
Αποκλιμάκωση τιμών 20% τον 1’21, και αύξηση από τον 6’21 25% και το 2022 +20%. 





Σταθερότητα τιμών τον 1’21, και αύξηση από το 2022 40%. 





Αύξηση τιμών το 1ο 6μηνο’21 40%, και αύξηση από το 2022 +35%. 
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      Διαρθρωτικά μέτρα ανασυγκρότησης της ελληνικής κτηνοτροφίας 

 

1. Μέτρα για την αντιμετώπιση του κόστους πρωτογενούς παραγωγής (ζωοτροφές, ενέργεια, λιπάσματα, γεωργ. εφόδια κ.ά.). 

Καταβολή άμεσων ενισχύσεων. Καταβολή της ειδικής ενίσχυσης στους κτηνοτρόφους για την αγορά ζωοτροφών, με τον 

υπολογισμό των ποσών στους δικαιούχους να γίνεται βάσει του τζίρου που είχαν δηλώσει το 2021. Πρόκειται για ενίσχυση 

επιστροφής του 2% των δηλωθέντων εσόδων της προηγούμενης χρονιάς.  

2. Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων της νέας ΚΑΠ 

3. Μέτρα ενίσχυσης της παραγωγής - Αγρανάπαυση - Παρέκκλιση από ΕΕ: σπορά των γαιών υπό αγρανάπαυση με καλλιέργειες 

όπως το καλαμπόκι. Εξασφάλιση της επιδότησης. 

4. Στήριξη νέων αγροτών-κτηνοτρόφων – Εργατικό δυναμικό: Διευκόλυνση διαδικασιών απασχόλησης αλλοδαπών μετακλητών 

εργατών σε κτηνοτροφικές μονάδες και το Ασφαλιστικό τους καθεστώς. 

5. Σταυλικές εγκαταστάσεις - Θέματα αδειοδότησης κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων – Κτηνοτροφικά πάρκα - Σήμανση και 

καταγραφή ζωικού κεφαλαίου. 

6. Εκρίζωση χρόνιων λοιμωδών νοσημάτων - Μελιταίος-Βρουκέλλωση  

7. Σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και δασικοί χάρτες  

8. Γενετική βελτίωση εγχώριων φυλών αγροτικών ζώων 

9. Σύστημα αγροτικής εκπαίδευσης 

10. Εκσυγχρονισμός κτηνοτροφικής παραγωγής, Καινοτομία, Ψηφιακός μετασχηματισμός, Διατροφή ακριβείας και Τεχνολογίες 

ακριβείας ζωικής παραγωγής  

11. Νομοθεσία – Επικαιροποίηση διατάξεων Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Άρθρα 80 Είδη γάλακτος, 83 Τυροκομικά προϊόντα - 

Τροποποίηση Νόμου 4492/2017 «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων» Οδηγία 633)2019 

σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές - Να συμπεριληφθούν στην υποχρέωση πληρωμής 60ημέρου και οι αλυσίδες 

καταστημάτων λιανικής πώλησης. 

12.  Ανάπτυξη προϊόντων & Brands με υψηλή προστιθέμενη αξία, ενίσχυση εξαγωγών: Γίδινο και Βιολογικό γάλα, ΠΟΠ τυριά 



Κώδικας Τροφίμων & Ποτών Άρθρο 80. Είδη γάλακτος 





ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 

 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΛΤΑ & ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Στόχος η άμεση και ενεργός υποστήριξη και ανάπτυξη της 

γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας, μέσω της εξασφάλισης στους 

παραγωγούς της απαιτούμενης ρευστότητας, με ανταγωνιστικούς 

όρους, τη χρονική περίοδο που τη χρειάζονται και με τη διασφάλιση 

μέσω συμβολαίου της συνεργασίας ΔΕΛΤΑ και παραγωγού. 

 
Αγορά ζωοτροφών, αγροτικών εφοδίων, μοσχίδων κ.ά. 

Επέκταση σταβλικών εγκαταστάσεων  

Δεν απαιτούνται υποθήκες στην αγροτική γη ή σε άλλα περιουσιακά στοιχεία 

του παραγωγού. 



ΣΤΟΧΟΣ:  η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας  

της ελληνικής φάρμας 

Μια πρωτοβουλία της ΔΕΛΤΑ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ειδικότερα 

τη στήριξη της ελληνικής γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας  

 

με δράσεις έρευνας, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης,  

 

καθώς και την αξιοποίηση ελληνικών καλλιεργειών για την παραγωγή 

ζωοτροφών. 

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται συστηματικά από το 2012 

 

Σχέδιο Δράσης ΓΑΙΑ 



• Εφαρμοσμένη έρευνα εναλλακτικών καλλιεργειών 
κατάλληλων για ζωοτροφές με ποσοτικό, ποιοτικό και 
οικονομικό όφελος (Ψυχανθή κ.ά.). 

 
 

 

• Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Φάρμας  

       για τη βελτίωση της διαχείρισης και της διατροφής -    

       Εργαστήριο Θρέψης, Φυσιολογίας και Διατροφής 

       Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών  

       για τη βελτίωση της διαχείρισης της αναπαραγωγής και 

       ευζωίας - Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.   

 

 

 
 

• Υποτροφίες εκπαίδευσης σε νέους κτηνοτρόφους 
και παιδιά κτηνοτρόφων – συνεργατών της ΔΕΛΤΑ 
στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης. 

 

 

 

• Ημερίδες εκπαίδευσης κτηνοτρόφων στις ορθές 
καλλιεργητικές και κτηνοτροφικές πρακτικές και στη 
διαχείριση φάρμας για έλεγχο του κόστους, διατήρηση της 
παραγωγικότητας και της υψηλής ποιότητας του γάλακτος. 

 
 

Οι δράσεις 



 
 
Προτάσεις εναλλακτικών καλλιεργειών κατάλληλων για πρωτεϊνούχες ζωοτροφές 

 • Καλλιέργεια σόγιας  

• Αυτάρκεια Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε πρωτεϊνούχες ζωοτροφές 30%.  Απόδοση της καλλιέργειας: 582 Kg σογιόσπορου/στρέμμα, με χημική σύσταση: 

υγρασία 9,8%, αζωτούχες ουσίες (πρωτεΐνες) 34,8%, λιπαρές 20,7%. Με χρήση καταλληλότερου μηχανήματος συγκομιδής η απόδοση θα έφθανε τα 700 Kg. 

Σημαντική ποσότητα αχύρου με 5,7% αζωτούχες ουσίες. 582 Κg/στρέμμα X 0,60 €/Κg = 350 €/στρέμμα, συνεπώς καθαρό κέρδος 50% = 175 €/στρέμμα. 

Συμπέρασμα: Είναι εφικτή, αποδοτική και συμφέρουσα η καλλιέργεια της σόγιας στην Ελλάδα. 

• Συγκαλλιέργεια ψυχανθών και σιτηρών: βίκου–κριθής, μπιζελιού–βρώμης, κτηνοτροφικού κουκιού–βρώμης 

• Προσφέρονται για βόσκηση, ενσίρωση ή και παραγωγή σανού. Το ενσίρωμα συγκαλλιέργειας βίκου με κριθή μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως το ενσίρωμα 
αραβοσίτου σε σιτηρέσιο ολικής ανάμειξης αγελάδων γαλακτοπαραγωγής,  χωρίς  να επηρεαστεί  η ποσότητα και η χημική σύσταση του παραγόμενου 
γάλακτος. Λόγω της υψηλότερης περιεκτικότητάς του  σε πρωτεΐνες κατά 14,8 g/Kg, έναντι του αραβοσίτου, (38,8 g/Kg έναντι 24,0 g/Kg του αραβοσίτου) 
επέτρεψε τη μείωση του σογιαλεύρου στο ολικό σιτηρέσιο των αγελάδων, από 35% στο 10%. Επιπλέον πλεονέκτημα: αποτελεί φθινοπωρινή  καλλιέργεια που 
δεν απαιτεί άρδευση, επιτρέποντας να ακολουθήσει  άλλη εαρινή καλλιέργεια στην ίδια έκταση. Τα σιτηρά (πχ κριθή) αξιοποιούν το άζωτο που δεσμεύουν τα 
ψυχανθή (βίκος) και γι’ αυτό απαιτείται ελάχιστη ή μηδενική λίπανση. Έχει ικανοποιητική στρεμματική απόδοση και το κόστος της ενσιρωθείσας χλωρομάζας 
της βικο-κριθής ήταν 0,044 ευρώ/Kg, δηλαδή αρκετά συγκρίσιμο με αυτό του αραβοσίτου. 

• Όφελος: 2,5 Κg σογιάλευρου/αγελάδα Χ 40 αγελάδες Χ 0,60 €/Κg σόγιας = 60 €/μέρα ή 22.000€/έτος 

 

• Καλλιέργεια πολύσπορου (μείγμα ψυχανθών–σιτηρών) 

• Προσφέρεται  για παραγωγή χλωρομάζας  ή/και σανού  μετά από ξήρανση. Το πολύσπορο αποτελεί πολύ καλή εναλλακτική λύση αφού καλλιεργείται κατά τη 
χειμερινή περίοδο, χωρίς άρδευση, εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα το έδαφος με άζωτο. Εξασφαλίζει ενσίρωμα ή σανό για τους πρώτους καλοκαιρινούς 
μήνες όταν τα αποθέματα στις τροφές αυτές εξαντλούνται. 

 

• Καλλιέργεια  κτηνοτροφικού κουκιού και λούπινου για παραγωγή σπερμάτων πλούσιων σε πρωτεΐνες  

• Οι καλλιέργειες αυτές πραγματοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο 2021 και βρίσκονται σε εξέλιξη την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο ως φθινοπωρινές.  
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Η διατροφική αξία του γάλακτος 
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Η διατροφική αξία του γάλακτος 
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Γάλα: Διατροφική αξία - Πρωτεΐνη 
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Γάλα: Διατροφική αξία – Μέταλλα & ιχνοστοιχεία 
 

Υπό μορφή φωσφορικού ασβεστίου – Υψηλή βιοδιαθεσιμότητα 
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Γάλα: Διατροφική αξία: Ασβέστιο 
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Γάλα: Διατροφική αξία: Βιταμίνες 




