
«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗ 

ΛΕΣΒΟ» 

 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
1. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

2. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

3. ΕΜΠΟΡΙΑ 

4. ΕΛΕΓΧΟΣ 

5. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ 

 1996    Εισαγωγή της βιολογικής γεωργίας στο Κτήμα της Αχλαδερής 

 

 1997   1ο   Επιδοτούμενο πρόγραμμα Υπουργείου Γεωργίας  

 

 1999   Ίδρυση Εταιρειών με σκοπό την εμπορία βιολογικών προϊόντων 

 

 1999  Ίδρυση τοπικών γραφείων πιστοποιητικών οργανισμών 

 

 2003  2ο  Επιδοτούμενο Πρόγραμμα 

 

 2003-2012 Εγκαθίδρυση στοιχειώδους τοπικής αγοράς εμπορίας 
βιολογικών προϊόντων 

 

 2012   3ο  Επιδοτούμενο Πρόγραμμα 



ΕΙΔΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  

1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

2. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

 

3. ΕΜΠΟΡΙΑ 

 

4. ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

5. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 



1. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ 

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 
 
 Μεγάλος αριθμός βιοκαλλιεργητών. Λίγοι παράγουν εμπορεύσιμο βιολογικό 

προϊόν και ελάχιστοι παράγουν σημαντική ποσότητα προϊόντος  

 

 Μικρός ή πολυτεμαχισμένος κλήρος με υψηλό κόστος παραγωγής – Θα ξεπεραστεί 
μελλοντικά με την επιχειρηματοποίηση της λεσβιακής γεωργίας 

 

 Βιοκαλλιεργητές μόνο για τη λήψη στρεμματικής επιδότησης 

 

 Ανεπάρκεια προς το παρόν σε διαχειριστικές ικανότητες (MANAGEMENT) 

 

 Γερασμένοι παραγωγοί. Διάδοχοι όχι οι φυσικοί κληρονόμοι, αλλά συνήθως 
μετανάστες σε συνεργασία με τοπικούς ελαιοτριβείς 

 

 Έλλειψη συλλογικότητας – ομάδων παραγωγών 

 

 Υψηλές τιμές αγοράς – ενοικίασης αγροτικής γης 

 

 Επιδότηση με το στρέμμα. Καμία μέριμνα για την παραγωγή 

 



2. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
  Η μικρής κλίμακας παραγωγή σε συνδυασμό με την αδυναμία δημιουργίας ομάδων 

παραγωγών στο νησί προκαλεί έλλειψη οργανωμένης καθετοποίησης - εμπορίας 
των ποικίλων λεσβιακών προϊόντων 

 

 Ειδικά στη μεταποίηση της ελιάς:  
 Ανυπαρξία ελεύθερης διαμόρφωσης τιμών έκθλιψης  στα ελαιοτριβεία  

 

 Μεγάλος αριθμός ελαιοτριβείων με αποτέλεσμα την υπολειτουργία τους και την αύξηση 
των εκθλιπτικών δικαιωμάτων  

 

 Ο εκσυγχρονισμός όλων των ελαιοτριβείων έχει μειώσει το κόστος λειτουργίας τους 
χωρίς όμως μείωση του κόστους έκθλιψης στον παραγωγό 

 

 Καθορισμός ενιαίας τιμής εκθλιπτικών δικαιωμάτων από το σύλλογό τους (6 λεπτά/κιλό)  

 

 Πληρωμή των ελαιοτριβείων με μετρητά σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ελλάδα όπου ο 
παραγωγός πληρώνει με ποσοστό σε λάδι. Έτσι δεν ενδιαφέρει τον παραγωγό η εποχή η 
εποχή συγκομιδής καθώς το κόστος έκθλιψης δεν εξαρτάται από την ποσότητα 
ελαιοκάρπου αλλά από την ποσότητα του παραγόμενου ελαιολάδου 

 



3. ΕΜΠΟΡΙΑ 

 Οργανωμένα υφίσταται κυρίως στο λάδι και λιγότερο στο 
κρασί 

 

 Λόγω γεωγραφικής θέσης αλλά και τάξης μεγέθους έχουμε 
υψηλό κόστος τυποποίησης και εξαγωγών  

 

 Καμία εμπλοκή εξειδικευμένων ατόμων με γνώσεις marketing  
και λειτουργίας του παγκοσμίου εμπορίου 

 

 Έλλειψη συλλογικότητας. Εκτός από το λάδι, κάθε παραγωγός 
προσπαθεί μόνος του (π.χ. παραγωγοί βιολογικών ζωοτροφών, 
ρεβύθι Λισβορίου κ.α.) 

 

 



4. ΕΛΕΓΧΟΣ 

 Πιστοποίηση 

 Ανεπαρκής έλεγχος όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια 

 Η επιβίωση των πιστοποιητικών φορέων εξαρτάται άμεσα από 

τις εισφορές των βιοκαλλιεργητών 

 

 Φυτοπροστατευτικές ουσίες 

 Θα πρέπει να γίνουν αυστηρότεροι σε επίπεδο παραγωγού αλλά 

και τελικού προϊόντος 

     

 



5. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 Λανθασμένος στρατηγικός σχεδιασμός και εθνική πολιτική 

για τα βιολογικά προϊόντα 

 

 Έλλειψη εφαρμοσμένης – αποτελεσματικής έρευνας  

 

 Έλλειψη γεωργικών εφαρμογών  

 

 Έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο 

 

 

 



ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 Θα υπάρξει ανάπτυξη επιχειρηματικής γεωργίας διότι 

 Δεν υπάρχουν εναλλακτικοί διέξοδοι 

 Θα εισέλθουν άτομα και κεφάλαια στον πρωτογενή τομέα 

 Φορολογικά δεν θα μπορούν να επιβιώσουν οι υφιστάμενες δομές 

 

 Ανάπτυξη συλλογικότητας [π.χ. ολιγομελείς ομάδες παραγωγών (10-20 
άτομα)- όχι συνεταιρισμοί] 

 

 Αλλαγή νοοτροπίας (π.χ. χρόνος συλλογής ελιάς, κοινή έκθλιψη, δανεική 
εργασία, κοινή χρήση μηχανημάτων) 

 

 Περισσότερη καθετοποίηση και επώνυμο τυποποιημένο προϊόν με στόχο 
τις αγορές του εξωτερικού 

 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

   Αν δεν λειτουργήσουμε συλλογικά σε όλα τα στάδια παραγωγής, 

μεταποίησης και εμπορίας επώνυμων τοπικών προϊόντων (είτε βιολογικών 

είτε συμβατικών) δεν έχουμε καμία ελπίδα επιβίωσης στον παγκόσμιο και 

απαιτητικό ανταγωνισμό.   

    Μεμονωμένες προσπάθειες μπορεί να έχουν προσωρινές ή αξιόλογες 

επιτυχίες αλλά δεν θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των 

λεσβιακών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και συνάμα την αξιοπρεπή επιβίωση 

του Λέσβιου παραγωγού. 

                        ----------------------------------------------- 


