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Οργάνωση βιοκαλλιεργητών 

 Ομάδες παραγωγών  

 Σωματεία βιοκαλλιεργητών 

 Σύλλογοι βιοκαλλιεργητών 

 Διοργάνωση λαϊκών αγορών 



Εμπορία βιολογικών προϊόντων 

 Λαϊκές αγορές 

 Ειδικά καταστήματα 

 Μεγάλα καταστήματα με ειδικά 

τμήματα 

 Χονδρική πώληση 

 Βιολογικό καλάθι 

 Εξαγωγές 

 



Επιστημονική κοινότητα 

 Έδρα βιολογικής γεωργίας στην Αθήνα 

 Ελάχιστοι πραγματικοί σύμβουλοι 

 Πολλοί σύμβουλοι επιδοτήσεων 

 Καμία εκπαίδευση, κατάρτιση στους 

παραγωγούς βιολογικών 

 Ελάχιστα ελληνικά πραγματικά 

βοηθήματα 

 



Κατανομή βιολογικών 

 Κύρια καλλιέργεια  ΕΛΙΑ - ΛΑΔΙ 

 Αμπέλια - κρασί 

 Σιτηρά – Μηδική 

 Κηπευτικά κυρίως κοντά σε πόλεις 

 Λίγες προσπάθειες σε δένδρα 

 Λίγες αλλά αξιόλογες προσπάθειες 

μικρών μεταποιητών  



Βιολογικά προϊόντα στην 

αγορά 

 Λίγα ελληνικά βιολογικά προϊόντα στο 

ράφι 

 Πολλές εισαγωγές με προσιτές τιμές 

 Εξαγωγές σε λάδια , ελιές, κρασί, 

φρούτα (ακτινίδια, ξινά, φέτα, ελάχιστα 

μεταποιημένα) 



Ο έλληνας καταναλωτής 

βιολογικών προϊόντων 

 Οικογενειάρχες με μικρά παιδιά 

 Άτομα υγιεινής διατροφής 

 Άτομα του οικολογικού χώρου 

 Περιστασιακοί καταναλωτές 



Και ήρθε η κρίση 

 Αγοραστική δύναμη του καταναλωτή 
μειώθηκε 

 Μείωσε την ποσότητα των βιολογικών, αλλά 
δεν σταμάτησε να αγοράζει 

 Οι περιστασιακοί καταναλωτές είναι πια 
λίγοι 

 Πολλά μαγαζιά βιολογικών έκλεισαν 

 Έμειναν όσοι άντεξαν 

 Μερικοί παραγωγοί άλλαξαν καλλιέργειες 



Συνέχεια κρίσης 

 Βιοκαλλιεργητές και επιδοτήσεις 

 Πάνω από 40.000 αιτήσεις 

 Κρίση γενικότερα στην γεωργία 

 Οι καταναλωτές επανέρχονται στα 
βιολογικά λόγω προστασίας 
περιβάλλοντος και σκανδάλων 

 Χαμηλότερη κατανάλωση από τα 
επίπεδα προ κρίσης 



Σχεδιασμός για ανάπτυξη 

βιολογικής γεωργίας 

 Πραγματική στήριξη βιολογικής γεωργίας 

 Κατάρτιση αγροτών , ενημέρωση καταναλωτών 

 Εκπαίδευση πραγματικών συμβούλων 

 Επιδότηση στην προώθηση βιολογικών 

 Βοήθεια στην οργάνωση των παραγωγών 

 Στήριξη καινοτομίας στην γεωργία 

 Αναζήτηση αγορών εξωτερικού 

 Αγορές Ελλάδας, σχολεία, νοσοκομεία, 
καταναλωτές μεγάλης ηλικίας, αθλητές. 

 Βοήθεια σε επιχειρήσεις που παράγουν 

 Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία  



Ευχαριστώ πολύ για την 

προσοχή σας 


