
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΙΧΣ   

Έτος 2008 

1. Παραγωγή 

- ΙΧΣ Πέλλας 455.000 ιχθύδια πέστροφας  

- ΙΧΣ Ιωαννίνων 202.000 ιχθύδια πέστροφας  

- ΙΧΣ Πρέβεζας 70.000 ιχθύδια τσιπούρας & 210.000 ιχθύδια λαυρακιού  

- ΠΚΧ Άρτας 70.000 ιχθύδια κυπρίνου  

2. ∆ιάθεση 

- ΙΧΣ Πέλλας 440.000 ιχθύδια πέστροφας για εµπλουτισµό τεχνητών 

φραγµάτων   

- ΙΧΣ Ιωαννίνων 200.000 ιχθύδια πέστροφας για εµπλουτισµούς   

- ΠΚΧ Άρτας 50.000 ιχθύδια κυπρίνου για εµπλουτισµούς  

- ΙΧΣ Πρέβεζας 13.500 ιχθύδια τσιπούρας για εµπλουτισµούς 

λιµνοθαλασσών - 90.000 ιχθύδια λαβρακιού σε παραγωγό (καταστροφή 

ζωϊκού κεφαλαίου µονάδας) 

3. Εκποίηση – πώληση ψαριών   

- ΙΧΣ Ιωαννίνων εκποίηση 275 κιλά πέστροφας (υπερώριµοι γεννήτορες)  

- ΙΧΣ Πέλλας εκποίηση 10.000 ατόµων γόνου πέστροφας (αξία 610€) & 

1900 κιλών γεννητόρων πέστροφας (αξία 3210,05€) 

Έτος 2009 

1. Παραγωγή 

- ΙΧΣ Πέλλας 411.100 ιχθύδια πέστροφας  

- ΙΧΣ Ιωαννίνων 451.000 ιχθύδια πέστροφας  

- ΙΧΣ Πρέβεζας 90.000 ιχθύδια τσιπούρας & 120.000 ιχθύδια λαυρακιού  

- ΠΚΧ Άρτας 55.000 ιχθύδια κυπρίνου  

2. ∆ιάθεση 

- ΙΧΣ Πέλλας 320.000 ιχθύδια πέστροφας για εµπλουτισµό τεχνητών 

φραγµάτων & 1180 άτοµα κορέγονου για εµπλουτισµό λίµνης 

Βεγορίτιδας 

- ΙΧΣ Ιωαννίνων 450.000 ιχθύδια πέστροφας για εµπλουτισµό τεχνητών 

λιµνών και γεωφραγµάτων  

- ΠΚΧ Άρτας 30.400 ιχθύδια κυπρίνου για εµπλουτισµούς  

- ΙΧΣ Πρέβεζας 37.000 ιχθύδια λαβρακιού σε παραγωγό (καταστροφή 

ζωικού κεφαλαίου)  

3. Εκποίηση –πώληση ψαριών 

- ΙΧΣ Πέλλας εκποίηση 80.000 ιχθυδίων πέστροφας αξίας 2354.80€ καθώς 

και 1200 ιχθυδίων και 100 γεννητόρων σε ιδιώτη αξίας 2354€. 

- ΙΧΣ Ιωαννίνων εκποίηση 2010 κιλών πέστροφας  



Έτος 2010 

1. Παραγωγή 

- ΙΧΣ Πέλλας 617.000 ιχθύδια ιριδίζουσας πέστροφας & 150 ιχθύδια χρυσής 

πέστροφας 

- ΙΧΣ Ιωαννίνων 450.000 ιχθύδια πέστροφας  

- ΙΧΣ Πρέβεζας 40.600 ιχθύδια λαυρακιού 

- ΠΚΧ Άρτας 62.000 ιχθύδια κυπρίνου  

2. ∆ιάθεση 

- ΙΧΣ Πέλλας 510.000 ιχθύδια πέστροφας για εµπλουτισµό τεχνητών 

φραγµάτων και 100.000 ιχθύδια πέστροφας σε παραγωγό 

- ΙΧΣ Ιωαννίνων 450.000 ιχθύδια πέστροφας για εµπλουτισµό τεχνητών 

λιµνών & γεωφραγµάτων  

- ΠΚΧ Άρτας 62.000 ιχθύδια κυπρίνου για εµπλουτισµούς & 

ιχθυοπαραγωγούς  

3. Εκποίηση –πώληση ψαριών 

- ΙΧΣ Πέλλας εκποίηση 590 κιλών πέστροφας αξίας 878,35€ 

- ΙΧΣ Ιωαννίνων εκποίηση γεννητόρων πέστροφας 2010 κιλών, αξίας 

2190,90€. 

- ΙΧΣ Πρέβεζας εκποίηση 40.600 ιχθυδίων λαβρακιού αξίας 6765€. 

 

 


