
H  
προβατοτροφία είναι ένας από τους σημαντικό-
τερους και παραδοσιακούς τομείς της Ελληνι-
κής ζωικής παραγωγής με ιδιαίτερη σπουδαι-
ότητα για τις λιγότερο οικονομικά ευνοημένες 
και ορεινές περιοχές της χώρας. Τα γεωμορ-
φολογικά και κλιματικά γνωρίσματα της Ελλά-
δας αποδεικνύονται ιδιαίτερα ευνοϊκά για την 

εκτροφή των προβάτων προσδίδοντας στα προϊόντα τους ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά.  

Η Ελληνική προβατοτροφία είναι 
3η στην Ευρώπη σε ζωικό πλη-
θυσμό (8.686.117 ζώα κατανεμη-
μένα σε 94.448 εκμεταλλεύσεις, 
Elstat 2013) ενώ η κατά κεφα-
λήν κατανάλωση  πρόβειου κρέ-
ατος στη χώρα μας (245,5 χιλιά-
δες τόνοι το 2014, ICAP) είναι η 
μεγαλύτερη ανάμεσα στα υπό-
λοιπα κράτη - μέλη της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. 

Αν και η προβατοτροφία θεωρείται ως ζωτικός τομέας της Ελλη-
νικής κτηνοτροφίας το δυναμικό της δεν έχει αξιοποιηθεί πλή-
ρως με αποτέλεσμα η βιωσιμότητα πολλών κτηνοτρόφων να 
είναι επισφαλής. 
Η δομή της ελληνικής προβατοτροφίας είναι στραμμένη στη 
γαλακτοπαραγωγή. Οι προβατοτρόφοι δίνουν πολύ μεγάλη 
σημασία στην παραγωγή του γάλακτος και μικρή στην παρα-
γωγή κρέατος. Η παραγόμενη ποσότητα γάλακτος χρησιμοποι-
είται κατά κύριο λόγο για την παραγωγή της φέτας και κατά 
δεύτερο γιαούρτης ή άλλων προϊόντων. 
Στη διαμόρφωση της ακαθάριστης προσόδου στις προβατοτρο-
φικές εκμεταλλεύσεις, με τις ισχύουσες τα τελευταία χρόνια 
τιμές, συμμετέχει κατά 80% περίπου η αξία του γάλακτος και 
κατά 20% η αξία του κρέατος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η κερ-
δοφορία και των προβατοτροφικών μονάδων να είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την τιμή του γάλακτος.
Η παραγωγή κρέατος από την άλλη αντιμετωπίζεται κυρίως ως 
ένα υποπροϊόν το οποίο εξαρτάται από την εποχική ζήτηση, ενώ 
ταυτόχρονα θεωρείται ανταγωνιστικό της γαλακτοπαραγωγής. 
Οι προβατοτρόφοι στην προσπάθεια τους να μεγιστοποιήσουν 
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την αρμεκτική περίοδο απομακρύνουν τα αρνιά αμέσως μετά 
τον απογαλακτισμό τους. Η παραγωγή κρέατος επομένως προ-
σανατολίζεται κυρίως γύρω από αρνιά, τα οποία πωλούνται ως 
ελαφριά σφάγια σε σχετικά υψηλές τιμές. Μόνο το 15% των 
αρνιών κατά μέσο όρο σε μια εκμετάλλευση δε σφάζεται μετά 
το πέρας του απογαλακτισμού και παχύνεται στο προβατοστά-
σιο με σκοπό την παραγωγή βαρύτερων σφάγιων.

Η κατανάλωση αρνιού στην Ελλάδα
Το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης αρνιού στην Ελλάδα 
συνδέεται με θρησκευτικές γιορτές, οπού το «αρνί σούβλας» 
έχει την τιμητική του.  Το προτιμώμενο βάρος σφαγίου για την 
περίπτωση αυτή είναι το ελαφρύ, μεταξύ 7 και 12 κιλά, το οποίο 
πωλείται με το κεφάλι και τα εντόσθια.  
Η πραγματοποίηση της πλειοψηφίας των τοκετών μεταξύ του 
τέλους Οκτωβρίου και αρχών Δεκεμβρίου οδηγεί στη μαζική 
προσφορά των αρνιών από την περίοδο των Χριστουγέννων 
μέχρι και τις απόκριες όπου εμφανίζονται και πιεστικές τάσεις 
στην αγορά. Η περίοδος μέγιστης κατανάλωσης είναι το Πάσχα 
που αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο της ετήσιας κατανά-
λωσης αρνιού, ενώ η αυξημένη ζήτηση την περίοδο αυτή καλύ-
πτεται και από εισαγωγές «ελαφρών σφαγίων» από χώρες του 
εξωτερικού. Η πρακτική αυτή της εποχικής προσφοράς προκα-
λεί σημαντικές διακυμάνσεις και στις τιμές διάθεσης. 
Η οικιακή κατανάλωση αρνιού περά από τις περιόδους αυτές 
είναι περιορισμένη ενώ οι κυριότεροι χώροι κατανάλωσης είναι 
τα τοπικά εστιατόρια. 
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αυξανόμενη τάση για την αγορά 
τεμαχίων από βαριά σφάγια. Η χρησιμοποίηση τους από ξενο-
δοχεία και εστιατόρια κατά την τουριστική περίοδο είναι ιδιαί-
τερα δημοφιλής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή σφά-
γιων από χώρες με μεγάλη παράδοση στη συγκεκριμένη κατη-
γορία, όπως η Νέα Ζηλανδία. 

Η εγχώρια παραγωγή αιγοπρόβειου κρέατος
Παρά τις αντιξοότητες η εγχώρια παραγωγή αιγοπρόβειου κρέ-
ατος ανήλθε στο ποσό των 40.000 τόνων το 2014, με αποτέλε-
σμα την αυτάρκεια του 76%. Η παραγωγή πρόβειου κρέατος 
στην Ελλάδα κατέχει την 4η θέση (πρώτη η Μεγάλη Βρετανία 
με 39%, δεύτερη η Ισπανία με 17,2%, τρίτη η Γαλλία με 11,8% 
και τέταρτη η Ελλάδα με 9,8%), και το κατσικίσιο κρέας κατέχει 
το πρώτο μέρος (1ο Ελλάδα με 55,4% , 2η Ισπανία με 17,9%, 
τρίτη η Γαλλία με 11,6%, 4ο Κύπρος με 5%).
Η αξία των εισαγωγών των πρόβειου κρέατος το 2014 ήταν 30,4 
εκ €, ενώ η αξία των εξαγωγών ήταν 20,8 εκ €.  (Elstat, 2014). 
Οι κύριοι εταίροι εισαγωγής για το 2014 ήταν η Νέα Ζηλανδία 
με 48%, η Ρουμανία με 14% και η ΠΓΔΜ και η Ισπανία με 12%. 
Οι κύριοι εξαγωγικοί εταίροι ήταν η Ιταλία (49%) και η Ισπα-
νία (34%). Ενώ η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα μαζί με τη Ρου-
μανία σε παραγωγή, βρίσκεται μόλις στην 9η θέση των εξαγω-
γών στην Ευρωπαική Ένωση (GEB Institutdel’Elevagebasedon
TradeMapdata). Ο χώρος των εξαγωγών επομένως μπορεί να 
αποτελέσει μια πολύ σημαντική προοπτική ανάπτυξης του κλά-
δου. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί η ύπαρξη νέων μη παρα-
δοσιακών αγορών, όπως οι αγορές στη Μέση και Άπω Ανα-
τολή καθώς και αγορών στην Ευρώπη, όπως αυτής του Hallal. 

Η μουσουλμανική κατανάλωση 
Χαρακτηριστική είναι η αύξηση του μουσουλμανικού πληθυσμού 
στην Ευρώπη που ταυτόχρονα αποτελεί ένα τεράστιο δυναμικό 
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Εικόνα1: Κατανομή του πληθυσμού των 
προβάτων στην EU-28, 2014. (Πηγή: Eurostat )
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στην αγορά του αρνίσιου κρέατος. Το πρόβειο κρέας αποτελεί μια 
κύρια  πηγή πρωτεΐνης για τους μουσουλμάνους καταναλωτές. 
Έτσι καθώς ο Μουσουλμανικός πληθυσμός της Ευρώπης ανα-
μένεται να αυξηθεί από 6% το 2010 σε 8% το 2030 αυξάνονται 
και οι ευκαιρίες για νέες αγορές. Η ευρωπαϊκή αγορά διαθέ-
τει  ένα δυναμικό 15,4 εκατομμύρια μουσουλμάνων καταναλω-
τών, ενώ με πληθυσμό 4,7 εκατομμύρια μουσουλμάνων, η Γαλ-
λία μπορεί να αποτελέσει για παράδειγμα μια  σημαντική ευκαι-
ρία αγοράς στην Ευρώπη.

Δυνατότητα ισχυροποίησης 
Η ελληνική προβατοτροφία έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί 
και να ισχυροποιήσει τη θέση της στην Ευρώπη. Η παραγωγή 
βαρύτερων σφαγίων μπορεί να αποτελέσει μια ακόμη οικονο-
μική διέξοδο για τον προβατοτρόφο εάν και εφόσον συνδυα-
στούν σωστά η παράδοση με τις απαιτήσεις της αγοράς για νέα 
προϊόντα γαστρονομίας. Προκειμένου να αυξηθεί το μερίδιο της 
αγοράς του αρνίσιου κρέατος θα πρέπει να υπάρξει η κατάλληλη 
στήριξη τόσο στον κτηνοτρόφο όσο και σε όλους όσους εμπλέ-
κονται στην αλυσίδα τυποποίησης, μεταποίησης και εμπορίας. 

Οι κυριότεροι τομείς που θα πρέπει να εστιάσει μια τέτοια προ-
σπάθεια είναι: 
• Η διαφοροποίηση των παραδοσιακών μεθόδων εκτροφής
• Η προσαρμογή της διατροφής για την παραγωγή σφάγιων με 
αποδεκτά από τα καταναλωτικό κοινό χαρακτηριστικά 
• Η συστηματική εκτίμηση και  ταξινόμηση σφάγιων για την 
ορθότερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση τους
• Η υιοθέτηση νέων μεθόδων κοπής
• Η τυποποίηση 
• Η έρευνα, προσδιορισμός νέων αγορών 
• Η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού 
• Η αποτελεσματική προώθηση στην αγορά    

Η δράση της Αμερικανικής Γεωργικής 

Σχολής Θεσσαλονίκης

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης είναι το κορυ-

φαίο ίδρυμα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στους τομείς της γεωρ-

γίας, των συστημάτων τροφίμων, των περιβαντολλογικών σπου-

δών και άλλων επιστημών ζωής συνδεδεμένων με την αειφορία 

του μέλλοντος. Ιδρύθηκε το 1904 ως ανεξάρτητος, μη κερδοσκο-

πικός οργανισμός από Αμερικάνους εκπαιδευτικούς και εφαρμό-

ζει μέχρι σήμερα τη μέθοδο «μαθαίνω κάνοντας» σε όλες τις βαθ-

μίδες τις εκπαίδευσης. 

Τα κύρια εκπαιδευτικά της τμήματα είναι η Πρωτοβάθμια Εκπαί-

δευση, η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο), η Σχολή 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Επαγγελματικό Λύκειο και Εκπαί-

δευση Ενηλίκων) και το Perrotis College of Agriculture, Environment 

and LifeSciences. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και οι συμβουλευ-

τικές υπηρεσίες που προσφέρονται σε ενήλικες μαθητές στοχεύ-

ουν στην ανάπτυξη καινοτόμων επαγγελματιών και επιχειρηματιών 

στον αγροδιατροφικό τομέα.                                              


