
Δράσεις για την υποστήριξη και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας

Ιωάννης Βασταρδής
Δ/ντης Ζώνης Γάλακτος ΔΕΛΤΑ

Η βιωσιμότητα της βιομηχανίας γάλακτος είναι αλληλένδετα συνδεδεμένη

με τη βιωσιμότητα της πρωτογενούς παραγωγής, της γαλακτοπαραγωγού

κτηνοτροφίας.

Για το λόγο αυτό, από τη δεκαετία του ‘80, η βιομηχανία γάλακτος

υποστηρίζει ενεργά τον Έλληνα κτηνοτρόφο με ποικίλες δράσεις.
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Από τη δεκαετία του ‘60 και έως τα μέσα της δεκαετίας του ‘80, οι δράσεις υποστήριξης της πρωτογενούς παραγωγής στη 

χώρα μας, είχαν κρατική υπόσταση και εκφράζονταν κυρίως μέσα από τις δραστηριότητες της Αγροτικής Τράπεζας και των 

Συνεταιριστικών Εργοστασίων που ίδρυσε σε όλη την Ελλάδα (ΑΓΝΟ, ΑΣΤΥ, ΔΩΔΩΝΗ κ.ά.) . 

Ο ιδιωτικός τομέας ενίσχυε σταδιακά την παρουσία του, κυρίως με εταιρείες όπως η ΕΒΓΑ, η ΔΕΛΤΑ, η ΜΕΒΓΑΛ, η ΦΑΓΕ κ.ά.
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Διατροφή

3

Γάλα

2

Υποδομή

1

Σταβλικές
εγκατα-

στάσεις

Χρηματοδότηση για
την ανάπτυξη και
εκσυγχρονισμό

Εισαγωγή
μοσχίδων

Φυλή Friesian-Holstein

υψηλής
γαλακτοπαραγωγής

Ενσίρωση
αραβοσίτου

Εφαρμογή τεχνικής
και χρηματοδότηση

εξοπλισμού

Οι νέες συνθήκες δημιούργησαν νέες ανάγκες, για περισσότερο και καλύτερο γάλα. Προτεραιότητα δόθηκε στη δημιουργία, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση 

των σταβλικών εγκαταστάσεων αλλά και για την αγορά αμελκτηρίων, δεξαμενών πρόψυξης και γεωργικών μηχανημάτων.

Μεγάλη καινοτομία απετέλεσε η εφαρμογή της τεχνικής του ενσιρώματος αραβοσίτου για τη διατροφή των γαλακτοπαραγωγών ζώων. Μια πρακτική ιδιαίτερα 

διαδεδομένη την υπόλοιπη Ευρώπη, ακόμη και στις γειτονικές Βαλκανικές χώρες, αλλά όχι στην Ελλάδα.  Η ΔΕΛΤΑ πρωτοστάτησε στη διάδοση  της ενσίρωσης

αραβοσίτου. Για το λόγο αυτό αγόρασε ενσιροκοπτικά μηχανήματα τα οποία χρησιδάνειζε στους αγρότες-κτηνοτρόφους προκειμένου να συμβάλει στη διάδοση της 

νέας πρακτικής και στην υιοθέτησή της μόλις διαπιστώνονταν τα σημαντικά της οφέλη.



Δραστηριότητες υποστήριξης της κτηνοτροφίας
από τη ΔΕΛΤΑ

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας
Σχέδιο Δράσης ΓΑΙΑ
Διάθεση Μη Γενετικά Τροποποιημένων ζωοτροφών



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.

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας
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Εγγυήσεις

3

Όροι

2

Αγορά

1

Ζωοτροφών, 

Γεωργικών εφοδίων,

Μοσχίδων,

Επέκταση Σταβλικών
εγκαταστάσεων

Ιούνιος-Αύγουστος
Δάνειο αξίας 3 

μηνών γάλακτος,
Εξόφληση: σε 9 

δόσεις,
Χαμηλό επιτόκιο

Συμβόλαιο ΔΕΛΤΑ -

παραγωγού.

Δεν απαιτούνται
υποθήκες στην
αγροτική γη ή σε
άλλα περιουσιακά

στοιχεία. 



Μια πρωτοβουλία της ΔΕΛΤΑ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη στήριξη 
της ελληνικής γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας

με δράσεις έρευνας, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης, 

καθώς και την αξιοποίηση ελληνικών καλλιεργειών για την παραγωγή 
ζωοτροφών.

ΣΤΟΧΟΣ:  η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
της ελληνικής φάρμας

Σχέδιο Δράσης ΓΑΙΑ της ΔΕΛΤΑ



Εφαρμοσμένη

Έρευνα

Εκπαίδευση 

αγροτών -

κτηνοτρόφων

Επικοινωνία

Εφαρμογή 

στην πράξη
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Εκπαίδευση

3

Τεχνική
Υποστήριξη

2

Εφαρμοσμένη
έρευνα

1

Συνεργασία με
πανεπιστημιακά

& ερευνητικά
ιδρύματα

Προγράμματα
Συμβουλευτικής

Φάρμας

Εκπαιδευτικές
Ημερίδες

& Υποτροφίες
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1

Μεταφορά
της γνώσης

3

Καλλιέργειες

2

Συνεργασία

1
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Προώθηση αποδοτικών
καλλιεργειών, με υψηλή
διατροφική αξία σαν

ζωοτροφές που
εξασφαλίζουν σημαντικό
περιβαλλοντικό όφελος.

Καλύτερες
καλλιεργητικές

τεχνικές, 
Διάδοση

αποτελεσμάτων,

Αξιοποίηση
ελληνικής γης

1. Εφαρμοσμένη Έρευνα

http://gaiaproject.vivartia.com



Τα ψυχανθή (μηδική, βίκος, μπιζέλι κ.ά.) είναι πλούσια σε πρωτεΐνες και

συμβάλουν στη βελτίωση των εδαφών, για το λόγο αυτό τους έχει δοθεί

προτεραιότητα στο πλαίσιο της αγροτικής πολιτικής της ευρωπαϊκής ένωσης.

Στόχος είναι η δημιουργία επιστημονικών δεδομένων για τις συνθήκες

καλλιέργειας των ψυχανθών και την αξιοποίησή τους στη διατροφή των

γαλακτοπαραγωγών ζώων (ενσίρωμα, σανός), εξασφαλίζοντας την

αξιοποίηση των αγρών, ειδικά κατά τη χειμερινή περίοδο, και την

παραγωγή ελληνικών ζωοτροφών πλούσιων σε πρωτεΐνες.
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Πρόγραμμα για τη βελτίωση
της αναπαραγωγής και της ευζωίας

Πρόγραμμα για τη βελτίωση της διαχείρισης και
της διατροφής

Εργαστήριο Θρέψης, Φυσιολογίας και Διατροφής
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

2. Εξασφάλιση τεχνικής υποστήριξης

Προγράμματα Συμβουλευτικής Φάρμας
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Για το 2020

3

Υποτροφίες

2

Εκπαιδευτικές
Ημερίδες

1

Σε όλη την
Ελλάδα, από τη
Θράκη έως την
Πελοπόννησο
Περισσότεροι από
1.000 παραγωγοί

Σε νέους κτηνοτρόφους
και παιδιά κτηνοτρόφων

Προκήρυξη
άλλων 25 

υποτροφιών
Προτεραιότητα
σε περιοχές με
διαρθρωτικές
αδυναμίες

3. Εκπαίδευση και υποτροφίες
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Βίκος-Κριθάρι/Βρώμη,

Μπιζέλι-Κριθάρι/Βρώμη, 

Πολύσπορο, 

Σόργο, Σόγια

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Περισσότεροι από
1.000 παραγωγοί

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Προγράμματα
Συμβουλευτικής

Φάρμας

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

10 19 2

Φλώρινα, 

Θεσσαλονίκη, 

Σέρρες, Ξάνθη κ.α.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

64
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Παραγωγή
πρωτεϊνούχων
ζωοτροφών

Γεωργία
ακριβείας

Περιβαλλοντικό
αποτύπωμα των

τροφίμων

Αύξηση της
ευαισθησίας

για τα
περιβαλλοντικά

ζητήματα

Νέα τεχνολογία, 

Εφαρμογή
διατροφής
ακριβείας

Ε.Ε.: Μείωση
των εισαγωγών
σόγιας κατά

50% ως το 2040

1 32

Χορήγηση τροφής ανάλογα
με τις εξατομικευμένες
ανάγκες κάθε ζώου

Επιπτώσεις στην
κλιματική αλλαγή

Αύξηση παραγωγής
πρωτεϊνούχων ζωοτροφών

Οι δραστηριότητες του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ της ΔΕΛΤΑ αφουγκράζονται και βρίσκονται 

στην κατεύθυνση των προτεραιοτήτων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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CowficieNcy PEFMED
P.E.F.: Product 

Environmental 

Footprint
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Μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας 

χρήσης του αζώτου στην 

κτηνοτροφία. Αποτελεί τη βέλτιστη 

στρατηγική για τον περιορισμό της 

περιβαλλοντικής επιβάρυνσης 

αζώτου από τη γαλακτοπαραγωγό 

κτηνοτροφία. Μείωση αλόγιστης 

χρήσης πρωτεϊνούχων ζωοτροφών.  

Συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων στο σύνολο του κύκλου 

παραγωγής κάθε προϊόντος, από την 

παραγωγή των πρώτων υλών, την 

επεξεργασία, τη μεταφορά έως και την 

τελική κατανάλωση.

Επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, 

τις εκπομπές CO2, CH4, N2O, την 

εξάντληση υδατικών πόρων, τον 

ευτροφισμό κ.ά.

Συνεργασία με τον Σ.Ε.Β.Τ.

Το στάδιο παραγωγής του 
νωπού γάλακτος είναι το πιο 
κρίσιμο, συμβάλλοντας κατά 

80% στην κλιματική αλλαγή, ενώ 
ακολουθεί (11,8%) η ηλεκτρική 
ενέργεια, που καταναλώνεται 

στη βιομηχανία γάλακτος.

Το στάδιο παραγωγής 
του νωπού γάλακτος 
είναι το πιο κρίσιμο, 
συμβάλλοντας κατά 80% 
στην κλιματική αλλαγή, 
ενώ ακολουθεί (11,8%) η 
ηλεκτρική ενέργεια, που 
καταναλώνεται στη 
βιομηχανία γάλακτος.

Στο πλαίσιο της έμπρακτης 

περιβαλλοντικής της ευαισθησίας η 

ΔΕΛΤΑ, κατά τη διάρκεια του 2019, 

μεταξύ άλλων συμμετείχε σε δύο 

περιβαλλοντικά Προγράμματα.



Η ΔΕΛΤΑ απορροφά το 25% 

της ελληνικής παραγωγής 

αγελαδινού γάλακτος και 

διατηρεί μακρά και δυνατή 

σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης 

με τον Έλληνα κτηνοτρόφο. 

Βασική της προτεραιότητα 

παραμένει η στήριξη της 

πρωτογενούς ελληνικής 

παραγωγής γάλακτος, την 

οποία παρέχει επί δεκαετίες με 

ποικίλο, συνεχή, συνεπή και 

υπεύθυνο τρόπο. 

Νέες προτεραιότητες 

προκύπτουν συνεχώς,

νέες ανάγκες, νέες απαιτήσεις. 

Τα περιβαλλοντικά ζητήματα 

αναδεικνύονται με όλο και πιο 

εμφατικό τρόπο.

Σαν ΔΕΛΤΑ, σαν ελληνική 

βιομηχανία γάλακτος, συνεχίζουμε 

δυναμικά αυτή την προσπάθεια, 

την προσπάθεια υποστήριξης και 

βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής 

γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας.


