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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 Θέµα της πτυχιακής εργασίας αυτής είναι «Η βοοτροφία στο νοµό 

Θεσσαλονίκης». Από τον τίτλο του θέµατος γίνεται κατανοητό πως σκοπός 

είναι αρχικά να µελετήσουµε την βοοτροφία ως ζωοτεχνικό κλάδο και συνάµα 

την υπάρχουσα κατάσταση αυτής στο νοµό Θεσσαλονίκης σε σύγκριση µε την 

υπόλοιπη Ελλάδα και όλο τον κόσµο. Όλα αυτά θα αναλυθούν στα παρακάτω 

κεφάλαια. 

 Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Εφραιµίδη Κωσταντίνο γεωπόνο 

ζωοτέχνη που δέχτηκε να µου αναθέσει το θέµα αυτό και για την βοήθεια του 

στην τελειοποίηση της εργασίας, τον κύριο Πάπα Βασίλειο κτηνίατρο του 

αγροτικού κτηνιατρείου Νέας Απολλωνίας και τους κτηνοτρόφους που 

δέχθηκαν να συνεργαστούν για την υλοποίηση της εργασίας αυτής. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Βοοτροφία είναι ο κλάδος της κτηνοτροφίας ο οποίος έχει ως αντικείµενο την 

εκτροφή βοοειδών. Η έντονη ελλειµµατικότητα που παρουσιάζει η χώρα µας σε 

προϊόντα του κλάδου της βοοτροφίας και τα τεράστια ποσά που ξοδεύουµε για την 

εισαγωγή τους, προσδίδουν ιδιαίτερη σηµασία. 

  Η Κεντρική Μακεδονία είναι το κύριο κέντρο παραγωγής βοοτροφίας της 

χώρας, ενώ σχετικά µεγάλο ποσοστό καταλαµβάνουν και τα άλλα ζωικά προϊόντα. 

Στον κάµπο της Θεσσαλονίκης είναι ανεπτυγµένη η γαλακτοπαραγωγός βοοτροφία, η 

αιγοπροβατοτροφία και σε ορισµένα διαµερίσµατα η πτηνοτροφία. 

 Λόγω του θέµατος προς µελέτη θα επικεντρωθούµε στην εκτροφή των 

βοοειδών και των παραγώγων τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

1. Η ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

 

1.1. Η βοοτροφία στον κόσµο 

Ο κλάδος της βοοτροφίας παράγει, κατά βάση, κρέας και γάλα, ενώ 

ήσσονος σηµασίας προϊόντα θεωρούνται το δέρµα, η κόπρος κ.λ.π. Τα 

διατηρούµενα στον κόσµο βοοειδή (αγελάδες, ταύροι, δαµάλεις, µόσχοι, 

µοσχίδες), διαφοροποιούνται, σύµφωνα µε τις παραγωγικές τους ιδιότητες, 

σε κατεύθυνση γαλακτοπαραγωγική ή κρεοπαραγωγική ή µικτή (για κρέας 

και γάλα). Ο πληθυσµός των βοοειδών κατά περιοχές του κόσµου, σύµφωνα 

µε τα στοιχεία του FAO, φαίνεται στον Πίνακα 1. 

Η παγκόσµια παραγωγή γάλακτος, για το 2006 και σύµφωνα µε τα 

στοιχεία του FAO, εκτιµάται σε 657 εκατοµµύρια τόνους, αυξηµένη κατά 

2,2% έναντι της παραγωγής του 2005. Οι αναπτυσσόµενες χώρες, µε 

επικεφαλής την Κίνα, Ινδία, Πακιστάν και χώρες της Νότιας Αµερικής, 

παρουσιάζουν ρυθµούς αύξησης παραγωγής 4%. Αντίθετα, οι ανεπτυγµένες 

χώρες παρουσιάζουν µηδενικούς ρυθµούς αύξησής της και σε ορισµένες 

χώρες, όπως η Αυστραλία και η ΕΕ, έχουν αρνητικούς ρυθµούς. Οι 

ανεπτυγµένες χώρες εξακολουθούν να χάνουν µερίδιο στην παγκόσµια 

παραγωγή. 

Οι χώρες µε τη σηµαντικότερη παραγωγή βόειου κρέατος είναι η Β. 

Αµερική, η Βραζιλία, η Κίνα, η Ινδία, η Αργεντινή και η Αυστραλία. Η 

παραγωγή βόειου κρέατος στη Ν. Ζηλανδία προβλέπεται να αυξηθεί µε 

στόχο τη συνέχιση των εξαγωγών της τόσο στις αγορές της Ασίας, όσο και 

σε εκείνες των ΗΠΑ και του Καναδά. Η ξηρασία στην Αυστραλία µείωσε 

την παραγωγή δηµητριακών και σανών, µε αποτέλεσµα να υπάρξουν 

προβλήµατα στον παραγόµενο όγκο ζωοτροφών. 

Η ΕΕ εξελίχθηκε σε εισαγωγέα βόειου κρέατος από το 2003, αφού 

υπέστη τη δυσµενή επίδραση της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας (BSE) και 

µείωσε την παραγωγή της. Η συνολική παραγωγή βόειου κρέατος στην ΕΕ 

συνεχίζει να µειώνεται (παραγωγή 8,0 εκατοµµυρίων τόνων το 2006), παρά 
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το γεγονός ότι η είσοδος νέων Κρατών-Μελών προσέθεσε σηµαντικό 

αριθµό ζώων στα βοοειδή της ΕΕ. Η Κίνα αναµένεται να είναι επικεφαλής 

των χωρών-εισαγωγέων βόειου κρέατος διεθνώς. Η παγκόσµια κατά 

κεφαλή κατανάλωση βόειου κρέατος, επίσης, προβλέπεται ότι θα 

αυξάνεται, όσον η ζήτηση γενικότερα των κρεάτων, σε συσχετισµό και µε 

τη βελτίωση των εισοδηµάτων, αυξάνει. 

 

 Πίνακας 1. Πληθυσµός (χιλιάδες κεφαλιών) των βοοειδών σε διάφορες περιοχές του 
κόσµου. 
Περιοχή ¨Ετος 
 1998 2002 2004 
Ασία(πλην µέσης 
Ανατολής) 

415.255 411.936 417.047 

Κεντρική Αφρική 
και Καραιβική 

51.560 51.942 51.889 

Ευρώπη 155.757 140.683 134.623 
Μέση Ανατολή και 
Β. Αφρική 

31.379 31.872 31.854 

Βόρειος Αµερική 113.105 110.485 109.543 
Νότιος Αµερική 292.161 345.068 326.569 
Αφρική 202.517 217.727 220.524 
Ωκεανία 36.490 38.256 36.701 
Κόσµος 1.307.846 1.328.284 1.339.296 
Ε.Ε   88.700 
Ελλάδα   731 
Πηγή:http://www.vakakis.gr/Background/VA/4_enimerosi/Arthra/pdfs/Vootrofia_kat
astasi_prooptikes.pdf 

 

1.2. Η βοοτροφία στην ΕΕ 

Κατ’ αρχήν, ο κλάδος της βοοτροφίας στην ΕΕ-25 εκτρέφει 88.700 

χιλιάδες βοοειδή (2005) και αντιπροσωπεύει το 6,6% περίπου του 

παγκόσµιου αριθµού κεφαλών βοοειδών. Ο αριθµός αυτός κατανέµεται 

κυρίως στη Γαλλία, που εκτρέφει το 22% το βοοειδών της ΕΕ-25, 

ακολουθούµενη από τη Γερµανία (15%) και το Ηνωµένο Βασίλειο (12%). Η 

Ελλάδα, µε 731 χιλιάδες βοοειδή καλύπτει το 0,82% των βοοειδών της ΕΕ-

25. 
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Σε ότι αφορά στην παραγωγή αγελαδινού γάλακτος, η ΕΕ-25 

παράγει ετησίως περί τους 141.000 χιλιάδες τόνους, οι οποίοι 

κατανέµονται κυρίως στη Γερµανία που παράγει το 19,9% του συνόλου 

και ακολουθούν η Γαλλία (17,2%), το Ηνωµένο Βασίλειο (10,3%), η Ιταλία 

(7,6%), οι Κάτω Χώρες (7,7%) και η Ισπανία (4,5%). Η Ελλάδα, µε 

παραγωγή 780 χιλιάδες τόνους ετησίως, αντιπροσωπεύει το 0,55% του 

αγελαδινού γάλακτος της ΕΕ-25. 

Η παραγωγή βόειου κρέατος στην ΕΕ-25 είναι 8 εκατοµµ. τόνους 

(14% της παγκόσµιας παραγωγής) ετησίως (2006), ποσότητα που είναι και η 

µεγαλύτερη ανάµεσα στα διάφορα είδη κρέατος. Οι κυριότερες χώρες 

παραγωγής βόειου κρέατος της ΕΕ-25, είναι η Γαλλία µε συµµετοχή 

19,8% στη συνολική παραγωγή, η Γερµανία (15,8%), η Ιταλία (14,4%), το 

Ηνωµένο Βασίλειο (9,1%) και η Ισπανία (8,9%). Η Ελλάδα, µε παραγωγή 

61,7 χιλιάδες τόνους ετησίως, αντιπροσωπεύει το 0,79% του βόειου κρέατος 

της ΕΕ-25. 

Σύµφωνα και µε τα προαναφερόµενα στοιχεία, καθίσταται προφανές 

ότι η συµβολή της Χώρας µας στον κλάδο της βοοτροφίας της ΕΕ-25 είναι 

µικρή και το ενδιαφέρον για τη βοοτροφία, είτε για την παραγωγή 

αγελαδινού γάλακτος, είτε για την παραγωγή βόειου - µοσχαρίσιου 

κρέατος, περιορίζεται στην ελληνική αγορά. Παρά ταύτα, ο κλάδος της 

βοοτροφίας παραµένει δεύτερος σε συµµετοχή στην Ακαθάριστη Αξία της 

κτηνοτροφικής παραγωγής στη Χώρα, µε ποσοστό 19,2% µετά την αιγο-

προβατοτροφία (58,7%). 

 

1.3.  Η βοοτροφία στην Ελλάδα 

 

Σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα διαθέσιµα στοιχεία (2006), στην 

Ελλάδα εκτρέφονται 684.100 βοοειδή, εκ των οποίων 168.000 περίπου 

είναι ζώα γαλακτοπαραγωγής (αγελάδες, µοσχίδες). Ο συνολικός αριθµός 

εκµεταλλεύσεων και ζώων, για τα έτη 2004, 2005 και 2006 στις 

Περιφέρειες της Χώρας και ο αριθµός των βοοτροφικών εκµεταλλεύσεων 

µε περισσότερα από 20 ζώα, καταχωρούνται στους Πίνακες 2 και 3. Από τα 

στοιχεία των πινάκων αυτών προκύπτει ότι: (i) η µεγάλη συγκέντρωση 

των βοοειδών εστιάζεται στη Μακεδονία - Θράκη (53,3% του συνόλου). 
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Ακολουθούν: Θεσσαλία (15,4%), ∆υτική Ελλάδα (9,1%) και Ήπειρος 

(8,7%), (ii) εµφανίζονται τάσεις µείωσης του αριθµού των 

εκµεταλλεύσεων, σε επίπεδο Χώρας  (-6,9%) και, αντίστοιχα, σηµαντική 

αύξηση του αριθµού των εκτρεφόµενων βοοειδών (+10,4%). Οι 

διαφοροποιήσεις αυτές µεταβάλουν τον µέσο αριθµό διατηρούµενων 

βοοειδών ανά εκµετάλλευση από 26,5 (2004) σε 29,1 (2006), (iii) ποσοστό 

84% του αριθµού των βοοειδών εκτρέφεται σε µονάδες που εκτρέφουν 

περισσότερα από 20 ζώα, ενώ, το 35,7% εξ αυτών, εκτρέφεται σε µονάδες 

που διατηρούν πάνω από 100 ζώα/εκµετάλλευση (συνολικά 1.350 

εκµεταλλεύσεις βοοειδών, µε αγελάδες γαλακτοπαραγωγής ή θηλάζουσες 

αγελάδες ή παχυνόµενα βοοειδή). 

 

Πίνακας 2. Αριθµός βοοτροφικών εκµεταλλεύσεων και ζώων στην Ελλάδα 
 2004 2004 2005 2005 2006 2006 
Περιφέριες Εκ/µεύσει

ς 
Αρ. 
κεφαλιώ

ν 

Εκ/µεύσει
ς 

Αρ. 
κεφαλιώ

ν 

Εκ/µεύσει
ς 

Αρ. 
κεφαλιώ

ν 
Σύνολο 
Χώρας 

25.015 662.479 23.294 731.101 23.504 684.019 

Αν. 
Μακεδονία 
και Θράκη 

5.540 101.318 4.662 109.640 5.503 109.700 

Κεντ. 
Μακεδονία 

5.861 211.772 4.440 217.523 5.048 
  

205.422 

∆υτ. 
Μακεδονία 

2.628 55.998 2.348 62.786 2.320 50.448 

Θεσσαλία 2.212 99.366 2.128 112.738 2.105 107.919 
Ήπειρος 1.318 54.831 1.602 63.776 1.337 61.232 
Ιόνια Νησιά 490 6.330 492 5.703 476 6.166 
∆υτική 
Ελλάδα 

1.720 53.484 2.198 66.709 1.806 58.690 

Στερεά 
Ελλάδα 

670 21.692 637 21.005 695 23.611 

Πελοπόννησο

ς 
1.021 14.913 1.301 21.558 1.090 16.765 

Αττική 117 5.369 103 10.332 111 5.055 
Βόρειο 
Αιγαίο 

985 11.315 848 9.738 976 12.039 

Νότιο Αιγαίο 2.225 23.621 2.007 24.908 2.209 24.286 
Κρήτη 228 2.470 531 4.697 278 2.684 
Πηγή:http://www.vakakis.gr/Background/VA/4_enimerosi/Arthra/pdfs/Vootrofia_kat
astasi_prooptikes.pdf 
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Πίνακας 3. Αριθµός βοοτροφικών εκµεταλλεύσεων µε αριθµό ζώων µεγαλύτερο των 20 

Περιφέρεια 20-29 30-49 50-99 100-199 200-299 300-499 500 και άνω 

 Εκµ/σεις Ζώα     Εκµ/σεις Ζώα     Εκµ/σεις Ζώα     Εκµ/σεις Ζώα     Εκµ/σεις Ζώα     Εκµ/σεις Ζώα     Εκµ/σεις Ζώα     

Ανατολική 
Μακεδονία-
Θράκη 

365 8.809 345 13.485 335 21.509 154 20.812 20 4.935 12 4792 3 2041 

Κεντρική 
Μακεδονία 

590 14.843 666 25.527 836 67.250 345 49.341 64 14768 36 13.992 8 4.710 

∆υτική 
Μακεδονία 

301 6.580 188 7.896 175 13.715 
 

80 11.894 6 1.371 - - - - 

Θεσσαλία 150 4.247 232 10.429 370 27.975 224 31.006 48 11.199 15 5.448 4 2.493 

Ήπειρος 90 2.340 176 7.132 272 20.510 110 16.063 20 4.589 - - - - 

Ιόνια Νησιά 40 836 24 826 15 1.120 9 1.045 - - - - - - 

∆υτική 
Ελλάδα 

156 4.316 210 8.013 240 17.883 88 11.950 4 950 5 2.327 4 1.526 

Στερεά 
Ελλάδα 

57 1.400 65 2.429 80 5.651 46 5.693 5 1.640 5 1.855 1 625 

Πελοππόνησος 60 1.623 72 2.679 45 3.285 14 1.926 1 229 1 402 - - 

Αττική 8 207 10 359 5 317 6 690 2 439 2 659 2 2.150 

Βόρειο Αιγαίο 90 2.166 60 2.227 24 1.446 - - - - - - - - 

Νότιο Αιγαίο 158 4.108 100 3.880 45 3.210 2 255 1 208 - - - - 

Κρήτη 10 280 14 472 4 280 3 248 - - - - - - 

Σύνολο 
Χώρας  

2.075 51.755 2.162 85.354 2.446 184.151 1.081 150.996 171 40.328 76 29.475 22 13.491 

Πηγή:http://www.vakakis.gr/Background/VA/4_enimerosi/Arthra/pdfs/Vootrofia_katastasi_prooptikes.
pdf 

 

 

Ο κλάδος της βοοτροφίας, παρά τη σηµαντική αύξηση της 

κατανάλωσης κρέατος και γάλακτος, ακολούθησε στη χώρα µας την 

τελευταία εικοσαετία φθίνουσα πορεία. Από το 1981 έως το 1991, ο 

βόειος πληθυσµός µειώθηκε κατά 25% (από 824.000 σε 631.000 

κεφαλές).  

Ο αριθµός των βοοτροφικών εκµεταλλεύσεων την ίδια περίοδο 

παρουσίασε µείωση της τάξεως του 60%, Η µείωση αυτή προήλθε από τις 

εκµεταλλεύσεις µε λίγα ζώα (<10) ενώ αντίθετα αυξήθηκαν οι 

εκµεταλλεύσεις µε περισσότερα ζώα (>20). Έτσι ο µέσος όρος των ζώων 

ανά εκµετάλλευση αυξήθηκε από 6 ζώα το 1981 σε 10,8 ζώα το 1991 και 

18,9 ζώα το 1998. 

Η µείωση του αριθµού των εκτρεφόµενων βοοειδών σε επίπεδο χώρας τη 

δεκαετία του 1990 ήταν µικρή, της τάξεως του 4%, ενώ στην Ήπειρο 

παρατηρείται µικρή αύξηση. 
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Ο µέσος αριθµός των 19 ζώων περίπου ανά εκµετάλλευση είναι 

πολύ µικρός, συγκριτικά µε τον µ.ο. της Ε.Ε. που ο αριθµός αυτός φθάνει 

τα 32 ζώα. 

Υπάρχει περιορισµός στην αύξηση του ζωικού κεφαλαίου 

γαλακτοπαραγωγών αγελάδων και παραγωγής αγελαδινού γάλακτος 

(ποσόστωση). Η ποσόστωση η οποία έχει ορισθεί από την Ε.Ε. ανέρχεται 

σε 695.985 τόνους/έτος παραγόµενο αγελαδινό γάλα, µε εγγυηµένη 

ποσότητα ανά αγελάδα 2.591 kg/έτος. Τόσο η εγγυηµένη µέγιστη 

ποσότητα αγελαδινού γάλακτος όσο και η αντίστοιχη ανά αγελάδα, είναι 

η µικρότερη στην Ε.Ε. Έτσι η χώρα µας βρίσκεται σε σχετικά δυσµενή 

θέση από πλευράς ποσόστωσης αγελαδινού γάλακτος, έναντι των εταίρων 

µας στην Ε.Ε. και αποτελεί εµπόδιο για την ένταξη νέων αγροτών στον 

παραγωγικό αυτό κλάδο της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας. 

Η µέση απόδοση των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής σε γάλα στη 

χώρα µας είναι 4.098 kg ανά γαλακτική περίοδο (στοιχεία 1997) η οποία 

υπολείπεται σηµαντικά των αποδόσεων σε άλλες χώρες που ασφαλώς 

χαρακτηρίζονται και ζωοτεχνικά ανεπτυγµένες, π.χ. στη ∆ανία 6.400 kg, 

στην Ολλανδία 5.800 kg κ.ο.κ. 

Η µέση απόδοση σε γάλα στην περιοχή εκτιµάται σε 3.914 kg 

(Μ.Ο. των ετών 1994-1998). 

 

1.4. Γαλακτοπαραγωγός βοοτροφία 

1.5. ∆ιάρθρωση της γαλακτοπαραγωγού βοοτροφίας 

Η γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφία περιλαµβάνει 8.500 περίπου 

εκµεταλλεύσεις, στις οποίες εκτρέφονται 149.000 αγελάδες 

γαλακτοπαραγωγής, το πλείστον των οποίων ανήκει στην φυλή Holstein. Οι 

τάσεις εντατικοποίησης της παραγωγής, σε συνδυασµό µε τις προβλεπόµενες 

ενισχύσεις από αναπτυξιακά προγράµµατα (εθνικά και κοινοτικά), υπήρξαν αιτίες 

δηµιουργίας µεγάλων σύγχρονων µονάδων αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, που 

αναπτύχθηκαν κυρίως σε πεδινές περιοχές και γύρω από αστικά κέντρα. Το µέσο 

µέγεθος γαλακτοπαραγωγού εκµετάλλευσης αγελάδων είναι 13,7, ενώ οι 

εκµεταλλεύσεις µε κάτω από 10 αγελάδες µειώνονται συνεχώς. Η χωροταξική 

κατανοµή των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής φαίνεται στον Πίνακα 4. 
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Από πλευράς χωροταξικής κατανοµής του αριθµού των εκµεταλλεύσεων, 

σε επίπεδο Νοµού, µεγάλο ποσοστό βρίσκεται στους νοµούς Κυκλάδων, 

Φλώρινας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης και Κιλκίς. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 

δείκτες νοµών της Χώρας που έχουν εκµεταλλεύσεις µε υψηλό µέσο όρο δια-

τηρούµενων θηλυκών ζώων (άνω των 12 µηνών) ανά µονάδα: Σέρρες 128 ζώα, 

Αργολίδα 88, ∆υτική Αττική 82, Πειραιάς 48, Γρεβενά 47, Λάρισα 42 και 

Θεσσαλονίκη 39. 

Το παραγωγικό σύστηµα αγελάδων γαλακτοπαραγωγής στην Ελλάδα, 

χαρακτηρίζεται ως «εντατικό – ηµιεντατικό», µε την έννοια ότι η µέση απόδοση 

ανά αγελάδα, σε εθνικό επίπεδο, είναι περίπου 5.000 λίτρα/έτος (ηµιεντατικό), 

αλλά στις ελεγχόµενες, από προγράµµατα του ΥΠΑΑΤ µονάδες ο αντίστοιχος 

δείκτης είναι 6.200 λίτρα/έτος. 

Από πλευράς εισροών και, βασικά, ζωοτροφών, οι χονδροειδείς είναι το 

ενσίρωµα καλαµποκιού (σπανιότερα ενσιρώµατα άλλων φυτών, όπως π.χ. 

µηδικής), οι σανοί (συνήθως διάφορες ποιότητες µηδικής) και τα άχυρα και οι 

συµπυκνωµένες (µίγµατα γαλακτοπαραγωγής) που στηρίζονται σε 

δηµητριακούς καρπούς (καλαµπόκι, σιτάρι, κριθάρι) υποπροϊόντα βιοµηχανιών 

(πίτυρα, βαµβακόπιτες, σογιάλευρα, µελασσοµένη πούλπα σακχαροτεύτλων) και 

σκευάσµατα αλάτων, ιχνοστοιχείων και βιταµινών. 

Οι µονάδες γαλακτοπαραγωγής συνήθως δεν διαθέτουν την απαραίτητη 

καλλιεργήσιµη έκταση για παραγωγή χονδροειδών ζωοτροφών (σύµφωνα µε 

παλαιότερες αποφάσεις της ΕΕ, απαιτούνται 4 στρέµµατα καλλιεργήσιµης 

αρδευόµενης γης για κάλυψη αναγκών µιας αγελάδας γαλακτοπαραγωγής), ενώ 

ελάχιστοι κτηνοτρόφοι διαθέτουν βοσκήσιµες εκτάσεις για συµπληρωµατική 

διατροφή και κίνηση των ζώων. Η αυτάρκεια των αγελαδοτροφικών µονάδων 

γαλακτοπαραγωγής σε χονδροειδείς ζωοτροφές, ποικίλει από µηδέν έως 50% 

(έρευνα Σχολής Γεωπονίας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης). 

Στις τελευταίες δεκαετίες, ο πληθυσµός των βοοειδών και ειδικότερα των 

αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, έχει υποστεί σηµαντικές µεταβολές, λόγω 

της εισαγωγής από το εξωτερικό βελτιωµένων καθαρόαιµων ζώων, αλλά η 

σηµαντικότερη αλλαγή της γενετικής σύνθεσης του αρχικού υλικού και 

της βελτίωσης των αποδόσεων προήλθε από την εφαρµογή τεχνητής 

σπερµατέγχυσης µε εισαγόµενο σπέρµα βελτιωµένων ταύρων καθαρόαιµων 
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φυλών, σε συνδυασµό µε τις σταδιακές επιλογές των καλύτερα 

προσαρµοσµένων ατόµων. 

 

 
 
Πίνακας 4. Χωροταξική Κατανοµή των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής στην Ελλάδα 
 Κατανοµή 

% 
Κατανοµή 
% 

 

Περιφέριες Εκµ/σεις Αγελάδες 
ηλικίας >2 
ετών 

Εκµ/σεις Αγελάδες Μέσο 
µέγεθος αρ. 
ζώων 

Σύνολο 
Χώρας 

8.467 148.561 100,0 100,0 17,5 

Ανατολική 
Μακεδονία 
και Θράκη 

1.841 23.648 21,7 15,9 12,8 

Κ. Μακεδονία 2.696 71.437 31,8 48,2 26,5 
∆. Μακεδονία 1.635 16.525 19,3 11,1 10,1 
Θεσσαλία 524 12.499 6,2 8,4 23,9 
Ήπειρος 410 8.318 4,8 5,6 20,3 
Ιόνια νησιά 0 0  - - 
∆υτική 
Ελλάδα 

274 5.640 3,2 3,8 20,6 

Στερεά 
Ελλάδα 

126 966 1,5 0,6 7,7 

Πελοπόννησος 6 835 0,1 0,6 139,2 
Αττική 66 2.031 0,8 1,4 30,8 
Βόρειο Αιγαίο 56 169 0,7 0,1 3,0 
Νότιο Αιγαίο 831 6.433 9,9 4,3 7,8 
Κρήτη 3 51 

 
0,0 0,0 17,0 

Πηγή:http://www.vakakis.gr/Background/VA/4_enimerosi/Arthra/pdfs/Vootrofia_katastasi_prooptikes.
pdf 

 

1.6. Θεσµικό πλαίσιο υποστήριξης 

της γαλακτοπαραγωγικής αγελαδοτροφίας 

Με βάση τον Καν. (ΕΚ) 1255/1999 «περί κοινής οργανώσεως αγοράς 

στον τοµέα του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων», για να 

σταθεροποιηθούν οι αγορές και τα εισοδήµατα, είναι αναγκαίο οι 

οργανισµοί παρέµβασης, να µπορούν να λαµβάνουν µέτρα στηριζόµενα 

σε ένα ενιαίο σύστηµα τιµών, προβαίνοντας στην αγορά βουτύρου και 

αποκορυφωµένου γάλακτος σε σκόνη και στη χορήγηση ενισχύσεων για την 
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ιδιωτική αποθεµατοποίηση των προϊόντων αυτών. Όµως, για να 

ενθαρρυνθεί η κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων 

στην Κοινότητα και για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων 

αυτών στις διεθνείς αγορές, το επίπεδο της στήριξης της αγοράς πρέπει να 

µειωθεί, ιδίως µέσω της βαθµιαίας µείωσης των ενδεικτικών τιµών και 

των τιµών παρέµβασης για το βούτυρο και το αποκορυφωµένο γάλα σε 

σκόνη (αρχής γενοµένης από την 1 η Ιουλίου 2005). 

Το παραπάνω σκεπτικό του Συµβουλίου της ΕΕ, προσδιορίζει τις δύο 

διαφορετικές τάσεις για το γάλα (και γενικότερα για τα αγροτικά προϊόντα 

στο χώρο της ΕΕ-25): η προσπάθεια «προστασίας» στην εσωτερική αγορά 

και οι ασκούµενες πιέσεις από τον ΠΟΕ (πλαίσιο πολυµερών εµπορικών 

διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης) για «σταδιακή µείωση 

των παρεµβάσεων». Σήµερα, η πολιτική της ΕΕ για το γάλα και τα 

γαλακτοκοµικά, δρα στα ακόλουθα επίπεδα: Στήριξη εσωτερικής αγοράς: 

Οι τιµές παρέµβασης του βουτύρου και του αποκορυφωµένου γάλακτος 

σε σκόνη, µειώνονται κατά 15%, σε τρία στάδια από την περίοδο 

εµπορίας 2005/2006 και διατηρείται το καθεστώς των παρεµβάσεων ως το 

µέσο που συµβάλει στη σταθεροποίηση των τιµών αγοράς και, εποµένως, 

στη διασφάλιση του εισοδήµατος των κτηνοτρόφων. Ειδικότερα, (ί) το 

καθεστώς παρέµβασης εφαρµόζεται κατά τρόπο που διατηρείται η 

ανταγωνιστική θέση του βουτύρου στην αγορά, η αρχική του ποιότητα 

και η διασφάλιση της αποθεµατοποίησης κατά τον ορθολογικότερο 

τρόπο, (ϋ) για το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη, η αγορά 

πραγµατοποιείται στην τιµή παρέµβασης από τον οργανισµό παρέµβασης, 

που ορίζεται από κάθε κράτος µέλος, (Μί) η ενίσχυση που προορίζεται για 

την ιδιωτική αποθεµατοποίηση ορισµένων γαλακτοκοµικών προϊόντων, 

δύναται να αποφασισθεί εάν η εξέλιξη των τιµών και των αποθεµάτων 

εµφανίσει σοβαρή ανισορροπία της αγοράς, που ενδέχεται να µειωθεί από 

εποχιακή αποθεµατοποίηση. Τα σχετικά προϊόντα της ΚΟΑ είναι το 

βούτυρο, η κρέµα, το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη και ορισµένα τυριά. 

Το καθεστώς των γαλακτοκοµικών ποσοστώσεων: Από το 1984, το 

αναφερόµενο καθεστώς συµβάλει στη ρύθµιση της παραγωγής στον τοµέα 

του γάλακτος, σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ. Το καθεστώς των 

γαλακτοκοµικών ποσοστώσεων αναθεωρηµένων ανά τακτά χρονικά 
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διαστήµατα, βάσει έκθεσης της Επιτροπής, όπου εξετάζεται πλέον η 

δυνατότητα λήξης της ισχύος του εν λόγω καθεστώτος. Στην τελευταία 

µεταρρύθµιση της ΚΟΑ, η Χώρα µας πήρε επιπλέον ποσόστωση 120.000 

τόνων και η σηµερινή συνολική ποσόστωση ανέρχεται στους 820.513 

τόνους. Σηµειωτέων ότι, σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία της ΕΕ, όπως 

προέκυψαν από τις ετήσιες δηλώσεις των Κ.Μ., η Ελλάδα, έναντι της 

«διαθέσιµης ποσόστωσης για παραδόσεις», εµφανίζει δείκτες 

«παραδοθείσων ποσοτήτων» 742.425 τόνων και 738.289 τόνων, 

αντίστοιχα, για τις περιόδους 2005/06 και 2006/07. 

Εµπορία: Οι παραπάνω αναφερόµενοι µηχανισµοί παρέµβασης, 

συµπληρώνονται από σειρά ειδικών ενισχύσεων στην εµπορία, για την 

υποστήριξη της ισόρροπης διαχείρισης της αγοράς του γάλακτος και των 

γαλακτοκοµικών προϊόντων. Καθεστώς συναλλαγών µε τις τρίτες χώρες: Η 

διαχείριση από την Επιτροπή των δασµολογικών ποσοστώσεων που 

προκύπτουν από συµφωνίες στο πλαίσιο διαπραγµατεύσεων του Γύρου της 

Ουρουγουάης δύναται, µε βάση τις µεθόδους που εφαρµόστηκαν στο 

παρελθόν, να στηριχθεί και σε άλλες ενδεδειγµένες, κατά περίπτωση, 

µεθόδους. Στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών εφοδιασµού της 

κοινοτικής αγοράς και η διασφάλιση της διατήρησης της ισορροπίας της. 

Όσον αφορά τις επιστροφές στην εξαγωγή, η Επιτροπή τις καθορίζει είτε 

κατά περιοδικό τρόπο, είτε µέσω διαγωνισµού για τα προϊόντα για τα 

οποία η διαδικασία αυτή προβλέπονταν σε παλαιό κανονισµό. 

Άµεσες πληρωµές στους παραγωγούς: Για να περιοριστεί η επίπτωση 

από την προβλεπόµενη µείωση των τιµών παρέµβασης και να υποστηριχθεί 

η σταθεροποίηση των γεωργικών εισοδηµάτων, καθιερώθηκαν οι άµεσες 

πληρωµές στους παραγωγούς, µε χρηµατοδότηση της Κοινότητας από την 

περίοδο εµπορίας 2005/2006. Οι εν λόγω άµεσες πληρωµές ήταν: (ί) 

σταθερή πληρωµή (πριµοδότηση στα γαλακτοκοµικά προϊόντα) και (ϋ) 

συµπληρωµατικές πληρωµές. Οι ενισχύσεις αυτές, ενσωµατώθηκαν από το 

2007, στην ενιαία αποδεσµευµένη ενίσχυση. 

Προοπτικές του θεσµικού πλαισίου και των ενισχύσεων: Το καθεστώς 

του αγελαδινού γάλακτος στην ΕΕ υπέστη συνεχείς αλλαγές κατά τη 

διάρκεια της περίπου 40 ετών ζωής του. Οι πλέον σηµαντικές εκ των 

αλλαγών ήταν ο καθορισµός των ποσοστώσεων (1984) και η αναµόρφωση 
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της ΚΑΠ (2003), αµφότερες δε επιτάχυναν την ανάπτυξη του τοµέα. 

Σήµερα, ο τοµέας της αγελαδοτροφίας, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην 

ΕΕ έχει περισσότερο επιχειρηµατικό χαρακτήρα και στηρίζεται στον 

ανταγωνισµό της αγοράς. 

Οι τιµές στήριξης συνεχώς µειώνονται, οι παρεµβάσεις στην αγορά 

περιορίζονται και οι επιδοτήσεις εξαγωγών, επίσης, µειώνονται. Οι 

αγελαδοτρόφοι και η µεταποιητική βιοµηχανία έχουν ήδη γνώση του πως 

θα επιβιώσουν σε µία προοπτική ελεύθερης αγοράς. Οι αυξήσεις στις 

ποσοστώσεις που είχαν σχεδιαστεί, προβλέπεται να αναθεωρηθούν τα 

επόµενα χρόνια. Βασική µέριµνα για τη διατήρηση της ισορροπίας στην 

αγορά των γαλακτοκοµικών, αποτελεί η καθιέρωση δεικτών του λίπους 

και των πρωτεϊνικών στοιχείων του γάλακτος στις διάφορες συνθήκες των 

αγορών. Η ΕΕ, γενικά, καταναλώνει τις πρωτεΐνες από το γάλα που 

παράγει και ως εκ τούτου, έχει περιορισµένες ανάγκες για εξαγωγή τους 

ενώ υπάρχουν προ-βλήµατα µε υπερπαραγωγή λιπαρών ουσιών από το 

γάλα. 

Άλλες παράµετροι που µπορεί να επηρεάσουν την πολιτική της ΕΕ, 

στο άµεσο µέλλον, για τον τοµέα του αγελαδινού γάλακτος, είναι η 

παραπέρα διεύρυνση της ΕΕ-27, οι συνεχείς πιέσεις για τον προϋπολογισµό 

της ΚΑΠ και, ακόµη, η αναγκαιότητα απλοποίησης της ΚΑΠ. Ο τοµέας της 

γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας στην Ελλάδα, υφίσταται και θα 

υφίσταται συνεχώς τις επιπτώσεις των αναθεωρήσεων και των µέτρων που 

θα λαµβάνονται, κάθε φορά, από την ΕΕ, για το αγελαδινό γάλα και τα 

προϊόντα του. 
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1.7. Αναπτυξιακός Νόµος και Αναπτυξιακά Προγράµµατα. 

Στο πλαίσιο του Ν.3299/2004, ισχύουν οι γενικές διατάξεις για τα 

ποσοστά ενισχύσεων περιοχών Α, Β και Γ. Στα επενδυτικά σχέδια που 

αφορούν «στην παραγωγή, µεταποίηση και εµπορία των γεωργικών 

προϊόντων», υπάγονται επενδυτικά σχέδια αφορούν: (i) «στην ίδρυση νέων 

ή επέκταση ή/και τον εκσυγχρονισµό υφισταµένων µονάδων». Ειδικότερα, 

για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων βοοτροφικών µονάδων 

γαλακτοπαραγωγής, (Άρθρο 2, § 2.1.3.2) βασική προϋπόθεση αποτελεί η 

εξασφάλιση, από πλευράς του ενδιαφερόµενου φορέα, της απαιτούµενης 

ποσόστωσης αγελαδινού γάλακτος ή η ανάληψη της υποχρέωσής του να 

την εξασφαλίσει πριν από την καταβολή της πρώτης δόσης πληρωµής, (ii) 

στην ίδρυση, εκσυγχρονισµό µε ή χωρίς µετεγκατάσταση και επέκταση 

δυναµικότητας για µονάδες µεταποίησης γάλακτος (επεξεργασίας 

γάλακτος, παραγωγής τυροκοµικών προϊόντων, γιαούρτης και λοιπών 

γαλακτοκοµικών) στις περιπτώσεις: έλλειψης δυναµικότητας, µετά από 

έγκριση της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας περιφέρειας, 

αντικατάστασης υφιστάµενης δυναµικότητας, συγχώνευσης υφιστάµενων 

µονάδων, µετεγκατάστασης και εκσυγχρονισµού υφιστάµενων µονάδων 

και καθετοποίησης της παραγωγής, (iii) στην ίδρυση µονάδων 

αξιοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων επεξεργασίας γάλακτος. 

Στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013, προβλέπεται η ενίσχυση δράσεων 

που αφορούν στον εκσυγχρονισµό των αγελαδοτροφικών εγκαταστάσεων, 

καθώς επίσης και η πραγµατοποίηση έργων υποδοµής φιλικών προς το 

περιβάλλον και σχετικών µε την ευζωία των ζώων. Επίσης, προβλέπεται η 

ένταξη: (i) βιοµηχανιών γάλακτος: µόνον εκσυγχρονισµοί - 

µετεγκαταστάσεις µικροµεσαίων επιχειρήσεων µε απασχολούµενο 

δυναµικό µικρότερο ή ίσο των 250 υπαλλήλων και κύκλο εργασιών 

µικρότερο των 50 εκατοµµυρίων €, ώστε να τηρούνται οι κανόνες 

υγιεινής και οι περιβαλλοντικοί όροι, (ii) τυροκοµεία: εκσυγχρονισµοί, 

συγχωνεύσεις και µετεγκαταστάσεις, ώστε να τηρούνται οι βασικές 

προδιαγραφές υγιεινής και περιβαλλοντικών όρων. Ίδρυση µικρών 

τυροκοµείων µόνο σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές. Ιδρύσεις µονάδων 

παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυµούµενων προϊόντων γάλακτος, εκ-
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συγχρονισµός - επέκταση - µετεγκατάσταση αυτών και (ίϋ), ίδρυση, 

εκσυγχρονισµός και επέκταση µονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων 

γάλακτος (τυρόγαλα), που στοχεύουν την προστασία και τη βελτίωση του 

περιβάλλοντος. 

 

1.8. Η αγορά του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων 

Η εξέλιξη παραγωγής νωπού αγελαδινού γάλακτος στην Ελλάδα 

φαίνεται στον Πίνακα 5. 

Το ύψος της παραγωγής στη Χώρα είναι συνάρτηση του συστήµατος 

των ποσοστώσεων, όπως το καθόρισε η ΕΕ, προκειµένου να ελέγξει 

(κυρίως κατά τη 10ετία του 1990) τα τεράστια αποθέµατα βουτύρου και 

σκόνης γάλακτος που δηµιούργησαν κυρίως στις χώρες της Β. Ευρώπης, 

µε δεδοµένη την εντατική αγελαδοτροφία παραγωγής γάλακτος. Στη 

συγκεκριµένη περίοδο, για την Ελλάδα, µε εσφαλµένα, πιθανότατα, 

στατιστικά στοιχεία παραγωγής που παρουσιάστηκαν στην τότε ΕΟΚ, 

καθορίστηκε ποσόστωση 640.000 τόνων ετησίως, γεγονός που επέδρασε 

στη συρρίκνωση της παραγωγής. Σήµερα, µετά από διαδοχικές 

διαπραγµατεύσεις, η ποσόστωσή της Χώρας είναι στο επίπεδο των 820.500 

τόνων/ έτος, αλλά η ετήσια ελληνική παραγωγή καλύπτει περίπου το 90,2% 

της «διαθέσιµης» ποσόστωσης. 

Πίνακας 5. Εξέλιξη της παραγωγής αγελαδινού γάλακτος στην Ελλάδα 
Έτος Παραγωγή (τόνοι) Κατανάλωση 

(τόνοι) 
Αυτάρκεια (%) 

1999 776.800 807.300 96,2 
2000 789.000 815.700 96,7 
2001 778.100 823.210 94,5 
2002 758.200 800.120 94,8 
2003 767.800 833.490 92,1 
2004 774.980 847.450 91,4 
2005 745.980 815.310 91,5 
2006 750.190 824.390 91,0 

 
Πηγή:http://www.vakakis.gr/Background/VA/4_enimerosi/Arthra/pdfs/Vootrofia_kat
astasi_prooptikes.pdf 

 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ΥΠΑΑΤ, κατά την τελευταία 5ετία, η 

αυτάρκεια της Χώρας σε αγελαδινό γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα από 

αγελαδινό γάλα, κυµαίνεται κ.µ.ο. το 48-50%, ενώ η µέση κατανάλωση κατά άτοµο 
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φτάνει τα 40 κιλά (αναγωγή σε νωπό αγελαδινό γάλα). Σηµειωτέον ότι η αντίστοιχη 

µέση κατανάλωση στην ΕΕ διαµορφώνεται στο ύψος των 70 κιλών/κεφαλή/έτος, όµως 

και στη χώρα µας παρατηρούνται τάσεις αύξησης της κατανάλωσης γαλακτοκοµικών 

προϊόντων τα τελευταία χρόνια και ιδίως του νωπού (φρέσκου) γάλακτος. 

Είναι προφανές ότι στην Ελλάδα, ο βαθµός αυτάρκειας σε αγελαδινό γάλα 

είναι χαµηλός και αυτό αποδίδεται κυρίως στο καθεστώς των γαλακτοκοµικών 

ποσοστώσεων. ∆εν θα πρέπει όµως να παραβλέπει το γεγονός ότι, επί 10ετίες, 

δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα µε παράλληλες ενισχύσεις σε συγκεκριµένους τοµείς 

της φυτικής παραγωγής (βαµβάκι, καπνός, σιτηρά, οπωροκηπευτικά κλπ), µε 

αποτέλεσµα να περιορίζονται οι κατάλληλες εκτάσεις για παραγωγή ζωοτροφών 

και, κυρίως, των χονδροειδών (σανοί, ενσιρώµατα κλπ). 

Η προοπτική αύξησης της ελληνικής ποσόστωσης (µέχρι το 2015) και η 

πιθανή κατάργησή της, σε συνδυασµό µε την αποδέσµευση µέρους των 

καλλιεργούµενων εκτάσεων για παραγωγή ζωοτροφών (βασικά καλαµπόκι για 

καρπό και ενσίρωµα, καθώς και µηδική για σανό), µπορούν να δηµιουργήσουν 

προϋποθέσεις ορθολογικότερης ανάπτυξης του κλάδου. Ικανοποιητικός αριθµός 

Ελλήνων επιχειρηµατιών αγελαδοτρόφων είναι νέοι σε ηλικία, έχουν 

προχωρήσει σε σηµαντικές επενδύσεις συγκριτικά µε άλλους κλάδους της 

αγροτικής οικονοµίας, τα µεγέθη των µονάδων συνεχώς αυξάνονται και οι 

επιχειρηµατίες αγελαδοτρόφοι έχουν στόχο, µέσα και από συνεργασίες, τη 

δηµιουργία αγελαδοτροφικής παράδοσης για τους ίδιους και για τα διάδοχα µέλη 

των οικογενειών τους. 

Η γαλακτοπαραγωγική αγελαδοτροφία της Χώρας εφοδιάζει σήµερα, µε 

550.000 τόνους/έτος τις ελληνικές γαλακτοβιοµηχανίες, µε γάλα, συνήθως, 

υψηλής ποιότητας που χρησιµοποιείται µετά από παστερίωση, για άµεση 

κατανάλωση ως εµφιαλωµένο και µε 220.000 τόνους/έτος την αγορά, για την 

παρασκευή άλλων γαλακτοκοµικών προϊόντων. Όµως, παρά τις σχετικά καλές 

προοπτικές του τοµέα, στη Χώρα εξακολουθεί να εισάγεται ποσότητα της τάξεως 

των 750.000 τόνων/ έτος, σε ισοδύναµο αγελαδινού γάλακτος. 

1.9. Ο ρόλος του Ελληνικού Οργανισµού Γάλακτος (ΕΛ.Ο.Γ.) 

Σύµφωνα µε την Κοινοτική και Εθνική νοµοθεσία (Καν. ΕΕ 853/2004, ΥΑ 

252105/2005 κ.α.), οι γαλακτοπαραγωγικές εκ-µεταλλεύσεις πρέπει να ελέγχονται 
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τουλάχιστον δύο φορές µηνιαίως για τον προσδιορισµό της Ολικής Μεσόφιλης 

Χλωρίδας (Ο.Μ.Χ.) και γάλακτος και µία φορά για τη µέτρηση της χηµικής 

σύστασης, του σηµείου πήξεως, του αριθµού των σωµατικών κυττάρων και την 

παρουσία ή µη ανασταλτικών ουσιών. 

Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι αναφερόµενες απαιτήσεις ελέγχων του 

γάλακτος, δηµιουργήθηκε ο ΕΛ.Ο.Γ., που είναι Ν.Π.Ι.∆. εποπτευόµενο από το 

ΥπΑΑΤ, έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, µε έξι εποπτείες και οκτώ εξοπλισµένα 

κατάλληλα περιφερειακά εργαστήρια ελέγχου ποιότητας του νωπού γάλακτος 

(Αλεξανδρούπολη, ∆ράµα, Παραλίµνη Γιαννιτσών, Λάρισα, Ιωάννινα, Πάτρα, 

Μυτιλήνη και Ρέθυµνο)7. Παράλληλα, µε τη λειτουργία των 8 αυτών 

εργαστηρίων, τις πολύ µεγάλες απαιτήσεις ελέγχων νωπού γάλακτος στην 

Επικράτεια, ικανοποιούν: τα σαράντα Εργαστήρια Αυτοελέγχου των 

βιοµηχανιών / βιοτεχνιών επεξεργασίας, ή/και µεταποίησης γάλακτος και τα 

δεκαοκτώ Ιδιωτικά Εργαστήρια Αυτοελέγχου τα οποία συνεργάζονται µε 

τις βιοµηχανίες/ βιοτεχνίες επεξεργασία ή/και µεταποίησης γάλακτος, οι 

οποίες δεν έχουν δικό τους εγκεκριµένο εργαστήριο. 

Σύµφωνα µε τον Ν.3049/10.09.2002 (ΦΕΚ Α’ 212), ο ΕΛ.Ο.Γ. ορίζει 

κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία κρίνεται η καταλληλότητα της 

εργαστηριακής υποδοµής των Εργαστηρίων Αυτοελέγχου των 

βιοµηχανιών και βιοτεχνιών. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην έγκυρη και 

έγκαιρη κοινοποίηση των αποτελεσµάτων των αναλύσεων που 

πραγµατοποιούνται από τα εργαστήρια προς τους άµεσα ενδιαφερόµενους 

(παραγωγούς, µεταποιητικές εγκαταστάσεις, αρµόδιες υπηρεσίες), 

προκειµένου να αναληφθούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες που 

αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας του νωπού γάλακτος Ο ΕΛ.Ο.Γ. 

κοινοποιεί τα αποτελέσµατα των εργαστηριακών αναλύσεων στις 

βιοµηχανίες / βιοτεχνίες γάλακτος, τις εκτός προδιαγραφών µετρήσεις 

στους αντίστοιχους παραγωγούς και ανά δίµηνο όλες τις εκτός 

προδιαγραφών µετρήσεις σε Ο.Μ.Χ., σωµατικά κύτταρα και παρουσία 

ανασταλτικών ουσιών στις ∆ιευθύνσεις Κτηνιατρικής. 

Στο πλαίσιο της ισχύουσας νοµοθεσίας (Ν.3399/17.10.2005, ΦΕΚ Α’ 

255), ο ΕΛ.Ο.Γ. ανέλαβε δύο σηµαντικά ερευνητικά προγράµµατα: (ί) 

ανάπτυξη και εφαρµογή ενός σύγχρονου συστήµατος διαχείρισης της 

ασφάλειας του πρόβειου και αίγειου γάλακτος, µε σκοπό την προστασία 
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του ονόµατος της φέτας και (ϋ) χηµική σύνθεση του πρόβειου και του 

αίγειου γάλακτος σε σχέση µε τη φυλή των ζώων, το σύστηµα εκτροφής, 

το είδος διατροφής, την εποχή και την περίοδο άµελξης. 

Η αξιοπιστία των αποτελεσµάτων που εκδίδουν τα εργαστήρια του 

ΕΛ.Ο.Γ. και των εµπλεκοµένων στον έλεγχο του γάλακτος και γενικότερα 

των υπηρεσιών που παρέχουν, πρέπει να ελαχιστοποιεί κάθε πιθανή 

αµφισβήτηση. Οι διαδικασίες διαπίστευσης εργαστηρίων του ΕΛ.Ο.Γ. 

βρίσκονται σε εξέλιξη. Αναµένεται ότι η στρατηγική επιλογή για 

διαπίστευση των εργαστηρίων κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005, καθώς 

και η ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας κατά 

ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 9001:2000, θα αναβαθµίσει το επιστηµονικό τους κύρος 

και θα διασφαλίσει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από 

αυτά. 

Ο ρόλος του ΕΛ.Ο.Γ. στην ανάπτυξη του τοµέα του γάλακτος είναι 

σηµαντικός. Μέσω των πρωτοβουλιών που αναλαµβάνει στα θέµατα της 

ελληνικής γαλακτοκοµίας, των αναλύσεων ελέγχου της ποιότητας του 

νωπού γάλακτος, αλλά και µέσω ερευνητικών προγραµµάτων, προσφέρει 

την απαραίτητη υποστήριξη για την ανάπτυξη του κλάδου, ενώ ασκεί τον 

εποπτικό ρόλο που απαιτείται για την εύρυθµη λειτουργία του. 

Με βάση τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργού ΥπΑΑΤ 

(Οκτώβριος 2007), προβλέπεται διεύρυνση των αρµοδιοτήτων του 

ΕΛ.Ο.Γ., ώστε να καλύπτει και τα θέµατα του κρέατος (έλεγχος ισοζυγίου 

γάλακτος και κρέατος). Η µετατροπή του ΕΛ.Ο.Γ. σε Ελληνικό Οργανισµό 

Γάλακτος και Κρέατος και η αύξηση του δυναµικού του, αναµένεται να 

συµπεριληφθούν στο Σχέδιο Νόµου για την ανάπτυξη της ελληνικής 

κτηνοτροφίας. Στόχος του ΥπΑΑΤ είναι «ο ΕΛ.Ο.Γ. να λειτουργεί ως 

«οµπρέλα» που θα προστατεύει και θα στηρίζει την ελληνική κτηνοτροφία, 

συνολικά». 

1.10. Πώς λειτουργεί το σύστηµα της ποσόστωσης. 

Το αγελαδινό γάλα διατίθεται στο εµπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

βάσει ποσοστώσεων. Σε κάθε κράτος µέλος χορηγούνται δύο 

ποσοστώσεις, µία για τις παραδόσεις σε γαλακτοκοµικές µονάδες και µία 

ακόµη για απευθείας πωλήσεις στους καταναλωτές. 
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Σε κάθε κράτος µέλος, οι ποσότητες αυτές κατανέµονται µεταξύ 

των παραγωγών (ατοµικές ποσοστώσεις). Όταν σηµειώνεται υπέρβαση 

της εθνικής ποσόστωσης, οι παραγωγοί που συνετέλεσαν σε αυτήν 

καταβάλλουν εισφορά στο σχετικό κράτος µέλος. Η συµπληρωµατική 

αυτή εισφορά πρέπει να καταβληθεί από τους παραγωγούς αγελαδινού 

γάλακτος για όλες τις ποσότητες γάλακτος ή ισοδυνάµου γάλακτος που 

υπερβαίνουν την ποσόστωση η οποία τέθηκε σε εµπορία κατά τη διάρκεια 

δωδεκάµηνης περιόδου από 1ης Απριλίου έως 31 Μαρτίου. Κάθε χρόνο, 

πριν από την 1η Σεπτεµβρίου, τα κράτη µέλη πρέπει να αναφέρουν στην 

Επιτροπή τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του καθεστώτος 

ποσοστώσεων γάλακτος κατά την προηγούµενη περίοδο. Η κοινοποίηση 

αυτή πρέπει να έχει τη µορφή συµπληρωµένου ερωτηµατολογίου το οποίο 

περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισµό της 

συµπληρωµατικής εισφοράς. Ο συντελεστής της συµπληρωµατικής 

εισφοράς είναι 27,83 €/100 kg υπέρβασης. 

1.11. Η ποσόστωση στην Ελλάδα.  

 Στην Ελλάδα από την στιγµή που εφαρµόστηκε η ποσόστωση 

του αγελαδινού γάλακτος πέρασε διάφορα στάδια εωσότου οι παραγωγοί 

της µάθουν να λειτουργούν βάση αυτής. Η λειτουργία του συστήµατος 

αναφέρθηκε παραπάνω. 

Η Ελλάδα ήταν την γαλακτοκοµική περίοδο 2005-2006 µεταξύ των 

16 κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν υπερέβη την εθνική 

ποσόστωση παραγωγής στο αγελαδινό γάλα. Η ελληνική παραγωγή την 

εν λόγω περίοδο έφθασε στους 776.365 τόνους και ήταν χαµηλότερη 

κατά 5,4% από την εθνική ποσόστωση (820.513τόνοι). Μετά από αυτό οι 

Έλληνες αγελαδοτρόφοι δεν να κατέβαλαν πρόστιµο (super levy) στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή η χώρα µας δεν εξάντλησε την γαλακτοκοµική περίοδο 2005-

2006 την εθνική της ποσόστωση γάλακτος, όπως συνέβη σε άλλα 9 κράτη 

µέλη της Κοινότητας (Τσεχία, Γερµανία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, 

Λουξεµβούργο, Αυστρία, Πολωνία και Πορτογαλία), οι κτηνοτρόφοι των 

οποίων κλήθηκαν να πληρώσουν πρόστιµο συνολικού ύψους 377 εκατ. 

ευρώ ή 30,91 λεπτά για κάθε κιλό υπέρβασης. Στη χώρα µας, σύµφωνα µε 
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τα στοιχεία της Κοµισιόν, την γαλακτοκοµική περίοδο 2005-2006 

δραστηριοποιήθηκαν συνολικά 6.887 αγελαδοτρόφοι.  

Κατά την γαλακτική περίοδο 2008-2009 το όριο της ποσόστωσης 

για την Ελλάδα ήταν 835.781,260 τόνους «παραδόσεων» και σε 1.142 

τόνους «άµεσων πωλήσεων» µοιράζεται η εθνική ποσόστωση γάλακτος 

για την Ελλάδα, µε κανονισµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αφορά 

την περίοδο από την 1η Απριλίου 2008 έως τις 31 Μαρτίου 2009 και 

κατανέµει τις ποσοστώσεις όλων των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, πλην της Μάλτας. Συγκεκριµένα, πρόκειται για τον κανονισµό 

(ΕΚ) αριθ. 416/2009 της Επιτροπής της 20ής Μαΐου 2009, που 

δηµοσιεύθηκε στο φύλλο της Επίσηµης Εφηµερίδας της E.Ε. L 125/54 

στις 21 Μαΐου, και αφορά την κατανοµή, µεταξύ «παραδόσεων» και 

«άµεσων πωλήσεων», των εθνικών ποσοστώσεων γάλακτος που έχουν 

καθορισθεί για την περίοδο 2008/2009 στο παράρτηµα IX του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου.  

Με βάση τις αποφάσεις του check up, οι εθνικές ποσοστώσεις 

παραγωγής αγελαδινού γάλακτος όλων των κρατών µελών της 

Κοινότητας, της Ελλάδας συµπεριλαµβανοµένης, αυξάνονται από την 

ερχόµενη γαλακτοκοµική περίοδο 2009-2010, που ξεκινά την 1η 

Απριλίου, κατά 1% το χρόνο µέχρι και την γαλακτοκοµική περίοδο 2013-

2014. ∆ιατηρούνται σταθερές για µια περίοδο και µετά το 2015 το 

κοινοτικό σύστηµα των εθνικών ποσοστώσεων καταργείται.  

Προσδιορίστηκαν µε τον κοινοτικό κανονισµό 72/2009 του 

Συµβουλίου υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τον οποίο 

καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των αποφάσεων που ελήφθησαν 

για τον έλεγχο υγείας (check up) της καινούργιας ΚΑΠ οι νέες ελληνικές 

ποσοστώσεις παραγωγής αγελαδινού γάλακτος για τη χρονική περίοδο 

από φέτος και µέχρι το 2015.  

Έτσι, από 1ης Απριλίου φέτος, οι Έλληνες αγελαδοτρόφοι θα 

µπορούν να παράγουν 845.292,493 τόνους αγελαδινού γάλακτος (από 

836.923,26 τόνους κατά την τρέχουσα γαλακτοκοµική περίοδο), χωρίς 

την επιβολή κοινοτικού προστίµου (super levy) για τυχόν υπέρβαση των 

ατοµικών τους ποσοστώσεων παραγωγής.  
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Του χρόνου – την επόµενη γαλακτοκοµική περίοδο 2010-11 η 

ελληνική ποσόστωση γάλακτος αυξάνεται στους 853.745,418  τόνους, 

την περίοδο 2011-2012 πάει στους 862.282,872 τόνους, για να αυξηθεί 

την περίοδο 2012-2013 στους 870.905,7 τόνους, την περίοδο 2013-2014 

να ανέλθει στους 879.614,757 τόνους, να παραµείνει ίδια την 

γαλακτοκοµική περίοδο 2014-15 και µετά να καταργηθεί.  

Σηµειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια, και παρά τις διαδοχικές 

αυξήσεις που επήλθαν στην εθνική µας ποσόστωση παραγωγής, η 

παραγωγή αγελαδινού γάλακτος υπολήφθηκε της ποσόστωσης. Πέρυσι – 

γαλακτοκοµική περίοδος 2007-8 – παρέµεινε «αχρησιµοποίητο» το 8,5% 

της εθνικής ποσόστωσης παραγωγής.  

Aπό τη ∆/νση Aγροτικής Aνάπτυξης γίνεται γνωστό ότι σύµφωνα 

µε την αριθµ. 321085/2009 (B 1932) απόφαση του Yπουργείου Aγροτ. 

Aνάπτυξης και Tροφίµων θα κατανεµηθεί σε κατηγορίες αγελαδοτρόφων 

ποσόστωση γάλακτος από την περίοδο 2009-2010 όπως παρακάτω:  

A. Eνεργοί παραγωγοί οι οποίοι την προηγούµενη γαλακτοκοµική 

περίοδο 2008/2009 χρησιµοποίησαν τουλάχιστον το 90 της ατοµικής τους 

ποσόστωσης και εφόσον η ατοµική τους ποσόστωση ή οι παραδόσεις 

τους είναι τουλάχιστον 20 τόνοι.  

B. Γεωργοί που υπέβαλαν ή θα υποβάλουν κατά το τρέχον έτος και 

µέχρι 31-12-2009 αίτηµα ένταξης στα αντίστοιχα προγράµµατα 

εφαρµογής του Kαν.(EK) 1698/05 ή του ν. 3299/2004 και στα επενδυτικά 

σχέδια τους θα προβλέπεται παραγωγή γάλακτος τουλάχιστον 70 τόνοι (7 

τόνοι/αγελάδα). 

Γ. Γεωργοί νεοεισερχόµενοι στο κλάδο που δεν υπάγονται στη B 

κατηγορία και ούτε η εκµετάλλευση τους προέρχεται από διαχωρισµό 

κοινής εκµετάλλευσης. 

Οι παραπάνω προϋποθέσεις ορίσθηκαν για την γαλακτική περίοδο 

2009-2010 και ισχύουν µέχρι και σήµερα. 

 

1.12. Προβλήµατα του τοµέα γάλακτος και γαλακτοκοµικών 

προϊόντων 

Η γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφία έχει παρουσιάσει σηµαντική 

εξέλιξη, κυρίως από τα τέλη της δεκαετίας του ’80, µε τη συµβολή και των 
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γαλακτοβιοµηχανιών της Χώρας, υπάρχουν όµως συγκεκριµένες 

δυσκολίες και εµπόδια όπως: Ανυπαρξία κατάλληλων βοσκοτόπων, υψηλού 

χόρτου (απαίτηση που προκύπτει από την ανατοµία των σιαγόνων και των 

οδοντοστοιχιών των βοοειδών) και ισχυρός ανταγωνισµός µεταξύ των 

καλλιεργειών για ζωοτροφές (αραβόσιτος για καρπό και ενσίρωµα, µηδική, 

σανοδοτικά φυτά, κλπ) και των ισχυρά ενισχυµένων καλλιεργειών 

(τουλάχιστον µέχρι σήµερα) βιοµηχανικών και άλλων φυτών, µε 

αποτέλεσµα την αδυναµία εξασφάλισης µεγάλης ποσότητας και χαµηλού 

κόστους πρώτων υλών για τη διατροφή των εκτρεφόµενων αγελάδων. Η 

σύνδεση ζωικής και φυτικής παραγωγής, λόγω και του µικρού και 

πολυτεµαχισµένου κλήρου σπάνια καθίσταται εφικτή, µε αποτέλεσµα την 

πλήρη εξάρτηση των εκµεταλλεύσεων αγελαδοτροφίας από 

αγοραζόµενες, συχνά υψηλού κόστους ζωοτροφές. Η προώθηση των 

ενεργειακών φυτών ενδεχόµενα να έχει πρόσθετες αρνητικές επιπτώσεις 

στον κλάδο. 

Αδυναµίες σε ποιότητα και πληρότητα εγκαταστάσεων και 

αποτελεσµατικής διαχείρισης των µονάδων, σε συσχετισµό και µε την µη 

εφαρµογή συστηµάτων ολοκληρωµένης διαχείρισης. Η εκτροφή 

αγελάδων υψηλών γενετικών προδιαγραφών απαιτεί εξειδικευµένες 

γνώσεις (προστασία υγείας των ζώων, γενετική, διατροφή, διαχείριση 

ζωικού πληθυσµού κ.ο.κ) και, κατ’ επέκταση, συνεχή εκπαίδευση και 

ενηµέρωση των ασχολουµένων. Τέτοιοι µηχανισµοί στήριξης είναι 

πληµµελείς και περιστασιακοί. Η Πολιτεία δεν διαθέτει σχολεία που να 

υπάρχουν και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ώστε µε τα θεωρία να 

γίνεται και πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευοµένων. Ανάγκη πρακτικής 

άσκησης έχουν ακόµα και οι γεωτεχνικοί της Χώρας. 

Έλλειψη ισχυρών συνεταιριστικών και επαγγελµατικών οργανώσεων, 

που να µπορούν να παρέχουν ουσιαστική βοήθεια στον επιχειρηµατία 

αγελαδοτρόφο, τόσο στον τοµέα της τεχνικής υποστήριξης, όσο και 

κυρίως στους τοµείς προµηθειών και διάθεσης των παραγόµενων 

προϊόντων. 

Πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες κατά την ένταξη και 

υλοποίηση αναπτυξιακών σχεδίων, υψηλό κόστος των απαιτούµενων 

επενδύσεων στον κλάδο και, συχνά, δυσµενείς όροι χρηµατοδότησης. 
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Έλλειψη ολοκληρωµένων ελέγχων από την παραγωγή µέχρι τη διάθεση του 

τελικού προϊόντος, σε ενιαία βάση, αδυναµίες πιστοποίησης και 

διαφοροποίησης προϊόντων, σύµφωνα µε την ποιότητά τους, άγνοια για 

απαιτήσεις ευζωίας (welfare) των ζώων και λειτουργία πολλών 

επιχειρήσεων χωρίς τις απαιτούµενες άδειες. 

Ανταγωνισµός από την παραγωγή οµοειδών προϊόντων των 

γειτονικών, βαλκανικών κυρίως, Χωρών. Η προµήθεια από τις εγχώριες 

βιοµηχανίες γάλακτος γίνεται σε πολύ χαµηλότερη τιµή, ιδιαίτερα µε την 

ένταξη της Ρουµανίας και της Βουλγαρίας στην ΕΕ. Ανεξάρτητα από τις 

εξελίξεις των ποσοστώσεων στο αγελαδινό γάλα, το σηµαντικό πρόβληµα 

για µας παραµένει το υψηλό κόστος παραγωγής του, λόγω κυρίως του 

ισχύοντος συστήµατος διατροφής, ενώ η παραγωγικότητα των µονάδων 

εκτιµάται 20% χαµηλότερη εκείνης του µέσου όρου των Χωρών της ΕΕ. 

 

1.13. ∆ιάρθρωση της κρεοπαραγωγού βοοτροφίας 

Η κρεοπαραγωγός βοοτροφία στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από 

µεγάλο αριθµό µονάδων µικρής σχετικά δυναµικότητας, διεσπαρµένων σε 

όλη τη Χώρα, διαφοροποιούµενων σε µονάδες µε θηλάζουσες αγελάδες 

(συνήθως ελεύθερης βόσκησης ζώα για αναπαραγωγή και πάχυνση 

παραγώγων, χωρίς παραγωγή εµπορεύσιµου γάλακτος) και σε µονάδες 

πάχυνσης µόσχων, µε ζώα που εισάγονται από χώρες της ΕΕ (κυρίως Γαλλία, 

Τσεχία, Ρουµανία), καθώς και από Τρίτες Χώρες, ή και µε ζώα που 

προµηθεύονται οι εκτροφείς από ελληνικούς στάβλους (πολύ µικρό 

ποσοστό, δεδοµένου ότι η εγχώρια παραγωγή µοσχαριών είναι εξαιρετικά 

περιορισµένη και δεν επαρκεί για την κάλυψη των απαιτήσεων των 

παχυντών). Τα αγοραζόµενα προς πάχυνση ζώα είναι συνήθως µοσχάρια 

ηλικίας 4-6 µηνών και ζώντος βάρους 200-250 κιλών, αν και η αγορά 

νεαρών ζώων αυτής της κατηγορίας τείνει να καταστεί απαγορευτική, γιατί 

προσφέρονται πλέον µόνο ζώα µε υψηλές τιµές αρχικής αγοράς, που 

ξεπερνούν τα 300 κιλά σε ζων βάρος. 

Από τα στοιχεία του πίνακα αυτού συνάγεται ότι το βόειο κρέας 

προέρχεται από: (i) την γαλακτοπαραγωγό βοοτροφία, διαφοροποιούµενο 

σε βόειο κρέας παραγώγων πάχυνσης (µόσχοι) και βόειο κρέας αγελάδων 
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(συνήθως µε-γάλα ζώα που αποµακρύνονται από την εκµετάλλευση αφού 

ολοκληρώσουν τους προβλεπόµενους κύκλους γαλακτοπαραγωγής), (ii) 

τις θηλάζουσες αγελάδες και τα παράγωγά τους, όπως και στην 

προηγούµενη παράγραφο (βόειο κρέας παραγώγων πάχυνσης και µεγάλων 

ζώων) και (iii), τους εισαγόµενους για πάχυνση µόσχους (συνήθως 

αρσενικά νεαρά ζώα κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης).  

Η προαναφερόµενη εκτίµηση παραγωγής βόειου κρέατος στη Χώρα 

επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ (61.001, 60.725 και 61.700 

τόνοι/έτος, αντίστοιχα, για τα έτη 2002, 2004 και 2006). Για την περίοδο 

1980 µέχρι σήµερα, η πορεία παραγωγής βόειου-µοσχαρίσιου κρέατος 

διαµορφώθηκε σε χαµηλά επίπεδα (µέσος όρος δεκαετίας 1989-1999 

περίπου 74.000 τόνοι/έτος), ενώ βαίνει, διαχρονικά, ελαττωµένη. 

Σηµειωτέων ότι, µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 70, η εγχώρια παραγωγή 

βόειου κρέατος παρουσιάζει καλύτερους δείκτες (111.800 τόνοι/έτος, 

ΕΣΥΕ 1979), αλλά από το 1980 και µετά, οι συνθήκες έντονου 

ανταγωνισµού από σηµαντικές κρεοπαραγωγούς Χώρες-µέλη της ΕΕ, 

δηµιούργησαν και δηµιουργούν ισχυρές πιέσεις, µε αποτέλεσµα την 

εµφανιζόµενη σταδιακή µείωση της εγχώριας παραγωγής και, ταυτόχρονα, 

την µεγάλη αύξηση των εισαγωγών. 

Η εγχώρια κατανάλωση βόειου κρέατος, από 158.400 τόνοι/έτος το 

1970, διαµορφώνεται σήµερα στο περίπου σε 185.000 τόνων/έτος, αφού 

έφτασε και τους 239.000 τόνους το 1996: 

Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα στοιχεία προκύπτει ότι ο δείκτης 

αυτάρκειας της χώρας σε βόειο κρέας διαµορφώνεται σε 30-35%, για την 

περίοδο 1980-2005, έναντι αντίστοιχου δείκτη 56,8% του 1970. Η 

κατανάλωση βόειου κρέατος, κατ’ έτος και κατά κεφαλή, στην Ελλάδα 

έναντι ενός µέγιστου δείκτη 26 κιλά/έτος, το 1987, είναι σήµερα 19-20 

κιλά/έτος. Ο κίνδυνος από τη νόσο «τρελών αγελάδων», επηρέασε σοβαρά 

την κατανάλωση, λόγω και της γενικότερης αντίληψης που υπάρχει για 

την ασφάλεια του βόειου κρέατος. Παράλληλα, όµως, εµφανίζεται έντονη 

ζήτηση του εγχώριου κρέατος (και, ειδικότερα, του βόειου κρέατος), 

δηλαδή του κρέατος που προέρχεται από ζώα που γεννήθηκαν, παχύνθηκαν 

και σφάχτηκαν στην Ελλάδα και το οποίο, γενικά, θεωρείται ασφαλές. 
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Σήµερα, ο κλάδος της γαλακτοπαραγωγού βοοτροφίας, συµβάλει µε 

ποσοστό 36,7% στη συνολική παραγωγή βόειου κρέατος της Χώρας, παρά 

το γεγονός ότι το κρέας είναι «δευτερεύον» προϊόν του κλάδου αυτού. Οι 

ποιότητες βόειου κρέατος που προέρχονται από τη γαλακτοπαραγωγό 

βοοτροφία, κατατάσσονται στην κλίµατα SEUROP, στις µέτριες και τις 

χαµηλές κατηγορίες. Αντίθετα, ενδιαφέρον από ποιοτική άποψη 

παρουσιάζει το βόειο κρέας που προέρχεται από τους εισαγόµενους 

µόσχους (ιδιαίτερα από αρσενικά ζώα κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης που 

εκτρέφονται σε καλές συνθήκες και µε βάση της διατροφής τους τα 

δηµητριακά). Το βασικό πρόβληµα των εκτροφών πάχυνσης είναι η 

δυσκολία εξεύρεσης κατάλληλων και χαµηλού κόστους νεαρών µόσχων, 

καθώς και η εξασφάλιση φτηνών ζωοτροφών. 

Σηµαντικός εµφανίζεται ο κλάδος των θηλαζουσών αγελάδων, µε 

150.000 περίπου διατηρούµενα θηλυκά ζώα αναπαραγωγής, που ανήκουν 

στην εγχώρια φυλή ή, συχνά, σε διασταυρώσεις διαφόρου βαθµού 

εγχώριων αγελάδων µε εισαχθέντες κατά καιρούς ταύρους 

κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης (Limousin κ.α) ή/και, για ορισµένες 

µονάδες, σε καθαρόαιµες ξενικές αγελάδες κρεοπαραγωγικού τύπου. Τα 

ζώα αυτά εκτρέφονται εκτατικά, σε βοσκότοπους ηµιορεινών και ορεινών 

περιοχών. Όµως, η µορφή αυτή της βοοτροφίας, αντιµετωπίζει 

προβλήµατα που σχετίζονται µε την ανεπάρκεια κατάλληλων βοσκοτόπων 

και ανάλογων υποδοµών, µε την έλλειψη εργατικών χειρών τόσο κατά τη 

θερινή περίοδο στους βοσκότοπους, όσο και κατά τη χειµερινή περίοδο 

στους στάβλους, µε το υψηλό κόστος διατροφής κατά τη χρονική περίοδο 

του ενσταβλισµού των ζώων και µε τις χαµηλές, γενικά, τιµές διάθεσης 

του παραγόµενου κρέατος, που είναι και το µοναδικό προϊόν (σε αντίθεση 

µε τις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, που παράγουν γάλα και κρέας). Η 

Ελληνική πολιτεία και η ΕΕ, έχοντας επίγνωση των δυσκολιών αυτών, 

έχουν θεσµοθετήσει µία σειρά οικονοµικών ενισχύσεων που αποσκοπούν 

στη στήριξη αυτού του κλάδου παραγωγής, του οποίου η βιωσιµότητα θα 

σηµάνει και την επιβίωση των ασχολουµένων µε την κρεοπαραγωγική 

αγελαδοτροφία. 

Επειδή, µέχρι σήµερα, ο κλάδος στηρίχθηκε σε ενισχύσεις, οι οποίες 

φαίνεται ότι έχουν ηµεροµηνία λήξεως, ως µοναδική διέξοδος του κλάδου 
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εµφανίζεται η παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών τα οποία θα 

απολαµβάνουν την εµπιστοσύνη των καταναλωτών, αλλά και θα 

διασφαλίζουν τη δηµόσια υγεία. Για το λόγω αυτό η νοµοθεσία 

προέβλεψε: (ί) την ανάπτυξη ενός υποχρεωτικού συστήµατος επισήµανσης 

και καταγραφής βοοειδών: ενώτια για την ατοµική αναγνώριση των ζώων, 

ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατοµικών 

µητρώων σε κάθε εκµετάλλευση, (ϋ) τη δηµιουργία υποχρεωτικού 

συστήµατος επισήµανσης του βόειου κρέατος: τοποθέτηση ειδικής ετικέτας 

στα τεταρτηµόρια ή στα τεµάχια βόειου κρέατος κατά τρόπον ώστε να 

παρέχονται πληροφορίες όσον αφορά ορισµένα χαρακτηριστικά ή 

συνθήκες παραγωγής του εν λόγω κρέατος ή του ζώου από το οποίο 

προέρχεται, όπως αριθµός ενωτίου, χώρα γέννησης, χώρα εκτροφής, χώρα 

σφαγής, κωδικός σφαγείου, ηµεροµηνία σφαγής κλπ., (Μί) τη δυνατότητα 

χρησιµοποίησης επιπλέον ενδείξεων µέσω του συστήµατος προαιρετικής 

επισήµανσης του βόειου κρέατος. 

Το υποχρεωτικό σύστηµα επισήµανσης του βόειου κρέατος, σε 

συνδυασµό µε το υποχρεωτικό σύστηµα καταγραφής των βοοειδών, 

εξασφαλίζει τη σύνδεση µεταξύ των τεµαχίων κρέατος και του ζωντανού 

ζώου από το οποίο προήλθαν. Το προαιρετικό σύστηµα επισήµανσης δίνει 

τη δυνατότητα: στον µεν βοοτρόφο, ακολουθώντας συγκεκριµένες 

διαδικασίες παραγωγής, να χρησιµοποιήσει επιπλέον ενδείξεις στα 

προϊόντα του, στον δε καταναλωτή να επιλέξει ένα προϊόν πίσω από το 

οποίο κρύβεται ένα ολόκληρο σύστηµα ελέγχων και εργαστηριακών 

αναλύσεων οι οποίες διασφαλίζουν την εγκυρότητα της προαιρετικής 

ένδειξης. Για το προαιρετικό σύστηµα επισήµανσης, ο AGROCERT έχει 

την αρµοδιότητα ελέγχου της διαδικασίας της παραγωγής, ώστε να είναι 

σύµφωνη µε τις απαιτήσεις της εθνικής και της κοινοτικής νοµοθεσίας. 

Σε τελευταία ανάλυση, ο κλάδος της κρεοπαραγωγού βοοτροφίας στη 

Χώρα, αλλά και γενικότερα η γεωργία του µέλλοντος για να επιβιώσει, 

οφείλει να προσαρµοστεί στην παραγωγή προϊόντων ποιότητας. Η 

ποιότητα εξασφαλίζεται µε την πιστοποίηση, ακολουθώντας 

συγκεκριµένο σύστηµα εκτροφής για τη ζωική παραγωγή και 

καλλιέργειας για τη φυτική παραγωγή. Σύστηµα αυστηρό, βασισµένο σε 

πρωτόκολλα και προδιαγραφές, το οποίο διασφαλίζει και επιτρέπει την 
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ιχνηλασιµότητα στη διατροφική αλυσίδα. Πιστοποιηµένο βόειο κρέας, 

ελληνικό, εκλεκτής ποιότητας (κατηγορία Α και τουλάχιστον στην ποιότητα 

R3 της κοινοτικής κλίµακας ταξινόµησης SEUROP), µε απόλυτα 

διασφαλισµένα στοιχεία για τον καταναλωτή, έχει κάθε δικαίωµα να 

διεκδικήσει σαφώς υψηλότερες τιµές στην αγορά, έναντι του συµβατικού 

βόειου. Σηµαντική παράµετρος σε ότι αφορά την ποιότητα του βόειου 

κρέατος για τον καταναλωτή, είναι και ο µετά την σφαγή χειρισµός του 

(περίοδος ωρίµανσης, µεταφορά, κοπές κλπ). 

 

1.14. Θεσµικό πλαίσιο και ενισχύσεις βόειου κρέατος 

Οι µεταρρυθµίσεις της ΚΑΠ (1992 και 1999), περιόρισαν τον ρόλο 

των αποθεµάτων παρέµβασης στο βόειο κρέας. Η ΕΕ αγοράζει βόειο κρέας 

από τα αποθέµατα παρέµβασης µόνον όταν οι τιµές πέφτουν κάτω από το 

όριο των 1.560 €/τόνο σε κάποιο κράτος µέλος ή περιφέρεια. Με τις 

αποφάσεις αυτές, η παρέµβαση για το βόειο έχει καταστεί µάλλον «δίχτυ 

ασφαλείας» του εισοδήµατος, παρά εργαλείο διαχείρισης της αγοράς, ενώ 

η ενίσχυση ιδιωτικής αποθεµατοποίησης αποτελεί την προτιµώµενη 

επιλογή για την αντιµετώπιση προσωρινής υπερπροσφοράς. 

Η εµπορική συµφωνία στα πλαίσια του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Εµπορίου (ΠΟΕ) οδήγησε σε χαµηλότερους δασµούς και λιγότερες 

δαπάνες σε επιστροφές κατά την εξαγωγή, µε αποτέλεσµα να καταστεί ο 

τοµέας του βόειου κρέατος στην ΕΕ περισσότερο εξαρτώµενος από τη 

συµπεριφορά της αγοράς και προσανατολισµένος στην ικανοποίηση της 

ζήτησης. 

Η τελευταία µεταρρύθµιση της ΚΑΠ (2003), επικεντρώνεται στους 

καταναλωτές και τους φορολογούµενους, παρέχοντας παράλληλα στους 

γεωργούς και τους κτηνοτρόφους την ελευθερία να παράγουν τα προϊόντα 

που ζητεί η αγορά. 

Για να αποφευχθεί η εγκατάλειψη της παραγωγής, τα κράτη µέλη είναι 

δυνατόν να επιλέξουν και να διατηρήσουν µια περιορισµένη σχέση µεταξύ 

επιδότησης και παραγωγής, κάτω από σαφώς καθορισµένες προϋποθέσεις 

και εντός συγκεκριµένων ορίων. Στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας 

ενίσχυσης, για τον τοµέα των βοοειδών, επιλέχθηκε από την Ελλάδα η 

ολική αποδέσµευση (100%) από την παραγωγή, καθώς επίσης και η 
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παρακράτηση 10% - ποιοτικό παρακράτη-µα, άρθρου 69 Καν. ΕΕ 1782/03. 

Το ποσό αυτό παρακρατείτε ώστε να χορηγηθεί για συγκεκριµένους τύπους 

βοοτροφικών εκµεταλλεύσεων, όπως π.χ. µονάδες αγελαίας µορφής των 

ορεινών περιοχών ή ελεύθερης βοσκής, καθώς επίσης και για τη βελτίωση 

της ποιότητας των παραγόµενων σφάγιων µοσχαριών ορεινών ή 

µειονεκτικών περιοχών, µε την ενίσχυση της παραγωγής µοσχαριών των 

περιοχών αυτών, κατηγορίας R και άνω βάσει της κοινοτικής κλίµακας 

ταξινόµησης SEUROP. Γενικότερα, το παρακράτηµα θα χρησιµοποιηθεί 

προ-κειµένου να αποφευχθεί η πιθανή εξαφάνιση ορισµένων τύπων 

βοοτροφικών εκµεταλλεύσεων από ορισµένες περιοχές µε τις 

συνεπαγόµενες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην ύπαιθρο, αλλά 

και στον οικονοµικό και κοινωνικό ιστό της Χώρας. Η ΕΕ διατηρεί επίσης 

τους κανόνες ταξινόµησης των σφαγίων υπό συνεχή αναθεώρηση, 

προκειµένου οι παραγωγοί βόειου κρέατος να ενθαρρυνθούν να 

βελτιώσουν την ποιότητα των ζώων και των σφάγιων, παρέχοντας στήριξη 

σε υψηλότερης ποιότητας βόειο κρέας. 

 

 

1.15. Αναπτυξιακά Προγράµµατα 

Στα πλαίσια του Ν. 3299/2004, ισχύουν οι γενικές διατάξεις για τα 

ποσοστά ενισχύσεων περιοχών Α, Β και Γ και υπάγονται τα επενδυτικά 

σχέδια που αφορούν: (ί) «στην ίδρυση νέων ή επέκταση ή/και τον 

εκσυγχρονισµό υφισταµένων µονάδων», χωρίς καµία πρόσθετη απαίτηση 

για «βοοτροφικές µονάδες κρεατοπαραγωγής», (ϋ) στον εκ-συγχρονισµό 

της σφαγειοτεχνικής υποδοµής λειτουργικών µονάδων και ίδρυση νέων 

µονάδων ή επέκταση ή εκσυγχρονισµός - συµπλήρωση υφιστάµενων σε 

περιοχές που υπάρχει έλλειψη σφαγειοτεχνικής υποδοµής ή σε 

αντικατάσταση υφιστάµενων ακαταλλήλων, (Μί) στην ίδρυση µονάδων 

αδρανοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής ζώων, (ίν) στην 

ίδρυση µονάδων τεµαχισµού - τυποποίησης κρέατος ζώων και παραγωγής 

κρεατοσκευασµάτων, εξοπλισµένες µε κατάλληλες ψυκτικές 

εγκαταστάσεις που δεν έχουν υποστεί θερµική ή άλλου είδους 

επεξεργασία, καθώς και µονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων. 
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Στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013, προβλέπεται η ενίσχυση 

δράσεων που αφορούν εν γένει τον εκσυγχρονισµό των βοοτροφικών 

εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και η πραγµατοποίηση έργων υποδοµής 

φιλικών προς το περιβάλλον και σχετικών µε την ευζωία των ζώων. Σε ότι 

αφορά στις σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις, το ΠΑΑ 2007-2013 καθιστά 

σαφές ότι «δεν υπάρχει ανάγκη ίδρυσης νέων σφαγειοτεχνικών 

εγκαταστάσεων, µε εξαίρεση τις νησιωτικές και ορεινές περιοχές ...». 

Έτσι, οι επενδύσεις αυτής της κατηγορίας περιορίζονται σε µικρής 

έκτασης εκσυγχρονισµούς. Επίσης, προβλέπονται εκσυγχρονισµοί και 

µετεγκαταστάσεις υφιστάµενων µονάδων επεξεργασίας και µεταποίησης 

κρέατος (αλλαντοποιία), καθώς και ίδρυση, επέκταση - εκσυγχρονισµός µε 

ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων αδρανοποίησης παραπροϊόντων και 

υποπροϊόντων σφαγής, σαν συµπλήρωση µονάδων σφαγής, 

συµπεριλαµβανοµένου και εξοπλισµού για την παραγωγή ανανεώσιµης 

ενέργειας. 

 

 1.16. Η αγορά βόειου κρέατος 

Παρά το γεγονός ότι οι τάσεις στην παραγωγή είναι συνεχώς 

µειωµένες, ο δείκτης βαθµού αυτάρκειας εµφανίζει ανοδική πορεία 

(31,1% το 2000, έναντι 34,6% το 2005), λόγω της διαρκούς µείωσης της 

κατανάλωσης βόειου κρέατος στην ελληνική αγορά (196.000 τόνοι/έτος το 

2000, έναντι 169.800 τόνοι/έτος το 2005). Σηµειωτέων ότι ο δείκτης 

κατανάλωσης στη Χώρα, παρουσίασε µέγιστη τιµή 259.200 τόνους/έτος 

(1987), αλλά φαίνεται ότι ο κίνδυνος από τη νόσο των «τρελών αγελάδων» 

και, γενικότερα, από την υγιεινή του προϊόντος, επηρέασε και επηρεάζει 

πολύ σοβαρά την κατανάλωση ακόµα και σήµερα. 

Οι εισαγωγές βόειου κρέατος στην ελληνική αγορά, αποτελούν 

ιδιαίτερα σηµαντικό, οικονοµικό κυρίως πρόβληµα, τα τελευταία 50 

τουλάχιστον χρόνια και δεν φαίνεται ότι η Χώρα έχει τη δυνατότητα να 

καλύψει αυτό το τεράστιο κενό. Το µεγαλύτερο µέρος των εισαγωγών 

αφορά σε νωπά κρέατα βοοειδών, ενώ, σε σηµαντικά µικρότερες 

ποσότητες, εισάγονται κατεψυγµένα κρέατα και βρώσιµα παραπροϊόντα. 
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Σηµαντικότερος προµηθευτής της Χώρας είναι η Γαλλία, ακολουθούµενη 

από την Ολλανδία και τη Γερµανία. 

 

 

1.17. Προβλήµατα του τοµέα της κρεοπαραγωγού βοοτροφίας 

Καθοριστικής σηµασίας πρόβληµα συνιστούν οι µη ευνοϊκές για τον 

τοµέα εδαφοκλιµατικές συνθήκες της Χώρας (φτωχοί και ξηροθερµικοί 

βοσκότοποι), συνδυαζόµενο τόσο µε την µακροχρόνια πολιτική υπέρ 

ορισµένων τοµέων της φυτικής παραγωγής (βαµβάκι, καπνός, 

ζαχαρότευτλα κλπ), όσο και µε τον µικρό και πολυτεµαχισµένο κλήρο. 

Έτσι, ένας τοµέας όπως η κρεοπαραγωγός βοοτροφία, δεν έχει µεγάλα 

περιθώρια να στηριχθεί σε κατάλληλους βοσκότοπους υψηλής χλόης, ή 

έστω σε άφθονες, παραγόµενες από καλλιέργειες, φτηνές ζωοτροφές 

(κυρίως χονδροειδείς) για να εξασφαλίσει αντίστοιχα χαµηλό κόστος 

παραγωγής βόειου κρέατος. 

Εποµένως, οι δυνατότητες ανταγωνισµού των Ελλήνων 

κτηνοτρόφων στο βόειο κρέας και στα παράγωγά του έναντι οµοειδών 

προϊόντων άλλων χωρών και, κυρίως, χωρών της ΕΕ, παρουσιάζονται 

εξαιρετικά δυσχερείς, µε µοναδικά, πιθανόν, συγκριτικά πλεονεκτήµατα: (ί) 

την ασφάλεια, από υγιεινής πλευράς, των ελληνικών κρεάτων 

(κλιµατολογικές συνθήκες, σε συνδυασµό µε το σύστηµα της διατροφής 

των ζώων) και (Η), την προοπτική παραγωγής πιστοποιηµένου, καλής 

ποιότητας βόειου κρέατος . 

Τα άλλα προβλήµατα του τοµέα, όπως η ανεπαρκής οργάνωση και η 

κακή διαχείριση των βοοτροφικών εκµεταλλεύσεων, το υψηλό κόστος 

χρηµατοδότησης, η έλλειψη ισχυρών συνεταιριστικών και επαγγελµατικών 

οργανώσεων, καθώς και οι αδυναµίες που παρουσιάζονται στην εµπορία 

του παραγόµενου προϊόντος, απλώς επιτείνουν τις αντικειµενικές 

δυσκολίες που αντιµετωπίζει η Χώρα στον τοµέα παραγωγής βόειου 

κρέατος. 
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1.18. Προοπτικές της ελληνικής βοοτροφίας 

Η παράθεση των στοιχείων και η αξιολόγησή τους, οδηγούν σε 

ορισµένα βασικά συµπεράσµατα, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις 

προοπτικές για την ελληνική βοοτροφία: 

*Η γαλακτοπαραγωγός ελληνική αγελαδοτροφία διατηρεί ετήσιο ύψος 

παραγωγής γάλακτος περίπου 780-790 χιλιάδων τόνων, διαθέτοντας µια 

ποσόστωση 820.500 τόνους/ έτος. Η αυτάρκεια της Χώρας σε γάλα 

παραµένει χαµηλή (περίπου 50%), αλλά στον τοµέα λειτουργούν σήµερα 

8.500 εκµεταλλεύσεις, οι περισσότερες µε χαρακτήρα επιχείρησης και 

διατηρούν 150.000 περίπου αγελάδες, που εξασφαλίζουν µέση ετήσια 

γαλακτοπαραγωγή της τάξεως των 5.500 λίτρων/αγελάδα. Το µέσο µέγεθος 

των εκµεταλλεύσεων αυξάνει σταθερά, ενώ ο αριθµός µονάδων µε κάτω 

από 10 αγελάδες µειώνεται συνεχώς. 

*Η Βόρειος Ελλάδα, µε το 72,8% του αριθµού των εκµεταλλεύσεων και 

το 75,1% του αριθµού των ζώων, συγκεντρώνει το µεγάλο ενδιαφέρον 

στην παραγωγή αγελαδινού γάλακτος. Τονίζεται και η συµβολή των 

γαλακτοβιοµηχανιών της Χώρας για τη διασφάλιση της διάθεσης του 

προϊόντος, ώστε παρά τις όποιες δυσκολίες (ακατάλληλοι βοσκότοποι, 

πλήρης εξάρτηση από αγοραζόµενες ζωοτροφές, πληµµελής οργάνωση 

και διαχείριση µονάδων, καρτέλ κλπ), να υπάρχουν θετικές προοπτικές, 

εφόσον εξοµαλυνθούν ορισµένοι παράµετροι που επηρεάζουν σήµερα 

αρνητικά την παραγωγικότητα και την εµπορία στον τοµέα. Οι Έλληνες 

αγελαδοτρόφοι διαθέτουν, σε σηµαντικό βαθµό, επιχειρηµατική αντίληψη 

για την παραγωγή των προϊόντων τους και αυτή η προϋπόθεση, σε 

συνδυασµό µε την απαίτηση της ελληνικής αγοράς, κυρίως για φρέσκο γάλα 

υψηλής ποιότητας, αφήνει περιθώρια σταθεροποίησης και παραπέρα 

ανάπτυξης του τοµέα. 

Αντίθετα, οι δύο υποτοµείς της παραγωγής βόειου κρέατος 

(θηλάζουσες αγελάδες και πάχυνση αγοραζόµενων µόσχων) φαίνεται να 

έχουν αβέβαιο µέλλον. Οι ισχυρές επιδοτήσεις που µέχρι σήµερα 

στηρίζουν κυρίως τη δραστηριότητα των θηλαζουσών αγελάδων, στο 

πλαίσιο της νέας ΚΑΠ περικόπτονται σταδιακά. Ίσως, η απόλυτη 
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κατοχύρωση της ελληνικότητας του εγχώριου βόειου κρέατος, σε 

συνδυασµό µε την υιοθέτηση, εκ µέρους όλων των εµπλεκοµένων στο 

κύκλωµα παραγωγής και εµπορίας βόειου κρέατος, των πλέον κατάλληλων 

εργαλείων ποιότητας µπορούν να αµβλύνουν τα προβλήµατα. Όπως 

τονίζεται, πιστοποιηµένο βόειο κρέας, ελληνικό, εκλεκτής ποιότητας, µε 

απόλυτα διασφαλισµένα στοιχεία για τον καταναλωτή, έχει κάθε δικαίωµα 

να διεκδικήσει σαφώς υψηλότερες τιµές στην αγορά έναντι του συµβατικού 

βόειου κρέατος. 

Με αυτό το «νέο προϊόν» και µε όλες τις προδιαγραφές και τις 

απαιτήσεις που το καθορίζουν, υπάρχουν κάποιες προοπτικές να 

διατηρηθεί και να επιβιώσει ο υποτοµέας της παραγωγής βόειου κρέατος 

στην Ελλάδα, σε µια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά της ΕΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

2. Ο ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ 

 

2.1. Πληθυσµιακά και ιστορικά στοιχειά του νοµού Θεσσαλονίκης. 

Η Θεσσαλονίκη είναι µια ιστορική πόλη της Ελλάδας. Στη µακρά 

ιστορική της πορεία βρέθηκε υπό την κατοχή διάφορων λαών και 

απετέλεσε τόπο πολιτισµικής σύγκλισης πολλών εθνοτήτων. Από το 1912 

και τη λήξη του Α’ Βαλκανικού Πολέµου αποτελεί τη δεύτερη 

µεγαλύτερη πόλη του σύγχρονου ελληνικού κράτους και σήµερα είναι η 

µεγαλύτερη πόλη της Μακεδονίας και πρωτεύουσα της περιφέρειας της 

Κεντρικής Μακεδονίας, µε πληθυσµό 800.764 κατοίκους 2001. Το 

πολεοδοµικό συγκρότηµα Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε την απογραφή του 

2001, έχει πραγµατικό πληθυσµό 800.764 κατοίκους. Ο νοµός 

Θεσσαλονίκης, για τον οποίο υπάρχουν ασφαλή στατιστικά στοιχεία, έχει 

πληθυσµό 1.057.825. Συγκεντρώνει ποσοστό 9,4% του πληθυσµού της 

χώρας µε τάση αύξησης, αφού είχε το τέταρτο µεγαλύτερο ποσοστό 

φυσικής αύξησης του πληθυσµού το 1997 και το 1998 µετά τους νοµούς 

∆ωδεκανήσου, Ξάνθης και Ηρακλείου (υπεροχή γεννήσεων/1.000 

κατοίκους: 2,9), και υψηλή αναλογία µαθητών ∆ηµοτικού ανά 1.000 

κατοίκους (66 έναντι µέσου Ελλάδας 61). Παράγει το 9,9% του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας, το 2, 16% της συνολικής 

µεταποιητικής παραγωγής και τα 2/3 του προϊόντος του προέρχονται από 

τις υπηρεσίες.  

Το κλίµα της Θεσσαλονίκης είναι µεσογειακό και υγρό. Γενικότερα 

πάντως, η Θεσσαλονίκη απολαµβάνει αρκετές ηλιόλουστες µέρες κατά 

την διάρκεια του έτους. Η µεγαλύτερη θερµοκρασία που έχει σηµειωθεί 

ήταν στις 25/7/2007 και ήταν 44C στο Αεροδρόµιο "Μακεδονία", ενώ η 

χαµηλότερη στον ίδιο σταθµό ήταν -14,0C και σηµειώθηκε στις 

26/1/1963. 
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2.2. Η χλωρίδα της περιοχής. 

Με την επίδραση της χλωρίδας, του κλίµατος, της ορεογραφικής 

διαµόρφωσης, της γεωλογικής-πετρογραφικής σύνθεσης, του εδάφους και 

τις ισχυρές ανθρωπογενείς επιδράσεις, στο παρελθόν και σήµερα, 

διαµορφώθηκαν στα όρια του νοµού Θεσσαλονίκης τρεις κυρίως ζώνες 

βλάστησης (δυνητική βλάστηση), που διακρίνονται χλωριδικά, 

οικολογικά, φυσιογνωµικά και ιστορικά. Τα όρια των ζωνών αυτών, 

καθώς και των υποζωνών και αυξητικών χώρων που περιλαµβάνουν, 

πολλές φορές είναι ασαφή, ώστε η απεικόνισή τους να είναι δυνατή µόνο 

µετά από µια µεγαλύτερη ή µικρότερη γενίκευση της πληροφορίας. 

Ο κατακερµατισµός της προϋπάρχουσας (δυνητικής) βλάστησης από την 

αγροτική γη, τους οικισµούς, τις αναδασώσεις, τους δρόµους και γενικώς 

από κάθε λογής ανθρωπογενείς επιδράσεις, καθώς και η ύπαρξη τόσο στα 

πεδινά όσο και στα ορεινά, εξωζωνικής και αζωνικής βλάστησης 

διαφόρων τύπων, καθιστά την οριοθέτηση των ζωνών βλάστησης και των 

επιµέρους διαιρέσεών τους ακόµη πιο ασαφή. 

 

2.3. Η βοοτροφία στο νοµό Θεσσαλονίκης. 

 Ο νοµός της Θεσσαλονίκης είναι ένας νοµός µε υψηλά ποσοστά 

εκτροφής βοοειδών, ένας από τους µεγαλύτερους. Σε έρευνα που 

πραγµατοποίησα για το νοµό Θεσσαλονίκης τα στοιχεία που προέκυψαν 

για το 2009 έως και τη 10/11/2009 ήταν: 

 

Συνολικός αριθµός εκµεταλλεύσεων βοοειδών. 1459 

Συνολικός αριθµός εκµεταλλεύσεων βοοειδών 

γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης. 

896 

Συνολικός αριθµός εκµεταλλεύσεων βοοειδών 

κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης 

365 

Συνολικός αριθµός εκµεταλλεύσεων βοοειδών µικτής 

κατεύθυνσης. 

188 

Συνολικός αριθµός εκµεταλλεύσεων βοοειδών αναπαραγωγικής. 8 
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Συνολικός αριθµός αγελαίων εκµεταλλεύσεων βοοειδών. 135 

Συνολικός αριθµός σταβλισµένων εκµεταλλεύσεων βοοειδών. 1286 

Συνολικός αριθµός µικτών εκµεταλλεύσεων βοοειδών. 38 

Συνολικός αριθµός νέων εκµεταλλεύσεων βοοειδών. 19 

Συνολικός αριθµός εκµεταλλεύσεων που έκαναν αίτηση 

διακοπής. 

68 

Συνολικός αριθµός εκµεταλλεύσεων µε µηδενικό ζωικό 

κεφάλαιο. 

261 

Συνολικός αριθµός βοοειδών. 75622 

Συνολικός αριθµός θηλυκών βοοειδών. 59961 

Συνολικός αριθµός θηλυκών βοοειδών >=12 µηνών. 52048 

Συνολικός αριθµός θηλυκών βοοειδών < 12 µηνών. 7913 

Συνολικός αριθµός θηλυκών βοοειδών >= 24 µηνών. 42950 

Συνολικός αριθµός αρσενικών βοοειδών 15661 

Συνολικός αριθµός αρσενικών βοοειδών >= 12 µηνών. 8470 

Συνολικός αριθµός αρσενικών βοοειδών < 12 µηνών. 7191 

Συνολικός αριθµός αρσενικών βοοειδών >= 24 µηνών. 2828 

Συνολικός αριθµός βοοειδών κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης. 23811 

Συνολικός αριθµός βοοειδών γαλακτοπαραγωγικής 

κατεύθυνσης. 

50322 

Συνολικός αριθµός βοοειδών αναπαραγωγικής κατεύθυνσης.  84 

Συνολικός αριθµός βοοειδών µικτής κατεύθυνσης. 1315 

Συνολικός αριθµός θηλυκών βοοειδών κρεοπαραγωγικής 

κατεύθυνσης 

8474 

Συνολικός αριθµός θηλυκών βοοειδών γαλακτοπαραγωγικής 

κατεύθυνσης. 

50120 
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Συνολικός αριθµός θηλυκών αναπαραγωγικής κατεύθυνσης. 63 

Συνολικός αριθµός θηλυκών βοοειδών µικτής κατεύθυνσης. 1243 

Συνολικός αριθµός βοοειδών που γέννησαν. 6337 

Συνολικός αριθµός βοοειδών που γεννήθηκαν. 6782 

Συνολικός αριθµός βοοειδών που αγοράστηκαν από χώρα της 

Ε.Ε. 

3137 

Συνολικός αριθµός βοοειδών που αγοράστηκαν από Τρίτη 

χώρα. 

0 

Συνολικός αριθµός σφαγέντων βοοειδών. 8663 

Συνολικός αριθµός βοοειδών στα οποία έγινε υποχρεωτική 

σφαγή. 

556 

Συνολικός αριθµός βοοειδών στα οποία έγινε επείγουσα σφαγή. 3 

Συνολικός αριθµός βοοειδών που θανατώθηκαν υποχρεωτικά. 0 

Συνολικός αριθµός βοοειδών που αποµακρύνθηκαν παράνοµα. 2 

Συνολικός αριθµός πωληθέντων βοοειδών εντός νοµού. 2174 

Συνολικός αριθµός πωληθέντων βοοειδών εκτός νοµού. 2076 

Συνολικός αριθµός βοοειδών τα οποία µεταβιβάστηκαν. 1395 

Συνολικός αριθµός αγορασθέντων βοοειδών από άλλο νοµό. 373 

Πηγή:∆ιεύθυνση κτηνιατρικής 
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Εκµεταλλεύσεις µε βοοειδή και αριθµός των ζώων αυτών την 1η Νοεµβρίου 2003, κατά κατηγορία και 
τάξεις µεγέθους αριθµού βοοειδών του νοµού Θεσσαλονίκης. 

 1-2 ΕΤΩΝ ΘΗΛΥΚΑ ΒΟΟΕΙ∆Η 2 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ 
ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΘΗΛΥΚΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΜΑΛΙΑ ΑΓΕΛ. ΓΑΛ/ΓΗΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΓΕΛΑ∆ΕΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΝΟΜΟΥ 

ΕΚ/ΣΕΙΣ 
472 

ΚΕΦΑΛΕΣ 
Χ 

ΕΚ/ΣΕΙΣ 
95 

ΚΕΦΑΛΕΣ 
409 

ΕΚ/ΣΕΙΣ 
922 

ΚΕΦΑΛΕΣ 
Χ 

ΕΚ/ΣΕΙΣ 
137 

ΚΕΦΑΛΕΣ 
Χ 

ΕΚ/ΣΕΙΣ 
819 

ΚΕΦΑΛΕΣ 
Χ 

ΕΚ/ΣΕΙΣ 
122 

ΚΕΦΑΛΕΣ 
5277 

1 0  0 0 1 Χ 0 0 1 Χ 0 0 
2 12 Χ 0 0 20 20 0 0 20 20 0 0 

3-5 17 17 0 0 54 168 19 52 34 105 11 Χ 
6-9 17 42 0 0 23 97 0 0 23 97 0 0 

10-14 31 62 0 0 42 242 8 16 42 225 0 0 
15-19 3 16 0 0 53 Χ 3 22 50 Χ 0 0 
20-29 3 Χ 1 Χ 55 Χ 3 Χ 55 Χ 0 0 
30-49 77 410 21 58 171 3768 0 0 159 3437 14 331 
50-99 159 Χ 38 202 283 Χ 62 Χ 242 Χ 66 2199 

100-199 126 2509 29 96 185 Χ 29 372 166 Χ 19 1322 
200-299 24 Χ 6 Χ 29 Χ 11 Χ 21 Χ 10 Χ 
300-499 4 Χ 0 0 7 Χ 1 Χ 6 Χ 1 Χ 
500 ΚΑΙ 
ΑΝΩ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Πηγή:ΕΣΥΕ 
 
 
 

Στους δύο παραπάνω πίνακες αναφέρονται τα στατιστικά στοιχεία του 2009 
και του 2003. Σε σύγκριση των δύο πινάκων και πάντα κατά προσέγγιση βλέπουµε 
µία µείωση των εκµεταλλεύσεων από το 2003 της τάξεως του 11,3% σε αντίθεση µε 
την αύξηση των οργανωµένων εκµεταλλεύσεων η οποία είναι: 
 
Εκµεταλλεύσεις κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης: 
 

2003 2009 
Εκ/σεις           Εκ/σεις 
137 365 
 
Αύξηση:     62,5% 
 
 
 

Εκµεταλλεύσεις γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης: 
 

2004 2009 
Εκ/σεις           Εκ/σεις 
819                 896 
 
Αύξηση:      8,6% 
 
 
 

Εκµεταλλεύσεις λοιπών κατευθύνσεων: 
 

2005 2009 
Εκ/σεις           Εκ/σεις 
122                 196 
 
Αύξηση:     37,7% 
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      Όπως παρατηρείται υπήρξε αύξηση στις οργανωµένες 

εκµεταλλεύσεις, ενώ µειώθηκαν οι εκµεταλλεύσεις των αρσενικών και 

των θηλυκών ζώων έως 2 ετών. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στην αύξηση 

της οργανωµένης βοοτροφίας που επιτάσσει η σηµερινή εποχή αφού οι 

ανάγκες για καλής ποιότητας γάλακτος και κρέατος έχουν αυξηθεί κατά 

πολύ και η βοοτροφία έχει ξεφύγει από τον τύπο του οικόσιτου επιπέδου. 

Τα αρσενικά ζώα πλέον χρησιµοποιούνται ως σπερµατοδότες και στην 

κρεοπαραγωγή ως σφάγια ζώα, αφού τα θηλυκά είναι αυτά που στις 

περισσότερες περιπτώσεις προσδίδουν το κέρδος στον βοοτρόφο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΥΠΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΗΚΟΥΝ 

 

3.1. Γαλακτοπαραγωγικός τύπος. 

Ανήκει στον αναπνευστικό τύπο ζώων, δηλαδή στα ζώα µε 

έντονες αναπνευστικές και κυκλοφοριακές λειτουργίες σαν συνέπεια 

των υψηλών αποδόσεων σε γάλα.  

  Η ερεύνα έδειξε ότι για την παραγωγή 1Kg γάλακτος θα πρέπει 

να περάσουν από τον µαστό 400Kg αίµα, το οποίο απαιτεί έντονη 

λειτουργία οξυγόνωση στους πνεύµονες και δυνατό καρδιακό σύστηµα 

κυκλοφορίας. Μια αγελάδα υψηλής γαλακτοπαραγωγής χαρακτηρίζετε 

ως σκληρά εργαζόµενο ζώο µε µεγάλες ανάγκες διατροφής ακόµα και αν 

παραµένει δεµένη στο παχνί. 

  Ο γαλακτοπαραγωγικός τύπος είναι απόλυτα εξειδικευµένος 

στην γαλακτοπαραγωγή ή στην λιποπαραγωγή προσφέρεται για 

συστηµατικές µέτριες οικογενειακές ή µεγάλες επιχειρηµατικές 

βιοµηχανικές εκτροφές (βοοστάσια) παραγωγής και διακίνησης γάλακτος 

για βιοµηχανική επεξεργασία. 

  Η εµφάνιση του σώµατος είναι λεπτοφυής, αρµονικά 

συµµετρική, ξηρή δηλαδή χωρίς απόθεση µεγάλων µηικών, µαζών, πόδια 

λεπτά ψηλά, κεφάλι ξηρό, λεπτό, λαιµός µακρύς µε πτυχές. ∆έρµα λεπτό 

µε πτυχές, τρίχωµα κοντό και γυαλιστερό. Παρατηρούµενο το ζώο από 

επάνω φαίνεται στενό µακρύ µε κλήση των πλευρών προς τα πίσω, ενώ 

από τα πλάγια εµφανίζεται γωνιώδες, λόγω της εξαιρετικής ανάπτυξης 

του µαστού και του πίσω µέρους του σώµατος. Τα άκρα είναι λεπτά, 

ξηρά, ψηλά. 

  Πολύ πρώιµα ζώα µε πρώτο τοκετό σε ηλικία 24-25 µηνών. 

 

3.2. Κρεοπαραγωγικός τύπος. 
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  Ανήκει στον πεπτικό τύπο ζώων δηλαδή στα ζώα µε βραδείες 

λειτουργικές διαδικασίες πέψης και µεταβολισµού µε συνέπεια την 

άριστη αξιοποίηση των ζωοτροφών χαµηλής διαιτητικής αξίας και τη 

µετατροπή αυτών σε πλούσιες µυικές µάζες. 

  Ο τύπος αυτός είναι απόλυτα εξειδικευµένος στην παραγωγή 

κρέατος καλής ποιότητας. Η εµφάνιση του ζώου από τα πλάγια είναι 

παραλληλόγραµµη µε κοντά πόδια και µικρό κεφάλι. Από επάνω το ζώο 

εµφανίζεται ευρύ στο στήθος και τους µηρούς. Οι χώρες του σώµατος του 

σώµατος που προσφέρουν το κρέας Α΄ ποιότητας είναι πολύ 

ανεπτυγµένες (µηροί, ράχη, οσφύς). Οι αποδόσεις σε σφάγιο είναι υψηλές 

(70-75%). 

  Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικοί κρεοπαραγωγικοί τύποι. 

Ο αγγλοσαξωνικός τύπος, που εκπροσωπείται κυρίως από τις φυλές 

Aberdeen-angus και Hereford. Ζώα µικρόσωµα, κοντά και πλατειά, 

παράγουν κρέας ερυθρωπό και λιπαρό µε λίπος χαρακτηριστικά κίτρινο. 

∆εν επιζητείται από τον καταναλωτή. 

  Ο ευρωπαϊκός τύπος, που εκπροσωπείται κυρίως από τις 

γαλλικές φυλές  Charolaise καιLimousine. Είναι ογκώδη µεγαλόσωµα 

ζώα που πριν την εισαγωγή των  µηχανών στη γεωργία εχρησιµοποιούντο 

για γεωργικές εργασίες (όργωµα, µεταφορές βαρών κ.λ.π). µετά από 

κατάλληλη επιλογή και γενετική βελτίωση στο µεγάλο τοκετό τους 

αναπτύσσουν µεγάλες µυικές, λεπτοίνες µάζες, που προσφέρουν αρίστης 

ποιότητας άπαχο κρέας. Στις φυλές αυτές, ιδιαιτέρα τη Charolaise, 

εµφανίζεται και το φαινόµενο του «υπερµυώδους γλουτού» (Culard). 

Είναι µια γενετική ιδιοµορφία που οφείλεται σε ένα γονίδιο πολλαπλής 

δράσης, που προκαλεί επί πλέον µείωση της γονιµότητας των αγελάδων 

και ελαφρότερο (πορώδη) σκελετό. Η απόδοση σε σφάγιο υπερβαίνει το 

80% µε κρέας εξαιρετικής ποιότητας. Επιζητείται πολύ από τους 

εµπόρους κρέατος.  

    Ο µαστός των αγελάδων του κρεοπαραγωγού τύπου είναι 

µικρός, η γαλακτοπαραγωγή χαµηλή, όσο χρειάζεται για το φυσικό 

θηλασµό του µόσχου µέχρις ηλικίας περίπου  4 µηνών. Οι αγελάδες δεν 

αρµέγονται. Το τρίχωµα είναι πυκνό, θαµπό και ακανόνιστο. Το κεφάλι 

σχετικά κοντό και µικρό, τα ποδιά κοντά και δυνατά.   
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  Είναι ζώα όψιµα (1ος τοκετός σε ηλικία 3-3,5) και αξιοποιούντο 

άριστα τις φυσικές βοσκές ή λειµώνες και γενικότερα τις χονδροειδείς 

ζωοτροφές χαµηλής διατροφικής αξίας (άχυρο, στελέχη αραβοσίτου, 

καλαµιές, ξηρά βλάστηση κ.α). Επιδιώκετε η όσο το δυνατόν 

οικονοµικότερη εκτροφή και διαχείµανση της αγέλης και η γεννήσει 

διδύµων µε την σύγχρονη βιοτεχνολογία δηλαδή την τεχνητή 

σπερµατέγχυση και την εµβρυοµεταφορά.     

 

3.3. Τύπος µικτών ή συνδυασµένων αποδόσεων (γάλα-κρέας) 

  Ο µικτός τύπος είναι ενδιάµεσος µεταξύ γαλακτοπαραγωγού και 

κρεοπαραγωγού τύπου. ∆ηµιουργήθηκε λόγω της αρνητικής γενετικής 

συσχέτισης µεταξύ των χαρακτήρων της γαλακτοπαραγωγής και της 

κρεοπαραγωγής. Ό,τι κερδίζει η προσπάθεια γεννητικής βελτίωσης στη 

γαλακτοπαραγωγή το χάνει στην κρεοπαραγωγή. 

  Ο µικτός τύπος επιζείτε από τους αγελαδοτρόφους που δεν 

επιθυµούν την πλήρη εξειδίκευση σε γάλα ή σε κρέας. Είναι ιδανικός για 

µικρές (µέχρι 10 αγελάδες) ή µεσαίες οικογενειακές συστηµατικές 

εκτροφές (10-15 αγελάδων), οι οποίες τοποθετούν µια µέση ατοµική 

γαλακτοπαραγωγή (περίπου 4000kg) που θα στηρίξει οικονοµικά την 

εκτροφή, αλλά συµπληρωµατικά να έχουν την δυνατότητα τα µοσχάρια 

να παχυνθούν αποτελεσµατικά (ηµερησία αύξηση 1-1,2kg) και να 

προσφέρουν σηµαντικού βάρους σφάγιο, καλής απόδοσης (60-65%) και 

καλής ποιότητας κρέατος. Εξάλλου ο µικτός τύπος είναι λιγότερα 

απαιτητικός σε ποιότητα και ποσότητα ζωοτροφών από τον 

γαλακτοπαραγωγικό τύπο. 

  Ο βραχυκερατικός µικτός άτυπος χρησιµοποιήθηκε στη χώρα 

µας και για βελτίωση των εγχωρίων πληθυσµών (φυλών) βοοειδών µε 

συνεχείς διασταυρώσεις µε καθαρόαιµους ταύρους µικτών φυλών (κυρίως 

Σβύτς), οπότε πρόελθε ο µεγάλος πληθυσµός των βελτιωµένων βοοειδών 

που π.χ µπορείς να χαρακτηριστεί ως «Ελληνική φυλή Σβύτς». 

  Αντιπροσωπευτικές φυλές µικτού τύπου που σήµερα 

εκτρέφονται στη χώρα µας είναι η Σβύτς και η Σίµµενταλ, είναι κυρίως τα 

εισαγόµενα νεαρά µοσχάρια για πάχυνση και σφαγή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

4. ΤΥΠΟΙ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. 

 

4.1.1. Εκτροφές των ορεινών περιοχών. 

  Στις περιοχές αυτές εκτρέφεται περίπου το 10% του πληθυσµού 

των αρµεγόµενων αγελάδων και παράγουν το 6% της ολικής ποσότητας 

του αγελαδινού γάλακτος στη χώρα µας. Η εκτροφή 1-3 αγελάδων είναι 

οικόσιτη οικογενειακή µε αγελάδες εγχώριες, µικρόσωµες, λιτοδίαιτες και 

ανθεκτικές στις δύσκολες συνθήκες του περιβάλλοντος. 

  Τα ζώα χρησιµοποιούν επί το πλείστον τους φτωχούς ορεινούς 

βοσκότοπους µε µικρό συµπλήρωµα τροφής όταν το βράδυ επιστέφουν 

στο στάβλο. Η µετακίνηση γίνεται συνήθως οµαδικά και καθηµερινά για 

όλα τα ζώα της κοινότητας, τα οποία συγκεντρώνει και οδηγεί ένας 

πληρωµένος βοσκός. Το χειµώνα που οι βοσκότοποι καλύπτονται µε 

χιόνια τα ζώα σταβλίζονται σε πρόχειρες εγκαταστάσεις και σιτίζονται µε 

αποθηκευµένα σανά και άχυρα. 

  Οι αγελάδες αρµέγονται από τον ιδιοκτήτη το πρωί πριν την 

έξοδο στη βοσκή και το βράδυ µετά την επιστροφή. Το λιγοστό γάλα 

(400-500/ περίοδο) χρησιµοποιείται για της οικογενειακές ανάγκες ή 

πωλείται το υπόλοιπο στα παραδοσιακά ορεινά τυροκοµεία που 

συγκεντρώνουν επίσης και το πρόβειο γάλα της περιοχής. Τα µοσχάρια 

θηλάζονται για περίπου 4 µήνες όπου και µετά πωλούνται σε παχυντές 

της πεδιάδας. Η αναπαραγωγή γίνεται µε ταύρο που ακολουθεί την αγέλη 

στην βοσκή. 

  Με δεδοµένη την ερήµωση από ανθρώπους των ορεινών αυτών 

περιοχών οι χωρικές αυτές οικογενειακές εκτροφές µειώνονται συνεχώς. 

 

 

4.1.2. Εκτροφές των ηµιορεινών και λοφοειδών περιοχών.  
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  Στις περιοχές αυτές εκτρέφεται το 20% των αγελάδων που 

αρµέγονται και παράγεται το 18% του συνολικού αγελαδινού γάλακτος 

της χώρας. Οι εκτροφές περιλαµβάνουν µέχρι 5 αγελάδες και σπανιότερα 

µέχρι 10 στις χαµηλότερες λοφώδεις περιοχές που διαθέτουν 

καλλιεργήσιµη γη, για παραγωγή χονδροειδών ζωοτροφών. Τα ζώα είναι 

συνήθως του βελτιωµένου τύπου ή µικτών αποδόσεων κυρίως Σβύτς και 

σπανιότερα Σίµµενταλ. Για την αναπαραγωγή συνήθως χρησιµοποιείται η 

φυσική οχεία ή η τεχνητή σπερµατέγχυση µε καθαρόαιµους ταύρους. 

  Αν υπάρχουν κοντά κοινοτικοί βοσκότοποι τα ζώα της 

κοινότητας συγκεντρώνονται και οδηγούνται καθηµερινά εκεί από ένα 

πληρωµένο βοσκό. Μετά την βραδινή επιστροφή δίνεται 

συµπληρωµατική τροφή ανάλογα µε τις δυνατότητες του κάθε ιδιοκτήτη. 

Οι αγελάδες αρµέγονται το πρωί πριν την έξοδο και το βράδυ µετά την 

επιστροφή από τον βοσκότοπο. Η µηχανική άλµεξη είναι περιορισµένη 

ως ασύµφορη. Συνήθως οι περιοχές αυτές βρίσκονται µέσα στη «ζώνη 

συγκέντρωσης του γάλακτος» κάποιας βιοµηχανίας ή βιοτεχνίας, οι 

οποίες προ ετών δηµιούργησαν κέντρα συγκέντρωσης και ψύξης 

γάλακτος, ώστε να είναι δυνατή η µεταφορά του στο εργοστάσιο ανά 

διήµερο και σε καλή κατάσταση. 

  Ο σταβλισµός των αγελάδων γίνεται σε πρόχειρους στάβλους ή 

υπόστεγα ιδιοκατασκευής και συχνά σε χώρους σκοτεινούς και 

ανθυγιεινούς. 

  Η βελτίωση των συνθηκών και η χρήση µηχανικής άλµεξης 

µπορεί να γίνει µε κινητά αλµεκτήρια ή αλµεκτήρια κοινής χρήσεως, ή 

ακόµα και µε την εφαρµογή προγραµµάτων ποιότητας γάλακτος από τις 

βιοµηχανίες και άλλους φορείς. 

 

 

4.1.3. Εκτροφές πεδινών περιοχών. 

  Στις πεδινές περιοχές εκτρέφεται το 70% των αρµεγόµενων 

αγελάδων και προσφέρεται το 76% του αγελαδινού γάλακτος που 

παράγεται στη χώρα µας. 

  Στις συστηµατικές αυτές εκτροφές στηρίζεται η βιοµηχανία 

γάλακτος της χώρας. Είναι εκτροφές συστηµατικές (βουστάσια) είτε 
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οικογενειακού τύπου (15-20 αγελάδες) είτε επιχειρηµατικής µορφής (άνω 

των 20 αγελάδων). Οι αγελάδες είναι συνήθως καθαρόαιµες Χολστάιν ή 

σπανιότερα Σβύτς. 

  Η µονάδα πρέπει να ιδιοπαράγει τις χονδροειδής ζωοτροφές σε 

ιδιόκτητα ή ενοικιαζόµενα χωράφια. Υπολογίζονται 2-3 στρεµ./ αγελάδα 

για την κάλυψη των ετησίων αναγκών της. 

  Η µηχανική άλµεξη είναι απαραίτητη, όπως και η ψύξη του 

γάλακτος στη µονάδα. Συνήθως η βιοµηχανία χορηγεί ψυκτικές 

δεξαµενές δωρεάν στις σηµαντικές µονάδες παραγωγής. 

  Η αναπαραγωγή γίνεται σχεδόν αποκλειστικά µε την 

σπερµατέγχυση. Οι καλύτερες µονάδες υπάγονται σε προγράµµατα 

γενετικής βελτίωσης και τροφοδοτούνται µε εισαγόµενο σπέρµα 

απογονικά ελεγµένων ταύρων. 

  Οι κτηριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός των στάβλων 

είναι συνήθως σύγχρονοι και επαρκείς. 

  Στις µεγαλύτερες µονάδες χρησιµοποιείται και µισθωµένο 

εργατικό προσωπικό (σταβλίτες), που όµως δεν βρίσκεται εύκολα, 

ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά σε µεγάλες πόλεις.   

 

 

4.2. Μέθοδοι σταβλισµού των αγελάδων  

  Η επιλογή της κατάλληλης µεθόδου σταβλισµού για µια 

συγκεκριµένη εκτροφή γαλακτοπαραγωγών  αγελάδων εξαρτάται από 

τους εξής παράγοντες. 

    Τις συνθήκες περιβάλλοντος της περιοχής (κλίµα κ.λ.π).  

    Τον τόπο εκτροφής (γαλακτοπαραγωγή ή µικτή κατεύθυνση)  

    Την αφθονία ή την έλλειψη ζωοτροφών στη µονάδα. 

    Το υπάρχον εργατικό δυναµικό στην περιοχή και το κόστος εργασίας. 

 Στη γαλακτοπαραγωγή αγελαδοτροφία τρεις µέθοδοι σταβλισµού 

µπορεί να εφαρµοστούν. 

1) Ο περιορισµένος σταβλισµός    

2) Ο ελεύθερος σταβλισµός  

3) Ο ηµιελεύθερος σταβλισµός 

Παραθέτουµε τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την κάθε µέθοδο. 
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4.2.1. Περιορισµένος σταβλισµός  

  Εφαρµόζεται σε εντατικές εκτροφές, µέχρι 40-50 σε βόρεια 

ψυχρά κλίµατα και για την εξοικονόµηση ζωοτροφών. Ο στάβλος είναι 

κλειστός και τα ζώα δεµένα ή παγιδευµένα σε θέσεις. Συνήθως 

εφαρµόζεται η βραχεία θέση µήκους 1,60m και πλάτους 1,10 για κάθε 

αγελάδα Ζ.Β 600kg. 

  Η διάταξη των ζώων ανάλογο αριθµό τους µπορεί να γίνει µε 

τους εξής τρόπους . 

 α) Στάβλος µέχρι (10) αγελάδων  µια  σειρά ζώων µε φάτνη (0,90m) 

προς τον τοίχο χωρίς διάδροµο τροφοδοσίας, µε διάδροµο (πίσω) 

κυκλοφορίας ζώων(1,40m). Ωφέλιµο πλάτος στάβλου 4,30m. 

 β) Στάβλος 20-25 αγελάδων. Μια σειρά ζώων µε διάδροµο τροφοδοσίας 

(1,00m) , φάτνη (0,90m), θέση µήκους (1,60m) και διάδροµο 

κυκλοφορίας των ζώων (1,40m). Ωφέλιµο πλάτος στάβλου (5,30m) 

 γ) Στάβλος για περισσότερες των 20 αγελάδων. ∆υο σειρές θέσεων µε 

δυο περιπτώσεις  

 Αγελάδες το κεφάλι προς το κέντρο. Περιλαµβάνει δυο διαδρόµους 

κυκλοφορίας προς τον τοίχο (1,50m) έκαστος και ένα κεντρικό διάδροµο 

τροφοδοσίας (1,40m). Ωφέλιµο πλάτος του στάβλου (10,20m). 

 Αγελάδες µε το κεφάλι προς τον τοίχο. Περιλαµβάνει δυο διαδρόµους 

τροφοδοσίας προς τον τοίχο (1,00m) έκαστος και έναν κεντρικό διάδροµο 

κυκλοφορίας των ζώων (2,20m) ωφέλιµο πλάτος του στάβλου (10,00m.) 

 Η πρόσδεση γίνεται µε τα εξής συστήµατα. 

α)  αµερικανικός τύπος οµαδική παγίδευση 6-12 ζώων. ∆απανηρό 

σύστηµα. 

β)ολλανδικός τύπος οικονοµικός απλός τύπος. Εύκολη ή οµαδική 

απελευθέρωση, χρονοβόρα η επαναπρόσδεση των αγελάδων στη θέση 

τους. 

γ) γαλλικός τύπος. Το ζώο προσδένεται µε αλυσίδα στις δυο πλευρές της 

θέσης. Οι ακραίοι κρίκοι κινούνται ελευθέρα. 
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δ)εγκλωβισµένη θέση (Cow trap).  Η αγελάδα είναι ελεύθερη στη θέση 

της χωρίς πρόσδεση. Πολύ δαπανηρό σύστηµα.  

  Ποτίστρες αυτόµατες ατοµικές  τύπου λεκάνης µε βαλβίδα 

(γλώσσα), τοποθετούνται σε  ύψος 70cm από το δάπεδο και προς το 

εσωτερικό της φάτνης. Μια ποτίστρα ανά δυο ζώα. 

  Η αποµάκρυνση του κόπρου και των ουρών από το κλειστό 

στάβλο γίνεται µε τάφρο πίσω από τις θέσεις των αγελάδων (υγρή µορφή) 

ή χειρονακτικά ή µηχανικά, όταν χρησιµοποιείτε  

  Το µηχανικό άρµεγµα γίνεται µέσα στο στάβλο µε συστήµατα 

ανάλογα µε τον αριθµό των αγελάδων. 

  Για µικρή εκτροφή µέχρι 10 αγελάδες µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

κινητή     µηχανή (καροτσάκι) µε 1 ή 2 αµελκτικές µονάδες και 

συγκέντρωση  του γάλακτος σε 1 ή 2 κάδους που βρίσκονται πάνω στο 

καροτσάκι.  

  Όταν οι αγελάδες είναι περισσότερες των 10, τοποθετείται 

µόνιµο συγκρότηµα µε σωληνώσεις πάνω από τις θέσεις των αγελάδων 

και σε όλο το µήκος του στάβλου. Η συγκέντρωση του γάλακτος γίνεται 

είτε σε κινητό κάδο δίπλα στην αρµεγόµενη αγελάδα είτε σε 

συγκέντρωση του γάλακτος στο παρακείµενο του στάβλου δωµάτιο 

γάλακτος (γαλακτοµείο).  

 

 

4.2.2. Ελεύθερος σταβλισµός  

  Τα ζώα κινούνται ελεύθερα σε ορισµένο περιφραγµένο ασκεπή 

χώρο (προαύλιο). Τα ζώα αναπτύσσονται σε ατοµικές θέσεις (κρεβάτια) 

σε στεγασµένο και προστατευµένο χώρο (υπόστεγο). Η διανοµή των 

χοριοειδών τροφών γίνεται σε υπαίθρια ελεύθερη, αλλά στεγασµένη 

φάτνη στο προαύλιο. 

  Το όλο συγκρότηµα περιλαµβάνει άλλους βοηθητικούς χώρους. 

1) Χώρο άλµεξης και παρακείµενο γαλακτοκοµείο. 

2) Χώροι αναµονής εισόδου και εξόδου στο αλµεκτήριο. Στο χώρο 

εξόδου δίνετε και η συµπληρωµατική συµπυκνωµένη τροφή. 

3) Στεγασµένος χώρος αναρρωτηρίου και µαιευτηρίου. 
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4) Στεγασµένος χώρος γαλουχίας και ανάπτυξης των µόσχων µέχρι 

ηλικίας 6 µηνών.  

5) Αποθήκευση συµπυκνωµένων τροφών. 

6) Αποθήκευση σανών και άχυρων. 

7) Χώρος ενσίρωσης τροφών. 

 

Για τον χώρο στον οποίο κινούνται τα ζώα οι διαστάσεις υπολογίζονται 

ως εξής: 

 Για τον χώρο άσκησης των αγελάδων 7m2/ αγελάδα τουλάχιστον. 

 Για την φάτνη, τρέχον µήκος 0,80m/ αγελάδα. 

 Οι ατοµικές θέσεις ανάπαυσης, µε µήκος 2.10m, και πλάτος 1,10m. 

 ∆ιάδροµος στο χώρο ανάπαυσης µεταξύ των κρεβατιών µε πλάτος 

3,00m. 

 Το αλµεκτήριο σε ψαροκόκαλο 2Χ4 για 35-70 αγελάδες ή 2Χ8 για 70-

90 αγελάδες. 

 Για µεγάλους επιχειρηµατικούς στάβλους άνω των 200 αγελάδων 

συνιστάται το κυκλικό αλµεκτήριο. 

 Όταν η διανοµή των χονδροειδών τροφών γίνεται µηχανικά ή µε το 

σύστηµα ελεύθερης πρόσληψης, ένας σταβλίτης επαρκεί για 30-50 

αγελάδες και τα µοσχάρια τους. 

 

 

4.2.3. Ηµιελεύθερος σταυλισµός. 

 Αποτελεί συνδυασµό της περιορισµένης και της ελεύθερης στάβλισης. 

Στον κύριο στάβλο οι αγελάδες µένουν περιορισµένες (δεµένες) τη νύχτα 

και µέρος της ηµέρας ιδιαίτερα όταν οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες. 

Ο στάβλος επικοινωνεί µε ανοιχτό προαύλιο όπου τα ζώα ασκούνται στον 

ενδιάµεσο χρόνο συνήθως µεταξύ του πρωινού και του απογευµατινού 

γεύµατος. 

 Το άρµεγµα µπορεί να γίνεται µέσα στον στάβλο, όπως εκθέσαµε στην 

περιορισµένη στάβλιση, µπορεί όµως και να δηµιουργηθεί και ειδικό 

αλµεκτήριο όπως στον ελεύθερο σταβλισµό, το οποίο θα επικοινωνεί µε 

το προαύλιο άσκησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

5. ΑΓΕΛΑ∆ΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

5.1. ΑΓΕΛΑ∆ΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 

∆ΡΑΚΟΣ Χ. ∆ΡΑΚΟΣ Κ. Ο.Ε. 

 

Περιγραφή της µονάδας 

  Η αγελαδοτροφική µονάδα των αδελφών ∆ράκου βρίσκεται στο 

περίπου 6 Km έξω από το χωριό της Νέας Απολλωνίας του νοµού 

Θεσσαλονίκης. 

  Οι αδελφοί ∆ράκου παλαιότερα διατηρούσαν άλλη 

αγελαδοτροφική µονάδα και το έτος 2007 δηµιούργησαν την υπάρχουσα 

µονάδα κατόπιν επιχορηγήσεως της Ε.Ε. 

  Η µονάδα αποτελείται από 300 αρµεγόµενα θηλυκά ζώα της 

φυλής Holstain µετά από εισαγωγή τους από την Ιταλία και συνεχώς ο 

πληθυσµός τους αυξάνεται. 

  Ο τύπος σταβλισµού των αγελάδων είναι ελεύθερος. 

  Η έκταση της γης η οποία φιλοξενεί τις εγκαταστάσεις της 

µονάδας είναι περίπου 23 στρ. Μπαίνοντας στις εγκαταστάσεις, στην 

είσοδο τους υπάρχει ειδική κατασκευή για την απολύµανση των τροχών 

των αυτοκινήτων. Το βοοστάσιο όλο αποτελείται από τα εξής 

διαµερίσµατα: 

1)Χώρος παραµονής των ζώων κατά τη διάρκεια της ηµέρας.  

2)Χώρος άλµεξης και παρακείµενο γαλακτοκοµείο. 

3)Χώρος αναµονής εισόδου και εξόδου στο αλµεκτήριο. 

4)Χώρος ξηράς περιόδου.  

5)Στεγασµένος χώρος αναρρωτηρίου.  

6)Στεγασµένος χώρος γαλουχίας και ανάπτυξης των µόσχων µέχρι 

ηλικίας 6 µηνών.  

7)Αποθήκευση συµπυκνωµένων τροφών. 
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8)Αποθήκευση σανών και άχυρων. 

9)Σιροί. 

10)Σιλό. 

11)Γραφείο. 

 

 

Λειτουργία της µονάδας 

  Η µονάδα αποτελείται από δύο κυρίως χώρους παραµονής των 

ζώων όπου και στους δύο υπάρχει κεντρικός διάδροµος τροφοδοσίας. 

Στον χώρο 1 ο οποίος επικοινωνεί και µε το αλµεκτήριο τα ζώα είναι 

δεξιά-αριστερά που χωρίζονται από σιδερένιες µπάρες. Για να 

πραγµατοποιηθεί η διαδικασία της άλµεξης οι δύο πλευρές επικοινωνούν 

µε σιδερένιες πόρτες οι οποίες ανοίγονται και οι δύο χώροι γίνονται ένας 

ενιαίος χώρος και τα ζώα οδηγούνται όλα µαζί στο χώρο αναµονής για το 

αλµεκτήριο. 

  Τα ζώα παραµένουν ελεύθερα καθ΄ όλη τη διάρκεια της ηµέρας 

και τρέφονται µε ξηρά τροφή η οποία υπάρχει στο διάδροµο τροφοδοσίας 

κατά µήκος δεξιά και αριστερά του διαδρόµου όπου τα ζώα µπορούν και 

περνάνε το κεφάλι τους χάρη στης ειδική σιδηροκατασκευή. 

  Για την αποµάκρυνση της κόπρου υπάρχει ειδική αυτόµατη 

κατασκευή, η οποία αποκρίνει την κοπριά και την οδηγεί µέσα από ειδικά 

κανάλια στο χώρο του βιολογικού καθαρισµού όπου και χωρίζεται η ξηρή 

από την υγρή φάση. 

  Ο χώρος 2 του βοοστασίου είναι πανοµοιότυπος χρησιµοποιείται 

για να φιλοξενεί τα µοσχάρια, τις έγκυες αγελάδες οι οποίες βγαίνουν 

στην ξηρά περίοδο 1-2 µήνες πριν τον τοκετό και για τα άρρωστα ζώα 

µέχρι την ίαση τους. Και στους δύο χώρους το πότισµα των ζώων γίνεται 

από αυτόµατες ποτίστρες. 

  Υπάρχουν επίσης ατοµικά αυθαίρετα κελιά για τα νεαρά 

µοσχάρια µε ταΐστρα και ποτίστρα χωρητικότητας 1Χ1 για τους 1-2 

πρώτους µήνες της ζωής τους. 

  Το αλµεκτήριο είναι τύπου ψαροκόκαλο (2Χ12)  .Το γάλα 

οδηγείται στην ειδική παγολεκάνη από όπου και λαµβάνεται από την 

γαλακτοβιοµηχανία. Η µονάδα παράγει περίπου 4,5 τόνους γάλα / ηµέρα 
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από 165 αρµεγόµενα θηλυκά αυτή τη χρονική στιγµή και κάθε ζώο 

παράγει περίπου 25 λίτρα γάλα / ηµέρα. 

  Η γαλακτοβιοµηχανία που παραλαµβάνει το γάλα είναι η 

∆ΕΛΤΑ µε τιµή 0,38 Ε / Kg γάλακτος. Με ένα πρόχειρο υπολογισµό η 

µονάδα κερδίζει ανά ηµέρα περίπου 1.710 Ε. 

  Η αναπαραγωγή των ζώων γίνεται µε τεχνητή σπερµατέγχυση 

από τους κατόχους της µονάδας µε σπέρµα το οποίο προµηθεύονται από 

την Ιταλία. Για το σκοπό αυτό έχουν τοποθετηθεί στα ζώα ποµποί στο ένα 

πόδι τους για την ανίχνευση του οίστρου έπειτα από παρακολούθηση των 

ζώων. 

  Τα ζώα τρέφονται µε διαφορετικά σιτηρέσια ανάλογα µε την 

παραγωγική φάση που βρίσκονται τα οποία δηµιουργήθηκαν από ειδικό 

και τηρούνται πιστά για την µεγαλύτερη δυνατή παραγωγή και το 

χαµηλότερο κόστος. Το σιτηρέσιο των συµπυκνωµένων τροφών µε το 

οποίο διατρέφονται τα ενήλικα προς άλµεξη ζώα είναι το εξής: 

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ                                                                        40% 

ΣΟΓΙΑ                                                                                     20%    

ΚΡΙΘΑΡΙ                                                                                 30% 

ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ                                             10% 

 

  Η σφαγή των αρσενικών µόσχων γίνεται περίπου στους 18 µήνες 

µε τιµή περίπου 5 
Ε /Kg σφαγίου κρέατος. 

  Για την αποθήκευση των ζωοτροφών υπάρχουν δύο σιλό για την 

αποθήκευση των συµπυκνωµένων ζωοτροφών, µία σιδηροκατασκευή 

τύπου υπόστεγο για την αποθήκευση των ξερών χόρτων και ένας σιρός 

για την αποθήκευση της ενσίρωσης. 

  Οι ιδιοκτήτες της µονάδας έχουν στην κατοχή του διάφορα 

γεωργικά µηχανήµατα για την καλλιέργεια της γης ώστε να µπορέσουν να 

ανταπεξέλθουν στις µεγάλες ανάγκες σε ζωοτροφές που απαιτούνται για 

την διατροφή των αγελάδων. 

  Τέλος, η µονάδα διατηρεί αρχείο για όλα της τα ζώα σε 

ηλεκτρονική και χειρόγραφη µορφή για κάθε περίπτωση στην οποία 

χρειαστεί. 
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Αξιολόγηση και προτάσεις. 

  Η αγελαδοτροφική µονάδα των αδελφών ∆ράκου είναι 

αναµφισβήτητα µια πολύ σύγχρονη µονάδα. ∆εν υπάρχουν «µελανά 

σηµεία» για να υποδείξουµε. 

  Το µόνο ίσως αρνητικό που µπορούµε να εντοπίσουµε είναι πως, 

δεν χρησιµοποιείται όλο το δυναµικό των εγκαταστάσεων λόγω έλλειψης 

ανθρώπινου δυναµικού για την ορθολογική χρήση όλων των 

εγκαταστάσεων, παράδειγµα, οι δύο φάσεις της κόπρου ως αποτέλεσµα 

του βιολογικού καθαρισµού δεν χρησιµοποιούνται πουθενά και 

εναποτήθονται οπουδήποτε αλλού, ενώ θα µπορούσαν να 

χρησιµοποιηθούν στα χωράφια των ιδιοκτητών ή προς πώληση. 

 Όλα αυτά όµως είναι πολύ µικρές λεπτοµέρειες που επηρεάζουν 

ελάχιστα την λειτουργία της µονάδας. 

 
Παγολεκάνες για τη συλλογή του γάλακτος. 
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                           Αλµεκτήριο, τύπου ψαροκόκαλο. 

 
                     Χώρος αναµονής των ζώων προς άλµεξη. 

 

 
           Χώρος παραµονής των ζώων κατά τη διάρκεια της ηµέρας. 
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                 ∆ιαχωριστήρας επεξεργασίας της κόπρου. 

 
                            Χώρος παραµονής των µόσχων. 

 
       Σιλοί και υπόστεγο για την αποθήκευση χονδροειδών και συµπυκνωµένων τροφών. 
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                         Σιρός για την αποθήκευση του ενσηρώµατος. 

5.2. ΑΓΕΛΑ∆ΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΤΟΥ  

ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΣΩΚΡΑΤΗ  

 

Περιγραφή της µονάδας 

Η αγελαδοτροφική µονάδα του Κυπαρίσση Σωκράτη βρίσκεται στο 

περίπου 4 Km έξω από το χωριό των Βρασνών του νοµού Θεσσαλονίκης. 

Η µονάδα δηµιουργήθηκε τον Σεπτέµβριο του 2008 κατόπιν 

επιχορηγήσεως της Ε.Ε. 

Αποτελείται από 80 θηλυκές αγελάδες εγχώριας φυλής και 2 

ταύρους οµοίως. Η παραγωγική κατεύθυνση που χρησιµοποιούνται τα 

ζώα είναι καθαρά για κρεοπαραγωγή. 

 Ο τύπος εκτροφής της µονάδας είναι των ηµιορεινών ή λοφοειδών 

περιοχών. 

Η έκταση που φιλοξενείται η µονάδα είναι περίπου 20 στρέµµατα. 

Τα διαµερίσµατα των εγκαταστάσεων είναι τα εξής: 

1)Χώρος παραµονής των αγελάδων κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

2)Χώρος παραµονής των µοσχαριών  

3)Χώρος θηλαζουσών και ετοιµόγεννων αγελάδων. 

4)Αποθήκη χονδροειδών ζωοτροφών. 

 

Λειτουργία της µονάδας. 
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  Η µονάδα αποτελείται από τους προαναφερθέντες χώρους. Τα 

ζώα σε αυτή την περίπτωση δεν είναι σταβλισµένα. Κάθε πρωί εξέρχονται 

από το χώρο παραµονής τους για βόσκηση. Ο χώρος παραµονής των 

ζώων είναι µία υπαίθρια  περιφραγµένη έκταση περίπου 15 στρέµµατα µε 

πυκνή βλάστηση από πουρνάρια και θαµνοειδή δέντρα και σε ένα σηµείο 

της έκτασης αυτής υπάρχει ένα υπόστεγο κατασκευασµένο από ξύλινους 

δοκούς και λαµαρίνες για την προστασία των ζώων από τις 

κατακρηµνίσεις. Ακόµα υπάρχουν ταΐστρες για την χορήγηση των 

χονδροειδών ζωοτροφών και δύο ταΐστρες για την παράθεση αλατιού. Οι 

υπόλοιπες εγκαταστάσεις είναι φτιαγµένες από τούβλο και τσιµέντο και η 

στέγη από λαµαρίνα. 

  Τα µοσχάρια παραµένουν στο στάβλο µέχρι την ηλικία των 2 

µηνών και µετά εξέρχονται και αυτά στη βόσκηση. 

  Οι χώροι δεν είναι σαφώς καθορισµένοι και χρησιµοποιούνται 

ανάλογα µε τις ανάγκες της µονάδας σε ειδικό χώρο. Όλοι οι παραπάνω 

χώροι είναι και αυτοί περιφραγµένοι, δηµιουργώντας έτσι ένα προαύλιο 

για τον κάθε χώρο ξεχωριστά.  

  Τα ζώα διατρέφονται µόνο µε χονδροειδής ζωοτροφές σε όποια 

παραγωγική φάση και αν βρίσκονται και το µόνο που διαφοροποιείται 

είναι η ποσότητα της τροφής η οποία δίνεται κατά βούληση του 

κτηνοτρόφου ανάλογα µε τη παραγωγική φάση του ζώου. 

  Αλµεκτήριο δεν υπάρχει αφού το γάλα όλων των αγελάδων το 

θηλάζουν τα µοσχάρια τους µέχρι να ξανά κυοφορήσουν αυτές και το 

γάλα να στερέψει. 

  Τα µοσχάρια πωλούνται σε ζωέµπορους στην ηλικία 5-9 µηνών. 

Η αναπαραγωγή των ζώων γίνεται µε φυσική οχεία από τους δύο ταύρους 

του κοπαδιού. 

  Ο ιδιοκτήτης της µονάδας διαθέτει πολλά και διάφορα γεωργικά 

µηχανήµατα για την καλλιέργεια των χωραφιών του και την συγκοµιδή 

των παράγωγων αυτών.  

 

Αξιολόγηση και προτάσεις 

  Η µονάδα του κυρίου Κυπαρίσση Σωκράτη είναι µια µονάδα µε 

πολλές ελλείψεις και σχετικά επιπόλαια κατασκευασµένη. Με το µέγεθος 
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της επιδότησης του από την Ε.Ε. θα µπορούσε να έχει µία πιο ορθολογικά 

κατασκευασµένη µονάδα.  

  Τα ζώα δεν διατρέφονται σωστά και αποτέλεσµα αυτού είναι, τα 

ζώα να είναι ισχνά. Ποτίστρες δεν υπάρχουν πουθενά στην µονάδα λόγω 

έλλειψης παροχής νερού και έτσι τα ζώα ποτίζονται µόνο κατά την έξοδο 

τους προς βόσκηση. 

  Βιολογικός καθαρισµός δεν υπάρχει αφού δεν υπάρχει παροχή 

ρεύµατος, ούτε αυτόµατη αποµάκρυνση της κόπρου µε αποτέλεσµα να 

συσωρεύονται τόνοι κόπρου που πρέπει να καθαριστούν µε χειροκίνητα 

µέσα. Βέβαια υπάρχει µία κλήση του εδάφους της τάξεως του 10% που 

υποβοηθά στην αποµάκρυνση αυτής. 

  Η διατροφή των ζώων δεν πρέπει να είναι ίδια για όλα τα ζώα 

γιατί το καθένα από αυτά έχει διαφορετικές διατροφικές ανάγκες. 

  Τέλος δεν αξιοποιείται σωστά η παραγωγή των µοσχαριών αφού 

αυτά πωλούνται σε πολύ µικρή ηλικία, άρα και µικρό σωµατικό βάρος µε 

αποτέλεσµα τις µικρές αποδοχές του κτηνοτρόφου. 

  Η µονάδα έχει µια πληθώρα προβληµάτων που πρέπει να 

αντιµετωπίσει και προφανώς ο ιδιοκτήτης δεν έχει τις κατάλληλες 

υποδοµές και γνώσεις ώστε να ανταπεξέλθει στα προβλήµατα αυτά, και 

γι΄ αυτό καλό θα ήταν να συµβουλευτεί κάποιον ειδικό. Λείπουν 

παράγοντες ζωτικής σηµασίας για τα ζώα και από εκεί πρέπει να 

ξεκινήσει. 

 

 
                          Χώρος παραµονής των µόσχων. 
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        Χώρος παραµονής των αγελάδων κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

 
          Χώρος που διαµένουν τα ζώα όταν παρασθεί ανάγκη. 

 

 
                          Το κοπάδι βγαίνει προς βόσκηση. 
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5.3. ΑΓΕΛΑ∆ΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΤΟΥ 

ΠΑΠΑΓΕΡΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 

Περιγραφή της µονάδας 

 Η αγελαδοτροφική µονάδα του Παπαγερά ∆ηµητρίου βρίσκεται 

περίπου 7 Km έξω από το χωριό των Βρασνών του νοµού Θεσσαλονίκης. 

Η µονάδα δηµιουργήθηκε το 1999 κατόπιν επιχορηγήσεως της Ε.Ε. 

Ο τύπος εκτροφής της µονάδας είναι των ηµιορεινών ή λοφοειδών 

περιοχών. 

Αποτελείται από 50 θηλυκές αγελάδες εγχώριας φυλής και 2 

ταύρους οµοίως. Η παραγωγική κατεύθυνση που χρησιµοποιούνται τα 

ζώα είναι καθαρά για κρεοπαραγωγή. 

Η έκταση που φιλοξενείται η µονάδα είναι περίπου 15 στρέµµατα. 

Τα διαµερίσµατα των εγκαταστάσεων είναι τα εξής: 

1)Χώρος παραµονής των αγελάδων κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

2)Χώρος παραµονής των µοσχαριών σε διαµορφωµένα ειδικά κελιά.  

3)Χώρος θηλαζουσών και ετοιµόγεννων αγελάδων. 

4)Αποθήκη.  

5) Υπόστεγο για την προστασία των χονδροειδών ζωοτροφών. 

6)∆ωµάτιο των σταβλιτών. 

 

Λειτουργία της µονάδας. 
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  Όπως προαναφέρθηκε η µονάδα λειτουργεί αποκλειστικά για 

κρεοπαραγωγή. Τα ζώα παραµένουν σε ειδικά περιφραγµένο υπαίθριο 

χώρο περίπου στα 10 στρέµµατα καθ΄ όλη τη διάρκεια της νύχτας και το 

πρωί βγαίνουν προς βόσκηση.  

  Σε αυτόν τον χώρο τα ζώα µπορούν και κινούνται ελεύθερα και 

τους παρέχεται τροφή και νερό σε ειδικά διαµορφωµένες ταΐστρες και 

ποτίστρες. Υπάρχει και ένα υπόστεγο για την προστασία των ζώων από τα 

διάφορα καιρικά φαινόµενα και η κλίση του εδάφους είναι περίπου 7%. 

  Στην περίπτωση της µονάδας αυτής η κατασκευή των κελιών για 

διάφορες χρήσης τους είναι κατασκευασµένα από παλέτες και λαµαρίνες 

ακανόνιστης έκτασης του καθενός γεγονός που δηλώνει το χαµηλό 

κόστος της κατασκευής. Ανάλογα µε τις ανάγκες για χώρο κάποιος άλλος 

χώρος διαφοροποιείται. 

  Τα ζώα ταΐζονται µε χονδροειδείς ζωοτροφές ως επιπρόσθετη 

τροφή µετά τη βόσκηση. 

  Οι αγελάδες δεν αρµέγονται για κανένα λόγω αφού το γάλα το 

θηλάζουν τα µοσχάρια εκτός και αν υπάρχει πρόβληµα υγείας της 

αγελάδας το άρµεγµα γίνεται επιτόπου. 

  Τα µοσχάρια σφάζονται µετά τον πρώτο χρόνο της ηλικίας τους 

ανάλογα µε το επιθυµητό βάρος του ζώου. 

 Η αναπαραγωγή των ζώων γίνεται µε φυσική οχεία. 

 

Αξιολόγηση της µονάδας 

  Η µονάδα του κυρίου Παπαγερά ∆ηµητρίου είναι µία µονάδα 

χωρίς πολλές ανέσεις και ειδικά κατασκευασµένους χώρους, όµως 

παρόλα αυτά λειτουργεί σχεδόν άψογα και αυτό οφείλεται στην πείρα του 

κτηνοτρόφου. 

  Τα ζώα είναι καλοθρεµµένα και έτσι µπορούν να ανταπεξέλθουν 

στη δύσβατη τοποθεσία όπου ενσταβλίζονται και βόσκουν, όµως πρέπει 

να τους χορηγείται και µείγµα συµπυκνωµένων τροφών.  

  Η αποµάκρυνση της κόπρου γίνεται µε χειροκίνητες µεθόδους 

και µεγάλο κόστος. 

  Με τη µέθοδο της φυσικής οχείας χάνονται οιστρικοί κύκλοι µε 

αποτέλεσµα τα ζώα να συντηρούνται χωρίς να αποδίδουν και έπειτα ο 
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αριθµός των ταύρων είναι ελλιπής για την αντιστοιχία τους σε αγελάδες 

που µπορούν να γονιµοποιήσουν.   

  Τα ζώα πρέπει να διατρέφονται διαφορετικά ανάλογα σε ποια 

κατηγορία ανήκουν για το µέγιστο δυνατό της παραγωγής τους και την 

ορθολογική χρήση των ζωοτροφών. 

  Όπως και να έχει και σε αυτή την περίπτωση οι ελλείψεις είναι 

πολλές και δεν µπορούν να απαριθµηθούν όλες. Το καλύτερο που µπορεί 

να κάνει ο αγελαδοτρόφος είναι να συµβουλευτεί κάποιον ειδικό για την 

ορθολογικότερη χρήση της µονάδας ή ακόµα και την αναβάθµιση αυτής. 

 

 

   
          Υπόστεγο για την αποθήκευση χονδροειδών ζωοτροφών. 

 

 

 
                          Χώρος παραµονής των µόσχων. 
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                         Χώρος παραµονής των αγελάδων. 

 
                                      Αυτοσχέδιες ποτίστρες. 

 

   
                         Περιφραγµένη έκταση παραµονής των ζώων. 
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                            Περιφραγµένη έκταση παραµονής των ζώων. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

  Ο νοµός της Θεσσαλονίκης είναι ένας νοµός µε γενικά µεγάλο 

αριθµό µονάδων. Η επιλογή των µονάδων που επισκέφθηκα έγινε τυχαία 

και όχι κατόπιν προµελέτης αυτών, ώστε το αποτέλεσµα των στοιχείων να 

είναι αυτούσια. 

  Από την ερευνά µου κατέληξα στα συµπεράσµατα πως ο νοµός 

της Θεσσαλονίκης είναι ένας νοµός µε σχετικά υψηλότερο επίπεδο 

εγκαταστάσεων από άλλους νοµούς και γι’ αυτό το αποτέλεσµα ευθύνεται 

στο ότι είναι ένα από τα µεγάλα αστικά κέντρα και έτσι οι αγελαδοτρόφοι 

έχουν µεγαλύτερη πρόσβαση σε νέες ζωοτεχνικές µεθόδους, εκπαίδευση 

και νέα προϊόντα. 

  Η µονάδα των κυρίων ∆ράκου είναι µία µονάδα υπόδειγµα για 

το πώς θα «πρέπει» να είναι οι αγελαδοτροφικές µονάδες. Οι µονάδες των 

κυρίων Κυππαρίση και Παπαγερά προβλήθηκαν για να προβάλουν τα 

αληθινά προβλήµατα των αγελαδοτρόφων. 

  Γενικά ο νοµός της Θεσσαλονίκης έχει αρχίσει να αναπτύσσεται 

στον κλάδο της βοοτροφίας µε γρήγορους ρυθµούς και την θέση των 

µικρών µονάδων παίρνουν µονάδες που µπορούν µα ανταπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις της εποχής.   
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