κέντρων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5. Συμπεράσματα 

Η πρόταση για δημιουργία των δύο Κέντρων Αναπαραγωγής & Γενετικής Βελτίωσης 

επικεντρώνεται στη συνεργική δράση μεταξύ ομάδων παραγωγών, συνεταιρισμών και 

επιχειρήσεων (Τυροκομεία, γαλακτοβιομηχανίες, σφαγεία) που έχουν δυναμικό ρόλο στον 

αγροδιατροφικό τομέα της Περιφέρειας Ηπείρου (μερικές σημαντική επιχειρηματική 

δραστηριότητα στο εξωτερικό), ερευνητικών φορέων με μακρόχρονη σχετική εμπειρία (Τμήμα 

Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Έχοντας ως αφετηρία τα δύο κέντρα, η προσέγγιση αυτή 

θα δημιουργήσει τις υποδομές και τις προϋποθέσεις για ουσιαστικότερη μελλοντική σύμπραξη 

των επιχειρήσεων σε ανάπτυξη νέων προϊόντων με βάση τις ντόπιες φυλές, καθώς και τη 

δημιουργία ενός δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τη βιωσιμότητα, τις μελλοντικές 

προκλήσεις και την εμπορικότητα των προϊόντων τους στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας. 

Επιπλέον, θα δοθεί η δυνατότητα να σχεδιαστούν ολιστικά συστήματα διαχείρισης των 

εκτροφών για ανάδειξη του γενετικού δυναμικού των τοπικών φυλών προβάτων. Το Κέντρο 

Αναπαραγωγής & Γενετικής Βελτίωσης προβάτων θα αποτελέσει διαρκές πεδίο ελέγχου και 

διαχειριστικών παρεμβάσεων της αναπαραγωγικής ικανότητας των ζώων στα εκτρεφόμενα 

ποίμνια για την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας. Η ενσωμάτωση της τεχνητής 

σπερματέγχυση στην πράξη θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη μελλοντική εξέλιξη του 

κλάδου της προβατοτροφίας, διασφαλίζοντας έτσι τη βιωσιμότητα των εκτροφών με 

ανταποδοτικό όφελος τη βιωσιμότητα και του ίδιου του κέντρου.  

Το Κέντρο Αναπαραγωγής & Γενετικής Βελτίωσης προβάτων θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία 

για την προβατοτροφία της Ηπείρου και των όμορων νομών διότι μέσα από τις παρεμβάσεις 

στην αναπαραγωγή των ζώων θα παρέχει στους κτηνοτρόφους τεχνογνωσία και εργαλεία για την 

αποτελεσματική και κερδοφόρα άσκηση της προβατοτροφίας βελτιώνοντας τη βιωσιμότητα του 

τομέα. Με τη συμβολή του αυτή, το Κέντρο Αναπαραγωγής & Γενετικής Βελτίωσης προβάτων θα 

ενισχύσει την ανάπτυξη της υπαίθρου αντιμετωπίζοντας σημαντικά κοινωνικο-οικονομικά  

ζητήματα της περιφέρειας αφού θα δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες στην άσκηση της 

προβατοτροφίας.  

Το Κέντρο Αναπαραγωγής & Γενετικής Βελτίωσης προβάτων θα παράγει γενετικό υλικό 

(γεννήτορες και σπέρμα) που θα είναι κατάλληλο για τα εκτρεφόμενα ζώα στις υφιστάμενες 

εκτροφές της περιφέρειας. Η επιλογή των ντόπιων φυλών ως το βασικό πυρήνα των 

εκτρεφόμενων ζώων στο Κέντρο Αναπαραγωγής & Γενετικής Βελτίωσης έγινε διότι τα ζώα αυτά 

είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες συνθήκες της περιφέρειας και τις διαφορετικές κλιματικές 

ζώνες. Γενικά η επιδίωξη της επιχείρησης, θα είναι ο συστηματικός αναπαραγωγικός σχεδιασμός 
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για την παραγωγή αναπαραγωγικού υλικού προς εφοδιασμό τόσο  αυτής όσο και της ευρύτερης 

περιοχής µε ζώα αναπαραγωγής υψηλών προδιαγραφών και υψηλό βαθμό γονοτυπικής 

ομοιογένειας 

Το κέντρο θα έχει ως τελικούς αποδέκτες μεμονωμένους κτηνοτρόφους και συνεταιρισμούς που 

επιθυμούν να γνωρίσουν, να εκπαιδευθούν, να υιοθετήσουν την τεχνητή σπερματέγχυση ως 

μέσο για τη γενετική βελτίωση των ζώων τους. Σημαντικό τμήμα των δράσεων στο Κέντρο 

Αναπαραγωγής & Γενετικής Βελτίωσης προβάτων θα αποτελέσει η ενημέρωση των 

προβατοτρόφων ώστε να γίνει γρήγορα διάδοση των θετικών αποτελεσμάτων της τεχνητής 

σπερματέγχυσης. Το κέντρο στοχεύει επίσης να παρέχει υπηρεσίες και σε νέους κτηνοτρόφους 

που αναζητούν μια ορθή καθοδήγηση μέσα από μια δομή δια βίου εκπαίδευσης/κατάρτισης 

εξασφαλίζοντας ένα δυναμικό παραγωγικό και εμπορικό δίκτυο στην προβατοτροφία της 

περιφέρειας Ηπείρου.  

Το Κέντρο με τη στήριξη του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα έχει τη 

δυνατότητα να οργανώνει προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης τα οποία θα περιλαμβάνουν 

σεμινάρια για παλιούς και νέους κτηνοτρόφους με αντικείμενο την εφαρμογή τεχνητής 

σπερματέγχυσης (do it yourself/know how), τη γενετική βελτίωση και γενικότερα τη διαχείριση 

του ποιμνίου. 

Το Κέντρο Αναπαραγωγής & Γενετικής Βελτίωσης σπερματοδοτών κάπρων θα ανταποκρίνεται 

ποιοτικά και ποσοτικά στις ανάγκες ζήτησης σπέρματος κάπρου, θα υποστηρίζει συμβουλευτικά 

και θα καλύπτει τις απαιτήσεις εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του προσωπικού των 

χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων της Περιφέρειας διαχέοντας κάθε νέα τεχνογνωσία. Με τη 

στήριξη του εξειδικευμένου προσωπικού του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων θα είναι σε θέση να οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια διαχείρισης του σπέρματος 

και εφαρμογής όλων των τεχνικών ΤΣ (ενδο-τραχηλική, μετα-τραχηλική, ενδο-κερατική). Επίσης, 

θα έχει τη δυνατότητα να συμβουλεύει τους παραγωγούς σε θέματα διαχείρισης σπέρματος, 

μεθοδολογίας και εφαρμογής ΤΣ. 

Τα δύο Κέντρα θα πρέπει να ενταχθούν στο Πρότυπο Αγροδιατροφικό Πάρκο Ηπείρου, το οποίο 

αποτελεί δομή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και να υποστηρίζονται επιστημονικά από το Τμήμα 

Γεωπονίας, το οποίο διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και διατηρεί πολύ καλές και άρτιες 

εργαστηριακές υποδομές. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία συνθηκών εξελιγμένης 

έρευνας για παραγωγή μοναδικών αγροτικών προϊόντων και εφαρμογής καινοτόμων 

τεχνολογιών. Επίσης, στην παραπάνω δομή θα μπορούν να ενταχθούν και τα Κέντρα Καινοτομίας 

τα οποία θα χρηματοδοτούνται από το Υπ.Παιδείας και το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και 
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Τροφίμων. Όλα τα παραπάνω θα χαρίσουν στην Ήπειρο την πρωτοπορία για το στόχο της 

αειφορικής – φιλοπεριβαλλοντικής – ανταγωνιστικής και εξωστρεφούς παραγωγής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Π.1. ΙΔΡΥΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 

Άρθρο 1 

Εποπτεία 

Το Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης του Κέντρου Αναπαραγωγής και Γενετικής Βελτίωσης Ζώων 

είναι αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) και βρίσκεται υπό τον έλεγχο και την 

εποπτεία του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Άρθρο 2 

Σκοπός 

Σκοπός του Ταμείου είναι: 

α) Η οικονομική διοίκηση και διαχείριση του Κέντρου. 

β) Η παροχή υπηρεσιών κα η ενημέρωση των προβατοτρόφων και χοιροτρόφων της 

περιφέρειας. 

γ) Η παροχή της απαραίτητης υποδομής, τόσο για την εκπαίδευση των προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος, όσο και για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας  

Άρθρο 3 

Όργανα Διοίκησης 

Όργανα Διοίκησης του Ταμείου είναι: 

α) Το Διοικητικό Συμβούλιο 

β) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και 

γ) Ο Διευθυντής του Ταμείου 

Άρθρο 4 

Διοικητικό Συμβούλιο 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου είναι πενταμελές (5) και αποτελείται από: 
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α) Τον εκάστοτε Πρόεδρο του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

β) Τρία (3) μέλη ΔΕΠ της Κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής του Τμήματος, που ορίζονται 

ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. 

 

γ) Ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη ΔΕΠ της Κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής του Τμήματος 

Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που ορίζονται ύστερα από εισήγηση της Γενική 

Συνέλευση του Τμήματος και έχουν τριετή θητεία 

δ) Ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφέρειας, που θα μπορεί να συμμετέχει στις εργασίες του 

Διοικητικού Συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου. 

ε) Ένας (1) εκπρόσωπος της Τοπικής Δημοτικής Αρχής που θα ανήκει το Κέντρο, που θα μπορεί 

να συμμετέχει στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων. Με πράξη ορίζεται και ένας εκ των μελών ΔΕΠ ως αντιπρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Καθήκοντα γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί ένας υπάλληλος του 

Τμήματος Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης του Κέντρου που ορίζεται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

α) Μεριμνά για την απρόσκοπτη εκπλήρωση των σκοπών του Κέντρου. 

β) Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση από τη Σύγκ 

λητο τον ετήσιο προϋπολογισμό, καθώς και τον απολογισμό και ισολογισμό. 

γ) Μεριμνά για την αξιοποίηση όλων των προϊόντων που παράγονται στο Κέντρο του Τμήματος 

Γεωπονίας, καθώς και για τη συνεχή βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών 

του. 

δ) Μελετά και εγκρίνει προτάσεις των μελών του Κέντρου του Τμήματος Γεωπονίας για 

κατασκευές έργων, και εκτελέσεις πειραματικών και ερευνητικών εργασιών. 

ε) Λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των συμφερόντων του Ταμείου. 

Άρθρο 5 

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: 
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α) Εκπροσωπεί το Κέντρο του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενώπιον 

της κάθε αρχής. 

β) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις 

συνεδριάσεις. 

γ) Εποπτεύει την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητες ο Αντιπρόεδρος. 

Άρθρο 6 

Διευθυντής του Κέντρου 

Ο Διευθυντής του Κέντρου ασκεί τις εξής αρμοδιότητες: 

α) Παρακολουθεί, ελέγχει και συντονίζει όλες της υπηρεσίες του Κέντρου, μεριμνά για τη 

σωστή συνεργασία και λειτουργία τους και προΐσταται του προσωπικού αυτών. 

β) Διαμορφώνει και κατευθύνει την όλη εκμετάλλευση και παράλληλα εξασφαλίζει την 

υποδομή για την παροχή υπηρεσιών, την εκπαίδευση των κτηνοτρόφων και τη διεξαγωγή 

της επιστημονικής έρευνας. 

γ) Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα θέματα που εισάγονται για συζήτηση στις συνεδριάσεις 

του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες παρίσταται και εισηγείται θέματα της ημερήσιας 

διάταξης. 

δ) Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ε) Θεωρεί πριν από κάθε χρήση τα οικονομικά βιβλία και τα διπλότυπα γραμματίων 

είσπραξης. 

στ) Συγκροτεί επιτροπές παραλαβής εκτελούμενων έργων ή προμηθειών από υπαλλήλους του 

Κέντρου. 

ζ) Υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα μέχρι του ποσού που καθορίζει κάθε φορά το 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

Άρθρο 7 

Βασική Διάρθρωση 

Οι υπηρεσίες του Ταμείου συγκροτούν ενιαία Διεύθυνση με τα ακόλουθα τμήματα: 

α) Τμήμα Παροχής υπηρεσίας, Εκπαίδευσης και Έρευνας 

β) Τμήμα Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης 

γ) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 
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Άρθρο 8 

Αρμοδιότητες 

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα τμήματα ως εξής: 

α) Τμήμα Παροχής υπηρεσίας, Εκπαίδευσης και Έρευνας: Στις αρμοδιότητές του υπάγεται η 

εξασφάλιση της απαραίτητης υποδομής, τόσο για την παροχή υπηρεσίας όσο και για τη 

εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και για τη διεξαγωγή 

επιστημονικής έρευνας στο Κέντρο  

β) Τμήμα Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης: Στις αρμοδιότητές του υπάγονται [1] ο 

χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν στο διορισμό, την πρόσληψη και, γενικά, την 

υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Κέντρου [2] η τήρηση του μητρώου των 

υπαλλήλων, η έκδοση πιστοποιητικών, η χορήγηση αδειών, η έκδοση και θεώρηση 

βιβλιαρίων νοσηλείας και η ευθύνη για τα θέματα πολιτικής σχεδίασης εκτάκτου ανάγκης 

[3] η διεκπεραίωση όλων των διοικητικών θεμάτων [4] η τήρηση του πρωτοκόλλου και του 

αρχείου [5] η κατάρτιση, παρακολούθηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του Κέντρου 

[6] η σύνταξη ισολογισμού και απολογισμού [7] η είσπραξη των εσόδων [8] η μισθοδοσία 

και τα κάθε είδους οικονομικά θέματα του προσωπικού [9] η διαχείριση των δαπανών του 

Κέντρου [10] η υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών κατά τη διαδικασία 

που ορίζουν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου [11] η ασφαλής και υπεύθυνη 

διαχείριση κάθε αναλώσιμου και μόνιμου υλικού, κινητού και ακινήτου, και η τήρηση 

λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν. 

γ) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης: Στις αρμοδιότητές του υπάγονται [1] η συντήρηση των 

μηχανημάτων, εργαλείων, οχημάτων και η αποκατάσταση όλων των βλαβών [2] η 

συντήρηση και επισκευή κάθε είδους κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και η εκτέλεση 

μικρο-έργων στους χώρους του Κέντρου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Άρθρο 9 

Πόροι 

1. Πόροι του Ταμείου προέρχονται: 

α) Από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

β) Από την πώληση προϊόντων και ζώων, καθώς και κάθε είδους έσοδα από την παροχή 

υπηρεσιών. 
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γ) Από τυχόν επιχορηγήσεις, ερευνητικά κονδύλια, δωρεές και κληροδοτήματα. 

2. Όλοι οι παραπάνω πόροι θα διατίθενται αποκλειστικά για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία 

του Κέντρου του Τμήματος Γεωπονίας. 

3. Το Ταμείο απολαμβάνει όλων των ατελειών και των φορολογικών και λοιπών απαλλαγών ενός 

φορέα του Δημοσίου. 

Άρθρο 10 

1. Το λογιστικό έτος του Ταμείου είναι το ίδιο με εκείνο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

2. Ο προϋπολογισμός του κάθε έτους συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και 

υποβάλλεται στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ένα τουλάχιστον μήνα 

πριν από την έναρξη της οικονομικής χρήσης για έγκριση. 

3. Κατά τη λήξη του λογιστικού έτους και μέσα στο πρώτο δίμηνο του επομένου, συντάσσεται ο 

ετήσιος υπολογισμός και ισολογισμός και υποβάλλεται στο Πρυτανικό Συμβούλιο 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

4. Τυχόν ενεργητικό υπόλοιπο παραμένει στο Κέντρο και μεταφέρεται στο νέο λογιστικό έτος.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Άρθρο 11 

Κλάδοι Μόνιμου Προσωπικού 

 

Οι κλάδοι μόνιμου προσωπικού ορίζονται κατά κατηγορία ως εξής: 

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ- Κτηνίατροι-Γεωτεχνικοί) 

β) Κατηγορία Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ- Ζωικής Παραγωγής) 

γ) Κατηγορία Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ- Διοικητικοί-Λογιστικοί) 

δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ- Ζωοκόμοι, Φύλακες, Προσωπικό καθαριότητας) 
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Άρθρο 12 

Θέσεις – Προσόντα 

1. Οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού του Ταμείου ορίζονται κατά κλάδους ως εξής: 

Κέντρου Αναπαραγωγής και Γενετικής Βελτίωσης σπερματοδοτών κριών και το ποιμνιοστάσιο 

α) ΠΕ Κτηνίατρος-Γεωτεχνικός: Μία (1) θέση 

β) ΤΕ Ζωοτέχνης: Μία(1) θέση 

γ) ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικοί:  Μία (1) θέση 

δ) ΔΕ Τεχνικός:                         Μία (1) Θέση 

ε) ΥΕ Ζωοκόμος: Δύο (2) Θέσεις 

στ) ΥΕ Φύλακες: Δύο (2) Θέσεις 

ζ) ΥΕ Προσωπικό καθαριότητας: Μία (1) Θέση 

Κέντρου Αναπαραγωγής και Γενετικής Βελτίωσης σπερματοδοτών κάπρων 

α) ΤΕ Ζωοτέχνης: Μία(1) θέση 

β) ΥΕ Ζωοκόμοι: Δύο (2) Θέσεις 

2. Προσόντα επιλογής στον εισαγωγικό βαθμό των κλάδων της προηγούμενης παραγράφου είναι 

τα κατά περίπτωση οριζόμενα. 

3. Σε κλάδους όπου περιλαμβάνονται περισσότερες από μία ειδικότητες, η ειδικότητα 

καθορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης των αντίστοιχων κενών θέσεων. 

4. Επιπλέον του παραπάνω προσωπικού, το Κέντρο δικαιούται να προσλαμβάνει, κατά 

περίπτωση, έκτακτο προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου. 

Άρθρο 13 

Το προσωπικό του Κέντρου που υπηρετεί ή διορίζεται ή προσλαμβάνεται σε θέσεις κλάδων 

μόνιμου προσωπικού θεωρείται ότι ανήκει στο διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων προς το οποίο εξομοιώνεται ως προς κάθε συνέπεια με εξαίρεση τη μισθοδοσία η 

οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κέντρου. 
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