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Signed by Nature 

Το πιο πρόσφατο ευρωπαϊκό πρόγραμμα της Ε.Δ.Ο.Κ συμπληρώνει το Meet the 
Lamb και διευρύνει ακόμη περισσότερο την ενίσχυση της αιγοπροβατοτροφίας, ενώ 
στηρίζει τη στροφή των παραγωγών στην κρεοπαραγωγή. 

Αφορά Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης της Ευρωπαϊκής αειφόρου 
κρεοπαραγωγικής αιγο-προβατοτροφίας στην Ελλάδα, Γερμανία και Σουηδία (αγορές-
στόχος). 

Στόχος είναι να ευαισθητοποιήσει το κοινό-στόχος ενημερώνοντάς το σχετικά με τα 
πλεονεκτήματα και τις αξίες της αειφορίας της παραγωγής αιγο-πρόβειου κρέατος. 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα πρέπει να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των 
καταναλωτών, των επαγγελματιών και των διαμορφωτών της κοινής γνώμης στις αγορές-
στόχος κατά 5%.  

Οι ομάδες-στόχος θα ενημερωθούν για την ποιότητα και τις διαφορές Ευρωπαϊκής 
παραγωγής αιγοπρόβειου κρέατος – Εισαγωγής από τρίτες χώρες. 

Θα τονιστούν τα πλεονεκτήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, την οικονομία, την 
κοινωνική – πολιτιστική διάσταση αλλά και τις επιπτώσεις στην υγεία-ευζωία των ζώων.  

Περιβάλλον 

Στα πλεονεκτήματα συμπεριλαμβάνονται: 

- Διατήρηση βοσκοτόπων και βιοποικιλότητας. 

-Έλεγχος ανεπιθύμητης συγκέντρωσης βιομάζας με αποτέλεσμα τη μείωση των 
πυρκαγιών, πλημμυρών, διάβρωση εδαφών και την προστασία της χλωρίδας-πανίδας. 

- Οι βοσκότοποι συμβάλλουν στη μείωση του «φαινομένου του θερμοκηπίου» με την 
αποθήκευση άνθρακα στο έδαφος, υπό μορφή οργανικής ουσίας. 
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Οικονομία 

Στα πλεονεκτήματα συμπεριλαμβάνονται: 

- Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

- Ο νομαδικός τρόπος ζωής των βοσκών συμβάλλει στην προώθηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων σε απομακρυσμένες περιοχές. 

- Οι απομακρυσμένες περιοχές γίνονται τουριστικοί προορισμοί. 

- Διατηρείται η βιωσιμότητα των ορεινών – μειονεκτικών περιοχών με αποτέλεσμα να 
εισάγονται νέες καινοτομίες στη γεωργική παραγωγή στις περιοχές αυτές. 

- Η είσοδος μεταναστών αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση αιγο-πρόβειου κρέατος. 

Κοινωνική-πολιτιστική διάσταση 

- Η νομαδική ζωή των βοσκών συνέβαλε στη δημιουργία ενός κοινωνικού ιστού (χωριά, 
μικρές πόλεις). 

- Μέσα από τον κοινωνικό ιστό δημιουργήθηκαν διάφορα πολιτιστικά στοιχεία που 
αντανακλώνται στη μουσική, τα έθιμα, την ενδυμασία, την αρχιτεκτονική, τον τρόπο 
μαγειρέματος. 

Επιπτώσεις στην Υγεία-Ευζωία Ζώων 

Η εκτατική μορφή εκτροφής των αιγοπροβάτων διασφαλίζει τη φυσική διατροφή των 
ζώων, μέσα από φυτά υψηλής θρεπτικής αξίας απαλλαγμένα από λιπάσματα-
φυτοφάρμακα, και την ορθή διαβίωσή τους. 

Η διάρκεια δράσης του προγράμματος είναι 36 μήνες (3 έτη) και η υλοποίησή του 
θα ξεκινήσει το 2019. 

Προϋπολογισμός προγράμματος : 2.586.466 €  
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