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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η προώθηση εναλλακτικών µορφών γεωργίας, όπως είναι η βιολογική, αποτελεί σήµερα για την 
ελληνική γεωργία, µια ρεαλιστική και εφικτή πρόταση στα πλαίσια ενός νέου µοντέλου αγροτικής παραγωγής, 
σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη και ανάλυση των κινήτρων - παραγόντων (εισόδου – 
εξόδου), που ωθούν ή επηρεάζουν τους παραγωγούς ώστε να υιοθετήσουν βιολογικά συστήµατα γεωργικής 
παραγωγής. 

Η εργασία βασίστηκε σε πρωτογενή έρευνα, η οποία πραγµατοποιήθηκε στην Κ. Μακεδονία µε τη 
βοήθεια ερωτηµατολογίων και περιελάµβανε τρεις διαφορετικές οµάδες αµπελοκαλλιεργητών 
(βιοκαλλιεργητές, συµβατικοί και πρώην βιοκαλλιεργητές), για τον εντοπισµό εκείνων των παραγόντων, που 
πιθανότατα να «ευθύνονται», τόσο για την απόφαση κάποιου παραγωγού να εισέλθει και κατά συνέπεια να 
υιοθετήσει βιολογικούς τρόπους καλλιέργειας της αµπέλου, όσο και για την απόφαση του να εξέλθει – 
εγκαταλείψει την εναλλακτική αυτή µορφή γεωργίας.   

Για την επεξεργασία των δεδοµένων εφαρµόστηκε το δυαδικό λογαριθµικό µοντέλο λόγου πιθανοτήτων 
(binary logit model) και τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν, ότι τόσο τα κοινωνικό – οικονοµικά 
χαρακτηριστικά των παραγωγών (π.χ εκπαίδευση, κατά κύριο επάγγελµα γεωργός, ακαθάριστη πρόσοδος 
προερχόµενη από την καλλιέργεια της αµπέλου, κτλ.) όσο και η διάρθρωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων  
(π.χ. έκταση αµπέλου, κτλ.) αλλά και η δυνατότητα πληροφόρησης τους, επηρεάζουν την απόφαση εισόδου ή 
εξόδου από το αειφόρο αυτό σύστηµα παραγωγής. 
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Εισαγωγή 
 
Μέσα από την αµφισβήτηση που έχει αναπτυχθεί για τις πρακτικές της συµβατικής γεωργίας και των 

προβληµάτων που επιφέρει η εφαρµογή της, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της παγκόσµιας κοινότητας, 

βρέθηκε η βιολογική ή αλλιώς οργανική γεωργία (Μπεόπουλος, 1997). Το γενικότερο ενδιαφέρον για τη 

βιολογική γεωργία αυξάνεται συνεχώς τα  τελευταία χρόνια  (Hansen, κ.α., 2001). Αυτό οφείλεται στο γεγονός, 

ότι η ανωτέρω  µορφή   γεωργίας αποτελεί σήµερα µια  ρεαλιστική και  εφικτή πρόταση στα πλαίσια ενός νέου 

µοντέλου αγροτικής παραγωγής, σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αποτελεί 

κλασσική περίπτωση υιοθέτησης νέων τεχνολογιών / καινοτοµιών που οδηγεί σε ποιοτική διαφοροποίηση της 

αγροτικής παραγωγής (Πάντζιο κ.α, 2000) και θεωρείται ως ένα πιθανό µοντέλο για τη βελτίωση της 

βιωσιµότητας στη γεωργία (Padel κ.α., 2002).  

Κατά τον Lampkin (1997), η βιολογική γεωργία µπορεί να οριστεί ως µια µορφή γεωργίας, που 

στοχεύει στην αειφόρο κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονοµική ευηµερία, ελαχιστοποιώντας τη χρήση των 

εξωτερικών εισροών, µεγιστοποιώντας τη χρήση των ανανεώσιµων πόρων και τη διαχείριση του 

αγροοικοσυστήµατος και χρησιµοποιώντας την αγορά για την αντιστάθµιση των εξωτερικών δαπανών. Υπό τη 

µορφή αυτή, η βιολογική γεωργία περιλαµβάνει τους θεµελιώδεις στόχους της αειφόρου γεωργίας και αποτελεί 

εξ ορισµού ένα αειφόρο σύστηµα, το οποίο έχει θετική επίδραση τόσο στο περιβάλλον, όσο και στην κοινωνία 

(Henning κ.α., 1991, Lamkin, 1997).   

Στην Ελλάδα, η εφαρµογή του βιολογικού τρόπου παραγωγής ξεκίνησε δειλά στις αρχές τις δεκαετίας 

του 80, από ξένους κυρίως επιχειρηµατίες. Η παραγωγή βιολογικών προιόντων ήταν περιορισµένη (κυρίως 

ελιά και αµπέλι) και χωρικά αναπτυγµένη κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου (Μπεόπουλος, 1997). Μετά 

την εφαρµογή του κανονισµού 2092/91,  η βιολογική γεωργία αποκτά µια δυναµική η οποία δεν περιορίζεται 

µόνο στη χωρική εξάπλωση της, αλλά και σε όλο το φάσµα της γεωργικής παραγωγής (Papadaki-Klavdianou 

κ.α, 2000). Παρόλα αυτά το µέγεθος του κλάδου παραµένει ιδιαίτερα µικρό στο σύνολο του αγροτικού τοµέα, 

µε τη καλλιεργούµενη έκταση υπό βιολογική διαχείριση να αντιπροσωπεύει µόλις το 1,07% της συνολικής 

γεωργικής γης (2003), υπολειπόµενη κατά πολύ από τον µέσο όρο της Ε.Ε (Οxouzi κ.α, 2006). 

Η εφαρµογή του βιολογικού τρόπου καλλιέργειας, αν και ανοµοιόµορφή µεταξύ των περιφερειών, 

φαίνεται να υιοθετείται από το σύνολο, µε την πλειοψηφία των καλλιεργήσιµων βιολογικά εκτάσεων, να 

βρίσκονται συγκεντρωµένες σε πέντε κυρίως περιφέρειες της χώρας: στην Πελοπόννησο, την ∆υτική Ελλάδα 

την Κ. Μακεδονία, το Β. Αιγαίο και τη Θεσσαλία (Οxouzi κ.α, 2006).  

Όπως προαναφέραµε, η περιφέρεια της Κ. Μακεδονίας αποτελεί µε  75585 στρέµµατα, µια από τις 

σηµαντικότερες περιοχές εφαρµογής της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα, µε το αµπέλι να αποτελεί µία από 

τις σηµαντικότερες τόσο στρεµµατικά όσο και οικονοµικά πολυετείς καλλιέργειες, της υπό µελέτη περιφέρειας. 

Για τους παραπάνω λοιπόν λόγους, κρίθηκε αναγκαία, η έρευνα να εστιαστεί και να εφαρµοστεί στην 

προαναφερόµενη καλλιέργεια, αναλύοντας και αναδεικνύοντας, τους παράγοντες εκείνους, οι οποίοι 

πιθανότητα προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά – κίνητρα που διαφοροποιούν τους βιοκαλλιεργητές τόσο από 

τους συµβατικούς παραγωγούς, όσο και από τους πρώην βιοκαλλιεργητές αµπέλου,  περατώνοντας το πρώτο 



και σηµαντικότερο βήµα στην κατανόηση και µελέτη της βιολογικής γεωργίας και των παραγόντων υιοθέτησης 

αυτής . 

 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

  Η ανησυχία για την αρνητική περιβαλλοντική επίδραση των σύγχρονων γεωργικών πρακτικών, η 

αυξανόµενη χρήση των µη ανανεώσιµων πόρων, και η µακροπρόθεσµη παραγωγικότητα των υψηλών 

εξωτερικών εισροών των γεωργικών συστηµάτων, οδήγησε σε διάφορες πρωτοβουλίες τόσο από 

κυβερνητικούς όσο και από µη κυβερνητικούς οργανισµούς έτσι ώστε να προωθηθεί η υιοθέτηση και η 

διάδοση περισσότερων αειφορικών γεωργικών τεχνολογιών (De Souza κ.α., 1999). Το αυξηµένο ενδιαφέρον 

για τη βιολογική γεωργία τα τελευταία χρόνια, οδήγησε σε µια σειρά διαφορετικών ερευνών ως προς τα 

κίνητρα των παραγωγών σχετικά µε την υιοθέτηση συστηµάτων βιολογικής παραγωγής  (Rigby κ.α., 2001).  

Στην εφαρµοσµένη οικονοµική έρευνα, οι παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζουν την υιοθέτηση νέων 

τεχνολογιών και καινοτοµιών, περιλαµβάνουν τα δηµογραφικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά του παραγωγού 

(ηλικία, εκπαίδευση κτλ), τις δυνατότητες και τους τρόπους πληροφόρησης του και τα διαρθρωτικά 

χαρακτηριστικά της εκµετάλλευσης (µέγεθος, παραγωγικός προσανατολισµός κτλ) (Πάντζιος κ.α, Neil κ.α., 

1999).  

Αποτελέσµατα αρκετών ερευνών έχουν δείξει ότι, οι βιολογικές εκµεταλλεύσεις είναι συνήθως 

µικρότερες σε έκταση από τις συµβατικές, οι βιοκαλλιεργητές είναι υψηλότερου µορφωτικού επιπέδου και 

µικρότερης ηλικίας από τους συµβατικούς παραγωγούς, ενώ οι περισσότεροι προέρχονται από αστικές 

περιοχές και έχουν µικρή γεωργική εµπειρία (Padel κ.α.,1994, Padel, 1994, Lockeretz, 1995,  Lipson, 1999, 

McCann κ.α., 1997, Boz κ.α., 2005). Αυτό µπορεί να οφείλεται στο γεγονός, ότι οι παραγωγοί που 

ασχολούνται µε τη βιοκαλλιέργεια, εισήλθαν στην γεωργία, πιο πρόσφατα, από ότι οι συµβατικοί και σύµφωνα 

µε τον Lockeretz, 1995, τα κίνητρα εισόδου των βιοκαλλιεργητών είναι µη οικονοµικά.  

Οι Lohr και Samuelsson (2000), ερευνώντας τις επιδράσεις διαφόρων οικονοµικών ενισχύσεων στη 

βιολογική σουηδική παραγωγή, ανέφεραν ότι η πληροφόρηση της αγοράς, είναι περισσότερο αποτελεσµατική 

για την στροφή των παραγωγών προς την βιολογική γεωργία, παρά οι οικονοµικές ενισχύσεις. Αυτό οφείλεται 

στο ότι οι γεωργοί που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες, και σε ορισµένες περιπτώσεις είναι χαµηλού 

µορφωτικού επιπέδου, παρουσιάζουν µεγαλύτερη δυσκολία στο να κατανοήσουν τις νέες τεχνολογίες και να 

υιοθετήσουν βιολογικές τεχνικές καλλιέργειας (Tzouvelekas κ.α, 2001). Αυτό επιβεβαιώνεται και από τις 

έρευνες των Chaves κ.α (2001), Strauss κ.α (1991) και Caffey κ.α, (1994), οι οποίοι διαπίστωσαν, ότι 

παραγωγοί υψηλότερου µορφωτικού επιπέδου, τείνουν να υιοθετούν περισσότερο ή πιο εύκολα νέες 

τεχνολογίες, όπως επίσης και γεωργοί οι οποίοι ανήκουν σε οµάδες παραγωγών και µπορούν να έχουν διαρκή 

πληροφόρηση (Adesina κ.α, 2000, Caviglia-Harris, 2003). Οι παραγωγοί θεωρούν ως σηµαντικότερη πηγή 

γεωργικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε έρευνα των Feder κ.α. (2003), τους άλλους παραγωγούς. Βέβαια όσο 

αυξάνεται η πολυπλοκότητα του µηνύµατος ή της πληροφορίας, προτιµούν περισσότερο ειδικές πηγές. 

 



Μεθοδολογία έρευνας  

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στην Κ. Μακεδονία, και συγκεκριµένα στους νοµούς: Θεσσαλονίκης, 

Χαλκιδικής, Κιλκίς, Ηµαθίας, Πέλλας και Σερρών, µε τη βοήθεια ερωτηµατολογίων. Για την εγκυρότερη αλλά 

και αποτελεσµατικότερη, διεξαγωγή της έρευνας, σχεδιάστηκαν τρία διαφορετικά ερωτηµατολόγια, ένα για 

κάθε περίπτωση αµπελοκαλλιεργητών (βιοκαλλιεργητές, πρώην βιοκαλλιεργητές, συµβατικοί καλλιεργητές 

αµπέλου), τα οποία συµπληρώθηκαν µε προσωπικές συνεντεύξεις.  

Για την περίπτωση των νυν και πρώην βιοκαλλιεργητών, συγκεντρώθηκε ολόκληρος ο πληθυσµός (40 

και 53 εκµεταλλεύσεις, αντίστοιχα), σύµφωνα µε τα στοιχεία των ∆ιευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων, κάθε νοµού, για το έτος 2003, ενώ δείγµα υπερτριπλάσιο των βιοκαλλιεργητών, αναλογικά 

κατανεµηµένο ανά νοµό, θεωρήθηκε ικανοποιητικό, για την περίπτωση των συµβατικών παραγωγών αµπέλου 

(128 εκµεταλλεύσεις).  

Η επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε το στατιστικό πακέτο SPSS 12.0, όπου εφαρµόστηκαν µέτρα 

περιγραφικής στατιστικής, ενώ για τον εντοπισµό, ανάλυση και ανάδειξη των παραγόντων – κινήτρων, που  

πιθανότατα να «ευθύνονται» ή να επηρεάζουν, την απόφαση κάποιου παραγωγού να εισέλθει και κατά 

συνέπεια να υιοθετήσει βιολογικούς τρόπους καλλιέργειας της αµπέλου, όσο και για την απόφαση του να 

εξέλθει – εγκαταλείψει την εναλλακτική αυτή µορφή γεωργίας, εφαρµόστηκε το δυαδικό λογαριθµικό µοντέλο 

λόγου πιθανοτήτων (binary logit model), για κάθε µια από τις παραπάνω περιπτώσεις (είσοδος – έξοδος).  

Η δυαδική επιλογή, υιοθέτηση ή µη κάποιας τεχνολογίας – καινοτοµίας µπορεί να περιγραφεί από την 

ακόλουθη συνάρτηση πιθανότητας (αθροιστική λογιστική συνάρτηση κατανοµής πιθανοτήτων), η οποία µας 

δίνει την πιθανότητα υιοθέτησης (Greene, 1996, Arellanes, 2003, Gujarati, 2003): 

 
 

Πιθανότητα υιοθέτησης = P(y = 1) = e(βο + β1χi) / (1 + e(βο + β1χi)) , 

 
 

όπου βο είναι ο σταθερός όρος της εκτίµησης και δείχνει το λογάριθµο του λόγου της πιθανότητας να συµβεί το 

γεγονός (P), προς την πιθανότητα να µην συµβεί (1 – P), όταν οι υπόλοιποι παράγοντες είναι µηδέν, β1 είναι ο 

συντελεστής παλινδρόµησης της µεταβλητής χ και e η βάση των φυσικών λογάριθµων, µε τιµή ίση µε 2,71828. 

 
Η logit µετατροπή της πιθανότητα υιοθέτησης, P (y = 1), µπορεί να εκφραστεί ως (Cramer, 2004): 

 

Log [P (y = 1) / (1 – P (y = 1))] = Ζ,       (1) 

 

Όπου Log [P (y = 1) / (1 – P (y = 1))]  είναι ο λογάριθµος του λόγου των πιθανοτήτων και Ζ  ο γραµµικός 

συνδυασµός των ανεξάρτητων µεταβλητών χ1, χ2, ….χn κατά τη σχέση Ζ = βο + β1χ1 + β2χ2 + ……. βnχn.  

Η σχέση (1), µπορεί να πάρει τελικά τη µορφή: 

 

P (y = 1) /( 1 – P (y = 1)) = eβο eβ1Χ1 ……. eβnΧn,  

 



Όπου P (y = 1) / (1 – P (y = 1)) είναι ο λόγος των πιθανοτήτων ο οποίος µπορεί να µεταβληθεί από µία  

µεταβολή της ανεξάρτητης µεταβλητής κατά µία µονάδα. Για την εκτίµηση των παραµέτρων του υποδείγµατος 

χρησιµοποιείται η µέθοδος της µέγιστης πιθανοφάνειας. 

Τέλος για την εκτίµηση της καλής προσαρµογής του υποδείγµατος στα δεδοµένα, χρησιµοποιήθηκε ο 

έλεγχος Ĉ των Hosmer και  Lemeshow. Το στατιστικό Ĉ θεωρείται ότι κατανέµεται µε βάση την κατανοµή του 

χ2 του Pearson. Τιµή χ2 που αντιστοιχεί σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α > 0,05 δηλώνει ότι το 

υπόδειγµα της λογιστικής παλινδρόµησης είναι καλά προσαρµοσµένο στα δεδοµένα (Σιάρδος, 2000). 

  

Αποτελέσµατα περιγραφικής στατιστικής   

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την επεξεργασία των πρωτογενών δεδοµένων, διαπιστώνεται ότι: 

Βιοκαλλιεργητές Αµπέλου:  Η πλειοψηφία των παραγωγών που ασχολούνται µε το εναλλακτικό αυτό σύστηµα 

παραγωγής είναι κυρίως άντρες (97,5%), ηλικίας µεταξύ 35 – 50 ετών (57,5%), µε µέση ηλικία στα 44.6 έτη 

και παντρεµένοι (90,0%). Το 80,0% των ερωτηθέντων προέρχεται από αγροτική οικογένεια, είναι µέλος 

κάποιου συνεταιρισµού ή αµάδας παραγωγών (60,0%) και δεν έχει λάβει στο παρελθόν κάποιου άλλου είδους 

επιδότηση, εκτός από αυτή που προβλέπεται από τον κανονισµό 1278/92 (52,5%). Αξιοσηµείωτο είναι το 

γεγονός ότι το 67,7% των βιοκαλλιεργητών αµπέλου έχει παρακολουθήσει κάποιο επιµορφωτικό πρόγραµµα, 

σχετικά µε το γεωργικό επάγγελµα ή τη βιολογική γεωργία. Όσον αφορά το µορφωτικό επίπεδο των 

βιοκαλλιεργητών είναι αρκετά υψηλό (µέσος όρος ετών εκπαίδευσης: 13 έτη). Συγκεκριµένα το 45,0% των 

ερωτηθέντων έχουν απολυτήριο λυκείου, το 40,0% είναι απόφοιτοι κάποιας ανώτατης ή ανώτερης σχολής 

(ΑΕΙ - ΤΕΙ), το 12,5% έχει ολοκληρώσει 9 χρόνια εκπαίδευσης και µόνο το 2,5% των βιοκαλλιεργητών έχουν 

φοιτήσει 6 ή και λιγότερα χρόνια στη πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 

Από το σύνολο των βιοκαλλιεργητών, µόνο το 52,5% ασκεί την γεωργία ως κύριο επάγγελµα, µε το 66,7% να 

δηλώνει ότι δεν έχει δευτερεύουσες ασχολίες. 

Η ενασχόληση των βιοκαλλιεργητών µε τη γεωργία, θεωρείται από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων τρόπος 

ζωής (55,0%), ενώ η οικογενειακή παράδοση και η ανυπαρξία εναλλακτικών λύσεων, αποτελούν για το 40,0% 

και 5,0% αντίστοιχα τους σηµαντικότερους λόγους ενασχόλησης τους µε αυτή.  

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (47,5%) ήταν στη συµβατική γεωργία (πριν ενταχθούν στη βιολογική 

γεωργία) έως 15 χρόνια, το 37,5% από 15 – 25 χρόνια και µόνο το 5,0% των  καλλιεργητών αµπέλου, υπό 

βιολογική διαχείριση, βρίσκονται στο γεωργικό τοµέα για πάνω από 35 χρόνια. Η µέση διάρκεια ενασχόλησης 

του συνόλου των βιοκαλλιεργητών, µε τη συµβατική γεωργία δεν ξεπερνά τα 12,5 έτη.   

Με βάση τα αποτελέσµατα της έρευνας το 45% των ερωτηθέντων ασχολείται µε τη βιολογική διαχείριση της 

αµπέλου έως 5 χρόνια, το 42,5% από 5 –9 χρόνια και πάνω από 9 χρόνια συµµετοχής στη βιολογική γεωργία 

έχει το 12,5% των αµπελοκαλλιεργητών.  

 

Πρώην Βιοκαλλιεργητές Αµπέλου:  Το σύνολο  των παραγωγών που ασχολήθηκε στο παρελθόν µε τη 

βιολογική καλλιέργεια της αµπέλου ήταν άντρες, ηλικίας µεταξύ 50 – 65  ετών (64,2%), µε µέση ηλικία στα 

57,3 έτη και στη πλειοψηφία τους παντρεµένοι (98,1%). Το 94,3% των πρώην βιοκαλλιεργητών προέρχεται 

από αγροτική οικογένεια και καθ’ όλη τη διάρκεια ενασχόλησης τους µε τη βιολογική καλλιέργεια της 



αµπέλου το 72% περίπου, δεν ήταν µέλη κάποιου συνεταιρισµού ή αµάδας παραγωγών.   Αξιοσηµείωτο είναι 

το γεγονός ότι το 94,3% των ερωτηθέντων δεν είχε παρακολουθήσει κάποιο επιµορφωτικό πρόγραµµα, σχετικά 

µε το γεωργικό επάγγελµα ή τη βιολογική γεωργία, ενώ το 71,7% των ερωτηθέντων είχε λάβει στο παρελθόν 

κάποιου άλλου είδους επιδότηση, πριν την ένταξη του στη βιολογική γεωργία.  

Το µορφωτικό επίπεδο των πρώην βιοκαλλιεργητών αµπέλου είναι αρκετά χαµηλό, αφού ο µέσος όρος ετών 

εκπαίδευσης τους δεν ξεπερνά τα 6 χρόνια. Συγκεκριµένα το 75,5% των ερωτηθέντων έχουν φοιτήσει 6 ή και 

λιγότερα χρόνια στη πρωτοβάθµια εκπαίδευση, το 9,4% έχει απολυτήριο λυκείου, το 7,5% έχει ολοκληρώσει 9 

χρόνια εκπαίδευσης και  απόφοιτοι κάποιας ανώτατης ή ανώτερης σχολής (ΑΕΙ - ΤΕΙ) είναι το 7,5%. 

Από το σύνολο των πρώην βιοκαλλιεργητών, το 71,7% ασκεί την γεωργία ως κύριο επάγγελµα, µε το 68,4% να 

δηλώνει ότι δεν έχει δευτερεύουσες ασχολίες. 

Η οικογενειακή παράδοση και ο τρόπος ζωής θεωρείται από το 62,3% και 35,8% των ερωτηθέντων αντίστοιχα, 

ως ο σηµαντικότερος λόγος ενασχόλησης τους µε τη γεωργία και µόνο το 1,9% των αµπελοκαλλιεργητών 

ασχολείται µε τη γεωργία λόγο ανυπαρξίας εναλλακτικών λύσεων.  

Πριν την ένταξη τους στη βιολογική διαχείριση καλλιεργειών το 60,4% των ερωτηθέντων ασχολούνταν µε την 

γεωργία για πάνω από 35 χρόνια, το 20,8% για 25 – 35 χρόνια και για 15 –25 χρόνια το 11,3%. Αξιοσηµείωτο 

είναι το γεγονός ότι µόνο το 7,6% των πρώην βιοκαλλιεργητών αµπέλου είχαν γεωργική εµπειρία µικρότερη 

των 15 ετών. Η µέση διάρκεια ενασχόλησης του συνόλου των πρώην βιοκαλλιεργητών, µε τη συµβατική 

γεωργία ξεπερνά τα 33 έτη.   

Η ενασχόληση τους µε τη βιολογική καλλιέργεια της αµπέλου δεν κράτησε πάνω από 5 χρόνια, για την 

συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (96,2%), όσο δηλαδή διαρκεί και η επιδότηση για την ένταξη στο 

αειφόρο αυτό σύστηµα παραγωγής.   

 

Συµβατικοί Καλλιεργητές Αµπέλου:   Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι άντρες (96,1%), ηλικίας µεταξύ 35  

– 50 ετών (39,8%), µε µέση ηλικία στα 49,1 έτη και παντρεµένοι (82,8%). Το 94,5% των αµπελοκαλλιεργητών 

προέρχεται από αγροτική οικογένεια, είναι µέλος κάποιου συνεταιρισµού ή αµάδας παραγωγών (75,8%), έχει 

λάβει στο παρελθόν κάποιου είδους επιδότησης (71,1%) µε την πλειοψηφία των ερωτηθέντων (66,4%) να µην 

έχει παρακολουθήσει κάποιο επιµορφωτικό πρόγραµµα, σχετικά µε το γεωργικό επάγγελµα ή τη βιολογική 

γεωργία. 

Ο µέσος όρος ετών εκπαίδευσης του συνόλου των συµβατικών καλλιεργητών, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα 

της έρευνας αγγίζει τα 9 χρόνια. Συγκεκριµένα το 38,3% των ερωτηθέντων έχουν φοιτήσει 6 ή και λιγότερα 

χρόνια στη πρωτοβάθµια εκπαίδευση, το 24,2% διαθέτει απολυτήριο γυµνασίου, ισάριθµο ποσοστό 

αµπελοκαλλιεργητών έχει ολοκληρώσει 12 χρόνια εκπαίδευσης, ενώ απόφοιτοι κάποιας ανώτατης ή ανώτερης 

σχολής (ΑΕΙ - ΤΕΙ) είναι το 13,3% των παραγωγών.   

Από το σύνολο των αµπελοκαλλιεργητών, το 78,1% ασκεί την γεωργία ως κύριο επάγγελµα, µε το 76,8% να 

δηλώνει ότι δεν έχει δευτερεύουσες ασχολίες. 

Η οικογενειακή παράδοση αποτελεί για το 46,1% των ερωτηθέντων, το σηµαντικότερο λόγο ενασχόλησης τους 

µε τη γεωργία, ενώ ο τρόπος ζωής και η ανυπαρξία εναλλακτικών λύσεων, αποτελούν για το 35,9% και 18,0% 

αντίστοιχα τους σηµαντικότερους λόγους ενασχόλησης τους µε αυτή.  



Το 39,8% των συµβατικών καλλιεργητών ασχολούνται µε την γεωργία για πάνω από 35 χρόνια, το 17,2% για 

25 – 35 χρόνια και για 15 –25 χρόνια το 18,0%. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το 25,0% των ερωτηθέντων είχαν 

γεωργική εµπειρία µικρότερη των 15 ετών. Η µέση διάρκεια ενασχόλησης του συνόλου των 

αµπελοκαλλιεργητών µε τη γεωργία αγγίζει τα 30 έτη.   

 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα, θα µπορούσαµε να διαµορφώσουµε το προφίλ των νυν και πρώην 

βιοκαλλιεργητών, αλλά και των συµβατικών αµπελουργών, ως εξής:  

 

 

Βιοκαλλιεργητής Πρώην Βιοκαλλιεργητής Συµβατικός παραγωγός 

 

  

  
Μέση ηλικία: 57,3 έτη Μέση ηλικία: 44,6 έτη Μέση ηλικία: 49,1 έτη

 
Προέρχεται  από  Αγροτική  Οικογένεια  

 

  

 

 

  

Ασχολείται µε τη 
γεωργία λόγο τρόπου 

ζωής 

 
Ασχολείται µε τη γεωργία λόγο οικογενειακής παράδοσης 

Μέλος  συνεταιρισµού 
ή οµάδας παραγωγών 

Μη µέλος  συνεταιρισµού 
ή οµάδας παραγωγών 

Μέλος  συνεταιρισµού 
ή οµάδας παραγωγών  

 

 Παρακολούθησε  
σεµινάρια 

  ∆εν  παρακολούθησε  σεµ ινάρια  
 

 

Έτη εκπαίδευσης: 
13 χρόνια 

Έτη εκπαίδευσης: 
6 χρόνια 

Έτη εκπαίδευσης: 
9 χρόνια 

 

 

 

   Κατά  κύριο  επάγγελµα  γεωργός  
 

 

 
Αποτελέσµατα του υποδείγµατος logit 

Λαµβάνοντας υπόψη τη σχέση (1), το µοντέλο logit για την περίπτωση υιοθέτησης της βιολογικής 

αµπελοκαλλιέργειας, προσδιορίζεται ως εξής: 

 

Log [P(y=1) / (1 – P(y = 1))] = βο + β1ΟΡΓΑΝΩΣΗ + β2ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ+ β3ΕΚΤ.ΑΜΠΕΛΙ 

+ β4ΑΜΠΕΛΙ + β5ΑΠ.(ΑΜΠΕΛΙ) + β6ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  



+ β7∆ΙΑΘΕΣΗ + β8ΤΙΜΕΣ + β9ΗΛΙΚΙΑ + β10ΓΕΩΡΓΟΣ  

+ β11ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ + β12ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ 

 
Οι µεταβλητές που συµµετέχουν στη διερεύνηση των κινήτρων εισόδου στη βιολογική καλλιέργεια της 

αµπέλου, περιγράφονται παρακάτω:  

 
Εξαρτηµένη µεταβλητή Κατηγορία Περιγραφή 

Υιοθέτηση της βιολογικής 
αµπελοκαλλιέργειας 

∆υαδική  
1 = ΝΑΙ 
0 = ΟΧΙ 

Ανεξάρτητες µεταβλητές   

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ∆υαδική 1 = µέλος κάποιου συνεταιρισµού ή οµάδας παραγωγών 
0 = µη µέλος κάποιου συνεταιρισµού ή οµάδας παραγωγών 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ∆υαδική 1 = παρακολούθηση σεµιναρίων 
0 = µη παρακολούθηση σεµιναρίων 

ΕΚΤ.ΑΜΠΕΛΙ Συνεχής Καλλιεργούµενη έκταση αµπέλου (στρ.) 

ΑΜΠΕΛΙ ∆υαδική 1 = όσοι έχουν µόνο αµπέλι 
0 = όσοι έχουν και άλλες καλλιέργειες 

ΑΠ – ΑΜΠΕΛΙ Συνεχής Ακαθάριστη πρόσοδος της εκµ/σης (€) 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ∆υαδική 1 = συχνή επικοινωνία µε γεωπόνους της ∆. Γεωργίας  
0 = µη συχνή επικοινωνία µε γεωπόνους της ∆. Γεωργίας 

∆ΙΑΘΕΣΗ ∆υαδική 1 = σηµαντικό κίνητρο εισόδου στη βιολ. γεωργία 
0 = µη σηµαντικό κίνητρο εισόδου στη βιολ. γεωργία 

ΤΙΜΕΣ ∆υαδική 1 = σηµαντικό κίνητρο εισόδου στη βιολ. γεωργία 
0 = µη σηµαντικό κίνητρο εισόδου στη βιολ. γεωργία 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ∆υαδική 1 = όσοι προέρχονται από αγροτική οικογένεια 
0 = όσοι δεν προέρχονται από αγροτική οικογένεια 

ΗΛΙΚΙΑ Συνεχής Ηλικία των παραγωγών σε χρόνια 

ΓΕΩΡΓΟΣ ∆υαδική 1 = κατά κύριο επάγγελµα γεωργός 
0 = όχι κατά κύριο επάγγελµα γεωργός 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ Συνεχής Χρόνια εκπαίδευσης 

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ  ∆υαδική 1 = όσοι είχαν λάβει στο παρελθόν κάποια επιδότηση 
0 = όσοι δεν είχαν λάβει στο παρελθόν επιδότηση 

 
 
 

Πίνακας 1: Ταξινόµηση των παρατηρήσεων ως προς τη χρησιµοποίηση ή µη βιολογικών 
πρακτικών για την καλλιέργεια της αµπέλου 

 
Προβλεπόµενες 

 
Παρατηρούµενες  

Συµβατικός  Βιοκαλλιεργητής  

Ορθή πρόβλεψη 
(%) 

Συµβατικός  122 6 95,3 
Βιοκαλλιεργητής  11 29 72,5 
Συνολικό ποσοστό  89,9 

 
 

 

 

 
  

Σύµφωνα µε τον πίνακα ταξινόµησης των παρατηρήσεων ως προς τη χρησιµοποίηση ή µη βιολογικών 

πρακτικών για την καλλιέργεια της αµπέλου, διαπιστώνεται ότι 122 γεωργοί (95,3%), που ασχολούνται µε τη 



συµβατική καλλιέργεια της αµπέλου, προβλέφθηκαν ορθώς από το υπόδειγµα ως µη βιοκαλλιεργητές. Οµοίως 

29 γεωργοί που καλλιεργούν το αµπέλι υπό βιολογική διαχείριση, προβλέφτηκαν ως βιοκαλλιεργητές. Μόνο 17 

γεωργοί (10,1%) ταξινοµήθηκαν λανθασµένα, στοιχείο που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το υπόδειγµα είναι 

πολύ καλά προσαρµοσµένο στα δεδοµένα, διότι το µοντέλο Logit κατάφερε να προβλέψει και να ταξινοµήσει 

σωστά το 89,9% των παραγωγών.  

Το παραπάνω συµπέρασµα επιβεβαιώνει και ο έλεγχος των Hosmer και Lemeshow, όπου η τιµή χ2 = 

10,144 αντιστοιχεί σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 0,255 δηλωτικό της καλής προσαρµογής του 

υποδείγµατος στα δεδοµένα. 

 

Πίνακας 2. Αποτελέσµατα του µοντέλου logit για την πιθανότητα υιοθέτησης 
της βιολογικής αµπελοκαλλιέργειας 

 
B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

 ΟΡΓΑΝΩΣΗ -1,443 ,910 2,515 1 ,113 ,236 
 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 1,550 ,742 4,359 1 ,037 4,710 
 EK. ΑΜΠΕΛΙ ,387 ,099 15,193 1 ,000 1,473 
 ΑΜΠΕΛΙ 1,375 ,789 3,039 1 ,081 3,956 
 ΑΠ. ΑΜΠΕΛΙ -,001 ,000 11,894 1 ,001 ,999 
 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2,082 ,968 4,625 1 ,032 8,023 
 ∆ΙΑΘΕΣΗ 2,776 ,777 12,755 1 ,000 16,061 
 ΤΙΜΕΣ 3,134 ,850 13,600 1 ,000 22,976 
 ΚΑΤΑΓΩΓΗ -,435 ,851 ,262 1 ,609 ,647 
 ΗΛΙΚΙΑ ,069 ,042 2,741 1 ,098 1,071 
 ΓΕΩΡΓΟΣ 1,265 ,958 1,744 1 ,187 3,543 
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,319 ,142 5,042 1 ,025 1,376 
 ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ -1,672 ,839 3,972 1 ,046 ,188 
 Constant -13,540 4,050 11,176 1 ,001 ,000 
 
   N                                      168                   Chi – square (13 df)         107,793 
   - 2 log likelihood               76,629             Significance level              0,000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σύµφωνα λοιπόν µε τα αποτελέσµατα του πίνακα 2: 

 
• Η παρακολούθηση σεµιναρίων επηρεάζει θετικά την απόφαση των παραγωγών για υιοθέτηση της 

βιολογικής αµπελοκαλλιέργειας. Έτσι ο λόγος των πιθανοτήτων εισόδου στη βιολογική γεωργία 

αυξάνεται κατά 4,7 φορές µε την αύξηση της τιµής της µεταβλητής ‘παρακολούθηση σεµιναρίων’ από 

0 σε 1. 

• Η συνολικά καλλιεργούµενη έκταση αµπέλου έχει θετική επίδραση στην απόφαση εισόδου στη 

βιολογική γεωργία. Αυξανοµένης λοιπόν της έκτασης της αµπέλου, κατά µια µονάδα, αυξάνεται και ο 

λόγος των πιθανοτήτων εισόδου στη βιολογική γεωργία κατά 1,47 φορές. 



• Ο λόγος των πιθανοτήτων υιοθέτησης της  βιολογικής αµπελοκαλλιέργειας, µειώνεται κατά ένα 

παράγοντα 0,99, αυξανοµένης της ακαθαρίστου προσόδου, προερχόµενη από την καλλιέργεια της 

αµπέλου, κατά µια µονάδα. 

• Θετική επίδραση στην απόφαση των αµπελουργών για υιοθέτηση του αειφόρου αυτού συστήµατος 

παραγωγής, αποτελεί η συχνή επικοινωνία µε γεωπόνους της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων. Ο λόγος των πιθανοτήτων, στη συγκεκριµένη περίπτωση αυξάνεται κατά 8,02 φορές, 

αυξανόµενης της τιµής της ανεξάρτητης µεταβλητής από 0 σε 1. 

• Η ευκολότερη διάθεση των προιόντων και οι υψηλότερες τιµές στην αγορά, ως σηµαντικοί λόγοι 

υιοθέτησης της βιολογικής καλλιέργειας της αµπέλου από τους παραγωγούς, φαίνεται σύµφωνα και µε 

τα αποτελέσµατα του πίνακα 2, να αυξάνουν την πιθανότητα εισόδου στη βιολογική γεωργία. Με την 

αύξηση της τιµής των παραπάνω µεταβλητών, από 0 σε 1, ο λόγος των πιθανοτήτων υιοθέτησης του 

εναλλακτικού αυτού συστήµατος διαχείρισης αυξάνεται κατά 16,06 και 22,29 φορές αντίστοιχα, . 

•  Το µορφωτικό επίπεδο των παραγωγών φαίνεται να επηρεάζει θετικά την απόφαση για ένταξη τους 

στη βιολογική αµπελοκαλλιέργεια. Έτσι, αύξηση της εκπαίδευσης κατά µία µονάδα, προκαλεί αύξηση 

του λόγου των πιθανοτήτων για υιοθέτηση συστηµάτων βιολογικής διαχείρισης κατά 1,76 φορές. 

•  Ο λόγος των πιθανοτήτων ένταξης στη βιολογική γεωργία µειώνεται κατά ένα παράγοντα 0,18 για τους 

παραγωγούς οι οποίοι έχουν λάβει στο παρελθόν κάποιου είδους επιδότησης. Έτσι, 

αµπελοκαλλιεργητές που δεν έχουν δεχθεί κάποια χρηµατική ενίσχυση στο παρελθόν, έχουν 

µεγαλύτερη πιθανότητα υιοθέτησης του αειφόρου αυτού συστήµατος παραγωγής.   

• Τέλος η συµµετοχή των ερωτηθέντων σε συνεταιρισµό ή οµάδα παραγωγών, η επαγγελµατική τους 

«ταυτότητα», η µονοκαλλιέργεια, η προέλευση τους από αγροτική οικογένεια, όπως και η ηλικία τους, 

φαίνεται σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του πίνακα 2, να µην επηρεάζουν την απόφαση των παραγωγών 

για υιοθέτηση και κατά συνέπεια ένταξη τους στη βιολογική καλλιέργεια της αµπέλου.  

 

Λαµβάνοντας υπόψη τη σχέση (1), το µοντέλο logit για την περίπτωση συνέχισης της βιολογικής 

αµπελοκαλλιέργειας, προσδιορίζεται ως εξής: 

 

 
Log [P(y=1) / (1 – P(y = 1))] = βο + β1ΓΕΩΡΓΟΣ + β2ΚΑΤΑΓΩΓΗ+ β3Π.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

                                      + β4ΠΟΙΟΤΗΤΑ + β5ΕΝ.ΛΥΣΗ + β6ΤΙΜΕΣ 

+ β7ΑΠ.(ΑΜΠΕΛΙ) + β8ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ+ β9ΣΥΝ.ΕΚΤΑΣΗ 

 

 

Οι µεταβλητές που συµµετέχουν στη διερεύνηση των κινήτρων για τη συνέχιση της βιολογική καλλιέργεια της 

αµπέλου, περιγράφονται παρακάτω: 

 

 

 



 

 

 

 
Εξαρτηµένη µεταβλητή Κατηγορία Περιγραφή 

Συνέχιση της βιολογικής 
αµπελοκαλλιέργειας 

∆υαδική 1 = ΝΑΙ 
0 = ΟΧΙ 

Ανεξάρτητες µεταβλητές   

ΓΕΩΡΓΟΣ ∆υαδική 1 = κατά κύριο επάγγελµα γεωργός 
0 = όχι κατά κύριο επάγγελµα γεωργός 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ∆υαδική 1 = όσοι προέρχονται από αγροτική οικογένεια 
0 = όσοι δεν προέρχονται από αγροτική οικογένεια 

Π.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ∆υαδική 1 = συχνή επικοινωνία µε πιστοπ. οργανισµό 
0 = µη συχνή επικοινωνία µε πιστοπ. οργανισµό 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ∆υαδική 1 = σηµαντικό κίνητρο εισόδου στη βιολ. γεωργία 
0 = µη σηµαντικό κίνητρο εισόδου στη βιολ. γεωργία 

ΕΝ.ΛΥΣΗ  ∆υαδική 1 = σηµαντικό κίνητρο εισόδου στη βιολ. γεωργία 
0 = µη σηµαντικό κίνητρο εισόδου στη βιολ. γεωργία 

ΤΙΜΕΣ ∆υαδική 1 = σηµαντικό κίνητρο εισόδου στη βιολ. γεωργία 
0 = µη σηµαντικό κίνητρο εισόδου στη βιολ. γεωργία 

ΑΠ.ΑΜΠΕΛΙ Συνεχής Ακαθάριστη πρόσοδος της εκµ/σης (€) 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ Συνεχής Χρόνια εκπαίδευσης 
ΣΥΝ.ΕΚΤΑΣΗ Συνεχής Έκταση της εκµετάλλευσης σε στρέµµατα 

 

       

Πίνακας 3: Ταξινόµηση των παρατηρήσεων ως προς τη συνέχιση βιολογικών πρακτικών για την 
καλλιέργεια της αµπέλου 

 
Προβλεπόµενες 

 
Παρατηρούµενες  

Πρώην 
βιοκαλλιεργητές 

Βιοκαλλιεργητές 

Ορθή πρόβλεψη 
(%) 

Πρώην Βιοκαλ/τές 48 5 90,6 
Βιοκαλλιεργητές  4 36 90,0 
Συνολικό ποσοστό  90,3 

 

Σύµφωνα µε τον πίνακα ταξινόµησης των παρατηρήσεων ως προς τη συνέχιση βιολογικών πρακτικών 

για την καλλιέργεια της αµπέλου, διαπιστώνεται ότι 48 γεωργοί (90,6), που ασχολούνται πλέον µε τη 

συµβατική καλλιέργεια της αµπέλου, προβλέφθηκαν ορθώς από το υπόδειγµα ως πρώην βιοκαλλιεργητές. 

Οµοίως 36 γεωργοί (90,0%) που καλλιεργούν το αµπέλι υπό βιολογική διαχείριση, προβλέφτηκαν ορθώς ως 

βιοκαλλιεργητές. Μόνο 9 παραγωγοί ταξινοµήθηκαν λανθασµένα, στοιχείο που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το 

υπόδειγµα είναι πολύ καλά προσαρµοσµένο στα δεδοµένα, διότι το µοντέλο Logit κατάφερε να προβλέψει και 

να ταξινοµήσει σωστά το 90,3% των παραγωγών.  



Το παραπάνω συµπέρασµα επιβεβαιώνει και ο έλεγχος των Hosmer και Lemeshow, όπου η τιµή χ2 = 

3,057 αντιστοιχεί σε επίπεδο στατιστικής σηµαντικότητας α = 0,931 δηλωτικό της καλής προσαρµογής του 

υποδείγµατος στα δεδοµένα. 

 

 
 
  Πίνακας 4. Το µοντέλο Logit για την πιθανότητα συνέχισης  

της βιολογικής αµπελοκαλλιέργειας 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

 ΓΕΩΡΓΟΣ 3,247 1,563 4,312 1 ,038 25,701 
 ΚΑΤΑΓΩΓΗ -1,009 1,367 ,545 1 ,461 ,365 
 Π.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 1,258 ,936 1,805 1 ,179 3,517 
 ΠΟΙΟΤΗΤΑ 3,050 1,437 4,502 1 ,034 21,109 
 ΛΥΣΗ -2,371 1,097 4,671 1 ,031 ,093 
 ΤΙΜΕΣ -5,399 1,986 7,387 1 ,007 ,005 
 Α.Π. - ΑΜΠΕΛΙ ,000 ,000 3,215 1 ,073 1,000 
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ,425 ,149 8,169 1 ,004 1,529 
 ΣΥΝΕΚΤΑΣΗ -,021 ,018 1,362 1 ,243 ,979 
 Constant -3,750 2,286 2,691 1 ,101 ,024 
   N                                      93                   Chi – square (9 df)         87,676 
   - 2 log likelihood               39,426            Significance level           0,000 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του πίνακα 4: 

• Όσοι απασχολούνται στη γεωργία, κατά κύριο επάγγελµα έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα να 

παραµείνουν στη βιολογική αµπελοκαλλιέργεια, από ότι άτοµα που ασκούν τη γεωργία ως δευτερεύον 

επάγγελµα. Συγκεκριµένα, µε την αύξηση της τιµής της µεταβλητής από 0 σε 1, ο λόγος των 

πιθανοτήτων παραµονής στη βιολογική καλλιέργεια της αµπέλου, αυξάνεται κατά 25,7 φορές. 

• Η υιοθέτηση της βιολογικής αµπελοκαλλιέργειας για λόγους βελτίωσης της ποιότητας των προιόντων, 

επηρεάζει θετικά την απόφαση των παραγωγών για συνέχιση της καλλιέργειας της αµπέλου, υπό 

βιολογική διαχείριση. Έτσι µια αύξηση της τιµής της µεταβλητής από 0 σε 1, αυξάνει το λόγο των 

πιθανοτήτων για παραµονή στη βιολογική γεωργία, κατά 21,1 φορές. 

• Οι παραγωγοί οι οποίοι εισήλθαν στη βιολογική γεωργία, κυρίως λόγο των υψηλότερων τιµών στην 

αγορά, αλλά και γιατί θεωρήθηκε, τη δεδοµένη στιγµή, η καλύτερη εναλλακτική λύση, έχουν µικρότερη 

πιθανότητα να παραµείνουν βιοκαλλιεργητές, από ότι παραγωγοί που εντάχθηκαν στο εναλλακτικό 

αυτό σύστηµα παραγωγής για διαφορετικούς λόγους. Με την αύξηση της τιµής των παραπάνω 

µεταβλητών, από 0 σε 1, ο λόγος των πιθανοτήτων παραµονής στη βιολογική γεωργία µειώνεται κατά 

ένα παράγοντα 0,005 και 0,093, αντίστοιχα.   



• Το µορφωτικό επίπεδο φαίνεται να επηρεάζει την απόφαση των παραγωγών για παραµονή τους στη 

βιολογική αµπελοκαλλιέργεια. Έτσι, αύξηση της εκπαίδευσης κατά µία µονάδα, προκαλεί αύξηση του 

λόγου των πιθανοτήτων για παραµονή στο συστηµάτων βιολογικής διαχείρισης κατά 1,52 φορές. 

• Τέλος, η ακαθάριστη πρόσοδος της αµπέλου, η συνολικά καλλιεργούµενη έκταση της εκµετάλλευσης, 

η προέλευση των παραγωγών από αγροτική οικογένεια και η συχνή επαφή των ερωτηθέντων µε τους, 

κατά περίπτωση πιστοποιητικούς οργανισµούς, δεν φαίνεται να επηρεάζουν ή να επιδρούν στην 

απόφαση των αµπελουργών για συνέχιση ή εγκατάλειψη της εναλλακτικής αυτής µορφής γεωργίας. 

 
 
Συµπεράσµατα  
 

Η ραγδαία αύξηση της βιολογικής γεωργίας, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο τα 

τελευταία χρόνια, οδήγησε στην ανάγκη διεξοδικής µελέτης του εναλλακτικού αυτού συστήµατος παραγωγής, 

τόσο από περιβαλλοντικής, οικονοµικής και κοινωνικής πλευράς, όσο και από πλευράς κινήτρων.   

 Με βάση τα αποτελέσµατα της περιγραφικής στατιστικής, διαπιστώνεται ότι οι βιοκαλλιεργητές είναι 

µικρότερης ηλικίας, έχουν παρακολουθήσει κάποιο σεµινάριο, σχετικά µε το γεωργικό επάγγελµα ή τη 

βιολογική γεωργία και έχουν ολοκληρώσει περισσότερα χρόνια εκπαίδευσης, σε σχέση µε τους συµβατικούς 

αµπελοκαλλιεργητές ή τους πρώην βιοκαλλιεργητές αµπέλου. Παρ όλα αυτά η πλειοψηφία των 

αµπελοκαλλιεργητών και στις τρεις υπό µελέτη οµάδες προέρχεται από αγροτικές οικογένειες και είναι κατά 

κύριο επάγγελµα γεωργοί.    

 Η εφαρµογή του δυαδικού λογαριθµικού µοντέλου λόγου πιθανοτήτων (binary logit model) για τον 

εντοπισµό, ανάλυση και ανάδειξη των παραγόντων – κινήτρων, που  πιθανότατα να επηρεάζουν την απόφαση 

κάποιου παραγωγού να εισέλθει και κατά συνέπεια να υιοθετήσει βιολογικούς τρόπους καλλιέργειας της 

αµπέλου έδειξε ότι µεγαλύτερη πιθανότητα υιοθέτησης του εναλλακτικού αυτού συστήµατος παραγωγής έχουν 

εκείνοι οι αµπελοκαλλιεργητές οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει σεµινάρια σχετικά µε το γεωργικό επάγγελµα 

ή τη βιολογική γεωργία, έχουν συχνή επικοινωνία µε γεωπόνους της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων, διαθέτουν υψηλό µορφωτικό επίπεδο και µεγάλες καλλιεργούµενες εκτάσεις. Επίσης η ευκολότερη 

διάθεση των προιόντων και οι υψηλότερες τιµές στην αγορά, ως σηµαντικοί λόγοι υιοθέτησης της βιολογικής 

καλλιέργειας της αµπέλου από τους παραγωγούς, φαίνεται σύµφωνα και µε τα αποτελέσµατα της έρευνας να 

αυξάνουν την πιθανότητα εισόδου στη βιολογική γεωργία. Αντίθετα ανασταλτικοί παράγοντες υιοθέτησης του 

αειφόρου αυτού συστήµατος παραγωγής αποτελεί η υψηλή ακαθάριστη πρόσοδος, προερχόµενη από την 

καλλιέργεια της αµπέλου και οι τυχόν επιδοτήσεις – χρηµατικές ενισχύσεις που έχουν λάβει στο παρελθόν οι 

παραγωγοί.  

 Όσον αφορά τους παράγοντες – κίνητρα, που πιθανότατα επηρεάζουν την απόφαση κάποιου 

παραγωγού για συνέχιση ή εγκατάλειψη της βιολογικής αµπελοκαλλιέργειας, τα αποτελέσµατα του µοντέλου 

Logit έδειξαν ότι µεγαλύτερη πιθανότητα να παραµείνουν στη βιολογική αµπελοκαλλιέργεια έχουν τα άτοµα 

τα οποία  ολοκλήρωσαν περισσότερα χρόνια εκπαίδευσης, είναι κατά κύριο επάγγελµα γεωργοί και υιοθέτησαν 

το εναλλακτικό αυτό σύστηµα παραγωγής κυρίως για λόγους βελτίωσης της ποιότητας των προιόντων. 

Αντίθετα οι παραγωγοί οι οποίοι εισήλθαν στη βιολογική γεωργία, κυρίως λόγο των υψηλότερων τιµών στην 



αγορά, ή γιατί θεωρήθηκε τη δεδοµένη στιγµή, η καλύτερη εναλλακτική λύση, έχουν µικρότερη πιθανότητα να 

παραµείνουν βιοκαλλιεργητές, από ότι παραγωγοί που εντάχθηκαν στο εναλλακτικό αυτό σύστηµα παραγωγής 

για διαφορετικούς λόγους. 

Θα πρέπει βέβαια στο σηµείο αυτό να τονίσουµε, ότι τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης, στο πλαίσιο 

των µέτρων πολιτικής υποστήριξης, που εφαρµόζει κάθε χώρα – µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης , µπορούν να 

οδηγήσουν στην υιοθέτηση και εφαρµογή συγκεκριµένων κινήτρων από πλευράς πολιτείας, τα οποία θα 

βοηθήσουν στην ανάπτυξη και εξάπλωση της βιολογικής γεωργίας, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο, όσο και σε 

επίπεδο χώρας, δεδοµένου ότι ο βαθµός υιοθέτησης του συστήµατος αυτού, στην Ελλάδα, υπολείπεται κατά 

πολύ του µέσου κοινοτικού όρου.  
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