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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ημερίδα με θέμα: 

 «Βιώσιμη Κτηνοτροφία και Περιβαλλοντική Διαχείριση » 

 

Το Παράρτημα Ηπείρου – Νήσων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 

διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Βιώσιμη Κτηνοτροφία και Περιβαλλοντική Διαχείριση» η 

οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016 και ώρα 10:30π.μ. στο 

Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Ηπείρου (Ναπ. Ζέρβα 28-30, 2ος όροφος, εντός Στοάς 

Σάρκα). 

Η περίοδος είναι κρίσιμη και για την ελληνική κτηνοτροφία με την τιμή του γάλακτος 

να είναι σε συνεχή πτώση και ενώ η Πολιτεία ακόμα δεν έχει διευθετήσει σοβαρά ζητήματα, 

όπως είναι τα οριστικά δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης και η κατανομή των βοσκοτόπων.  

Στην ημερίδα θα αναπτυχθούν θέματα που απασχολούν χρόνια τον κλάδο: 

 Η διαδικασία και τα προβλήματα αδειοδότησης σταβλικών εγκαταστάσεων που η 

τελευταία προθεσμία τακτοποίησης τους βαίνει προς τη λήξη χωρίς να έχουν δοθεί 

ουσιαστικές λύσεις. 

 Οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για τη διαχείριση πτηνοκτηνοτροφικών αποβλήτων, τα 

οποία αντί για περιβαλλοντικό πρόβλημα μπορούν να είναι μια πρόσθετη πηγή 

εισοδήματος για τις εκμεταλλεύσεις. 

 Οι νέες δυνατότητες που προσφέρονται για την οικοτεχνική παραγωγή γαλακτοκομικών 

προϊόντων με στόχο οι κτηνοτρόφοι να καρπωθούν την υπεραξία των προϊόντων τους. 

 Τέλος, ενώ μέχρι τώρα οι κτηνοτρόφοι έχουν συνηθίσει να αντιμετωπίζουν προβλήματα 

σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, θα παρουσιαστούν δράσεις που προωθούν 

αμοιβαία το συμφέρον της κτηνοτροφίας και της φύσης. 

Στόχος, πέραν της ενημέρωσης των συμμετεχόντων, είναι μέσω του διαλόγου να 

καταγραφούν προτάσεις που θα υποβληθούν στα αρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες. 

 



Το πλήρες πρόγραμμα της ημερίδας έχει ως εξής: 

10:30 – 11:00 Προσέλευση - Εγγραφές 

11:00 - 11:15 Έναρξη, (χαιρετισμοί επισήμων & ανακοινώσεις) 

11:15 - 11:30 «Διαδικασία και προβλήματα αδειοδότησης σταβλικών εγκαταστάσεων» 

Θεόδωρος Κορωναίος, Γεωπόνος  - Μελετητής 

11:30 - 11:45 «Βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για τη διαχείριση πτηνοκτηνοτροφικών 

αποβλήτων» 

Γεώργιος Τσακανίκας, Κτηνίατρος, Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιου Κτηνιατρικού 

Συλλόγου – Παράρτημα Ηπείρου 

11:45 – 12:00 «Προϋποθέσεις  έγκρισης και όροι λειτουργίας μονάδων βιοαερίου που 

μετασχηματίζουν ζωικά  υποπροϊόντα» 

Ευθαλία Οικονόμου, Κτηνίατρος, MSc Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων, 

Περιφέρειας Ηπείρου – Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  

Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων – Τμήμα Κτηνιατρικής 

12:00 – 12:15 «Εφαρμογή της Κοινοτικής Νομοθεσίας σχετικά με τις μικροβιολογικές 

αναλύσεις των Ζωικών Υποπροϊόντων από το Κτηνιατρικό Εργαστήριο 

Ιωαννίνων» 

Ιωάννα Αποστόλου, Δρ. Κτηνίατρος Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Ιωαννίνων ΥΠΑΑΤ 

12:15 – 12:30 «Θεσμικό  πλαίσιο για την ιδιοπαραγωγή  γαλακτοκομικών προϊόντων  στην 

κτηνοτροφική εκμετάλλευση» 

Λαμπρινή Σταμούλη, Κτηνίατρος Περιφέρειας Ηπείρου – Δ/νση Αγροτικής 

Οικονομίας & Κτηνιατρικής  Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων – Τμήμα 

Κτηνιατρικής 

12:30 – 11:45 «Η κτηνοτροφία ως εργαλείο διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» 

Φωτιάδης Γεώργιος, Δασολόγος - Φυτοκοινωνιολόγος & Δρ. Ρήγας Τσιακίρης, 

Δασολόγος, PhD, MSc Οικολογίας 

12:45 – 13:30 Συζήτηση - Συμπεράσματα 

 

 

 

 

Από το Παράρτημα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.Ε Ηπείρου - Νήσων 


