
Το  αιγοπρόβατο,  η αγορά  κρέατος,  το  παρόν  και  το μέλλον.

Γιτσας  Ελευθέριος
Πρόεδρος ΕΔΟΚ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος – ΕΔΟΚ

Η Αιγοπροβατοτροφία

Το Πρόγραμμα « MEET THE LAMB » 



Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος
ΕΔΟΚ



Εθνική Διεπαγγελματική 
Οργάνωση Κρέατος -
ΕΔΟΚ

• Ιδρύθηκε το 2013

• Αναγνωρίστηκε ως Εθνικό όργανο 
από το ΥΠΑΑΤ και την Ε.Ε. το 2014

• Μεγάλη κατάκτηση για την χώρα μας
διότι πάει ενάντια στην ελάχιστη έως 
μηδαμινή συνεργασία μεταξύ των 
κλάδων και των επαγγελματιών κάθε 
κλάδου 



Εθνική Διεπαγγελματική 
Οργάνωση Κρέατος -
ΕΔΟΚ

• Στην οργάνωση της ΕΔΟΚ συμμετέχει 

η παραγωγή, η μεταποίηση και η 

εμπορία του κρέατος.

• Εκπροσωπούνται με αντίστοιχες 

πανελλαδικές κλαδικές οργανώσεις. 



Εθνική Διεπαγγελματική 
Οργάνωση Κρέατος -
ΕΔΟΚ

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ

• Η περιφρούρηση του παραγόμενου 
προϊόντος  

• Η θέσπιση κανόνων ορθής 
λειτουργίας της αγοράς



Εθνική Διεπαγγελματική 
Οργάνωση Κρέατος -
ΕΔΟΚ

Καλούνται όλοι να συνεργαστούν και να 

συμφωνήσουν σε νέους κανόνες 

αυτορρύθμισης της αγοράς, 

αφήνοντας πίσω αθέμιτους 

ανταγωνισμούς και πρακτικές που 

κινούνται στα όρια της παραβατικότητας 

και της παραπλάνησης. 



Εθνική Διεπαγγελματική 
Οργάνωση Κρέατος -
ΕΔΟΚ

Δεν υπάρχουν αποτελεσματικές λύσεις 

για μια επιτυχημένη τροφοδοσία της 

αγοράς κρέατος αν συνεχίσουμε να μην 

ενεργούμε μαζί οι κτηνοτρόφοι με τους 

έμπορους, τους κρεοπώλεις, τους 

μεταποιητές και τους καταναλωτές. 



Εθνική Διεπαγγελματική 
Οργάνωση Κρέατος -
ΕΔΟΚ

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Η αξιοποίηση του οργάνου των 
Διεπαγγελματικών είναι ένα 
ακαταμάχητο όπλο στα χέρια της 
υγιούς συναντήληψης των κανόνων 
για την αυτορρύθμιση της αγοράς. 

• Δυνατότητα να παράγει πολιτική για 
τον τομέα της, συνεργαζόμενη με το 
κράτος. 



Συνεργασία και σχεδιασμός,

από την αρχή,

όλης της αλυσίδας του κρέατος 

από την παραγωγή εώς τον 
καταναλωτή



Η ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ



Η ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ 

• Αποτελεί παραδοσιακά τον δυναμικότερο 

κλάδο της κτηνοτροφίας μας

• Συμβάλει στο 18% περίπου του αγροτικού 

εισοδήματος της χώρας μας

ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



Η παραγωγική αυτή κατεύθυνση

στηρίχθηκε στους άφθονους φυσικούς 

πόρους και προσαρμόστηκε στις 

ιδιαίτερες κλιματολογικές και 

εδαφολογικές συνθήκες της πατρίδας 

μας

Η ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ 

ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



Δυνατότερο σημείο του τομέα είναι η 

υψηλή ποιότητα του παραγόμενου 

κρέατος, ως αποτέλεσμα μιας σειράς 

παραμέτρων που χαρακτηρίζουν την 

ελληνική πραγματικότητα όπως το 

εκτατικό σύστημα εκτροφής, οι εγχώριες 

φυλές και οι χορηγούμενες ζωοτροφές.

Η ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ 

ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ



• Στην Ε.Ε. για το κρέας

• Στην Ελλάδα για το γάλα 

• 95% των ζώων αρμέγεται στην Ελλάδα

• Ασκείται (85% των ζώων και 80% 

εκμεταλλεύσεων περίπου) στις ορεινές 
και μειονεκτικές περιοχές της χώρας (οι 

οποίες αποτελούν το 85% του συνόλου 

της επιφάνειας της)

Η ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ 

Η ΕΚΤΡΟΦΗ 
των προβάτων & αιγών



Οι μονάδες που ιδρύονται, κυρίως από 

νέους αγρότες και από παλαιούς 

προοδευτικούς κτηνοτρόφους, 

διαθέτουν ζώα καλών αποδόσεων, 

εγχώριων (Χίου, Φριζάρτα, Σκοπέλου) ή 

ξένων φιλών.

Η ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ 

Η ΕΚΤΡΟΦΗ 
των προβάτων & αιγών



Η ελληνική αιγοπροβατοτροφία μπορεί να 

συγκριθεί με ατμομηχανή που κινδυνεύει να 

εκτροχιαστεί. 

« Όποιος φεύγει δεν επιστρέφει » 

Τα περιθώρια κέρδους από το γάλα και το 
κρέας που παράγουν είναι στενά έως μηδενικά. 

ΟΙ ΠΡΟΚΛΙΣΕΙΣ

Η ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ 



Η παραγωγή αιγοπρόβειου κρέατος καταγράφει 
τα υψηλότερα ποσοστά αυτάρκειας: 

καλύπτει το 88,5% της εγχώριας κατανάλωσης, 
με στοιχεία του 2015, όποτε παράχθηκαν 108.769 
τόνοι αιγοπρόβειου κρέατος. 

Το 2016, οι εκμεταλλεύσεις στην 
αιγοπροβατοτροφία έπεσαν στις 84.000 από τις 
87.000 το 2015 (στοιχεία του ΣΕΚ)

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ 



Το 2008, οι εκμεταλλεύσεις ανέρχονταν σε 125.000 

- περισσότερες, δηλαδή, κατά 41.000 συγκριτικά 

με σήμερα (στοιχεία του ΣΕΚ)

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ 



Το συμπέρασμα: 

την τελευταία 8ετία αποχωρούν από τον κλάδο 

5.125 παραγωγοί ετησίως

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ 



Από τους 84.000 αιγοπροβατοτρόφους 

σχεδόν οι μισοί είναι 

άνω των 55 ετών 

δηλαδή κοντά στη σύνταξη (στοιχεία του ΣΕΚ) 

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ 



Οι 33.000 (δηλαδή το 39% του συνόλου) είναι 

μικροί παραγωγοί με κεφάλαιο κάτω από 50 ζώα.

Οι 20.000 (24%) δίνουν το 65% της συνολικής 

ποσότητας γάλακτος και κρέατος που παράγει η 

χώρα.

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ 



Μόλις το 5%-7% των αιγοπροβατοτρόφων είναι 

κάτω των 30 ετών, 

ποσοστό που δείχνει ότι 

ο κλάδος διατρέχει « δημογραφικό » κίνδυνο.

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ 



Μόλις το 5%-7% των αιγοπροβατοτρόφων είναι 

κάτω των 30 ετών, 

ποσοστό που δείχνει ότι 

ο κλάδος διατρέχει « δημογραφικό » κίνδυνο.

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ 



Ενίσχυση με πολύ σημαντικά χρηματοδοτικά 
εργαλεία αλλά αντί να αυξάνεται η παραγωγή, 
παρατηρούμε  υποπαραγωγή.

Για κάθε ευρώ  που  εισπράττουμε  το 
μετατρέπουμε  σε  0,60 ευρώ  ενώ στην Ιταλία  το  
κάθε  ευρώ  μετατρέπεται  σε  2,6 ευρώ.

Οι πόροι  διανέμονται  χωρίς καμία  διασύνδεση  
με  την  παραγωγικότητα: εκτροφές  
νεοεισερχόμενες αλλά και υφιστάμενες εντατικές 
δεν  έχουν  τους αναγκαίους πόρους να 
στηριχτούν. 

Η ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ 

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



Σημαντικό  μέρος των πόρων  

κατευθύνονται  σε  εκτροφές  που  

είτε  δεν υπάρχουν  

είτε  έχουν  μετατραπεί  σε  μη  παραγωγικές

Η ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ 

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ



• Κτηνοτρόφοι, έμποροι, κρεοπώλες, μεταποιητές, μέσα στην ΕΔΟΚ συνεργαζόμαστε  για  τον 

επανασχεδιασμό ποιοτικότερων παραγόμενων προϊόντων κρέατος, την προβολή τους, και  την 

τροφοδοσία του συνόλου της  αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της εστίασης και των 

τουριστικών επιχειρήσεων που έως τώρα απέχουν από τα ελληνικά  κρέατα. 

• Η  πρώτη επιτυχής συνεργασία της ΕΔΟΚ ήταν η απόφαση να υποβάλει πρόταση στη Ε.Ε. για 

την ανάληψη προγράμματος  για την προβολή του πρόβειου κρέατος.

• Το πρόγραμμα ΜΕΕΤ  ΤΗΕ  LAMB,  που  σημαίνει  γνωρίστε  το  αρνί,  έχει σκοπό μετά την 

εκτέλεση των  δράσεων του να καταγραφεί αύξηση  της  κατανάλωσης  πρόβειου  κρέατος.  

• Η κατανάλωση  στην  Ε.Ε. είναι  μόλις  0,9 του κιλού ανά άτομο, στην Ελλάδα πέρασε στα 4,5 

κιλά από τα 18 κιλά ανά άτομο το 1980

Η ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ 
Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « MEET THE LAMB »



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

Η κατανάλωση του  αρνιού  γάλακτος τα  

τελευταία   χρόνια συνδέεται όλο  και  

περισσότερο μόνο με τις  γιορτές  και  την  

παράδοση.                                                                                



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

Μέρος του ιατρικού κλάδου έχουν 

εσφαλμένα συνδέσει το αρνί με την 

χοληστερίνη και τις καρδιόπαθειες.



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

Χρειάζεται διπλάσια  ποσότητα  αρνίσιου  

κρέατος από ότι αν  ήταν άλλο είδος κρέατος.

Δεν γίνονται  οι ενδεδειγμένες  κοπές και  

αναμιγνύονται  κομμάτια  που έχουν  

διαφορετική μεταξύ  τους  χρήση  στην 

μαγειρική  άλλα  και το  απλούστερο  έχουν  

μεταξύ  τους  διαφορετικό  χρόνο  
μαγειρέματος. 



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

Χρειάζεται διπλάσια  ποσότητα  αρνίσιου  

κρέατος από ότι αν  ήταν άλλο είδος 

κρέατος.

Συνήθως  δεν γίνονται  οι ενδεδειγμένες  

κοπές, αναμιγνύονται  κομμάτια  που έχουν  

διαφορετική μεταξύ  τους  χρήση  στην 

μαγειρική  αλλά και διαφορετικό χρόνο 

μαγειρέματος. 



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

Το αποτέλεσμα  είναι  άλλη  μια  

απογοήτευση  για  την  νοικοκυρά  και  

στην  συνεχεία  όχι πια  αρνί.



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

Το αποτέλεσμα  είναι  άλλη  μια  

απογοήτευση  για  την  νοικοκυρά  και  

στην  συνεχεία  όχι πια  αρνί.



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η παραγωγή αρνίου γάλακτος γίνεται από τον 

Δεκέμβριο έως και τον επόμενο Μάιο, ενώ από Ιούνιο 

έως και Νοέμβριο οι ποσότητες ελληνικού αρνιού 

είναι ασήμαντες, μη μετρήσιμες.

Το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κατανάλωσης 

προέρχεται από την εστίαση (σούβλα, κοντοσούβλι, 

κοκορέτσι κλπ.)

Γιατί ο  παραγωγός επιλέγει να μην παράγει κρέας; 

• δεν  συνεισφέρει  προσθετικά  στο  τελικό  

εισόδημα  

• δημιουργεί ζημίες



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Περιλαμβάνει  δράσεις   υπέρ  του  αρνιού   που  εφαρμόζονται  σχεδόν  σε  

όλα  τα  στάδια: από  τον  κτηνοτρόφο,  στον  διακινητή, τον  κρεοπώλη, 

τον  μεταποιητή και τελικά στον καταναλωτή. 

Η λύση: η δημιουργία  μεγάλου  αρνιού

• Στην Ελλάδα, γεννιούνται 10 με 12 εκατομμύρια αρνιά και κατσίκια  κάθε 

χρόνο. 

• Εξάγονται μόνο 0,6 εκατομμύρια

• Οδηγούνται στο σφαγείο μόνο 3,5 εκατομμύρια (συμπεριλαμβανομένων 

και των εισαγόμενων).

Το μεγάλο αρνί είναι διέξοδος και εναλλακτική για τον κτηνοτρόφο 

Απευθύνεται σε μια νέα άγνωστη αγορά έως τώρα

• Μήνες του Ιουνίου έως Νοέμβριου 
• Καλύτερες και διαφορετικές προϋποθέσεις



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Το  αρνί  μετά  τον  απογαλακτισμό  του  θα  παραμείνει  στην  

εκτροφή  για  πάχυνση  έως  την  ηλικία  των  5-6  μηνών  και  

βάρος  μεγαλύτερο  των  17  έως  20-22 κιλά. 



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Το  νέο  αυτό  σφάγιο θα θεωρείται αρνί.

Θα θεσμοθετηθεί από τις  υπηρεσίες ο απαραίτητος κανονισμός.

Θα  αναγνωρίζεται ως αρνί από όλη την αλυσίδα της τροφοδοσίας 

του κρέατος και τον καταναλωτή.  



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Δύο αρνιά

Το αρνί γάλακτος

&

Το μεγάλο αρνί



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο σχεδιασμός της δημιουργίας του μεγάλου 

αρνιού ανήκει στην ΕΔΟΚ. 



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η εφαρμογή του προγράμματος περιέχει πάχυνση  αρνιού

• με εκπαίδευση και νέες  κοπές

• προβολή  του νέου προϊόντος προς  τους  

καταναλωτές, τους  κρεοπώλες, την εστίαση, τα  

ξενοδοχεία

• συγκέντρωση, τεμαχισμό, τυποποίηση, μεταποίηση και  

διανομή  προς  τους  ενδιαφερόμενος  επαγγελματικούς  

κλάδους.  



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

O Συντονιστής του προγράμματος είναι η ΕΔΟΚ.  

Οι συνεργάτες: 

• οι ομάδες παραγωγών προβατοτρόφων 

• η Αμερικανική Σχολή 

• επιχείρηση σφαγείο 

• εργαστήριο 

• δίκτυο διανομής  

• επιλεγμένα σύγχρονα κρεοπωλεία 

• επιχειρήσεις εστίασης και επιχειρήσεις  
ξενοδοχειακές



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αυτοί θα αποτελέσουν επιχειρησιακή  ομάδα. 

Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο έτη.



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Tα  δεδομένα όλων  των  δράσεων θα  αποτελέσουν  
υλικό  για  την  δημιουργία  του  πρότυπου  αυτού  του 
νέου  προϊόντος .

Δυστυχώς, τα κρέατα μας είναι ανώνυμα, χωρίς 
ταυτότητα.

Τα  πρότυπα  του πρόβειου κρέατος: 

• θα βάλουν τέλος  στις  ελληνοποιήσεις 

• θα φέρουν  αύξηση της  προστιθεμένης  άξιας  τους

Η δημιουργία  του  μεγάλου  αρνιού θα μας  δείξει  τον  
δρόμο  της αύξησης  της  κατανάλωσης  και της  
εξαγωγής.  



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η θέση  της  χώρας  μας 

aλλά  και  η  δυνατότητα  που  έχει η  χώρα  μας  

στην  αιγοπροβατοτροφια, 

μπορούν  να  την αναδείξουν  σε  χώρα  

εξαγωγική. 



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το μεγάλο αρνί θα καλύψει μέρος  της  ελληνικής  αγοράς 

αλλά κυρίως θα  μας επιτρέψει να εκμεταλλευτούμε όλες  

τις  χώρες  γύρω  της  Μεσόγειου που είναι 

Μουσουλμανικές και διακρίνονται  από μεγάλες 

καταναλώσεις και  μεγάλη  έλλειψη εγχώριου πρόβειου 

κρέατος.



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας ! 


