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1. Εισαγωγή 

 

Το πρόγραμμα Terra Lemnia έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύοντας 

ζητήματα που παρέμειναν αδρανοποιημένα για μεγάλο χρονικό διάστημα ή δεν είχαν αναδειχθεί 

ποτέ. Η συμμετοχή της AK & Partners είχε σαν στόχο την ανάδειξη εκείνου ή εκείνων των 

προϊόντων που θα μπορούσαν να σταθούν εμπορικά και να είναι βιώσιμα.  

 

Η Λήμνος δεν επιλέχθηκε τυχαία. Υστερεί σε κάποια ζητήματα, υπάρχει ωστόσο η πρωτογενής 

υποδομή για να γίνουν πράξη συγκεκριμένες πρωτοβουλίες όλα τα παραπάνω να γίνουν πράξη. Στο 

παρελθόν έχουν γίνει πολύ σημαντικές προτάσεις που σε μεγάλο βαθμό συγκλίνουν με αυτές της 

AK & Partners. Ορισμένες από τις προτάσεις αυτές είχαν προχωρήσει σε ένα δεύτερο επίπεδο 

σχεδιασμού. Όμως, δεν ολοκληρώθηκαν. 

 

Το πρόγραμμα Terra Lemnia, με την εμπειρία που απέκτησε και με τα στοιχεία που έχει από όλες 

τις προηγούμενες προσπάθειες θα μπορούσε να ηγηθεί του επόμενου βήματος. Με στόχο να 

αναδειχθεί το πρωτογενές πλεονέκτημα του τόπου κατά τρόπο που θα καλύψει τα σημεία που 

υστερεί.  
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2. Περιγραφή Αποτελεσμάτων Α’ Φάσης 

 

Το βασικό συμπέρασμα, μετά την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης του προγράμματος Terra Lemnia, 

συνοψίζεται ως εξής: η εναρμόνιση όλων των προτάσεων και των καλών πρακτικών, με τα 

ζητούμενα εμπορικά αποτελέσματα θα αποτελούσε μια τεράστια επιτυχία για τη Λήμνο και τα 

προϊόντα της. 

 

Από την αρχική σκέψη για μια προσπάθεια διερεύνησης ανάδειξης των τοπικών προϊόντων στις 

αγορές του εξωτερικού μέσα από την κατάλληλη καθοδήγηση των παραγωγών, το βάρος των 

προσπαθειών θα δοθεί περισσότερο στην εκκίνηση (και επανεκκίνηση σε μερικές περιπτώσεις) από 

τα αρχικά στάδια τοποθέτησης ενός προϊόντος, ξεκινώντας από την τοπική αγορά της Λήμνου και 

αργότερα στην Ελληνική αγορά1.  

 

Θέματα ακόμη και πριν τις σκέψεις για τοποθέτηση, όπως η διαδικασία παραγωγής, η ποιότητα και 

ο έλεγχος της, η συσκευασία, η σήμανση και μια στοιχειώδης έρευνα αγοράς και ανταγωνισμού θα 

πρέπει να τεθούν υπόψη παραγωγών και τυποποιητών / μεταποιητών και να προταθούν τρόποι 

αντιμετώπισης των θεμάτων αυτών όπου αυτό είναι εφικτό.  

 

Η βλέψη για τοποθέτηση των προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού δεν θα πρέπει να λείπει βέβαια 

από κανένα στάδιο του προγραμματισμού των εμπλεκομένων, για να μπορέσουν από την αρχή να 

γίνονται σωστά βήματα.  

 

Αναφορικά με τη Β’ Φάση του προγράμματος, ο βασικός στόχος είναι η ανάδειξη ενός ή ορισμένων 

από τα προϊόντα που μελετήθηκαν έτσι ώστε να μπορεί να σταθεί/σταθούν εμπορικά και να είναι 

βιώσιμο/βιώσιμα. Το ζητούμενο όμως δεν είναι να δημιουργηθεί μόνο ένα βιώσιμο προϊόν με 

αυστηρά εμπορικούς όρους, αλλά να δημιουργηθεί μια παραγωγική κουλτούρα, ένα οικονομικό 

μοντέλο βασισμένο στα πρότυπα καλών πρακτικών του προγράμματος, στην αειφόρο ανάπτυξη, 

γιατί μόνο έτσι θα υπάρξουν μακροχρόνια και ουσιαστικά αποτελέσματα. 

 

Η παρακαταθήκη θα είναι η δημιουργία στη Λήμνο μιας κουλτούρας συνεργασίας. Η σύσταση ενός 

φορέα διαρκούς υποστήριξης και ελέγχου θα εξασφαλίσει τη διάρκεια στην εφαρμογή και την 

εμπέδωση των καλών πρακτικών και των μακροχρόνιων ωφελειών. 

 

 

2.1 Τοπικά προϊόντα Λήμνου – Στοιχεία Marketing 

 

Στην μελέτη της ομάδας μας για την πρώτη φάση του προγράμματος, παραθέσαμε κάποιες βασικές 

εμπορικές έννοιες για την κατανόηση κάποιων σημαντικών διαδικασιών που γίνονται (ή οφείλουν 

να γίνονται) από οποιαδήποτε σύγχρονη αγροτική (και μη) επιχείρηση. Τα στοιχεία αυτά 

παρατίθενται ξανά εδώ, αφού αποτελούν την βάση σκέψης πολλών από τις προτεινόμενες δράσεις. 

 

I. Η επιτυχία στον σχεδιασμό marketing μιας αγροτικής επιχείρησης αφορά στην:  

• Κατανόηση των αναγκών των πελατών (της αγοράς) και πώς αυτές οι ανάγκες σχετίζονται 

με τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη του προϊόντος. 

• Πληροφορία που θα βοηθήσει στον καθορισμό μιας επαρκούς αγοράς για να κάνει την 

επιχείρηση ανταγωνιστική και στον καθορισμό μιας τιμής που η αγορά είναι διατεθειμένη 

 
1 Τα «στάδια τοποθέτησης» είναι καθαρά όρος μάρκετινγκ και αφορά στον καθορισμό της αγοράς στόχου και του 

τρόπου προσέγγισης. Ο γενικός όρος «αγορά» περικλείει τα πάντα όσον αφορά σε επιχειρήσεις και καταναλωτές. Η 
σύνδεση με τον τουρισμό θα εξεταστεί στη συνέχεια της παρούσας μελέτης. 
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να δώσει για να ανταπεξέλθει στο κόστος παραγωγής, διανομής και πώλησης και να 

αποδώσει ένα κέρδος.  

• Γνώση της ύπαρξης ή όχι ταιριάσματος (matching) μεταξύ των αναγκών ενός δυνητικού 

πελάτη και το τι προσφέρει η επιχείρηση. 

• Ικανότητα της μετατροπής της αγοράς και του matching του προϊόντος σε 

επαναλαμβανόμενες πωλήσεις. 

 

II. Το αγροτικό branding (διαμόρφωση επωνυμίας-μάρκας ενός αγροτικού προϊόντος) είναι 

καθοριστικής σημασίας. Τα στοιχεία που συνθέτουν ένα brand θα πρέπει να είναι απλά και 

σαφή έτσι ώστε να προσελκύσουν το κοινό-στόχο προς το προϊόν. Ο κύριος στόχος του 

branding είναι να δημιουργήσει μια ισχυρή παρουσία σε μια αγορά που προσελκύει πελάτες, 

οι οποίοι θα παραμείνουν πιστοί σε αυτό το προϊόν. Επιπλέον, ο παραγωγός δημιουργεί 

αναγνωρισιμότητα και διαφοροποιεί το προϊόν του, αφηγείται την ιστορία του, την ιστορία 

του προϊόντος ή του τόπου όπου παράγεται. Δίνει δηλαδή μια υπεραξία που στο τέλος του 

επιστρέφεται, καθώς αυξάνονται οι πωλήσεις. 

 

III. Οι βασικοί στόχοι του ποιοτικού ελέγχου σε µία μονάδα παραγωγής τροφίμων είναι να: 

• διασφαλιστεί η παραγωγή υγιεινών προϊόντων τα οποία να ανταποκρίνονται στις 

προδιαγραφές της πολιτείας ή/και του πελάτη· 

• διατηρηθεί ή/και να βελτιωθεί το ποιοτικό επίπεδο των προϊόντων, έτσι ώστε να αυξηθεί η 

αξία τους και να διευκολυνθεί η τοποθέτησή τους στην αγορά· και 

• ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι επιμολύνσεων που έχουν σαν τελικό αποτέλεσμα την 

απόρριψη μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων µε ανάλογες οικονομικές συνέπειες. 

 

IV. Τέλος, η συσκευασία είναι ένα ακόμα πολύ σημαντικός παράγοντας, καθώς θα πρέπει να 

τηρεί συγκεκριμένες προδιαγραφές που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιταγές των 

καταναλωτών αλλά θα τηρεί και θα ακολουθεί την ανάλογη νομοθεσία. Επιπλέον, 

εφαρμόζει πρακτικές που σέβονται τα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα.  

 

Ένα αγροτικό προϊόν χωρίς τα παραπάνω –και αρκετά άλλα– στοιχεία δεν μπορεί να διεκδικήσει 

την τιμή που νομίζει ότι αξίζει, αλλά ούτε και τη μακροχρόνια παρουσία στην αγορά.  

 

 

2.2. Terra Lemnia Α’ Φάση – Υπάρχουσα κατάσταση στα υπό μελέτη προϊόντα 

 

Τα προϊόντα στα οποία επικεντρώθηκε η έρευνα της Α’ Φάσης ήταν:  

• Ασπρομύτικο φασόλι 

• Σουσάμι 

• Λαθύρι/άφκος 

• Μελίχλωρο 

• Σύκα 

• Γλυκάνισος 

• Μέλι  

• Φλωμάρια 

 

Για τα περισσότερα από τα υπό μελέτη προϊόντα, δεν υπήρχε το κρίσιμο αυτό μέγεθος, όχι μόνο 

για τυχόν εξαγωγή των προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού αλλά ούτε καν για κάλυψη της 

τοπικής αγοράς και ακολούθως της Ελληνικής αγοράς. 

 

Τα πρώτα συμπεράσματα: 

• Χαμηλές ποσότητες παραγωγής 

• Έλλειψη διάθεσης συνεργασίας και οργανωμένων μονάδων επεξεργασίας-τυποποίησης  

• Χρόνια χρήση μη πιστοποιημένων πρωτοετών σπόρων 

• Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού-manager 
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• Εσωστρέφεια και έλλειψη αξιοποίησης web/social media 

• Ύπαρξη Π.Ο.Π. προϊόντων αλλά και οι θετικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία νέων 

• Ανερχόμενος τουριστικός κλάδος 

• Δυνατότητα δημιουργίας «μύθων» πωλήσεων 

 

Με σκοπό να διερευνηθούν οι προθέσεις τοπικών παραγόντων ως προς την υποστήριξη που θα 

μπορούσαν να παρέχουν, ο καθένας στον τομέα του, σε μια συνολική προσπάθεια για την 

ανάδειξη της τοπικής παραγωγής, πραγματοποιήθηκαν μια σειρά συναντήσεων. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι εξής συναντήσεις2: 

• κ. Αδαμίδης Κώστας, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Πολιτικής της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου 

• κ. Γιαρμαδούρος Βαγγέλης, Έπαρχος Λήμνου 

• κα. Εκμεκτζόγλου Φωτεινή, Μέλος της ΑΜΚΕ Ανεμόεσσα και Δημοτικός Σύμβουλος 

• κ. Καβαρνός Γιάννης, Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής 

Ενότητας Λήμνου 

• κ. Καραγιαννάκης Νάσος, Κτηνοτρόφος 

• κ. Καρανικόλας Φάνης, Γεωπόνος, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής 

Ενότητας Λήμνου 

• κ. Μαρινάκης Δημήτριος, Δήμαρχος Λήμνου και Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών 

Συνεταιρισμών Λήμνου 

• κα. Μοσχούδη Χριστίνα, Αναπτυξιακή Λήμνου Α.Ε. (ΑΝΕΛ) 

• κ. Ντινενής Μπάμπης, Κτηνοτρόφος 

• κ. Παλαιολόγος Δημήτριος, Πρόεδρος Μελισσοκόμων Λήμνου 

• κ. Παπαϊωάννου Κώστας, Αγρότης και ιδιοκτήτης της επιχείρησης Χύμα & Τσουβαλάτα 

• κ. Σκαπέτης Βασίλης, Κτηνοτρόφος 

• κ. Σκαπέτης Μπάμπης, Κτηνοτρόφος 

• κ. Σφενδύλης Δημήτριος, ΑΜΚΕ Λήμνος Τουριστική 

• κ. Χρυσάφης Μιχάλης, Ιδιοκτήτης εταιρίας ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α.Ε. 

• κ. Ψάρρας Μάκης, Εμπορικός Σύλλογος Λήμνου 

 

Επιπλέον, στο Προπαρασκευαστικό Στάδιο της Β’ Φάσης θα πραγματοποιηθούν περαιτέρω 

επαφές καθώς και μια απογραφή των ανθρώπων και φορέων του νησιού που επιθυμούν να 

συμβάλλουν μέσα από την εργασία στο πρόγραμμα Terra Lemnia (Παράρτημα Ι). 

 

Με τις πρακτικές marketing και τοποθέτησης προϊόντων σε αγορές να τρέχουν με ραγδαίους 

ρυθμούς εξέλιξης, είναι γεγονός ότι μεμονωμένες προσπάθειες δεν μπορούν να τύχουν μεγάλης 

πιθανότητας επιτυχίας. Σε πολλές περιπτώσεις, εταιρίες ή πρόσωπα εκμεταλλεύονται την 

αδυναμία μικρών παραγωγών και επιχειρήσεων για δικό τους όφελος. Για τη συμμετοχή σε ένα 

ράφι supermarket ή σε μια λίστα ενός χονδρέμπορου απαιτούνται ενέργειες προώθησης για να 

μην χαθεί το προϊόν λόγω του ανταγωνισμού και η όλη προσπάθεια του παραγωγού. 

 

⮚ Ασπρομύτικο Φασόλι, Λαθύρι/Άφκος, Σουσάμι, Γλυκάνισος 

Στα καταστήματα λιανικής πώλησης υπάρχουν πολύ μικρές ποσότητες των προαναφερόμενων 

προϊόντων, οι οποίες υστερούν σε όψη, αφού ούτε έχουν καθαριστεί επαρκώς ούτε έχουν 

κάποια ελκυστική συσκευασία και επιπλέον είναι πολύ ακριβά σε σχέση με ανάλογες εισαγόμενες 

ποικιλίες. Επίσης, βρίσκονται σε πολύ λίγα καταστήματα εστίασης, όπου και εκεί είναι αμφίβολο 

αν πρόκειται για τοπικά προϊόντα ή προϊόντα εισαγωγής. Στα σημεία πώλησης, είτε 

καταστήματα λιανικής είτε εστίασης στα οποία υπάρχουν, δεν υπάρχει μια ιδιαίτερη παρουσίαση 

 
2
 Αναφέρονται οι ιδιότητες των προσώπων κατά την χρονική περίοδο των συναντήσεων 
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του προϊόντος αλλά ούτε και μια ιδιαίτερη τοπική συνταγή πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Για την 

τοπική αγορά της Λήμνου τα προϊόντα κρίνονται σίγουρα βιώσιμα μιας και οι ποσότητες 

εξαντλούνται και μάλιστα σε καλή τιμή πώλησης. Η δυνατότητα όμως αξιοποίησης μεγαλύτερης 

παραγωγής είναι σίγουρο ότι μπορεί να επιτευχθεί σχετικά εύκολα αν υπάρξουν οι απαραίτητες 

προσπάθειες παραγωγής και εμπορικής τοποθέτησης. Οι συνεργασίες πρέπει να στηθούν από 

την αρχή. Από τη σπορά και την επιλογή σωστών πιστοποιημένων σπόρων που θα βελτιώσουν 

τις αποδόσεις και την ποιότητα, την προετοιμασία και την επιλογή αγροτεμαχίων, την εφαρμογή 

της αμειψισποράς για την βελτίωση των χωραφιών, κ.ά. Η συνεργασία αυτή θα πρέπει να 

ολοκληρωθεί στη συγκομιδή και την επεξεργασία φτάνοντας μέχρι την τυποποίηση και την 

πώληση. 

 

⮚ Μελίχλωρο / Μελίπαστο 

Το συγκεκριμένο τυρί σε αντίθεση με τα προαναφερόμενα προϊόντα βρίσκεται σε αρκετά σημεία 

πώλησης στο νησί αλλά και σε μερικά supermarkets πανελλαδικής εμβέλειας. Σε μια εποχή που 

η αγορά της φέτας παρουσιάζεται κορεσμένη με τις μεγάλες εταιρίες του χώρου να έχουν 

συγκεντρώσει αναπόφευκτα τα συντριπτικά ποσοστά της αγοράς, το συγκεκριμένο τυρί μπορεί 

να διαφοροποιηθεί λόγω των εξής χαρακτηριστικών (α) τοπική ποικιλία τυριού που δεν 

συναντάται αλλού, (β) δυνατότητα απόκτησης Π.Ο.Π., (γ) σχετικά εύκολη διαδικασία 

παραγωγής, (δ) μεγάλη δυνατότητα παραγωγής, ύπαρξη τεχνογνωσίας και εξοπλισμού και (ε) 

η ύπαρξη ενός αναγνωρίσιμου τοπικού τυριού όπως είναι το καλαθάκι, μπορεί να βοηθήσει και 

να συμπαρασύρει και το μελίχλωρο / μελίπαστο και ακόμα να δημιουργήσει για τη Λήμνο ένα 

καλό όνομα σαν τόπο όπου παράγονται ιδιαίτερα και ποιοτικά τυριά. Ένα από τα βασικά 

ζητούμενα, τόσο για το μελίχλωρο / μελίπαστο όσο και τα άλλα τοπικά προϊόντα, είναι ο 

εξορθολογισμός του κόστους παραγωγής, μέσα από την αύξηση κυρίως των ποσοτήτων και 

κατ’ επέκταση της τελικής τιμής διάθεσης. Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει και στην τοπική 

φυλή των ζώων και στην προσπάθεια διατήρησής της. Αυτό σε συνδυασμό με την διατήρηση 

της παραδοσιακής μάντρας, των παραδοσιακών πρακτικών και των αρχών της διατήρησης της 

βιοποικιλότητας, όπως αυτά αναφέρονται στις αρχές του προγράμματος, θα μπορούσε να 

προσδώσει μια ιδιαιτερότητα στο προϊόν και θα αποτελούσε ένα selling myth από μόνο του. 

 

⮚ Σύκα 

Τα σύκα και ο τρόπος επεξεργασίας τους παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Σήμερα βέβαια η 

ποσότητα που παράγεται στο νησί είναι ελάχιστη. Οι ποσότητες των ελληνικών σύκων, με 

κύριες περιοχές παραγωγής την Εύβοια και την Καλαμάτα, δεν αρκούν να καλύψουν τη ζήτηση 

ούτε στο ελάχιστο. Παρότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός από χώρες όπως είναι η Τουρκία που 

παράγουν μεγάλες ποσότητες και σε χαμηλές τιμές, το ελληνικό σύκο θεωρείται ανώτερο και 

διατίθεται σε υψηλή τιμή κυρίως γιατί είναι ανοιχτόχρωμο και πολύ γευστικό. Ειδικότερα το 

σύκο που παράγεται στη Λήμνο και ο τρόπος επεξεργασίας δημιουργούν ένα προϊόν μοναδικό 

και κατάλληλο να πετύχει υψηλή τιμή πώλησης στην αγορά. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η 

διαδικασία θα πρέπει να προσαρμοστεί, ώστε να συνδυαστούν οι παραδοσιακές πρακτικές 

επεξεργασίας με τους όρους και τους κανόνες που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των 

τροφίμων. Συνεπώς, με την δημιουργία ενός επιχειρηματικού πλάνου που θα ξεκινούσε από την 

καλλιέργεια μέχρι το τελικό τυποποιημένο προϊόν, θα μπορούσε να αποτελέσει μια βιώσιμη, 

επικερδή και χαμηλού διαφαινόμενου κινδύνου επένδυση. 

 

⮚ Μέλι 

Το μέλι της Λήμνου, λόγω της χλωρίδας του νησιού, αποτελεί ένα εξαιρετικό σε ποιότητα 

προϊόν. Το γεγονός ότι το μέλι του νησιού εξαντλείται σε καλή τιμή εντός της τοπικής αγοράς 

και γνωρίζοντας ότι τόσο οι εγχώριες όσο και οι διεθνείς τιμές είναι αρκετά χαμηλότερες, θα 

ήταν οικονομικά ασύμφορο για τους παραγωγούς να προσπαθήσουν να εξάγουν το προϊόν. Αν 
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ποτέ οι ποσότητες αυξηθούν τόσο ώστε να υπερκαλύψουν την τοπική ζήτηση, τότε 

ενδεχομένως λόγω των οικονομιών κλίμακας να προσαρμοστούν στις τιμές αυτές.   

 

⮚ Φλωμάρια 

Ένα τοπικό είδος που μοιάζει με χυλοπίτα, με βασικά υλικά το αλεύρι, τα αυγά και πρόβειο γάλα. 

Το συγκεκριμένο προϊόν θα πρέπει πρώτα να κυριαρχήσει στην τοπική αγορά, στους χώρους 

εστίασης του νησιού, στα μαγαζιά με παραδοσιακά προϊόντα και στο μέλλον –εφόσον όλα τα 

παραπάνω επιτευχθούν– να ελεγχθεί η πιθανότητα εξόδου στην ελληνική αγορά αλλά και στο 

εξωτερικό μαζικά. Ωστόσο, τα φλωμάρια δύσκολα θα μπορέσουν να αποτελέσουν ένα προϊόν-

σημαία για το νησί. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι δεν έχει μεγάλες διαφορές με άλλα 

παραδοσιακά ζυμαρικά που παράγονται σε άλλες περιοχές της χώρας και έχουν ήδη βρει το 

δρόμο τους στην εγχώρια αγορά.  

 

Εν ολίγοις, για τα περισσότερα από τα παραπάνω προϊόντα: 

• δεν έχει εκπονηθεί ποτέ ένα κατάλληλο επιχειρηματικό σχέδιο· 

• δεν έχει υπάρξει ένα κατάλληλο marketing plan προώθησης πέρα από κάποιες 

μεμονωμένες προσπάθειες και μόνο για αξιοποίηση μιας καλλιέργειας την κάθε φορά· 

• δεν έχει υπάρξει ένα κατάλληλο branding του προϊόντος και τη δημιουργία «μύθων» 

πώλησης παρότι οι καλλιέργειες υπάρχουν από πολλά χρόνια και η διαδικασία 

καλλιέργειας και συγκομιδής εμπεριέχει αρκετά παραδοσιακά στοιχεία· 

• δεν υπάρχει σωστή κοστολόγηση και μελέτη ανταγωνισμού παρά μόνο 

«δαιμονοποίηση» των προϊόντων που παράγονται στην Τουρκία και αλλού· και 

• δεν έχουν μελετηθεί τα κατάλληλα κανάλια διανομής και διάθεσης. 

 

 

2.3 Συμπεράσματα Α’ Φάσης  

 

Η αλήθεια είναι ότι για την επιτυχία ενός business plan ή ακόμη και ενός marketing plan 

απαιτείται ένα σημαντικό ποσό χρημάτων, δυσβάσταχτο ίσως για μικρές και πολύ μικρές 

οικογενειακές επιχειρήσεις. Αποτελεί, λοιπόν, μονόδρομο η συνεργασία των παραγωγών και η 

συγκρότηση τους σε πιο δυνατά οργανωτικά σχήματα, που μειώνουν τα κόστη και μπορούν να 

εξασφαλίσουν ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Περιπτώσεις που θα μπορέσουν να λειτουργήσουν 

οι συνέργειες αποτελούν τα παρακάτω. 

 

⮚ Κτηνοτρόφοι 

Κάθε χρόνο οι τιμές του γάλακτος συμπιέζονται προς τα κάτω λόγω της παρουσίας ενός μόνο 

μεγάλου «παίκτη» στην αγορά. Όλα τα προηγούμενα χρόνια φαίνεται να έχουν βομβαρδιστεί 

με διάφορους τρόπους και ιδέες όσον αφορά στις παραγωγές τους, στις ράτσες τις οποίες πρέπει 

να έχουν, στον τρόπο του αρμέγματος, στον τρόπο της εκτροφής, στις επενδύσεις που πρέπει 

να κάνουν και σε πολλά άλλα θέματα. Είναι αμφίβολο αν η καθοδήγηση αυτή αποσκοπούσε στη 

βιωσιμότητα τους ή στην επιβίωση των συμβούλων. Οι συνέργειες από μέρους των 

κτηνοτρόφων θα μπορούσαν να επιλύσουν θέματα όπως: 

• Ανταλλαγή τεχνογνωσίας 

• Διαπραγματευτική δυνατότητα 

• Δυνατότητα μαζικής αγοράς ζωοτροφών και άλλων απαραίτητων πρώτων υλών 

• Δυνατότητα αξιοποίησης προγραμμάτων και άλλων χρηματοδοτικών ευκαιριών 

• Δυνατότητα μαζικής αναζήτησης συμβουλευτικών υπηρεσιών 

• Δυνατότητα παραγωγής από κοινού ενός τελικού προϊόντος 

• Από κοινού δημιουργία ενός ηθικού κανόνα ποιότητας 

• Δημιουργία ενός κοινού brand 
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⮚ Γάλα/Τυρί (παραγωγή σε κοινό τυροκομείο) 

Σήμερα υπάρχει ένα μεγάλο τυροκομείο που απορροφά τη συντριπτική πλειοψηφία του 

γάλακτος που παράγεται στο νησί και λειτουργεί λίγο-πολύ μονοπωλιακά. Υπάρχουν και κάποια 

άλλα πιο μικρά τυροκομεία που η παραγωγή τους βαίνει μειούμενη, ακολουθώντας τις τάσεις 

της αγοράς και πιο συγκεκριμένα τις πιέσεις που δέχεται η φέτα. Οι παραγωγοί της Λήμνου 

ψάχνουν διέξοδο για την πώληση του γάλακτος τους με καλύτερους όρους. Για να λειτουργήσει 

ένα τυροκομείο χρειάζεται γνώση στην τυροκόμηση, σταθερή ποιότητα, προδιαγραφές υγιεινής, 

δίκτυα πώλησης και διανομής, ανταγωνιστικές τιμές, και γενικά γνώσεις επιχειρείν. Αυτό, ένας 

παραγωγός μόνος του με τον περιορισμένο χρόνο που διαθέτει και με την έλλειψη τεχνογνωσίας 

από την τυροκόμηση μέχρι τη διανομή, αν προσπαθήσει να το επιχειρήσει έχει μικρές 

πιθανότητες επιτυχίας και διάρκειας. Θα χρειαζόταν να δεσμεύσει μεγάλα κεφάλαια για την 

κατασκευή των εγκαταστάσεων, την παρασκευή του προϊόντος μέχρι να εισπράξει από τις 

πωλήσεις που δεν θα ήταν καν εξασφαλισμένες. Και σε αυτή την περίπτωση, η λύση ίσως είναι 

η συνεργασία των παραγωγών. Θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν μια υπάρχουσα δομή στο 

νησί, να προσλάβουν έναν τυροκόμο με εμπειρία, να αναθέσουν σε ανθρώπους της αγοράς το 

marketing και την προώθηση του προϊόντος ξεκινώντας πρώτα από το ίδιο το νησί. Επιπλέον, 

θα είχε δημιουργηθεί και ένα selling myth πάνω στα πρότυπα που τα τελευταία χρόνια ζητάει η 

αγορά «κατευθείαν από τον παραγωγό».  

 

⮚ Αγρότες 

Οι συνέργειες και η συμβολαιακή γεωργία είναι οι μόνοι τρόποι αντιμετώπισης του θέματος του 

«κρίσιμου» μεγέθους που αναλύθηκε προηγουμένως. Επιπλέον οφέλη συνεργειών στην 

περίπτωση των αγροτών είναι η αντιμετώπιση προβλημάτων παραγωγής, η κοινή χρήση 

μηχανημάτων, η χρήση πιστοποιημένων σπόρων, η εφαρμογή πρακτικών με στόχο τη βελτίωση 

της παραγωγικότητας, η τυποποίηση από κοινού και αγορά εξοπλισμού και η δημιουργία 

ισχυρού τοπικού brand. Ειδικότερα στις συνέργειες, μια τέτοια προσπάθεια για να μπορέσει να 

επιτύχει έχει τρεις απαραίτητες προϋποθέσεις: 

• Να είναι ξεκάθαροι οι στόχοι, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών. 

• Να υπάρχει μια θετική προδιάθεση από μέρους των μελών και να επιλύονται 

οποιαδήποτε προβλήματα αμφισβήτησης εν τη γενέσει. 

• Να υπάρχει μια ομάδα ή ένα άτομο το οποίο δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλος, το 

οποίο θα έχει τις γνώσεις και την αρμοδιότητα της λειτουργίας του εγχειρήματος σε 

καθημερινή βάση. 

 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνει αναφορά και στον τουριστικό κλάδο. Οι επιπτώσεις του 

τουρισμού σε μια τοπική κοινωνία όπως αυτή της Λήμνου, δεν είναι άμεσα και ευρέως 

αντιληπτές, ακόμη και εκεί όπου ο τουρισμός αναπτύσσεται ταχύτατα και θα έπρεπε να 

εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή. Η Ελλάδα σήμερα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί ούτε τις χώρες 

που διαθέτουν φθηνό κόστος εργασίας (Τουρκία, Κίνα, κ.ά.), ούτε τις χώρες που επιτυγχάνουν 

οικονομίες κλίμακος (ΗΠΑ, Αυστραλία, κ.ά.). Δεν μπορεί να λειτουργήσει ως supermarket για 

τα γεωργικά προϊόντα. Προς το παρόν λειτουργεί ως μαγαζάκι της γειτονιάς. Το ερώτημα και 

το στοίχημα είναι αν μπορεί να λειτουργήσει ως boutique. 

 

Το τουριστικό προϊόν της Λήμνου πρέπει να έχει ταυτότητα και ποιότητα και να μην υιοθετεί 

τις παραμέτρους-αρχές ξεπερασμένων μοντέλων. Στόχος της Λήμνου, δεν πρέπει να είναι η 

ισοπέδωση μέσα από τυποποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες αλλά η ανάδειξη της 

διαφορετικότητας και της μοναδικότητας του νησιού και τοπικής παράδοσης. Στόχος θα πρέπει 

να είναι η τοπική κουζίνα και όχι το fast-food. Η σύνδεση του τουρισμού με την τοπική 

ανάπτυξη, τα τοπικά προϊόντα και τη γαστρονομία προσδίδει ποιότητα και προστιθέμενη αξία 

στον τόπο και ένα αίσθημα ευθύνης και περηφάνιας στους κατοίκους. 
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2.4 Terra Lemnia – B’ Φάση  

 

Στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης εντάσσεται τόσο η ενδυνάμωση των οικονομικών, 

πολιτιστικών, κοινωνικών και άλλων παραγόντων όσο και η αρμονική συνύπαρξη τους στο 

παρόν και στο μέλλον σε μια βιώσιμη μορφή. Στην Λήμνο, η αρχή θα πρέπει να γίνει με την 

παραδοχή ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι ενδιαφέρονται για την προστασία του οικοσυστήματος του 

νησιού, της οικονομικής βιωσιμότητας των ίδιων και της τοπικής κοινωνίας. Αυτό προϋποθέτει 

ότι αγρότες, κτηνοτρόφοι, παραγωγικές εταιρίες, εμπορικές εταιρίες, εταιρίες εστίασης και 

τουρισμού, τοπική κοινωνία και φορείς θα πρέπει να βρουν τα σημεία που τους ενώνουν. 

 

Το πρώτο βήμα είναι να πειστεί ο κάτοικος της Λήμνου. Αυτό είναι η αρχή της επιτυχίας. Τίποτα 

δεν επιβάλλεται. Οι συνέργειες είναι μία βασική προϋπόθεση και αυτό φαίνεται πως έγινε 

κατανοητό από τους περισσότερους τοπικούς stakeholders του Terra Lemnia.  

 

Το επόμενο βήμα είναι η κατάρτιση ενός πλάνου συνεργασίας των παραγωγικών δυνάμεων του 

νησιού, των εμπόρων, των ιδιοκτητών καταστημάτων εστίασης, των ξενοδόχων και όλων των 

λοιπών εμπλεκομένων φορέων στον τουρισμό. Το πλάνο θα βασίζεται  στις καλές πρακτικές και 

στα συμπεράσματα της Α’ Φάσης. Θα περιλαμβάνει και θα αναλύει τη δομή των συνεργασιών 

και θα υπερτονίζει τα οφέλη για τον κάθε εμπλεκόμενο ξεχωριστά αλλά και συνολικά για τον 

τόπο.  

 

Η συνέχεια θα περιλαμβάνει τη συζήτηση με τους φορείς και θα καταγράψει τη διάθεση και το 

βαθμό που θέλουν και μπορούν να συνεργαστούν, αφού γίνει μια λεπτομερής παρουσίαση του 

πλάνου που θα έχει καταρτιστεί και όλων των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων. Επιπλέον, θα 

εξεταστούν οι δυνατότητες χρηματοδοτικών εργαλείων μέσα από τον προϋπολογισμό τους ή 

και με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. 

 

Στο επόμενο στάδιο θα περάσουμε στην εκπαίδευση των εμπλεκομένων και στην κατάρτιση 

εμπορικών συμφωνιών συνεργασίας, με άλλα λόγια κοστολόγηση προϊόντων, υποχρεωτικά 

μενού, λιανικό εμπόριο / τοπικό ράφι. Η έμφαση θα δοθεί σε παραγωγούς, κτηνοτρόφους, 

καταστήματα εστίασης, εμπορικά καταστήματα, και τον τουριστικό κλάδο.  

 

Επόμενο βήμα θα είναι η δημιουργία σήματος αναγνώρισης προϊόντων και σημείων πώλησης. 

Η συμμετοχή όλων των φορέων θα ενισχύσει τη εφαρμογή του. Τέλος, σημαντική είναι και η 

κατάρτιση ενός marketing plan με χρηματοδότηση από φορείς αλλά και προωθώντας την 

προσπάθεια σε όλους τους Λημνιούς ανά τον κόσμο. Ιστοσελίδα και κοινωνικά δίκτυα θα 

ενισχύσουν την προσπάθεια. 

 

Ένα νέο σύμφωνο ποιότητας θα πρέπει να εμπεριέχει στοιχεία τα οποία διαφοροποιούν και 

αξιοποιούν τις δυνατότητες της Λήμνου. Η στήριξη σε βάσεις βιοποικιλότητας, αξιοποίησης 

ορθών πρακτικών, η αξιοποίηση των τοπικών στοιχείων αρχιτεκτονικής (μάντρες), η 

διαφοροποίηση των μονάδων επεξεργασίας με μια αρχιτεκτονική που να εμπεριέχει στοιχεία της 

παράδοσης, η χρήση τοπικών ποικιλιών (σπόρων) και φυλών ζώων, οι πρακτικές καλλιέργειας 

και όλα αυτά τα οποία θα αποτυπωθούν σαν αποτελέσματα του προγράμματος μπορούν να 

θέσουν τις απαραίτητες βάσεις για εμπλοκή όλων σε μια διαδικασία προστασίας του τόπου και 

των παραδόσεων του, βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων παραγωγής, διαφοροποίηση του 

προϊόντος της Λήμνου, δημιουργία μύθων, συγχρηματοδοτήσεις, κ.ά. Τελικός νικητής η Λήμνος 

και οι κάτοικοι της.  

 

  



10 
 

3. «Καλές Πρακτικές» – Εφαρμογή ανά Κλάδο 

 

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του προγράμματος Terra Lemnia, το Μεσογειακό Ινστιτούτο για 

τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) σε συνεργασία με επιστήμονες από το Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο 

του Göttingen στη Γερμανία και μια σειρά από εξωτερικούς συνεργάτες υλοποίησαν μια 

εκτεταμένη έρευνα πεδίου, από το 2017 έως σήμερα, συλλέγοντας πλήθος επιστημονικών 

δεδομένων για τις παραδοσιακές πρακτικές που χρησιμοποιούνται από τους παραγωγούς του 

πρωτογενούς τομέα και έχουν διαμορφώσει τα τοπία της Λήμνου.  

 

Μέσα από συστηματική έρευνα, η ομάδα των συνεργαζόμενων φορέων κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η εφαρμογή ορισμένων από αυτές τις αγροτικές πρακτικές μπορεί να ωφελήσει 

την τοπική βιοποικιλότητα ενώ μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των παραγόμενων τοπικών 

προϊόντων και κατ’ επέκταση το εισόδημα των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα. Με 

σκοπό τη σύνδεση των επιστημονικών δεδομένων με την εφαρμογή τους στην πράξη έτσι ώστε 

να συμβαδίσει η αγροτική ανάπτυξη με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του τοπίου της 

Λήμνου, η ομάδα του προγράμματος συνέταξε τον ‘Οδηγό Καλών Πρακτικών’ (Παράρτημα ΙΙ). 

 

Ο συγκεκριμένος Οδηγός εστιάζει σε αγρότες και κτηνοτρόφους και ένας από τους βασικούς 

στόχους της Β’ Φάσης του προγράμματος Terra Lemnia είναι να δημιουργηθεί ένα πρότυπο –

σε συνεργασία με έναν επίσημο διεθνή φορέα όπως π.χ. TUV Austria– που θα εμπεριέχει και θα 

χρησιμοποιεί τον οδηγό, επικαιροποιημένο φυσικά με νέα τυχόν δεδομένα αλλά και με δεδομένα 

διαβούλευσης με τις υπόλοιπες ομάδες εργασίας του προγράμματος. Σαν τελικό αποτέλεσμα θα 

μπορέσει να υπάρξει μια πιστοποίηση για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους οι οποίοι θα 

ακολουθούν όσο το δυνατόν πιο πιστά τις προδιαγραφές του νέου προτύπου. Η πιστοποίηση 

θα ακολουθείται από τη δημιουργία ενός σήματος το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν και 

οι παραγωγικές μονάδες πάνω στα παραγόμενα προϊόντα, εφόσον αυτά δημιουργούνται με την 

χρήση των πρώτων υλών των πιστοποιημένων αγροτών και κτηνοτρόφων.  

 

 

3.1 Αγρότες  

 

Οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των αγροτών περιλαμβάνουν πρακτικές όπως οι παρακάτω: 

• Πολυκαλλιέργεια και αγρανάπαυση: διατήρηση τουλάχιστον 3 διαφορετικών 

καλλιεργειών ή 2 καλλιεργειών και μιας αγρανάπαυσης/έτος/εκμετάλλευση 

• Αμειψισπορά: συστηματική εναλλαγή καλλιεργειών ανεξαρτήτως είδους 

• Συγκαλλιέργεια: ύπαρξη δύο ή περισσοτέρων φυτικών ειδών στο ίδιο χωράφι σε μίγμα 

την ίδια καλλιεργητική περίοδο 

• Χρήση σπόρων τοπικών ποικιλιών 

• Τήρηση των ορίων χρήση αγροχημικών 

• Μη καύση των καλαμιών 

• Ήπια άροση και ελαχιστοποίηση άροσης 

• Μείωση χρήσης ανόργανων λιπασμάτων 

• Χρήση φυσικών λιπασμάτων 

• Διατήρηση δέντρων ή θάμνων στα όρια των αγρών 

 

Όλες οι παραπάνω πρακτικές αναλύονται στον οδηγό και θα οριστικοποιηθούν κατά την 

δημιουργία του προτύπου. Στόχος δεν μπορεί να είναι η απόλυτη συμμόρφωση με όλους τους 

τομείς του οδηγού αλλά η συμμόρφωση με κάποιο ποσοστό αυτών. 



11 
 

3.2.  Κτηνοτρόφοι  

 

Οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των κτηνοτρόφων περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις παρακάτω 

πρακτικές: 

• Βοσκή σε φυσικό βοσκότοπο 

• Βασικές προϋποθέσεις ευζωίας των ζώων 

• Ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών σε ποσοστό 40% (ενδεικτικά) 

• Βόσκηση σε αροτραίες εκτάσεις 

• Διατήρηση αυτοχθόνων ή/και τοπικά προσαρμοσμένων φυλών 

• Διατήρηση των παραδοσιακών μαντρών και άλλων πέτρινων κατασκευών 

• Διατήρηση ή κατασκευή νερόλακκων 

 

Και στην περίπτωση των κτηνοτρόφων θα υπάρξει ένα αναγκαίο ποσοστό συμμόρφωσης με τις 

τελικές προϋποθέσεις για να λάβουν την πιστοποίηση. 
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4. Προπαρασκευαστικό Στάδιο – Επίσκεψη στη Λήμνο (καλοκαίρι 2020) 

 

Την περίοδο 30/6/2020 έως και 5/7/2020 οι συνεργάτες της AK & Partners επισκέφτηκαν για 

ακόμα μία φορά τη Λήμνο. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν 

στοχευμένες συναντήσεις με διάφορους φορείς και επαγγελματίες της Λήμνου (βλ. Πίνακα 1). 

 

Πίνακας 1: Συναντήσεις με φορείς και επαγγελματίες της Λήμνου (καλοκαίρι 2020) 

Όνομα Φορέας / Ιδιότητα 

Κτηνοτρόφοι 

Καραγιαννάκης Νάσος Κτηνοτρόφος (Κάσπακας / Βίγλα) 

Λαντούρης Σταύρος Κτηνοτρόφος (Κοντιάς / Φακός) 

Ντινενής Μπάμπης Κτηνοτρόφος (Δάφνη / Βίγλα) 

Περτσούλης Νίκος Κτηνοτρόφος (Κοντιάς) 

Αγρότες 

Γιαννέλης Ραφαήλ Αγρότης (Βάρος) 

Καβαλέρη Αθηνά Αγρότισσα (Καρπάσι) 

Κουκουλήθρας Παναγιώτης Αγρότης (τηλεφωνική επαφή) 

Ξύκης Βαγγέλης Αγρότης και Πρόεδρος Συν/σμού Ατσικής (Ατσική) 

Παπαϊωάννου Κώστας Αγρότης και ιδιοκτήτης «Χύμα & Τσουβαλάτα» (Αγγαριώνες & Μύρινα) 

Τσουβαλάς Κωνσταντίνος Αγρότης (Ατσική) 

Επιχειρήσεις Τυποποίησης - Εμπορίας 

Δουλκέρογλου Ειρήνη Γενικό Εμπόριο Ειδών Τροφίμων 

Ίμβρος Ασημάκης Γενικό Εμπόριο Ειδών Τροφίμων 

Νταμπίζας Ηλίας Ιδιοκτήτης Τυροκομείου ΝΤΑΜΠΙΖΑΣ (τηλεφωνική επαφή) 

Ορφανίδης Νεκτάριος Supermarket, Μούδρος 

Παλαίστρος Νίκος Εταιρία τυποποίησης προϊόντων κρέατος 

Πετράκης Νίκος Εταιρία ΜΕΛΙΧΡΥΣΟΣ 

Ποριάζη Φωτεινή Ιδιοκτήτης εταιρίας ΠΟΡΙΑΖΗ 

Χρυσάφης Μιχάλης Ιδιοκτήτης Τυροκομείου και άλλων επιχειρήσεων λιανικής ΧΡΥΣΑΦΗ 

Ξενοδοχεία – Εστίαση – Λιανικό Εμπόριο 

Ζούγκα Γιώτα Μεταξύ μας (Μύρινα) 

Μάντζαρης Στέλιος Ιδιοκτήτης HOTEL VAROS VILLAGE και Πρόεδρος Ξενοδόχων Λήμνου 

Μπανάβου Μάλαμα Ιδιοκτήτρια εστιατορίου ΦΛΩΜΑΡΙ (Γομάτι) 

Παπασταματίου Δ. & Μαύρος Η. Cavo del Mare (Μύρινα) 

Τριανταφύλλου Παλαιολόγος Μαντέλας (Σαρδές) 

Φορείς 

Εκμεκτζόγλου Φωτεινή Πρόεδρος της ΑΜΚΕ Ανεμόεσσα 

Καβαρνός Γιάννης Προϊστάμενος Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου 

Καράμαλης Νίκος Γεωπόνος, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου 

Καρανικόλας Φάνης Γεωπόνος, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου 

Παλαιολόγου Αλίκη Μέλος της ΑΜΚΕ Ανεμόεσσα 

Ψάρρας Μάκης Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου και Πρόεδρος ΑΜΚΕ Τουριστικής Λήμνου 

 

 

Στις συναντήσεις αυτές, έγινε μια πρώτη παρουσίαση των πλάνων της Β’ Φάσης και των 

σχεδιαζόμενων δράσεων του προγράμματος Terra Lemnia, εστιάζοντας στα ιδιαίτερα σημεία 

που αφορούν κάθε ομάδα ξεχωριστά. Ο στόχος των συζητήσεων ήταν τριπλός: 

I. Η ενημέρωση του κάθε κλάδου για τις σχεδιαζόμενες δράσεις που τους αφορούν κατά 

τη Β’ Φάση του προγράμματος και η διερεύνηση αρχικής διάθεσης συμμετοχής. 

II. Η τυχόν τροποποίηση από μέρους της AK & Partners των στόχων βάσει παρατηρήσεων 

και αντιρρήσεων ή και η προσθήκη στόχων βάση της εμπειρίας των συμμετεχόντων 

στις συζητήσεις. 

III. Η προσπάθεια επίλυσης κάποιων προβλημάτων μέσα από την εμπειρία της AK & 

Partners ή και η εκκίνηση συζητήσεων προς αυτή την κατεύθυνση. Στόχος εδώ ήταν 

αρχικά η αντιμετώπιση κάποιων θεμάτων που μπορούσαν να αποτελέσουν τροχοπέδη 
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στην όλη προσπάθεια αλλά και η προσπάθεια διαμόρφωσης μιας συνεργατικής 

κουλτούρας, απαραίτητης για την θετική έκβαση οποιασδήποτε προσπάθειας. 

 

Εκτιμάται πως και οι τρεις στόχοι επιτεύχθηκαν στον μέγιστο βαθμό. Όσον αφορά στον πρώτο 

στόχο η αποδοχή ήταν καθολική και η διάθεση συμμετοχής δεδομένη. Υπήρξε μόνο μια δήλωση 

μη ενδιαφέροντος από τον ιδιοκτήτη του ενός τυροκομείου ενώ όλοι ανεξαιρέτως οι υπόλοιποι 

υπήρξαν θετικά διακείμενοι στις σχεδιαζόμενες δράσεις που τους παρουσιάστηκαν. 

Όσον αφορά στον δεύτερο στόχο, οι περισσότερες συζητήσεις οδήγησαν στην βελτίωση 

κάποιων από τις σχεδιαζόμενες δράσεις ενώ προστέθηκαν και στόχοι όσον αφορά ειδικότερα 

στους κτηνοτρόφους. Για τον τρίτο στόχο θα γίνει αναλυτικότερη παρουσίαση σε επόμενο 

κεφάλαιο της παρούσας μελέτης.     
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5. Παρατηρήσεις-Συμπεράσματα ανά Κλάδο / Προϊόν 

 

Το μεγάλο στοίχημα και ίσως και ο παράγοντας που θα κρίνει την επιτυχία του συνολικού 

εγχειρήματος είναι η κατανόηση, από μέρους των αγροτών και των κτηνοτρόφων, του οφέλους 

που θα αποκομίσουν από την συμμόρφωση τους με τις καλές πρακτικές, τόσο σε επίπεδο 

προστασίας του περιβάλλοντος της Λήμνου όσο και σε προσωπικό οικονομικό όφελος. Αυτή η 

σχέση θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρη. Αυτός είναι και ο στόχος της AK & 

Partners στη Β’ Φάση του προγράμματος Terra Lemnia.  

 

 

5.1 Κτηνοτρόφοι: Γάλα & Μελίχλωρο  

 

Μελετώντας τα θέματα των κτηνοτρόφων κατά την πρόσφατη επίσκεψη μας στο νησί αλλά και 

από την εμπειρία της Α’ Φάσης του προγράμματος, έγιναν κάποιες σημαντικές διαπιστώσεις, οι 

οποίες παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

I. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό κτηνοτρόφων που πληρούν το μεγαλύτερο μέρος των 

απαιτούμενων καλών πρακτικών. Αυτό σημαίνει ότι η συμμετοχή τους στις δράσεις των 

προτάσεων που θα γίνουν μπορεί να είναι μεγάλη και να τύχουν μεγάλης αποδοχής. 

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι είναι φιλικά διακείμενοι 

στις σκέψεις και τις προτάσεις που τους παρουσιάστηκαν. Ακόμη, οι περισσότεροι 

κατανοούν τη σύνδεση μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος της Λήμνου με την 

δική τους (και των παιδιών τους) μακροχρόνια ευημερία. Γενικότερη διαπίστωση 

αποτελεί το γεγονός ότι οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι έχουν μεγάλες εκτάσεις στην 

κατοχή τους, είτε άμεσα (ιδιοκτήτες) είτε έμμεσα (ενοικίαση), και ασχολούνται και με 

αγροτικές καλλιέργειες για ίδια χρήση αλλά και για εμπορική αξιοποίηση. Αυτό 

διευκολύνει θέματα όπως ή ελαχιστοποίηση των ζωοτροφών που πρέπει να 

αγοραστούν αλλά και στην πιο σφαιρική θεώρηση των προβλημάτων. 

 

II. Αρκετοί κτηνοτρόφοι –ιδιαίτερα οι νεότεροι– κατανοούν την ιδιαιτερότητα και τα οφέλη 

από την δημιουργία κοπαδιών με αμιγώς τοπικά χαρακτηριστικά. Το συγκεκριμένο 

ζήτημα μελετάται λεπτομερώς από τους αρμόδιους εταίρους του προγράμματος Terra 

Lemnia και ίσως να μην αποτελέσει προαπαιτούμενο στη Β’ Φάση, τουλάχιστον άμεσα. 

Ωστόσο, μακροπρόθεσμα μπορεί να αποτελέσει την ναυαρχίδα της αναπτυξιακής 

στρατηγικής για την κτηνοτροφία στο νησί. Είναι γεγονός ότι η τοπική φυλή αιγών και 

προβάτων έχει κάποια πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά, όπως: 

• Τα ζώα είναι πλήρως προσαρμοσμένα στις κλιματολογικές και περιβαλλοντικές 

συνθήκες του νησιού 

• Απαιτούν μικρότερες ποσότητες τροφής 

• Έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ίσως να μπορούν να χαρακτηριστούν ως 

σπάνια ή τοπική φυλή 

• Είναι κατά πολύ λιγότερο ευάλωτα σε ασθένειες 

 

Η καθιέρωση της τοπικής φυλής σε μεγάλο ποσοστό στο νησί μπορεί να προσδώσει 

στα τοπικά προϊόντα επιπλέον στοιχεία διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό. Ακόμη 

η αναγνώριση της τοπικής φυλής θα μπορέσει να φέρει στους κτηνοτρόφους 

υψηλότερες επιδοτήσεις, εμπορικό όφελος από την πώληση των ζώων, υψηλότερη 

προστιθέμενη αξία στα παραγόμενα προϊόντα, διατήρηση της βιοποικιλότητας και της 

κληρονομιάς του νησιού, καλύτερη ποιότητα παραγόμενου γάλακτος κτλ. 
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III. Υπάρχουν αρκετές μάντρες στο νησί για τις οποίες θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη 

διατήρηση τους, με τον παραδοσιακό πέτρινο χαρακτήρα και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι κτηνοτρόφοι που διατηρούν 

σύγχρονες κατασκευές θα πρέπει να αποκλειστούν από τη συμμετοχή στις δράσεις 

εφόσον πληρούν τα περισσότερα από τα υπόλοιπα προαπαιτούμενα. Οι παραδοσιακές 

μάντρες, πέρα από την διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού και την 

διατήρηση του υπάρχοντος φυσικού περιβάλλοντος, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν 

και εμπορικά, με την δημιουργία οικοτεχνιών ή και επισκέψιμων μαντρών. 

 

IV. Ένα από τα βασικά προβλήματα των κτηνοτρόφων του νησιού είναι η εξάρτηση τους 

από έναν μεγάλο τυποποιητή-τυροκόμο. Χωρίς να δαιμονοποιείται εμπορικά το 

συγκεκριμένο θέμα αφού τα οφέλη έως σήμερα μπορεί να είναι μεγαλύτερα από τα 

προβλήματα που δημιουργήθηκαν, μιας και θεωρείται δεδομένη η απορρόφηση όλων 

των παραγόμενων ποσοτήτων γάλακτος του νησιού, είναι σίγουρο ότι η διασπορά σε 

περισσότερα τυροκομεία μπορεί να ωφελήσει πολύπλευρα. Ενδεικτικά:  

• Η αύξηση του ανταγωνισμού για την αγορά του γάλακτος θα ωφελήσει τις τιμές 

που θα προσφερθούν στον κτηνοτρόφο. 

• Η μεγαλύτερη διασπορά θα ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο ολικής κατάρρευσης σε 

περίπτωση παύσης ή μείωσης εργασιών του μεγάλου τυροκόμου. 

• Ο ανταγωνισμός θα ευνοήσει το τελικό προσφερόμενο προϊόν 

• Η αύξηση της ζήτησης μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της κτηνοτροφίας με 

σωστότερες βάσεις. 

 

Αποτελεί στόχο της παρούσας μελέτης η διερεύνηση της διασποράς της παραγωγής. 

Μετά την αρχική μας επικοινωνίας με τον μεγαλύτερο τυποποιητή διαπιστώθηκε η 

έλλειψη ενδιαφέροντος από μεριάς του για συμμετοχή στις δράσεις του προγράμματος, 

σε αντίθεση με τους μικρότερους τυροκόμους. Θα μπορούσε η επιτυχία των 

σχεδιαζόμενων δράσεων να επηρεάσουν θετικά τους μικρότερους τυροκόμους και να 

οδηγήσει σε μια πιο ισορροπημένη κατανομή εργασιών. 

 

V. Με βάση τα κύρια συμπεράσματα της AK & Partners για την Α’ Φάση του 

προγράμματος, το μελίχλωρο είναι ένα προϊόν το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει το 

βασικότερο όπλο ανάπτυξης για την κτηνοτροφία της Λήμνου –μετά το καλαθάκι– για 

τα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι το μελίχλωρο (ή μελίπαστο) είναι 

ένα πολύ ιδιαίτερο προϊόν του οποίου η παραγωγή δεν γίνεται μόνο από τα τυροκομεία 

του νησιού αλλά και σε πολύ εκτεταμένο βαθμό από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους 

για ίδια χρήση αλλά και για εμπορία. Συνοψίζοντας τα εμπορικά θετικά σημεία του 

μελίχλωρου θα πρέπει να γίνει αναφορά στα παρακάτω: 

• Μεγάλος βαθμός τεχνογνωσίας στο νησί της Λήμνου. 

• Δυνατότητα παραγωγής μεγάλων ποσοτήτων. 

• Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό. 

• Δυνατότητα διερεύνησης χαρακτηρισμού ως Π.Ο.Π. 

• Ύπαρξη αρκετών σημείων παραγωγής και τυποποίησης 

• Πολύ καλά χαρακτηριστικά ψησίματος (όπως το χαλούμι) και ανερχόμενη διεθνή 

ζήτηση για τα συγκεκριμένα τυριά. 

• Μη ενασχόληση του βασικού τυροκόμου-τυποποιητή με το συγκεκριμένο προϊόν 

άρα πεδίο για την ανάπτυξη του από τους υπόλοιπους. 

 

VI. Μεγάλο ενδιαφέρον αλλά και πρόβλημα αποτελεί το γεγονός της παραγωγής 

μελίχλωρου και άλλων τυροκομικών προϊόντων από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους. 
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Είναι κρυφό μυστικό στο νησί ότι όλοι οι κτηνοτρόφοι, άλλοι σε μεγαλύτερο βαθμό και 

άλλοι σε μικρότερο, τυροκομούν μόνοι τους κάποιες ποσότητες γάλακτος μέσα στις 

εγκαταστάσεις τους. Ο σκοπός της τυροκόμησης είναι πέρα από την κάλυψη των 

αναγκών των νοικοκυριών τους και εμπορικός. Υπάρχει η παράδοση στο νησί, από 

κατοίκους του νησιού και επισκέπτες, να αναζητούν «σπιτικά» παραδοσιακά τυριά από 

τους ίδιους τους κτηνοτρόφους.  

 

Χωρίς να παραβλέπεται το γεγονός ότι η συγκεκριμένη πρακτική αποφέρει στους 

κτηνοτρόφους τα έσοδα αυτά που τους επιτρέπουν να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος 

των υπέρογκων εξόδων τους, το συγκεκριμένο θέμα είναι αρκετά σοβαρό όσον αφορά 

στην ποιότητα και την ασφάλεια των παραγόμενων τυριών. Από ηθικής άποψης το θέμα 

πρέπει να βρει τη λύση του όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα για τους κτηνοτρόφους, ώστε 

να αποτελέσει ένα ακόμη κίνητρο για συνέχιση της ενασχόλησης τους με την 

κτηνοτροφία αλλά και να μην προκαλεί τους επαγγελματίες τυροκόμους. 

 

Είναι γεγονός ότι κάποιοι κτηνοτρόφοι προσπάθησαν να επιλύσουν το συγκεκριμένο 

θέμα φτιάχνοντας τα δικά τους μικρά τυροκομεία. Η συγκεκριμένη πρακτική όπως 

αναλύθηκε και στην μελέτη της Α’ Φάσης δεν μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα για 

τον κτηνοτρόφο εφόσον κάνει την προσπάθεια μόνος του, δίχως συνέργειες, και δεν 

έχει την υποστήριξη μιας ομάδας ειδικών σε θέματα τυροκόμησης και λοιπών 

εμπορικών θεμάτων. Μια πρόταση της AK & Partners πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, η 

οποία είχε αρχικά θετικές αντιδράσεις, παρουσιάζεται παρακάτω μετά από συζητήσεις 

με κτηνοτρόφους και τυροκομεία. 

 

 

5.2.  Αγρότες: Αγροτικά Προϊόντα  

 

Τα γενικότερα θέματα που αφορούν στον κλάδο των αγροτών δεν παρουσιάζουν τις ίδιες 

δυσκολίες όπως αυτά των κτηνοτρόφων. Ωστόσο, τα παρακάτω χρήζουν ωστόσο προσοχής: 

 

I. Οι αγρότες οι οποίοι ήδη πληρούν μεγάλο μέρος των προ απαιτούμενων της 

πιστοποίησης είναι αρκετοί, οπότε μπορεί να υπάρξει το αρχικό σχήμα για εκκίνηση των 

δράσεων της Β’ Φάσης του προγράμματος. Οι αγρότες με τους οποίους έχουν γίνει 

επαφές ήταν πολύ θετικοί στις αρχικές προτάσεις που τους παρουσιάστηκαν. 

 

II. Εντοπίζονται σημαντικά προβλήματα ποιότητας παραγωγής και διαδικασιών 

καλλιέργειας. Τα περισσότερα από τα υπό μελέτη προϊόντα της Α’ Φάσης 

καλλιεργούνται και συλλέγονται / επεξεργάζονται με χειρωνακτική εργασία. Η χρήση 

μηχανημάτων είναι πολύ περιορισμένη και αυτό ανεβάζει αρκετά το κόστος και το 

επίπεδο δυσκολίας παραγωγής. Η πρόταση που έγινε από την AK & Partners για εξέταση 

σύστασης ομάδων παραγωγών είναι παραπάνω από αναγκαία για την επίλυση των 

συγκεκριμένων προβλημάτων. Οι δράσεις της παρούσας μελέτης είναι σχεδόν βέβαιο 

ότι θα οδηγήσουν στην δημιουργία τέτοιων σχημάτων εφόσον υπάρξει αύξηση της 

ζήτησης. 

 

III. Το ασπρομύτικο φασόλι, ο άφκος αλλά και το σιτάρι (και κατ’ επέκταση το αλεύρι και 

τα φλωμάρια) θα πρέπει να αποτελέσουν τα προϊόντα τα οποία θα εστιάσουν οι 

παραγωγοί κατά τα αρχικά στάδια της εφαρμογής των δράσεων. Και τα τρία προϊόντα 

έχουν προϋποθέσεις απόκτησης Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε., παρουσιάζουν μεγάλο εμπορικό 
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ενδιαφέρον και μπορούν να υπάρξουν οι απαιτούμενες ποσότητες για κάλυψη της 

ζήτησης. 

 

IV. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστεί –και σχετικά 

άμεσα– είναι αυτό της επεξεργασίας και τυποποίησης των αγροτικών προϊόντων. Πέραν 

του σιταριού (αλεύρι / φλωμάρια) στη Λήμνο, από την μέχρι τώρα έρευνα, δεν φαίνεται 

να υπάρχει κάποια μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης, πέραν αυτής του κ. 

Σαλαμουσά, στην οποία όμως από ότι φαίνεται γίνεται μόνο συσκευασία και όχι 

επεξεργασία. Υπήρξαν αρκετές αναφορές για διάθεση δημιουργίας μονάδων 

επεξεργασίας και τυποποίησης αλλά όχι κάτι σίγουρο και προγραμματισμένο.  

 

Το ζήτημα θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω και αρχικά ίσως να υπάρξει η ανάγκη 

να στέλνονται τα προϊόντα για τυποποίηση εκτός νησιού ή και να χρησιμοποιηθούν 

αρχικά συσκευασίες HORECA ή απλές συσκευασίες από τους ίδιους τους παραγωγούς. 

Η τυποποίηση αποτελεί όμως προαπαιτούμενο για να υπάρξει προοπτική εμπορικής 

ανάπτυξης των συγκεκριμένων προϊόντων.   

 

V. Το θέμα της πιστοποίησης των σπόρων και της δυνατότητας σποροπαραγωγής στο νησί 

απασχολεί ήδη αρκετούς από τους εμπλεκόμενους. Για το θέμα υπάρχει συνεργασία 

της ομάδας του MedINA με παραγωγούς και φορείς. Η πιστοποίηση των σπόρων και η 

σποροπαραγωγή θα βοηθήσει στην ενδυνάμωση και αύξηση των παραγόμενων 

ποσοτήτων, στη βελτίωση της ποιότητας και στην αναγνώριση ως τοπικού προϊόντος. 

 

VI. Ένα από τα θέματα που παρουσιάστηκαν από την AK & Partners στην Α’ Φάση του 

προγράμματος αφορά στις πολύ υψηλές τιμές στις οποίες πωλούνται τα τοπικά 

προϊόντα σε σχέση με ομοειδή προϊόντα του ανταγωνισμού. Είναι σίγουρο ότι το 

αυξημένο κόστος παραγωγής και η χαμηλή ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, 

εξαιτίας των θεμάτων που αναλύθηκαν, επηρεάζει τη διαμόρφωση των τιμών αλλά ο 

στόχος θα πρέπει να είναι ο εξορθολογισμός των τιμών. Δεν είναι απαραίτητο οι τιμές 

να εξισωθούν με τον ανταγωνισμό αλλά θα πρέπει να είναι σε μια λογική απόσταση. Οι 

σχεδιαζόμενες δράσεις παρουσιάζουν προτάσεις που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα. 

 

VII. Υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη ζωοτροφών στο νησί. Εδώ θα πρέπει ίσως όλες οι ομάδες 

εργασίας του MedINA να συνεργαστούν για την εξεύρεση λύσεων μέσα από την 

συνεργασία αγροτών και κτηνοτρόφων. Για τους κτηνοτρόφους αυτό θα μπορούσε να 

βοηθήσει στην μείωση του κόστους απόκτησης ζωοτροφών αλλά και για τους αγρότες 

θα αποτελέσει μια σίγουρη αγορά για τα προϊόντα τους. Ακόμη το θέμα της παραγωγής 

ζωοτροφών θα μπορούσε να ενταχθεί και στις προϋποθέσεις πιστοποίησης έτσι ώστε 

να μειωθεί η απαιτούμενη ιδιο-παραγωγή από τους κτηνοτρόφους εφόσον 

χρησιμοποιούν τροφές από τοπικούς πιστοποιημένους αγρότες.  

 

VIII. Για τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα που μελετήθηκαν όπως το σουσάμι, τα σύκα και ο 

γλυκάνισος δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες ποσότητες στο νησί, οπότε θα πρέπει να 

μπουν στη συζήτηση σε μια μεταγενέστερη φάση, χωρίς αυτό να αποκλείει αγρότες 

που ασχολούνται έστω και με μικρές παραγόμενες ποσότητες. Και τα τρία προϊόντα 

παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον. Το μέλι, το κρασί και ίσως κάποια ακόμα τοπικά 

προϊόντα, θα πρέπει να συμμετέχουν στις δράσεις του προγράμματος για λόγους που 

θα παρουσιαστούν αναλυτικά παρακάτω. 
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6. Σήμανση Προϊόντων  

 

Όπως προαναφέρθηκε στην αρχή της παρούσας μελέτης, βασικό κομμάτι των σχεδιαζόμενων 

δράσεων θα αποτελέσει η πιστοποίηση των αγροτών και κτηνοτρόφων για την χρήση καλών 

πρακτικών. Θα πρέπει εδώ βέβαια να τονιστεί ότι όσα αναφέρονται σαν προτάσεις παρακάτω, 

θα μπορούσαν να υλοποιηθούν και χωρίς την πιστοποίηση, απλά με αναφορά σε τοπικά 

προϊόντα, αλλά οι στόχοι του προγράμματος δεν θα ήταν χτισμένοι σε στέρεες βάσεις και θα 

μπορούσαν στην πορεία να υπάρξουν αντιρρήσεις και αμφισβητήσεις ως προς την «τοπικότητα» 

προϊόντων αλλά και ως προς την θετική συνεισφορά τους στην τοπική κοινωνία και οικονομία 

καθώς και στο φυσικό περιβάλλον της Λήμνου. 

 

Η πιστοποίηση των αγροτών και κτηνοτρόφων θα οδηγήσει σε μια πιστοποίηση ουσιαστικά των 

παραγόμενων προϊόντων από τις συγκεκριμένες κατηγορίες παραγωγών. Για παράδειγμα, το 

γάλα, το κρέας, το ασπρομύτικο, ο άφκος κτλ. θα προέρχονται από καλλιέργειες και 

κτηνοτροφικές μονάδες οι οποίες σέβονται το περιβάλλον του νησιού και τις αρχές της 

βιοποικιλότητας και της αειφορίας.  

 

Από εμπορικής άποψης, η πιστοποίηση αυτή θα πρέπει να μεταφερθεί στο παραγόμενο προϊόν 

και στους εμπορικούς συνεργάτες των παραγωγών και κατά συνέπεια στους καταναλωτές. 

Βασικός λοιπόν στόχος θα πρέπει να είναι η μεταφορά της πιστοποίησης με κάποιου είδους 

σήμανση ή με μια νέα πιστοποίηση στους μεταποιητές των πρώτων υλών που παράγονται.  

 

Μελετώντας τα προϊόντα τα οποία παράγονται από τους πιστοποιημένους αγρότες και 

κτηνοτρόφους, κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά: 

 

• Γάλα: στην περίπτωση του γάλακτος θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να μεταφερθεί 

η πιστοποίηση σε οποιοδήποτε συσκευασμένο προϊόν παράγεται με βάση το 

πιστοποιημένο γάλα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση του μελίχλωρου ή της φέτας θα 

πρέπει να μπορεί ο τυροκόμος-τυποποιητής να σημαίνει τα προϊόντα του με ένα 

σηματάκι ή μια αναφορά στην προέλευση της πρώτης ύλης.  

• Κρέας: στην περίπτωση του κρέατος ισχύει ότι για το γάλα στην περίπτωση περαιτέρω 

μεταποίησης. Σαν παράδειγμα, η εταιρία με την επωνυμία ΠΑΛΑΙΣΤΡΟΣ που ασχολείται 

με την παραγωγή παραδοσιακού καβουρμά από διάφορα είδη κρέατος, θα μπορούσε 

να σημάνει τα προϊόντα της, εφόσον συνεργαστεί με πιστοποιημένους κτηνοτρόφους 

και τηρούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες σφαγής και μεταφοράς. Στην περίπτωση της 

πώλησης κρέατος σε επιχειρήσεις τύπου κρεοπωλείων ή εστίασης θα πρέπει η 

επιχείρηση να μπορεί να ισχυριστεί και να επιδείξει την πιστοποίηση του κτηνοτρόφου. 

• Αγροτικά προϊόντα: για τα αγροτικά προϊόντα όπως το ασπρομύτικο φασόλι, ο άφκος, 

το σουσάμι, το σιτάρι κ.ά. θα πρέπει να υπάρξει ο ίδιος διαχωρισμός με το κρέας 

τουλάχιστον στα αρχικά στάδια των δράσεων και μέχρι να βρεθεί η καταλληλότερη 

λύση τυποποίησης των προϊόντων. Αυτό σημαίνει ότι αρχικά ίσως θα πρέπει να 

διατίθενται τα προϊόντα σε συσκευασίες HORECA (χονδρικής) ή και με μια στοιχειώδη 

τυποποίηση αλλά άμεσα θα πρέπει να βρεθεί λύση επαγγελματικής επεξεργασίας και 

τυποποίησης. 

• Φλωμάρια, αλεύρι και άλλα τυποποιημένα προϊόντα: η κατηγορία αυτή έχει τη 

μικρότερη δυσκολία εφαρμογής μιας και ήδη θεωρείται ότι υπάρχει η τυποποίηση και 

άρα μπορεί να προστεθεί μια σήμανση ή μια διατύπωση προέλευσης των 

πιστοποιημένων πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται.  

 



19 
 

Μετά από διαβουλεύσεις με τους υπεύθυνους της TUV Austria, διευκρινίστηκε ότι μια τέτοιου 

είδους πιστοποίηση και σήμανση από την πλευρά των μεταποιητών θα απαιτούσε μόνο την 

δυνατότητα ιχνηλάτησης και τη δημιουργία ξεχωριστής γραμμής παραγωγής ή και 

χρονοπρογραμματισμό σε υπάρχουσα γραμμή παραγωγής, εφόσον ενδιάμεσα τηρούνται 

κάποιες διαδικασίες καθαρισμού. Η απόκτηση του σήματος θα ήταν μια πολύ οικονομική 

διαδικασία για τις επιχειρήσεις και σε καμία περίπτωση δεν θα κόστιζε όπως η απόκτηση 

πιστοποιήσεων τύπου ISO. Θεωρείται δεδομένο πως στην περίπτωση οποιουδήποτε μεταποιητή 

και για οποιοδήποτε προϊόν, θα πρέπει να λειτουργεί νόμιμα και να πληροί όλους του 

κανονισμούς της Ε.Ε. σχετικά με το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται. Η ύπαρξη 

πιστοποιήσεων ISO, HAACP, BRC κτλ. θα ήταν ένα επιπλέον πλεονέκτημα.  

 

Μετά και από τις πρώτες συζητήσεις με εταιρίες τυποποίησης όπως τυροκομεία, παραγωγής 

ζυμαρικών και αλεύρων αλλά και άλλες εμπορικές εταιρίες, η διάθεση για συνεργασία για το 

καλό του τόπου αλλά και της ίδιας της επιχείρησης είναι πολύ μεγάλη. Η σκέψη δημιουργίας 

ενός διαφορετικού brand για τον τόπο και μιας ιδιαίτερης προσέγγισης της περιβαλλοντικής 

πιστοποίησης για τα προϊόντα τους αποτελεί μια πολύ ελκυστική προοπτική για τις επιχειρήσεις 

που θα αποφασίσουν να εμπλακούν στις δράσεις του προγράμματος Terra Lemnia. 

 

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση θα μπορούσε να αποτελέσει και ένα επιπλέον χαρακτηριστικό που 

να δικαιολογεί τις υψηλές τιμές που ζητά το νησί και οι παραγωγοί του για τα παραγόμενα 

προϊόντα. Σε συνάρτηση με την κατάλληλη τυποποίηση και αναβάθμιση της ποιότητας των 

παραγόμενων προϊόντων και την ευκαιρία δημιουργίας «μύθων πωλήσεων» (όπως αυτοί 

παρουσιάστηκαν από την AK & Partners στη μελέτη για την Α’ Φάση του προγράμματος), η 

εμπορική αξία των προϊόντων μπορεί να ανέβει σημαντικά και με σύμμαχο τον τουρισμό το νησί 

να αποκτήσει μια δυνατή γαστρονομική ταυτότητα. 
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7. Τοπικό Σύμφωνο / Σύμφωνο Συνεργασίας  

 

Όλες οι προηγούμενες αναφορές και παρατηρήσεις της παρούσας μελέτης θα πρέπει να 

οδηγήσουν την τοπική κοινωνία της Λήμνου σε ένα είδους Συμφώνου Συνεργασίας ή αλλιώς 

ενός Τοπικού Συμφώνου. 

 

Στη μελέτη για την Α’ Φάση του προγράμματος από την AK & Partners, το συγκεκριμένο θέμα 

αποτέλεσε την βασική πρόταση για την επίλυση πολλών θεμάτων που εντοπίστηκαν στο νησί. 

Ακόμη έγινε αναφορά σε προηγούμενες προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση και στο γιατί 

αυτές απέτυχαν. Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά μερικά από τα πιο σημαντικά σημεία της 

μελέτης για την Α’ Φάση του προγράμματος όσον αφορά στην μη επιτυχημένη έκβαση 

προηγούμενων προσπαθειών. 

 

Το 2004, είχε γίνει μια ανάλογη προσπάθεια στα πλαίσια του προγράμματος 

Leader, το οποίο οδήγησε σε μια δικτύωση κάποιων επιχειρήσεων οι οποίες είχαν 

χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα και τη δημιουργία ενός τοπικού συμφώνου 

ποιότητας. Ποιος ο λόγος που δεν ευδοκίμησε αυτή η προσπάθεια; Τι πήγε 

στραβά; Γιατί το πρόγραμμα δεν άνοιξε σε περισσότερα μέλη; Οι απαντήσεις σε 

αυτά τα ερωτήματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν οδηγό είτε για την αναβίωση 

του συγκεκριμένου εγχειρήματος είτε για τη δημιουργία ενός νέου σε πιο στέρεες 

και ξεκάθαρες βάσεις.  

 

Τα πιο σημαντικά γεγονότα κατά τη γνώμη της AK & Partners, που συνετέλεσαν 

στην αποτυχία του εγχειρήματος ήταν: 

• η περιορισμένη και υποχρεωτική συμμετοχή η οποία ήταν προαπαιτούμενο 

για την έγκριση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων,  

• η έλλειψη σωστής καθοδήγησης, 

• η έλλειψη χρόνου από μέρους των μερών λόγω των προσωπικών τους 

ενασχολήσεων, 

• η έλλειψη ορατών αποτελεσμάτων, 

• ο προβληματικός σχεδιασμός, ίσως χωρίς να έχει γίνει εμβάθυνση στις 

πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των εμπλεκομένων και στα προβλήματα 

τους, και 

• η χρήση θεωρητικής βάσης και όχι πραγματικών δεδομένων. 

 

Ότι το εγχείρημα εγκαταλείφθηκε δεν είναι σίγουρα αποτρεπτικό για ανάλογες 

προσπάθειες στο μέλλον. Αντιθέτως, μπορεί να αποτελέσει οδηγό για μελλοντικές 

προσπάθειες. Ένα νέο σύμφωνο ποιότητας θα πρέπει να εμπεριέχει στοιχεία τα 

οποία διαφοροποιούν και αξιοποιούν τις δυνατότητες της Λήμνου. Μια 

παράμετρος η οποία θα πρέπει να είναι και η βασικότερη, βρίσκεται στην 

αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος Terra Lemnia καθ’ ολοκληρία. 

Η στήριξη σε βάσεις βιοποικιλότητας, αξιοποίησης ορθών πρακτικών, η 

αξιοποίηση των τοπικών στοιχείων αρχιτεκτονικής (μάνδρες), η διαφοροποίηση 

των μονάδων επεξεργασίας με μια αρχιτεκτονική που να εμπεριέχει στοιχεία της 

παράδοσης, η χρήση τοπικών ποικιλιών (σπόρων) και φυλών ζώων, οι πρακτικές 

καλλιέργειας και όλα αυτά τα οποία θα αποτυπωθούν σαν αποτελέσματα του 

προγράμματος μπορούν να θέσουν τις βάσεις για: 

• Αειφορική ανάπτυξη 

• Εμπλοκή όλων σε μια διαδικασία προστασίας του τόπου και των 

παραδόσεων του 
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• Βελτιστοποίηση αποτελεσμάτων παραγωγής 

• Διαφοροποίηση του προϊόντος της Λήμνου 

• Δημιουργία μύθων 

• Συγχρηματοδότηση (ίσως στα πλαίσια ενός νέου προγράμματος ή μια 

συνέχιση του υπάρχοντος) 

• Συνέργειες και άλλα πολλά ζητήματα 

 

Ο βασικός στόχος της δημιουργίας ενός Τοπικού Συμφώνου ή Συμφώνου Συνεργασίας θα πρέπει 

να είναι η προστασία και ανάδειξη της Λήμνου και των παραγωγικών δραστηριοτήτων των 

κατοίκων της σε άμεση συνάρτηση με την προστασία του περιβάλλοντος του νησιού και της 

αειφορίας. Επιπλέον, η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με την τουριστική 

δραστηριότητα του νησιού και να προάγει την ανταγωνιστικότητα των τοπικών προϊόντων και 

επιχειρήσεων. 

 

 

7.1 Κατηγορίες Επιχειρήσεων – Ατόμων  

 

Οι επιχειρήσεις και οι παραγωγοί που θα γίνει προσπάθεια να ενταχθούν αρχικά στο Τοπικό 

Σύμφωνο είναι οι παρακάτω: 

1. Αγρότες 

2. Κτηνοτρόφοι 

3. Μεταποιητικές επιχειρήσεις 

4. Λιανικό – Χονδρικό εμπόριο 

5. Εταιρίες εστίασης και αναψυχής 

6. Καταλύματα όλων των τύπων 

7. Συνεταιρισμοί 

8. Φορείς του νησιού (π.χ. Περιφέρεια, Δήμος, Εμπορικός Σύλλογος και Επιμελητήριο, 

ΑΜΚΕ Τουριστική, Ένωση Ξενοδόχων κτλ.) 

 

Όπως προαναφέρθηκε, έχει γίνει ήδη η απαραίτητη προεργασία και έχουν εκδηλώσει 

ενδιαφέρον ικανός αριθμός από κάθε κατηγορία. Η διεθνής πρακτική και εμπειρία δε δείχνει ότι 

ένα δίκτυο είναι περισσότερο αποτελεσματικό όταν αποτελείται από ένα συγκεκριμένο αριθμό 

μελών. Φαίνεται όμως ότι όσο πιο ευρύ είναι ένα δίκτυο και όσο μεγαλύτερη εξωστρέφεια το 

χαρακτηρίζει, τόσο μεγαλύτερη είναι η αποτελεσματικότητά του. Όσο πιο ανοικτός είναι ο 

χαρακτήρας του δικτύου, δηλαδή όσο πιο ανοικτή η διαδικασία ένταξης νέων μελών, τόσο 

περισσότερες είναι οι επιχειρηματικές συνέργειες που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του αλλά 

και τόσο πιο βαρύνουσα η τοποθέτησή του στην αγορά. 

 

Λόγω του ότι η οργάνωση του Τοπικού Συμφώνου και η αρχική προσπάθεια θα γίνει από τις 

ομάδες του προγράμματος Terra Lemnia, δεν κρίνεται απαραίτητο να υπάρξει ένας ελάχιστος 

αριθμός μελών αλλά η σχεδίαση θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την είσοδο όσο το 

δυνατόν περισσοτέρων μελών μελλοντικά. 

 

 

7.2.  Δομή Λειτουργίας  

 

Το Σύμφωνο Συνεργασίας θα πρέπει να βρίσκεται υπό την αιγίδα ενός φορέα διαχείρισης, ο 

οποίος θα διασφαλίζει τα συμφέροντα όλων των μελών. Λόγω της φύσης του προγράμματος 

Terra Lemnia κάτι τέτοιο δεν είναι ούτε στις αρμοδιότητες του αλλά και ούτε φυσικά συνάδει 

με τους σκοπούς του. Παρ’ όλα αυτά για τα δύο χρόνια που θα διαρκέσει η Β’ Φάση του 
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προγράμματος, η ομάδα του Terra Lemnia θα λειτουργήσει ως ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των 

εμπλεκομένων και θα προσπαθήσει να βάλει τις βάσεις για την σύσταση του απαραίτητου φορέα 

κάνοντας τις κατάλληλες προτάσεις και μεταβιβάζοντας την τεχνογνωσία. 

 

Η διαχείριση του δικτύου των εμπλεκομένων αρχικά θα είναι αρμοδιότητα της AK & Partners 

και η δέσμευση των μελών θα είναι, πέραν των αγροτών και κτηνοτρόφων, περισσότερο ηθική 

και αποδεικνυόμενη από πράξεις παρά από συνδρομές και προθέσεις. Πιο συγκεκριμένα το 

μοντέλο που θα ακολουθηθεί είναι το παρακάτω: 

1. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πιστοποιούνται 

από κάποιο επίσημο φορέα (π.χ. TUV Austria) ως προς την χρήση καλών πρακτικών 

στις εκμεταλλεύσεις τους. Μέρος του κόστους για τα πρώτα δύο χρόνια θα καλυφθεί 

από το πρόγραμμα Terra Lemnia. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα λαμβάνουν μια 

ειδική σήμανση καθώς και τα τυποποιητήρια ως προς το σκέλος του ελέγχου της 

ιχνηλασιμότητας των πρώτων υλών.  

2. Η ομάδα του Terra Lemnia θα μεριμνήσει ώστε να υπάρξει ένα λογότυπο το οποίο θα 

είναι κοινό για όλες τις δράσεις του προγράμματος και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

για τη σήμανση τυποποιημένων προϊόντων.  

3. Η ομάδα του Terra Lemnia θα επιδιώξει να υπάρξει πιστοποίηση μεταποιητικών 

μονάδων με την ίδια σήμανση και την μεταφορά αυτής σε τελικά προϊόντα3 σε 

συνεργασία με τον φορέα πιστοποίησης που θα αναλάβει την πιστοποίηση των 

παραγωγών. Αρχικά σε προϊόντα τα οποία ήδη μεταποιούνται στο νησί και σε 

μεταγενέστερο στάδιο σε όσο το δυνατόν περισσότερα προϊόντα. Ακόμη αρχικά ίσως 

θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την περίπτωση απλών συσκευασιών, ειδικά για τα 

όσπρια και τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα στα οποία δεν υπάρχει τυποποίηση, με 

επίδειξη της πιστοποίησης του αγρότη.   

4. Θα γίνει προσπάθεια να υπάρξουν συμφωνίες για χρήση αυτών των προϊόντων σε 

εμπορικά σημεία του νησιού και στις επιχειρήσεις εστίασης και φιλοξενίας. Ειδικότερα 

για τα σημεία εστίασης και τα ξενοδοχεία θα γίνει προσπάθεια να υπάρξουν ξεχωριστοί 

κατάλογοι ή ξεχωριστές ενότητες στους υπάρχοντες καταλόγους όπου θα γίνεται 

αναφορά σε πιάτα που χρησιμοποιούν τις πιστοποιημένες πρώτες ύλες. Για τα εμπορικά 

σημεία θα υπάρξει σήμανση των καταστημάτων για την χρήση των πιστοποιημένων 

προϊόντων, αναρτημένο σε εμφανές σημείο ή αναφορά της χρήσης εφόσον η σήμανση 

δεν θα είναι εφικτή. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει προσπάθεια να ενσωματωθούν στο 

σύμφωνο και προϊόντα όπως το κρασί, η φέτα, το μέλι κτλ. για να υπάρξει ένα 

μεγαλύτερο εύρος επιλογών για τον καταναλωτή.  

5. Η όλη προσπάθεια θα υποστηριχθεί επικοινωνιακά από την ομάδα του MedINA με 

χρήση μέσων διαδικτύου, social media και προωθητικού υλικού ενώ θα υπάρξει μέριμνα 

για προώθηση της προσπάθειας και από τα ίδια τα μέλη. Το MedINA θα επιδιώξει να 

κοινοποιηθούν οι συγκεκριμένες δράσεις και εκτός νησιού μέσα από τις δυνατότητες 

του δικτύου του. 

6. Θα μπουν οι βάσεις για μεταβίβαση των δραστηριοτήτων σε νέο ή υπάρχον φορέα και 

θα αναζητηθούν συνεργασίες με φορείς και ιδιώτες για χρηματοδότηση και ανάπτυξη 

της όλης προσπάθειας. 

7. Η AK & Partners θα λειτουργήσει υποστηρικτικά σε προβλήματα που τυχόν 

παρουσιαστούν και θα προσπαθήσει να ενθαρρύνει τις οποιεσδήποτε ευκαιρίες 

συνεργειών. Ακόμη θα παρακολουθεί την εξέλιξη των δράσεων και θα μεταβάλλει τα 

 
3 Εδώ γίνεται αναφορά σε πιστοποίηση μεταποιητικών μονάδων με μόνη προϋπόθεση την ιχνηλάτηση των 

πιστοποιημένων προϊόντων. 
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πλάνα όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο ώστε να προσαρμόζονται κατάλληλα στις 

συνθήκες του νησιού ενώ θα αναλάβει την αρχική εκπαίδευση των εμπλεκομένων. 

 

 

7.3.  Οφέλη ανά Κατηγορία  

 

Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία της προσπάθειας αποτελεί η βούληση των 

συμμετεχόντων να συνεργαστούν, βασική προϋπόθεση της οποίας είναι η πλήρης κατανόηση 

εκ μέρους τους των ωφελειών που πρόκειται να αποκομίσουν από τη συνεργασία μεταξύ τους 

καθώς και η αποδοχή των υποχρεώσεων /δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συνεργασία τους. 

 

Πιο συγκεκριμένα για τις κατηγορίες συμμετεχόντων που αναφέρθηκαν παραπάνω, 

παρουσιάζονται τα παρακάτω οφέλη ανά κατηγορίες ξεκινώντας όμως από εκείνα τα οποία θα 

είναι κοινά για όλους: 

• Διασφάλιση της βιοποικιλότητας, των αρχών της αειφορίας και γενικότερα προστασία 

του περιβάλλοντος της Λήμνου 

• Ενδυνάμωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων 

• Σύνδεση της γαστρονομίας με τον τουρισμό, στοιχείο απαραίτητο για την τουριστική 

ανάπτυξη 

• Καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας μέσα από κοινούς στόχους 

• Εξωστρέφεια 

• Ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής 

• Ενδυνάμωση του Brand Λήμνος  

• Δημιουργία νέων ευκαιριών μέσα από σε χρηματοδοτικά προγράμματα 

  

I. ΑΓΡΟΤΕΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ:  

• Η σύνδεση της παραγωγής με μια πιστοποίηση καλών πρακτικών, η οποία έχει στόχο 

πέρα από την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση των παραγόμενων 

προϊόντων, την σωστότερη διαχείριση και μακροπρόθεσμα την μείωση κόστους είναι 

κάτι που πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους τους συμμετέχοντες. Η ομάδα του MedINA 

έχει να επιδείξει ένα πολύ σοβαρό και επιστημονικά τεκμηριωμένο έργο από την έως 

τώρα δράση της. 

• Η σωστή κοστολόγηση, η δικαιολόγηση της ζητούμενης τιμής ή και η αύξηση της τιμής 

σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι πλέον στόχος χτισμένος πάνω σε στέρεες βάσεις και 

όχι σε πρακτικές λύσεις του παρελθόντος ή εικασίες. Ειδικότερα για τους 

κτηνοτρόφους, όπως προαναφέρθηκε, το σύμφωνο και η πιστοποίηση μπορεί να είναι 

η διέξοδος τους για το μέλλον. 

• Η συμμετοχή σε κοινές δράσεις μπορεί να λύσει το θέμα της εσωστρέφειας το οποίο 

είναι εμφανές σε κάθε σημείο δραστηριότητας στο νησί.  

• Η αναζήτηση λύσεων για κοινά προβλήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων μπορεί να 

περάσει μέσα από τις διαδικασίες ενός συμφώνου συνεργασίας. 

• Η εξασφάλιση της διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων και η διασπορά της ζήτησης, 

μπορεί να αποτελέσει το μεγαλύτερο κίνητρο για κάθε έναν που θέλει να ασχοληθεί με 

τη γη και η συνολική προσπάθεια έχει ακριβώς αυτό το στόχο.     

 

II. ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 

• Το μεγαλύτερο όφελος θα προέλθει από την αύξηση της ζήτησης των παραγόμενων 

προϊόντων με το μικρότερο δυνατό κόστος. 

• Θα υπάρξει μεγαλύτερη σύνδεση με την τοπική κοινωνία και με τις παραγόμενες πρώτες 

ύλες του νησιού. Θα μπορέσουν να αμβλύνουν τις ανισότητες μεταξύ των παραγωγών. 
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• Θα επωφεληθούν από την μεγέθυνση της Λημνιακής οικονομίας μακροπρόθεσμα. 

• Θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν ή και να πλησιάσουν τις δυνατότητες παραγωγής για 

τις οποίες σχεδιάστηκαν. 

• Θα αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θα επωφεληθούν από την ανάπτυξη 

του brand Λήμνος γενικότερα. 

• Θα μπορέσουν να αυξήσουν την εξωστρέφεια τους, έχοντας στα χέρια τους ποιοτικά 

και ανταγωνιστικά προϊόντα. 

 

III. ΧΟΝΔΡΙΚΟ – ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 

• Θα μπορέσουν να επωφεληθούν από το δικαίωμα καλύτερης τιμής αγοράς 

εμπορευμάτων εφόσον συμμετέχουν στο σύμφωνο. 

• Θα επωφεληθούν από τις ενέργειες marketing που θα γίνουν με πολύ μικρό κόστος για 

τους ίδιους. 

• Θα αποκτήσουν πιο άμεση σχέση με τις παραγωγικές δυνάμεις του νησιού. 

• Θα επωφεληθούν από την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων. 

• Θα επωφεληθούν από την μείωση του ανταγωνισμού από τους ίδιους τους 

παραγωγούς. 

 

IV. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ: 

• Θα συνδέσουν τις δραστηριότητες τους με τις παραγωγικές δυνάμεις του νησιού. 

• Θα επωφεληθούν από την μείωση του κόστους κτήσης τοπικών προϊόντων μέσα από 

ειδικές συμφωνίες. 

• Θα επωφεληθούν μακροπρόθεσμα από την μεγέθυνση της τοπικής οικονομίας. 

• Θα επωφεληθούν άμεσα από τις ενέργειες marketing και θα διαφοροποιηθούν από τον 

ανταγωνισμό. 

• Θα επωφεληθούν από την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων. 

• Θα επωφεληθούν από την σύνδεση της γαστρονομίας με τον τουρισμό. 

 

V. ΦΟΡΕΙΣ: 

• Το μεγαλύτερο όφελος για όλους τους φορείς του νησιού θα είναι η ανάδειξη των 

προσπαθειών των παραγωγικών δυνάμεων του νησιού και η συνολική ευημερία. 

 

Συμπερασματικά θα πρέπει να πούμε ότι η συνολική προσπάθεια θα έχει μόνο θετικό πρόσημο 

για όλους τους κατοίκους της Λήμνου. 
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8. Συμπληρωματικά προϊόντα 

 

Μια από τις πρώτες μας σκέψεις όταν επισκεφτήκαμε τη Λήμνο ήταν ότι ορισμένα είδη όπως το 

κρασί, το μέλι, η φέτα και άλλα προϊόντα κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα δυνατό brand και 

να είναι αναγνωρίσιμα σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, οπότε θα μπορούσαν να 

αποτελέσουν το παράδειγμα και τον οδηγό για τα υπό μελέτη προϊόντα. Τα προϊόντα αυτά, 

εκτός από το να γίνουν επώνυμα τα ίδια, κατάφεραν να κάνουν αναγνωρίσιμο το νησί της 

Λήμνου και να το αναδείξουν ως ένα μέρος παραγωγής ποιοτικών προϊόντων. 

 

Παρακάτω παρατίθενται κάποια στοιχεία για τα προϊόντα αυτά, όπου μπορεί κανείς να δει τον 

τρόπο επιτυχίας τους μέσα από την σύνδεση τους με την ιστορία, στοιχεία τα οποία μπορούν 

να αναδειχτούν και για τα υπόλοιπα προϊόντα του νησιού.  

 

⮚ Το κρασί της Λήμνου, το πιο ξακουστό προϊόν του νησιού 

Οι αναφορές στο κρασί της Λήμνου, που βρίσκουμε από τη μυθολογία έως σήμερα, έχουν μία 

κοινή βάση. Το νησί παράγει εδώ και χιλιάδες χρόνια ξακουστό ποιοτικό κρασί. Τα αμπέλια στο 

νησί είναι κυρίως ξερικά και oι δύο ποικιλίες που καλλιεργούνται κυρίως είναι το κόκκινο 

παραδοσιακό Λημνιό (Καλαμπάκι) και το λευκό Μοσχάτο Αλεξανδρείας. Και τα δύο δίνουν 

κρασιά Π.Ο.Π διαφορετικών τύπων (ξηρά, γλυκά, ήσυχα, αφρώδη). Το μεγαλύτερο μέρος της 

καλλιέργειας είναι το Μοσχάτο. Το λευκό σταφύλι που δίνει εξαιρετικής ποιότητας αρωματικά 

κρασιά με έντονο φρουτώδη χαρακτήρα και μοναδική γλυκιά επίγευση. Το κόκκινο Λημνιό είναι 

κρασί με ευγενικές τανίνες και καθαρή γεύση.  Τον τελευταίο καιρό κυκλοφορούν και αρκετά 

ροζέ, που γίνονται με ανάμιξη των δύο ποικιλιών.  

 

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός της Λήμνου απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής 

σταφυλιών του νησιού. Νέες ετικέτες, καινούργια κρασιά που προσαρμόζονται στη ζήτηση της 

αγοράς και κάποια εντυπωσιακά αποτελέσματα δείχνουν τη νέα στροφή προς την ποιότητα. 

Ξεχωριστά πολύ είναι τα γλυκά κρασιά σε τρεις διαφορετικές εκδοχές (ένα  φρέσκο και δύο 

παλαιωμένα) που συμπληρώνουν με τον καλύτερο τρόπο την ευρεία γκάμα προϊόντων. 

 

Το Κτήμα Χατζηγεωργίου είναι το πρώτο ιδιωτικό οινοποιείο που ιδρύθηκε στο νησί από τον 

Πέτρο Χατζηγεωργίου. Προϊόντα όπως το ημιαφρώδες Μοscato d’ Ifestia και το αφρώδες 

Lagopati brut είναι δύο κρασιά που δείχνουν μία νέα τάση. Τα κρασιά αυτού του τύπου έχουν 

ένα μικρό μερίδιο της αγοράς το οποίο όμως συνεχώς αυξάνεται.  

 

Με την επωνυμία Limnos Organic Wines κυκλοφορούν στην αγορά τα κρασιά της εταιρείας 

Σαββόγλου-Τσιβόλας. Το οινοποιείο παράγει αυτή τη στιγμή 13 διαφορετικά κρασιά με την 

γκάμα να περιλαμβάνει και εδώ ξηρά, γλυκά, ημίγλυκα, γλυκά και ημιαφρώδη. Στα λευκά εκτός 

από Μοσχάτο υπάρχει και ασύρτικο, ενώ στα κόκκινα το Λημνιό συναντάει το κλασσικό 

Cabernet Sauvignon. Ξεχωρίζει η δουλειά που γίνεται στα γλυκά με 3 διαφορετικές εκδοχές.  

 

Μια σχετικά καινούργια προσπάθεια αλλά αρκετά φιλόδοξη είναι του οινοποιείου Γκαράλη. 

Λειτουργεί από το 2007 μέσα στην αμπελουργική ζώνη του Αγίου Δημητρίου, στην περιοχή 

«Κουρούνι». Το συγκεκριμένο οινοποιείο πήρε πρόσφατα ένα ρίσκο και προσπαθώντας να 

φτιάξει κρασί σε μία από τις λαξευμένες δεξαμενές που βρίσκονται σε διάφορα σημεία του 

νησιού. Στα χωριά Ρεπανίδι και Ρωμανού στα νοτιοανατολικά, υπάρχουν δεκάδες τέτοιες 

δεξαμενές-πατητήρια που χρονολογούνται από τους ρωμαϊκούς και βυζαντινούς χρόνους.  Η 

παραγωγή κρασιού γίνεται με τέτοιο τρόπο σήμερα και αποτελεί ασφαλώς μια πολύ δύσκολη 

προσπάθεια που, ενώ ακολουθεί τη σύγχρονη τάση για όσο το δυνατόν πιο «φυσικά» κρασιά, 

ακουμπάει πάνω στην παράδοση. 
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Το οινοποιείο Κουκουλήθρα είναι ένα αμιγώς οικογενειακό οινοποιείο στο χωριό Ατσική. 

Ξεκίνησε ως εταιρεία παραγωγής αναψυκτικών το 1977 ενώ το 1995 έφτιαξαν αποστακτήριο 

για τσίπουρο και τέλος το 2008, παράλληλα με τις άλλες δραστηριότητες, στράφηκαν στην 

παραγωγή κρασιού. Ανάμεσα στις ετικέτες τους ξεχωρίζει το λευκό βιολογικό Λημνία  Άμπελος. 

 

⮚ Το μέλι 

Η αξιόλογη δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια από τον Συνεταιρισμό Μελισσοκόμων 

Λήμνου και από μεμονωμένους παραγωγούς έφεραν πολλά βραβεία για το αγνό θυμαρίσιο μέλι 

Λήμνου και το ανέδειξαν σε αγορές πέραν αυτής της Λήμνου. 

 

⮚ Το σκληρό σιτάρι Λήμνου – Λήμνος, ο σιτοβολώνας του Αιγαίου 

Η Λήμνος παλαιότερα καλλιεργούσε μια άλλη ποικιλία σιταριού, το ονομαστό «Λήμνο», το οποίο 

έδινε και το εξαιρετικό «αλεύρι Λήμνου». Τα τελευταία χρόνια άρχισε να επανακαλλιεργείται το 

«μαυραγάνι», το οποίο έφεραν στο νησί, γύρω στα 1930, οι Ιταλοί αρχαιολόγοι που τα χρόνια 

εκείνα έκαναν ανασκαφές στην Ηφαιστεία και στην Πολιόχνη. Ο σπόρος που έδωσαν στους 

Λημνιούς, ήταν το Senatore Cappelli, ένας σπόρος σκληρού σίτου, τον οποίο είχαν φέρει στην 

Ιταλία από την Τυνησία στα 1915, είχε λευκά αγάνια (μουστάκια) και τον καλλιεργούσαν στη 

Σικελία. Μόνο που το έδαφος της Λήμνου χρωμάτισε τα αγάνια και τα έκανε από λευκά, μαύρα. 

Γι’ αυτό κι ονομάστηκε «μαυραγάνι», το οποίο είναι ένα σιτάρι ύψους 1,30 – 1,40, έχει μικρό 

στάχυ με πολλά μαύρα άγανα και δίνει σε συμβατή καλλιέργεια γύρω στα 250 κιλά το στρέμμα. 

Το αλεύρι που παράγεται από το μαυραγάνι, δίνει ένα κίτρινο αλεύρι που μοιάζει με ψιλή 

σιμιγδάλι. Στο νησί υπάρχουν σοβαρές εταιρείες που ασχολούνται τόσο με τη επεξεργασία και 

τυποποίηση όπως η Π.Χ. Σαλαμουσάς αλλά και την παρασκευή αρτοσκευασμάτων όπως οι 

εταιρείες Ποριάζη και Χρυσάφη ΑΒΕΕ, οι οποίες έχοντας τις εξαιρετικές πρώτες ύλες του νησιού, 

παράγουν υψηλής ποιότητας προϊόντα. 

 

⮚ Φέτα Λήμνου ΠΟΠ 

Ένα Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης αποτελεί πάντα σημαντικό παράγοντα στην ανάδειξη και 

προώθηση των μοναδικών χαρακτηριστικών τους, τα οποία συνδέονται με τη γεωγραφική τους 

προέλευση και με την τεχνογνωσία που είναι ριζωμένη στην περιοχή. Η φέτα Λήμνου είναι 

ελαφρώς αλμυρή, έχει υπόξινη γεύση και παράγεται αποκλειστικά από αιγοπρόβειο γάλα από 

ζώα του νησιού.  

 

 

Θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα συμμετοχής των προϊόντων αυτών, μέσα από την 

πιστοποίηση των παραγωγών που εμπλέκονται εφόσον αυτό καταστεί δυνατόν, στο Τοπικό 

Σύμφωνο και τις δράσεις του. Προϊόντα όπως τα παραπάνω θα μπορούσαν να αποτελέσουν την 

ατμομηχανή του όλου εγχειρήματος ώστε να βοηθήσουν και τα άλλα προϊόντα να αναδειχθούν 

ακόμη και εκτός νησιού, μέσα από την πιο ώριμη εμπορική φάση στην οποία βρίσκονται. Όσον 

αφορά πιθανή πιστοποίηση, στη φέτα και το σιτάρι η διαδικασία θα είναι ίδια με τα υπό μελέτη 

προϊόντα, εφόσον εμπλέκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι και παρόμοιες δραστηριότητες.  

 

Προϊόντα όπως το μελίχλωρο, το ασπρομύτικο, ο άφκος και τα λοιπά προϊόντα που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, σε συνδυασμό με τη φέτα ΠΟΠ, το κρασί, το μέλι και το σιτάρι με τα 

παράγωγα του, θα δημιουργήσουν μια πολύ ελκυστική γκάμα που μπορεί να καλύψει μεγάλο 

μέρος των απαιτήσεων ενός μενού αλλά και ενός ραφιού σε ένα σημείο λιανικής πώλησης. Μια 

τέτοια γκάμα προσφέρει ευελιξία για οποιαδήποτε συμφωνία πώλησης και μεγαλώνει το εύρος 

των συμμετεχόντων.    
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9. Προτάσεις για Προβλήματα Παραγωγών  

9.1 Ιδιο-παραγωγή κτηνοτρόφων 

 

Αναφερόμενοι σε ένα μεγάλο θέμα των κτηνοτρόφων του νησιού, αυτό της ιδιο-παραγωγής 

τυροκομικών προϊόντων, συζητήσαμε με παραγωγούς και διερευνήσαμε πιθανές λύσεις σε μια 

σύγχρονη βάση και σύμφωνα με εμπορικές πρακτικές που εφαρμόζονται κατά κόρον στην 

εποχή μας. Η επένδυση μεγάλων χρηματικών ποσών από όλους τους κτηνοτρόφους για την 

δημιουργία μικρών προσωπικών τυροκομείων, ώστε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, μπορεί 

να οδηγήσει στη γιγάντωση του. Η υπερπροσφορά τυροκομικών προϊόντων, ο ανταγωνισμός 

με τα υπάρχοντα τυροκομεία (τουλάχιστον 6 ήδη σε λειτουργία στο νησί), η απώλεια κεφαλαίων 

από μέρους των κτηνοτρόφων που ήδη είναι οικονομικά πιεσμένοι, η ανυπαρξία τεχνογνωσίας 

από μέρους τους, η έλλειψη γνώσεων λειτουργίας μια σύγχρονης επιχείρησης και πολλά ακόμη 

θέματα μπορεί να οδηγήσουν σε ύφεση ολόκληρη την κτηνοτροφία του νησιού. 

 

Η AK & Partners συζητώντας με κτηνοτρόφους και τυροκόμους παρουσίασε 3 προτάσεις, αρχικά 

προς διερεύνηση προθέσεων. Στόχος δεν είναι η επίλυση αποκλειστικά του προβλήματος αλλά 

η καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας με στόχο την επιτυχία του συνολικού εγχειρήματος του 

Συμφώνου. Η αντιμετώπιση προβλημάτων, εφόσον αυτό είναι εφικτό μέσα από την εμπειρία 

της  AK & Partners, θα βοηθήσει στην αποφυγή υπονόμευσης της συνολική προσπάθειας και 

της ενδυνάμωσης της εσωστρέφειας.  

 

⮚ Πρόταση 1: Φασόν – Private Label 

Η πρώτη πρόταση και αυτή που η AK & Partners θεωρεί ως την πιο ελκυστική και βιώσιμη, 

βασίζεται στην εμπορική πρακτική της δημιουργίας Private Label ή αλλιώς δημιουργία φασόν 

προϊόντων. Η πρακτική αυτή ως βάση έχει την αξιοποίηση μιας υπάρχουσας μονάδας 

παραγωγής και όλων των τμημάτων αυτής, πέραν του τμήματος πωλήσεων. Ο ιδιοκτήτης του 

Private Label δημιουργεί και κατοχυρώνει ένα brand και την κατάλληλη συσκευασία και αξιοποιεί 

το δικό του εμπορικό του δίκτυο, χωρίς ο ίδιος να παράγει το προϊόν. Ένα πολύ γνώριμο 

παράδειγμα σε όλους αποτελούν τα προϊόντα των μεγάλων supermarkets, τα οποία 

εμφανίζονται στα ράφια με brand του ίδιου του supermarket.  

 

Τα οφέλη για την επιχείρηση που κατέχει το brand είναι πολλά: 

• Επένδυση χρημάτων για την ανάπτυξη ενός δικού της brand και όχι κάποιου παραγωγού 

• Ανταγωνιστικές τιμές 

• Μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους 

• Ανεξαρτησία από τον εκάστοτε παραγωγό εφόσον μπορεί να μεταφέρει την παραγωγή 

σε κάποιον άλλο 

• Ενδυνάμωση της αγοραστικής του δύναμης 

• Διείσδυση σε περισσότερες αγορές 

• Δημιουργία πιστών καταναλωτών 

 

Για τις επιχειρήσεις παραγωγής που παράγουν τα προϊόντα εκ μέρους του ιδιοκτήτη του Private 

Label τα οφέλη μπορεί να είναι: 

• Η αύξηση του κύκλου εργασιών που μπορεί να είναι και τεράστια ανάλογα με το Private 

Label το οποίο παράγει 

• Η αύξηση της αξιοποίησης του δυναμικού παραγωγής 

• Ο αποκλεισμός των ανταγωνιστών από τη συγκεκριμένη αγορά 

• Ο καλύτερος έλεγχος της αγοράς συνολικά 

• Οι μεγάλες προσφερόμενες δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη του Private Label σε 

διεθνές επίπεδο 
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• Η αύξηση της αγοραστικής και διαπραγματευτικής του ικανότητας όσον αφορά στην 

προμήθεια πρώτων υλών 

• Η αξιοποίηση του εμπορικού δικτύου μιας άλλης επιχείρησης 

 

Φυσικά εκτός από τα οφέλη υπάρχουν και μειονεκτήματα και για τις δύο πλευρές και πολλές 

φορές, ιδιαίτερα για τους παραγωγούς, το Private Label αποφεύγεται γιατί μπορεί να 

δημιουργήσει εξάρτηση από μια μόνο επιχείρηση και μείωση της διασποράς πωλήσεων αλλά και 

μείωση της δύναμης των δικών της brands. Για τις επιχειρήσεις τα προβλήματα έγκεινται κυρίως 

στον ελλιπή έλεγχο της ίδιας της παραγωγής και στην πιθανότητα δημιουργίας ατυχήματος αλλά 

και σε άλλα θέματα. Για την περίπτωση της Λήμνου και των παραγωγών της παρακάτω 

παρουσιάζεται ένα παράδειγμα για το πως θα μπορούσε αυτή η πρακτική να λειτουργήσει ως 

λύση στο πρόβλημα της ιδιο-παραγωγής.  

 

Ας πάρουμε το παράδειγμα ενός κτηνοτρόφου ο οποίος παράγει γάλα και το παραδίδει σε κάποιο 

τυροκόμο του νησιού. Ο συγκεκριμένος παραγωγός θα μπορέσει να παραδώσει όλο το γάλα 

του στον τυροκόμο και ένα μέρος αυτού να το πάρει πίσω ως τυρί που θα έχει παραχθεί από 

τον τυροκόμο μετά από συμφωνία μεταξύ τους. Υπάρχει και η περίπτωση ο παραγωγός να 

παραδώσει το γάλα το οποίο επιθυμεί να τυροκομήσει για ίδια χρήση, σε διαφορετικό τυροκόμο 

από αυτόν με τον οποίο συνεργάζεται ήδη, εφόσον ο δικός του δεν συμφωνεί με την διαδικασία. 

Σε κάθε περίπτωση το προϊόν θα παραχθεί νόμιμα, σε καλές συνθήκες υγιεινής, με την 

τεχνογνωσία και τις πιστοποιήσεις του νόμιμου τυροκομείου. 

 

Το τελικό προϊόν μπορεί να είναι όμορφα συσκευασμένο και να φέρει το σήμα ποιότητας καθώς 

και το όνομα του παραγωγού.  Την συγκεκριμένη ποσότητα ο κτηνοτρόφος θα μπορεί να την 

διοχετεύσει στην αγορά, στους ήδη υπάρχοντες πελάτες, νόμιμα και επώνυμα. Η διοχέτευση 

αυτή δύναται να γίνει με οργανωμένο δίκτυο οχημάτων είτε του τυροκόμου είτε κάποιας 

εταιρείας logistics είτε με μέσα του κτηνοτρόφου εφόσον αποκτήσει άδεια για την διακίνηση 

και εμπορία προϊόντων.  

 

Ο τυροκόμος θα αμείβεται για την υπηρεσία τυροκόμισης και ενδεχομένως και την υπηρεσίας 

logistics και διανομής. Το γάλα που θα χρησιμοποιείται θα είναι αποκλειστικά του 

ενδιαφερόμενου παραγωγού, ο οποίος ίσως να μπορεί να παρέμβει συμβουλευτικά και στην 

διαδικασία τυροκόμησης αν έχει κάποιο ιδιαίτερο «μυστικό» ή «συνταγή» για την παραγωγή 

των προϊόντων του. Προφανώς και θα υπάρχει πλαφόν στη χρήση γάλακτος που 

χρησιμοποιείται για αυτό το σκοπό κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών. 

 

Η σήμανση των συγκεκριμένων προϊόντων μπορεί να συμπεριλαμβάνει το σήμα ποιότητας, το 

όνομα παραγωγού και το όνομα του τυροκόμου και να λανσάρεται στην αγορά σαν ένα 

premium προϊόν.   

 

Η συναλλαγή μεταξύ των δύο πλευρών –κτηνοτρόφου και τυροκόμου– θα γίνει με την χρήση 

νόμιμων παραστατικών και η όλη διαδικασία θα είναι διαφανής και στους δύο. Από την πλευρά 

του τυροκόμου θα μπορέσει να υπάρξει αύξηση της αξιοποίησης του παραγωγικού δυναμικού 

του και έλεγχος της αγοράς της οποίας δεν κατείχε μέχρι τώρα, αύξηση του τζίρου του και της 

ανταγωνιστικής του θέσης ενώ θα ενδυναμώσει και τη σχέση του με τους κτηνοτρόφους και με 

την τοπική κοινωνία. Από την μεριά των κτηνοτρόφων θα μπορέσουν να υπάρξουν οι συνθήκες 

νομιμοποίησης της συγκεκριμένης διαδικασίας και της δυνατότητας αύξησης της παραγωγής 

τους. 
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⮚ Πρόταση 2: Κοινή χρήση τυροκομείου 

Μια δεύτερη πρόταση, που όμως βασίζεται αποκλειστικά στην συνεργασία και στα πρότυπα 

ομάδων παραγωγής, είναι αυτή της αξιοποίησης υπαρχόντων μικρών τυροκομείων που έχουν 

δημιουργηθεί μέχρι σήμερα από κτηνοτρόφους ή και δημιουργίας νέων από ομάδες 

κτηνοτρόφων. Η πρώτη περίπτωση είχε συζητηθεί με κτηνοτρόφους κατά την Α’ φάση του 

προγράμματος και είχε παρουσιαστεί στην αντίστοιχη μελέτη, λαμβάνοντας και θετικές αλλά 

και αρνητικές αντιδράσεις. Αυτό που προτείνεται στην ουσία είναι ο επιμερισμός των εξόδων 

λειτουργίας ενός τυροκομείου από πολλούς κτηνοτρόφους παρά από έναν. Πέραν από τον 

επιμερισμό των εξόδων μπορεί να γίνει και επιμερισμός ευθυνών όπου αυτό είναι εφικτό. Θα 

μπορεί να υπάρξει χρονο-προγραμματισμός τυροκόμησης ανά παραγωγό και διάθεση των 

προϊόντων είτε από κοινού είτε από τον καθένα χωριστά. 

 

⮚ Πρόταση 3 – Οικοτεχνία 

Η τρίτη πρόταση έχει να κάνει με την δημιουργία οικοτεχνίας. Η πρόταση αυτή στην ουσία 

αποκλείει την συνεργασία μεταξύ παραγωγών αλλά λύνει θέματα νομιμότητας με το μικρότερο 

δυνατό κόστος. Με το Ν. 4235/2014 και την ΥΑ 4912/120862/2015, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, δίνεται η δυνατότητα στον επαγγελματία αγρότη και στα μέλη της οικογένειάς του να 

κάνουν παραγωγή τροφίμων, μεταποιώντας τα αγροτικά προϊόντα δικής του παραγωγής. Τα 

τρόφιμα αυτά παρασκευάζονται στο χώρο της αγροτικής εκμετάλλευσης ή της αγροτικής 

κατοικίας, ο οποίος ονομάζεται μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής (ή Οικοτεχνία). 

 

Τα είδη των τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής είναι: 

I. Προϊόντα δημητριακών, ιδίως απλά αρτοσκευάσματα (π.χ. παξιμάδια κτλ.) και ζυμαρικά 

με κύριο συστατικό το αλεύρι δημητριακών (π.χ. τραχανάς, χυλοπίτες κτλ.). 

II. Προϊόντα φυτικής προέλευσης με ή χωρίς γλυκαντικές ύλες, ιδίως γλυκά κουταλιού, 

μαρμελάδες, κομπόστες, ζελέ φρούτων, παστέλια με ξηρούς καρπούς, πετιμέζι, 

μουσταλευριά. 

III. Προϊόντα με παρθένα ελαιόλαδα και διάφορα αρωματικά φυτά, μπαχαρικά, αιθέρια 

έλαια, χυμούς φρούτων κ.α. τρόφιμα σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρων. 

IV. Προϊόντα διατηρημένα με αλάτι, ξύδι και λάδι τρόφιμα φυτικής προέλευσης, ιδίως 

επιτραπέζιες ελιές και προϊόντα ελιάς αλείμματα, τουρσιά, σάλτσες. 

V. Προϊόντα διατηρημένα με ξήρανση τρόφιμα φυτικής προέλευσης, ιδίως φρούτα και 

λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια, αρωματικά φυτά. 

VI. Προϊόντα με μέλι και ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, μαστίχα, κρόκο κ.α. 

τρόφιμα. 

VII. Γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως τυρί, βούτυρο, γιαούρτι, εφόσον πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που ορίζονται στην αριθ. 3724/162303/22.12.14 κοινή υπουργική 

απόφαση (ΦΕΚ 3438/Β΄/2014). 

 

Μερικά από τα βασικά στοιχεία μιας οικοτεχνίας είναι τα παρακάτω:  

1. Τη νομική ευθύνη φέρει ο Υπεύθυνος μονάδας τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής. 

2. Ο χώρος παρασκευής των προϊόντων μπορεί να είναι και η κουζίνα του σπιτιού αρκεί 

να αερίζεται επαρκώς ενώ τα παράθυρα θα πρέπει να έχουν σήτες για την αποφυγή 

εισόδου εντόμων και δεν θα πρέπει να υπάρχουν οικόσιτα, κατοικίδια ζώα εντός του 

χώρου παρασκευής τροφίμων. 

3. Οι τοίχοι, τα πατώματα, τα ντουλάπια, οι επιφάνειες (π.χ. πάγκοι, νεροχύτες) καθώς 

και ο εξοπλισμός (π.χ. μαχαίρια, μαγειρικά σκεύη) πρέπει να είναι από υλικά που 

μπορούν εύκολα να καθαριστούν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση. 

4. Η κλασική υποδομή της οικιακής κουζίνας μπορεί να είναι ικανοποιητική εάν διατηρείται 

καθαρή και σε καλή κατάσταση συντήρησης. 



30 
 

5. Πρέπει να υπάρχει ικανοποιητικός αποθηκευτικός χώρος και να τηρείται το απαραίτητο 

πρόγραμμα εντομοκτονίας και μυοκτονίας. Συστήνεται η χρήση μηχανικών παγίδων 

σύλληψης.  

6. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται χημικά σκευάσματα στον χώρο κατά τη διάρκεια 

παρασκευής, ούτε σε αποθηκευτικούς χώρους με τρόφιμα.  

7. Οι πρώτες ύλες θα πρέπει να έχουν τα «φυσιολογικά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά» 

(χρώμα, εμφάνιση, οσμή κλπ.), μετά από μακροσκοπικό έλεγχο. Προϊόντα με 

ανεπιθύμητες οσμές (όπως για παράδειγμα από χημικές ουσίες ή καύσιμα) ή σημάδια 

αλλοίωσης (μούχλα ή σήψη) ή μόλυνσης πρέπει να απομακρύνονται.  

8. Ενδεικτικά σημεία που απαιτούν προσοχή από τον χειριστή είναι η προσωπική υγιεινή 

και η υγιεινή των χώρων προετοιμασίας. Αποδεικνύεται τόσο με το πιστοποιητικό υγείας 

των εμπλεκομένων αλλά και με μικροβιολογική ανάλυση των πάγκων και χεριών. 

Απαραίτητη η ανάλυση του νερού αν πρόκειται για αγροτική κατοικία που υδροδοτείται 

από γεώτρηση. 

9. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα υλικά συσκευασίας. Αυτά δεν πρέπει να 

επιδρούν αρνητικά στα τρόφιμα επιμολύνοντάς τα με ουσίες που μεταφέρονται από 

αυτά στα τρόφιμα, προκαλώντας αλλοίωση στη σύνθεση του τροφίμου ή βλάβη στην 

ανθρώπινη υγεία.  

10. Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία ορίζει την υποχρέωση των επιχειρήσεων τροφίμων ως προς 

την τήρηση συστήματος ιχνηλασιμότητας. Η ιχνηλασιμότητα έχει ιδιαίτερη σημασία 

διότι στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει κάποιο ζήτημα ασφάλειας των 

παραγόμενων τροφίμων μπορεί να απαιτηθεί η ανάκληση των προϊόντων τα οποία 

έχουν διατεθεί. Για την ικανοποίηση της απαίτησης αυτής, ο υπεύθυνος της επιχείρησης 

οφείλει να γνωρίζει για κάθε προϊόν που παρασκευάζει από πού έχει προμηθευτεί τις 

πρώτες ύλες και πού έχει διαθέσει τα τελικά προϊόντα. 

11. Στα τελικά προϊόντα είναι απαραίτητη η διαθρεπτική επισήμανση καθώς και πιθανές 

αναλύσεις βαρέων μετάλλων, αλλεργιογόνων, μικροβίων και μυκοτοξινών.  

 

Σίγουρα η δημιουργία Οικοτεχνίας δεν είναι μια απλή διαδικασία αλλά είναι σίγουρα λιγότερο 

κοστοβόρα από την δημιουργία ενός πλήρους τυροκομείου. Το πλεονέκτημα για τους 

κτηνοτρόφους, όσον αφορά στην άποψη τους για την διαφοροποίηση τους ως προς την γεύση, 

είναι η δυνατότητα χρήσης μη παστεριωμένου γάλακτος για την τυροκόμηση, σε αντίθεση με 

ένα μεγάλο τυροκομείο όπου η παστερίωση είναι απαραίτητη. 

 

 

9.2. Τυποποίηση αγροτικών προϊόντων 

 

Το ζήτημα της επεξεργασίας και τυποποίησης των αγροτικών προϊόντων αλλά και αυτό της ιδιο-

παραγωγής, όπως και στην περίπτωση των κτηνοτρόφων, μπορεί να αντιμετωπιστεί με τις ίδιες 

προτάσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Η ιδιαιτερότητα στην περίπτωση της Λήμνου είναι 

η απουσία ικανού αριθμού μεταποιητικών μονάδων, ειδικά για την περίπτωση των οσπρίων, 

όσον αφορά στην πρόταση του Private Label. Πέραν της επιχείρησης του κ. Σαλαμουσά, δεν 

φαίνεται να υπάρχει εναλλακτική για τους αγρότες που ίσως να μην επιθυμούν συνεργασία με 

την συγκεκριμένη μονάδα. 

 

Το θέμα θα πρέπει να αναλυθεί περαιτέρω και να αντιμετωπιστεί είτε με την πιο ενεργή 

συμμετοχή του κ. Σαλαμουσά στο πρόγραμμα, είτε με λύσεις ομάδων αγροτών και τη 

δημιουργία νέων μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης, είτε ακόμη και με λύσεις εκτός νησιού 

και την αποστολή των προϊόντων σε μονάδες τυποποίησης στην Ελληνική επικράτεια. 
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10. Υλοποίηση – Επόμενα Βήματα  

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται (Πίνακας 2), σε γενικές γραμμές, τα βήματα, οι δράσεις και τα 

παραδοτέα4 που αφορούν τη συμμετοχή της AK & Partners στη Β’ Φάση του προγράμματος 

Terra Lemnia. 

 

Πίνακας 2: Terra Lemnia Β’ Φάση – Βήματα, δράσεις και παραδοτέα 

Βήμα Δράσεις Παραδοτέα Διάρκεια 

1. Προετοιμασία 
εμπλεκομένων στα 
πρότυπα ενός 

Τοπικού 
Συμφώνου 

1.1. Ανταλλαγή απόψεων και επαφών με την ομάδα 
του Προτύπου Καλών Πρακτικών 

 

1.2. Συμμετοχή ικανοποιητικού αριθμού εταίρων από 
όλες τις Κατηγορίες Επιχειρήσεων-Ατόμων 
(Αγρότες, Κτηνοτρόφοι, Μεταποιητικές 
Επιχειρήσεις, Λιανικό-Χονδρικό Εμπόριο, Εταιρείες 
Εστίασης και Αναψυχής, Καταλύματα όλων των 

τύπων, Συνεταιρισμοί, Φορείς του νησιού)  
 
1.3. Παρουσίαση και ανάλυση δομής και οφελών για 

τον κάθε εμπλεκόμενο ξεχωριστά αλλά και 

συνολικά για τον τόπο 

1.1.1. Σειρά συναντήσεων για την βελτίωση 
του πλαισίου συνεργασίας 

 

1.2.1 Επαφές με όλες τις προαναφερθείσες 
κατηγορίες εταίρων με στόχο τη 
συμμετοχή τους  

1.2.2 Δημιουργία βάσης δεδομένων (λίστα 
ενδιαφερομένων) 

 
 
1.3.1. Ημερίδα ενημέρωσης των 

εμπλεκομένων φορέων (Σεπ 2020) 

1.3.2. Συνοπτική Έκθεση του 1ου βήματος 

1ο εξάμηνο 

2. Πιστοποίηση 
Καλών Πρακτικών 

2.1 Παραγωγή τοπικών προϊόντων από 

πιστοποιημένους παραγωγούς: Χρονοδιάγραμμα 
από την ομάδα του Προτύπου Καλών Πρακτικών 

 
2.2. Επαφές με μεταποιητικές επιχειρήσεις 

● Επεξεργασία 
● Τυποποίηση 
● Συσκευασία 

 

2.3. Επαφές με Παραγωγούς: 
● Ανάλυση ρόλων και προσδοκώμενων 

αποτελεσμάτων 
● Τιμολογιακή πολιτική 
● Παρουσίαση πιθανών συνεργειών με 

επιχειρήσεις  του κλάδου του εμπορίου και 
του τουρισμού 

● Καταγραφή επιμέρους στόχων και 

προβλημάτων 
 
2.4. Επαφές με καταστήματα εστίασης: 

● Πρόθεση κατάρτισης εμπορικών συμφωνιών 

συνεργασίας  
● Παρουσίαση προτάσεων για το όφελος της 

χρήσης των πιστοποιημένων πρώτων υλών 
● Ανάλυση προσδοκώμενων αποτελεσμάτων 
● Τιμολογιακή πολιτική εμπορικών συμφωνιών 

αγορών και πώλησης 
● Ανάλυση του οφέλους από την προώθηση 

της τοπικής γαστρονομίας και κουλτούρας 

στα ανάλογα δίκτυα της χώρας και του 
εξωτερικού 

● Καταγραφή επιμέρους στόχων και 
προβλημάτων 

 
2.5. Επαφές με Ξενοδοχεία:  

● Πρόθεση κατάρτισης εμπορικών συμφωνιών 
συνεργασίας  

● Παρουσίαση προτάσεων για το όφελος της 
χρήσης των πιστοποιημένων πρώτων υλών 

● Ανάλυση προσδοκώμενων αποτελεσμάτων 
● Ανάλυση του οφέλους από την προώθηση 

της τοπικής γαστρονομίας και κουλτούρας 
στα ανάλογα δίκτυα της χώρας και του 
εξωτερικού 

● Καταγραφή επιμέρους στόχων και 

προβλημάτων 
 
 

2.1.1 Δημιουργία ανάλογου 

χρονοδιαγράμματος σε ότι αφορά στις 
υποχρεώσεις της AK & Partners 

 
2.2.1 Αριθμός συμμετεχόντων / Συμφωνίες 

2.2.2 Field trip 1: Ταξίδια (2) επαφών 
2.2.3 Παρουσίαση βασικών συμπερασμάτων 

(Συνοπτική Έκθεση του 2ου βήματος) 
 

2.3.1 Αριθμός συμμετεχόντων / Συμφωνίες 
2.3.2 Field trip 1: Ταξίδια (2) επαφών 
2.3.3 Παρουσίαση βασικών συμπερασμάτων 

(Συνοπτική Έκθεση του 2ου βήματος) 

 
 
 
 

 
 
2.4.1 Αριθμός συμμετεχόντων / Συμφωνίες 
2.4.2 Field trip 1: Ταξίδια (2) επαφών 

2.4.3 Παρουσίαση βασικών συμπερασμάτων 
(Συνοπτική Έκθεση του 2ου βήματος) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
2.5.1 Αριθμός συμμετεχόντων / Συμφωνίες 
2.5.2 Field trip 1: Ταξίδια (2) επαφών 
2.5.3 Παρουσίαση βασικών συμπερασμάτων 

(Συνοπτική Έκθεση του 2ου βήματος) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1ο - 2ο 
εξάμηνο 

 
4
 Τα Βήματα, οι Δράσεις και τα Παραδοτέα που αναφέρονται στον Πίνακα 2 και αφορούν τη συμμετοχή της AK & 
Partners στη Β’ Φάση του προγράμματος Terra Lemnia συνδέονται και αλληλοτροφοδοτούν παράλληλες δράσεις της 

επιστημονικής ομάδας του Terra Lemnia. Στα πλαίσια της εκτίμησης κινδύνου (risk assessment), θα επανεξετάζονται 
καθώς το πρόγραμμα θα προχωράει στα διάφορα στάδιά του με μια απλή προσέγγιση κινδύνου, π.χ. εκτίμηση 
κινδύνων, καθορισμός προτεραιοτήτων, λήψη αποφάσεων, παρακολούθηση και αναθεώρηση δράσεων.   
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Βήμα Δράσεις Παραδοτέα Διάρκεια 

2.6. Επαφές με τον εμπορικό κλάδο: 
● Τρόπος παρουσίασης πιστοποιημένων 

προϊόντων  
● Marketing  τοπικών πιστοποιημένων 

προϊόντων 
● Ενισχυτικά τοπικά προϊόντα  
● Καταγραφή επιμέρους στόχων και 

προβλημάτων 

2.6.1 Αριθμός συμμετεχόντων / Συμφωνίες 
2.6.2 Field trip 1: Ταξίδια (2) επαφών 

2.6.3 Παρουσίαση βασικών συμπερασμάτων 
(Συνοπτική Έκθεση του 2ου βήματος) 

3. Εμφάνιση στις 
αγορές 

3.1. Λογότυπο – Σήμανση πιστοποιημένων προϊόντων 
 
 
 

3.2. Προωθητικές ενέργειες (social media και άλλα 
κοινωνικά δίκτυα)  

 

 

 
 
3.3. Διασφάλιση βιωσιμότητας (sustainability) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
3.4. Τοπικά πιστοποιημένα προϊόντα σε ξενοδοχεία, 

εστιατόρια και καταστήματα λιανικού εμπορίου 

της Λήμνου 
 

 
3.5. Έκθεση αποτελεσμάτων 

3.1.1 Δημιουργία σήματος πιστοποίησης σε 
συνεργασία με την ομάδα του Terra 
Lemnia 

 

3.2.1 Κοινωνικά δίκτυα MedINA (αριθ. 
Παραληπτών / αναρτήσεων) 

3.2.2 Κοινωνικά δίκτυα τοπικών φορέων 
(αριθ. παραληπτών / αναρτήσεων, 

video, σύνδεση τουρισμού-
γαστρονομίας, κτλ.) 

 
3.3.1 Μεταφορά τεχνογνωσίας από 

ανάλογες επιτυχημένες πρωτοβουλίες 
στην Ελλάδα και παρουσιάσεις καλών 
παραδειγμάτων και περαιτέρω 
δικτύωση 

3.3.2 Διερεύνηση νέων χρηματοδοτικών 
εργαλείων 

3.3.3 Βασικά βήματα σύστασης φορέα 
Τοπικού Συμφώνου 

3.3.4 Field trip 2: Ταξίδια (2-3 Λήμνος και σε 
επιλεγμένες ελληνικές περιφέρειες) 
επαφών  

3.3.5 Συνοπτική έκθεση 3 

 
3.4.1 Παρουσίαση υλοποιημένων 

συνεργειών (ξενοδοχεία, καταστήματα 
εστίασης και λιανικού εμπορίου και 

είδη προϊόντων) 
 
3.5.1 Συνθετική έκθεση: μια τελική έκθεση 

των βασικών συμπερασμάτων των 

προσπαθειών της περιόδου 2020-2022 
(Συνοπτικές Εκθέσεις 1-3) και 
αναφορά σε βασικά βήματα marketing 
και επόμενα βήματα (ενδυνάμωση 

Λήμνος brand) 

3ο εξάμηνο - 
Τέλος 
προγράμ-

ματος 
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11. Μελλοντικοί Στόχοι (Φορέας Υλοποίησης)  

 

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν παραπάνω, βασική προϋπόθεση για την επιτυχή συνέχεια της 

προσπάθειας, είναι η σύσταση ενός φορέα ή η ενεργοποίηση ενός υπάρχοντος, υπό την αιγίδα 

του οποίου θα τεθεί το Σύμφωνο Συνεργασίας μετά την λήξη του προγράμματος Terra Lemnia.  

 

Ο φορέας θα πρέπει να μπορεί να μεριμνήσει για τα παρακάτω: 

1. Δημιουργία (ή τροποποίηση) ενός καταστατικού για τον φορέα 

2. Εγγραφή μελών και παρακολούθηση συνδρομών εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για 

την ομαλή λειτουργία του φορέα 

3. Δημιουργία ομάδας ατόμων υπεύθυνα για την διαχείριση με έναν επικεφαλής 

4. Διαχείριση πιστοποιήσεων και σήματος 

5. Ελεγκτικές αρμοδιότητες ως προς την τήρηση των συμφωνηθέντων 

6. Διαχείριση διαπραγματεύσεων μεταξύ επιχειρήσεων και παραγωγών 

7. Πραγματοποίηση επαφών με υπόλοιπους φορείς και κρατικές υπηρεσίες 

8. Αναζήτηση χρηματοδοτήσεων και υποβολή φακέλων για ένταξη σε προγράμματα 

9. Διαρκή εκπαίδευση μελών 

10. Συμβουλευτικές υπηρεσίες στα μέλη και αναζήτηση εξωτερικών συμβουλευτικών 

υπηρεσιών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο 

11. Ενέργειες προώθησης και διαφήμισης της προσπάθειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

12. Διαχείριση website Συμφώνου 

13. Συμμετοχή στην προώθηση του εμπορικού και τουριστικού προϊόντος της Λήμνου 

 

Αυτά είναι μερικά από τα σημεία για τα οποία θα πρέπει να μεριμνήσουν τα μέλη του Συμφώνου, 

με τις δυνατότητες να είναι πολύ μεγαλύτερες εφόσον υπάρχει συναίνεση και ορατά θετικά 

αποτελέσματα. Αυτό που θα πρέπει να γίνει με προσοχή, είναι να μην δημιουργηθούν 

συγκρούσεις αρμοδιοτήτων και ενεργειών με άλλους φορείς του νησιού. Η συνύπαρξη θα πρέπει 

να είναι αρμονική με κοινό στόχο, το καλό της Λήμνου. 

 

Η συμμετοχή μελών θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ευρεία χωρίς να υπάρξουν 

αποκλεισμοί ενώ είναι σημαντικό να προωθούνται δίκαια τα προϊόντα όλων των μελών. Στόχος 

θα πρέπει να είναι η αύξηση της ποιοτικής παραγωγής και η αναζήτηση αγορών στην υπόλοιπη 

Ελλάδα και το εξωτερικό. Σίγουρα οι στόχοι μπορεί να θεωρηθούν υπερβολικοί για την Ελληνική 

πραγματικότητα, αλλά η προσπάθεια αυτή μπορεί να θέσει τις βάσεις και να ακολουθήσουν 

ιδιωτικές προσπάθειες όπως στην περίπτωση της φέτας και του κρασιού. 

 

Η δημιουργία νέου φορέα είναι κάτι που θα αναζητηθεί στη Β’ φάση του Terra Lemnia, μέσα 

από συζητήσεις με όλους τους αρχικά εμπλεκόμενους. Υπάρχοντες φορείς που θα μπορούσαν 

να επιτελέσουν το έργο της διαχείρισης του Συμφώνου, θα μπορούσαν να είναι: 

• Ο Εμπορικός Σύλλογος 

• Το Εμπορικό Επιμελητήριο 

• Η ΑΜΚΕ Τουριστική Λήμνου 

• Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Βορείου Αιγαίου  

• Σύλλογοι του νησιού 

 

Σε κάθε περίπτωση, η ιδανική λύση θα πρέπει να βρεθεί με την συμμετοχή των εμπλεκομένων 

της Β’ φάσης του Terra Lemnia και να είναι κοινά αποδεκτή. 
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12. Επίλογος  

 

Οι σύγχρονες τάσεις επιβάλουν το τουριστικό προϊόν να έχει ταυτότητα και ποιότητα, και να 

μην υιοθετεί τις αρχές του ξεπερασμένου πλέον μοντέλου του ήλιου και της θάλασσας, το οποίο 

καταλήγει να είναι ένα παγκοσμιοποιημένο προϊόν με μόνο ανταγωνιστικό χαρακτηριστικό την 

τιμή. Η τιμή του προϊόντος σίγουρα δεν μας ευνοεί σαν χώρα, αφού οι ανταγωνιστές 

προσφέρουν το ίδιο μίγμα με χαμηλότερο κόστος, π.χ. Τουρκία, Βόρειες Αφρικανικές χώρες 

κτλ., και βέβαια δεν ευνοεί ούτε τη Λήμνο σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. 

 

Ο τουρισμός δεν είναι μόνο ο τόπος που απλά δέχεται επισκέπτες. Τουρισμός είναι όλα: το 

τοπίο, ο πολιτισμός και η παράδοση ενός τόπου, τα τοπικά προϊόντα και οι ιδιαίτερες γεύσεις, 

οι άνθρωποι. Στόχος πρέπει να είναι η ανάδειξη της διαφορετικότητας και της μοναδικότητας 

του κάθε τόπου και της τοπικής του παράδοσης και όχι η ισοπέδωση όλων των περιοχών μέσα 

από τυποποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες. 

 

Όσον αφορά στην γαστρονομία, στόχος πρέπει να είναι η ανάδειξη της τοπικής κουζίνας και όχι 

το fast food. Τα προϊόντα της ελληνικής γης και του ελληνικού πελάγους, καθώς και πολλά 

έθιμα που σχετίζονται με την ελληνική διατροφή, αποτελούν συστατικό της εθνικής ταυτότητας, 

που μπορεί να αποτελέσει μια δυνατή και μοναδική εμπειρία για τον επισκέπτη. Στις τοπικές 

κουζίνες, στα υλικά και στον τρόπο μαγειρέματος, μπορεί εύκολα να διαβάσει κάποιος την 

ιστορία ενός τόπου. Μπορεί επίσης να ανακαλύψει κοινωνικές και πολιτισμικές προσμίξεις που 

εξέλιξαν και διαμόρφωσαν και εν τέλει χαρακτηρίζουν τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά της 

σύγχρονης ελληνικής κουζίνας. 

 

Η σύνδεση του τουρισμού με την τοπική ανάπτυξη, τα τοπικά προϊόντα και τη γαστρονομία 

προσδίδει ποιότητα και προστιθέμενη αξία στον τόπο και ένα αίσθημα ευθύνης και περηφάνιας 

στους κατοίκους. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Λήμνου θα πρέπει να είναι τα προϊόντα του 

νησιού, η τοπική γαστρονομία, η σύνδεση με την παράδοση και τη φιλοξενία – με σεβασμό στο 

περιβάλλον και στην ποιότητα. Στην ποιότητα με προδιαγραφές και πρότυπα που δημιουργεί 

υψηλή προστιθέμενη αξία για τον παραγωγό, που δεν επιτρέπει παιχνίδια σε κερδοσκόπους και 

επιτηρείται από οργανισμούς πιστοποίησης. 

 

Το Σύμφωνο Συνεργασίας σε συνάρτηση με την πιστοποίηση των παραγωγών του νησιού 

μπορεί να λειτουργήσει ως το όχημα που θα προβάλει την γαστρονομία και τα τοπικά προϊόντα 

της Λήμνου, με σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφορία. Η σύνδεση των δύο αυτών πολύ 

σημαντικών πρωτοβουλιών εφόσον επιτύχουν, μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα για 

πολλές ελληνικές περιοχές. Η διάθεση για περαιτέρω αξιοποίηση των προσπαθειών, μέσα από 

ιδιωτικές πρωτοβουλίες, για την ανάδειξη ποιοτικών τυποποιημένων προϊόντων στις αγορές του 

εξωτερικού, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και θα ισχυροποιήσει τη θέση 

του brand Λήμνος στην διεθνή αγορά.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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Παράρτημα Ι: Terra Lemnia Β’ Φάση – Πιθανές συναντήσεις /εταίροι  

 

 

Όνομα  Φορέας / Ιδιότητα  Επικοινωνία 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 

Γιαννέλης Ραφαήλ  Αγρότης  6983388863 

Αρχοντοβασίλης Δημήτρης  Αγρότης  6932735006 

Βασιλικάρης Ζώης  Κτηνοτρόφος  6978646257 

Γιαλλούρης Στράτος  Κτηνοτρόφος  6977216520 

Καβαλέρη Αθηνά  Αγρότισσα  6973802601 

Καστρινός Παναγιώτης  Κτηνοτρόφος  6978954531 

Κατής Νίκος  Αγρότης  6986909121 

Κεσεμλής Αλέξανδρος  Κτηνοτρόφος  6976109370 

Κοθάλης Τάσος  Αγρότης  6989123375 

Κουκουλήθρας Παναγιώτης  Αγρότης  6942050832 

Κωνός Κωνσταντίνος (Μαντζάρη)  Κτηνοτρόφος  6931465779 

Κωσταντάρας Αργύρης  Κτηνοτρόφος  6986310564 

Λαντούρης Σταύρος  Κτηνοτρόφος  6946917981 

Λιάνος Αντώνης  Αγρότης  2254061544 

Λιάπης Σώζος  Κτηνοτρόφος  6977411765 

Μαμαλίκος Μάρκος  Αγρότης  6978612568 

Μαντζάρη Ελευθερία  Κτηνοτρόφος  6945684831 

Μελέτης Γιώργος  Αγρότης  6979410769 

Μικρέλης Γιώργος  Αγρότης  6973677206 

Μόσχοβας Δημήτρης  Αγρότης  6973332062 

Μπανάβος Γιώργος  Κτηνοτρόφος  6976143838 

Μπανάβος Κώστας  Αγρότης  2254061351 

Ξύκης Βαγγέλης  Πρόεδρος Συν/σμού Ατσικής  6976405977 

Παλαιολόγος Δημήτρης  Πρόεδρος Μελισσοκόμων Λήμνου  6947938945 

Περτσούλης Νίκος  Κτηνοτρόφος  6976136892 

Πετράκης Νίκος  Ιδιοκτήτης "Μελίχρυσος"  6932101173 

Πινάκος Μανώλης  Κτηνοτρόφος  6947718792 

Ποριάζης Γιώργος  Αγρότης  6978217222 

Στράγκας Δημήτρης  Κτηνοτρόφος  6978312923 

Τζιβάκης Γιάννης  Αγρότης  6978357977 

Τσότρας Νότης  Οινοποιός  6978761445 

Τσουβαλάς Κωνσταντίνος  Αγρότης  6972875171 

Φκιάρας Παναγιώτης  Κτηνοτρόφος  6979201770 

Χιώτης Σταύρος  Κτηνοτρόφος  6977742470 

Ψαλλίδας Νίκος  Αγρότης  6972205125 

 

 

Όνομα  Φορέας / Ιδιότητα  Επικοινωνία 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΒ Βασιλόπουλος    2254020107 

Αχιλλαδέλης Νίκος  Ιδιοκτήτης "Αχιλλαδέλης ΑΕ"  2254061250 

Βαφείδης  Supermarket  2254022962 

Βοιδής Γιώργος  Τυροκομείο "Βίγλα"  6979276688 

Γκαράλη Φωτεινή  Γεύσεις Λήμνου  2254061518 

Ίμβρος Ασημάκης  Supermarket, Ατσική  2254031209 

Καφέ Θεμιστοκλής  Supermarket, Αγγαρυώνες  2254051331 

Μαρκάκης Σταμάτης  Ιδιοκτήτης "Μαρκάκης ΑΕ"  6979449850 

Μασούτης    2254020036 

Ορφανίδης Νεκτάριος  Supermarket, Μούδρος  2254071854 

Παλαιολόγου Κατερίνα  Supermarket, Ρεπανίδι  2254041101 

Ποριάζη Φωτεινή  Ιδιοκτήτρια " Ποριάζης ΑΕ"  6978500716 

Ένωση Αγροτικών Συν/σμών Λήμνου    2254023410 

Σαλαμουσάς Παναγιώτης  Ιδιοκτήτης "Σαλαμουσάς ΑΕ"  6977164935 

Σταφύλης Κώστας  Τυροκομείο "Σταφύλης"  6977607915 

Φράγκου Διονυσία  Supermarket, Θάνος  2254025995 

Χρυσάφη Αγγελική  Ιδιοκτήτρια "Από Χρυσάφη"  2254025009 

Χρυσοκεφάλου Μυρσίνη   "Κασπακ'νες Λιχουδιές"  6970306096 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=%CE%A4%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF+%22%CE%92%CE%AF%CE%B3%CE%BB%CE%B1%22&oq=%CE%A4%CF%85%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF+%22%CE%92%CE%AF%CE%B3%CE%BB%CE%B1%22&aqs=chrome..69i57.746027j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Όνομα  Φορέας / Ιδιότητα  Επικοινωνία 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

Surf Club Keros  Κέρος  6974485666  

Keros Blue  Κέρος  35988519990 

Lemnos Village  Μύρινα  2254023500  

Lieon Hotel  Μύρινα  2254027088 

Platy Beach  Πλατύ  2254023500 

Porto Myrina Palace  Μύρινα  2254024805 

Varos Village  Βάρος  2254031728 

Αμυγδαλιές / Αφροδίτη Studios  Μύρινα  2254023789/23489 

Αρχοντικό  Μύρινα  2254029800 

Κτήμα Χατζηγεωργίου  Καρπάσι  2254031082 

Λιθόεσσα  Αγ. Ιωάννης  6942050831 

 
 

Όνομα  Φορέας / Ιδιότητα  Επικοινωνία 

ΕΣΤΙΑΣΗ 

Cavo del Mare  Μύρινα 2254024767 

Mira Mare  Πλατύ 2254051423 

Terrain  Μύρινα 2254022472 

Άγιος Χαράλαμπος  Πλάκα 6976430395 

Ανδρέας  Καμίνια 2254091245 

Βόρειο Αιγαίο  Κοντοπούλι 2254041491 

Γαλάζιο Λιμάνι  Μούδρος 2254071041 

Γιαννάκαρος  Κότσινας 2254041744 

Γλαροπούλα  Νέα Κούταλη 2254092325 

Γλυκάνισος  Νέα Κούταλη 2254092092 

Γραμμόφωνο   2254111841 

Δρακότρυπα  Πορτιανού 2254051204 

Έννοια π'χεις  Λύχνα 2254071742 

Ηλιοβασιλέματα  Κάσπακας 2254061661 

Καλουδίτσα  Πλατύ 2254023611 

Μάνος   6932411134 

Μαντέλας  Σαρδές 2254061349 

Μάρθα  Νέα Κούταλη 2254092236 

Μερακλής   2254051277 

Μεταξύ μας  Μύρινα 6981131320 

Μουράγιο  Κότσινας 2254041065 

Όπως παλιά  Θανος 2254026619 

Πεζούλα  Μούδρος 2254071059 

Περί ανέμων   2254029798 

Πλάτανος   2254022070 

Σαν άλλοτε  Κοντιάς 2254051240 

Σώζος  Πλατύ 2254025085 

Τζιτζιφιές   2254023756 

Το 11  Μύρινα 2254022635 

Το κύμα  Μούδρος 2254071066 

Το Λιμανάκι   2254023744 

Το Σινιάλο  Μυρινα 2254022811 

Φλωμάρι  Γομάτι 6976144381 

 
 

Όνομα  Φορέας / Ιδιότητα  Επικοινωνία 

ΦΟΡΕΙΣ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Βλαττάς Λαμπρινός Άγγελος  Έπαρχος Λήμνου 2254351200 

Γραμματεία Ποιότητας Ζωής   2254350040 

Δημοτική Ενότητα Ατσικής   2254350600 

Δημοτική Ενότητα Μούδρου   2254350700/50702 

Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής & Περιβάλλοντος   2254024031 

Επαρχείο Λήμνου, Ανάπτυξης  Χασάπης Ευάγγελος 2254351233 

Επαρχείο Λήμνου, Τμήμα Οικονομικών  Αφιώνη Μυρσίνη, Μαυράκη Μαρία 2254351200/51220 

Καζόλης Χρήστος  Φωτογράφος 2254025445 

ΚΕΠ Ατσικής   2254350615 

Κίζος Θανάσης  Πανεπιστήμιο Αιγαίου 6976847655 

Μαντζαβέλλας Αντώνης  

Δασολόγος, Φορέας Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών Βορείου 
Αιγαίου 

6972778446 

Μουτζούρης Κώστας  Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου 2251352101/52103 

Οργανισμός Εκπαίδευσης, Δια Βίου 

Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού  
  2254024011 

Σφενδύλης Δημήτριος  ΑΜΚΕ Λήμνος Τουριστική 6946464619 

Τσανταρλιώτης Παναγιώτης   Εμπορικό Επιμελητήριο Λήμνου 6977424487  

Φωτοπούλου Χαριτίνη  Εκπαιδευτικός, Δήμος Λήμνου 6974852655 

 

tel:+306977424487
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Παράρτημα ΙΙ: Πίνακας Προτύπου Καλών Πρακτικών 

 

Αρχές Κριτήρια Εφαρμογή Δείκτες εφαρμογής κριτηρίων Τρόπος ελέγχου 
Δείκτες αξιολόγησης 
αποτελεσματικότητας 

Πόντοι 

Α. Διαχείριση 
καλλιεργειών 

Α.1. Πολυκαλλιέργεια και 
αγρανάπαυση 

Υ 
Διατήρηση τουλάχιστον 3 διαφορετικών 
καλλιεργειών ή 2 καλλιεργειών και μιας 
αγρανάπαυσης/έτος/εκμετάλλευση 

Έλεγχος μέσω των εφαρμογών γεωργίας 
ακριβείας του συστήματος ή/και 
μακροσκοπικός έλεγχος στον αγρό. 

Αυτοφυή είδη, ασπόνδυλα (έμφαση 
στα ωφέλιμα) εδαφικές ιδιότητες, 
δομή / ποικιλομορφία τοπίου 

- 

Α.2. Αμειψισπορά Υ 
Συστηματική εναλλαγή καλλιεργειών 
ανεξαρτήτως είδους 

Έλεγχος μέσω των εφαρμογών γεωργίας 
ακριβείας του συστήματος ή/και 
μακροσκοπικός έλεγχος στον αγρό. 

Μονοετή αυτοφυή, ασπόνδυλα, 
εδαφικές ιδιότητες, μείωση 
αγροχημικών, δομή / ποικιλομορφία 
τοπίου 

- 

Α.3. Συγκαλλιέργεια Π 
Ύπαρξη δύο ή περισσοτέρων φυτικών 
ειδών στο ίδιο χωράφι σε μίγμα την ίδια 
καλλιεργητική περίοδο 

Έλεγχος μέσω των εφαρμογών γεωργίας 
ακριβείας του συστήματος ή/και 
μακροσκοπικός έλεγχος στον αγρό. 

Εδαφικές ιδιότητες, μείωση 
αγροχημικών, ωφέλιμα έντομα 

5 

Α.4. Τοπικές ποικιλίες 
(αβελτίωτοι πληθυσμοί) 

Π Χρήση σπόρων τοπικών ποικιλιών 

Έλεγχος μέσω των εφαρμογών γεωργίας 
ακριβείας του συστήματος ή/και 
μακροσκοπικός έλεγχος στον αγρό. 
Εργαστηριακός έλεγχος, αν απαιτηθεί. 

Αυτοφυή είδη, ασπόνδυλα, 
μικροβιακή ποικιλότητα εδάφους, 
μείωση αγροχημικών 

5-10 

Β. Μείωση 
εισροών και 
αειφορική 
χρήση φυσικών 
πόρων 

Β.1. Ορθή χρήση και μείωση 
αγροχημικών 

Υ Τήρηση των ορίων χρήσης αγροχημικών 

Έλεγχος μέσω των εφαρμογών γεωργίας 
ακριβείας του συστήματος (περιλαμβάνει 
δήλωση από το κατάστημα γεωργικών 
εφοδίων). 

Αυτοφυή είδη, ασπόνδυλα, 
ορνιθοπανίδα, υπολείμματα σε 
έδαφος και νερό 

- 

Β.2. Ορθή διαχείριση 
υπολειμμάτων καλλιεργειών 
(καλαμιά) 

Υ Μη καύση των υπολειμμάτων 
Μακροσκοπικός έλεγχος στον αγρό μετά 
τη συγκομιδή και μέχρι την επόμενη 
καλλιέργεια. 

Εδαφικές ιδιότητες, αυτοφυή είδη, 
ασπόνδυλα 

- 

Β.3. Ήπια άροση και 
ελαχιστοποίηση άροσης 

Υ 
Τήρηση των οδηγιών προς τους 
παραγωγούς 

Μακροσκοπικός έλεγχος στον αγρό. 
Επιτόπιος έλεγχος κατά τη διάρκεια 
άροσης ή/και εδαφοτομή. 

Εδαφικές ιδιότητες - 

Β.4. Ορθή χρήση και μείωση 
ανόργανων λιπασμάτων 

Υ 
Τήρηση των οδηγιών προς τους 
παραγωγούς 

Έλεγχος μέσω των εφαρμογών γεωργίας 
ακριβείας του συστήματος (περιλαμβάνει 
δήλωση από το κατάστημα γεωργικών 
εφοδίων). Εργαστηριακός έλεγχος, αν 
απαιτηθεί. 

Εδαφικές ιδιότητες, εδαφοπανίδα, 
υπολείμματα σε έδαφος και νερό 

- 

Β.5. Χρήση φυσικών λιπασμάτων 
(χλωρή λίπανση και κοπριά) 

Π 
Δήλωση παραγωγού με ταυτόχρονο 
έλεγχο στον αγρό για χρήση χλωρής 
λίπανσης ή/και κοπριάς 

Μακροσκοπικός έλεγχος στον αγρό. 
Εδαφικές ιδιότητες, αυτοφυή είδη, 
ασπόνδυλα 

5 

Γ. Διαχείριση 
ζωικού 
κεφαλαίου και 
βόσκηση 

Γ.1. Βοσκή σε φυσικό βοσκότοπο Υ 

Τήρηση των προϋποθέσεων κανονικής 
χρήσης βοσκότοπου όπως αυτή ορίζεται 
από τις σχετικές μελέτες του 
προγράμματος 

Μακροσκοπικός έλεγχος (έλεγχος 
φυτοκάλυψης) στον βοσκότοπο. 

Εδαφικές ιδιότητες, αυτοφυή είδη, 
ασπόνδυλα, ορνιθοπανίδα, δομή / 
ποικιλομορφία τοπίου 

- 

Γ.2. Ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών Υ 
Παραγωγή ζωοτροφών από την 
εκμετάλλευση σε ποσοστό 40% των 
αναγκών 

Έλεγχος μέσω των εφαρμογών γεωργίας 
ακριβείας του συστήματος και 
υπολογιστική αξιολόγηση. 

Αυτοφυή είδη, εδαφικές ιδιότητες, 
δομή / ποικιλομορφία τοπίου 

- 
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Αρχές Κριτήρια Εφαρμογή Δείκτες εφαρμογής κριτηρίων Τρόπος ελέγχου 
Δείκτες αξιολόγησης 
αποτελεσματικότητας 

Πόντοι 

Γ.3. Βόσκηση σε αροτραίες 
εκτάσεις 

Π 
Βόσκηση σε καλλιέργειες (στην 
‘καλαμιά’ ή/και στα ‘τσαίρια’) 

Έλεγχος μέσω των εφαρμογών γεωργίας 
ακριβείας του συστήματος και 
υπολογιστική αξιολόγηση. 
Μακροσκοπικός έλεγχος στον αγρό. 

Αυτοφυή είδη, εδαφικές ιδιότητες 5 

Γ.4. Διατήρηση αυτόχθονων ή/και 
τοπικά προσαρμοσμένων φυλών 

Π 
Ύπαρξη αυτόχθονων ή/και τοπικά 
προσαρμοσμένων φυλών 

Φαινοτυπικός έλεγχος των ζώων και 
γενετικός, αν χρειαστεί. 

Εδαφικές ιδιότητες, αυτοφυή είδη, 
ασπόνδυλα, ορνιθοπανίδα 

5-10 

Γ.5. Ευζωία των εκτρεφόμενων 
ζώων 

Υ Τήρηση προϋποθέσεων ευζωίας Μακροσκοπικός έλεγχος στη μάντρα. Βόσκοντα ζώα - 

Δ. Διαχείριση 
φυσικών και 
ημι-φυσικών 
στοιχείων 

Δ.1. Διατήρηση ‘τράφων’ Υ Ύπαρξη ‘τράφων’ στον αγρό 
Έλεγχος μέσω των εφαρμογών γεωργίας 
ακριβείας του συστήματος και 
μακροσκοπικός έλεγχος στον αγρό. 

Αυτοφυή είδη, ασπόνδυλα, 
ορνιθοπανίδα, δομή / 
ποικιλομορφία τοπίου 

- 

Δ.2. Διατήρηση δένδρων ή 
θάμνων στα όρια των αγρών  

Υ 
Ύπαρξη δένδρων ή θάμνων στα όρια των 
αγρών 

Έλεγχος μέσω των εφαρμογών γεωργίας 
ακριβείας του συστήματος και 
μακροσκοπικός έλεγχος στον αγρό. 

Ασπόνδυλα, ορνιθοπανίδα, δομή / 
ποικιλομορφία τοπίου 

- 

Δ.3. Διατήρηση ακαλλιέργητων 
τμημάτων και αδρομερών υλικών 
εντός των αγρών  

Π 
Ύπαρξη ακαλλιέργητων τμημάτων και 
αδρομερών υλικών εντός των αγρών 

Έλεγχος μέσω των εφαρμογών γεωργίας 
ακριβείας του συστήματος και 
μακροσκοπικός έλεγχος στον αγρό. 

Αυτοφυή είδη, ασπόνδυλα, 
ορνιθοπανίδα, ερπετά, δομή / 
ποικιλομορφία τοπίου 

5 

Δ.4. Εμπλουτισμός ή/και 
επανένταξη φυσικών στοιχείων 
εντός των αγρών 

Π 
Εμπλουτισμός αγρών με φυσικά 
στοιχεία έχοντας ως βάση την πρότερη 
κατάσταση  

Μακροσκοπικός έλεγχος στον αγρό. 
Αυτοφυή είδη, ασπόνδυλα, 
ορνιθοπανίδα, ερπετά, δομή / 
ποικιλομορφία τοπίου 

5 

Ε. Διατήρηση 
των 
παραδοσιακών 
μαντρών και 
άλλων 
παραδοσιακών 
γεωργικών 
κατασκευών 

Ε.1. Διατήρηση των 
παραδοσιακών μαντρών (και 
άλλων πέτρινων κατασκευών) 

Υ 
Ύπαρξη μαντρών (και άλλων πέτρινων 
κατασκευών) 

Έλεγχος μέσω των εφαρμογών γεωργίας 
ακριβείας του συστήματος και 
μακροσκοπικός έλεγχος για τη διατήρηση 
των κατασκευών. 

Ασπόνδυλα, ορνιθοπανίδα, ερπετά, 
δομή / ποικιλομορφία τοπίου 

- 

E.2. Αναστήλωση παραδοσιακών 
μαντρών ή/και κατασκευή νέων, 
παραδοσιακού τύπου 
κατασκευών 

Π Ύπαρξη έργων 
Μακροσκοπικός και διοικητικός έλεγχος, 
(βλ. αδειοδοτήσεις). 

Ασπόνδυλα, ορνιθοπανίδα, ερπετά, 
δομή / ποικιλομορφία τοπίου 

5-10 

Ε.3. Διατήρηση ή κατασκευή 
νερόλακκων 

Π Ύπαρξη νερόλακκων  
Μακροσκοπικός έλεγχος για την 
επιβεβαίωση ύπαρξης των νερόλακκων. 

Αυτοφυή είδη, ασπόνδυλα, 
ορνιθοπανίδα, ερπετά, αμφίβια, 
δομή / ποικιλομορφία τοπίου 

5 

Βάση ένταξης → Το Σύνολο των Υποχρεωτικών (Υ) Κριτηρίων + 30 πόντοι από εφαρμογή Προαιρετικών (Π) Κριτηρίων (ελεύθερης επιλογής) 

Μέγιστος αριθμός πόντων από την εφαρμογή Προαιρετικών (Π) Κριτηρίων 60 

 


