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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Μικρή ιστορική αναδρομή…. 1976 

 

Giscard d'Estaing – Κ. Καραμανλής – Γ. Μπούτος 

 

Οργανωμένη Γεωργική Παραγωγή ;  

 

Ενα από τα κριτηρια για την είσοδό μας στην ΕΕ 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

1976 – 2013  

 

Η σταθερότητα της ελληνικής γεωργίας! 

 

Πολυτεμαχισμός και μικρός κλήρος 

Μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού στην γεωργία 

Γεωργός = κατάσταση (όχι επάγγελμα!) 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Η πηγή του γεωργικού προβλήματος 

 

Ανοργάνωτη – ασύντακτη παραγωγή 

 

Εξαιρετική ποιότητα ως «πρώτη ύλη»  

 

Αγνωστη ποιότητα ως «τελικό προϊόν» 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Εν τω μεταξύ...από το 1976 
 

Αρση της συστηματικής τεχνικής στήριξης… 

 
Οι γεωπόνοι εφαρμογών.....επιδοτήσεις 

 
Κυκεώνας τεχνικών συμβουλών (εφόδια) 

 
Αποδόσεις, κόστος παραγωγής και κόστος... 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Ο γρίφος της τυποποίησης 
 

(το παράδειγμα του ελληνικού βαμβακιού) 

Πολλά ετερόκλητα προϊόντα = Απρόβλεπτο προϊόν 
 

Και …ανταγωνισμός!  

 

Υπό το βάρος της ποσότητας καταρρέει η ποιότητα 
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Κλάσεις κόστους 

Κόστος σε € / κιλό λάδι 
(Μ.Ο.1,75) 
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Κλάσεις αποδόσεων 

Κιλά λάδι / στρ.  
(Μ.Ο. 76) 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Ποσότητες  Μ.Ο. Τιμών 
2012 

Μ.Ο. Τιμών 
2011 

Ισπανία 453 1.67 1.10 

Ελλάδα 236 1.37 0.95 

Αγγούρια μίνι 2013 

Ολλανδία 32 3.29 3.32 

Τουρκία 49 1.77 1.92 

Ελλάδα 13 1.67 1.06 

Αγγούρια 

IKB 12.03.2013   7 /17 



ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Ποσότητες  Μ.Ο. Τιμών 
2012 

Μ.Ο. Τιμών 
2011 

Ν. Ζηλανδία 53 2.60 2.60 

Ιταλία 147 1.52 1.33 

Ελλάδα 110 1.13 0.92 

Γαλλία 42 2.31 2.62 

Ακτινίδια 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Οι ρίζες της «νοοτροπίας» του ατομισμού: 

Η επιβίωση είναι ατομική υπόθεση (!;) 

 

• Η «κάστα» των αγροτών, το κοινωνικό status 

• Η αναζήτηση της τεχνικής υπεροχής 

• Μιά θέση στην αυλή των μάννα-διανομέων   
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Αυτό που έχουμε... 
ως συνεταιριστικό  «κίνημα» 

 

 

 

                   

 

 

 

•Διανομή πόρων,  
•Θελήματα για το 

κράτος 

Χρηστή 
διαχείριση 

Παραγωγοί - μέλη 

Προϊόν των μελών 

•Ικανότητα  
•Κριτήρια ποιότητας 
•Οικονομικοί όροι 

Αγορά 

Ολοκληρωμένη παραγωγή  

Τεχνική κάλυψη 

... Αυτό που χρειαζόμαστε 

Οργανωμένη  
διάθεση  
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 

Οι ανάγκες της παγκοσμιοποίησης 
(Αγγελία στις 28.02.2013) 

Αναζητούμε για ένα «Διαχειριστή Κοινότητας» που θα αναπτύξει μια 
παγκόσμια κοινότητα παραγωγών γεωργικών προϊόντων. Οποιος 
επιλεγεί θα συνεργάζεται με μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες 

πώλησης παγκοσμίως, για να τη βοηθήσει να διασφαλίσει τη 
μακροπρόθεσμα σταθερή τροφοδοσία με τρόφιμα, δίνοντας στους 
παραγωγούς την ευκαιρία να επικοινωνούν μέσω διαδικτύου για 

να ανταλλάσσουν απόψεις για τις καλύτερες γεωργικές πρακτικές. 
  

We are looking for a Community Manager to develop a global 
community of agricultural producers. The role involves working 

with one the world’s largest retailers to help them secure the long 
term supply of food by enabling their producers to collaborate 

online and share best agricultural practices. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Οι «μεσάζοντες» είναι αποκλειστικά προϊόν της 
ολιγωρίας (ή του προσανατολισμού) των 

οργανώσεων των παραγωγών. 
 

Κάποιος πρέπει να... 

• Επιλέξει το κατάλληλο προϊόν 

• Συγκεντρώσει την ποσότητα που χρειάζεται 

• Διαχειριστεί την διακίνηση του προϊόντος  
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Οι δοκιμασμένες  λύσεις για ομαδοποίηση  

 

Υπερ-συγκεντρωτική……..Πλήρως δημοκρατική 

   

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

 

Η τάση των δομών στην ελληνική γεωργία  
 

Το μέλλον των μικροπαραγωγών  
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Η ομαδοποίηση των παραγωγών στο σημερινό 
πολιτικο – οικονομικό περιβάλλον. 

• Η ιδιότητα του «αγρότη» 

• Η θέση των επιχειρηματιών στην γεωργία 

• Η λήψη αποφάσεων (πλειοψηφία) 

• Τι πρέπει να γίνει; ...Πως πρέπει να γίνει; 

• Το κέρδος ως άσεμνη λέξη 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Πενία τέχνας εργάζεται... 

Η αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος  

 

α) Τεχνική στήριξη τριών ομάδων ελαιοκαλλιεργητών 

Κοινοτικά προγράμματα LIFE για την ελιά 

SAGE10  και oLIVE CLIMA 

 
 

 

http://www.sage10.gr/ 
 

Νέο 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Πενία τέχνας εργάζεται... 
Η αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος  

 
β) Διεθνείς πιστοποιήσεις για την προώθηση του 

ελαιολάδου 

 
 

 
Περιβαλλοντική δήλωση για το 

σύστημα διαχείρισης της ομάδας 
ec.europa.eu/environment/emas 

Περιβαλλοντική δήλωση για το 
ελαιόλαδο της ομάδας παραγωγών 

www.environdec.com 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η ομαδοποίηση είναι δυνατή αλλά με πολύ μεγάλες 
δυσκολίες, λόγω περιβάλλοντος. 

 Θα διευκολυνόταν αν οι θεσμοί εστίαζαν σε: 

 

• Διαχειρίσιμο μέγεθος ομάδων (όχι κυκλώπειες) 

• Ενίσχυση του αποτελέσματος (όχι της προσπάθειας) 

•  Ελεγχο της επιχειρηματικότητας (όχι στον αποκλεισμό της) 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  
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