
Παρασκευή 1 Φεβ. 2019, 12:30 – 13:00 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΑΔ) 
 

«Τα πλεονεκτήματα της ελληνικής κτηνοτροφίας: δυναμικό 
όχημα για το σχεδιασμό στρατηγικής για την ελληνική 

γαστρονομία» 
 

Ελληνική Βραχυκερατική Φυλή Βοοειδών 
- Ένωση Εκτροφέων Ελληνικής 

Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών 
 

Αχιλλέας Τσαπραΐλης, 
Κτηνοτρόφος - Πρόεδρος της Ένωσης 



ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΑ  ΚΑΙ  ΑΛΛΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΤΗΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΒΡΑΧΥΚΕΡΑΤΙΚΗΣ  ΦΥΛΗΣ  ΒΟΟΕΙΔΩΝ: 

• Αυτόχθονη 
• Απαντάται, κυρίως, σε απομακρυσμένες 

περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής 
Ελλάδας (Περδικάκι Αιτωλοακαρνανίας, 
Έδεσσα, Θεσπρωτία, Γρεβενά, Τρίκαλα, 
Καρδίτσα, Δράμα, Πρέσπα, Ροδόπη, Ευρυτανία, 
Κεφαλονιά, κ.α.) 

• Κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης 
• Μικρόσωμα, λιτοδίαιτα, ανθεκτικά και 

μακρόβια. 
• Μικρές ανάγκες φροντίδας και υψηλή 

αναπαραγωγική ικανότητα 
• Αναπτύσσονται αργά και υστερούν σε μυϊκή 

κάλυψη και απόδοση σε σχέση με άλλες 
μεγαλόσωμες καθαρόαιμες φυλές 

• Κορμός βραχύς και άκρα αναλογικά υψηλά 
• Στήθος, θώρακας, ράχη και οσφύς στενά 



ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΑ  ΚΑΙ  ΑΛΛΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΤΗΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΒΡΑΧΥΚΕΡΑΤΙΚΗΣ  ΦΥΛΗΣ  ΒΟΟΕΙΔΩΝ: 

• Λεκάνη στενή και επικλινής 
• Κεφάλι  μικρό 
• Κέρατα μικρά και λεπτά, συνήθως στρεφόμενα 

στεφανοειδώς προς τα εμπρός ή επάνω 
• Μαστός μικρός, όλη η παραγομένη ποσότητα 

γάλακτος καταναλώνεται από το μοσχάρι κατά 
τη φυσική γαλουχία διάρκειας τουλάχιστον έξι 
(6) μηνών 

• Σωματικό βάρος των ενήλικων αρσενικών 300 
Kgr και θηλυκών 220 

• Χρωματισμός ποικίλος (χωρίς άσπρα 
στίγματα/κηλίδες): ξανθός, ξανθοκόκκινος, 
όλων των αποχρώσεων του καφέ και του γκρι, 
υπάρχουν και εντελώς μαύρα ζώα  

• Χρωματισμός ακρορρινίου συνήθως μαύρος και 
- με εξαίρεση κάποια ολόμαυρα άτομα - 
περιβάλλεται από λευκό δακτύλιο  





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΕΚΤΡΟΦΗΣ  ΤΗΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΒΡΑΧΥΚΕΡΑΤΙΚΗΣ  ΦΥΛΗΣ  ΒΟΟΕΙΔΩΝ: 

• Εκτατική εκτροφή, ελεύθερη βόσκηση σχεδόν όλο το 
χρόνο  

• Ορεινοί και νησιωτικοί βοσκότοποι συνήθως φτωχοί σε 
βλάστηση 

• Πλήρης αξιοποίηση της λιβαδικής βλάστησης όλων των 
τύπων (ποολίβαδα, φρυγανολίβαδα, θαμνολίβαδα, 
δασολίβαδα, βοσκόμενα δάση) 

• Χρήση καταλυμάτων και στάβλων μόνο κατά τις 
δύσκολες χειμερινές συνθήκες (συμπληρωματική 
διατροφή) 

• Άριστη προσαρμογή στις εκάστοτε εδαφοκλιματικές 
συνθήκες 

• Από τις πλέον κατάλληλες φυλές για βιολογική 
εκτροφή 

• Καταγεγραμμένες εκμεταλλεύσεις σε όλη τη χώρα: 132 
• Κρέας με εξαιρετικά ποιοτικά και οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά.  



ΕΝΩΣΗ  ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΒΡΑΧΥΚΕΡΑΤΙΚΗΣ  ΦΥΛΗΣ  ΒΟΟΕΙΔΩΝ: 

• Ίδρυση: 2016 
• Νομική μορφή: σύλλογος (μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα )  
• Διοικητικό Συμβούλιο: 5μελές 
• Μέλη:  72 (από 13 νομούς της χώρας) 
• Έδρα:  Καρδίτσα  





ΚΥΡΙΟΙ  ΣΚΟΠΟΙ  ΕΝΩΣΗΣ  ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΒΡΑΧΥΚΕΡΑΤΙΚΗΣ  ΦΥΛΗΣ  ΒΟΟΕΙΔΩΝ: 

• Διεκδίκηση, προαγωγή και διασφάλιση 
επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της 
και των κτηνοτρόφων γενικότερα. 

• Συλλογή και τήρηση των στοιχείων σήμανσης 
– τήρηση Γενεαλογικού Βιβλίου – 
οριστικοποίηση φαινότυπου – γενετική 
ταυτοποίηση φυλής. 

• Έλεγχος αποδόσεων, γενετική βελτίωση, 
ενίσχυση της έρευνας σε συνεργασία με 
ΚΖΓΠ/ΥΠΑΑΤ και ερευνητικά ιδρύματα. 

• Παροχή πληροφοριών και τεχνικών 
υπηρεσιών στους εκτροφείς. 

• Προώθηση των προϊόντων της φυλής, 
ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών του 
κρέατος.  

• Διάσωση και προβολή της φυλής ως γενετικού 
πόρου με ιδιαίτερη αξία και ιστορία. 





ΔΡΑΣΕΙΣ  ΕΝΩΣΗΣ  ΕΚΤΡ. ΕΛΛ.  ΒΡΑΧΥΚΕΡΑΤΙΚΗΣ  ΦΥΛΗΣ  ΒΟΟΕΙΔΩΝ: 

• Συνεργασία με Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων ΥΠΑΑΤ. 
• Υλοποίηση (με 51 μέλη), από αρχές του 2018, ενεργειών στα πλαίσια της Δράσης 

10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία», του ΠΑΑ 2014-2010. 
• Στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1 υλοποιείται πρόγραμμα ανάλυσης DNA σε 

συνεργασία με το Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
 Στόχος: ταυτοποίηση της φυλής με σύγχρονες μοριακές μεθόδους & 

κατάρτιση σχεδίου αναπαραγωγής με σκοπό τον έλεγχο της ομομειξίας και την 
βελτίωση της παραγωγικότητας 

 Μέθοδος: σύγκριση των τυχαίων μεταλλάξεων του γονιδιώματος (SNP’s) του 
εγχώριου βραχυκερατικού πληθυσμού με άλλους πληθυσμούς Βαλκανικής και 
Ευρωπαϊκής προέλευσης.  

 Η ανάδειξη της γενετικής ιδιαιτερότητας των αυτόχθονων πληθυσμών καθώς 
και η εκτίμηση του βαθμού συγγένειας των διάφορων εκμεταλλεύσεων της 
Ένωσης Εκτροφέων θα θέσουν τις βάσεις για μια ολοκληρωμένη διαχείριση 
του ζωικού πληθυσμού. 



ΔΡΑΣΕΙΣ  ΕΝΩΣΗΣ  ΕΚΤΡ. ΕΛΛ.  ΒΡΑΧΥΚΕΡΑΤΙΚΗΣ  ΦΥΛΗΣ  ΒΟΟΕΙΔΩΝ: 

• Πορεία Δράσης Γενετικών Πόρων (Δράση 10.2.1): 
 Η Ένωση συμμετέχει στις Ενέργειες 1 (συλλογή και τήρηση στοιχείων γενεαλογίας της 

Ελλ. Βραχ/κής φυλής) και 3 (προβολή και διάδοση της φυλής) 
 Έναρξη υλοποίησης: 16-1-2018 
 Διάρκεια υλοποίησης: 3 έτη 
 Τελευταία Δήλωση Εκτέλεσης Φυσικού Αντικειμένου: 51 εκτροφές με 3809 βοοειδή 

(71/902/2836) – προς ένταξη τουλάχιστον ακόμη 15 εκτροφές 
 Περιοχή υλοποίησης: Αιτωλοακαρνανία, Γρεβενά, Καρδίτσα, Λάρισα, Λευκάδα, Πέλλα, 

Τρίκαλα και Φλώρινα 
 Απασχολούμενο προσωπικό: μία Τεχνολόγος Ζωικής Παραγωγής και ένα άτομο ως 

Τεχνικό Προσωπικό 
 Υπογραφή σύμβασης με ΕΛΚΕ ΓΠΑ: Δεκέμβριος 2018 (ανάλυση DNA) 
 Πορεία οικονομικού αντικειμένου: δαπάνες μέχρι τώρα κυρίως για μισθοδοσίες 

προσωπικού 
 Προβλήματα: καθυστέρηση έναρξης διαδικασίας υποβολής αιτημάτων πληρωμής, η 

Ένωση είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τα αποθεματικά της δεν ήταν ικανά να 
καλύψουν μεγάλες δαπάνες, οικονομική "ασφυξία" και δυσχέρειες για την υλοποίηση 
περαιτέρω ενεργειών 



ΔΡΑΣΕΙΣ  ΕΝΩΣΗΣ  ΕΚΤΡ. ΕΛΛ.  ΒΡΑΧΥΚΕΡΑΤΙΚΗΣ  ΦΥΛΗΣ  ΒΟΟΕΙΔΩΝ: 

• Κατάθεση πρότασης στο πρόγραμμα 
«Συνεργασία», Μέτρο 16, του ΠΑΑ 2014-2010, 
σε συνεργασία με το ΤΕΙ Θεσσαλίας, με σκοπό 
την ανάδειξη των ποιοτικών και οργανοληπτικών 
χαρακτηριστικών του κρέατος των ζώων της 
φυλής. 

• Διάφορες δράσεις ενημέρωσης και 
τεκμηρίωσης: 
  άρθρα στον εθνικό τύπο, έκδοση της Ευρ. 

Επιτροπής & σε πρακτικά εθνικού συνεδρίου 
  συμμετοχή στις συζητήσεις για καλύτερη & 

δικαιότερη στόχευση της επόμενης ΚΑΠ 
(Πυλώνας Ι & ΙΙ) & στις διαβουλεύσεις  σχ. 
νόμων  για διακίνηση αγροτικών προϊόντων & 
κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 

  συμμετοχή σε εκδήλωση γαστρονομίας 





ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ  ΟΙ  ΕΚΤΡΟΦΕΙΣ 
ΤΗΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΒΡΑΧΥΚΕΡΑΤΙΚΗΣ  ΦΥΛΗΣ  ΒΟΟΕΙΔΩΝ: 

• Έλλειψη υποδομών εξυπηρέτησης κτηνοτροφικής δραστηριότητας 
(δρόμοι προσπέλασης, ποτίστρες κ.ά.) – δυσκολία ανάπτυξης 
εκμεταλλεύσεων & πρόσβασης στην αγορά. 

• Προβληματική αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, 
ειδικά σε δασικές εκτάσεις. 

• Άδικη κατανομή δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (Πυλώνας Ι ΚΑΠ). 
• Πολύ υψηλό κόστος παραγωγής (πετρέλαιο, ζωοτροφές). 
• Επιθέσεις λύκων – προβληματικό σύστημα καταγραφής ζημιών και 

αποζημίωσης (ΕΛΓΑ), ειδικά στις πολύ απομακρυσμένες περιοχές. 
• Αφιλόξενη – παγιωμένη αγορά κρέατος με προτίμηση στα βαριά 

σφάγια και δυσκολία προώθησης προϊόντων υψηλής ποιότητας  & 
χαμηλής αναλογίας κρέατος – οστού. 

• Συνέχιση εφαρμογής «τεχνικής λύσης» στην κατανομή 
βοσκοτόπου (ανακρίβειες στους αριθμούς ζώων και στα 
βοσκοτοπικά πολύγωνα).  

• Υποστελέχωση κρατικών κτηνιατρικών και γεωργικών υπηρεσιών. 





ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  ΕΠΙΛΥΣΗΣ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ: 

• Πραγματική ανταποδοτική χρήση τιμήματος βοσκής  για την κατασκευή βασικών 
έργων υποδομής  

• Ουσιαστική απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων και ίδρυσης σφαγείων μικρής δυναμικότητας 

• Άμεση αναδιανομή Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης (Πυλώνας Ι) με στόχευση 
στους πραγματικούς παραγωγούς & ίδιες για όλους Μοναδιαίες Αξίες Δικ/των 

• Βελτίωση στόχευσης Αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων (Πυλώνας ΙΙ) επόμενης ΚΑΠ 
• Άμεση εκπόνηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης  (ΔΣΒ / ΚΥΑ 1058/71977/ 

07-07-2017, ΦΕΚ 2331 Β’) – Συνεργασία μελετητών-κτηνοτρόφων για ορθή 
απόδοση των Λιβαδικών Μονάδων & προτεραιοποίηση των απαραίτητων  έργων 

• Υιοθέτηση των ευρημάτων των ΔΣΒ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (βοσκοϊκανότητα, 
πραγματικοί αριθμοί ζώων & πραγματικά όρια βοσκοτοπικών πολυγώνων) 

• Βελτίωση κανονισμού αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ και εφαρμογής του στην πράξη  
• Μείωση φόρων καυσίμων και ηλεκτρικού ρεύματος 
• Βελτίωση σήμανσης ζώων με μη αφαιρούμενα μέσα 
• Δράσεις για την ανάδειξη προϊόντων υψηλής ποιότητας παραγόμενων σε μικρές 

ποσότητες 













Εκτροφή σημαντικού αριθμού βοοειδών Ελληνικής Βραχυκερατικής φυλής στο ορεινό όγκο 
μεταξύ Άρτας – Αμφιλοχίας – Καρδίτσας 





Αργιθέα Καρδίτσας 



Βαλαώρα Ευρυτανίας 



Περδικάκι Αιτωλοακαρνανίας 



Αγροτική περιοχή Ραπτόπουλο Ευρυτανίας 



Αχελώος ποταμός 
Γέφυρα «Τέμπλας» 

Αριστερά η Ευρυτανία – Δεξιά η Αιτωλοακαρνανία 



Αριστερά η Ευρυτανία (στο δρόμο προς Ραπτόπουλο) – Δεξιά η Αιτωλοακαρνανία (στο δρόμο προς 
Βρουβιανά). Στα δεξιά, εκεί που φαίνεται «κομμένο» το βουνό, διασχίζει ο Αχελώος ποταμός. 



Περδικάκι Αιτωλοακαρνανίας 



Περδικάκι Αιτωλοακαρνανίας 



Περδικάκι Αιτωλοακαρνανίας: Στο βάθος η τεχνητή λίμνη Κρεμαστών που σχηματίζει ο Αχελώος 
ποταμός. Στο προσκήνιο  διέρχεται ο Αχελώος ποταμός (ανάμεσα στα βουνά). 
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