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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο παρών Οδηγός, µε τίτλο «Οδηγός Καλών Πρακτικών: Μοντέλα Οργάνωσης και 

Λειτουργίας Ολοκληρωµένων Αγροκτηµάτων» εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Έργου 

«Αγροτική Επιχειρηµατικότητα στην Πίνδο» της Αναπτυξιακής Σύµπραξης 

«ΟΡΕΙΝΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL. Το 

Έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ανάπτυξη του επιχειρηµατικού 

πνεύµατος» και στο Μέτρο 2.1 «Πρόσβαση σε όλους  όσον αφορά στη διαδικασία 

δηµιουργίας µιας επιχείρησης» της Κ.Π. EQUAL.  

Σκοπός του Οδηγού είναι η ευρεία γνωστοποίηση της καλής πρακτικής που 

προέκυψε από τα τρία (3) µοντέλα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της ∆ράσης 

«Μελέτη Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Μοντέλων Οργάνωσης και Λειτουργίας 

Ολοκληρωµένων Αγροκτηµάτων» και η οποία αφορά στη δηµιουργία και λειτουργία 

ενός πρότυπου αγροκτήµατος βιολογικής γεωργία και κτηνοτροφίας. 

Στόχος αυτής της καλής πρακτικής είναι η εφαρµογή της από τους εν δυνάµει 

επενδυτές, η υποστήριξη των κατοίκων των ορεινών και αποµακρυσµένων περιοχών 

για την ίδρυση και λειτουργία ολοκληρωµένων πρότυπων κτηµάτων βιολογικής 

γεωργίας και κτηνοτροφίας, καθώς και η ενσωµάτωση και χρήση της ως µέσο 

πολιτικής για την ενίσχυση της απασχόλησης, της επιχειρηµατικότητας και της 

προώθησης ίσων ευκαιριών. 
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2. ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ 

Τα προτεινόµενα χαρακτηριστικά µοντέλα οργάνωσης και λειτουργίας πρότυπων 

ολοκληρωµένων αγροκτηµάτων προσπαθούν να καλύψουν γεωγραφικά όλη την 

περιοχή παρέµβασης του έργου «Αγροτική Επιχειρηµατικότητα στην Πίνδο» η οποία 

περιλαµβάνει το νότιο τµήµα του Νοµού Γρεβενών, τον ορεινό όγκο του Νοµού 

Καρδίτσας και τον ορεινό όγκο του Νοµού Ιωαννίνων, προσαρµοζόµενα κατάλληλα 

στις διαφοροποιήσεις µεταξύ των περιοχών. 

Σκοπός είναι τα µοντέλα αυτά να λειτουργήσουν ως πιλοτικές δράσεις ανάπτυξης της 

«αγροτικής επιχειρηµατικότητας» µε βασικούς στόχους: 

� Την καλλιέργεια σταθερού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στον αγροτικό τοµέα. 

� Την ενίσχυση της πολυδραστηριότητας στον πρωτογενή τοµέα και τη διασύνδεσή 

του µε τους άλλους τοµείς για τη δηµιουργία υψηλής προστιθέµενης αξίας 

τοπικών προϊόντων. 

� Τη συγκράτηση του πληθυσµού των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών της 

χώρας και ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών. 

� Την υποβοήθηση της ερευνητικής δραστηριότητας στον αγροτικό τοµέα µέσω 

των πιλοτικών και εναλλακτικών καλλιεργειών αλλά και εκτροφών. 

� Τη διασφάλιση της ποιότητας και της υγιεινής των παραγόµενων προϊόντων και 

την προστασία του περιβάλλοντος µε τη χρήση καινοτόµων και φιλικών προς το 

περιβάλλον µεθόδων. 

Προτείνονται τρία (3) εναλλακτικά µοντέλα: 

� Το Μοντέλο Α – γεωγραφικά προσδιορισµένο στην περιοχή των Γρεβενών – µε 

έµφαση στην κτηνοτροφία και ιδιαίτερα στην προβατοτροφία και στη χοιροτροφία 

και σε συνδυασµό µε την µεταποίηση και τον τουρισµό. 

� Το Μοντέλο Β – ενσωµατώνει τα χαρακτηριστικά της Θεσσαλίας – µε έµφαση στις 

καλλιέργειες, στην αιγοπροβατοτροφία και στην εκτροφή ίππων και σε 

συνδυασµό µε την µεταποίηση και την τουριστική δραστηριότητα. 

� Το Μοντέλο Γ – ενσωµατώνει τα χαρακτηριστικά της Ηπείρου – µε έµφαση στην 

πτηνοτροφία και στην αιγοπροβατοτροφια και σε συνδυασµό µε την µεταποίηση 

και τον τουρισµό. 
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1.1 Συνοπτική περιγραφή των τριών µοντέλων 

1.1.1 Μοντέλο Α 

Μοντέλο γεωγραφικά προσδιορισµένο στην περιοχή των Γρεβενών όπου επικρατούν 

ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης βιολογικής κτηνοτροφίας, το οποίο µε βάση την 

κτηνοτροφία, ενσωµατώνει και τους άλλους δύο τοµείς παραγωγής, τον δευτερογενή 

και τον τριτογενή.  

Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του αγροκτήµατος είναι: 

� Εγκαταστάσεις αιγοπροβάτων δυναµικότητας έως 200 ζώα.  

� Κρεοπαραγωγά βοοειδή δυναµικότητας 80 ζώων. 

� Εκτροφή χοίρων δυναµικότητας 20 χοιροµητέρων. 

� Τυροκοµείο δυναµικότητας έως 40 τόνους ετησίως. 

� Μονάδα τεµαχισµού- συσκευασίας – τυποποίησης κρέατος. 

� Αγροτουριστικό κατάλυµα δυναµικότητας 8-10 δωµατίων µε παροχή υπηρεσιών 

εστίασης. 

�  Βιολογικές γεωργικές καλλιέργειες. 

 

Εκτροφή αιγοπροβάτων 

∆ηµιουργία ζωοστασίου δυναµικότητας 200 θηλυκών ζώων (προβατίνες – γίδες) και 

των αναλογούντων αρσενικών (κριαριών – τράγων) και ζώων αντικατάστασης µε 

δυνατότητα αύξησης της δυναµικότητάς του κατά 10%-15%, εφόσον εκτραφούν ζώα 

ορεινού τύπου (µικρόσωµα και µε µικρότερη πολυδυµία). 

Κατάλληλο για όλες τις ελληνικές φυλές, ορεινού και πεδινού τύπου.  

Το κόστος της µονάδας εκτιµάται σε 337.000 € - 453.00 €.  

 

Εκτροφή κρεοπαραγωγών αγελάδων  

Τα παραγόµενα µοσχάρια µπορούν να παχύνονται στην εκτροφή ή να πωλούνται σε 

άλλους κτηνοτρόφους.  

Προτιµάται η φυλή «Ελληνική Φαιά των Άλπεων» και η γαλλική φυλή Limousine (υπό 

εξαφάνιση οι αυτόχθονες ελληνικές φυλές).  
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Το ζωοστάσιο πρέπει να είναι απλής κατασκευής και χαµηλής επένδυσης, 

δεδοµένου ότι η ανά κεφαλή πρόσοδος είναι µικρή (ένα µοσχάρι ανά αγελάδα ανά 

έτος στην καλύτερη περίπτωση).  

∆εν απαιτούνται βοηθητικοί χώροι, εφόσον πρόκειται για συµπληρωµατική 

δραστηριότητα,  

Το κόστος της µονάδας εκτιµάται σε 52.000 € - 75.000 €. 

 

 Εκτροφή χοίρων  

Ο εκτατικός τρόπος εκτροφής µικρού αριθµού συών είναι καλά συµβατός µε τον 

διαθέσιµο χώρο, µε συνέπεια την εκµετάλλευση άγονων εκτάσεων που 

χρησιµοποιούνται µόνο για τον ενσταυλισµό των ζώων, των βοσκών ετήσιων ή 

εποχιακών (βελανίδια), των λειµώνων αλλά και των καλλιεργειών των οποίων η 

συγκοµιδή είναι αδύνατη λόγω καιρικών συνθηκών (π.χ. καλαµπόκι).  

Ο ενσταυλισµός των ζώων γίνεται σε κινητές καλύβες έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

αλλαγή των θέσεων διαµονής των ζώων, κατά περίπτωση, αλλά και να παρέχεται η 

δυνατότητα βόσκησης φυσικών ή τεχνητών βοσκών ώστε να διασφαλιστεί η ευζωία 

των χοίρων και να µειωθεί το κόστος παραγωγής.  

Το κόστος της µονάδας εκτιµάται σε 60.000 € - 63.000 €. 

 

Μεταποίηση παραγόµενου γάλατος  

Υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργίας «οικιακής» µορφής µονάδας που θα αξιοποιεί 

ηµερησίως µέχρι 500 kg γάλα (δηλαδή παραγωγή µιας µόνο εκτροφής) καθώς και 

εναλλακτικά η δηµιουργία «βιοτεχνικής» µονάδας επεξεργασίας περίπου 2 

τόνων/ηµέρα.  

Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα µεταποίησης παραγωγής 12–15 προβατοτροφικών 

µονάδων του τύπου που σχεδιάζεται (200 πρόβατα µε ετήσια παραγωγή 150 – 

200kg γάλα/προβατίνα).  

Το κόστος της µονάδας εκτιµάται σε 142.000 € - 161.000 €. 
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Μεταποίηση – πώληση κρέατος  

Τα ζώα σφάζονται σε επίσηµο σφαγείο και η περαιτέρω επεξεργασία τους πρέπει να 

γίνεται σε τεµαχιστήρια - συσκευαστήρια - αλλαντοποιεία που να πληρούν τις 

προβλεπόµενες από τους κανονισµούς υγειονοµικές προϋποθέσεις.  

Ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης, ο µεταποιητικός χώρος µπορεί να είναι 

ιδιόκτητος, συνεταιριστικός (µιας οµάδας παραγωγών) ή να µισθώνονται ιδιωτικοί 

χώροι.  

Η πώληση των προϊόντων µπορεί να γίνει είτε από ειδικό χώρο που θα διαµορφωθεί 

στο αγρόκτηµα, είτε από κάποιο κεντρικό σηµείο, το οποίο µπορεί να είναι ιδιωτικό, 

συνεταιριστικό ή και δηµοτικό.  

Στον ίδιο χώρο µπορούν να πωλούνται το χοιρινό κρέας και τα τυριά που 

παρασκευάζονται στα αγροκτήµατα, όπως και πλήθος άλλων προϊόντων που 

παράγονται εκεί (µέλι, βότανα, όσπρια, µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα π.χ. 

ζυµαρικά, κ.λ.π.).  

Το κόστος της µονάδας εκτιµάται σε 235.000 €. 

 

Αγροτουριστικό κατάλυµα  

Εντός του αγροκτήµατος µπορεί να κατασκευαστεί κτίριο, το οποίο θα παρέχει 

υποδοµές διανυκτέρευσης και εστίασης. 

Το κτίριο θα είναι πολλαπλών χρήσεων λειτουργώντας και ως χώρος εκδηλώσεων 

και προώθησης – προβολής των τοπικών παραγόµενων προϊόντων.  

Το κόστος της µονάδας εκτιµάται σε 550.000 €.  

 

Βιολογικές γεωργικές εκµεταλλεύσεις  

Μπορούν να αναπτυχθούν βιολογικές γεωργικές εκµεταλλεύσεις οι οποίες θα 

καλύψουν σηµαντικό ποσοστό των αναγκών εκτροφής των ζωικού κεφαλαίου και θα 

αποτελέσουν πρόσθετη πηγή εισοδήµατος µε την πώληση είτε διάφορων 

οπωροκηπευτικών προϊόντων, είτε µεταποιηµένων προϊόντων (ζυµαρικά, γλυκά 

κουταλιού, µαρµελάδες κ.λ.π.).  

Τα βασικότερα είδη που µπορούν να καλλιεργηθούν στην περιοχή είναι τα σιτηρά, το 

κριθάρι, ο βίκος, η µηδική, τα διάφορα κηπευτικά.  
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Επιπλέον υπάρχει υψηλό ποσοστό βιολογικών βοσκοτόπων γεγονός που διασυνδέει 

τη βιολογική κτηνοτροφία µε τη γεωργία.  

 

Εκτίµηση Κόστους 

Το συνολικό κόστος του Μοντέλου Α εκτιµάται σε 1.850.000 €, περιλαµβανοµένου 

και των δαπανών µελετών και των αµοιβών συµβούλων, συνδεόµενες µε την 

επένδυση. 

Κατηγορία ∆απάνης Εκτιµώµενο Κόστος (€) 

Κτιριακά 1.120.000 

Εξοπλισµός 385.000 

Ειδικές Εγκαταστάσεις 40.000 

Μεταφορικά Μέσα 100.000 

Αγορά Τεχνογνωσίας 5.000 

Η/Υ και Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός 20.000 

Λοιπός Εξοπλισµός 30.000 

∆ιαµόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου 50.000 

Έργα Υποδοµής 50.000 

Μελέτες και Συµβουλευτικές Υπηρεσίες 50.000 

Σύνολο 1.850.000 
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1.1.2 Μοντέλο Β 

Μοντέλο γεωγραφικά προσδιορισµένο στην περιοχή της Καρδίτσας διατηρώντας 

πολλά από τα βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας του Μοντέλου Α, αλλά και 

αξιοποιώντας τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Η λειτουργία του είναι εστιασµένη  στη 

βιολογική εκτροφή αιγοπροβάτων, στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις και στην ανάπτυξη 

εναλλακτικών δραστηριοτήτων.  

Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του αγροκτήµατος είναι: 

� Εγκαταστάσεις αιγοπροβάτων δυναµικότητας έως 200 ζώων. 

� Εκτροφή χοίρων δυναµικότητας 20 χοιροµητέρων. 

� Εγκαταστάσεις εκτροφής ίππων δυναµικότητας έως 10 ζώων.  

� Τυροκοµείο δυναµικότητας έως 40 τόνους ετησίως. 

� Μονάδα τεµαχισµού – συσκευασίας – τυποποίησης κρέατος. 

� Αγροτουριστικό κατάλυµα δυναµικότητας 8-10 δωµατίων µε παροχή υπηρεσιών 

εστίασης. 

�  Βιολογικές γεωργικές καλλιέργειες. 

 

Εκτροφή ίππων 

Η ιππασία αποτελεί µία από τις πιο αγαπητές αγροτουριστικές δραστηριότητες, την 

οποία συνήθως αναλαµβάνουν εξειδικευµένες επιχειρήσεις, αν και δεν αποκλείεται 

και η συµµετοχή και των ίδιων των αγροτών -  ιδιοκτητών των ολοκληρωµένων 

αγροκτηµάτων. 

Ο αριθµός των ζώων που διατηρούνται στις εγκαταστάσεις των αγροκτηµάτων είναι 

µικρός (2-4 ίπποι), συνεπώς οι απαιτούµενες εγκαταστάσεις είναι µικρές και σχετικά 

απλές.  

Οι εγκαταστάσεις µπορούν να είναι από πολύ φθηνές έως και πολύ εξεζητηµένες.  

Μικρότερες και απλούστερες εγκαταστάσεις µπορούν να φιλοξενήσουν και όνους, οι 

οποίοι αποτελούν µια ιδιαίτερα ευχάριστη παραλλαγή της παραπάνω 

δραστηριότητας συµβάλλοντας στην παραδοσιακή εικόνα που προσπαθεί να 

προωθήσει ο αγροτουρισµός.  
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Βιολογικές γεωργικές εκµεταλλεύσεις  

Τα επικρατέστερα  βιολογικά είδη που µπορούν να αναπτυχθούν είναι τα σιτηρά, η 

βρώµη, η µηδική, ενώ υπάρχει η δυνατότητα εκµετάλλευσης βιολογικών 

βοσκοτόπων.   

 

Εκτίµηση Κόστους 

Το συνολικό κόστος του Μοντέλου Β εκτιµάται σε 1.875.000 €, περιλαµβανοµένου 

και των δαπανών µελετών και των αµοιβών συµβούλων, συνδεόµενες µε την 

επένδυση. 

Κατηγορία ∆απάνης Εκτιµώµενο Κόστος (€) 

Κτιριακά 1.120.000 

Εξοπλισµός 430.000 

Ειδικές Εγκαταστάσεις 60.000 

Μεταφορικά Μέσα 100.000 

Αγορά Τεχνογνωσίας 5.000 

Η/Υ και Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός 20.000 

Λοιπός Εξοπλισµός 30.000 

∆ιαµόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου 30.000 

Έργα Υποδοµής 50.000 

Μελέτες και Συµβουλευτικές Υπηρεσίες 30.000 

Σύνολο 1.875.000 
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1.1.3 Μοντέλο Γ 

Μοντέλο γεωγραφικά προσδιορισµένο στην περιοχή της Ηπείρου, µε κύρια 

δραστηριότητά του τη λειτουργία πτηνοτροφικής µονάδας. Οι δραστηριότητες που 

αναπτύσσονται στο πλαίσιο του αγροκτήµατος είναι: 

� Εγκαταστάσεις αιγοπροβάτων δυναµικότητας έως 200 ζώα.  

� Εκτροφή χοίρων δυναµικότητας 20 χοιροµητέρων. 

� Εγκαταστάσεις εκτροφής ίππων έως 10 ζώα. 

� Τυροκοµείο δυναµικότητας έως 40 τόνους/έτος. 

� Μονάδα τεµαχισµού- συσκευασίας – τυποποίησης κρέατος. 

� Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εκτροφής ορνίθων  δυναµικότητας έως 500 ζώα.  

� Αγροτουριστικό κατάλυµα δυναµικότητας 8-10 δωµατίων µε παροχή υπηρεσιών 

εστίασης.  

� Βιολογικές γεωργικές καλλιέργειες. 

 

Εκτροφή πουλερικών 

Η δηµιουργία µικρών πτηνοτροφικών µονάδων είναι απόλυτα συνυφασµένη µε τα 

ολοκληρωµένα αγροκτήµατα και τον αγροτουρισµό και µάλιστα η ορεινή Πίνδος 

απολαµβάνει ήδη εξαιρετική φήµη στον τοµέα αυτό.  

Οι µικρές πτηνοτροφικές µονάδες απαιτούν επένδυση µικρών αναλογικά κεφαλαίων, 

µε βραχύ παραγωγικό κύκλο, εύκολα προσαρµόσιµη σε χώρο και χρόνο.  

Η πιο απλή µορφή της δραστηριότητας αυτής είναι η εκτροφή κρεοπαραγωγών 

ορνιθίων, ενώ λίγο πιο σύνθετη είναι η εκτροφή αυγοπαραγωγών ορνίθων.  

Η εκτροφή άλλων ειδών πτηνών µπορεί να είναι επικερδής, εποχικά (γαλοπούλες) ή 

όλο το χρόνο (πάπια, ορτύκι, κ.λ.π.).  

Ουσιαστικό πλεονέκτηµα αποτελεί η εκτροφή µε το σύστηµα της «ελεύθερης 

βοσκής». 

Η περίοδος σφαγής των πτηνών πρέπει να συµπίπτει µε την τουριστική περίοδο 

(«φρέσκο χωριάτικο κοτόπουλο»). Σε περίπτωση που η τουριστική κίνηση είναι 

συνεχής ή όταν αποκτηθεί φήµη και πελατολόγιο, µπορούν να γίνονται συνεχώς 

εκτροφές.  
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Αντίστοιχη, αν και δυσκολότερη λόγω της µακράς αυγοπαραγωγικής περιόδου είναι η 

οργάνωση της παραγωγής για τις αυγοπαραγωγές όρνιθες. Σε κάθε περίπτωση, 

πέραν της τοπικότητας και της φυσικής µεθόδου εκτροφής, πρέπει να προβάλλεται η 

νωπότητα των προϊόντων. 

 

Μεταποίηση – πώληση κρέατος  

Τα κοτόπουλα θα σφάζονται σε επίσηµο σφαγείο και η περαιτέρω επεξεργασία τους 

πρέπει να γίνεται σε τεµαχιστήρια - συσκευαστήρια - αλλαντοποιεία που να πληρούν 

τις προβλεπόµενες από τους κανονισµούς υγειονοµικές προϋποθέσεις.  

Ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης, ο µεταποιητικός χώρος µπορεί να είναι 

ιδιόκτητος, συνεταιριστικός (µιας οµάδας παραγωγών) ή να µισθώνονται ιδιωτικοί 

χώροι.  

Η πώληση των προϊόντων αυτών µπορεί να γίνει είτε από ειδικό χώρο που θα 

διαµορφωθεί στο αγρόκτηµα, είτε από κάποιο κεντρικό σηµείο, το οποίο µπορεί να 

είναι ιδιωτικό, συνεταιριστικό ή και δηµοτικό (στα πλαίσια µιας κεντρικότερης 

προσπάθειας προώθησης της δραστηριότητας).  

Απαιτείται µελέτη σκοπιµότητας και βιωσιµότητας.  

 

Βιολογικές γεωργικές εκµεταλλεύσεις  

Τα επικρατέστερα  βιολογικά είδη που µπορούν να αναπτυχθούν είναι ο αραβόσιτος, 

οι ετήσιες καλλιέργειες, τα κηπευτικά, ενώ υπάρχει σηµαντικό ποσοστό βιολογικών 

βοσκοτόπων προς αξιοποίηση στην περιοχή. 

 

Εκτίµηση Κόστους 

Το συνολικό κόστος του Μοντέλου Γ εκτιµάται σε 1.717.000 €, περιλαµβανοµένου και 

των δαπανών µελετών και των αµοιβών συµβούλων, συνδεόµενες µε την επένδυση. 

Κατηγορία ∆απάνης Εκτιµώµενο Κόστος (€) 

Κτιριακά 950.000 

Εξοπλισµός 430.000 

Ειδικές Εγκαταστάσεις 32.000 

Μεταφορικά Μέσα 100.000 
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Αγορά Τεχνογνωσίας 5.000 

Η/Υ και Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός 20.000 

Λοιπός Εξοπλισµός 30.000 

∆ιαµόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου 50.000 

Έργα Υποδοµής 50.000 

Μελέτες και Συµβουλευτικές Υπηρεσίες 50.000 

Σύνολο 1.717.000 
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2 ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

2.1 Οργάνωση του Πρότυπου Αγροκτήµατος 

2.1.1 Εγκαταστάσεις εκτροφής αιγοπροβάτων 

Κεντρικό σηµείο κάθε εκτροφής είναι το ζωοστάσιο το οποίο συµπληρώνεται από 

τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους (αρµεκτήριο, κατάλυµα, γραφείο, αποθήκη 

ζωοτροφών, κ.λ.π.). Είναι δυναµικότητας 200 θηλυκών ζώων (προβατίνες – γίδες) 

και των αναλογούντων αρσενικών (κριαριών – τράγων) και ζώων αντικατάστασης. 

Εφόσον εκτραφούν ζώα του ορεινού τύπου (µικρόσωµα και µε µικρότερη 

πολυδυµία), η δυναµικότητά του µπορεί να αυξηθεί κατά 10%-15%. 

Το ζωοστάσιο περιλαµβάνει δύο κτίρια. Το πρώτο κτίριο περιλαµβάνει τον βασικό 

χώρο σταβλισµού των ζώων (40x14m) στον οποίο είναι προσκολληµένο το κτίριο 

των βοηθητικών χώρων (15x14m περίπου). Στο τελευταίο βρίσκεται το αρµεκτήριο, η 

αίθουσα γάλατος και µηχανηµάτων, κατάλυµα και γραφείο για τον εκτροφέα, χώροι 

υγιεινής, µικρή αποθήκη κλπ. Το δεύτερο κτίριο (40x14m) πανοµοιότυπης 

κατασκευής µε το αντίστοιχο τµήµα του πρώτου κτιρίου, χρησιµοποιείται κατά το 

ήµισυ ως χώρος σταβλισµού των ζώων και κατά το ήµισυ ως αποθηκευτικός χώρος 

ζωοτροφών και εξοπλισµού.  

Το ζωοστάσιο περιλαµβάνει δύο πλευρικούς χώρους σταβλισµού και έναν κεντρικό 

διάδροµο τροφοδοσίας συνολικού µήκους 14m. Οι πλευρικοί χώροι σταβλισµού 

µπορούν να χωριστούν σε µικρότερους µε κινητά κιγκλιδώµατα. Ο κεντρικός 

διάδροµος τροφοδοσίας επιτρέπει την εκµηχάνιση της χορήγησης των ζωοτροφών ή 

µπορεί να χρησιµεύσει ως αποθηκευτικός χώρος π.χ. της εβδοµαδιαίας 

χορηγούµενης ποσότητας ζωοτροφών εφόσον αυτές χορηγούνται χειρωνακτικά. 

Εναλλακτικά, µπορεί να προβλεφθεί η εγκατάσταση ειδικών ταινιών τροφοδοσίας η 

οποία περιορίζει το αναγκαίο πλάτος του κτιρίου και συνεπώς το κόστος κατασκευής 

του. Η επιλογή της τελικής διαµόρφωσης του συστήµατος πρέπει να γίνει από τον 

τελικό χρήστη του κτιρίου µε βάση οικονοµικά και διαχειριστικά κριτήρια. 

Ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός (ταΐστρες, ποτίστρες, διαχωριστικά κιγκλιδώµατα, 

κ.λ.π.) διαφοροποιείται ανάλογα µε το αν θα εκτραφούν γίδια ή πρόβατα, η βασική 

όµως φιλοσοφία παραµένει η ίδια. 

Για κάθε χώρο σταβλισµού προβλέπεται και ο αντίστοιχος (και όµοιος σε επιφάνεια, 

5x40m) χώρος άσκησης τους, δίπλα ακριβώς από τα κτίρια. Η ύπαρξή του ευνοεί την 
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ευζωία, ανεξάρτητα από την έξοδό τους στη βοσκή και διευκολύνει τους οµαδικούς 

χειρισµούς των ζώων. 

Οι ακριβείς διαστάσεις του κτιρίου των βοηθητικών χώρων εξαρτώνται από τις 

διαστάσεις του αρµεκτηρίου που θα επιλεγεί. Η πρόβλεψη στο βασικό σχέδιο είναι 

για 24 θέσεις αρµέγµατος σε µια σειρά (1x24), µε δυνατότητα διπλασιασµού της 

δυναµικότητας (2x24).  

Υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης των κτιρίων της κύριας µονάδας, στην περίπτωση 

που αποφασιστεί η αύξηση του αριθµού των εκτρεφόµενων ζώων – ανάλογα µε τη 

φυλή τους. Μια αύξηση της επιφάνειας των κτιρίων κατά 33% θα µπορούσε να 

επιτρέψει την αύξηση του αριθµού των ζώων έως και κατά 50%. Για µεγαλύτερη 

αύξηση πρέπει να κατασκευασθεί ένα ή περισσότερα νέα κτίρια (π.χ. για 400 ζώα 

αξιοποίηση του αποθηκευτικού χώρου στο δεύτερο κτίριο και κατασκευή νέου 

κτιρίου-αποθήκης, κ.λ.π.). Η χωροθέτηση των νέων κτιρίων είναι πολύ σηµαντική για 

αυτό είναι πολύ σηµαντική η επιλογή του σηµείου κατασκευής των αρχικών κτιρίων. 

Ο συνολικός σχεδιασµός της µονάδας απαιτεί την εκπόνηση πλήρους γεωτεχνικής 

και οικονοµοτεχνικής µελέτης ώστε να εξασφαλισθεί η άριστη λειτουργικότητα και 

παράλληλα ο σχεδιασµός της µελλοντικής απρόσκοπτης επέκτασής της µε την 

επιλογή του κατάλληλου αρχικού χώρου, το χαµηλό κόστος επένδυσης για τη 

κατασκευή αυτής, η άριστη αξιοποίηση των τοπικών ζωοτροφών (βοσκές, 

υποπροϊόντα καλλιεργειών και τοπικών αγροτικών βιοµηχανιών, πρότυπες 

αποδοτικές νέες καλλιέργειες, ενσιρωµένες τροφές, κ.λ.π.), και τελικά η επίτευξη της 

παραγωγής «προϊόντων αρίστης ποιότητας – µε χαµηλό κόστος» 

Ο χώρος συγκέντρωσης της κόπρου πρέπει εξαρχής να τοποθετηθεί σε σηµείο που 

δεν εµποδίζει τη λειτουργία και την επέκταση της µονάδας. Εφόσον πρόκειται για 

επισκέψιµα αγροκτήµατα, ο χώρος αυτός θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι 

τοποθετηµένος σε θέση αντιδιαµετρική από το αρµεκτήριο και το γραφείο-κατάλυµα, 

χωρίς να εµποδίζει την επέκταση της µονάδας αλλά και µε τη δυνατότητα επέκτασης 

και του ίδιου. 

Οι διαστάσεις του οικοπέδου που θα επιλεγεί δεν πρέπει να περιορίζονται στα 

βασικά κτίρια και στο χώρο αποθήκευσης της κόπρου. Πρέπει να προβλεφθεί 

επιπλέον, χώρος στάθµευσης οχηµάτων, επαρκής χώρος ελιγµού γεωργικών 

ελκυστήρων και φορτηγών αυτοκινήτων, χώρος πρόχειρης αποθήκευσης σχετικά 

ευτελών υλικών (στρωµνής), πιθανόν µελλοντικός χώρος αποθήκευσης 

ενσιρωµένων ζωοτροφών, κ.λ.π. Απαιτείται δηλαδή µεγάλη επιφάνεια οικοπέδου. 
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∆απάνες κατασκευής 

Ο υπολογισµός των δαπανών κατασκευής ενός ζωοστασίου είναι πάντοτε δύσκολος 

αφού οι προσφερόµενες τιµές από τους τοπικούς εργολάβους παραλλάζουν 

σηµαντικά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τους χώρους σταβλισµού υπολογίζεται 

δαπάνη κατασκευής 160 (σκεπή από ξυλεία και µονωτικά panel) έως 230€/ m2 

(σιδηροσκεπή και µονωτικά panel) και για τους βοηθητικούς χώρους 400€/m2 

(σιδηροσκεπή και µονωτικά panel). Το συνολικό κόστος κατασκευής αναλύεται στον 

κάτωθι παρακάτω. 

Κατηγορία ∆απάνης Εκτιµώµενο Κόστος (€) 

Χωµατουργικά 20.000 – 30.000 

Κτιριακές εγκαταστάσεις 180.000 – 260.000 

Αλµεκτήριο & γραφεία 85.000 

Εξοπλισµός 7.000 – 10.000 

Αρµεκτήριο 25.000 – 40.000 

Τεχνική Υποδοµή (νερό, ρεύµα κ.λ.π.) 5.000 – 10.000 

Μελέτη & άδεια 5.000 – 8.000 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων 10.000 

Σύνολο 337.000 – 453.000 

Στην περίπτωση επιλογής άλλης µορφής στάβλου, π.χ. η κατασκευή 2 διπλών, 

µονόρρικτων υπόστεγων, διαστάσεων έκαστου 66Χ10Χ3,5–5,5m µε προαύλια 5m, 

υπολογίζεται δαπάνη κατασκευής από 100 (σκεπή από ξυλεία) έως 160€/m2 

(σιδηροσκεπή). Και στις δύο περιπτώσεις τα 66x5m. (χώρος παραµονής των ζώων) 

θα καλυφθούν µε µονωτικά panel και τα υπόλοιπα µισά, που είναι ο διάδροµος 

τροφοδοσίας και η αποθήκη σανού θα καλυφθούν µε γαλβανιζέ τραπεζοειδή 

λαµαρίνα. Το κόστος εποµένως κατασκευής, στην περίπτωση αυτή, για 1.320m2 θα 

κυµαίνεται από 132.000 € έως 211.000€. 

Το γενικό σύνολο των δαπανών εκτιµάται σε 288.000 € – 403.000 €. 

Συχνά υπάρχει η δυνατότητα µείωσης των δαπανών κατασκευής όταν οι κτηνοτρόφοι 

συµµετέχουν στην κατασκευή του στάβλου και των εξοπλισµών. Αυτές µπορούν να 

φτάσουν στο 25% του συνόλου αλλά κάθε περίπτωση είναι πάντοτε διαφορετική. Η 

χρηµατοδότηση εξάλλου της κατασκευής των εγκαταστάσεων από διάφορα 

αναπτυξιακά προγράµµατα παρέχει συχνά αρκετή ευελιξία. 
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Οργάνωση της παραγωγής 

Είναι πολύ σηµαντικό, να ακολουθείται ένα συγκεκριµένο πλάνο παραγωγής σε κάθε 

κτηνοτροφική µονάδα. Αυτό ακολουθεί τον ετήσιο παραγωγικό κύκλο των ζώων 

(σύλληψη-τοκετός-γαλουχία-αρµεκτική περίοδος - ξηρή περίοδος) και σχεδιάζεται µε 

γνώµονα την εύκολη µετακίνηση των ζώων προς το αρµεκτήριο αλλά και µεταξύ των 

διαφόρων οµάδων, µε τρόπο ώστε να βελτιστοποιείται η αξιοποίηση των διαθέσιµων 

πόρων, της εργασίας και φυσικά των παραγόµενων προϊόντων. ∆ιαφορετική αλλά 

ανάλογη θα είναι η οµαδοποίηση των ζώων όταν οι τοκετοί πραγµατοποιούνται σε 

άλλες περιόδους και φυσικά το ίδιο ισχύει και στις εκτροφές γιδιών.  

Υπεύθυνος για το σχεδιασµό θα είναι ο γεωτεχνικός επιστήµονας που θα επιλεγεί για 

την παρακολούθηση της όλης λειτουργίας της µονάδας 

 

2.1.2 Μεταποίηση γάλατος – Κατασκευή τυροκοµείου 

Στο πλαίσιο της δηµιουργίας και λειτουργίας µονάδας µεταποίησης γάλατος και 

παραγωγής τυριού, υφίστανται δύο εναλλακτικές λύσεις. Η πρώτη αφορά στη 

δηµιουργία µιας «οικιακής» µορφής µονάδας που θα αξιοποιεί ηµερησίως µέχρι 

500kg γάλα, δηλαδή την παραγωγή µιας µόνο εκτροφής και η δεύτερη στη 

δηµιουργία µιας «βιοτεχνικής» µονάδας µε δυνατότητα επεξεργασίας περίπου 2 

τόνων την ηµέρα. Τυροκοµείο αυτής της δυναµικότητας µπορεί να µεταποιήσει την 

παραγωγή 12–15 προβατοτροφικών µονάδων του τύπου που σχεδιάζεται (200 

πρόβατα µε ετήσια παραγωγή 150 – 200kg γάλα/προβατίνα). 

Η επένδυση είναι αναλογικά µεγάλη και η σχετική απόφαση δεν είναι εύκολο να 

ληφθεί, όχι τόσο λόγω αµφιβολιών για την αξιοποίηση του προϊόντος, όσο για τον 

συµπληρωµατικό φόρτο εργασίας που εµπεριέχει. Θα µπορούσε όµως να αναληφθεί 

από περισσότερους από έναν παραγωγούς. Η χρηµατοδότηση από κάποιο 

αναπτυξιακό πρόγραµµα αποτελεί µια καλή λύση στο πρόβληµα της υψηλής αρχικής 

επένδυσης. Ο συνολικός σχεδιασµός της µονάδας απαιτεί πλήρη οικονοµοτεχνική 

και γεωτεχνική µελέτη.  

 

Το κόστος της µονάδας εκτιµάται σε 142.000-161.000 €. 
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Κατηγορία ∆απάνης Εκτιµώµενο Κόστος (€) 

Χωµατουργικά 3.000 – 5.000 

Κτιριακές εγκαταστάσεις 80.000 – 90.000 

Εξοπλισµός 45.000 – 50.000 

Τεχνική Υποδοµή (νερό, ρεύµα, κ.λ.π.) 2.000 – 3.000 

Μελέτη & άδεια 2.000 – 3.000 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων 10.000 

Σύνολο 142.000 – 161.000 

 

2.1.3 Εγκαταστάσεις εκτροφής κρεοπαραγωγών βοοειδών 

∆εδοµένου ότι η ανά κεφαλή πρόσοδος σε αυτού του τύπου τη δραστηριότητα είναι 

µικρή (ένα µοσχάρι ανά αγελάδα ανά έτος στην καλύτερη περίπτωση), το ζωοστάσιο 

πρέπει να είναι απλής κατασκευής και χαµηλής επένδυσης. Εφόσον αποτελεί 

συµπληρωµατική δραστηριότητα, δεν χρειάζεται να περιλαµβάνει βοηθητικούς 

χώρους. Τα κτίρια αυτά είναι σχεδιασµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν εύκολα 

να επεκταθούν αν οι µελλοντικές ανάγκες το απαιτήσουν.  

Το βασικό ζωοστάσιο είναι δυναµικότητας 12 αγελάδων, 1 ταύρου και 3 µοσχίδων 

(ζώα αντικατάστασης) και πρόκειται για ένα «υπόστεγο», ανοικτό προς την 

νοτιοανατολική του πλευρά. Οι διαστάσεις του είναι 24x10m και διαθέτει προαύλιο 

πλάτους 8–10m στο οποίο βρίσκονται οι ταΐστρες και οι ποτίστρες των ζώων. Η 

εσωτερική διαρρύθµιση περιλαµβάνει χώρο για τις αγελάδες (6m2 ανά ζώο), ιδιαίτερα 

διαµερίσµατα για τα γαλουχούµενα µοσχάρια (2,5m2 ανά ζώο), τις µοσχίδες (5m2 ανά 

ζώο) και τον ταύρο (15m2).  

Υπάρχει δυνατότητα επέκτασης των κτιρίων της µονάδας, στην περίπτωση που 

αποφασιστεί αύξηση του αριθµού των εκτρεφόµενων ζώων ή στην περίπτωση που 

εξαρχής σχεδιάζεται µεγαλύτερη σε µέγεθος εκτροφή. Φυσικά, οι µοσχίδες θα 

σταβλίζονται όλες µαζί στην περίπτωση αυτή, θα υπάρχει όµως η δυνατότητα να 

δηµιουργούνται πολλές οµάδες αγελάδων-γαλουχούµενων µόσχων.  

Ο χώρος συγκέντρωσης της κόπρου πρέπει εξαρχής να τοποθετηθεί σε σηµείο που 

δεν εµποδίζει τη λειτουργία και την επέκταση της µονάδας, για το λόγο αυτό κρίνεται 

σηµαντική η επιλογή του σηµείου κατασκευής των αρχικών κτιρίων. 

Εφόσον η δραστηριότητα αυτή είναι συµπληρωµατική, θα έχουν ήδη προβλεφθεί οι 

διάφοροι συµπληρωµατικοί χώροι (χώρος στάθµευσης οχηµάτων, κ.λ.π.). Εφόσον 

όµως είναι κύρια δραστηριότητα πρέπει να προβλεφθούν εξαρχής. 
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Ο χώρος πάχυνσης των αρσενικών µόσχων µπορεί να είναι µια προέκταση του 

προηγούµενου κτιρίου. Ο χώρος µεταξύ µοσχίδων και µοσχαριών χρησιµοποιείται 

ως αποθήκη και αποτελεί τµήµα του σχεδίου επέκτασης του αρχικού κτιρίου της 1ης 

φάσης. Οι θετικές πρακτικές συνέπειες είναι προφανείς, αφού τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του κτιρίου αυτού είναι παρόµοια µε εκείνα του βασικού κτιρίου. Η 

προσφερόµενη επιφάνεια (2 διαµερίσµατα µε διαστάσεις 4,0x5,0m) είναι 

υπερεπαρκής για 12 µοσχάρια (3,3 µ2 ανά ζώο) και το ίδιο ισχύει και για τον 

προσφερόµενο όγκο κτιρίου.   

 

∆απάνες κατασκευής 

Ο υπολογισµός των δαπανών κατασκευής ενός ζωοστασίου είναι δύσκολος. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι δαπάνες κατασκευής για τους χώρους σταβλισµού των 

ζώων και για τον αποθηκευτικό χώρο υπολογίζεται σε 100–120€/m2. Αυτή είναι 

µικρότερη από εκείνη του προβατοστασίου-γιδοστασίου επειδή το κτίριο θα είναι 

ανοικτού τύπου και τα βοοειδή δεν χρειάζονται τόση προστασία όση τα γιδοπρόβατα. 

Συνολικά, ο στεγασµένος χώρος είναι 360m2.  

Το κόστος της µονάδας εκτιµάται σε 52.000-75.000 €. 

Κατηγορία ∆απάνης Εκτιµώµενο Κόστος (€) 

Χωµατουργικά 3.000 – 5.000 

Κτιριακές εγκαταστάσεις 30.000 – 40.000 

Εξοπλισµός 7.000 – 10.000 

Τεχνική Υποδοµή (νερό, ρεύµα κ.λ.π.) 5.000 – 10.000 

Μελέτη & άδεια 3.000 – 5.000 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων 5.000 

Σύνολο 52.000 – 75.000 

 

Οργάνωση της παραγωγής 

Σχετικά µε την οργάνωση της παραγωγής, υφίστανται δύο (2) επιλογές. Είτε οι 

τοκετοί να είναι οµαλά κατανεµηµένοι όλο το χρόνο, είτε να είναι συγκεντρωµένοι σε 

µικρό χρονικό διάστηµα. Το δεύτερο σύστηµα απαιτεί µεγαλύτερες διαχειριστικές 

ικανότητες αλλά έχει και σηµαντικά πλεονεκτήµατα, για τις µεγαλύτερες σε µέγεθος 

µονάδες.  
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Το σύστηµα που τελικά θα επιλεγεί, πρέπει να προκύψει µετά από συζήτηση µεταξύ 

του κτηνοτρόφου-διαχειριστή και ειδικών συµβούλων. Όµως, στο πλαίσιο ενός 

«ολοκληρωµένου αγροκτήµατος», ενός αγροκτήµατος που δεν εκτρέφει απλά ζώα 

αλλά διαθέτει και την παραγωγή του στους καταναλωτές, αυτό το τελευταίο στοιχείο 

είναι που θα βαρύνει περισσότερο στην τελική απόφαση. Είναι προφανές ότι 

χρειάζεται προγραµµατισµός κατά περίπτωση. Οι µικρές µονάδες µπορούν να 

εφαρµόζουν ένα µόνο σύστηµα, άλλες όµως, µεγαλύτερες θα µπορούσαν να 

εφαρµόζουν περισσότερα. 

2.1.4 Χοιροτροφική µονάδα 

Προβλέπεται ο ενσταυλισµός των ζώων σε κινητές καλύβες έτσι ώστε να είναι δυνατή 

η αλλαγή των θέσεων διαµονής των ζώων, κατά περίπτωση, αλλά να παρέχεται και η 

δυνατότητα βόσκησης φυσικών ή τεχνητών βοσκών ώστε να διασφαλιστεί η ευζωία 

των χοίρων και να µειωθεί το κόστος παραγωγής. Η οριοθέτηση των χώρων 

άσκησης και βόσκησης θα γίνεται µε ηλεκτροφόρους φράχτες και έτσι θα είναι εφικτή 

η εφαρµογή της περιτροπικής βόσκησης. Εκτός των άλλων, κατά το σχεδιασµό µιας 

µικρής χοιροτροφικής µονάδας θα πρέπει να λαµβάνονται πάντα υπόψη τα εξής: 

� Το κόστος ενσταυλισµού θα πρέπει να είναι χαµηλό, αποφεύγοντας τις βαριές 

δαπανηρές κατασκευές, τα δαπανηρά συστήµατα αερισµού και αποκοµιδής της 

κόπρου (υψηλό κόστος εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων αλλά και υψηλό 

ενεργειακό κόστος λειτουργίας αυτών). 

� Το χαµηλό κόστος διατροφής, εκµεταλλευόµενοι τις ζωοτροφές της περιοχής, 

αποφεύγοντας, όσο είναι δυνατόν, τα έξοδα καλλιέργειας, συγκοµιδής, 

αποθήκευσης, κ.λ.π. 

� Η δυνατότητα καλλιέργειας φυτών καταλλήλων για το σκοπό αυτό αλλά και η 

δυνατότητα εφαρµογής της περιτροπικής βόσκησης. 

� Η δυνατότητα προώθησης στη κατανάλωση υψηλών προδιαγραφών βιολογικών 

προϊόντων, και εποµένως µεγαλύτερη απόδοση του κεφαλαίου που θα 

επενδυθεί. 

Καλύβες για γαλουχούσες σύες και χοιρίδια (20 σύες)  µέχρι το ζωντανό βάρος των 

20kg. 

Οι σύες θα ενσταυλίζονται ατοµικά σε 11 κινητά καταφύγια (καλύβες) που θα είναι 

τοποθετηµένα µέσα στο χώρο άσκησης. Εφόσον εφαρµόζεται το σύστηµα διατροφής 
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στη βοσκή οι καλύβες θα τοποθετούνται εντός αυτής. Ο χώρος άσκησης περιορίζεται 

µε ηλεκτροφόρο φράχτη. Συνήθως ανά στρέµµα τοποθετούνται 2–3 καλύβες 

(χωριζόµενες επίσης µε ηλεκτροφόρο φράχτη), λαµβάνεται όµως η πρόνοια να έχουν 

όλες επαφή µε το χώρο παράθεσης της τροφής. Η συς θα οδηγείται στη καλύβα 10 

περίπου µέρες πριν από το τοκετό και ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες και τη 

πορεία ανάπτυξης των χοιριδίων θα απογαλακτίζεται σε 35–42 µέρες. Μετά την 

αποµάκρυνση και των χοιριδίων, η καλύβα θα απολυµαίνεται και θα τοποθετείται σε 

άλλο χώρο άσκησης ή βοσκής. Η καλύβα εσωτερικά θα πρέπει να έχει θέσεις 

προφύλαξης, κατάκλισης, τροφοδοσίας και υδροδότησης των χοιριδίων. 

Οι εσωτερικές της διαστάσεις είναι 2,8m µήκος x 2,5m πλάτος και το καθαρό της 

ύψος 1,5 –2,0m. Κατά µήκος της µίας πλευράς της (2,8m) κατασκευάζεται κινητό 

διαχωριστικό τοίχωµα προστασίας (µέχρι την οροφή) των χοιριδίων, που θα απέχει 

από τη τοιχοποιία 0,5–0,55m και από το δάπεδο 0,4–0,45m (διέλευση χοιριδίων). 

Στον δηµιουργούµενο χώρο ανάπαυσης των χοιριδίων τοποθετείται ταΐστρα και 

µικρό δοχείο µε ποτίστρα.  

Είναι δυνατή η τοποθέτηση κινητής µονωτικής ψευδοροφής για το περιορισµό του 

ύψους αυτού (θέρµανση χώρου). Το διαχωριστικό αυτό τοίχωµα είναι κινητό για να 

µπορεί να αποµακρύνεται και να ελευθερώνεται ο χώρος µετά τον απογαλακτισµό 

και την αποµάκρυνση της συός. Από την αντίθετη πλευρά τοποθετούνται κάγκελα 

ασφαλείας των χοιριδίων (κατάκλιση συός). Η πόρτα εισόδου έχει πλάτος 0,8m.Το 

δάπεδο κινητό, από ξυλεία, µε µικρά ανοίγµατα (στράγγισµα υγρών) που στρώνεται 

µε άφθονη στρωµνή. 

Η τροφή της χοιροµητέρας παρατίθεται στον εξωτερικό χώρο, σε ειδική τοποθεσία, 

µαζί µε τις άλλες χοιροµητέρες, στον ίδιο επίσης χώρο τοποθετείται και η 

υδροδότηση (δοχείο ή βαρέλι µε ενσωµατωµένες ποτίστρες).  

Καλύβες για σύες ξηράς περιόδου, έγκυες, ζώα αντικατάστασης και κάπρους.  

Θα χρειαστούν 4 καλύβες εσωτερικών διαστάσεων 4,0x2,5m η καθεµία, ιδίας 

κατασκευής µε τις προηγούµενες, για κάθε οµάδα 4–5 ζώων. Η καλύβα δεν θα έχει 

δάπεδο και όπου στήνεται θα τοποθετείται άχυρο στρωµνής. Οι κάπροι θα 

ενσταυλίζονται ατοµικά σε 2 καλύβες των 2,8x2,5m. 

Καλύβες προπάχυνσης-πάχυνσης  

Θα χρειαστούν 4 καλύβες εσωτερικών διαστάσεων 6,0x2,5m η καθεµία, ιδίας 

κατασκευής µε αυτές της ξηράς περιόδου, για κάθε οµάδα των 15 ζώων. 
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∆εν απαιτούνται εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων αφού αυτά θα παράγονται 

κατά τη βόσκηση και θα διασπείρονται σε µεγάλη έκταση µε τρόπο φυσικό από τα 

ίδια τα ζώα. 

∆απάνες κατασκευής 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι και υλικά κατασκευής µιας καλύβας (ξυλεία, άχυρο µε 

λαµαρίνα ή ξύλα, µονωτικά panels ή συνδυασµός αυτών), αυτό όµως εξαρτάται από 

τις τοπικές συνθήκες και τις απόψεις των παραγωγών. Ίσως η καλύτερη λύση είναι η 

καλύβα να κατασκευαστεί από ξύλο βιδωµένο επάνω σε µεταλλικά πλαίσια και να 

είναι δυνατή η µεταφορά της µε τον ανυψωτικό κουβά του τρακτέρ. Το συνολικό 

κόστος των 27 καλυβών υπολογίζεται στα 45.000 €, του πρόσθετου εξοπλισµού 

(κινητές ταΐστρες, ποτίστρες και ηλεκτρικοί φράκτες) στα 5.000 € και των 20 συών 

στα 10.000 €. Το ετήσιο κόστος τροφών είναι 35.000 €, των ζώων αντικατάστασης 

στα 5.000 € και των άλλων λειτουργικών εξόδων (εργατικά, κτηνίατρος, κ.λ.π.) στα 

20.000€. 

Το κόστος της µονάδας εκτιµάται σε 60.000-63.000 €. 

 

Κατηγορία ∆απάνης Εκτιµώµενο Κόστος (€) 

Χωµατουργικά 3.000 – 5.000 

Κτιριακές εγκαταστάσεις 45.000 

Εξοπλισµός 5.000 

Μελέτη & άδεια 2.000 – 3.000 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων 5.000 

Σύνολο 60.000 – 63.000 

 

Το κόστος παραγωγής µπορεί να µειωθεί σηµαντικά µε:  

� Προσωπική εργασία. 

� Ίδιας παραγωγής ζωοτροφών –τεχνητών λειµώνων. 

� Ίδια εκµετάλλευση µε κρεοπωλείο, στοιχειώδες αλλαντοποιείο, κ.λ.π.  

� Πιστοποίηση κρέατος (υψηλότερη τιµή πώλησης). 
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Οργάνωση της παραγωγής 

Η παραµονή των συών στις καλύβες τοκετών θα είναι 8 εβδοµάδες, στη συνέχεια 

αυτές θα αποµακρύνονται (απογαλακτισµός στις 5-6 εβδοµάδες) και τα χοιρίδια θα 

παραµένουν στις καλύβες άλλες τρεις (3) εβδοµάδες. Οι σύες θα µεταφέρονται στις 

καλύβες ξηράς περιόδου όπου θα παραµένουν για 19 εβδοµάδες. Τα νεαρά χοιρίδια 

θα παραµένουν στις καλύβες προπάχυνσης-πάχυνσης για 18 εβδοµάδες ως τη 

σφαγή τους. Η παραµονή των χοίρων σε κελιά. Η περίοδος σφαγής των χοίρων θα 

είναι κατανεµηµένη σε όλη τη διάρκεια του έτους.  

2.1.5 Μεταποίηση – Πώληση κρέατος 

Τα µοσχάρια θα σφάζονται σε επίσηµο σφαγείο και η περαιτέρω επεξεργασία τους 

πρέπει να γίνεται σε τεµαχιστήρια - συσκευαστήρια - αλλαντοποιεία που να πληρούν 

τις προβλεπόµενες από τους κανονισµούς υγειονοµικές προϋποθέσεις. Τα ίδια 

ακριβώς ισχύουν και για τα αρνιά-κατσίκια, τα ενήλικα πρόβατα και γίδια, τους 

χοίρους και όποιο άλλο ζωικό είδος µπορεί να εκτρέφεται στα αγροκτήµατα αυτά. 

Ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης, ο µεταποιητικός χώρος µπορεί να είναι 

ιδιόκτητος, συνεταιριστικός (µιας οµάδας παραγωγών) ή να µισθώνονται ιδιωτικοί 

χώροι. Απαιτείται σε κάθε περίπτωση συγκεκριµένη µελέτη σκοπιµότητας και 

βιωσιµότητας επειδή οι σχετικές δαπάνες δεν είναι καθόλου αµελητέες.  

Η πώληση των προϊόντων αυτών µπορεί να γίνει είτε από ειδικό χώρο που θα 

διαµορφωθεί σε κάθε αγρόκτηµα, είτε από κάποιο κεντρικό σηµείο, το οποίο µπορεί 

να είναι και πάλι ιδιωτικό, συνεταιριστικό ή και δηµοτικό (στα πλαίσια µιας 

κεντρικότερης προσπάθειας προώθησης της δραστηριότητας). Στον ίδιο χώρο 

µπορούν να πωλούνται το χοιρινό κρέας και τα τυριά που παρασκευάζονται στα 

αγροκτήµατα, όπως και πλήθος άλλων προϊόντων που παράγονται εκεί (µέλι, 

βότανα, όσπρια, µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα π.χ. ζυµαρικά, κ.λ.π.).  

Το κόστος της µονάδας εκτιµάται σε 235.000 €. 

Κατηγορία ∆απάνης Εκτιµώµενο Κόστος (€) 

∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου 5.000 

Κτιριακά 160.000 

Μηχανήµατα & εξοπλισµός 40.000 

Μονάδα επεξεργασίας λυµάτων 20.000 

Μελέτη & άδεια 10.000 

Σύνολο 235.000 
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2.1.6 Αγροτουριστικό κατάλυµα 

Μέσα στο χώρο του αγροκτήµατος προτείνεται η κατασκευή ενός κτιρίου το οποίο θα 

παρέχει υποδοµές διανυκτέρευσης και εστίασης. Το κτίριο θα είναι πολλαπλών 

χρήσεων λειτουργώντας και ως χώρος εκδηλώσεων και προώθησης – προβολής 

των τοπικών παραγόµενων προϊόντων. Αναλυτικά οι χώροι του κτιρίου προβλέπεται 

να είναι: 

� Υπόγειο εµβαδού 340m2 περίπου όπου θα υπάρχουν η αίθουσα εκπαίδευσης, οι 

χώροι εκδηλώσεων, οι βοηθητικοί και αποθηκευτικοί χώροι. 

� Ισόγειο εµβαδού 350m2 όπου θα υπάρχει ο χώρος υποδοχής, η αίθουσα 

εστίασης, το γραφείο διοίκησης, ο χώρος έκθεσης και πώλησης των προϊόντων 

του αγροκτήµατος. 

� Όροφος εµβαδού 340m2 όπου θα κατασκευαστούν 10 δωµάτια περίπου. 

Το κόστος της µονάδας εκτιµάται σε 550.000 €. 

Κατηγορία ∆απάνης Εκτιµώµενο Κόστος (€) 

∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου 5.000 

Κτιριακά 380.000 

Μηχανήµατα & εξοπλισµός 150.000 

Ειδικές εγκαταστάσεις 5.000 

Μελέτη & άδεια 10.000 

Σύνολο 550.000 

 

2.1.7 Γεωργικές καλλιέργειες 

Στην ευρύτερη περιοχή µπορούν να αναπτυχθούν βιολογικές γεωργικές 

εκµεταλλεύσεις οι οποίες θα καλύψουν ένα σηµαντικό ποσοστό των αναγκών 

εκτροφής των ζωικού κεφαλαίου αλλά και θα αποτελέσουν πρόσθετη πηγή 

εισοδήµατος µε την πώληση είτε διάφορων οπωροκηπευτικών προϊόντων, είτε 

µεταποιηµένων προϊόντων όπως ζυµαρικά, γλυκά κουταλιού, µαρµελάδες κ.λ.π. 

Τα βασικότερα είδη που µπορούν να καλλιεργηθούν στην περιοχή είναι τα σιτηρά, το 

κριθάρι, ο βίκος, η µηδική και διάφορα κηπευτικά. Επιπλέον, υπάρχει υψηλό 

ποσοστό βιολογικών βοσκοτόπων γεγονός που διασυνδέει τη βιολογική κτηνοτροφία 

µε τη γεωργία. 
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Η εκτίµηση της οικονοµικότητας και αποδοτικότητας των γεωργικών αυτών 

εκµεταλλεύσεων είναι σύνθετη διαδικασία και αποτελεί προϊόν εξειδικευµένης 

οικονοµοτεχνικής µελέτης. Μια απλή εκτίµηση των στοιχείων αυτών είναι ότι όλα 

σχεδόν τα είδη έχουν υψηλή τελική τιµή διάθεσης στην αγορά (κατά πολύ υψηλότερη 

από τα συµβατικά είδη) παρόλο το υψηλό κόστος παραγωγής και τις προδιαγραφές 

που πρέπει να τηρούνται. 

Το συνολικό κόστος του ολοκληρωµένου αγροκτήµατος του Μοντέλου Α εκτιµάται 

σε 1.850.000 €. 

Κατηγορία ∆απάνης Εκτιµώµενο Κόστος (€) 

Κτιριακά 1.120.000 

Εξοπλισµός 385.000 

Ειδικές Εγκαταστάσεις 40.000 

Μεταφορικά Μέσα 100.000 

Αγορά Τεχνογνωσίας 5.000 

Η/Υ και Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός 20.000 

Λοιπός Εξοπλισµός 30.000 

∆ιαµόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου 50.000 

Έργα Υποδοµής 50.000 

Μελέτες και Συµβουλευτικές Υπηρεσίες 50.000 

Σύνολο 1.850.000 
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2.2 Αναµενόµενα αποτελέσµατα και συνέπειες από τη λειτουργία του 
πρότυπου αγροκτήµατος 

Στο ολοκληρωµένο αγρόκτηµα συνυπάρχουν και ολοκληρώνονται και οι τρεις τοµείς 

της οικονοµίας, όπου παράγονται ποιοτικά προϊόντα, τα οποία τυποποιούνται ή ένα 

µέρος αυτών και πωλούνται στους τουρίστες επισκέπτες µέσα στο αγρόκτηµα ή και 

έξω από αυτό. Επιδιώκεται ο συνδυασµός της κτηνοτροφικής µε τη γεωργική 

παραγωγή µε βασικό πλεονέκτηµα την προσφορά µεγάλης ποικιλίας προϊόντων που 

θα µπορεί να καλύψει τις ανάγκες των επισκεπτών. 

Η λειτουργία του ολοκληρωµένου αγροκτήµατος θα συµβάλλει στην ανάδειξη των 

ήδη παραγόµενων αγροτικών προϊόντων της περιοχής τα οποία µπορεί να µην είναι 

ευρύτερα γνωστά αλλά συντελούν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της τοπικής 

οικονοµίας και παράλληλα θα ενισχύσει τη δηµιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης, 

εκτός του πρωτογενή τοµέα, καθώς και τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη 

συγκράτηση και αύξηση του πληθυσµού και των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην 

περιοχή. 

Το ολοκληρωµένο αγρόκτηµα θα συµβάλλει στην κάλυψη του κενού που υπάρχει 

συνήθως στις ορεινές περιοχές, µε τον αποµονωµένο χαρακτήρα, το οποίο 

συνίσταται στη δυσανάλογα µεγάλη τουριστική ανάπτυξη και τη µικρή προσφορά του 

αγροτικού τοµέα στην ανάπτυξη αυτή.   

Εν γένει, η λειτουργία του ολοκληρωµένου αγροκτήµατος εντάσσεται στη λογική της 

καινοτοµίας για την αγροτική ανάπτυξη που επηρεάζεται σηµαντικά από τα ενδογενή 

χαρακτηριστικά. Άλλωστε η καινοτοµία είναι µοχλός των απαραίτητων αλλαγών και 

προσαρµογών για µια βιώσιµη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και ιδιαίτερα 

αυτών των ορεινών. Βάσει και µέσο για την επίτευξη των ανωτέρω είναι το τοπικό 

αγροτικό δυναµικό, η επιχειρηµατικότητα στον αγροτικό τοµέα, η ανάπτυξη των 

υποδοµών και το χαµηλό κόστος παραγωγής. 

Ένα σηµαντικό κοµµάτι στις δραστηριότητες του ολοκληρωµένου αγροκτήµατος θα 

είναι η παροχή υπηρεσιών που θα στηρίζεται στον τουρισµό και ειδικότερα στον 

αγροτοτουρισµό. Ο αγροτοτουρισµός έχει τη µορφή της συµπληρωµατικής ενίσχυσης 

του οικογενειακού αγροτικού εισοδήµατος και συντελεί αποφασιστικά στη µείωση της 

αγροτικής εξόδου και τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσµού. Επισηµαίνεται ότι σε 

κάθε περίπτωση, ο αγροτουρισµός δεν αποτελεί πανάκεια, ούτε παρέχει τη 

δυνατότητα επίλυσης των οικονοµικών και κοινωνικών προβληµάτων των 

περισσότερων αγροτικών περιοχών. Όµως, αποτελεί µια εναλλακτική προσέγγιση 

στο πρόβληµα της αναπτυξιακής τους στασιµότητας που µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
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κατάλληλα για δροµολόγηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών µε στόχο την 

αναζωογόνηση και την οικονοµική και κοινωνική ανασυγκρότηση του τοπικού ιστού 

των περιοχών. Ως εκ τούτου, ο αγροτουρισµός, κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις, 

µπορεί να αποτελέσει µια κατάλληλη στρατηγική για την τοπική ανάπτυξη και να 

συµβάλλει στην ενδογενή ολοκληρωµένη ανάπτυξη που δένει αρµονικά µε τις άλλες 

οικονοµικές δραστηριότητες κάθε περιοχής και να αποτελέσει ουσιαστική 

αναπτυξιακή παράµετρο στα προγράµµατα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. 

Μέσα από τις προβλεπόµενες αγροτουριστικές δραστηριότητες στοχεύεται: 

� Ο συνδυασµός συνεργασίας των τριών τοµέων της παραγωγής (πρωτογενούς, 

δευτερογενούς και τριτογενούς). 

� Η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικολογικών επιβαρύνσεων. 

� Η άνοδο του οικονοµικού επιπέδου της περιοχής και η συµπλήρωση του τοπικού 

εισοδήµατος, καθώς και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας του 

αγροτικού πληθυσµού. 

� Η διασφάλιση και η δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης µε θετικές επιδράσεις 

στη συγκράτηση του τοπικού πληθυσµού.  

� Η βελτίωση και διάθεση των τοπικών και γεωργικών προϊόντων, καθώς και η 

γνωριµία τους µε το κοινό. 

� Η διατήρηση, η προβολή και η αξιοποίηση της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής 

κληρονοµιάς. 

� Η γνωριµία µε τη φύση και ψυχολογική ικανοποίηση και ανάταση του επισκέπτη 

από την επαφή του µε αυτή. 

� Η ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσµού µε την ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων σε περιοχές που µέχρι σήµερα παρέµεναν αναξιοποίητες, ενώ 

στην πραγµατικότητα διαθέτουν δυναµική ανάπτυξης. 

Η λειτουργία του καταλύµατος θα συµβάλλει στην αξιοποίηση της συγκριτικής 

ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας µε παράλληλο στόχο την επίτευξη της 

κοινωνικής και οικονοµικής λειτουργίας και της βελτίωσης της οργάνωσης του 

αγροτουριστικού προϊόντος.  

Επιπλέον, οι δυνατότητες ανάπτυξης του κλάδου της βιολογικής κτηνοτροφίας και 

γεωργίας στην περιοχή είναι αρκετές λόγω του ελάχιστου ανταγωνισµού που έχει ο 

εν λόγω κλάδος, των ιδανικών γεωµορφολογικών χαρακτηριστικών για την ανάπτυξη 



Ο∆ΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ 

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ 

 28 

ελεύθερων ή µη συµβατικών εκµεταλλεύσεων αρκετά µεγάλου µεγέθους και των 

σηµαντικών οικονοµικών αποδόσεων των παραγόµενων προϊόντων (κρέας, γάλα, 

κ.λ.π.) 

Το ολοκληρωµένο αγρόκτηµα λοιπόν, ενσωµατώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά 

που θα προσδώσουν σηµαντική αναπτυξιακή ώθηση στην περιοχή στον τοµέα της 

αγροτικής επιχειρηµατικότητας. Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα που εκτιµάται ότι θα 

προκύψουν από τη λειτουργία του ολοκληρωµένου αγροκτήµατος είναι: 

� Η ενθάρρυνση ανάληψης επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας στον πρωτογενή τοµέα 

εστιασµένης στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία. 

� Η παραγωγή και εµπορία προϊόντων µε προδιαγραφές ποιότητας και προϊόντων 

ΠΓΕ, ΠΟΠ. 

� Η παράλληλη ανάπτυξη αγροτουριστικής δραστηριότητας και η δηµιουργία 

υποδοµών εστίασης και φιλοξενίας µέσα στα αγροκτήµατα. 

� Η δηµιουργία συνεργασιών και δικτύων για την προώθηση των τοπικών 

παραγόµενων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Τέλος, το ολοκληρωµένο αγρόκτηµα, στο πλαίσιο των σηµερινών κοινωνικο-

οικονοµικών συνθηκών και εξελίξεων, κρίνεται ως ένας από τους πλέον κατάλληλους 

τρόπους αντιµετώπισης των προβληµάτων στις περισσότερο περιθωριοποιηµένες 

περιοχές και περιθωριοποιηµένα κοινωνικά στρώµατα ή οµάδες, κατάσταση στην 

οποία βρίσκονται οι περισσότερες περιοχές της Πίνδου. Τα ολοκληρωµένα 

αγροκτήµατα σχετίζονται ή µάλλον είναι ταυτόσηµα µε την αξιοποίηση των τοπικών 

πλουτοπαραγωγικών πηγών, γεγονός το οποίο συµβάλλει στη δηµιουργία της 

προσφοράς, βγάζοντας στην επιφάνεια θελκτικά προϊόντα ποιότητας που είναι 

διαφορετικά από τα συνηθισµένα που κυκλοφορούν στην αγορά. Αυτόν τον στόχο 

έχουν τα ολοκληρωµένα αγροκτήµατα. Με επενδύσεις περιορισµένου ρίσκου η 

πλειοψηφία των δράσεων αξιοποίησης των τοπικών πλουτοπαραγωγικών πηγών 

καταγράφονται σε µία υγιή οικονοµική λογική διότι αναφέρεται σε µια ισορροπηµένη 

πρόοδο προσφοράς και ζήτησης.   

 

 

 


