
 

    

 

 

 

Αζήλα, 5 Γεθεκβξίνπ 2019 

ΔΡΩΣΗΗ 

 

 
Πξνο ηνλ θ. Τπνπξγό Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκωλ 

 

Θέκα: «Δθηξνθή γνπλνθόξωλ δώωλ ζηελ Διιάδα» 

 
Δίλαη γλσζηό όηη ζηε ρώξα καο ιεηηνπξγνύλ δεθάδεο κνλάδεο εθηξνθήο 
γνπλνθόξσλ δώσλ, ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην 
γεσγξαθηθό ηξίγσλν Κνδάλεο-Σηάηηζηαο-Καζηνξηάο. Τν Υπνπξγείν 
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο επέδεημε, σο ζήκεξα, κηα πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ κε ηελ παξνρή επηδνηήζεσλ αιιά θαη ηελ 
έληαμε ησλ γνπλνπαξαγσγώλ ζην λόκν γηα ηελ θηελνηξνθία. 
 
Όκσο είλαη επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλν όηη ηα δώα απνηεινύλ 
ζπλαηζζαλόκελα θαη λνήκνλα πιάζκαηα. Η εθηξνθή θαη ζαλάησζή ηνπο 
σο είδε πνιπηειείαο θαη πξντόληα ηεο κόδαο απνηειεί πξάμε εζηθά 
απαξάδεθηε. Τα δώα απηά πεξλνύλ κηα ζύληνκε θαη άζιηα δσή ζε κηθξά 
ζπξκάηηλα θινπβηά αληηκεησπίδνληαο ζπρλά πξνβιήκαηα λνζεξόηεηαο 
όπσο αδπλακία νζηώλ ιόγσ έιιεηςεο άζθεζεο, έληνλεο ζηεξενηππηθέο 
ζπκπεξηθνξέο/επαλαιακβαλόκελεο θηλήζεηο γηα κεγάια ρξνληθά 
δηαζηήκαηα, δαγθώκαηα ηεο γνύλαο ή αθόκε θαη απηναθξσηεξηαζκό ηεο 
νπξάο ή ησλ άθξσλ. 
 
Πέξα από ην εζηθό δήηεκα ηεο ζαλάησζεο δώσλ γηα ηε γνύλα ηνπο, 
ζεκαληηθή είλαη ε απεηιή ηεο γνπλνπαξαγσγήο ηόζν γηα ην πεξηβάιινλ 
όζν θαη γηα ηε δεκόζηα πγεία, θαζώο ζηελ θαηεξγαζία γνύλαο 
ρξεζηκνπνηνύληαη ηνμηθέο θαξθηλνγόλεο νπζίεο πνπ κέζσ ησλ απνβιήησλ 
ηεο εθηξνθήο ησλ δώσλ, δηαρένληαη ζην πεξηβάιινλ. 
 
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη πξόζθαηα ε Ννξβεγία πξνρώξεζε ζηελ 
απαγόξεπζε ησλ κνλάδσλ εθηξνθήο γνπλνθόξσλ δώσλ κε κηα πεξίνδν 
πξνζαξκνγήο σο ην 2025. Η Ννξβεγία έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζε έλαλ 
απμαλόκελν αξηζκό ρσξώλ πνπ απαγόξεπζαλ ηελ εθηξνθή γνπλνθόξσλ 
όπσο ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ε Απζηξία, Σινβελία, Κξναηία, 
Λνπμεκβνύξγν, Γεξκαλία, Γαλία (Αιεπνύδεο), Οιιαλδία (Αιεπνύδεο) θαη ε 
Σνπεδία. Δπίζεο ε Ιζπαλία έρεη πξνρσξήζεη ζηελ απαγόξεπζε 
θαηαζθεπήο λέσλ κνλάδσλ εθηξνθήο, ελώ ζηελ Ιαπσλία εθαξκόζηεθε ην 
ίδην κέηξν  θαη νδήγεζε ζην θιείζηκν ηεο ηειεπηαίαο κνλάδαο εθηξνθήο ην 
2016.   

  

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

162

Ημερομ. Κατάθεσης:

6/10/2020



 
Με βάζε ηα παξαπάλω εξωηάηαη ν θ. Τπνπξγόο: 

 
1. Πνηνο είλαη ν αξηζκόο: α) ησλ κνλάδσλ εθηξνθήο θαη β) ησλ κνλάδσλ 

κεηαπνίεζεο γνπλνθόξσλ δώσλ ζηε ρώξα καο ζήκεξα θαη πνηα είλαη ε 
αξηζκεηηθή εμέιημή ηνπο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία; 

2. Πνηα είλαη ηα είδε ησλ γνπλνθόξσλ δώσλ πνπ εθηξέθνληαη ζήκεξα ζηε 
ρώξα καο, πνηνο είλαη ν αξηζκόο ηνπο θαη πώο έρεη εμειηρζεί ν αξηζκόο 
απηόο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία; 

3. Πνηεο κέζνδνη ζαλάησζεο γνπλνθόξσλ δώσλ θαη πνηεο ζπγθεθξηκέλεο 
νπζίεο επεμεξγαζίαο ηεο γνύλαο ρξεζηκνπνηνύληαη ζηε ρώξα καο; 

4. Πνην είλαη ην ύςνο ησλ επηδνηήζεσλ, θαη’ έηνο, πνπ δόζεθαλ από ην 
Υπνπξγείν θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε 
ιεηηνπξγία κνλάδσλ εθηξνθήο γνπλνθόξσλ δώσλ; 

5. Πξνηίζεηαη ην Υπνπξγείν ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζπλαξκόδηα Υπνπξγεία 
λα επεμεξγαζηεί ζπγθεθξηκέλν ζρέδην δίθαηεο κεηάβαζεο ηεο Γπηηθήο 
Μαθεδνλίαο από ηελ νηθνλνκία ηεο γνύλαο; 

 
 

Ο Δξωηώλ Βνπιεπηήο 

 

Κξίηωλ Αξζέλεο                  




