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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 19-10-2021 

 
Τθν Κυριακι 17-10-2021 πραγματοποιικθκε ςτο Περδικάκι Αιτωλοακαρνανίασ θ ετιςια Γενικι 
Συνζλευςθ (ΓΣ) τθσ Ζνωσης Εκτροφζων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών (ΕΕΕΒΦΒ), 
με τθ ςυμμετοχι τθσ πλειοψθφίασ των μελϊν τθσ. 

Όπωσ ζχει κακιερωκεί, θ ςυνζλευςθ ςυνδυάςτθκε με ενθμερωτικι εκδιλωςθ για κζματα που 
αφοροφν τουσ εκτροφείσ. 

Κατά τθν ζναρξθ τθσ εκδιλωςθσ χαιρετιςμοφσ απθφκυναν ο Πρόεδροσ τθσ Τοπικισ Κοινότθτασ κ. 
Πάνοσ Καποφλασ, εκ μζρουσ του Δθμάρχου Αμφιλοχίασ κ. Γεωργίου Κατςοφλα ο δθμοτικόσ 
ςφμβουλοσ κ. Χριςτόφοροσ Κουςιορισ, και θ κα Διμθτρα Κεχαγιά, ςυνεργάτιδα του Υπουργοφ 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων κ. Σπιλιου Λιβανοφ. 

Ακολοφκθςαν τρεισ παρουςιάςεισ επί ειδικότερων κεμάτων και ςυγκεκριμζνα: 

(α) του προζδρου τθσ «Αμάλκειασ» κ. Νίκου Κωςτάρα επί των δράςεων τθσ οργάνωςθσ για τθ 
διάςωςθ, τθν προςταςία, τθν ανάδειξθ και το ρόλο των ελλθνικϊν αυτόχκονων φυλϊν αγροτικϊν 
ηϊων, 

(β) του κακθγθτι του Γεωπονικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν κ. Ιωςιφ Μπιηζλθ για το γενετικό 
πρότυπο τθσ Βραχυκερατικισ φυλισ βοοειδϊν, βάςει πρόςφατθσ δθμοςίευςθσ ςτο επιςτθμονικό 
περιοδικό Genetic Selection Evolution, και 

(γ) του αναπλ. κακθγθτι του Τμιματοσ Επιςτιμθσ Τροφίμων και Διατροφισ του Πανεπιςτθμίου 
Θεςςαλίασ κ. Ιωάννθ Γιαβάςθ, για τθν επιςτθμονικι ζρευνα που διεξάγει, ςε ςυνεργαςία με τθν 
ΕΕΕΒΦΒ και ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ του ΥΠΑΑΤ «Γενετικοί Πόροι ςτθν Κτθνοτροφία», για τον 
προςδιοριςμό των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν του κρζατοσ των βοοειδϊν τθσ Βραχυκερατικισ 
φυλισ. 

Στο δεφτερο μζροσ, το οποίο αφοροφςε ςτισ εργαςίεσ τθσ ΓΣ, παρουςιάςτθκε ο απολογιςμόσ των 
δράςεων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Ζνωςθσ, με κυριότερα κζματα: 

- Τισ ενζργειεσ τθσ Ζνωςθσ ςε ςυνεργαςία με το γραφείο του Υπουργοφ ΑΑΤ κ. Σ. Λιβανοφ για 
τθν λιψθ ειδικισ ενίςχυςθσ εξαιτίασ των ςθμαντικϊν προβλθμάτων που προκάλεςε ςτισ 
εκτροφζσ θ πανδθμία του κορωνοϊοφ. 

- Τθν αίτθςθ - φάκελο που κατζκεςε θ Ζνωςθ ςτα τζλθ Ιουλίου 2021 ςτο Κζντρο Ηωικϊν 
Γενετικϊν Πόρων Καρδίτςασ (ΥΠΑΑΤ) ϊςτε να αναγνωριςτεί θ ίδια ωσ φορζασ τιρθςθσ του 
γενεαλογικοφ βιβλίου τθσ φυλισ. 

- Τθν ανάπτυξθ ειδικοφ λογιςμικοφ, από τθν Ζνωςθ, για τθν τιρθςθ δεδομζνων γενεαλογίασ και 
διαχείριςθσ εκτροφϊν ςτο πλαίςιο των «Γενετικϊν Πόρων ςτθν Κτθνοτροφία». 

- Διάφορα ηθτιματα που απαςχολοφν τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ, μεταξφ των οποίων οι προβλζψεισ 
τθσ νζασ ΚΑΠ, τα ςοβαρά προβλιματα που προκφπτουν κατά τθ μεταφορά και ςφαγι των 
ηϊων από απομακρυςμζνεσ περιοχζσ και θ ςυνζχιςθ των προςπακειϊν τθσ Ζνωςθσ για τθν 
ανάδειξθ των προϊόντων κρζατοσ τθσ φυλισ. 


