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Εξέλιξη της βιολογικής γεωργίας στον ευρωπαϊκό χώρο, 

σηµερινή κατάσταση και προοπτικές 

Περίληψη 

Η βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα παραγωγής το οποίο συµβάλλει στη διατήρηση 

της υγείας του εδάφους, των οικοσυστηµάτων και των ανθρώπων. Βασίζεται σε οικολογικές 

διεργασίες, την βιοποικιλότητα και σε τοπικά προσαρµοσµένες λειτουργίες παρά στη χρήση 

εξωτερικών εισροών που συνδέονται µε αρνητικές επιδράσεις. Η βιολογική γεωργία συνδυάζει 

την παράδοση, την καινοτοµία και την επιστήµη προς όφελος του κοινού περιβάλλοντος και για 

να προωθήσει τις δίκαιες σχέσεις και την καλή ποιότητα ζωής όλων των εµπλεκοµένων. IFOAM 

(International Federation of Organic Agriculture Movements) (2005).  

Στην εξέλιξη της πορείας της βιολογικής γεωργίας έχουν γίνει αρκετές αλλαγές, Από 

Κίνηµα, ως ένα περιθωριακό σύστηµα παραγωγής στα µέσα του 20ου αιώνα µετεξελίχθηκε στις 

αρχές του 21ου αιώνα σε έναν πολύ µεγάλο αναδυόµενο σύστηµα παραγωγής παγκόσµιας 

εµβέλειας στη γεωργική παραγωγή των βιολογικών προϊόντων. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει την εξέλιξη της βιολογικής γεωργίας 

στον ευρωπαϊκό χώρο, τη σηµερινή κατάσταση που επικρατεί και να αναδείξει τις προοπτικές 

στο µέλλον βάσει οικονοµικών στοιχείων και σε σχέση µε την υπάρχουσα νοµοθεσία. Η 

νοµοθετικές ρυθµίσεις είναι διαρκείς καθώς οι ηγεσίες αφουγκράζονται τις ανάγκες για 

περαιτέρω εξέλιξη της µεθόδου καλλιέργειας της βιολογικής γεωργίας. Στην παρούσα εργασία 

παρατίθενται τα παραγωγικά συστήµατα της γεωργίας καθώς και µια ιστορική αναδροµή της 

εξέλιξης της βιολογικής γεωργίας. Κατόπιν γίνεται σύγκριση της βιολογική γεωργία µε άλλα 

παραγωγικά συστήµατα παραθέτοντας στατιστικά στοιχεία. Έπειτα γίνεται µια εκτενής αναφορά 

για την µετατροπή της συµβατικής γεωργίας σε βιολογική γεωργία και τα προβλήµατα που 

πιθανώς να εµφανίζονται. 

Τέλος η εργασία αυτή αναλύει το νοµοθετικό πλαίσιο που καλύπτει τη βιολογική γεωργία 

στην Ευρώπη µε έµφαση στον τελευταίο κανονισµό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Αναλύεται το κοµµάτι της πιστοποίησης, του λογότυπου και 
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της διακίνησης των βιολογικών προϊόντων καταλήγοντας στο αγοραστικό κοινό και τα 

συµπεράσµατα της εργασίας αυτής.  
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1.Εισαγωγή 

1.1 Παραγωγικά συστήµατα στη γεωργία 

Με τον όρο γεωργία εννοούµε το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την 

καλλιέργεια του εδάφους της γης µε σκοπό την παραγωγή φυτικών προϊόντων.(Wikipedia, 2019) 

Για τα «γεωργικά συστήµατα» εκτός της καλλιέργειας του εδάφους και την ανάπτυξη των 

φυτών αναλυτές εκτιµούν ότι πρέπει να περιλαµβάνονται και η χρηµατοδότηση, η µεταποίηση, η 

διανοµή των γεωργικών προϊόντων, η προσφορά της γεωργικής παραγωγής και ο κλάδος των 

υπηρεσιών, η υγεία, η διατροφή και η κατανάλωση τροφίµων, η χρήση και διατήρηση της 

καλλιεργήσιµης γης και των υδάτινων πόρων και τα σχετικά µε το σύστηµα παραγωγής τροφίµων 

και ινών, οικονοµικά, κοινωνιολογικά, πολιτικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά 

χαρακτηριστικά. (Yonlong and Smit, 1994) 

Η γεωργία, αποτελεί µία από τις πιο σηµαντικές ανθρώπινες δραστηριότητες µε µεγάλη 

οικονοµική, κοινωνική και πολιτισµική αξία. Οι αγρότες της χώρα µας αποτελούν το 10% των 

αγροτών στην Ευρώπη αν και ο πληθυσµός της είναι µόνο το 3% του συνόλου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η τάση σε παγκόσµιο επίπεδο σε θέµατα γεωργίας είναι να διατηρηθεί η ένταση της 

γεωργίας στις υπό ανάπτυξη χώρες για να καλυφθούν οι διατροφικές ανάγκες, µε γνώµονα πάντα 

την άσκηση της γεωργίας µε πρακτικές αειφόρες και φιλικές προς το περιβάλλον. ∆ιατηρώντας 

την ποικιλοµορφία, την υψηλή ποιότητα των γεωργικών προϊόντων και διασφαλίζοντας την 

υψηλή διατροφική αξία χωρίς κινδύνους για την υγεία των καταναλωτών.  

Ανάλογα µε την ανθρώπινη παρέµβαση η άσκηση της γεωργίας διακρίνεται σε φυσική, 

συµβατική και αειφορική. 

Συστήµατα φυσικής γεωργίας (Natural farming)  

Σύµφωνα µε τον Ιάπωνα γεωργό και φιλόσοφο Masanobu Fukuoka (1913-2008) 

(Wikipedia, 2019) και το βιβλίο του, που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1975 και έπειτα 

κυκλοφόρησε και µεταφράστηκε σε πολλές άλλες χώρες, η «φυσική γεωργία» βασίζεται σε µια 

φύση απαλλαγµένη από ανθρώπινη εµπλοκή και παρέµβαση. Σύµφωνα µε τον συγγραφέα 
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«Προσπαθεί να αποκαταστήσει τη φύση από την καταστροφή που προκάλεσε η ανθρώπινη 

γνώση και δράση, και να αναστήσει µια ανθρωπότητα διαζευγµένη από τον Θεό». Ξεκινώντας 

την εξάσκηση και τον πειραµατισµό το 1938 µε νέες τεχνικές πάνω σε οπωροφόρα που 

καλλιεργούσε µε φυσικό τρόπο, χρησιµοποίησε τις παρατηρήσεις που αποκτήθηκαν για την 

ανάπτυξη της ιδέας της "Φυσικής Γεωργίας" την οποία και µετέφερε µε τα ταξίδια του σε πολλές 

άλλες χώρες.  

Οι πέντε αρχές της φυσικής γεωργίας είναι οι εξής : 

• η καλλιέργεια του εδάφους από τον άνθρωπο, το όργωµα ή η επεξεργασία του δεν είναι 

απαραίτητα, όπως και η χρήση ηλεκτροκίνητων µηχανηµάτων, 

• τα παρασκευασµένα λιπάσµατα δεν είναι απαραίτητα, όπως και η διαδικασία παρασκευής 

κοµπόστ, 

• το βοτάνισµα, είτε µε καλλιέργεια είτε µε ζιζανιοκτόνα είναι περιττή. Αντίθετα µόνο ελάχιστη 

καταστολή των ζιζανίων µε ελάχιστη διαταραχή πρέπει να χρησιµοποιείται, 

• οι εφαρµογές φυτοφαρµάκων ή ζιζανιοκτόνων δεν είναι απαραίτητες  

• το κλάδεµα των οπωροφόρων δένδρων δεν είναι απαραίτητο. 

Στη διεθνή ανάπτυξη του κινήµατος βιολογικής γεωργίας, ο Φουκουόκα θεωρείται ότι 

ανήκει στις "πέντε µεγάλες προσωπικότητες που ενέπνευσαν το κίνηµα" µαζί µε τον αυστριακό 

Rudolf Steiner, τον Γερµανό-Ελβετό Hans Müller, την Lady Eve Balfour στο Ηνωµένο Βασίλειο 

και τον J.I. Rodale στις Ηνωµένες Πολιτείες. 

Συστήµατα συµβατικής γεωργίας (conventional farming systems-CFS) 

Η εντατική καλλιέργεια, µε την εφαρµογή συστηµάτων υψηλής εισροής που προσφέρουν 

αυξηµένη απόδοση, είναι γνωστή ως συµβατική γεωργία. Η συµβατική γεωργία δοµήθηκε στην 

µεγιστοποίηση της παραγωγής και τη µεγιστοποίηση του κέρδους. Αυτός ο όρος χρησιµοποιείται 

ευρέως στη διεθνή βιβλιογραφία για να περιγράψει την εντατική καλλιέργεια (Pacini et al. 2003). 

Η συµβατική γεωργία βασίστηκε στη µονοµερή γεωργική ανάπτυξη. Το µοντέλο της 

συµβατικής γεωργίας εµφανίζει δυσλειτουργίες τόσο στον τοµέα της διατροφής όσο και στην 

διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Ο µεγαλύτερος όγκος της γεωργικής παραγωγής σήµερα 

στηρίζεται στην Συµβατική Γεωργία, µία πλήρως εκµηχανισµένη µορφή γεωργίας αλλά 
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ταυτόχρονα υψηλών απαιτήσεων σε ενέργεια, νερό, λιπάσµατα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

Στη συµβατική γεωργία η µη ορθολογική διαχείριση του εδάφους και των υδάτινων πόρων σε 

σχέση µε τη µη ορθή χρήση των φυτοπροστατευτικών και λιπασµάτων και την ενέργεια 

επιφέρουν προβλήµατα στην αλόγιστη χρήση λιπασµάτων, στην αλόγιστη χρήση εντοµοκτόνων 

και ζιζανιοκτόνων, στην αλατότητα του εδάφους, στην διαταραχή της βιοποικιλότητας, στην 

χρήση µεγάλων ποσοτήτων ύδατος, στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων σε µεγάλες 

υποβαθµισµένης ποιότητας ποσότητες µε µεγάλες δαπάνες για αποσύρσεις. 

Η ανησυχία της κοινωνίας για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα που προκαλούνται από τη 

συµβατική γεωργία σε συνδυασµό µε την αυξηµένη ζήτηση για επίτευξη βιωσιµότητας στο 

γεωργικό τοµέα και για ασφαλή τρόφιµα υψηλής ποιότητας οδήγησε στην εµφάνιση 

εναλλακτικών γεωργικών συστηµάτων (Parra - Lopez et al., 2007). Μετά από την εµφάνιση των 

διατροφικών κρίσεων διαπιστώθηκε πως είναι επιτακτική η ανάγκη ασφαλούς και υγιεινής 

παραγωγής αγροτικών προϊόντων και τροφίµων σε όλα τα στάδια παραγωγής. 

 

Συστήµατα Αειφορικής Γεωργία (sustainable agriculture) 

Η βιώσιµη γεωργία είναι η αειφορική γεωργία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 

κοινωνίας σε τρόφιµα στο παρόν χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των µελλοντικών γενεών να 

ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες, µε βάση την κατανόηση των υπηρεσιών οικοσυστήµατος και 

τη µελέτη των σχέσεων µεταξύ των οργανισµών και του περιβάλλοντος τους. (Wikipedia,2019). 

Η φράση «βιώσιµη γεωργία» δηλώθηκε, σύµφωνα βιβλιογραφικές αναφορές, από τον Αυστραλό 

γεωργό επιστήµονα Gordon Mc Clymont. Ο Wes Jackson πιστώνεται µε την πρώτη δηµοσίευση 

της έκφρασης στο βιβλίο του "Νέες ρίζες για τη γεωργία" του 1980. Ο όρος έγινε δηµοφιλής στα 

τέλη της δεκαετίας του 1980.  

Η ρύπανση και η περιβαλλοντική υποβάθµιση ήταν µέχρι πρόσφατα ταυτόσηµες µε τη 

βιοµηχανία και την αστυφιλία. Αντίθετα, η γεωργία θεωρούνταν ο προστάτης της φύσης και 

ακόµα πιο συχνά το θύµα των επεµβάσεων και ρυπάνσεων που προκαλούσαν η βιοµηχανία και οι 

εν γένει ανθρώπινες δραστηριότητες. Σήµερα οι ρυπογόνες ουσίες που έχουν γεωργική 

προέλευση πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στα στοιχεία της περιβαλλοντικής ρύπανσης και 

κυρίως να συγκαταλέγονται στα περιβαλλοντικά προβλήµατα που έχουν άµεση σχέση κυρίως µε 

το νερό και το έδαφος. Η διάβρωση του εδάφους, η ρύπανση της τροφής και του νερού, η 
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ρύπανση από τα εντοµοκτόνα, η δηµιουργία ανθεκτικών βακτηρίων και ζιζανίων, η µείωση και η 

υφαλµύρυνση των υπόγειων υδάτων, η εξάρτηση από µη ανανεώσιµα καύσιµα και η απώλεια 

αναπαραγωγικής ικανότητας είναι µερικές από τις δυσµενείς επιπτώσεις που συνδέονται µε τη 

γεωργία.  

Ο όρος αειφορική γεωργία υπονοεί αναγεννήσιµες πρακτικές οι οποίες χρησιµοποιούν 

τοπικά διαθέσιµους πόρους και φυσικές διαδικασίες, όπως η ανακύκλωση των θρεπτικών 

στοιχείων, η στήριξη στη βιοποικιλότητα, η αναγέννηση και ανάπτυξη φυσικών πόρων και ο 

περιορισµός της χρήσης των αγροχηµικών και της µη ανανεώσιµης ενέργειας. Η αναγεννήσιµη 

γεωργία απαιτεί, όπου χρησιµοποιούνται αγροχηµικά και µη ανανεώσιµη ενέργεια, να 

χρησιµοποιούνται κατά τρόπο ώστε οι εκποµπές να µπορούν να ανακυκλώνονται και να 

απορροφούνται, οι ανανεώσιµοι πόροι να αναγεννιόνται και η χρήση των µη ανανεώσιµων πόρων 

να δηµιουργεί την άριστη παραγωγικότητα. Η βασική πρόκληση για αειφόρο γεωργία είναι να 

γίνει καλύτερη η χρήση των διαθέσιµων φυσικών και ανθρώπινων πόρων. Αυτό µπορεί να γίνει 

µειώνοντας τη χρήση εξωτερικών εισροών, χρησιµοποιώντας εσωτερικούς πόρους πιο 

αποτελεσµατικά ή µε συνδυασµό και των δύο. Αυτό εξασφαλίζει την καλή και αποτελεσµατική 

χρήση των διαθέσιµων πόρων και επίσης εξασφαλίζει ότι όπου δεν είναι δυνατόν να 

απαλλάξουµε τη γεωργία εντελώς από τα εξωτερικά συστήµατα, αυτά θα πρέπει να κρατηθούν σ' 

ένα λογικό ελάχιστο επίπεδο.  

Αειφορική γεωργία, είναι οποιοδήποτε σύστηµα παραγωγής τροφής ή ινών που 

επιδιώκει τους παρακάτω γεωργικούς στόχους συστηµατικά: 

• µια πλήρη ενσωµάτωση φυσικών διαδικασιών, όπως είναι ο διατροφικός κύκλος, ο 

κύκλος του αζώτου στη γεωργική παραγωγική διαδικασία, ώστε να εξασφαλισθεί 

επικερδής και κατάλληλη παραγωγή τροφής,  

• µια µείωση στη χρήση των εξωτερικών και µη ανανεώσιµων πόρων οι οποίοι προκαλούν 

βλάβη στο περιβάλλον ή στην υγεία των γεωργών και των καταναλωτών και µια πιο 

στοχοθετηµένη χρήση των λοιπών εισροών που χρησιµοποιούνται για να µειωθεί το 

κόστος,  
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• την πλήρη συµµετοχή των γεωργών σε όλες τις διαδικασίες της ανάλυσης των 

προβληµάτων και της ανάπτυξης της τεχνολογίας, της προσαρµογής της και της 

επέκτασής της,  

• µια περισσότερο ισορροπηµένη πρόσβαση σε παραγωγικούς πόρους και ευκαιρίες,  

• µια µεγαλύτερη παραγωγική χρήση τοπικής γνώσης και πρακτικών, 

συµπεριλαµβανοµένων καινοτόµων προσεγγίσεων που δεν είναι ακόµη πλήρως 

κατανοητές από τους επιστήµονες ή ευρέως υιοθετηµένες από τους γεωργούς,  

• µια αυξηµένη στήριξη της γεωργίας σε ιδιοπαραγόµενους πόρους και  

• µια βελτίωση της ισορροπίας µεταξύ των ειδών παραγωγής και των παραγωγικών 

δυνατοτήτων και των περιβαλλοντικών περιορισµών του κλίµατος και του τοπίου για να 

εξασφαλισθεί η µακροπρόθεσµη αειφορία των υφιστάµενων επιπέδων παραγωγής. 

Το κλειδί για την εξισορρόπηση των αναγκών της γεωργικής παραγωγής και του 

περιβάλλοντος σε παγκόσµια βάση κατέληξε σε µια διεθνή συναίνεση σχετικά µε τους 

κανόνες και τους µηχανισµούς που διέπουν τη λειτουργία των γεωργικών συστηµάτων σε 

όλο τον κόσµο. Οι θεµελιώδεις επιλογές πρέπει να γίνουν σε διεθνές επίπεδο και δεν θα 

έπρεπε να αναβληθούν ακόµη και αν οι γνώσεις δεν είναι ακόµη βέλτιστες.  

Τα παραγωγικά συστήµατα και τα συστήµατα αειφόρου γεωργίας που αναµένεται να 

υιοθετηθούν και να επικρατήσουν στο µέλλον φαίνονται στο(Σχήµα 1). 
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Σχήµα 1: Παραγωγικά συστήµατα στη γεωργία 

1.2 Βιολογική Γεωργία  

1.2.1 Γενικά – Ορισµός 

∆ιάφοροι ορισµοί έχουν προσπαθήσει να ορίσουν τι είναι η βιολογική γεωργία κατά 

καιρούς. Από το ευρύ κοινό των καταναλωτών πιστεύεται ότι η βιολογική γεωργία είναι µια 

γεωργία χωρίς χηµικά.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει την βιολογική γεωργία ως ένα σύστηµα διαχείρισης 

οικολογικής παραγωγής, το οποίο προωθεί και υποστηρίζει την βιοποικιλότητα, τους βιολογικούς 

κύκλους και την βιολογική δραστηριότητα του εδάφους  

Σύµφωνα µε την IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) 

(2005) δίνεται ο παρακάτω ορισµός: «Η βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα παραγωγής το οποίο 

συµβάλλει στη διατήρηση της υγείας του εδάφους, των οικοσυστηµάτων και των ανθρώπων. 

Βασίζεται σε οικολογικές διεργασίες, την βιοποικιλότητα και σε τοπικά προσαρµοσµένες λειτουργίες 

παρά στη χρήση εξωτερικών εισροών που συνδέονται µε αρνητικές επιδράσεις. Η βιολογική 

Γεωργία

αειφορική

ολοκληρωµένη

βιολογική

γεωργία ακριβείαςσυµβατική

φυσική
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γεωργία συνδυάζει την παράδοση, την καινοτοµία και την επιστήµη προς όφελος του κοινού 

περιβάλλοντος και για να προωθήσει τις δίκαιες σχέσεις και την καλή ποιότητα ζωής όλων των 

εµπλεκοµένων». 

Η βιολογική παραγωγή είναι ένα συνολικό σύστηµα διαχείρισης των γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων και παραγωγής τροφίµων που συνδυάζει τις βέλτιστες πρακτικές 

περιβαλλοντικής και κλιµατικής δράσης, υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας, διατήρηση φυσικών 

πόρων, εφαρµογή υψηλών προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων και προτύπων παραγωγής 

σύµφωνα µε τη ζήτηση ενός αυξανόµενου αριθµού καταναλωτών για τα προϊόντα που 

παράγονται µε φυσικές ουσίες και διεργασίες. Εποµένως, η βιολογική παραγωγή διαδραµατίζει 

έναν διττό κοινωνικό ρόλο, ο οποίος, αφενός, προβλέπει µια συγκεκριµένη αγορά που 

ανταποκρίνεται στη ζήτηση των καταναλωτών για βιολογικά προϊόντα και αφετέρου, παραδίδει 

δηµόσια διαθέσιµα αγαθά που συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και της καλής 

µεταχείρισης των ζώων, καθώς και στην αγροτική ανάπτυξη. 

Η δηµοτικότητα των βιολογικών τροφίµων αυξάνεται διαρκώς. Η αυξανόµενη ζήτηση 

οφείλεται κυρίως στις ανησυχίες των καταναλωτών σχετικά µε τις αρνητικές συνέπειες της 

συµβατικής γεωργίας για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ειδικά στις ανεπτυγµένες 

χώρες, οι περισσότεροι καταναλωτές θεωρούν ότι τα βιολογικά τρόφιµα είναι ασφαλέστερα και 

υγιέστερα από τα συµβατικά παραγόµενα τρόφιµα (Funk & Kennedy, 2016). Οι καταναλωτές 

πλούσιων χωρών συχνά αντιλαµβάνονται επίσης ότι η βιολογική γεωργία είναι καλύτερη για το 

περιβάλλον, την προστασία του κλίµατος και την καλή διαβίωση των ζώων (Seufert et al., 2017). 

Ειδικότερα στην Ευρώπη, η βιολογική γεωργία έχει µια τόσο θετική εικόνα για τον κόσµο, η 

οποία προσφέρεται συνήθως ως πρότυπο για τη βιώσιµη γεωργία (Mercati, 2016). Μια 

αντιπροσωπευτική έρευνα που διεξήχθη στη Γερµανία έδειξε ότι περίπου το 50% του πληθυσµού 

θεωρεί την ευρύτερη υιοθέτηση της βιολογικής γεωργίας ως σηµαντική στρατηγική για την 

καταπολέµηση της παγκόσµιας πείνας (Klümper et al., 2013). Η ίδια έρευνα αποκάλυψε ότι τα 

αγροχηµικά και οι γενετικά τροποποιηµένοι οργανισµοί (ΓΤΟ) συχνά θεωρούνται ως σηµαντικές 

απειλές για την επισιτιστική ασφάλεια. Στις αναπτυσσόµενες χώρες, η συνειδητοποίηση της 

βιολογικής γεωργίας εξακολουθεί να είναι χαµηλότερη, αλλά οι ευρωπαϊκές αντιλήψεις και οι 

προτιµήσεις για τα τρόφιµα αρχίζουν να κερδίζουν έδαφος, ιδίως µεταξύ των καλύτερων αστικών 

καταναλωτών (Greenpeace,2015, Probst et al., 2012). 
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Στην βιβλιογραφία, οι απόψεις είναι πιο έντονες, αλλά τα συµπεράσµατα σχετικά µε το 

ρόλο της βιολογικής γεωργίας για την παγκόσµια αειφόρο ανάπτυξη διαφέρουν ευρέως. 

Ορισµένοι θεωρούν τη βιολογική γεωργία ως αναποτελεσµατική και βασισµένη κυρίως στην 

ιδεολογία (Connor & Mínguez, 2012, Lotter, 2015, Trewavas, 2001). Άλλοι βλέπουν µεγάλες 

δυνατότητες στη βιολογική γεωργία να τροφοδοτεί τον κόσµο µε φιλικό προς το περιβάλλον 

τρόπο (Badgley et al., 2007, Reganold & Wachter, 2016). 

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι τεχνολογίες, συµπεριλαµβανοµένων των υψηλής απόδοσης 

ποικιλιών καλλιεργειών και των συµπληρωµατικών εισροών όπως τα συνθετικά λιπάσµατα, τα 

φυτοφάρµακα και οι αρδεύσεις, συνέβαλαν σηµαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας στη 

γεωργία και στη βελτίωση της παγκόσµιας επισιτιστικής ασφάλειας (Evenson & Gollin, 2003, 

Qaim, 2017). Παρόλα αυτά, περίπου 800 εκατοµµύρια άνθρωποι εξακολουθούν να υποφέρουν 

από υποσιτισµό, οι περισσότεροι από τους οποίους ζουν στην Ασία και την Αφρική, σύµφωνα µε 

έρευνα του FAO το 2017. Τις επόµενες δεκαετίες, η ζήτηση για τρόφιµα θα αυξηθεί περαιτέρω 

λόγω του πληθυσµού και της αύξησης του εισοδήµατος. Επιπλέον, τα φυτικά προϊόντα 

χρησιµοποιούνται όλο και περισσότερο ως ανανεώσιµοι πόροι. Για να συµβαδίσει µε αυτή την 

αυξανόµενη ζήτηση, εκτιµάται ότι η παγκόσµια γεωργική παραγωγή θα πρέπει να αυξηθεί 

τουλάχιστον κατά 60% και ενδεχοµένως µέχρι 100% µέχρι το 2050 (Godfray et al., 2010, Hertel, 

2015). Πρόκειται για µια µεγάλη πρόκληση, διότι η γη, το νερό και άλλοι φυσικοί πόροι 

καθίστανται όλο και πιο σπάνια. Επιπλέον, τα συστήµατα γεωργικής παραγωγής µε ένταση 

εισροής που παρατηρούνται σε πολλά µέρη του κόσµου είναι υπεύθυνα ή τουλάχιστον 

συµβάλλουν σε µείζονα περιβαλλοντικά προβλήµατα, όπως η υποβάθµιση της γης, η απώλεια 

βιοποικιλότητας, η ρύπανση των υδάτων και η αλλαγή του κλίµατος (Foley et al., 2011 ). 

Η αύξηση της παραγωγής, µειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό αποτύπωµα, θα 

απαιτήσει βαθιές αλλαγές στα τρόφιµα και τα γεωργικά συστήµατα και τους τύπους των 

χρησιµοποιούµενων τεχνολογιών.  

1.2.2. Ιστορική αναδροµή 

Η ιδέα της βιολογικής γεωργίας εξελίχθηκε στις αρχές του εικοστού αιώνα στο πλαίσιο 

της αστικοποίησης και της αυξανόµενης χρήσης αγροχηµικών εισροών στη γεωργία. Το 
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βιολογικό κίνηµα ξεκίνησε στις γερµανόφωνες και αγγλόφωνες χώρες και επηρεάστηκε από 

διαφορετικές οµάδες που προώθησαν τις αγροτικές παραδόσεις και τη χρήση βιολογικών αντί 

των συνθετικών λιπασµάτων (Vogt, 2007). Για αρκετές δεκαετίες, το βιολογικό κίνηµα παρέµεινε 

πολύ µικρό, αλλά έχει αποκτήσει δηµοτικότητα από τη δεκαετία του 1970 µε αυξανόµενες 

ανησυχίες του κοινού για τις επιπτώσεις της εκβιοµηχανισµένης γεωργίας στην υγεία και το 

περιβάλλον (Lockeretz, 2007). Τις επόµενες δεκαετίες, κυβερνήσεις σε πολλές πλούσιες χώρες 

άρχισαν να επιδοτούν τον βιολογικό τοµέα. Ως αποτέλεσµα, το µερίδιο αγοράς των 

πιστοποιηµένων βιολογικών προϊόντων αυξήθηκε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωµένες 

Πολιτείες, τα µέτρα πολιτικής για τη στήριξη της βιολογικής γεωργίας περιλαµβάνουν 

κυβερνητικούς κανονισµούς και πρότυπα, άµεσες επιδοτήσεις προς βιοκαλλιεργητές, 

χρηµατοδότηση της έρευνας και χορηγία µέσων επικοινωνίας. Η λογική των κυβερνητικών 

παρεµβάσεων είναι να επιβραβεύονται οι βιοκαλλιεργητές για την ανώτερη περιβαλλοντική τους 

απόδοση και να αντισταθµίζουν τις σχετικές αυξήσεις του κόστους παραγωγής ή τη µείωση της 

απόδοσης (Stolze & Lampkin, 2009). Πιο πρόσφατα, η πολιτική στήριξη διευκόλυνε επίσης την 

υιοθέτηση βιολογικών προτύπων στις αναπτυσσόµενες χώρες. Οι εγχώριες κυβερνήσεις και οι 

δυτικοί οργανισµοί ανάπτυξης έχουν ξεκινήσει µια σειρά έργων που συνδέουν τους 

µικροκαλλιεργητές µε τις βιολογικές εξαγωγικές αγορές.  

Έτσι η βιολογική γεωργία που εφαρµόζεται σήµερα είναι η εξέλιξη µεθόδων και 

προβληµατισµών που ξεκίνησαν κυρίως από τη Β. Ευρώπη. Σε µια σύντοµη αναφορά των 

σηµαντικότερων σταθµών, που καθιέρωσαν τη βιολογική γεωργία σαν µία εναλλακτική και 

ορθολογική µορφή καλλιέργειας, αξίζει να αναφερθούν οι παρακάτω: 

1840: Ο Justus von Liebig ανέπτυξε µια θεωρία για τη διατροφή των φυτών µε µεταλλικά 

στοιχεία. Πίστευε ότι τα µεταλλικά άλατα ήταν τα µόνα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά των 

φυτών και µπορούσαν να αντικαταστήσουν εντελώς την κοπριά. 

1910: Πριν από τον Πρώτο Παγκόσµιο πόλεµο, οι χηµικοί Fritz Haber και Carl Bosh 

ανέπτυξαν µια διαδικασία σύνθεσης αµµωνίας, χρησιµοποιώντας άζωτο από την ατµόσφαιρα. 

Αυτή η µορφή αµµωνίας είχε ήδη χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή εκρηκτικών και µετά τον 

πόλεµο διατέθηκε για λίπασµα στη γεωργία. 
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1924: Μερικοί αγρότες ανησυχούσαν για τις βλαβερές συνέπειες των χηµικών 

λιπασµάτων και ζήτησαν µερικές συµβουλές από τον Αυστριακό φιλόσοφο Rudolf Steiner. Κατά 

τη διάρκεια ενός επόµενου σεµιναρίου περιέγραψε µερικές από τις βασικές αρχές της βιολογικής 

γεωργίας. Ο Rudolf Steiner κατόπιν δίνει µια σειρά διαλέξεων στη Γερµανία για µια νέα 

εναλλακτική µέθοδο καλλιέργειας. Αυτή θα αποτελέσει τη βάση της «βιοδυναµικής γεωργίας», 

τον πρόδροµο της βιολογικής γεωργίας. 

1940:Ο Sir Albert Howard (1873-1947), εµπνευσµένος από παραδοσιακές τεχνικές που 

εφάρµοζαν ντόπιοι αγρότες στην Ινδία και µελετώντας νέες τεχνικές καλλιέργειας δηµοσίευσε 

στην Αγγλία το πρώτο του βιβλίο «Αn Agricultural Tastement» το οποίο αποτέλεσε τη βάση της 

βιολογικής γεωργίας την οποία και αποκαλεί «φυσική γεωργία» στο βιβλίο του. Αυτό το έργο 

περιγράφει την αντίθεσή του σε µεταλλικά και τεχνητά λιπάσµατα, γνωστά ως λίπασµα Indore. 

Επόµενο σύγγραµµα του, το οποίο ονόµασε «Soil and Ηealth», αναλύει τη θεωρία πως το υγιές 

έδαφος σχετίζεται µε την υγεία των ανθρώπων και των ζώων. Θεωρεί έδαφος µε βιολογική 

δραστηριότητα το έδαφος αυτό στο οποίο µπορούν να ζουν µύκητες, µυκόριζες, βακτήρια και 

γαιοσκώληκες και να συνεργάζονται µε τα φυτά.  

 

   

Rudolf Steiner Sir Albert Howard 

 

Lady Evelyn Barbara Balfour 
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1940: Αναπτύσσεται στην Ελβετία η βιολογική γεωργία από τους Hans Peter Rusch και 

Hans Muller.  

1940: Ο Rodale ήταν πρώτος υποστηρικτής της βιώσιµης γεωργίας και της βιολογικής 

γεωργίας στις Ηνωµένες Πολιτείες. ∆ηµοσίευσε τον όρο "βιολογικά" ως όρο για την καλλιέργεια 

τροφίµων χωρίς φυτοφάρµακα. Εµπνευσµένος από τη συνάντησή του µε τις ιδέες του Albert 

Howard, ο Rodale ανέπτυξε ένα ενδιαφέρον για την προώθηση ενός υγιούς και ενεργού τρόπου 

ζωής που τόνισε τα βιολογικά τρόφιµα και καθιέρωσε το πειραµατικό αγρόκτηµα Rodale Organic 

Gardening το 1940. Η Rodale Press ξεκίνησε τη δηµοσίευση περιοδικών βιολογικής γεωργίας και 

κηπουρικής το 1942. ∆ίδαξε στους ανθρώπους πώς να καλλιεργούν τρόφιµα µε τεχνικές 

βιολογικής καλλιέργειας. Σήµερα, η «βιολογική κηπουρική» είναι το περισσότερο αναγνωσµένο 

περιοδικό κηπουρικής στον κόσµο. Για τον Rodale, η γεωργία και η υγεία ήταν αδιαχώριστες. Το 

υγιές έδαφος δεν απαιτεί λίπασµα και αποφεύγει τα παρασιτοκτόνα και τα συνθετικά λιπάσµατα. 

Η κατανάλωση φυτών που καλλιεργούνται σε τέτοιο έδαφος θα βοηθούσε τότε τους ανθρώπους 

να παραµείνουν υγιέστεροι, εξήγησε. 

1943: Στην Αγγλία, η βρετανίδα Lady Evelyn Barbara Balfour, (16 July 1898 – 16 

January 1990) εκδίδει το βιβλίο µε τίτλο «The living soil and the Haughley Experiment». Η ζωή 

και τα ενδιαφέροντα της κινούνταν γύρω από την έννοια της βιολογικής γεωργίας. Ήταν γεωργός, 

εκπαιδευτικός, πρωτοπόρος της βιολογικής γεωργίας και µέλος του βιολογικού κινήµατος. Ήταν 

µία από τις πρώτες γυναίκες που σπουδάζουν τη γεωργία σε ένα αγγλικό πανεπιστήµιο, 

αποφοιτώντας από το ίδρυµα που είναι τώρα γνωστό ως το Πανεπιστήµιο του Reading.  

1946: Ιδρύεται η οργάνωση «The Soil Association» από ένα βιολογικό γεωργικό κίνηµα. 

Πρόκειται για µια κορυφαία οργάνωση βιολογικών τροφίµων και καλλιέργειας της Μεγάλης 

Βρετανίας. Η ένωση εδάφους γεννήθηκε το 1946, ύστερα από τη δηµοσίευση του βιβλίου της 

Lady Eve Balfour σχετικά µε τη βιολογική γεωργία καθώς έµπνευση είχαν αποτελέσει και οι 

θεωρίες που αναπτύχθηκαν από τον Albert Howard, στην Αγροτική ∆ιαθήκη του (1940). 

1947: Στη Γαλλία, µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο πόλεµο εισήχθησαν οι αρχές της 

βιολογικής γεωργίας. Οι γιατροί και οι καταναλωτές κατηγόρησαν τις χηµικές ουσίες για την 

πρόκληση της ανάπτυξης καρκίνου και ψυχικών διαταραχών. 
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1940-1950: Κατά τη δεκαετία του 1950,η Lady Eve Balfour ταξίδεψε στη Βόρεια 

Αµερική, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, επεκτείνοντας το 

βιολογικό µήνυµα και δηµιουργώντας δίκτυα υποστηρικτών. Συµµετείχε επίσης στις πρώτες 

µέρες της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Βιολογικών Γεωργικών Κινήσεων (IFOAM - International 

Federation of Organic Agriculture Movements ). 

1959: Γέννηση του Groupement d'agriculteurs biologiques de l'Ouest στη Γαλλία. 

1972: Η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Βιολογικών Γεωργικών Κινήσεων (IFOAM) 

δηµιουργήθηκε στις Βερσαλλίες. 

1991: Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρείχε ένα νοµικό πλαίσιο, µε τον πρώτο Κανονισµό (ΕΟΚ) 

2092/91, για τον ορισµό της βιολογικής γεωργίας. 

2000: Η Ιαπωνία ψηφίζει νοµοθεσία για την βιολογική γεωργία.  

2000: Οι ΗΠΑ ψηφίζουν νοµοθεσία για την βιολογική γεωργία.  

2004: ∆ηµοσιεύεται το «Ευρωπαϊκό Σχέδιο ∆ράσης για τη Βιολογική Γεωργία».  

2004: Ίδρυση της ISOFAR (International Society of Organic Agiculture Research).  

2009: Αντικατάσταση του αρχικού Κανονισµού 2092/1991 µε τους νέους Κανονισµούς 

834/2007 και 889/2008.  

2009: Επέκταση των κανονισµών και στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας µε τον Κανονισµό 

710/2009 (προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας και φύκια).  

2010: ∆ηµοσίευση του νέου λογοτύπου της Ε.Ε. για τα βιολογικά προϊόντα.  

2012: Θέσπιση νόµου για τους βιολογικούς οίνους.  

Ειδικότερα µετά το 2000, πολλές χώρες ανά τον κόσµο προέβησαν στην υιοθέτηση 

κανόνων παραγωγής, εµπορίας και ελέγχου των βιολογικών προϊόντων, µεταξύ αυτών Καναδάς, 

Αυστραλία, Νότια Κορέα, κ.α. 
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1.2.3. Βασικές αρχές και στόχοι της Βιολογικής Γεωργίας 

Οι αρχές της βιολογικής γεωργίας είναι οι ρίζες από τις οποίες αναπτύσσεται και 

πολλαπλασιάζεται η βιολογική γεωργία. Εκφράζουν τη συµβολή της βιολογικής γεωργίας στον 

κόσµο και ένα όραµα για τη βελτίωση της γεωργίας σε παγκόσµιο επίπεδο. Η γεωργία είναι µια 

από τις βασικότερες δραστηριότητες της ανθρωπότητας, επειδή όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται να 

τρέφονται καθηµερινά. Η ιστορία, η κουλτούρα και οι αξίες της κοινότητας ενσωµατώνονται στη 

γεωργία. Οι αρχές εφαρµόζονται στη γεωργία µε την ευρύτερη έννοια, συµπεριλαµβανοµένου 

του τρόπου που οι άνθρωποι φροντίζουν το έδαφος, το νερό, τα φυτά και τα ζώα, προκειµένου να 

παράγουν, να προετοιµάζουν και να διανέµουν τρόφιµα και άλλα αγαθά. Αφορούν τον τρόπο µε 

τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν µε τα ζωντανά τοπία, σχετίζονται µεταξύ τους και 

διαµορφώνουν την κληρονοµιά των µελλοντικών γενεών. Οι αρχές της βιολογικής γεωργίας 

χρησιµεύουν για να εµπνεύσουν το βιολογικό κίνηµα µε την πλήρη ποικιλοµορφία του. 

Καθοδηγούν την ανάπτυξη θέσεων, προγραµµάτων και προτύπων από την IFOAM. Επιπλέον, 

παρουσιάζονται µε ένα όραµα της παγκόσµιας υιοθέτησής τους. 

Η βιολογική γεωργία θα πρέπει: 

• να διατηρεί και να ενισχύει την υγεία του εδάφους, των φυτών, των ζώων, του 

ανθρώπου και του πλανήτη ως µία και αδιαίρετη 

• να βασίζεται σε ζωντανά οικολογικά συστήµατα και κύκλους, να συνεργάζεται 

µαζί τους, να τα µιµείται και να βοηθά στη διατήρηση τους 

• να βασίζεται σε σχέσεις που να διασφαλίζουν την ισότητα όσον αφορά το κοινό 

περιβάλλον και τις ευκαιρίες ζωής 

• να διαχειρίζεται µε προληπτικό και υπεύθυνο τρόπο για την προστασία της υγείας 

και της ευηµερίας των σηµερινών και µελλοντικών γενεών και του περιβάλλοντος 

Σήµερα, περισσότερες από 100 χώρες υποστηρίζουν δηµόσια βιολογικά πρότυπα (Seufert 

et al., 2017). Επιπλέον, υπάρχουν πολλά ιδιωτικά βιολογικά πρότυπα. Τα κυβερνητικά και 

ιδιωτικά πρότυπα βασίζονται συνήθως στα σε αυτά που έχει εκπονήσει η ∆ιεθνής Οµοσπονδία 

Βιολογικής Γεωργικής Κίνησης (IFOAM) (http://www.ifoam.bio/en). Ως εκ τούτου, τα 
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περισσότερα βιολογικά πρότυπα είναι παρόµοια, αν και µπορούν να διαφέρουν σε συγκεκριµένες 

λεπτοµέρειες. 

Τα βιολογικά πρότυπα καλύπτουν, µεταξύ άλλων, διάφορους τοµείς όπως η καλλιέργεια, 

η κτηνοτροφία, η συλλογή άγριων ζώων, η µελισσοκοµία, η υδατοκαλλιέργεια και η 

επεξεργασία. Τα πρότυπα περιλαµβάνουν δραστηριότητες που απαγορεύονται ή περιορίζονται 

και άλλες δραστηριότητες που απαιτούνται ή συνιστώνται (πίνακας 1). Οι ακρογωνιαίοι λίθοι των 

συστηµάτων βιολογικής παραγωγής είναι η ισορροπηµένη εναλλαγή καλλιεργειών µε όσπρια, η 

ανακύκλωση θρεπτικών συστατικών (π.χ. µέσω µικτής γεωργίας) και η χρήση βιολογικών 

λιπασµάτων. Η χρήση συνθετικών λιπασµάτων και χηµικών φυτοφαρµάκων απαγορεύεται. Στη 

ζωική παραγωγή, τα ζώα πρέπει να τρέφονται µε βιολογικές ζωοτροφές, κατά προτίµηση από την 

ίδια εκµετάλλευση, και να διαθέτουν επαρκή χώρο και πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους. 
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  Γεωργική παραγωγή Κτηνοτροφία 

 

Απαγορευµένες 

δραστηριότητες 

• Χρήση συνθετικού λιπάσµατος 

• Χρήση χηµικών παρασιτοκτόνων 

• Χρήση γενετικώς 

τροποποιηµένων οργανισµών 

(ΓΤΟ) 

• Χρήση λυµατολάσπης 

• Χρήση αυξητικών ορµονών 

• Προφυλακτική χορήγηση 

αντιβιοτικών 

• Χρήση γενετικώς 

τροποποιηµένων οργανισµών 

Απαιτούµενες 

δραστηριότητες 

• Χρήση βιολογικών σπόρων και 

τοπικά προσαρµοσµένων 

ποικιλιών 

• Χρήση µέτρων για τη βελτίωση 

της γονιµότητας του εδάφους 

(π.χ. αµειψισπορά, βιολογικό 

λίπασµα, έλεγχος διάβρωσης) 

• Έλεγχος παρασίτων / ζιζανίων 

µόνο µέσω µηχανικών / 

βιολογικών / θερµικών µέτρων 

• Σταβλισµός ζώων που 

επιτρέπει φυσική 

συµπεριφορά (π.χ. φυσικό 

φως, επαρκή χώρο) 

• Χρήση βιολογικών 

ζωοτροφών 

• Πρόσβαση σε βοσκότοπους / 

υπαίθριους χώρους 

 

Πίνακας 1: ∆ραστηριότητες που απαγορεύονται και δραστηριότητες που επιτρέπονται στη 

βιολογική γεωργία 

Η συµµόρφωση µε τα βιολογικά πρότυπα επαληθεύεται σε ετήσια βάση µέσω 

επιθεωρήσεων σε αγροκτήµατα που διενεργούνται από διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης 

(Seufert et al., 2017). Για το σκοπό αυτό πρέπει να τηρούνται αρχεία για όλες τις γεωργικές 

δραστηριότητες. Στις ανεπτυγµένες χώρες, η πιστοποίηση µεµονωµένων εκµεταλλεύσεων είναι 

συνηθισµένη. Στις αναπτυσσόµενες χώρες, η πιστοποίηση συχνά βασίζεται σε οµάδες, ιδίως στον 

τοµέα των µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Η πιστοποίηση των «οµάδων επιχειρήσεων» 

µειώνει το κόστος για τους µεµονωµένους αγρότες καθώς και το κόστος συναλλαγής για τους 

πιστοποιούντες και τους αγοραστές (Jena et al., 2012, Meemken et al., 2017). 
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1.2.4. Υιοθέτηση της βιολογικής γεωργίας -  Κόσµος / Ευρώπη/Ελλάδα  

1.2.4.1. Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη 

Ο Σεπτέµβριος του 2015 θα αποτελέσει ορόσηµο για την Αειφόρο Ανάπτυξη καθώς 

αποφασίζονται οι 17 καινούριοι στόχοι της Αειφόρου Ανάπτυξης. Η Ατζέντα 2030 για τη 

Βιώσιµη Ανάπτυξη που εγκρίθηκε από τα Ηνωµένα Έθνη στις 25 Σεπτεµβρίου 2015, θεσπίζει 

ένα παγκόσµιο πλαίσιο για την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης έως το 2030. Περιλαµβάνει µια 

φιλόδοξη δέσµη 17 στόχων βιώσιµης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και 169 συνδεδεµένων στόχων, που θα 

πρέπει να προωθήσουν οι χώρες και τα ενδιαφερόµενα µέρη. Βασικοί άξονές του αποτελούν η 

ανάπτυξη της οικονοµίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019). 

Συγκεκριµένα οι 17 Στόχοι Βιώσιµης Ανάπτυξης επιχειρούν να πετύχουν τα: 

 

1. Μηδενική φτώχεια 

2. Μηδενική πείνα 

3. Καλή υγεία και ευηµερία 

4. Ποιοτική εκπαίδευση 

5. Ισότητα των φύλων 

6. Καθαρό νερό και αποχέτευση 

7. Φτηνή και καθαρή ενέργεια 
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8. Αξιοπρεπής εργασία και οικονοµική ανάπτυξη 

9. Βιοµηχανία, καινοτοµία και υποδοµές 

10. Λιγότερες ανισότητες 

11. Βιώσιµες πόλεις και κοινότητες 

12. Yπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή 

13. ∆ράση για το κλίµα 

14. Ζωή στο νερό 

15. Ζωή στη στεριά 

16. Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσµοί 

17. Συνεργασία για τους στόχους 

Η ΕΕ είχε καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση της Ατζέντας 2030 των Ηνωµένων Εθνών 

για τη βιώσιµη ανάπτυξη και µαζί µε τα κράτη µέλη της έχει δεσµευτεί να είναι πρωτοπόρος και 

στην εφαρµογή της, τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ όσο και υποστηρίζοντας προσπάθειες 

υλοποίησης σε άλλες χώρες, ιδίως σε εκείνες µε τις µεγαλύτερες ανάγκες, µέσω των εξωτερικών 

πολιτικών της. Ο γεωργικός τοµέας και οι αγροτικές περιοχές της ΕΕ είναι ζωτικής σηµασίας για 

την ευηµερία των Ευρωπαίων πολιτών. Ο τοµέας της γεωργίας και των τροφίµων καθιστά την ΕΕ 

έναν από τους µεγαλύτερους παραγωγούς τροφίµων, εγγυάται την επισιτιστική ασφάλεια και 

παρέχει εκατοµµύρια θέσεις εργασίας για τους Ευρωπαίους. 

Οι γεωργοί της ΕΕ είναι επίσης οι κύριοι προστάτες του φυσικού περιβάλλοντος, αφού 

φροντίζουν για τους φυσικούς πόρους του 48 % της γης στην ΕΕ, ενώ οι δασοκόµοι φροντίζουν 

ένα επιπλέον 40 %. Επειδή ο γεωργικός τοµέας έχει µεγάλη σηµασία για την οικονοµία και την 

ανάπτυξη της υπαίθρου δίνεται ιδιαίτερη σηµασία µέσα από την αναφορά του στους εν λόγω 

στόχους της Βιώσιµης Ανάπτυξης. Μάλιστα στο 2ο στόχο που αφορά την πάταξη της πείνας, την 

επίτευξη επισιτιστικής ασφάλειας, τη βελτίωση της διατροφής αλλά και την προώθηση µιας 
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βιώσιµης γεωργίας γίνεται αναφορά στο ότι µέχρι το 2030 πρέπει να εξασφαλιστούν πιο βιώσιµα 

συστήµατα παραγωγής τροφίµων και να εφαρµοστούν πιο ανθεκτικά συστήµατα αγροτικής 

παραγωγής. Αυτά τα συστήµατα παραγωγής είναι αναγκαίο να αυξάνουν την παραγωγικότητα 

και την παραγωγή αλλά ταυτόχρονα να διατηρούν το οικοσύστηµα και να ενισχύουν την 

ικανότητα προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, τις ακραίες καιρικές συνθήκες, πληµµύρες και 

άλλες καταστροφές και γενικά να προωθούν πρακτικές που να βελτιώνουν την ποιότητα του 

εδάφους. Ο 13ος Στόχος Βιώσιµης Ανάπτυξης αναφέρεται σε επείγουσες δράσεις για την 

καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής και των επιπτώσεών της δίνοντας κίνητρο για την 

ενσωµάτωση αντίστοιχων δράσεων στα πλαίσια εθνικών στρατηγικών και πολιτικών. 

Τα κράτη µέλη συνεχίζουν να στηρίζουν τη βιολογική γεωργία ως σύστηµα µε χαµηλή 

εισροή φυτοφαρµάκων και ο αριθµός των βιολογικών γεωργικών εκµεταλλεύσεων αυξάνεται 

συνεχώς. Για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις σχετικά µε το περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία, 

να ικανοποιηθεί η καταναλωτική ζήτηση και να µειωθεί το µερίδιο των εισαγωγών, είναι 

σηµαντικό να αυξηθούν σηµαντικά οι εκτάσεις βιολογικής καλλιέργειας. 

1.2.4.2. Κυκλική γεωργία 

Η κυκλική γεωργία είναι µια συλλογική αναζήτηση από τους αγρότες, τους 

ενδιαφερόµενους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους επιστήµονες και τους ερευνητές για τον βέλτιστο 

συνδυασµό οικολογικών αρχών µαζί µε τη σύγχρονη τεχνολογία, µε νέες εταιρικές σχέσεις, νέα 

οικονοµικά µοντέλα και αξιόπιστες κοινωνικές υπηρεσίες. ∆εν επικεντρώνεται µόνο στις καλές 

αποδόσεις και την εξοικονόµηση πόρων και ενέργειας, αλλά υπογραµµίζει επίσης τη σηµασία της 

όσο το δυνατόν µικρότερης πίεσης στο περιβάλλον, στη φύση και στο κλίµα. 

Η κυκλική γεωργία σηµαίνει ότι διατηρούµε τα υπολείµµατα της γεωργικής βιοµάζας και 

της επεξεργασίας τροφίµων στο πλαίσιο του συστήµατος τροφίµων ως ανανεώσιµες πηγές. Με το 

να εξοικονοµούµε πολύ περισσότερους πόρους και να σπαταλάµε λιγότερη βιοµάζα, απαιτούνται 

λιγότερες εισαγωγές, όπως χηµικά λιπάσµατα και αποµακρυσµένες ζωοτροφές. Αυτό σηµαίνει 

ότι η διαθεσιµότητα των κυκλικών πόρων θα καθορίσει την παραγωγική ικανότητα και τις 

προκύπτουσες επιλογές κατανάλωσης. 
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Οι κλειστοί κύκλοι θα είναι το νέο µοντέλο στο οποίο βασίζεται η µελλοντική γεωργία. 

Το µοντέλο δεν θα είναι περιοριστικό. θα αποτελέσει ένα νέο παράδειγµα που παρέχει την 

ελευθερία για ένα ευρύ φάσµα µοντέλων εταιρειών και µοντέλων κερδών και φυσικά, θα 

προσαρµοστεί στο κοινωνικό και οικολογικό περιβάλλον, ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα των 

πόρων, των αγορών και των επιλογών αγοράς. Εν ολίγοις, θα υπάρχει ένα ευρύ φάσµα 

δραστηριοτήτων που ποικίλλουν από εντατικές έως εκτεταµένες, µικρές έως µεγάλες, χαµηλής 

τεχνολογίας και υψηλής τεχνολογίας. 

1.2.4.3. Αγορά βιολογικών προϊόντων και καλλιεργήσιµες εκτάσεις παγκοσµίως  

Τα τελευταία χρόνια, η παγκόσµια έκταση πιστοποιηµένης βιολογικής γεωργίας έχει 

αυξηθεί σηµαντικά, από 15 εκατοµµύρια εκτάρια το 2000 σε 69,8 εκατοµµύρια εκτάρια το 2017 

(Εικόνα 1) (Willer H. & Lernoud J. , 2019). Οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις στην Ωκεανία φτάνουν 

τα 35,9 εκατοµµύρια εκτάρια, στην Ευρώπη 14,6 εκατοµµύρια εκτάρια και στη Λατινική 

Αµερική 8 εκατοµµύρια εκτάρια (Εικόνα 2). Ωστόσο, το 2017 η βιολογική γεωργία 

αντιπροσώπευε µόνο το 1,4% της συνολικής γεωργικής γης παγκοσµίως µε αύξηση της 

βιολογικής γης επιπλέον 11,7 εκατοµµύρια εκτάρια από το 2016. Με σχεδόν 35,6 εκατοµµύρια 

εκτάρια, η Αυστραλία είναι η χώρα µε τη µεγαλύτερη πιστοποιηµένη βιολογική περιοχή. Το 

µεγαλύτερο µέρος της βιολογικής περιοχής στην Αυστραλία είναι εκτεταµένα, υπό διαχείριση 

λιβάδια. Άλλες χώρες µε σχετικά µεγάλες βιολογικές περιοχές είναι η Αργεντινή, η Κίνα, η 

Ισπανία και οι Ηνωµένες Πολιτείες (Εικόνα 2). Από το 1999 έως το 2017 η αύξηση της 

βιολογικής γης ήταν 533%. 
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Εικόνα 1: Η Βιολογική Γεωργία παγκοσµίως το 2017 (Πηγή: Kαταµέτρηση FiBL 2019) 

 

Ο αριθµός το βιοκαλλιεργητών αυξάνεται διαρκώς και το 2017 έφταναν τα 2,9 

εκατοµµύρια. Ποσοστό αυξηµένο κατά 4,7 % σε σχέση µε το 2016. Ενώ το µεγαλύτερο µερίδιο 

της παγκόσµιας βιολογικής έκτασης βρίσκεται στις ανεπτυγµένες χώρες, το µεγαλύτερο µέρος 

των βιοκαλλιεργητών ζουν στις αναπτυσσόµενες χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της 

Λατινικής Αµερικής. Οι χώρες µε τον µεγαλύτερο αριθµό βιοκαλλιεργητών είναι η Ινδία 

(835.000 βιοκαλλιεργητές), η Ουγκάντα (210.352 βιοκαλλιεργητές) και το Μεξικό (210.000 

βιοκαλλιεργητές). Οι βιοκαλλιεργητές στις αναπτυσσόµενες χώρες παράγουν κυρίως 

παραδοσιακές εξαγωγικές καλλιέργειες, όπως ο καφές και το τσάι (Willer & Lernoud, 2017).  
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Εικόνα 2: Η οργανική καλλιεργήσιµη γη το 2017 παγκοσµίως. Πηγή: Kαταµέτρηση FiBL 2019  

 

Σε συµφωνία µε την αύξηση της παγκόσµιας έκτασης βιολογικών εκτάσεων, αυξήθηκαν 

επίσης οι πωλήσεις βιολογικών προϊόντων. Οι παγκόσµιες πωλήσεις βιολογικών προϊόντων 

λιανικής έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα τελευταία χρόνια και φτάνουν τα 90 δισεκατοµµύρια € το 

2017. Η ζήτηση για βιολογικά προϊόντα συγκεντρώνεται στη Βόρεια Αµερική (42 

δισεκατοµµύρια €) και την Ευρώπη µε πρωταγωνίστριες χώρες τη Γερµανία (10 δισεκατοµµύρια 

€) και τη Γαλλία (7,9 δισεκατοµµύρια €). Ακολουθεί η Κίνα µε 7,6 δισεκατοµµύρια € (Εικόνα 3). 

Το 13,3 % της αγοράς τροφίµων της ∆ανίας  είναι βιολογικής προέλευσης. 



 

 

 35 

 

 

Εικόνα 3: Οι βιολογικές πωλήσεις λιανικής το 2017 παγκοσµίως Πηγή: Kαταµέτρηση FiBL 2019  
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Σχήµα 1: Κατανοµή των κυριότερων τύπων χρήσης γης ανά περιοχή 2017 Πηγή:Kαταµέτρηση 

FiBL 2019  

1.2.4.4. Αγορά βιολογικών προϊόντων και καλλιεργήσιµες εκτάσεις στην Ευρώπη 

Οι πολίτες εκτιµούν ολοένα και περισσότερο την αξία των τροφίµων που παράγονται µε 

ευρύτερα οφέλη για την κοινωνία, όπως είναι τα βιολογικά προϊόντα, τα προϊόντα µε 

γεωγραφικές ενδείξεις, τα συστήµατα τοπικής παραγωγής τροφίµων µε χαµηλότερο αποτύπωµα 

άνθρακα, καθώς και τις καινοτόµες λύσεις χαµηλών εκποµπών για τα τρόφιµα. Η βιολογική 

γεωργία, µε έµφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων, 

σηµειώνει σταθερή αύξηση σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ από το 2005 και αναµένεται να 

συνεχίσει να αυξάνεται. Η βιολογική γεωργία ακολουθεί ανοδική τάση στην ΕΕ, καθώς η 

συνολική γεωργική έκταση που καλύπτει σχεδόν διπλασιάστηκε από το 2005 έως το 2016 (σχήµα 

2) (Eurostat, 2018). 
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Σχήµα 2:  Έκταση βιολογικής γεωργίας, % των χρησιµοποιούµενων γεωργικών εκτάσεων. 

Πηγή:Eurostat 

Το ποσοστό της συνολικής γεωργικής έκτασης που χρησιµοποιείται για τη βιολογική 

γεωργία σχεδόν διπλασιάστηκε από το 2005 έως το 2017, από 3,6 % σε 7,0 %. Πιο συγκεκριµένα: 

η συνολική έκταση βιολογικής γεωργίας στην ΕΕ των 28 (δηλαδή οι εκτάσεις που είχαν 

µετατραπεί πλήρως και οι εκτάσεις υπό µετατροπή) ήταν σχεδόν 12 εκατοµµύρια εκτάρια το 

2016. Η αξία της λιανικής αγοράς βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ ανήλθε σε 30,7 δισ. € το 2016, 

ενώ οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 12 % µεταξύ του 2015 και του 2016. 
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Σύντοµη περιγραφή: Ο δείκτης µετρά το µερίδιο της συνολικής χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης 

(ΧΓΕ) που καταλαµβάνει η βιολογική γεωργία (υφιστάµενες εκτάσεις βιολογικής καλλιέργειας και περιοχές που 

βρίσκονται σε διαδικασία µετατροπής). Η γεωργία αναγνωρίζεται ως βιολογική εάν συµµορφώνεται µε τον 

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου, ο οποίος θέσπισε ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο για τη βιολογική 

παραγωγή καλλιεργειών και ζώων και για την επισήµανση, τη µεταποίηση και την εµπορία βιολογικών προϊόντων, 

καθώς και για τη ρύθµιση των εισαγωγών βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ. Οι λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή 

του παρόντος κανονισµού καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής. 

Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

(μεταβαλλόμεν

η σύνθεση) 

2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  

ΕΕ (28 χώρες) :  :  :  :  :  :  :  :  

5.6

4  

5.7

0  

5.7

8  

6.2

0  6.68  

7.03 

ε          

Βέλγιο 1.5  1.6  2.1  1.7  1.7  1.7  2.1  2.4  2.6  3  3.6  4.1  4.48  4.67  5.00  5.17  5.80  6.28  

Βουλγαρία :  :  :  :  :  

0,2 

e  0.1  0.3  0.3  0.2  0,5  0,5  0,76  1.13  0,96  2.37  3.20  2.72  

Τσεχία :  :  :  7  7.2  7.1  7.2  8.2  9  

10.

6  

12.

4  

13.

1  

13.2

9  

13.4

7  

13.4

4  

13.6

8  

14.0

0  

14.0

9 r  

Δανία 5.9  6.3  6.5  6.3  5.8  4.9  5.1  5 ε  5.6  5.9  6.1  6.1  7.31  6.44  6.25  6.33  

7,81 

r  8.60  

Γερμανία 3.2  3.7  4.1  4.3  4.5  4.7  4.9  5.1  5.4  5.6  5.9  6.1  5.76  6.04  6.18  6.34  6.82  6.82  

Εσθονία :  :  :  :  

7.2 

e  7.2  9.6  8.7  9.6  11  

12.

8  

14.

1  

14.8

6  

15.6

5  

15.9

6  

15.6

8  

18.0

2  

19.6

0  

Ιρλανδία 0.6  0.7  0.7  0.7  0.7  0.8  0,9  1  1  1.1  

1.1 

e  

1.1 

e  1.16  1.20  1.16  1.65  1.72  1.66  

Ελλάδα 

0,7 

e  

0,7 

e  2  6.4  6.5  7.6  7.6  7  7.8  8.5  8.4  5.2  

9.01 

r  

7,36 

r  

6.72 

r  

7,70 

r  

6.50 

r  7.96  

Ισπανία 1.5  1.9  2.6  2.9  

2.9 

e  3.1  3.7  4  5.3  6.6  

6.7 

e  7.5  7.49  6.85  7.26  8.24  8.48  8.73  

Γαλλία 1.2  1.4  1.7  1.9  1.8  1.9  1.7  1.9  2  1.9  2.9  3.4  3.55  3.66  3.87  4.54  

5.29 

r  5.99  

Κροατία :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  2.40  3.13  4.03  4.94  6.05  6.46  

Ιταλία 6.7  8  7.6  7  6.4  7.3  

7.9 

e  7.9  7.5  

8.1 

e  8.6  8.4  9.30  

10.6

0  

10.9

1  

11.7

9  

13.9

9 r  

14,8

6 e  

Κύπρος :  :  :  :  0.6  1  1.2  1.5  

1.6 

e  2.6  

2.8 

e  

2.9 

e  3.38  4.03  3.63  3.72  4.94  4.57  

Λατβία :  :  :  :  1.6  6.8  9.4  8.1  8.9  8.7  9.2  

10.

1  

10.6

3  9.89  

10.8

6  

12.2

9  

13.4

2  

13.9

2  

Λιθουανία :  :  :  :  1.4  2.3  3.5  4.5  4.6  4.8  5.2  5.4  5.51  5.74  5.57  7.11  7.50  7.98  

Λουξεμβούργο 0.8  1.6  2.2  2.3  2.5  

2.4 

e  

2.4 

e  2.6  2.7  

2.7 

e  

2.8 

e  

2.8 

e  3.14  3.39  3.43  3.21  

3,47 

r  4.15  

Ουγγαρία :  :  1.6  2  2.3  2.2  2.1  1.8  2.1  2.4  2.4  2.3  2.45  2.45  2.34  2.43  3.48  3.73  

Μάλτα :  :  :  :  0  0.1  0.2  0,3 0.4 0,5 0.2  0,2 0,32  0,06  0,29  0,25  0.21  0,35  
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e  e  e  e  

Ολλανδία 1.6  1.9  2.2  2.2  2.5  2.5  2.5  2.5  2.6  2.6  2.5  2.5  2.61  2.65  2,67  2,67  2.91  3.14  

Αυστρία 

13.

8  

14.

0  

14.

5  

15.

4  

16.

0  

16.

7  

16.

7  

17.

0  

17.

4  

18.

5  

19.

5  

19.

6  

18.6

2  

18.4

0  

19.3

5  

20.3

0  

21.2

5  

23.3

7  

Πολωνία :  :  :  0.2  0,5  1  1  1.8  2  2.3  3.3  4.1  4.51  4.65  4.56  4.03  3.72  

3,41 

r  

Πορτογαλία 1.2  2  2.1  3.2  5.6  6.2  7.2  6.3  5.7  4.3  5.8  6.1  5.48  5.31  5.74  6.52  6.75  7.04  

Ρουμανία :  :  :  :  :  

0,7 

e  0.8  1  1  1.2  1.3  1.6  2.10  2.06  2.09  1.77  1.67  1.93  

Σλοβενία :  :  :  :  4.6  4.6  5.5  5.9  6.1  6.3  6.4  7  7.32  8.07  8.55  8.85  9.12  9.60  

Σλοβακία :  :  :  2.2  2.6  4.6  6.2  6.1  7.3  7.5  9.1  8.6  8.53  8.18  9.37  9.47  9.75  9.90  

Φινλανδία 6.7  6.7  

7.6 

e  7.1  7.2  6.5  6.3  6.6  6.5  7.2  7.4  8.2  8.65  9.07  9.29  9.91  

10.4

7  

11.3

8  

Σουηδία 5.9  6.6  6.8  7.2  7  7  7.2  9.9  

10.

9  

12.

8  

14.

3  

15.

7  

15.7

6  

16.5

0  

16.5

3  

17.1

4  

18.3

0  

19.1

6  

Ηνωμένο 

Βασίλειο 3.3  3.8  4.2  3.9  3.9  3.5  3.4  3.7  4.1  4.2  4.1  3.7  3.41  3.24  3.02  2.89  2.82  

2,87 

e  

Ισλανδία :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  0,49  :  1.41  :  0,44  

Νορβηγία 2  2.6  3.1  3.7  3.9  4.2  4.3  4.7  5.1  

5.5 

e  :  :  5.57  5.23  5.05  4.83  4.85  

4,79 

e  

Ελβετία :  :  :  :  :  11  :  :  :  :  :  :  

11.5

7 r  

12,1

9 r  

12,7

3 r  

13.0

6 r  

13.5

3  

14.4

5  

Μαυροβούνιο :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  

1,36 

p  

1.09 

p  

Βόρεια 

Μακεδονία :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  0.82  0,79  0.17  0,26  0,25  

Σερβία :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  0.23  0,27  0,44  0,41  0,39  

Τουρκία :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  1.34  1.34  1.39  

1,48 

e 

 

Πίνακας 2: Συνολική χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση στην ΕΕ 2000-2017 Πηγή : Στατιστική 

Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) 

 

Αναλύοντας τους βασικούς δείκτες του πίνακα 2, που αφορά στοιχεία του 2017, η 

οργανική γη σε εκτάρια στην Ευρώπη το 2017 έφτανε τα 14,6 εκατοµµύρια ενώ στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση ήταν 12,8 εκατοµµύρια εκτάρια. Η βιολογική καλλιέργεια αποτελεί το 2,9% της 

συνολικής καλλιεργήσιµης γης της Ευρώπης και το 7,2 % της ΕΕ. Οι τρεις χώρες µε τις 

µεγαλύτερες βιολογικές εκτάσεις είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ισπανία (2,1 εκατοµµύρια 

εκτάρια), η Ιταλία (1,9 εκατοµµύρια εκτάρια)  και η Γαλλία (1,7 εκατοµµύρια εκτάρια). 
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Από το σύνολο της καλλιεργήσιµης βιολογικής γης (12,8 εκατοµµύρια εκτάρια)  5,7 

εκατοµµύρια εκτάρια είναι µόνιµα βοσκοτόπια (λιβάδια ή βοσκοτόπια για εκτροφή ζώων),  5,5 

εκατοµµύρια εκτάρια είναι καρποί αρόσιµης γης όπως δηµητριακά, φρέσκα λαχανικά, νωπές 

ζωοτροφές και βιοµηχανικοί καρποί και τέλος 1,4 εκατοµµύρια εκτάρια είναι µόνιµες 

καλλιέργειες όπως οπωροφόρα δέντρα, αµπελώνες, µούρα και ελαιώνες.  

Τα είδη µόνιµης καλλιέργειας στην µε τις µεγαλύτερες εκτάσεις στην ΕΕ είναι οι ελιές 

(0,5 εκατοµµύρια εκτάρια), τα σταφύλια (0,3 εκατοµµύρια εκτάρια) και  οι ξηροί καρποί (0,5 

εκατοµµύρια εκτάρια). Με µεγαλύτερες εκτάσεις αυτών να συναντάµε στην Ισπανία και την 

Ιταλία.  

Οι βιοκαλλιεργητές στη Ευρώπη είναι 397.509 και στην ΕΕ 305.394. Οι περισσότεροι είναι στην 

Τουρκία (75.067), την Ιταλία (66.773) και την Ισπανία 37.712 (Εικόνα 4). 
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Εικόνα 4: Ευρώπη και Ευρωπαϊκή Ένωση: Κύριοι δείκτες 2017. Πηγή: FiBL-AMI survey 2019 

Στην Ευρώπη, οι µεγαλύτερες βιολογικές αγορές όσον αφορά τις συνολικές λιανικές 

πωλήσεις είναι η Γερµανία, η Γαλλία και η Ιταλία (Εικόνα 4). Ωστόσο, όσον αφορά τις κατά 

κεφαλήν δαπάνες για βιολογικά προϊόντα, οι κυριότερες χώρες είναι η Ελβετία (288 €), η ∆ανία 
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(278 €) και η Σουηδία (237€). Στις περισσότερες αναπτυσσόµενες χώρες, η ζήτηση για βιολογικά 

προϊόντα είναι αµελητέα, αν και αυξάνεται σε ορισµένα τµήµατα υψηλού εισοδήµατος του 

πληθυσµού. Οι φτωχοί άνθρωποι δύσκολα µπορούν να αντέξουν οικονοµικά τα βιολογικά 

προϊόντα λόγω των σηµαντικά υψηλότερων τιµών. Κατά µέσο όρο, τα βιολογικά προϊόντα 

προσφέρονται κατά 50% υψηλότερα από τα συµβατικά προϊόντα, αντανακλώντας το υψηλότερο 

κόστος παραγωγής, επεξεργασίας και διανοµής (Seufert et al., 2017). Οι διαφορές τιµών µεταξύ 

βιολογικών και συµβατικών τείνουν να είναι πιο έντονες για τα ζωικά προϊόντα από ότι για τα 

φρούτα, τα λαχανικά και τα µεταποιηµένα τρόφιµα (Carlson & Jaenicke, 2016). 

 

Σχήµα 3: Η βιολογική αγορά τροφίµων το 2016. Πηγές:EPRS, Eurostat, Eυρωβαρόµετρο   

Η αγορά βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ επεκτείνεται συνεχώς και τώρα η αξία της 

αγγίζει τα 30.7 δις € τον χρόνο (Σχήµα 3). Ωστόσο, αν και η αγορά βιολογικών προϊόντων έχει 

αυξηθεί µε την πάροδο των ετών, εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει περίπου το 7% της συνολικής 

γεωργικής έκτασης. Η διαφορά µεταξύ ζήτησης και παραγωγής καλύπτεται από τον µεγάλο 

αριθµό εισαγωγών σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία των Eurostat, EPRS και Ευρωβαρόµετρο. Οι 

πωλήσεις στον Ευρωπαϊκό χώρο από το 2012 έως το 2016 από €20,8 δισ. έφτασαν στα €30,7 δισ. 

αύξηση 47,7% (Σχήµα 4). 
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Σχήµα 4: Η ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής βιολογικής αγοράς. 

Πηγές:EPRS,Eurostat,Eυρωβαρόµετρο 

1.2.4.5. Αγορά βιολογικών προϊόντων και καλλιεργήσιµες εκτάσεις στην Ελλάδα 

Στη χώρα µας η βιολογική γεωργία αρχίζει να εµφανίζεται στα µέσα της δεκαετίας του 80 

από ερασιτέχνες παραγωγούς που κυρίως για περιβαλλοντικούς λόγους έκαναν τις πρώτες 

επαγγελµατικές προσπάθειες. Ξεκίνησαν βιολογική παραγωγή κορινθιακής σταφίδας παραγωγοί 

στο Αίγιο το 1983, καθώς και παραγωγή βιολογικού ελαιόλαδου στη Μάνη, το 1985. Σηµαντικό 

ρόλο σε αυτό το εγχείρηµα και τη διάδοση της βιολογικής γεωργίας έπαιξαν Γερµανοί που 

κατοικούσαν µόνιµα σε παρθένες περιοχές της Πελοποννήσου και έβλεπαν τις δυνατότητες 

παραγωγής και εξαγωγής προϊόντων προς τις χώρες τους. Οι δυσκολίες σε εκείνη την πρώτη 

προσπάθεια ήταν πολλές καθώς δεν υπήρχε επίσηµος φορέας πιστοποίησης, η εσωτερική αγορά 

ήταν ανύπαρκτη και οι εξαγωγές πολύ δύσκολες. Έτσι οι δυνατότητες ήταν µηδαµινές έως την 

επόµενη δεκαετία που ήρθε ο Ευρωπαϊκός Κανονισµός (1991), ιδρύθηκε ο ∆ΗΩ (1993) καθώς 

και ο κανονισµός για τη βιολογική κτηνοτροφία (1999). 
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Κατόπιν ακολούθησαν τα προγράµµατα επιδοτήσεων την περίοδο 2004-2006 µε 

αποτέλεσµα τα αυξηθούν οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις από 389.000 στρ. σε 1.700.000 στρ. και οι 

βιοκαλλιεργητές από 6.186 να εκτοξευτούν στους 23.880. Τα επόµενα έτη λόγω της µικρής 

εµβέλειας των προγραµµάτων παρατηρείται µια σταθεροποίηση των µεγεθών και τα έτη 2010 και 

2011 µια αισθητή µείωση τους. Θεωρείται πως εκτός από την οικονοµική κρίση που επέδρασε 

και επηρέασε και αυτό τον τοµέα, έπαιξε σηµαντικό ρόλο και οι έλλειψη επιδοτήσεων τα επόµενα 

έτη. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ανάπτυξη του κλάδου και αυτό προκύπτει από το ότι : 

• Έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν Περιφερειακοί, Εθνικοί και ∆ιεθνής οργανισµοί για την 

πιστοποίηση, την εποπτεία, τη ρύθµιση και τη συλλογική εκπροσώπηση 

• Αυξάνονται οι πηγές άντλησης πληροφόρησης, οι ενέργειες ενηµέρωσης καθώς και οι 

εκθέσεις βιολογικών προϊόντων 

• Αυξάνεται ο αριθµός των βιοκαλλιεργητών και η έκταση των βιολογικών καλλιεργειών 

• Τα δίκτυα διανοµής µεγαλώνουν και τα σηµεία πώλησης αυξάνονται ραγδαία. Κάθε 

ενδιαφερόµενος καταναλωτής µπορεί να βρει στα ράφια τα εν λόγω προϊόντα και σιγά-σιγά 

και σε µεγάλη ποικιλία.  

Η συνολική βιολογική έκταση στη χώρα µας το 2011 ήταν 2.132,8 χιλ. από τα οποία τα 

56,9 % ήταν καλλιεργήσιµες εκτάσεις και το 43,1% βοσκότοποι και λιβάδια. Η ελαιοκαλλιέργεια 

κάλυπτε συνολικά το 42,8% το καλλιεργούµενων εκτάσεων µε βιολογικά. Από αυτές το 31% 

ήταν ελαιοποιήσιµες και το 11,8% βρώσιµες ελιές. Τα δηµητριακά κάλυπταν µαζί µε το ρύζι το 

22,1%, τα αµπέλια το 4% και οι καρποί για ζωοτροφές το 3,1%. Λαχανικά νωπά το 2,4%, οι 

ελαιούχοι σπόροι το 2,3%, τα αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά το 1,5%, τα εσπεριδοειδή το 

1,5%, τα οπωροφόρα το 1,3% και οι λοιπές καλλιέργειες το 18%.  

Το 2011 για πρώτη φορά παρατηρείται µείωση των καλλιεργήσιµων εκτάσεων κατά -

23% σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. Οι ελιές ελαιοποίησης είχαν µείωση  -10,3%, οι 

βρώσιµες -4,6%,στα δηµητριακά -24%, στο βαµβάκι -13,6%, στα εσπεριδοειδή -7,3%, λοιπές 

καλλιέργειες είχαν µείωση -49,8%. Στα νωπά λαχανικά αντιθέτως υπήρξε αύξηση κατά +27,2%, 

στα οπωροφόρα +56,8%, στους ελαιούχους σπόρους +6,6% και στα αρωµατικά και 

φαρµακευτικά φυτά +0,2%.(Παζαρακιώτης,2011)  

Η βιολογική κτηνοτροφία παρά τις υπάρχουσες δυνατότητες, δεν είναι ανεπτυγµένη 

στη χώρα µας και παρουσίασε φθίνουσα πορεία µεταξύ των ετών 2009 (Παράρτηµα I πίνακας 1) 
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και 2011 (Παράρτηµα I πίνακας 2) η εκτροφή χοίρων µειώθηκε κατά -48%, αιγών κατά -41,7%, 

προβάτων κατά -23% και βοοειδών κατά -20% ενώ υπήρξε αύξηση µόνο στα πουλερικά 

(+24,1%) και στα µελίσσια (+3,9%)  (Παζαρακιώτης, 2011). 

Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων το 2013 

(Παράρτηµα I, πίνακας 3) η συνολική καλλιεργήσιµη έκταση σε πλήρες βιολογικό στάδιο 

ανερχόταν στα 44.028,52 εκτάρια και η έκταση σε µεταβατικό στάδιο 44.398,42 εκτάρια ενώ στο 

σύνολο τους καλλιεργήσιµες εκτάσεις και βοσκότοποι ήταν στο µεν βιολογικό στάδιο 265.077,50 

εκτάρια και στο µεταβατικό στάδιο 118.528,72 εκτάρια. Ενώ το 2016 (Παράρτηµα I, πίνακας 4)  

η συνολική καλλιεργήσιµη έκταση σε πλήρες βιολογικό στάδιο ανερχόταν στα 79.237,71 εκτάρια 

και η έκταση σε µεταβατικό στάδιο 22.928,17 εκτάρια και ενώ στο σύνολο τους καλλιεργήσιµες 

εκτάσεις και βοσκότοποι ήταν στο µεν βιολογικό στάδιο 308.279,44 εκτάρια και στο µεταβατικό 

στάδιο 34.304,96 εκτάρια. Το έτος 2018 η συνολική καλλιεργήσιµη έκταση σε πλήρες βιολογικό 

στάδιο ανερχόταν στα 74,030,04 εκτάρια και η έκταση σε µεταβατικό στάδιο 82.888,15 εκτάρια 

και ενώ στο σύνολο τους καλλιεργήσιµες εκτάσεις και βοσκότοποι ήταν στο µεν βιολογικό 

στάδιο 316.753,47 εκτάρια και στο µεταβατικό στάδιο 175.873,99 εκτάρια. 

Ενδεικτικά οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις µε ελιά στο σύνολο και των δύο τύπων 

(βρώσιµη και ελαιοποιήσιµη) το 2013 ήταν στο πλήρες βιολογικό στάδιο 24.996,98 εκτάρια και 

στο µεταβατικό στάδιο 19.951,60 εκτάρια. Το 2016 ήταν στο πλήρες βιολογικό στάδιο 37.944,65 

εκτάρια και στο µεταβατικό στάδιο 6.807,29 εκτάρια ενώ το έτος 2018 ήταν στο πλήρες 

βιολογικό στάδιο 35.414,9 εκτάρια και στο µεταβατικό στάδιο 14.670,44 εκτάρια 

Οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις µε δηµητριακά στο σύνολο (χωρίς το ρύζι) το 2013 ήταν 

στο πλήρες βιολογικό στάδιο 22.213,98 εκτάρια και στο µεταβατικό στάδιο 20.038,69 εκτάρια. 

Το 2016 ήταν στο πλήρες βιολογικό στάδιο 43.796,99 εκτάρια και στο µεταβατικό στάδιο 

5.343,21 εκτάρια ενώ το έτος 2018 ήταν στο πλήρες βιολογικό στάδιο 23.623,17 εκτάρια και στο 

µεταβατικό στάδιο 21.959,09 εκτάρια. 

Οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις µε εσπεριδοειδή το 2013 στο πλήρες βιολογικό στάδιο 

ήταν 1.202,5 εκτάρια και στο µεταβατικό στάδιο 186,62 εκτάρια. Το 2016 ήταν στο πλήρες 

βιολογικό στάδιο 1.151,75 εκτάρια και στο µεταβατικό στάδιο 324,7 εκτάρια και το 2018 ήταν 

στο πλήρες βιολογικό στάδιο 1.086,84 εκτάρια και στο µεταβατικό στάδιο 724,35 εκτάρια. 

Σε ότι αφορά τη βιολογική κτηνοτροφία οι χοίροι στο σύνολο τους ανέρχονται σε 

4.797 κεφάλια το 2013 (Παράρτηµα I,πίνακας 5), το 2016 (Παράρτηµα I,πίνακας 6),  σε 4.710 
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κεφάλια και το 2018 4.746 κεφάλια. Τα αιγοειδή το 2013 ήταν συνολικά 356.002 κεφάλια, το 

2016 ήταν 326.255 κεφάλια και το 2018 494.031 κεφάλια. Τα πρόβατα το 2013 ήταν συνολικά 

610.489 κεφάλια, το 2016 ήταν 593.999 κεφάλια και το 2018 ήταν 1.299.677 κεφάλια. Τα 

βοοειδή αντίστοιχα ήταν το 2013 71.034 κεφάλια και το 2016 ήταν σύνολο 75.132 κεφάλια και 

το 2018 138.015 κεφάλια. Τα πουλερικά το 2016 ήταν 242.370 κεφάλια και το 2013 δεν 

εµφανίζονται στατιστικά στοιχεία, ενώ το 2018 ήταν 252.280 κεφάλια σύνολο. Τέλος στα 

στατιστικά του 2015 (Παράρτηµα I, πίνακας 7) παρατηρούµε πως η παραγωγή 

υδατοκαλλιέργειας (τσιπούρα + λαβράκι) ήταν 720 τόνοι ενώ το 2016 ήταν 1.130 τόνοι και το 

2018 σύνολο 1.451,5 τόνοι. 

Στην Ελλάδα η βιολογικά καλλιεργούµενη έκταση το 2016 ήταν 342.584 εκτάρια, που 

αναλογεί στο 6,7% της συνολικά καλλιεργούµενης έκτασης. Την περίοδο 2010-2016 οι βιολογικά 

καλλιεργούµενες εκτάσεις αυξήθηκαν στη χώρα µας κατά 1,7%. Το 2018 το σύνολο των 

καλλιεργούµενων εκτάσεων και των βοσκότοπων ανήλθε στα 492.627,46 εκτάρια. 

ΕΤΟΣ 2018 
ΚΩ∆. 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ 
ΣΤΑ∆ΙΟ (ΣΕ 
ΕΚΤΑΡΙΑ) 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 
ΣΤΑ∆ΙΟ 
(ΣΕ 
ΕΚΤΑΡΙΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΣΕ 
ΕΚΤΑΡΙΑ) 

C_00 ΣΥΝΟΛΟ (καλλιεργήσιµες 
εκτάσεις+βοσκοτοποι) 

175.873,99 316.753,47 492.627,46 

C_10 ΣΥΝΟΛΟ (καλλιεργήσιµες εκτάσεις) 82.888,15 74.030,04 156.918,19 

C_101 ∆ηµητριακά-Σύνολο (µε ρύζι) 22.710,61 24.616,93 47.327,54 

C_1011 ∆ηµητριακά-Σύνολο(χωρίς ρύζι) 21.959,09 23.623,17 45.582,26 

C_10111 Σιτάρι-Σύνολο 8.316,12 9.931,19 18.247,31 

C_10112 Σίκαλι 281,05 497,83 778,88 

C_10113 Κριθάρι 4.302,64 4.063,78 8.366,42 

C_10114 Βρώµη 3.342,88 3.992,13 7.335,01 

C_10115 Αραβόσιτος (Καρπός) 4.437,90 3.566,10 8.004 

C_10116 Τριτικάλε 1.278,50 1.572,14 2.850,64 

C_1012 Ρύζι 751,52 993,76 1.745,28 

C_102 Καρποδοτικά φυτά 9.306,19 11.941,23 21.247,42 

  (Ψυχανθή και πρωτεϊνούχες καλλιέργειες)       

C_103 Ριζώδεις καλλιέργειες 16,4 115,82 132,22 

C_1031 Πατάτες 15,12 108,82 123,94 

C_1032 Ζαχαρότευτλα (εκτός από σπόρους) 0,96 0 0,96 

         
C_1039 Άλλες ριζώδεις καλλιέργειες 0,32 7 7,32 

          
C_104 Βιοµηχανικά Φυτά-Σύνολο 6.849,82 4.575,67 11.425,49 

C_1041 Ελαιούχοι καρποί 2.460,89 1.564,21 4.025,10 
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C_1042 Καπνός 95,75 290,78 386,53 

C_1043 Λυκίσκος 0 0 0 

C_1044 Κλωστικά φυτά 2.591,69 1.460,30 4.051,99 

C_1045 Αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά-Βότανα 1.568,41 1.248,77 2.817,18 

C_1049 Άλλα Βιοµηχανικά φυτά 133,08 11,61 144,69 

C_20 Νωπά λαχανικά Πεπόνι, Φράουλες-Σύνολο 793,89 1.097 1.890,89 

C_201 Νωπά λαχανικά 791,66 1.078,46 1.870,12 

C_2013 Καλλιεργούµενα φρούτα 348,96 304,92 653,88 

C_2014 Ρίζες και βολβοί 22,45 184,02 206,47 

  Λαχανικών       

C_2015 Όσπρια 248,33 258,54 506,87 

C_2019 Άλλα λαχανικά 8,85 15,87 24,72 

C_202 Φράουλα 2,23 18,54 20,77 

C_3011 Μήλα 107,58 134,63 242,21 

C_3012 Αχλάδια 41,8 67,23 109,03 

C_3013 Ροδάκινα 39,7 48,7 88,4 

C_3014 Βερύκοκα 37,5 61,16 98,66 

C_3015 Νεκταρίνια 24,99 25,79 50,78 

C_3016 Κεράσια 95,32 53,85 149,17 

C_3017 ∆αµάσκηνα 42,57 35,68 78,25 

C_302 Μούρα 183,54 166,56 350,1 

C_303 Ξηροί καρποί 237,42 347,2 584,62 

C_304 Υποτροπικά φυτά 252,53 563,99 816,52 

C_305 Εσπεριδοειδή 724,35 1.086,84 1.811,19 

C_306 Αµπέλι – Σύνολο 1.030,73 3.393,19 4.423,92 

C_307 Ελιά – Σύνολο 14.670,44 35.414,90 50.085,34 

C_309 Άλλες πολυετείς καλλιέργειες 33,01 36,16 69,17 

 

Πίνακας 3: Στατιστικά Βιολογικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης  το 2018 στην Ελλάδα. 

Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων (ΥΑΑ&Τ)  

1.2.5. Σύγκριση βιολογικής γεωργίας µε συµβατική 

Η χρήση βιολογικής σήµανσης και λογότυπου στην ΕΕ στα είδη διατροφής εγγυάται ότι 

τηρούνται οι κανόνες βιολογικής παραγωγής της ΕΕ. Είναι υποχρεωτικό για προσυσκευασµένα 

τρόφιµα. Αυτό σηµαίνει πως στην περίπτωση των µεταποιηµένων τροφίµων, τουλάχιστον το 95% 

των συστατικών γεωργικής προέλευσης του προϊόντος είναι βιολογικά. Τα σούπερ µάρκετ και 
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άλλες υπηρεσίες λιανικού εµπορίου µπορούν να χρησιµοποιούν την σήµανση «βιολογικό» µόνο 

εάν τηρούν τους σχετικούς κανόνες.  

Πολλοί καταναλωτές πλούσιων χωρών θεωρούν ότι τα βιολογικά τρόφιµα είναι πιο 

υγιεινά και η βιολογική γεωργία είναι περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον από τις 

συµβατικές γεωργικές µεθόδους (Σχήµα 5). Αυτά τα οφέλη επηρεάζουν τις πολιτικές για τα 

τρόφιµα και τη γεωργία. Μερικές φορές η βιολογική γεωργία προωθείται ως παράδειγµα για τη 

βιώσιµη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια. Όσον αφορά τις επιπτώσεις στην υγεία, δεν 

µπορούν να εξαχθούν σαφή συµπεράσµατα. Παρόλο που µερικές µελέτες δείχνουν διαφορές 

µεταξύ της χηµικής σύνθεσης των βιολογικών και των συµβατικών τροφίµων, άλλες δεν έχουν 

και όπου διαπιστώνονται διαφορές, είναι µικρές και µπορεί να µην είναι κλινικά σχετικές. Όσον 

αφορά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και το κλίµα, η βιολογική γεωργία είναι λιγότερο 

ρυπογόνος από τη συµβατική γεωργία όταν οι επιπτώσεις µετριούνται ανά µονάδα εδάφους αλλά 

όχι όταν µετρούνται ανά µονάδα παραγωγής. Καθώς η ζήτηση για τρόφιµα και γεωργικά 

προϊόντα είναι υψηλή και αυξάνεται, η έκφραση των περιβαλλοντικών και κλιµατικών 

επιδράσεων ανά µονάδα παραγωγής φαίνεται πιο σχετική από µια παγκόσµια προοπτική. 
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Σχήµα 5: Γνώµη Ευρωπαίων πολιτών για τα βιολογικά προϊόντα. Πηγές:EPRS, Eurostat, 

Eυρωβαρόµετρο   

Ο λόγος για τον οποίο η βιολογική γεωργία είναι περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον 

από τη συµβατική γεωργία ανά µονάδα εδάφους, αλλά όχι ανά µονάδα παραγωγής είναι η 

χαµηλότερη µέση απόδοση που επιτυγχάνεται µε τη βιολογική γεωργία. Οι απαγορεύσεις των 

συνθετικών λιπασµάτων, των φυτοφαρµάκων και των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών 

(ΓΤΟ) στη βιολογική γεωργία καθιστούν τη διατροφή των φυτών και τον έλεγχο των παρασίτων 

πιο δύσκολη και συχνά λιγότερο αποτελεσµατική. Μέχρι στιγµής, η βιολογική γεωργία 

αντιπροσωπεύει µόνο το 1% της παγκόσµιας γεωργικής γης. Λόγω των υψηλότερων απαιτήσεων 

γνώσης στη βιολογική γεωργία, οι παρατηρούµενες σήµερα διαφορές απόδοσης µεταξύ 

βιολογικών και συµβατικών µεθόδων ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω, εάν ένας µεγαλύτερος 
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αριθµός γεωργών µεταβεί σε βιολογικές πρακτικές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες 

χώρες, όπου οι µικροκαλλιεργητές τείνουν να έχουν σχετικά χαµηλά επίπεδα εκπαίδευσης και 

περιορισµένη πρόσβαση στη γεωργική κατάρτιση. 

Μέσες αποδόσεις βιολογικής καλλιέργειας σε σύγκριση µε τις συµβατικές αποδόσεις 

(αποτελέσµατα από παγκόσµιες µετα-αναλύσεις) 

 

Meta-analyses (Μετα-αναλύσεις) 

Καλλιέργεια Seufert et al. 
(2012) 

de Ponti et al. 
(2012) 

 

Ponisio et al. 
(2015) 

Σιτηρά −26% −21% −22% 

Ρίζες και κόνδυλοι ∆εν περιλαµβάνονται −26% −29% 

Ελαιούχοι σπόροι −11% −26% −12% 

Όσπρια  −10% −12% −15% 

 Φρούτα −3% −28% −8% 

 Λαχανικά −33% −20% −13% 

Όλες οι καλλιέργειες −25% −20% −19% 

 

Πίνακας 4: Μέσες αποδόσεις βιολογικής καλλιέργειας σε σύγκριση µε τις συµβατικές αποδόσεις 

Πολλές επιστηµονικές αναλύσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία χρόνια 

φανερώνουν µεγάλη διαφορά στις αποδόσεις µεταξύ των βιολογικών και των συµβατικών 

καλλιεργειών. Οι τρεις επιστηµονικά πιο αυστηρές µετα-αναλύσεις των συγκρίσεων βιολογικών 

συµβατικών καλλιεργειών έχουν δηµοσιευθεί τα τελευταία χρόνια (de Ponti et al., 2012, Ponisio 

et al., 2015, Seufert et al., 2012). Τα αποτελέσµατα αυτών των αναλύσεων συνοψίζονται στον 

Πίνακα 4.. 

Τα χάσµατα απόδοσης (Πίνακας 4) υποδηλώνουν ότι απαιτείται περισσότερη γη για την 

παραγωγή της ίδιας ποσότητας παραγωγής µε βιολογικές µεθόδους. Η επέκταση της γεωργικής 

παραγωγής σε φυσικούς οικοτόπους θα οδηγούσε σε πρόσθετες εκποµπές αερίων του 

θερµοκηπίου και σε απώλειες στη βιοποικιλότητα. Ανάλογα µε το πλαίσιο, αυτές οι έµµεσες 

συνέπειες στην αλλαγή της χρήσης γης θα µπορούσαν να αντισταθµίσουν τις θετικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιολογικής γεωργίας ανά µονάδα εδάφους. Στο πλαίσιο αυτό, η 
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βιολογική γεωργία δεν αποτελεί το παράδειγµα της αειφόρου γεωργίας και της επισιτιστικής 

ασφάλειας. Η εκτεταµένη αναβάθµιση των µεθόδων βιολογικής παραγωγής θα συνεπαγόταν 

επίσης σηµαντικές αυξήσεις των τιµών παραγωγής, καθιστώντας έτσι τα τρόφιµα λιγότερο 

προσιτά για τους φτωχούς καταναλωτές στις αναπτυσσόµενες χώρες. 

Οι τιµές που καταβάλλουν οι καταναλωτές για τα βιολογικά προϊόντα είναι υψηλότερες 

από εκείνες των συµβατικών, και ενίοτε πολύ υψηλότερες. Η διαφορά τιµής επηρεάζεται τόσο 

από τη ζήτηση των καταναλωτών όσο και από τις διαφορές στο κόστος µεταποίησης και 

διανοµής. Οι αναφερόµενες προσαυξήσεις των τιµών ποικίλλουν σηµαντικά µεταξύ µελετών και 

ειδών τροφίµων, και µόνο ένα τµήµα της προσαύξησης αυτής εισπράττεται από τους 

παραγωγούς. 

1.2.6. Μετάβαση από συµβατική σε βιολογική γεωργία 

Οι λόγοι για τη µετατροπή στη βιολογική γεωργία έχουν µελετηθεί σε ορισµένες 

περιπτώσεις. Ωστόσο, η υποκείµενη λογική που παρακινεί τη συµπεριφορά δεν γίνεται πάντα 

σαφής. Στόχος των µελετών που έχουν γίνει κατά καιρούς είναι να παράσχουν µια λεπτοµερή 

εικόνα της λήψης αποφάσεων των αγροτών και να εξηγήσουν την επιλογή µεταξύ βιολογικής και 

συµβατικής διαχείρισης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Μία από αυτές διεξήχθη στην Αυστρία 

στην περιοχή Weinviertel, και µε συνεντεύξεις σε 21 παραγωγούς προσπάθησε να δώσει την 

απάντηση. 

∆ιάφορες µελέτες έχουν διερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν τα κίνητρα των 

αγροτών για τη συµµετοχή τους σε γεωργοπεριβαλλοντικά προγράµµατα εν γένει, και την 

υιοθέτηση της βιολογικής γεωργίας ειδικότερα. Οι περισσότερες από αυτές τις µελέτες 

λαµβάνουν µια κανονιστική προσέγγιση µέσω ερευνών, δηλαδή επίσηµων ερωτηµατολογίων, 

συµπεριλαµβανοµένων των χαρακτηριστικών των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και των γεωργών 

και επιτρέποντας στους γεωργούς να επιλέγουν σηµαντικά εµπόδια στη µετατροπή από έναν 

προκαθορισµένο κατάλογο (Schulze Pals, 1994, Häfliger and Maurer, 1996, Freyer, 1998, Burton 

et αl., 1999, Drake et al., 1999; Hollenberg et al., 1999, Kirner and Schneeberger, 2000, Rämisch, 

2001, Schneeberger and Kirner, 2001, Schneider, 2001, Schneeberger et al., 2002). 
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 Η προσέγγιση αρχίζει µε την παραδοχή ότι διάφοροι γεωργοί καθορίζουν και υλοποιούν 

τους στόχους τους και τις πρακτικές διαχείρισης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων βάσει 

διαφορετικών κριτηρίων, τα ενδιαφέροντα, τις εµπειρίες και τις προοπτικές. Ωστόσο, 

αναπόφευκτα, η συµπεριφορά θα συνδέεται µε τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της οικονοµίας 

στην οποία λειτουργεί οποιοσδήποτε συγκεκριµένος γεωργός, τη γεωργική πολιτική, τη 

διαµόρφωση της αγοράς και το σχεδιασµό της τεχνολογίας. Πράγµατι, υπάρχει µια αυξανόµενη 

αναγνώριση της πολύπλοκης αλληλεπίδρασης µεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων 

(Falconer, 2000). Οι αγρότες πρέπει εποµένως να µη θεωρούνται ως παθητικοί αποδέκτες 

κυβερνητικών προγραµµάτων, ούτε πως ακολουθούν απλώς καθορισµένους κανόνες ή 

συµβάσεις. Κατά την εκµαίευση των κριτηρίων στη συγκεκριµένη έρευνα, ελήφθη µέριµνα ώστε 

τα κριτήρια λήψης αποφάσεων να προέρχονται από τις εµπειρίες των γεωργών και όχι από τις 

απόψεις του ερευνητή. 

Η περιοχή που επιλέχθηκε για τη µελέτη είναι το Weinviertel, µια περιοχή στη 

Βορειοανατολική Αυστρία. Κριτήριο για την επιλογή της αποτέλεσε το χαµηλό ποσοστό 

βιολογικών εκµεταλλεύσεων (1%, σε σύγκριση µε την εθνική κατά µέσο όρο 9,8%) και την 

επικράτηση της ποικίλης γεωργίας, µε ετήσιες κερδοφόρες καλλιέργειες, πολυετής καλλιέργειες 

(αµπελώνες) και κάποια κτηνοτροφία. Λόγω της γεωργο-κλιµατικής κατάστασης, το γενικό 

επίπεδο απόδοσης της περιοχής είναι συγκριτικά χαµηλό και η αναµενόµενη µείωση της 

απόδοσης µετά τη µετατροπή σε βιολογική γεωργία είναι µέτρια. 

Στην έρευνα συµµετείχαν και γεωργοί που εφάρµοζαν συµβατική γεωργία καθώς και 

βιοκαλλιεργητές. Οι ερωτήσεις στις συνεντεύξεις επικεντρώθηκαν στη στιγµή της απόφασης για 

µετάβαση από τον ένα τρόπο καλλιέργειας στον άλλο. Οι συµβατικοί αγρότες ρωτήθηκαν αν 

είχαν σκεφτεί ποτέ τη µετατροπή τους στη βιολογική γεωργία και ποιοι παράγοντες επηρέασαν 

την απόφασή τους, δηλαδή ποιες πτυχές της συµβατικής γεωργίας ήταν σηµαντικές για αυτούς 

και / ή αν είχαν εξετάσει τη µετατροπή, ποιους παράγοντες αντιλαµβάνονται ως εµπόδια. Οι 

βιοκαλλιεργητές ερωτήθηκαν γιατί επέλεξαν να µετατρέψουν, δηλαδή ποιους παράγοντες 

εξέτασαν τη στιγµή που πήραν η απόφαση. ∆εδοµένου ότι ορισµένοι από τους αγρότες είχαν 

κάνει τη µετατροπή πριν από αρκετά χρόνια, δεν µπόρεσε να αποκλείσει εντελώς το γεγονός πως 

οι εµπειρίες τους ως βιοκαλλιεργητές επηρέαζαν την αφήγηση της δικής τους απόφασης 

µετατροπής. 
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Το δείγµα των γεωργών που χρησιµοποιήθηκε για τις συνεντεύξεις επί τόπου στον αγρό 

αποτελείτο, από 9 µε βιολογικά και 12 µε συµβατικά αγροκτήµατα. Η επιλογή τους δεν ήταν 

τυχαία. Αυτοί οι αγρότες προτάθηκαν από το τοπικό Γεωργικό Επιµελητήριο και επιλέχθηκαν για 

ποικιλοµορφία, δηλαδή ήθελαν να συµπεριλάβουν αγροκτήµατα µε διάφορες επιχειρήσεις και 

µέγεθος, καθώς και για τις βιολογικές εκµεταλλεύσεις, από τη στιγµή της µετατροπής. Αυτή η 

διαδικασία θεωρήθηκε ως ο αποτελεσµατικότερος τρόπος για να επιλεχθεί µια µεγάλη ποικιλία 

συνεργατών, παρά την πιθανότητα µεροληψίας, δηλαδή ότι µπορούν να συµπεριληφθούν µόνο οι 

αγρότες µε καλούς όρους ή όσοι συµµερίζονται ορισµένες απόψεις µε το Γεωργικό 

Επιµελητήριο.  

 Έπειτα δόθηκαν ερωτηµατολόγια σε 70 γεωργούς, 35 συµβατικούς και 35 βιολογικούς. 

Το δείγµα αντλήθηκε τυχαία από τον επίσηµο κατάλογο των γεωργών που έλαβαν άµεσες 

ενισχύσεις στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ. 

Η συγκεκριµένη έρευνα καταλήγει στα συµπεράσµατα ότι οι γεωργοί γενικά και οι 

πιθανοί µεταποιητές ειδικότερα δεν είναι µια οµοιογενής οµάδα. Ενώ οι µέθοδοι καλλιέργειας 

επηρεάζονται, σε κάποιο βαθµό, από ζητήµατα που σχετίζονται µε τις τεχνικές πτυχές της 

γεωργικής παραγωγής και της δοµής των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, οι προσωπικές αξίες 

παίζουν σηµαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων. Οι κατασταλαγµένοι σε µία µέθοδο τύποι 

γεωργών δεν πρέπει να αποκρύπτουν την πολυπλοκότητα των συνθηκών υπό τις οποίες οι 

καλλιεργητές εισέρχονται στη βιολογική παραγωγή. Εντούτοις, µπορούν να βοηθήσουν στην 

καλύτερη κατανόηση των στάσεων και των κινήτρων που βασίζονται οι διαφορετικοί τύποι 

αγροτών δηλαδή να αναγνωρίζουν τη σχέση µεταξύ αξιών των αγροτών και την ετερογένεια των 

γεωργικών πρακτικών. 

Αυτό έχει επιπτώσεις στη στρατηγική για την προώθηση της βιολογικής γεωργίας και την 

επίτευξη πολιτικών στόχων. Η κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο η βιολογική γεωργία 

εντάσσεται στις διάφορες στρατηγικές των γεωργών θα µπορούσε να επιτρέψει τη διαµόρφωση 

µέτρων πολιτικής για την εφαρµογή αυτών των στρατηγικών. Κατακερµατισµός της αγοράς π.χ. 

µε βάση τη γεωργία. 
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2. Βήµατα για µετατροπή σε βιολογική καλλιέργεια 

2.1 Πόσο σηµαντική είναι η βιολογική γεωργία; 

Ο στόχος της βιολογικής γεωργίας είναι να συµβάλει στην ενίσχυση της βιωσιµότητας. Η 

βιωσιµότητα αναφέρεται στην επιτυχή διαχείριση των γεωργικών πόρων για την ικανοποίηση των 

ανθρώπινων αναγκών, διατηρώντας ταυτόχρονα ή ενισχύοντας την ποιότητα του περιβάλλοντος 

και διατηρώντας τους φυσικούς πόρους για τις µελλοντικές γενιές. Κατά συνέπεια, η βιωσιµότητα 

της βιολογικής γεωργίας πρέπει να θεωρείται µε ολιστική έννοια, η οποία περιλαµβάνει 

οικολογικές, οικονοµικές και κοινωνικές πτυχές.  

Για να θεωρηθεί βιώσιµο ένα γεωργικό σύστηµα πρέπει να καλύψει και τις τρεις 

διστάσεις. Το σύστηµα της βιολογικής γεωργίας είναι γνωστό πως χρησιµοποιεί τεχνικές που 

οδηγούν στην οικολογική βιωσιµότητα. Αυτές έχουν να κάνουν µε τα εξής σηµαντικά πεδία:  

o Βελτίωση της δοµής του εδάφους και της γονιµότητας µέσω της αµειψισποράς, βιολογικής 

κοπριάς, κάλυψης του εδάφους µε βιολογικά στρώµατα και χρήσης ψυχανθών για την 

προσθήκη αζώτου στον κύκλο γονιµότητας του εδάφους 

o Πρόληψη της διάβρωσης και της συµπίεσης του εδάφους καλλιεργώντας µικτές και 

εναλλασσόµενες καλλιέργειες 

o Προώθηση της βιοποικιλότητας µέσω της χρήσης φυσικών παρασίτων (π.χ. βιολογικός 

έλεγχος µε φυτά µε ιδιότητες ελέγχου επιβλαβών οργανισµών) και όχι συνθετικά 

παρασιτοκτόνα των οποίων η κατάχρηση είναι γνωστό ότι καταστρέφει ευεργετικούς 

οργανισµούς (π.χ. φυσικά παράσιτα επιβλαβών οργανισµών, µέλισσες, γαιοσκώληκες), 

προκαλεί ανθεκτικότητα στα παράσιτα και συχνά οδηγεί στη µόλυνση του νερού και της 

γης 

o Εφαρµογή εναλλασσόµενων καλλιεργειών, οι οποίες οδηγούν σε ποικιλία καλλιεργειών 

τροφίµων και ζωοτροφών κάτι που εκτός από τη βελτίωση της συνολικής γεωργικής 

παραγωγής και της γονιµότητας, µπορεί να συµβάλει στη διατήρηση των φυτικών 

γενετικών πόρων στην εκµετάλλευση 
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o Ανακύκλωση των θρεπτικών ουσιών χρησιµοποιώντας υπολείµµατα καλλιεργειών (άχυρο, 

ταγή και άλλα µη βρώσιµα µέρη) είτε άµεσα ως λίπασµα και βιολογικά στρώµατα είτε 

έµµεσα µέσω ζώων ως κοπριά 

o Η χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µέσω της ενσωµάτωσης της κτηνοτροφίας, της 

καλλιέργειας δέντρων και της δασοκοµίας στο χωράφι. Αυτό προσθέτει εισόδηµα µέσω του 

βιολογικού κρέατος, των αυγών και των γαλακτοκοµικών προϊόντων, καθώς επίσης και του 

ζωικού κεφαλαίου. Οι καλλιέργειες δένδρων και η δασική εκµετάλλευση που είναι 

ενσωµατωµένες στο σύστηµα παρέχουν τροφή, εισόδηµα, καύσιµα και ξυλία. 

Η κοινωνική βιωσιµότητα αφορά επίσης την ισότητα µεταξύ γενεών. Η βιολογική 

γεωργία συµβάλλει στην κοινωνική ευηµερία µειώνοντας τις απώλειες αρόσιµου εδάφους, τη 

ρύπανση των υδάτων, την απώλεια της βιοποικιλότητας, τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου 

και τη ρύπανση από φυτοφάρµακα. 

Η βιολογική γεωργία βασίζεται στην παραδοσιακή γνώση και τον πολιτισµό. Οι µέθοδοι 

εκτροφής εξελίσσονται για να ταιριάζουν µε τα τοπικά περιβάλλοντα, ανταποκρινόµενα σε 

µοναδικούς βιοφυσικούς και κοινωνικοοικονοµικούς περιορισµούς και ευκαιρίες. 

Χρησιµοποιώντας τους τοπικούς πόρους, µπορεί να βελτιωθεί η τοπική γνώση, συνδέοντας τους 

αγρότες, τους καταναλωτές και τις αγορές τους, τις οικονοµικές συνθήκες και την ανάπτυξη της 

υπαίθρου. 

Η βιολογική γεωργία τονίζει τη διαφοροποίηση και την προσαρµοστική διαχείριση για 

την αύξηση της παραγωγικότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, τη µείωση της ευπάθειας στις 

κακοκαιρίες και, κατά συνέπεια, τη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας είτε µε τα τρόφιµα που 

παράγουν οι αγρότες είτε µε τα έσοδα από τα προϊόντα που πωλούν. 

Σε ότι αφορά την οικονοµική βιωσιµότητα η βιολογική γεωργία φαίνεται να επιφέρει 

κατά 30% περισσότερη απασχόληση στις αγροτικές περιοχές και η εργασία επιτυγχάνει 

υψηλότερες αποδόσεις ανά µονάδα εισροής εργασίας. Χρησιµοποιώντας καλύτερα τους τοπικούς 

πόρους, η βιολογική γεωργία διευκολύνει την πρόσβαση των µικροκαλλιεργητών στις αγορές και 

συνεπώς την παραγωγή εισοδήµατος και µετατοπίζει την παραγωγή τροφίµων σε 

περιθωριοποιηµένες περιοχές της αγοράς. 
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Γενικά, οι βιολογικές αποδόσεις είναι κατά 20% λιγότερες σε σύγκριση µε τα συστήµατα 

υψηλών εισροών στις ανεπτυγµένες χώρες, αλλά µπορούν να φτάσουν έως και 180% σε σύγκριση 

µε τα συστήµατα χαµηλής κατανάλωσης στις ξηρές ή ηµιάνυδρες περιοχές. Σε υγρές περιοχές, οι 

αποδόσεις π.χ. των ορυζώνων είναι ίσες, ενώ η παραγωγικότητα της κύριας καλλιέργειας 

µειώνεται για τα πολυετή φυτά, παρόλο που η αγροδασοπονία παρέχει πρόσθετα αγαθά. 

Το κόστος λειτουργίας (σπόροι, µίσθωση, επισκευές και εργασία) στη βιολογική γεωργία 

είναι σηµαντικά χαµηλότερο από τη συµβατική παραγωγή, από 50-60% για τα σιτηρά και τα 

όσπρια, έως 20-25% για τις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και 10-20% για τα προϊόντα 

κηπευτικών. Αυτό οφείλεται στο χαµηλότερο κόστος εισροών στις συνθετικές εισροές, το 

χαµηλότερο κόστος άρδευσης και το κόστος εργασίας που περιλαµβάνουν τόσο την οικογενειακή 

εργασία όσο και τους µισθωτούς εργαζόµενους. Το συνολικό κόστος, ωστόσο, είναι µόνο 

ελαφρώς χαµηλότερο από το συµβατικό, καθώς το σταθερό κόστος (όπως γη, κτίρια και 

µηχανήµατα) αυξάνεται λόγω νέων επενδύσεων κατά τη µετατροπή (π.χ. νέων οπωρώνων, 

κατοικιών) και πιστοποίησης. 

Σε ότι αφορά την αγορά η ζήτηση για βιολογικά προϊόντα δηµιουργεί νέες ευκαιρίες 

εξαγωγής. Οι βιολογικές εξαγωγές πωλούνται µε εντυπωσιακά ασφάλιστρα, συχνά σε τιµές 20% 

υψηλότερες από τα ίδια προϊόντα που παράγονται σε µη βιολογικές εκµεταλλεύσεις. Υπό τις 

σωστές συνθήκες, οι αποδόσεις της αγοράς από τη βιολογική γεωργία µπορούν να συµβάλουν 

στην τοπική επισιτιστική ασφάλεια αυξάνοντας το εισόδηµα των οικογενειών. 

Η είσοδος σε αυτή την κερδοφόρα αγορά δεν είναι εύκολη. Οι γεωργοί απαιτείται να 

προσλάβουν φορέα βιολογικής πιστοποίησης για να επιθεωρεί και να επιβεβαιώνει ετησίως ότι οι 

εκµεταλλεύσεις και οι επιχειρήσεις τους τηρούν τα βιολογικά πρότυπα που έχουν θεσπίσει 

διάφοροι εµπορικοί εταίροι. Κατά τη διάρκεια της περιόδου µετατροπής στη διαχείριση 

βιολογικών προϊόντων, η οποία διαρκεί 2 έως 3 χρόνια, οι αγρότες δεν µπορούν να πουλήσουν τα 

προϊόντα τους ως «βιολογικά» και ως εκ τούτου, τα ασφάλιστρα των τιµών. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι οι καταναλωτές αναµένουν ότι τα βιολογικά προϊόντα δεν θα έχουν υπολείµµατα. 

Ωστόσο, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές του Κώδικα σχετικά µε τα βιολογικά 

παραγόµενα τρόφιµα (2007), τα προϊόντα που παράγονται σε εκτάσεις µε βιολογική διαχείριση 

για τουλάχιστον ένα έτος, αλλά λιγότερο από την απαίτηση των δύο-τριών ετών, µπορούν να 
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πωληθούν ως "προϊόντα υπό µετατροπή" αλλά έχουν αναπτυχθεί πολύ λίγες αγορές για τέτοια 

προϊόντα.  

Ενώ στις περισσότερες αναπτυσσόµενες χώρες οι παραγωγοί έχουν ιστορικά 

στοχοθετηµένες διεθνείς εξαγωγικές αγορές, στην ΕΕ και τη Βόρεια Αµερική, οι ευκαιρίες 

εγχώριας αγοράς για βιολογικά τρόφιµα αναδύονται παγκοσµίως. Αναγνωρίζοντας τον ρόλο των 

εγχώριων βιολογικών αγορών στην υποστήριξη ενός ζωντανού βιολογικού τοµέα, έχουν αναδυθεί 

εναλλακτικά συστήµατα πιστοποίησης παγκοσµίως. Στις ανεπτυγµένες χώρες, οι καταναλωτές 

και οι βιολογικοί παραγωγοί έχουν δηµιουργήσει απευθείας κανάλια για την παράδοση µη 

πιστοποιηµένων βιολογικών προϊόντων στο σπίτι (π.χ Community Supported Agriculture). Στις 

Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, οι αγρότες που εµπορεύονται µικρές ποσότητες βιολογικών 

προϊόντων απαλλάσσονται τυπικά από την πιστοποίηση. Όλο και περισσότερο στις 

αναπτυσσόµενες χώρες, τα Συστήµατα Συµµετοχικής Εγγύησης (Participatory Guarantee 

Systems) αναγνωρίζονται ως υποκατάστατα της τρίτης πιστοποίησης (π.χ. Ινδία, Βραζιλία, Νήσοι 

του Ειρηνικού). 

Πιο πρόσφατα, η βιολογική γεωργία έχει γίνει µια επιλογή για τη βελτίωση της 

επισιτιστικής ασφάλειας των νοικοκυριών ή για τη µείωση του κόστους των εισροών. Με την 

οικονοµική κρίση, το φαινόµενο αυτό παρατηρείται και στις ανεπτυγµένες χώρες. Το προϊόν 

χρησιµοποιείται από τους αγρότες για δική τους κατανάλωση ή πωλείται στην αγορά χωρίς 

διαχωρισµό τιµών, καθώς δεν είναι πιστοποιηµένο. 

Οι οικονοµικοί στόχοι δεν είναι το µόνο κίνητρο των βιοκαλλιεργητών. Οι στόχοι συχνά 

αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ της γης, των ζώων και των 

φυτών, στη διατήρηση των φυσικών ροών θρεπτικών και ενεργειακών ροών και στην ενίσχυση 

της βιοποικιλότητας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ανθρώπινη υγεία και συµβάλλοντας στο 

γενικό στόχο της βιώσιµης γεωργίας. 

2.2 Εξέταση για τη µετατροπή σε βιολογική γεωργία 

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο το να επιλέξει ένας γεωργός ένα σύστηµα 

καλλιέργειας είναι σηµαντική απόφαση και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η µετατροπή 

στη βιολογική γεωργία περιγράφει τη διαδικασία εκµάθησης και εφαρµογής αλλαγών στο 
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αγρόκτηµα προς έναν πιο αειφόρο και φυσικό τρόπο γεωργίας. Η µορφή της διαδικασίας 

εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες και την προδιάθεση του γεωργού ή της κοινότητας και 

ποικίλλει από το αγρόκτηµα σε αγρόκτηµα. Όσο περισσότερη γνώση έχει ένας γεωργός σχετικά 

µε τις έννοιες και τις πρακτικές της βιολογικής γεωργίας, θα είναι και ευκολότερη η διαδικασία 

µετατροπής στη βιολογική γεωργία. Ακόµη και αν η βιολογική γεωργία δεν εξαρτάται από τις 

συγκεκριµένες συνθήκες του εδάφους, εάν εξαντληθούν τα εδάφη για παράδειγµα, µπορεί να 

χρειαστούν περισσότερες προσπάθειες και να απαιτηθεί περισσότερη υποµονή για τη δηµιουργία 

ενός βιώσιµου παραγωγικού συστήµατος και για την πραγµατοποίηση ικανοποιητικών 

συγκοµιδών. 

Η µετατροπή από ένα συµβατικό σε ένα βιολογικό σύστηµα απαιτεί µια µεταβατική 

περίοδο, όπου οι βιολογικές πρακτικές εφαρµόζονται προοδευτικά ακολουθώντας ένα 

οργανωµένο σχέδιο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, είναι σηµαντικό να αναλυθεί 

προσεκτικά η πραγµατική κατάσταση της εκµετάλλευσης και να προσδιοριστούν τα µέτρα που 

πρέπει να ληφθούν (Florez, 2003). 

Η ανάλυση της εκµετάλλευσης πρέπει να περιλαµβάνει: 

1. Χαρακτηριστικά των γεωργικών εκµεταλλεύσεων: Κατανοµή µεγέθους (οικοπέδων και 

καλλιεργειών), είδος καλλιεργειών, η ύπαρξη δέντρων ή και ζώων που ενσωµατώνονται στο 

γεωργικό σύστηµα 

2. Ανάλυση εδάφους: Μία εκτίµηση της δοµής του εδάφους, των επιπέδων θρεπτικών 

στοιχείων, της περιεκτικότητας σε βιολογικές ύλες και του βαθµού διάβρωσης του εδάφους 

3. Κλίµα: Έλεγχος της βροχόπτωσης (κατανοµή και ποσότητα), θερµοκρασίες, κίνδυνοι 

παγετού, υγρασία 

4. Πηγές και διαχείριση βιολογικών ουσιών (κοπριά) 

5. Παρουσία συστηµάτων στέγασης ζώων ή και µηχανηµάτων 

6. Περιοριστικοί παράγοντες όπως το κεφάλαιο, η εργασία και η πρόσβαση στην αγορά 
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Αυτές οι πληροφορίες θα βοηθήσουν τους γεωργούς να έχουν µια σαφή εικόνα της 

επιχείρησής τους και να λάβουν αποφάσεις. 

2.2.1 Χαρακτηριστικά των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και ανάλυση εδάφους 

Ανά περίπτωση και ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά στον αγρό η 

µετατροπή µπορεί να είναι µία απλή σχετικά ή µία πολυσύνθετη, δύσκολη και χρονοβόρα 

διαδικασία. Εκµεταλλεύσεις που καλύπτουν µεγάλες και πολυετείς καλλιέργειες συνήθως 

χαρακτηρίζονται από µεγάλες εισροές, καθώς συνηθίζεται η χρήση λιπασµάτων για τη θρέψη 

των φυτών και φυτοφαρµάκων και ζιζανιοκτόνων για έλεγχο παρασίτων, ασθενειών και ζιζανίων. 

Συνήθως σε ένα τέτοιο καλλιεργητικό περιβάλλον δεν χρησιµοποιούνται τεχνικές όπως η 

αµειψισπορά και τα ζώα εκτροφής δεν ενσωµατώνονται στον κύκλο θρεπτικών ουσιών. Τα 

δέντρα και οι θάµνοι αποµακρύνονται κυρίως για να διευκολύνουν την εκτεταµένη µηχανική 

λειτουργία και οι καλλιέργειες αναπτύσσονται κυρίως µόνες τους. 

Για τη µετατροπή αυτών των εκµεταλλεύσεων οι αλλαγές θα πρέπει να είναι πολλές και οι 

τεχνικές κυρίως να αλλάξουν ριζικά. Η καθιέρωση ενός διαφοροποιηµένου και ισορροπηµένου 

συστήµατος γεωργικής εκµετάλλευσης µε φυσική ικανότητα ρύθµισης συνήθως διαρκεί αρκετά 

χρόνια. Μπορεί να απαιτηθούν σηµαντικές προσπάθειες για την αποκατάσταση της φυσικής 

γονιµότητας του εδάφους µε την παροχή σηµαντικής ποσότητας βιολογικής ύλης στο έδαφος. Η 

εγκατάλειψη των εξωτερικών λιπασµάτων υψηλής εισροής έχει ως αποτέλεσµα την µείωση της 

απόδοσης κατά τα πρώτα έτη µετατροπής, πριν αποκατασταθεί η γονιµότητα του εδάφους και 

επαναφέρει την απόδοση. Οι νέες προσεγγίσεις και πρακτικές περιλαµβάνουν συνήθως πολλά 

µαθήµατα και εντατική παρατήρηση της ανάπτυξης των καλλιεργειών και της δυναµικής των 

παρασίτων, των ασθενειών και των φυσικών εχθρών. 

Ωστόσο, η διαδικασία µετατροπής µπορεί να επιτευχθεί εάν εφαρµοστούν οι ακόλουθες 

πρακτικές: 

o ∆ιαφοροποίηση του συστήµατος παραγωγής: Επιλογή κατάλληλων ετήσιων καλλιεργειών 

για την περιοχή και εναλλαγή αυτών µε προγραµµατισµένη ακολουθία. Απαραίτητη είναι η 

καλλιέργεια οσπρίων, όπως φασόλια ή οσπριοειδείς ζωοτροφές για να παράσχετε άζωτο 
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στις επόµενες καλλιέργειες. Φράγµατα φυτών και λωρίδες λουλουδιών για την τροφή των 

φυσικών εχθρών και τον έλεγχο παρασίτων 

o  Ανακύκλωση των πολύτιµων αγροτικών υποπροϊόντων. Καθιέρωση της παραγωγής 

κοµπόστ στον αγρό µε βάση υπολείµµατα συγκοµιδής και κοπριά, αν υπάρχει, και ανάµιξη 

του λιπάσµατος µε το φυτικό έδαφος. Αυτό θα φέρει σταθερή βιολογική ύλη στο έδαφος 

και θα βελτιώσει τη δοµή και την ικανότητά του να τροφοδοτεί τα φυτά και να αποθηκεύει 

νερό. Οι πράσινες κοπριές µπορούν να παρέχουν αρκετό φυτικό υλικό για την τροφοδότηση 

των οργανισµών του εδάφους και τη δηµιουργία γονιµότητας του εδάφους 

o Εισαγωγή ζώων εκτροφής στο σύστηµα. Τα εκτρεφόµενα ζώα παρέχουν πολύτιµη κοπριά 

και διαφοροποιούν το εισόδηµα των εκµεταλλεύσεων µέσω πρόσθετων ζωικών προϊόντων 

o Ανάπτυξη καλλιεργειών κάλυψης. Οι καλλιέργειες κάλυψης και η εφαρµογή στρώµατος 

βιολογικής ουσίας ή η πολτοποίηση σε πολυετείς καλλιέργειες παρέχει προστασία στο 

έδαφος 

Στην περίπτωση γεωργικών εκµεταλλεύσεων µε λιγότερες εξωτερικές εισροές οι 

αγρότες βάσει παραδοσιακών πρακτικών µπορεί να καλλιεργήσουν πολλές διαφορετικές 

καλλιέργειες σε ένα µεικτό σύστηµα στο ίδιο κοµµάτι γης που αλλάζει τυχαία τις καλλιέργειες. 

Μερικά ζώα, όπως κοτόπουλα, χοίροι, βοοειδή ή και αίγες µπορεί να διατηρηθούν, των οποίων 

διασκορπίζουν την κοπριά, παρέχοντας έτσι πολύ λίγη κοπριά στους αγρούς. Τα δέντρα µπορεί 

να κοπούν εκτεταµένα για καύση καυσόξυλων και καύση ξυλάνθρακα. Η καύση των 

χαµόκλαδων και των σκουπιδιών µπορεί να είναι µια κοινή πρακτική, ειδικά κατά τη διάρκεια της 

προετοιµασίας της γης. Οι συγκοµιδές είναι πιθανώς χαµηλές και καθίστανται όλο και πιο 

δύσκολες λόγω των αναξιόπιστων και ανεπαρκών βροχών.  

Οι παραδοσιακοί αγρότες εκπληρώνουν ορισµένες αρχές της βιολογικής γεωργίας ήδη 

βασιζόµενοι σε πηγές των ίδιων των αγροκτηµάτων τους, καλλιεργώντας ταυτόχρονα 

διαφορετικές καλλιέργειες και αυξάνοντας το ζωικό κεφάλαιο. Ωστόσο, υπάρχουν ακόµα 

πρακτικές, οι οποίες διαχωρίζουν σαφώς τις εκµεταλλεύσεις αυτές από τις βιολογικές 

εκµεταλλεύσεις. Οι ακόλουθες προκλήσεις πρέπει να αντιµετωπιστούν για τη µετατροπή σε 

βιολογικές καλλιέργειες : 



 

 

 61 

 

o Αποφυγή της καύσης των υπολειµµάτων της καλλιέργειας µετά τη συγκοµιδή, καθώς αυτή 

δεν είναι στις περισσότερες περιπτώσεις µια βιώσιµη λύση αφού καταστρέφει πολύτιµο 

βιολογικό υλικό και βλάπτει τους οργανισµούς του εδάφους 

o Καθιέρωση ενός καλά οργανωµένου συστήµατος αµειψισποράς, συµπεριλαµβανοµένης 

µιας «προγραµµατισµένης» εναλλαγής καλλιεργειών και εκ περιτροπής καλλιέργειες 

o Συγκέντρωση γνώσεων και πρακτικών σχετικά µε την αποτελεσµατική χρήση των ιδίων 

πόρων των εκµεταλλεύσεων, ιδίως για την παραγωγή κοµπόστ για τη διαχείριση και τη 

βελτίωση της γονιµότητας του εδάφους 

o  Αποφυγή αδιάκριτης κοπής δέντρων για καύση ξύλου και καύση ξυλάνθρακα 

o ∆ηµιουργία συστήµατος συλλογής κοπριάς για την κοµποστοποίηση 

o Εφαρµογή µέτρων για την αποτροπή της απώλειας του εδάφους µέσω της διάβρωσης και 

την προστασία του από την αποξήρανση 

o Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ικανοποίηση των διατροφικών απαιτήσεων και 

απαιτήσεων για την υγεία των ζώων εκτροφής 

o Αποφυγή της µόλυνσης των σπόρων από ασθένειες, αποκτώντας γνώσεις σχετικά µε τους 

κύκλους ασθενειών και τα προληπτικά µέτρα 

o Αποφυγή των απωλειών συγκοµιδής και αποθήκευσης 

Πρακτικά για να γίνει µετατροπή σε βιολογική καλλιέργεια σε αυτά τα συστήµατα πρέπει 

να εφαρµοστούν τα προβλεπόµενα συστήµατα εναλλαγής καλλιεργειών. Συνιστάται ένας 

συνδυασµός ετήσιων και πολυετών καλλιεργειών καθώς και κατάλληλα επιλεγµένες ή 

βελτιωµένες ποικιλίες καλλιεργειών µε καλή αντοχή στα φυτικά παράσιτα και ασθένειες που θα 

διευκολύνουν τη διαχείριση των καλλιεργειών και του εδάφους. Η σωστή ενσωµάτωση των ζώων 

στο σύστηµα εκτροφής, καθώς και η φύτευση σειρών αζωτούχων καλλιεργειών µεταξύ ετήσιων 

καλλιεργειών θα βελτιώσει τις συνθήκες καλλιέργειας και θα ενθαρρύνει την καλύτερη 

ανάπτυξη, παρέχοντας παράλληλα πρόσθετες ζωοτροφές για τα µηρυκαστικά. Καλύτερη στέγαση 

είναι επίσης απαραίτητη για τη διευκόλυνση της συλλογής ζωικής κοπριάς για χρήση στον αγρό. 

Βελτίωση της γονιµότητας των εδαφών, για παράδειγµα µε την εφαρµογή υψηλής 

ποιότητας κοµπόστ. Το λίπασµα είναι εξαιρετικά πολύτιµο στη βιολογική γεωργία. Αντί να 

καίγονται τα υπολείµµατα των καλλιεργειών µετά τη συγκοµιδή πρέπει να συλλέγονται για 

παραγωγή κοµποστοποίησης ή να ενσωµατώνονται στο έδαφος. Οι ζωικές κοπριές και τα φυτικά 

υλικά θα πρέπει να συλλέγονται τακτικά για την παραγωγή κοµποστοποίησης. 
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 Η καλλιέργεια οσπρίων που παράγουν άζωτο µεταξύ ετήσιων καλλιεργειών είναι µια 

άλλη δυνατότητα για τη διατροφή του εδάφους και των καλλιεργειών. Θα πρέπει να 

εφαρµοστούν πρόσθετα µέτρα για τον έλεγχο της διάβρωσης του εδάφους, όπως η εκσκαφή 

τάφρων και η φύτευση δέντρων κατά µήκος µίας πλαγιάς, και η κάλυψη του εδάφους µε ζωντανό 

ή νεκρό φυτικό υλικό. 

Στην περίπτωση τώρα που κάποιοι αγρότες διατηρούν µικτές εκµεταλλεύσεις, συνήθως οι 

καλλιέργειες και τα ζώα εκτροφής ενσωµατώνονται και η ζωική κοπριά καταλήγει στην 

καλλιέργεια αφού φυλάσσεται λίγες εβδοµάδες για να αποσυντεθεί. Σε αυτές τις εκµεταλλεύσεις 

µπορεί να εφαρµόζονται ορισµένα µέτρα διατήρησης του εδάφους, όπως η πολτοποίηση σε 

πολυετείς καλλιέργειες και η δηµιουργία τάφρων για τη µείωση της διάβρωσης. Περιστασιακά 

ίσως χρησιµοποιούνται ζιζανιοκτόνα, παρασιτοκτόνα και επεξεργασµένοι σπόροι για τον έλεγχο 

των ζιζανίων στην παραγωγή φρούτων και λαχανικών. Οι αγρότες αυτών των µικτών 

εκµεταλλεύσεων είναι προφανώς εξοικειωµένοι µε ορισµένες πρακτικές βιολογικής καλλιέργειας 

και πιθανότατα θα τους ήταν εύκολο να εκπαιδευτούν σε νέες µεθόδους από άλλους αγρότες ή 

από έναν εκπαιδευτή και να εφαρµόζουν βιολογικές πρακτικές σε ολόκληρη την εκµετάλλευση. 

Κάποιες από τις πρακτικές αυτές είναι οι εξής: 

o Εφαρµογή βιολογικών πρακτικών για τη διαχείριση του εδάφους και τον έλεγχο των 

ζιζανίων αντί της χρήσης ζιζανιοκτόνων. Για παράδειγµα, στα οπωροφόρα δέντρα µπορεί 

να αναπτυχθεί µια καλλιέργεια οσπρίων για κάλυψη του εδάφους. Ή σε λαχανικά και 

αροτραίες καλλιέργειες να γίνει εφαρµογή προγραµµατισµένης αµειψισποράς που 

περιλαµβάνει κάποια καλλιέργεια που καταστέλλει τα ζιζάνια ή χρησιµοποιείται ως 

ζωοτροφή 

o Περαιτέρω βελτίωση της ανακύκλωσης των θρεπτικών ουσιών που προέρχονται από τα 

αγροκτήµατα από τα υπολείµµατα των καλλιεργειών και των ζώων για την καλύτερη 

αξιοποίησή τους, για παράδειγµα µε την ανάµειξή τους για την παραγωγή λιπασµάτων. 

Επίσης συνίσταται η βελτίωση της αποθήκευσης ζωικών υπολειµµάτων για να 

αποφευχθούν απώλειες θρεπτικών ουσιών 
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o Χρήση σπόρων χωρίς αγωγή µε φυτοφάρµακα, εάν υπάρχουν. Πρέπει οι αγρότες να είναι 

βέβαιοι πως χρησιµοποιούν µόνο υγιείς σπόρους και εξοικειώνονται µε µη χηµικούς 

τρόπους διαχείρισης τους 

o Εξοικείωση µε προσεγγίσεις και µεθόδους φυσικού ελέγχου παρασίτων και ασθενειών 

o Εκπαίδευση σχετικά µε τα ωφέλιµα έντοµα και παρατήρηση της δυναµικής του πληθυσµού 

των παρασίτων µέσω της τακτικής παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των 

καλλιεργειών 

o  Περαιτέρω διαφοροποίηση του γεωργικού συστήµατος για την αύξηση της 

παραγωγικότητας της γης και την παροχή οικότοπων για ωφέλιµα έντοµα  

Στις περιπτώσεις τώρα που έχουµε να κάνουµε µε προβληµατικά εδάφη η βιολογική 

καλλιέργεια είναι όχι απλά προτεινόµενη αλλά και απαιτούµενη λύση για να επαναφέρει σε αυτά 

µια καλή εδαφική κατάσταση. Η γη µπορεί να υποβαθµιστεί εξαιτίας της µετατόπισης της 

καλλιέργειας, της υπερβόσκησης, της υπερκαλλιέργειας ή της αποψίλωσης, της αλατότητας µετά 

από χρόνια εντατικής άρδευσης µε υπόγεια ύδατα ή ακόµη και λόγω πληµµύρας. Μια τέτοια γη 

µπορεί να απαιτήσει περισσότερη προσπάθεια και υποµονή για να δηµιουργήσει καλές συνθήκες 

καλλιέργειας. Ταυτόχρονα, οι βιολογικές πρακτικές αποτελούν µια εξαιρετική προσέγγιση για 

την ανάκτηση αυτών των εδαφών. Μπορεί να απαιτούνται ειδικές πρακτικές για να σταµατήσει η 

υποβάθµιση του εδάφους και να αποκατασταθεί η γονιµότητα του. Τέτοιες πρακτικές 

περιλαµβάνουν το σκάψιµο ταρατσών ή τη σπορά εντατικής αγρανάπαυσης µε καλλιέργεια 

οσπριοειδούς λιπάσµατος που αναπτύσσεται καλά σε φτωχά εδάφη. Πολλές εµπειρίες δείχνουν 

ότι η βιολογική γεωργία αποτελεί µια πολλά υποσχόµενη προσέγγιση για τη βελτίωση της 

υποβαθµισµένης γης και την επαναφορά της στην παραγωγή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η 

αύξηση της βιολογικής ύλης παίζει σηµαντικό ρόλο για τη βελτίωση της ποιότητας των 

υποβαθµισµένων εδαφών. 

Σε περίπτωση γυµνού και διαβρωµένου εδάφους σε επικλινές έδαφος, η βιολογική 

γεωργία απαιτεί την εκσκαφή και τη δηµιουργία ταρατσών. Τα αλατούχα εδάφη περιέχουν 

µεγάλες ποσότητες υδατοδιαλυτών αλάτων που αναστέλλουν τη βλάστηση των σπόρων και την 

ανάπτυξη των φυτών. Αυτά τα άλατα µπορεί να έχουν συσσωρευτεί λόγω της υπερβολικής 

χρήσης του νερού άρδευσης, ειδικά σε ξηρά και ηµίξηρα κλίµατα. Αυτά τα άλατα µπορούν να 

µειωθούν αργά εξασφαλίζοντας την κατάλληλη άρδευση και την οικοδόµηση της δοµής του 

εδάφους µε βιολογικό λίπασµα για να επιτρέψει τη φυσική αποστράγγιση των περίσσειων 
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αλάτων. Σε µια πρώτη περίοδο καλλιέργειες που είναι ανθεκτικές σε αλάτι µπορούν να 

αναπτυχθούν. 

Τα όξινα εδάφη µπορούν να ανακτηθούν προσθέτοντας ασβέστη και καλά 

κατασκευασµένο κοµπόστ. 

Τα πληµµυρισµένα εδάφη µπορούν να βελτιωθούν µε τη δηµιουργία καναλιών 

αποστράγγισης για την αποστράγγιση της περίσσειας νερού. 

2.2.2 Επιρροή κλίµατος στις βιολογικές καλλιέργειες 

Η µετατροπή ενός αγροκτήµατος σε βιολογική γεωργία σε µια περιοχή µε πολύ µικρές 

βροχοπτώσεις και υψηλές θερµοκρασίες ή ισχυρούς ανέµους θα είναι πιο δύσκολη από τη 

µετατροπή µιας εκµετάλλευσης που βρίσκεται σε µια περιοχή µε καλά κατανεµηµένες 

βροχοπτώσεις και ευνοϊκές θερµοκρασίες. Ταυτόχρονα, οι βελτιώσεις που ακολουθούν την 

εφαρµογή των βιολογικών πρακτικών θα είναι πιο εµφανείς υπό συνθήκες ξηρασίας σε σχέση µε 

τις ιδανικές συνθήκες υγρασίας. Για παράδειγµα, η εφαρµογή λιπασµάτων στο έδαφος ή σε 

τρύπες φύτευσης θα αυξήσει την χωρητικότητα κατακράτησης ύδατος του εδάφους και την ανοχή 

της καλλιέργειας στη λειψυδρία. 

Σε πολύ ζεστό και ξηρό κλίµα, οι απώλειες νερού µέσω της διαπνοής από τα φυτά και της 

εξάτµισης από τα εδάφη είναι υψηλές. Αυτές οι απώλειες µπορούν να ενθαρρυνθούν περαιτέρω 

από ισχυρούς ανέµους, ενισχύοντας τη διάβρωση του εδάφους. Η περιεκτικότητα σε βιολογική 

ύλη των εδαφών είναι γενικά χαµηλή, καθώς η παραγωγή βιοµάζας είναι χαµηλή, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι η διαθεσιµότητα των θρεπτικών ουσιών στα φυτά µειώνεται σηµαντικά. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, το κλειδί για την αύξηση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών 

έγκειται στην προστασία του εδάφους από τον ισχυρό ήλιο και τον άνεµο και στην αύξηση της 

προσφοράς βιολογικής ύλης και νερού στο έδαφος. Η βιολογική ύλη του εδάφους µπορεί είτε να 

αυξηθεί µέσω κοµποστοποίησης είτε µέσω καλλιέργειας καλλιεργειών πράσινης κοπριάς. Στην 

περίπτωση της παραγωγής κοµπόστ η πρόκληση είναι να αυξηθεί η παραγωγή φυτικής βιοµάζας, 

η οποία είναι απαραίτητη για την παραγωγή λιπασµάτων. 

Σε ένα ζεστό και υγρό κλίµα, η υψηλή παραγωγή βιοµάζας και η ταχεία αποσύνθεση της 

βιολογικής ύλης στο έδαφος υποδηλώνουν ότι τα θρεπτικά συστατικά διατίθενται εύκολα στα 

φυτά. Ωστόσο, υπάρχει επίσης υψηλός κίνδυνος τα θρεπτικά συστατικά να ξεπλένονται εύκολα 

και να χάνονται. Υπό αυτές τις συνθήκες, µια ισορροπία µεταξύ της παραγωγής και της 
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αποσύνθεσης της βιολογικής ύλης είναι σηµαντική για την αποφυγή της εξάντλησης του 

εδάφους. 

Ο συνδυασµός διαφορετικών πρακτικών για την προστασία του εδάφους και την 

τροφοδοσία του µε βιολογική ύλη αποδεικνύεται η πιο αποτελεσµατική προσέγγιση. Αυτές οι 

πρακτικές περιλαµβάνουν τη δηµιουργία ενός ποικίλου και πολλαπλών στρώσεων συστήµατος 

καλλιέργειας που περιλαµβάνει ιδανικά τα δέντρα, την καλλιέργεια φυτών που προσφέρουν 

άζωτο και την εφαρµογή λιπάσµατος για τον εµπλουτισµό του εδάφους µε βιολογική ύλη, 

αυξάνοντας έτσι την ικανότητά του να συγκρατεί νερό και θρεπτικά στοιχεία. 

2.3 ∆ιαδικασία µετατροπής σε βιολογική καλλιέργεια 

Η διαδικασία µετατροπής ενός συστήµατος καλλιέργειας σε βιολογική σίγουρα δεν είναι 

εύκολη υπόθεση. Για να ανταµειφθεί ο γεωργός για τον κόπο και το χρόνο του και να µη χάσει τα 

χρήµατα που θα επενδύσει πρέπει να είναι οργανωτικός και προσεκτικός. Πριν ξεκινήσει αυτό το 

εγχείρηµα πρέπει να λάβει σωστή ενηµέρωση και καλή εκπαίδευση αν χρειαστεί.  

Η επιτυχής βιολογική καλλιέργεια απαιτεί σηµαντικές γνώσεις σχετικά µε τη λειτουργία 

και τις δυνατότητες διαχείρισης φυσικών διεργασιών. Το ενδιαφέρον για την εκµάθηση σχετικά 

µε τις δυνατότητες υποστήριξης των φυσικών διεργασιών για τη διατήρηση και βελτίωση των 

συγκοµιδών είναι απαραίτητη για την επιτυχή βιολογική καλλιέργεια. Οι αγρότες που 

ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν πρακτικές βιολογικής καλλιέργειας συνιστάται να έλθουν σε 

επαφή µε τους αγρότες της περιοχής, οι οποίοι ήδη εξασκούν τη βιολογική γεωργία. Η µάθηση 

από έµπειρους αγρότες επιτρέπει στους νεοεισερχόµενους στο βιολογική γεωργία να αποκτήσουν 

εµπειρία από πρώτο χέρι υπό τοπικές συνθήκες και συνεπώς να µάθουν τα πλεονεκτήµατα και τις 

πιθανές προκλήσεις που σχετίζονται µε την εφαρµογή βιολογικών µεθόδων.  

Οι αγρότες που ενδιαφέρονται να µετατρέψουν το αγρόκτηµα τους σε βιολογική 

καλλιέργεια πρέπει να γνωρίζουν: 

• Πώς να βελτιώσουν τη γονιµότητα του εδάφους 

• Πώς να διατηρήσουν τις καλλιέργειες υγιείς 

• Πώς να αυξήσουν την ποικιλοµορφία στο αγρόκτηµα 

• Πώς να διατηρήσουν τα ζώα υγιή 
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• Πώς να δώσουν αξία στα βιολογικά προϊόντα  

• Πώς να τα διαθέσουν στην αγορά µε επιτυχία 

Μετά τη συλλογή πληροφοριών σχετικά µε τις απαιτήσεις, τις δυνατότητες και τις 

βασικές πρακτικές που σχετίζονται µε τη µετατροπή, οι αγρότες πρέπει να αρχίσουν να 

µαθαίνουν από τη δική τους εµπειρία στις εκµεταλλεύσεις τους. Για να ελαχιστοποιηθούν οι 

κίνδυνοι της αποτυχίας των καλλιεργειών και των απωλειών των ζώων και να αποφευχθεί η 

υπερφόρτωση, συνιστάται στους αγρότες να εφαρµόζουν βήµα προς βήµα βιολογικές πρακτικές 

σε περιορισµένο βαθµό, επιλέγοντας συγκεκριµένες πρακτικές κάθε φορά και δοκιµή τους σε 

επιλεγµένα αγροτεµάχια ή επιλεγµένα ζώα. Έτσι φαίνεται φυσικό, οι γεωργοί να ξεκινήσουν 

εφαρµόζοντας πρακτικές χαµηλού κινδύνου και επενδύσεων, που απαιτούν ελάχιστες ειδικές 

γνώσεις, περιορισµένη πρόσθετη εργασία και µε υψηλό βραχυπρόθεσµο αντίκτυπο.  

Κάποιες από τις σηµαντικότερες πρακτικές στη βιολογική γεωργία που πρέπει ο αγρότης 

να εφαρµόσει είναι: 

Κάλυψη εδάφους 

Η κάλυψη του εδάφους µε νεκρό φυτικό υλικό είναι ένας εύκολος τρόπος για τον έλεγχο 

των ζιζανίων και την προστασία του εδάφους στις ετήσιες καλλιέργειες. Αυτή η πρακτική µπορεί 

να εφαρµοστεί στα περισσότερα υπάρχοντα συστήµατα καλλιέργειας. Το κύριο θέµα να είναι σε 

αυτή την περίπτωση η επιλογή κατάλληλου φυτικού υλικού. 

Εφαρµογή διασταυρούµενων καλλιεργειών 

 Συνήθως η καλλιέργεια δύο ετήσιων καλλιεργειών µαζί, π.χ. µια οσπριοειδή όπως το 

φασόλι ή µια πράσινη κοπριά σε εναλλασσόµενες σειρές µε αραβόσιτο ή άλλη καλλιέργεια 

δηµητριακών ή λαχανικών είναι µια κοινή πρακτική στη βιολογική γεωργία για τη 

διαφοροποίηση της παραγωγής και τη µεγιστοποίηση των ωφελειών από τη γη. Κατά τη 

διασταύρωση, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί ο ανταγωνισµός µεταξύ 

των καλλιεργειών για το φως, τα θρεπτικά συστατικά και το νερό. Αυτό απαιτεί γνώση σχετικά 

µε τις ρυθµίσεις που προάγουν την ανάπτυξη τουλάχιστον µιας από τις καλλιέργειες. 
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Κοµποστοποίηση 

Η εφαρµογή του λιπάσµατος στα χωράφια µπορεί να έχει σηµαντικό αντίκτυπο στην 

ανάπτυξη και απόδοση των καλλιεργειών. Για να ξεκινήσει η παραγωγή κοµπόστ, οι γεωργοί 

χρειάζονται αρκετά φυτικά υλικά και ζωικές κοπριές, εφόσον υπάρχουν. Σε περίπτωση που 

τέτοια υλικά είναι σπάνια, οι αγρότες θα πρέπει πρώτα να αρχίσουν να τα παράγουν στο 

αγρόκτηµα, µε τη σπορά των ταχέως αναπτυσσόµενων οσπριοειδών φυτών που παράγουν µεγάλη 

ποσότητα βιοµάζας και µε την εγκατάσταση κτηνοτροφικού κεφαλαίου στο αγρόκτηµα για την 

παραγωγή κοπριάς, αν αυτό αποδειχθεί κατάλληλο. Για να εξοικειωθούν µε τη διαδικασία 

παραγωγής λιπασµάτων, οι γεωργοί θα πρέπει να ενηµερώνονται από έµπειρα και καταρτισµένα 

άτοµα. Η σωστή παραγωγή λιπασµάτων απαιτεί κάποια γνώση και εµπειρία και επιπλέον 

εργασία, αλλά έχει χαµηλές επενδύσεις. 

Η χρήση πράσινης κοπριάς, προερχόµενης από οσπριοειδείς καλλιέργειες είναι πολύ 

σηµαντική. Οι πράσινες κοπριές µπορούν να καλλιεργηθούν ως βελτιωµένη αγρανάπαυση, ως 

εποχιακή πράσινη κοπριά σε εναλλαγή µε άλλες καλλιέργειες ή σε σειρές µεταξύ καλλιεργειών. 

Η σωστή πράσινη κοπριά απαιτεί πρώτα πληροφορίες για τα κατάλληλα είδη. 

Βιολογική διαχείριση επιβλαβών οργανισµών 

Απαραίτητοι είναι οι προσεκτικοί συνδυασµοί και η διαχείριση των φυτών και των ζώων 

προκειµένου να αποφευχθούν επιδηµίες και ασθένειες. Αρχικά, οι παράγοντες βιολογικού 

ελέγχου µπορούν να εφαρµοστούν, αλλά η βιολογική διαχείριση επιβλαβών οργανισµών 

επιτυγχάνεται καλύτερα µε οικολογικές προσεγγίσεις που δηµιουργούν ισορροπία 

παρασίτων/θηρευτών. Ενώ η επιλογή των ανθεκτικών ποικιλιών είναι πρωταρχικής σηµασίας, 

άλλες µέθοδοι πρόληψης περιλαµβάνουν: την επιλογή των χρόνων σποράς που εµποδίζουν την 

εµφάνιση παρασίτων, τη βελτίωση της υγείας του εδάφους ώστε να αντισταθεί στα παθογόνα, την 

εφαρµογή εναλλασόµενων καλλιεργειών, την ενθάρρυνση φυσικών βιολογικών παραγόντων για 

τον έλεγχο ασθενειών, εντόµων και ζιζανίων, τη χρήση φυσικών εµποδίων για την προστασία από 

έντοµα, πουλιά και ζώα, την τροποποίηση του οικότοπου για την ενθάρρυνση των επικονιαστών 

και των φυσικών εχθρών καθώς και την παγίδευση παρασίτων σε προσελκύµατα φεροµόνης. 

Κατάλληλοι σπόροι και υλικό φύτευσης  
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 Χρήση υγιεινών σπόρων και υλικών φύτευσης και καθώς και ισχυρών ή βελτιωµένων 

ποικιλιών µπορεί να κάνει µια µεγάλη αλλαγή στην καλλιέργεια. Η πρακτική αυτή µπορεί να 

απαιτεί ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε την επιλογή των σπόρων και των υλικών φύτευσης, 

συµπεριλαµβανοµένης της διαθεσιµότητας βελτιωµένων ποικιλιών και της διαχείρισης των 

σπόρων. Γενικά, οι τοπικά προσαρµοσµένοι σπόροι προτιµώνται λόγω της προσαρµοστικότητας 

τους σε τοπικές συνθήκες. 

Φύτευση οσπριοειδών 

 Στις πολυετείς καλλιέργειες όπως η µπανάνα, ο καφές ή το κακάο, η φύτευση οσπρίων, 

µπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες ανάπτυξης των καρπών παρέχοντας σκίαση. Επιπλέον, µερικά 

οσπριοειδή παρέχουν καλές ζωοτροφές για τα ζώα. Αυτή η πρακτική απαιτεί κάποιες γνώσεις 

σχετικά µε τις απαιτήσεις σκιάς και χώρου των καλλιεργειών δένδρων καθώς και των σχεδίων 

φύτευσης των οσπρίων. 

Καλλιέργεια κτηνοτροφικών ζωοτροφών  

 Για τη βελτίωση των διαθέσιµων ζωοτροφών για τα ζώα, οι αγρότες µπορούν να 

καλλιεργούν χόρτα και οσπριοειδείς ζωοτροφές γύρω ή µεταξύ άλλων καλλιεργειών ή σε 

εναλλαγή. ∆εδοµένου ότι οι ζωοτροφές πρέπει να είναι βιολογικής προέλευσης, οι πηγές 

ζωοτροφών αντιµετωπίζονται καλύτερα λαµβάνοντας υπόψη τις ζωοτροφές που καλλιεργούνται 

στην εκµετάλλευση. 

Κατασκευή ταρατσών και εδαφικών δεσµών  

 Η κατασκευή ταρατσών και εδαφικών δεσµών κατά µήκος των καµπυλών των λόφων 

αποτελεί βασικό µέτρο για τη διατήρηση του εδάφους. Αυτή η πρακτική οικοδοµεί τα θεµέλια 

της περαιτέρω βελτίωσης της γονιµότητας του εδάφους στις πλαγιές. Έχει µεγάλη σηµασία, αλλά 

απαιτεί πολλή εργασία και συγκεκριµένες γνώσεις για την κατάλληλη εφαρµογή.  

Σε ένα τρίτο βήµα, θα πρέπει να εξεταστεί η εφαρµογή βιολογικών πρακτικών σε 

ολόκληρη την εκµετάλλευση, αφού αποκτηθεί επαρκής πείρα µε διαφορετικές πρακτικές. Μόλις 
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εφαρµοστούν βιολογικές πρακτικές σε ολόκληρο το αγρόκτηµα, ένας γεωργός µπορεί να 

ισχυριστεί ότι είναι βιολογικός καλλιεργητής. 

Συνήθως, η συνεπής εφαρµογή των βιολογικών πρακτικών σηµατοδοτεί την αρχή µιας 

µακράς διαδικασίας βελτίωσης του παραγωγικού συστήµατος: 

1. Βελτίωση της γονιµότητας του εδάφους µε βάση την ανακύκλωση των βιολογικών 

υλικών της εκµετάλλευσης και την ενίσχυση της παραγωγής βιοµάζας από την εκµετάλλευση 

2. Ενθάρρυνση των θετικών αλληλεπιδράσεων µεταξύ όλων των τµηµάτων του 

παραγωγικού συστήµατος (το οικοσύστηµα των αγροκτηµάτων) για την ενίσχυση της 

αυτορρύθµισης των παρασίτων και των ασθενειών 

3. Βελτιστοποίηση της ισορροπίας ανάµεσα στην παραγωγή ζωοτροφών και το ζωικό 

κεφάλαιο 

Η βιολογική γεωργία σηµαίνει επίσης συνεχής µάθηση από την προσωπική παρατήρηση, 

από εξωτερικές εµπειρίες, από κοινού µεταφορά εµπειριών µεταξύ βιοκαλλιεργητών και από την 

εφαρµογή νέων πληροφοριών για το αγρόκτηµα του καθενός, καθιστώντας την όλο και πιο 

βιώσιµη. 

2.3.1 Επιλογή καλλιεργειών 

Πολύ σηµαντική είναι η επιλογή των ειδών που θα καλλιεργηθούν κατά την µετατροπή. 

∆εν θα πρέπει να δίνεται βάση µόνο στο ποιες καλλιέργειες θα επιφέρουν περισσότερα κέρδη και 

παραγωγή αλλά να επιλέγονται καλλιέργειες που µπορούν να ενσωµατωθούν στο υπάρχον 

σύστηµα και να συµβάλλουν στο να το βελτιώσουν. Η επιλογή εξαρτάται επίσης από τις γνώσεις 

του αγρότη, σχετικά µε τη σωστή διαχείριση των καλλιεργειών, το κατά πόσο συµβάλλουν σε µια 

ποικίλη οικογενειακή διατροφή ή τη ζήτηση τους στην αγορά. 

Εκτός από τις αυξανόµενες καλλιέργειες για τρόφιµα, οι αγρότες ενδέχεται να χρειαστούν 

καλλιέργειες οσπριοειδούς κάλυψης για να παράσχουν ζωοτροφές υψηλής περιεκτικότητας σε 

πρωτεΐνες για ζώα και να χρησιµοποιηθούν ως πράσινες κοπριές για τον εµπλουτισµό του 
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εδάφους. Η τοποθέτηση δέντρων για σκίαση, ανεµοφράκτες, καυσόξυλα, ζωοτροφές ή για άλλες 

χρήσεις, µπορεί να συνιστάται στις περισσότερες περιπτώσεις. 

Κάποια από τα κριτήρια που πρέπει να έχουν κατά νου οι αγρότες είναι τα εξής: 

• Οι βιοκαλλιεργητές πρέπει να παράγουν αρκετό φαγητό για την οικογένεια καθώς επίσης 

να καλλιεργούν καλλιέργειες που συµβάλλουν στη βελτίωση της γονιµότητας του εδάφους. 

Οι αγρότες που διατηρούν τα ζώα πρέπει να καλλιεργούν γρασίδι και όσπρια 

• Πρέπει να επιλέγουν καλλιέργειες µε χαµηλό κίνδυνο αποτυχίας. Τα σιτηρά και τα όσπρια, 

όπως ο αραβόσιτος, το σόργο, τα φασόλια και τα µπιζέλια, είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για 

µετατροπή, δεδοµένου ότι κοστίζουν ελάχιστα για να παράγουν, γενικά έχουν µέτριες 

θρεπτικές απαιτήσεις και είναι ανθεκτικά έναντι παρασίτων και ασθενειών. Επιπλέον, 

πολλές από τις παραδοσιακές καλλιέργειες µπορούν να αποθηκευτούν και να πωληθούν σε 

εγχώριες αγορές 

• Καλλιέργειες υψηλής αξίας, όπως τα περισσότερα λαχανικά, είναι πιο ευαίσθητες για να 

αναπτυχθούν και ιδιαίτερα επιρρεπείς σε επιθέσεις παρασίτων και ασθενειών. Εποµένως, 

δεν πρέπει να καλλιεργούνται σε µεγαλύτερη κλίµακα, εκτός εάν ο γεωργός µπορεί να 

αντέξει ορισµένες απώλειες στη συγκοµιδή 

• Οι καλλιέργειες που προορίζονται για πώληση πρέπει να περιλαµβάνουν είδη που µπορούν 

να πωληθούν στην τοπική αγορά ή να µεταφερθούν απευθείας στις κοντινές αγορές των 

αστικών κέντρων. Η επιλογή της σωστής καλλιέργειας για πώληση στην αγορά ενδέχεται 

να απαιτεί κάποιες πληροφορίες. Η λήψη αποφάσεων για καλλιέργειες για τοπικές ή 

εξαγωγικές αγορές απαιτεί λεπτοµερείς πληροφορίες από τους εµπόρους ή τους εξαγωγείς 

σχετικά µε τις καλλιέργειες, τις απαιτούµενες ποικιλίες, τις ποσότητες, τις ιδιότητες, την 

κανονικότητα και την εποχή 

• Οι πολυετείς καλλιέργειες υψηλής αξίας, όπως τα οπωροφόρα δένδρα, χρειάζονται 

τουλάχιστον 3 χρόνια µέχρι την πρώτη συγκοµιδή από την ηµεροµηνία φύτευσης. Αυτό τις 

καθιστά κατάλληλες καλλιέργειες για την περίοδο µετατροπής.Oι νέες φυτείες, τα είδη και 

οι ποικιλίες πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 

της βιολογικής αγοράς και της παραγωγής. Για τη µετατροπή ενός υπάρχοντος οπωρώνα 

µπορεί να χρειαστεί να αντικατασταθούν παλιές υπάρχουσες ποικιλίες, εάν είναι πολύ 
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ευαίσθητες σε ασθένειες και η ποιότητα του προϊόντος δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

της αγοράς 

• Η επιτυχία µιας καλλιέργειας θα εξαρτηθεί επίσης από την παροχή ευνοϊκών συνθηκών 

καλλιέργειας. Όσο καλύτερα ταιριάζει µια ποικιλία στις εδαφικές και κλιµατικές συνθήκες 

όπου καλλιεργείται και όσο πιο ανθεκτική είναι σε ασθένειες και παράσιτα, τόσο καλύτερη 

θα είναι η ανάπτυξή της 

• Η φύτευση φρακτών και δένδρων µπορεί να είναι πολύτιµη και να συµβάλει στη 

δηµιουργία ενός διαφορετικού γεωργικού συστήµατος  

• Οι καλλιέργειες οσπριοειδών πράσινων λιπασµάτων παρέχουν θρεπτικά συστατικά στο 

έδαφος. Οι πράσινες κοπριές δεν παρέχουν άµεσο εισόδηµα, αλλά µακροπρόθεσµα, 

καθιστούν το έδαφος εύφορο και παραγωγικό για το µέλλον 

Πολλοί αγρότες θέλουν να δουν γρήγορα αποτελέσµατα και συχνά ρωτούν πόσο καιρό 

χρειάζεται για να αναπτυχθούν οι βιολογικές καλλιέργειες. Η βιολογική γεωργία δεν αποσκοπεί 

στην ταχύτερη ανάπτυξη των καλλιεργειών. Οι καλλιέργειες θα γίνουν όλο και πιο γρήγορα όταν 

έχουν καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης από ότι πριν. Αν και συµβατικά καλλιεργούµενα φυτά 

µπορούν να γίνουν γρηγορότερα µε εντατική χρήση συνθετικών λιπασµάτων. Οι βιολογικές 

καλλιέργειες καλλιεργούνται για να αναπτυχθούν µε κανονικό και φυσιολογικό ρυθµό ώστε να 

είναι λιγότερο ευάλωτες σε παράσιτα και ασθένειες και να δηµιουργούν καλή φυσική και 

διατροφική δοµή. Ωστόσο, οι βιοκαλλιεργητές κάνουν πολλά για να κάνουν τις καλλιέργειές τους 

υγιείς και να παράγουν καλές αποδόσεις. 

3.Το νοµικό πλαίσιο γύρω από τη βιολογική καλλιέργεια 

3.1 Εισαγωγή-Ιστορική αναδροµή µέχρι την αναθεώρηση της νοµοθεσίας για τη βιολογική 

παραγωγή (1987-2004) 

Τη δεκαετία του ογδόντα στον Ευρωπαϊκό χώρο, οι τοπικές αρχές παρατηρούν µια έντονη 

αύξηση των βιολογικών προϊόντων την οποία και δεν µπορούν φυσικά να αγνοήσουν. 

Επιτυγχάνοντας πολύ υψηλότερες τιµές και εξασφαλίζοντας πολλά περισσότερα οφέλη για το 

δηµόσιο καλό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε απαραίτητο να θεσπίσει τους απαραίτητους 

µηχανισµούς ελέγχου για την προστασία των καταναλωτών και να παρέχει την αναγνώριση που 
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αξίζει αυτή η προσπάθεια. Αρχικά υπήρχε η πρόταση να εκδοθεί µια οδηγία και κάθε κράτος που 

άνηκε στην ένωση να µπορούσε να την εφαρµόσει ανάλογα µε τις ανάγκες του. Όµως οι ανάγκες 

και η ωρίµανση της ιδέας αυτής έφεραν τελικά τη δηµιουργία ενός Κανονισµού που είχε την ισχύ 

νόµου στο κάθε κράτος. Σε αυτό το εγχείρηµα η IFOAM (International Federation Of Organic 

Agriculture Movements) ήταν αρωγός, µετά από πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς 

ζητήθηκε η βοήθεια της ως κύριο φορέα γνώσης και εµπειρίας σε θέµατα βιολογικής 

καλλιέργειας. Η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία που σχηµατίστηκε από την IFOAM αντιµετώπισε 

κάποια προβλήµατα µε τις τοπικές αρχές καθώς όπως ήταν αναµενόµενο µια αναπόφευκτη 

συνέπεια της ανάπτυξης θα ήταν η οικονοµική υποστήριξη που πιθανώς να οδηγούσε στην 

απώλεια ελέγχου. Έτσι την 1η Ιανουαρίου 1993 που τίθεται σε ισχύ ο πρώτος Κανονισµός (ΕΟΚ) 

2092/91 αλλάζουν πολλά πράγµατα στη βιολογική παραγωγή. 

Σε κάθε µία από τις χώρες εφαρµογής του Κανονισµού ανάλογα µε το σύστηµα ελέγχου 

που εφαρµόστηκε οι αλλαγές µπορεί να ήταν λιγότερες ή περισσότερες. Άλλες χώρες είχαν µία 

κρατική πιστοποίηση µε χρήση ενός µόνο προτύπου και άλλες ιδιωτική πιστοποίηση από 

περισσότερους από έναν ιδιωτικούς φορείς µε διαφορετικά πρότυπα ο καθένας. Αναδείχθηκε 

επίσης οι ποικιλοµορφία της βιολογικής παραγωγής κάτι που τη χαρακτηρίζει ακόµη και σήµερα. 

Ξεκίνησαν σε αυτή τη φάση και εισαγωγές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες 

καταλάµβαναν σηµαντικό µερίδιο της αγοράς και έπρεπε και αυτά τα προϊόντα να υπακούουν 

στον Κανονισµό. Με αυτό τον τρόπο ο Κανονισµός έγινε σηµείο αναφοράς για τη βιολογική 

γεωργία σε όλο τον κόσµο. 

Η IFOAM παραµένει µέχρι και σήµερα σηµαντικό κοµµάτι όλου αυτού. Η Ευρωπαϊκή 

Αντιπροσωπεία της αντικαταστάθηκε από την Οµάδα Εργασίας IFOAM EU µέσω της οποίας 

κάθε κράτος µέλος αντιπροσωπευόταν. Η εξέλιξη της Οµάδα Εργασίας IFOAM EU είναι το 

Ευρωπαϊκό Τµήµα της IFOAM µε τις περιφερειακές οµάδες του, η δοµή του οποίου 

επισηµοποιήθηκε το 2000. Οι οµάδες αυτές έχουν ετήσιες τακτικές συνελεύσεις µε την Επιτροπή 

από τις αρχές της δεκαετίας του 90 και συζητούν θέµατα όπως η πρόοδος που σηµειώνεται στα 

πλαίσια του Κανονισµού καθώς και άλλα τρέχοντα θέµατα. Η οµάδα αυτή συνεδριάζει και µε 

άλλες Επιτροπές προσπαθώντας πάντα να καταλήγουν σε συναινετικές αποφάσεις, τις οποίες θα 

µεταφέρει έπειτα στις αρµόδιες αρχές που σαν διαδικασία είναι συνήθως πολύπλοκη και µε 

λεπτές ισορροπίες. Οι ετήσιοι τροποποιητικοί Κανονισµοί συνήθως φτάνουν τους τρεις και η 
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διαδικασία γίνεται ιδιαίτερα χρονοβόρα. Κάποιοι από τους τροποποιητικούς αυτούς Κανονισµούς 

αποτέλεσαν κοµβικό σηµείο για την εξέλιξη της βιολογικής γεωργίας. Ένας από αυτούς ήταν το 

1999, ίσως ο σηµαντικότερος, που καθορίζει τις απαιτήσεις για τη βιολογική κτηνοτροφία και τα 

προϊόντα της.  

Μέχρι το 2000 ήταν σαφές πως χρειαζόταν για τη βιολογική γεωργία κάτι επί πλέον του 

Κανονισµού 2092/91 εξαιτίας της έκτασης που είχε λάβει καθώς και κενών που υπήρχαν στην 

εφαρµογή του. Οι χώρες που εφάρµοζαν βιολογική γεωργία και έβλεπαν τις ανάγκες που είχαν 

προκύψει, είχαν ήδη συγκεντρώσει οι κάθε µία τις προτάσεις τους και παρουσίαζαν σχέδια 

δράσης για την επέκταση και την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας. Το Ευρωπαϊκό Τµήµα της 

IFOAM διατύπωνε την ίδια ανάγκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Με πρωτοβουλία της Προεδρίας της ∆ανίας, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε από τη 

Επιτροπή να καταρτίσει σχέδιο δράσης για τη βιολογική καλλιέργεια το οποίο δηµοσιεύτηκε τον 

Ιούνιο του 2004. Οκτώ από τις είκοσι µία δράσεις αφορούσαν τον Κανονισµό. ∆εν έκαναν σε 

αυτή τη φάση λόγο για αντικατάσταση του αλλά αποτέλεσαν την αρχή για να αναθεωρηθεί ο 

Κανονισµός (ΕΟΚ) 2092/91. Η Επιτροπή το ∆εκέµβριο του 2005 κατέθεσε πρόταση για 

αναθεώρηση του η οποία διήρκεσε σχεδόν τρία έτη και αν λάβουµε υπόψη και το σχέδιο δράσης 

της Επιτροπής για τα βιολογικά τρόφιµα και τη βιολογική γεωργία που δηµοσιεύτηκε το 2004 τα 

έτη είναι περισσότερα. Κάποιοι λεπτοµερής κανόνες που αφορούσαν τις υδατοκαλλιέργειες και 

την οινοποίηση, οριστικοποιήθηκαν το 2009. Η Επιτροπή πρότεινε το νέο Κανονισµό σε δύο 

διαφορετικά νοµοθετικά µέρη και βήµατα: α) Έναν Κανονισµό-πλαίσιο (Κανονισµός ΕΚ 

834/2007 του Συµβουλίου ο οποίος εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2007 από το Συµβούλιο) και β) 

συνοδευτικούς κανόνες εφαρµογής (Κανονισµός ΕΚ 889/2008 της Επιτροπής ο οποίος 

υιοθετήθηκε τον Ιούλιο του 2008 από τη Μόνιµη Επιτροπή για τη Βιολογική Γεωργία (ΜΕΒΓ) 

για τους παραγωγούς. 

3.2 Οι Ευρωπαϊκή νοµοθεσία από την αναθεώρηση έως σήµερα 

Οι ανάγκες και η εξελικτική πορεία που είχε η βιολογική γεωργία οδήγησαν σε µία 

ακολουθία Κανονισµών (ΕΕ) και Εκτελεστικών Κανονισµών : 
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o  Κανονισµός (ΕΚ) 1235/2008 της Επιτροπής, για τον καθορισµό των λεπτοµερών 

κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου όσον αφορά τους 

όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες (ενοποιηµένη έκδοση 18.08.2017).  

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 2017/1473 της Επιτροπής της 14ης Αυγούστου 2017 

σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισµό των 

λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου 

όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες. 

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 2017/872 της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 2017 σχετικά µε 

την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισµό των 

λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου 

όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες. 

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 2016/2259 της Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2016 

σχετικά µε την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισµό των 

λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου 

όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες. 

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 2016/1842 της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2016 για 

την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 όσον αφορά τα πιστοποιητικά 

ελέγχου που αποστέλλονται µε ηλεκτρονικά µέσα για εισαγόµενα βιολογικά προϊόντα και 

για κάποια άλλα στοιχεία, και του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 όσον αφορά τις 

απαιτήσεις για συντηρηµένα ή µεταποιηµένα βιολογικά προϊόντα και τη διαβίβαση 

πληροφοριών. 

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 2016/1330 της Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 2016 σχετικά 

µε την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισµό των 

λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου 

όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες. 

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 2016/910 της Επιτροπής της 9ης Ιουνίου 2016 σχετικά µε 

την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισµό των 

λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου 

όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες. 

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 2016/459 της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 2016 

σχετικά µε την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισµό των 
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λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου 

όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες. 

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 2015/2345 της Επιτροπής της 15ης ∆εκεµβρίου 2015 

σχετικά µε την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισµό των 

λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου 

όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες. 

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1980/2015 της Επιτροπής της 4ης Νοεµβρίου 2015 

σχετικά µε τη διόρθωση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισµό των 

λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου 

όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες.  

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 931/2015 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2015 

σχετικά µε την τροποποίηση και τη διόρθωση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για 

τον καθορισµό των λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 

του Συµβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες 

χώρες.  

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 2015/131 της Επιτροπής της 23 Ιανουαρίου 2015 

σχετικά µε την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισµό των 

λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου 

όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες.  

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1287/2014 της Επιτροπής της 28ης Νοεµβρίου 2014 

σχετικά µε την τροποποίηση και τη διόρθωση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για 

τον καθορισµό των λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 

του Συµβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες 

χώρες.  

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 829/2014 της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 2014 

σχετικά µε την τροποποίηση και την διόρθωση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για 

τον καθορισµό των λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 

του Συµβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες 

χώρες.  

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 644/2014 της Επιτροπής της 16ης Ιουνίου 2014 

σχετικά µε την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής για τον 
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καθορισµό των λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 

Συµβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες.  

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 442/2014 της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2014 για 

την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 όσον αφορά τις αιτήσεις 

καταχώρισης στον κατάλογο των τρίτων χωρών που αναγνωρίζονται για τους σκοπούς της 

ισοδυναµίας σε σχέση µε την εισαγωγή βιολογικών προϊόντων.  

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 355/2014 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2014 

σχετικά µε την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1235/2008 της Επιτροπής για τον 

καθορισµό των λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 

Συµβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες.  

� Κανονισµός (ΕΕ) 519/2013/21.02.13 για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

889/2008 σχετικά µε τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήµανση των 

βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήµανση και 

τον έλεγχο των προϊόντων.  

� Εκτελεστικός Κανονισµός(ΕΕ) αριθ. 586/2013 της Επιτροπής της 20ής Ιουνίου 2013 

σχετικά µε την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισµό των 

λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου 

όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες και για 

παρέκκλιση από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 όσον αφορά την ηµεροµηνία 

υποβολής της ετήσιας έκθεσης.  

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 567/2013 της Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 2013 

σχετικά µε τη διόρθωση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισµό των 

λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου 

όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες.  

� Εκτελεστικός Κανονισµός (EE) αριθ. 125/2013 της Επιτροπής της 13ης Φεβρουαρίου 2013 

σχετικά µε την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισµό των 

λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου 

όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες.  

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 751/2012 της Επιτροπής της 16ης Αυγούστου 2012 

για την διόρθωση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1235/2008 για τον καθορισµό των 
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λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 834/2007 του Συµβουλίου 

όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες. 

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 508/2012 της Επιτροπής της 20ης Ιουνίου 2012 για 

την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον Κανονισµό των 

λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου 

όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες. 

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 126/2012 της Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 2012 

για την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 όσον αφορά τα αποδεικτικά 

έγγραφα και την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 όσον αφορά τους 

όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. 

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 1084/2011 σχετικά µε την τροποποίηση και τη διόρθωση 

του Καν (ΕΚ) αριθ.1235/2008 για τον καθορισµό των λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του 

Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.834/2007 του Συµβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής 

βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες. 

�  Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 1267/2011 σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισµό των λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του 

Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής 

βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες. 

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 590/2011 "σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισµό των λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής 

βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες".  

� Κανονισµός (ΕΕ) 471/2010 της Επιτροπής "για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 1235/2008, όσο αφορά τον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες πρέπει να 

προέρχονται ορισµένα γεωργικά προϊόντα βιολογικής παραγωγής προκειµένου να 

διατεθούν στο εµπόριο στην Κοινότητα".  

� Κανονισµός (ΕK) 537/2009 "για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008, 

όσο αφορά τον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες πρέπει να κατάγονται ορισµένα 

βιολογικά παραγόµενα γεωργικά προϊόντα προκειµένου να κυκλοφορούν στο εµπόριο εντός 

της Κοινότητας". 
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o  Κανονισµός (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, σχετικά µε τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων 

εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και 

την επισήµανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την 

επισήµανση και τον έλεγχο των προϊόντων(ενοποιηµένη έκδοση 21.05.17).  

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 2017/838 της Επιτροπής της 17ης Μαΐου 2017 για την 

τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 όσον αφορά τις ζωοτροφές για τη 

βιολογική παραγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας. 

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 2016/1842 της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2016 για 

την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 όσον αφορά τα πιστοποιητικά 

ελέγχου που αποστέλλονται µε ηλεκτρονικά µέσα για εισαγόµενα βιολογικά προϊόντα και 

για κάποια άλλα στοιχεία, και του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 όσον αφορά τις 

απαιτήσεις για συντηρηµένα ή µεταποιηµένα βιολογικά προϊόντα και τη διαβίβαση 

πληροφοριών. 

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 2016/673 της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2016 για 

την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά µε τη θέσπιση λεπτοµερών 

κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου για τη 

βιολογική παραγωγή και την επισήµανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον 

βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήµανση και τον έλεγχο των προϊόντων. 

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1358/2014 της Επιτροπής της 18ης ∆εκεµβρίου 2014 

"για την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά µε τη θέσπιση 

λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου 

όσον αφορά την καταγωγή των ζώων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας, τις ζωοτεχνικές 

πρακτικές υδατοκαλλιέργειας, τις ζωοτροφές για τα ζώα βιολογικής υδατοκαλλιέργειας και 

τα προϊόντα και τις ουσίες των οποίων η χρήση επιτρέπεται στη βιολογική 

υδατοκαλλιέργεια".  

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 354/2014 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2014 "για 

την τροποποίηση και διόρθωση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά µε τη 

θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 

Συµβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήµανση των βιολογικών προϊόντων 

όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήµανση και τον έλεγχο των 

προϊόντων".  
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� Κανονισµός (ΕΕ) 519/2013/21.02.13 για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

889/2008 σχετικά µε τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήµανση των 

βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήµανση και 

τον έλεγχο των προϊόντων.  

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 392/2013/29.04.13 σχετικά µε την τροποποίηση του 

καν.(ΕΚ) αριθ.889/2008 όσον αφορά το σύστηµα ελέγχου της βιολογικής παραγωγής. 

(29.05.13) 

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 505/2012 σχετικά µε την τροποποίηση και τη διόρθωση του 

καν. (ΕΚ) αριθ.889/2008 σχετικά µε τη θέσπιση των λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του 

καν.(ΕΚ) αριθ.834/2007 του Συµβουλίου για τη βιολογική παραγωγή προϊόντων όσον 

αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήµανση και τον έλεγχο των προϊόντων. 

(14.06.12) 

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 203/2012 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2012 για την 

τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά µε την θέσπιση λεπτοµερών 

κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.834/2007 του Συµβουλίου όσον αφορά 

λεπτοµερείς κανόνες για τους βιολογικούς οίνους.(09.07.13) 

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 126/2012 σχετικά µε την τροποποίηση του Κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 889/2008 όσον αφορά τα αποδεικτικά έγγραφα και την τροποποίηση του 

Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.1235/2008 όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών 

προϊόντων από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. (14.02.12) 

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 344/2011 για την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

889/2008 σχετικά µε τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήµανση των 

βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήµανση και 

τον έλεγχο των προϊόντων. (04.05.11)  

� Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 426/2011 για την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) 

889/2008 σχετικά µε τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήµανση των 

βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήµανση και 

τον έλεγχο των προϊόντων. (02.12.11)  
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� Κανονισµός (ΕΕ) 271/2010 σχετικά µε την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

889/2008 για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

834/2007 του Συµβουλίου όσον αφορά τον λογότυπο βιολογικής παραγωγής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

� Κανονισµός (ΕΚ) 710/2009 για την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 889/2008 

σχετικά µε τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων για τη βιολογική παραγωγή ζώων 

υδατοκαλλιέργειας και φυκιών. 

� Κανονισµός (ΕΚ) 1254/2008 για την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 

σχετικά µε τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

834/2007 του Συµβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήµανση των βιολογικών 

προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήµανση και τον έλεγχο 

των προϊόντων. 

o Κανονισµός (ΕΚ) 834/2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήµανση των 

βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91". 

� Κανονισµός (ΕΚ) 967/2008 για τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη 

βιολογική παραγωγή και την επισήµανση των βιολογικών προϊόντων". 

o Κανονισµός (ΕΚ) 848/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη 

βιολογική παραγωγή και την επισήµανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου.  

 

Λοιπή Νοµοθεσία  

� Καν. αριθ. 882/2004 για τη διενέργεια επισήµων ελέγχων της συµµόρφωσης προς τη 

νοµοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίµων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή 

διαβίωση των ζώων. 

� Καν. αριθ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίµων. 
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� Καν. αριθ. 178/2002 για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας 

για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων 

και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων. 

3.3 Ο Κανονισµός 848/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

Ο νέος Κανονισµός 848/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου είχε 

σαν κύριο στόχο να απλοποιήσει και να εναρµονίσει πολλούς κανόνες που αφορούν την 

παραγωγή βιολογικών τροφίµων τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε τρίτες χώρες. 

Αυτός ο τόσο σηµαντικός τοµέας και ραγδαία εξελισσόµενος, της βιολογικής γεωργίας, είχε 

ανάγκη από τη θέσπιση νέων σαφών κανόνων που θα ανταποκρίνονταν στις σηµερινές ανάγκες 

του κλάδου και θα εξασφάλιζαν ότι ο Ευρωπαίος παραγωγός βρίσκεται σε ισότιµη βάση µε 

παραγωγούς από τρίτες χώρες που εξάγουν βιολογικά προϊόντα στην ΕΕ. 

Η χρήση προηγούµενων κανόνων, ακόµη και θεσπισµένων προ εικοσαετίας, 

δηµιουργούσε πια διάφορα προβλήµατα καθώς δεν ακολουθούσαν την εξέλιξη του τοµέα. 

Θεωρήθηκαν πια µη κατάλληλοι για το σκοπό και ήταν πιθανό να παρεµποδίσουν παρά να 

βοηθήσουν την ανάπτυξη αυτού του αναπτυσσόµενου τοµέα που αξίζει περίπου 27 

δισεκατοµµύρια ευρώ και έχει αυξηθεί κατά 125% κατά την τελευταία δεκαετία. Επίσης ήταν 

σαφές πως έπρεπε να υποστηριχθεί αυτή η ανάπτυξη εξασφαλίζοντας ότι ο τοµέας λειτουργεί µε 

την κατάλληλη νοµοθεσία. 

Για τους παραπάνω λόγους ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια µια διαδικασία µεταξύ των 

φορέων σε όλα τα επίπεδα. Σε επίπεδο κρατών και έπειτα Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία 

και µε τρίτες χώρες. Αυτή η διαδικασία κατέληξε στη θέσπιση του Κανονισµού 848/2018 (ΕΕ) 

στις 30 Μαΐου 2018 ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021. Αυτό θα επιτρέψει στον 

τοµέα να προετοιµαστεί κατάλληλα για ένα νέο και υποστηρικτικό νοµοθετικό περιβάλλον και να 

συνεχίσει την ανάπτυξή του καθώς να αξιοποιήσει πλήρως το δυναµικό του, µε βάση την αρχή 

της ισότιµης λειτουργίας. Επίσης θα δοθεί αρκετός χρόνος στους παραγωγούς, τους φορείς 

εκµετάλλευσης και τους εµπορικούς εταίρους να προσαρµοστούν στο νέο πλαίσιο. Σύµφωνα µε 

το αρ. 56 του Κανονισµού 848/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που 

αναφέρεται στις καταργητικές, µεταβατικές και τελικές διατάξεις ο Κανονισµός (ΕΚ) 834/2007 
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καταργείται. 

Ωστόσο, ο εν λόγω Κανονισµός εξακολουθεί να εφαρµόζεται έως ότου ολοκληρωθεί η 

εξέταση των εκκρεµών αιτήσεων από τρίτες χώρες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 58 του 

Κανονισµού 848/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.  

Οι αναφορές στον καταργούµενο κανονισµό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα 

κανονισµό 

Με την ισχύ του αναµένεται µεγάλη αύξηση στον τοµέα καθώς πολλοί µικροί παραγωγοί 

θα µπορέσουν να συµµετάσχουν σε προγράµµατα πιστοποίησης οµάδων, επωφελούµενοι από 

χαµηλότερα κόστη πιστοποίησης. Επιπλέον οι βιοκαλλιεργητές θα έχουν τώρα πρόσβαση σε µια 

νέα αγορά βιολογικών σπόρων που θα βελτιώσουν τη βιοποικιλότητα, τη βιωσιµότητα των 

καλλιεργειών και θα ενισχύσουν την καινοτοµία. Στόχος αρχικά είναι η αντοχή στα παράσιτα και 

στις ασθένειες να βελτιωθεί και να επικεντρωθεί η καλύτερη προσαρµογή στις τοπικές συνθήκες. 

Η χρησιµοποιούµενη έκταση της γης για βιολογική γεωργία αυξάνεται ετησίως κατά 

400.000 εκτάρια. Οι ισχύοντες κανόνες και παρεκκλίσεις που ισχύουν επί του παρόντος, δεν 

παρέχουν επαρκή ασφάλεια σε αυτόν τον εξαιρετικά σηµαντικό τοµέα της ευρωπαϊκής γεωργίας 

και η απλούστερη, πιο εναρµονισµένη προσέγγιση του νέου κανονισµού θα πρέπει να συµβάλει 

στην ταχύτερη ανάπτυξή του. 

Με τη νέα αυτή µεταρρύθµιση θα διασφαλιστεί επιπλέον δικαιοσύνη στους 

βιοκαλλιεργητές της ΕΕ και µε την παρουσία του λογότυπου της ΕΕ θα διασφαλιστούν οι ίδιες 

εγγυήσεις για τους καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρώπη. ∆εδοµένου ότι οι καταναλωτές 

καταβάλουν ένα σηµαντικό κεφάλαιο για την αγορά βιολογικών προϊόντων η εγγύηση ποιότητας 

είναι πάρα πολύ σηµαντική.  

Λαµβάνοντας υπόψη πόσο αναγκαία είναι η ευελιξία στους νέους κανόνες προβλέπεται 

όµως παρ’ όλα αυτά πως ίδιοι κανόνες θα ισχύσουν για όλους τους βιολογικούς παραγωγούς και 

όλα τα βιολογικά προϊόντα. Αυτό το ενιαίο σύνολο κανόνων θα εφαρµοστεί και στους αγρότες 

εκτός ΕΕ που εξάγουν τα βιολογικά προϊόντα τους στην αγορά της ΕΕ. Αντικαθιστούν τα 

σηµερινά 60 και πλέον διαφορετικά πρότυπα που θεωρούνται ισοδύναµα µε τα εισαγόµενα 
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βιολογικά τρόφιµα. Μέχρι σήµερα διαφορετικά πρότυπα µπορεί να ισχύουν για τους παραγωγούς 

της ίδιας χώρας. Όταν ο παραγωγός δεν έχει συµφωνία ισοτιµίας µε την ΕΕ, µόνο και µόνο 

επειδή οι οργανισµοί πιστοποίησης ορίζουν τα δικά τους πρότυπα. Η συµµόρφωση µε το ενιαίο 

σύνολο κανόνων της ΕΕ θα αντικαταστήσει την αρχή της ισοδυναµίας. Σε επίπεδο εµπορίου, ο 

νέος Κανονισµός ορίζει ίσους όρους ανταγωνισµού µεταξύ φορέων από την ΕΕ και από τρίτες 

χώρες. 

Ακόµη και σε επίπεδο προϊόντων επεκτείνεται η χρήση των κανόνων και σε νέα προϊόντα 

όπως ο φελλός, το αλάτι και τα αιθέρια έλαια. Αναµένεται η είσοδος και άλλων προϊόντων που 

να καλύπτουν τις καταναλωτικές ανάγκες κάτι το οποίο προσφέρει νέες ευκαιρίες και στους 

παραγωγούς.  

Ένα ακόµη µελανό σηµείο που έρχεται να διορθώσει ο νέος κανόνας είναι η 

γραφειοκρατία και οι έλεγχοι. Λαµβάνοντας υπόψη πόσο σηµαντικοί είναι οι έλεγχοι για τη 

διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων για τους καταναλωτές και της απόκτησης 

εµπιστοσύνης από αυτούς, οι νέοι κανόνες επιχειρούν να φέρουν µια ισορροπία µεταξύ αυτού και 

του βάρους που υπάρχει από πλευράς παραγωγών και αρµοδίων αρχών. Αυτό που ισχύει µέχρι 

σήµερα, σε ότι αφορά τους ελέγχους, είναι η πραγµατοποίηση τουλάχιστον ενός αιφνιδιαστικού 

ελέγχου ετησίως σε επίπεδο κρατών µελών. Αυτό εν µέρει διασφαλίζει την αποτελεσµατικότητά 

τους. Σε πολλές περιπτώσεις µπορεί να πραγµατοποιηθούν και περισσότεροι του ενός έλεγχοι 

όταν υπάρχουν καταγγελίες ή υπόνοιες για τη µη τήρηση των κανόνων και των νόµων που 

αφορούν τα βιολογικά προϊόντα. Με τον νέο Κανονισµό προβλέπεται στις περιπτώσεις 

παραγωγών, που στον ετήσιο έλεγχο έχουν βρεθεί όλα προβλεπόµενα για τρία συνεχόµενα έτη, 

να διενεργείται έλεγχος ανά δύο έτη µε απόφαση των εθνικών αρχών. Κάτι που µειώνει τη 

γραφειοκρατία σε ότι αφορά τους γεωργούς και τις αρµόδιες αρχές. 

Σε ότι αφορά της χρήση φυτοφαρµάκων δεν αλλάζει κάτι µε το νέο Κανονισµό. Συνεχίζει 

να απαγορεύεται η χρήση τους και προστίθενται επιπλέον άρθρα για τα προληπτικά µέτρα που θα 

πρέπει να λάβουν οι φορείς εκµετάλλευσης για να µειώσουν τον κίνδυνο τυχαίας «µόλυνσης» 

από τα φυτοφάρµακα που χρησιµοποιούνται σε συµβατικές καλλιέργειες που καλλιεργούνται 

δίπλα σε βιολογικές. Ο έλεγχος αυτών των µέτρων θα πραγµατοποιείται από εθνικές αρχές. Οι 

καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε θέση να πιστεύουν πλήρως ότι δεν έχουν χρησιµοποιηθεί 
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ενεργά φυτοφάρµακα στην παραγωγή των προϊόντων που φέρουν το λογότυπο της ΕΕ για τη 

βιολογική γεωργία και ότι έχουν ληφθεί όλες οι πιθανές προφυλάξεις για να µειωθεί ο µικρός 

κίνδυνος να παρουσιαστούν τυχαία τα φυτοφάρµακα. 

 Στις περιπτώσεις που υπάρχουν ισχυρισµοί ότι τα βιολογικά προϊόντα περιέχουν 

φυτοφάρµακα, οι εθνικές αρχές είναι υποχρεωµένες να διερευνήσουν όταν οι ισχυρισµοί αυτοί 

τεκµηριώνονται σαφώς και να κινηθεί επισήµως έρευνα. Με την έναρξη ισχύος του Κανονισµού 

η Επιτροπή θα αξιολογήσει την κατάσταση εντός τεσσάρων ετών σε ότι αφορά την ύπαρξη 

φυτοφαρµάκων και µε αυτό τον τρόπο θα πραγµατοποιηθεί µια συνολική ανάλυση των εθνικών 

κανόνων και πρακτικών όσον αφορά τα κατώτατα όρια για τις µη επιτρεπόµενες ουσίες και θα 

καθοριστεί και η πορεία προς αυτή την κατεύθυνση. 

Στην περίπτωση εισαγωγής προϊόντων από τρίτες χώρες ο Κανονισµός 848/2018 έρχεται 

να αλλάξει σηµαντικά τις διαδικασίες. ∆εν καλύπτει µόνο τα προϊόντα που παράγονται εντός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε τρίτες χώρες και διακινούνται εντός αυτής. Σε ότι αφορά τους 

αναγνωρισµένους οργανισµούς ελέγχου, οι νέοι κανόνες θα είναι οι ίδιοι για τους παραγωγούς 

στην ΕΕ και τους παραγωγούς τρίτων χωρών που επιθυµούν να πουλήσουν στην ενιαία αγορά 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι σήµερα η παραγωγή προϊόντων σε χώρες εκτός Ευρώπης που 

διατίθενται εντός αυτής έπρεπε να γίνετε σύµφωνα µε πρότυπα που θεωρούνται ισοδύναµα µε 

τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον νέο Κανονισµό θα πρέπει να συµµορφώνονται οι 

παραγωγοί βιολογικών προϊόντων µε τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τους παραγωγούς της 

ΕΕ. Έτσι µιλάµε πια για µετάβαση από την αρχή της ισοδυναµίας στην αρχή της 

συµµόρφωσης. Με αυτή την αλλαγή δηµιουργούνται ισότιµοι κανόνες και όροι ανταγωνισµού 

για όλους τους παραγωγούς και όλοι πρέπει να συµµορφώνονται στα ίδια αυστηρά πρότυπα. Έτσι 

καθησυχάζονται και οι καταναλωτές πως τα βιολογικά προϊόντα που πωλούνται στην ΕΕ, είτε 

παράγονται εντός είτε εκτός αυτής ακολουθούν τα ίδια πρότυπα ποιότητας. Αυτό δηµιουργεί µία 

ασφάλεια στο καταναλωτικό κοινό.  

Σε ότι αφορά συµφωνίες που έχουν γίνει µε τρίτες χώρες, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως χώρες που χρησιµοποιούν πρότυπα παραγωγής και συστήµατα 

ελέγχου ισοδύναµα µε αυτά που τηρούνται εντός αυτής, θα πρέπει να προσαρµόζονται στους 

νέους κανόνες, όποτε κρίνεται σκόπιµο εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος. Και οι ίδιες 
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αντίστοιχα χώρες έχουν αναγνωρίσει τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ισοδύναµες µε 

συµφωνίες ή συµφωνίες ισοτιµίας και εισάγουν προϊόντα από αυτές. Αυτές οι αναγνωρίσεις 

επιτρέπουν στους ευρωπαίους καταναλωτές να επιλέγουν από ένα ευρύ φάσµα βιολογικών 

προϊόντων, παρέχοντας συγχρόνως ευκαιρίες εξαγωγής για τους παραγωγούς της ΕΕ. Μερικές 

από αυτές τις χώρες είναι: η Ιαπωνία, η Τυνησία, η Νέα Ζηλανδία, οι Ηνωµένες Πολιτείες και ο 

Καναδάς. 

Με τρίτες χώρες µε τις οποίες δεν έχουν πραγµατοποιηθεί συµφωνίες αµοιβαίας 

ισοδυναµίας θα πραγµατοποιηθούν εµπορικές συµφωνίες για να δοθεί ένα πιο σταθερό νοµικό 

πλαίσιο για τους φορείς εκµετάλλευσης. Θα υπάρξει µία πενταετής µεταβατική περίοδος κατά 

την οποία η ΕΕ και οι εταίροι θα έχουν το χρόνο να προετοιµάσουν µια συµφέρουσα συµφωνία 

για όλους.  

Θεωρώντας το οικοσύστηµα του εδάφους ως κάτι πολύ σηµαντικό για τη βιολογική 

καλλιέργεια, τα θερµοκήπια δε θεωρούνται ένα σύστηµα συµβατό µε τις ευρύτερες βιολογικές 

αρχές. Συνεπώς µε το νέο Κανονισµό επιτρέπεται στα κράτη µέλη που η πρακτική είχε ήδη 

εγκριθεί για βιολογική γεωργία πριν την 28η Ιουνίου 2017, να κάνουν χρήση των θερµοκηπίων 

για ακόµη δέκα χρόνια από την ηµεροµηνία ισχύος του νέου Κανονισµού. Η 28η Ιουνίου 2017 

είναι ηµεροµηνία που συµφωνήθηκε στο πλαίσιο της συνήθους νοµοθετικής διαδικασίας, ότι η 

βιολογική παραγωγή θα πρέπει να βασίζεται στην καλλιέργεια των φυτών πρωτίστως µέσω του 

εδαφικού οικοσυστήµατος. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά µε τη χρήση των 

οριοθετηµένων πλαισίων σε θερµοκήπια πέντε έτη µετά την ηµεροµηνία εφαρµογής του νέου 

κανονισµού, η οποία µπορεί να συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από νοµοθετική πρόταση. 

Ο νέος Κανονισµός θα εφαρµοστεί και στην περίπτωση σπόρων, πολλαπλασιαστικού 

υλικού καθώς και µεταποιηµένων προϊόντων που χρησιµοποιούνται για τρόφιµα ή ζωοτροφές. Τα 

µεταποιηµένα προϊόντα θα µπορούσαν να επισηµανθούν ως βιολογικά µόνο εάν τουλάχιστον το 

95% των γεωργικών συστατικών είναι βιολογικά. 

Ο Κανονισµός 848/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου παρατίθεται 

εξ ολοκλήρου στο Παράρτηµα ΙΙ αυτής της εργασίας προς διευκόλυνση και παροχή 

αναλυτικότερων πληροφοριών. 
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3.3.1 Πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού 848/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου 

Ο νέος Κανονισµός εφαρµόζεται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο παράρτηµα I της 

Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σε προϊόντα προερχόµενα από τον 

τοµέα της γεωργίας, της υδατοκαλλιέργειας και της µελισσοκοµίας καθώς και σε προϊόντα 

προερχόµενα από αυτά εφόσον αυτά είτε παράγονται, παρασκευάζονται, επισηµαίνονται, 

διανέµονται, διατίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εισάγονται σε αυτή είτε 

προορίζονται για αυτούς τους σκοπούς. 

Αυτά είναι: 

α) ζώντα ή αµεταποίητα γεωργικά προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένων των σπόρων και 

άλλου φυτικού αναπαραγωγικού υλικού·  

β) µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιµα 

γ) ζωοτροφές 

Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται και σε άλλα προϊόντα που είναι στενά συνδεδεµένα µε 

τη γεωργία. Τα προϊόντα αυτά είναι: 

• Μαγιά που χρησιµοποιείται ως τρόφιµο ή ζωοτροφή,  

• µατέ, γλυκό καλαµπόκι, αµπελόφυλλα, καρδιές φοινίκων, βλαστοί λυκίσκου και άλλα 

παρόµοια βρώσιµα µέρη φυτών και προϊόντων που παράγονται από αυτά,  

• θαλάσσιο αλάτι και άλλα άλατα για τρόφιµα και ζωοτροφές,  

• κουκούλι µεταξοσκώληκα κατάλληλο για ξετύλιγµα των ινών του,  

• φυσικές γόµες και ρητίνες,  

• κερί µέλισσας,  

• αιθέρια έλαια,  

• πώµατα από φυσικό φελλό, µη συσσωµατωµένα, και χωρίς καµία συνδετική ουσία,  

• βαµβάκι, µη λαναρισµένο ούτε χτενισµένο,  

• µαλλί, µη λαναρισµένο ούτε χτενισµένο,  
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• ακατέργαστα δέρµατα και προβιές που δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία,  

• παραδοσιακές φυτικές παρασκευές φυτικής προέλευσης. 

Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται σε κάθε επιχείρηση που συµµετέχει σε οποιοδήποτε 

στάδιο παραγωγής αυτών των προϊόντων καθώς και στα στάδια παρασκευής ή διανοµής τους. 

Εξαίρεση αποτελούν οι δραστηριότητες οµαδικής εστίασης που ασκούνται από µονάδα οµαδικής 

εστίασης καθώς όπως ορίζεται στο αρ. 2 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισµού 1169/2011 

όπου «µονάδα οµαδικής εστίασης» είναι οποιοδήποτε κατάστηµα (συµπεριλαµβανοµένων των 

οχηµάτων ή των σταθερών ή κινητών πάγκων πώλησης), όπως εστιατόρια, καντίνες, σχολεία, 

νοσοκοµεία και επιχειρήσεις εστίασης όπου, στο πλαίσιο µιας επαγγελµατική δραστηριότητας, 

παρασκευάζονται τρόφιµα τα οποία είναι έτοιµα για κατανάλωση από τον τελικό καταναλωτή. 

Ο νέος Κανονισµός εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της συναφούς νοµοθεσίας της 

Ένωσης, ιδίως της νοµοθεσίας στους τοµείς της ασφάλειας της τροφικής αλυσίδας, της υγείας και 

της καλής µεταχείρισης των ζώων, της υγείας των φυτών και του φυτικού αναπαραγωγικού 

υλικού. Επίσης εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη άλλου δικαίου της Ένωσης σχετικά µε τη διάθεση 

προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011. 

Η Επιτροπή είναι αρµόδια και για οποιαδήποτε τροποποίηση στον κατάλογο των 

προϊόντων. Έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 54 

του Κανονισµού 848/2018 για την προσθήκη νέων προϊόντων στον κατάλογο καθώς την 

τροποποίηση αυτών. Τα προϊόντα που είναι επιλέξιµα για να µπουν σε αυτό τον κατάλογο είναι 

όσα είναι στενά συνδεδεµένα µε τα γεωργικά προϊόντα. 

3.3.2 Αρχές που εφαρµόζονται στα προϊόντα βιολογικής παραγωγής βάσει του Κανονισµού 

848/2018 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συµβουλίου. 

Πέραν των γενικών αρχών της βιολογικής καλλιέργειας και γενικότερα βιολογικής 

παραγωγής που έχουν προαναφερθεί, στα προϊόντα βιολογικής παραγωγής πρέπει να 

ακολουθούνται και κάποιες ειδικότερες αρχές.  



 

 

 88 

 

Στην περίπτωση των γεωργικών δραστηριοτήτων και των υδατοκαλλιεργειών οι αρχές 

αυτές είναι οι εξής: 

α) η διατήρηση και βελτίωση της ζωής που φιλοξενεί το έδαφος και της φυσικής γονιµότητας, της 

σταθερότητας της συγκράτησης νερού και της βιοποικιλότητας του εδάφους, αποτροπή και 

καταπολέµηση της απώλειας βιολογικών υλών, της συµπίεσης και της διάβρωσης του 

εδάφους και καλλιέργεια των φυτών πρωτίστως µέσω του εδαφικού οικοσυστήµατος 

β) ο περιορισµός της χρήσης µη ανανεώσιµων πόρων και εξωτερικών εισροών στο ελάχιστο 

γ) η ανακύκλωση των αποβλήτων και των παραπροϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης µε τη 

χρήση τους ως εισροής στη φυτική και τη ζωική παραγωγή 

δ) η διατήρηση της υγείας των φυτών µε προληπτικά µέτρα, ιδίως µε την επιλογή κατάλληλων 

ειδών, ποικιλιών ή ετερογενών υλικών ανθεκτικών στους επιβλαβείς οργανισµούς και τις 

ασθένειες, κατάλληλης αµειψισποράς, µηχανικών και φυσικών µεθόδων και µε την 

προστασία των φυσικών εχθρών των επιβλαβών οργανισµών· 

ε) η χρήση σπόρων και ζώων µε µεγάλο βαθµό γενετικής ποικιλοµορφίας, αντοχή στις ασθένειες 

και µακροβιότητα 

στ) η επιλογή φυτικών ποικιλιών, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ειδικών 

συστηµάτων βιολογικής παραγωγής, µε εστίαση στη γεωπονική απόδοση, την αντοχή στις 

ασθένειες, την προσαρµογή σε ποικίλες τοπικές εδαφικές και κλιµατικές συνθήκες και τον 

σεβασµό στους φυσικούς αναστολείς διασταύρωσης 

ζ) η χρήση βιολογικού φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, όπως φυτικού αναπαραγωγικού υλικού 

βιολογικού ετερογενούς υλικού και βιολογικών ποικιλιών κατάλληλων για τη βιολογική 

παραγωγή 

η) η παραγωγή βιολογικών ποικιλιών µέσω φυσικής αναπαραγωγικής ικανότητας και 

επικέντρωσης στη συγκράτηση εντός των φυσικών αναστολέων διασταύρωσης 
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θ) µε την επιφύλαξη του άρθρου 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2100/94 και των εθνικών 

δικαιωµάτων επί φυτικών ποικιλιών που παραχωρούνται δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας 

των κρατών µελών, η δυνατότητα των γεωργών να χρησιµοποιούν φυτικό αναπαραγωγικό 

υλικό που προέρχεται από την εκµετάλλευσή τους προκειµένου να προωθηθούν γενετικοί 

πόροι προσαρµοσµένοι στις ειδικές συνθήκες της βιολογικής παραγωγής 

ι) η επιλογή φυλών των ζώων, µε γνώµονα τον υψηλό βαθµό γενετικής ποικιλοµορφίας, την 

ικανότητα προσαρµογής των ζώων στις τοπικές συνθήκες, την αναπαραγωγική τους αξία, 

τη µακροβιότητα τους, τη ζωτικότητά τους και την αντοχή τους σε ασθένειες ή προβλήµατα 

υγείας 

ια) η ζωική παραγωγή προσαρµοσµένη στην εκµετάλλευση και τη γη 

ιβ) η εφαρµογή κτηνοτροφικών πρακτικών που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστηµα και τους 

φυσικούς µηχανισµούς άµυνας κατά των ασθενειών, περιλαµβανοµένης τακτικής άσκησης 

και πρόσβασης σε υπαίθριους χώρους και σε βοσκοτόπους 

ιγ) η σίτιση των ζώων µε βιολογικές ζωοτροφές αποτελούµενες από συστατικά που είναι 

προϊόντα βιολογικής παραγωγής και από φυσικές ουσίες µη γεωργικής προέλευσης 

ιδ) η παραγωγή βιολογικών κτηνοτροφικών προϊόντων από ζώα τα οποία, καθ’ όλη τη διάρκεια 

της ζωής τους, από τη γέννηση ή την εκκόλαψή τους, έχουν εκτραφεί σε βιολογικές 

εκµεταλλεύσεις 

ιε) η διαφύλαξη της υγείας του υδάτινου περιβάλλοντος και της ποιότητας του περιβάλλοντος 

υδατικού και χερσαίου οικοσυστήµατος 

ιστ) η σίτιση των υδρόβιων οργανισµών µε ζωοτροφές που είναι προϊόντα αειφόρου 

εκµετάλλευσης της αλιείας σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 ή µε 

βιολογικές ζωοτροφές αποτελούµενες από γεωργικά συστατικά που είναι προϊόντα 

βιολογικής παραγωγής, περιλαµβανοµένης της βιολογικής υδατοκαλλιέργειας, και από 

φυσικές ουσίες µη γεωργικής προέλευσης 
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ιζ) η αποφυγή οποιασδήποτε διακινδύνευσης ειδών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον από πλευράς 

διατήρησης που ενδέχεται να προκύψει από τη βιολογική παραγωγή. 

Στην περίπτωση των µεταποιηµένων τροφίµων οι αντίστοιχες ειδικές αρχές είναι εξής: 

α) την παραγωγή βιολογικών τροφίµων από βιολογικά γεωργικά συστατικά 

β) τον περιορισµό της χρήσης πρόσθετων τροφίµων και µη βιολογικών συστατικών που έχουν 

κυρίως τεχνολογικές λειτουργίες και λειτουργίες επί των αισθήσεων καθώς και 

µικροθρεπτικών στοιχείων και τεχνολογικών βοηθηµάτων, ώστε να χρησιµοποιούνται στον 

ελάχιστο δυνατό βαθµό και µόνον όταν υφίσταται ουσιώδης τεχνολογική ανάγκη ή για 

συγκεκριµένους διατροφικούς σκοπούς 

γ) τον αποκλεισµό ουσιών και µεθόδων µεταποίησης που µπορούν να παραπλανήσουν ως προς 

την πραγµατική φύση του προϊόντος 

δ) την προσοχή κατά τη µεταποίηση των βιολογικών τροφίµων, κατά προτίµηση 

χρησιµοποιώντας βιολογικές, µηχανικές και φυσικές µεθόδους 

ε) τον αποκλεισµό τροφίµων που περιέχουν ή αποτελούνται από τεχνολογικά επεξεργασµένα 

νανοϋλικά. 

Στην περίπτωση της παραγωγής των µεταποιηµένων ζωοτροφών οι αντίστοιχες ειδικές αρχές 

είναι οι εξής: 

α) την παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών από βιολογικές πρώτες ύλες ζωοτροφών 

β) τον περιορισµό της χρήσης προσθέτων ζωοτροφών και τεχνολογικών βοηθηµάτων ώστε να 

χρησιµοποιούνται στον ελάχιστο βαθµό και µόνον όταν υφίσταται ουσιώδης τεχνολογική 

ή ζωοτεχνική ανάγκη ή για συγκεκριµένους διατροφικούς σκοπούς 

γ) τον αποκλεισµό ουσιών και µεθόδων µεταποίησης που µπορούν να παραπλανήσουν ως προς 

την πραγµατική φύση του προϊόντος 
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δ) την προσοχή στη µεταποίηση των βιολογικών τροφίµων, κατά προτίµηση χρησιµοποιώντας 

βιολογικές, µηχανικές και φυσικές µεθόδους. 

Η διαχείρισης ολόκληρης της εκµετάλλευσης πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

του Κανονισµού 848/2018 για τη βιολογική παραγωγή. Η χρήση συνθετικών χηµικών 

προϊόντων ή ουσιών στη βιολογική παραγωγή απαγορεύεται κατά την παραγωγή, τη 

µεταποίηση, τη φυτοπροστασία, την απολύµανση των χώρων, την παραγωγή ζωοτροφών κτλ. Η 

Επιτροπή δύναται να εγκρίνει ορισµένα προϊόντα και ουσίες για χρήση στη βιολογική 

παραγωγή και καταχωρεί κάθε τέτοιο εγκεκριµένο προϊόν και ουσία σε καταλόγους 

περιορισµένων προϊόντων. Οι κατάλογοι αυτοί περιλαµβάνουν προϊόντα που πληρούν τις 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

1107/2009.  

Σε ορισµένες περιπτώσεις εκτός από το είδος και την επιτρεπτή ποσότητα των ουσιών ή 

των συνθετικών χηµικών προϊόντων, µπορεί να καθορίζεται και το ανώτατο χρονικό διάστηµα 

χρήσης τους µε την απόφαση έγκρισης της Επιτροπής. Τα άρθρα του Κανονισµού που αφορούν 

την έγκριση αυτών των ουσιών και τη χρήση µη βιολογικών συστατικών κατά τη µεταποίηση 

βιολογικών προϊόντων είναι τα αρ. 24 και αρ. 25. Όταν ένα κράτος µέλος κρίνει ότι ένα προϊόν 

ή µια ουσία θα πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο εγκεκριµένων προϊόντων και ουσιών ή να 

διαγραφεί από αυτόν ή ότι θα πρέπει να τροποποιηθούν οι προδιαγραφές χρήσης που 

αναφέρονται στους κανόνες παραγωγής, διασφαλίζει την επίσηµη διαβίβαση, στην Επιτροπή 

και στα άλλα κράτη µέλη, φακέλου που περιλαµβάνει την αιτιολόγηση της προσθήκης, της 

διαγραφής ή των άλλων τροποποιήσεων, καθώς και τη δηµοσιοποίησή του, µε την επιφύλαξη 

της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας για την προστασία των δεδοµένων. Η Επιτροπή 

δηµοσιεύει κάθε αίτηµα κατά την παρούσα παράγραφο.  

Η Επιτροπή αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα τους καταλόγους των µη 

βιολογικών προϊόντων και επανεξετάζεται τουλάχιστον µια φορά ετησίως.  

Στην περίπτωση χρήσης τέτοιων ουσιών στη µεταποίηση, όταν αναγκαία συστατικά δεν 

είναι διαθέσιµα σε βιολογική µορφή σε επαρκή ποσότητα, ένα κράτος µέλος µπορεί, κατόπιν 

αιτήµατος επιχείρησης, να επιτρέπει προσωρινά τη χρησιµοποίηση µη βιολογικών γεωργικών 
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συστατικών για την παραγωγή µεταποιηµένων βιολογικών τροφίµων στην επικράτειά του, για 

περίοδο κατ’ ανώτατο όριο έξι µηνών. Η εν λόγω άδεια ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις στο εν 

λόγω κράτος µέλος. Το κράτος µέλος αυτό υποχρεούται να κοινοποιήσει άµεσα στην Επιτροπή 

κάθε παρόµοια άδεια που χορηγείται στην επικράτεια του, µέσω ενός ηλεκτρονικού συστήµατος 

που χρησιµοποιείται για ανταλλαγή πληροφοριών και εγγράφων. Η άδεια αυτή µπορεί να 

παραταθεί από το κράτος µέλος µέχρι και δύο φορές το ανώτερο και για έξι µήνες κάθε φορά. 

Με την προϋπόθεση όµως πως κανένα άλλο κράτος µέλλος δεν έχει εκφράσει αντιρρήσεις µέσω 

της πλατφόρµας που προαναφέρθηκε για την ύπαρξη των εν λόγω συστατικών σε βιολογική 

µορφή σε επαρκή διαθέσιµη ποσότητα. 

3.3.3. Μέτρα προφύλαξης για αποφυγή παρουσίας µη εγκεκριµένων προϊόντων και ουσιών 

Όπως αναφέρεται στα αρ.27,αρ.28 και αρ. 29 του Κανονισµού 848/2018 Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την αποτροπή εµφάνισης προϊόντων και ουσιών µη 

εγκεκριµένων, η εκάστοτε επιχείρηση που παράγει, συλλέγει, συσκευάζει ή διανέµει βιολογικά 

προϊόντα πρέπει να τηρεί αυστηρά τους ακόλουθους κανόνες:  

α) η εφαρµογή και διατήρηση µέτρων τα οποία είναι αναλογικά και κατάλληλα για τον εντοπισµό 

των κινδύνων µόλυνσης της βιολογικής παραγωγής και των βιολογικών προϊόντων, από µη 

εγκεκριµένα προϊόντα ή ουσίες, συµπεριλαµβανοµένης της συστηµατικής ταυτοποίησης 

κρίσιµων διαδικαστικών σταδίων· 

β) η εφαρµογή και η διατήρηση µέτρων που είναι αναλογικά και κατάλληλα για την αποφυγή των 

κινδύνων µόλυνσης της βιολογικής παραγωγής και των βιολογικών προϊόντων από µη 

εγκεκριµένα προϊόντα ή ουσίες· 

γ) η επανεξέταση τακτικά και η προσαρµογή των µέτρων αυτών·  

δ) η συµµόρφωση προς άλλες σχετικές απαιτήσεις του Κανονισµού 848/2018 Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου που διασφαλίζουν τον διαχωρισµό βιολογικών, υπό 

µετατροπή και µη βιολογικών προϊόντων. 
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Στην περίπτωση όµως που παρά την τήρηση των παραπάνω κανόνων υπάρχουν υπόνοιες 

από κάποια επιχείρηση πως προϊόν αυτής που προορίζεται για να χρησιµοποιηθεί ή να διατεθεί 

στο εµπόριο ως βιολογικό ή υπό µετατροπή προϊόν περιέχει µη εγκεκριµένο προϊόν ή ουσία, 

πρέπει άµεσα να ταυτοποιήσει και να διαχωρίσει το εν λόγω προϊόν. Έπειτα πρέπει να εξετάσει 

αν η υπόνοια αυτή µπορεί να τεκµηριωθεί και στο διάστηµα αυτό εφόσον η υπόνοια αυτή δεν 

µπορεί να εξαλειφθεί, για όσο διάστηµα διερευνάται, οφείλει να µη διαθέτει αυτό το προϊόν στην 

αγορά ως βιολογικό ή υπό µετατροπή και δεν το χρησιµοποιεί στη βιολογική παραγωγή.  

Εφόσον η υπόνοια τεκµηριώνεται ή δεν µπορεί να αποκλεισθεί, ενηµερώνει αµέσως την 

εκάστοτε αρµόδια αρχή ή κατά περίπτωση, την οικεία αρχή ελέγχου ή τον οικείο φορέα ελέγχου 

και της παρέχει τα κατά περίπτωση διαθέσιµα στοιχεία. Οφείλει να συνεργαστεί πλήρως µε την 

οικεία αρµόδια αρχή ελέγχου ή κατά περίπτωση, µε την οικεία αρχή ελέγχου ή φορέα ελέγχου 

κατά τον προσδιορισµό και την επαλήθευση των λόγων για την παρουσία µη εγκεκριµένων 

προϊόντων ή ουσιών. 

Η αρµόδια αρχή ή κατά περίπτωση, η αρχή ή ο φορέας ελέγχου λαµβάνει τεκµηριωµένες 

πληροφορίες σχετικά µε την παρουσία µη εγκεκριµένων προϊόντων ή ουσιών σύµφωνα µε το 

άρθρο 9 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του Κανονισµού 848/2018 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου για χρήση στη βιολογική παραγωγή, ή ενηµερώνεται από επιχείρηση σύµφωνα 

µε το άρθρο 28 παράγραφος 2 στοιχείο δ) ή εντοπίζει τα προϊόντα ή τις ουσίες αυτές σε βιολογικό 

ή υπό µετατροπή προϊόν οφείλει να προβεί άµεσα σε επίσηµη έρευνα σύµφωνα µε τον κανονισµό 

(ΕΕ) 2017/625 για να καθοριστούν οι πηγές και η αιτία της µόλυνσης καθώς και να εξακριβώσει 

αν η επιχείρηση που εµπλέκεται ακολουθούσε τα προβλεπόµενα από το στο άρθρο 9 παράγραφος 

3 πρώτο εδάφιο και στο άρθρο 28 παράγραφος 1. Η διαδικασία αυτή πρέπει να ολοκληρωθεί 

εντός εύλογου διαστήµατος ανάλογα κατά περίπτωση και την πολυπλοκότητα της υπόθεσης και 

λαµβάνοντας πάντα υπόψη τη διατηρισηµότητα του προϊόντος. Απαγορεύει προσωρινά τη 

κυκλοφορία του προϊόντος ως βιολογικό ή υπό µετατροπή προϊόν, καθώς και τη χρήση του στη 

βιολογική παραγωγή, εν αναµονή των αποτελεσµάτων της έρευνας που διεξάγει. 

Σύµφωνα µε την παρ. 3 του αρ. 29 του Κανονισµού 848/2018 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου στην ενδιαφερόµενη επιχείρηση δίνεται η δυνατότητα να διατυπώσει τις 

παρατηρήσεις της σχετικά µε τα αποτελέσµατα της έρευνας όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 
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στοιχείο α). Η αρµόδια αρχή ή κατά περίπτωση, η αρχή ή ο φορέας ελέγχου τηρεί αρχεία της 

έρευνας που διενεργείται. Εφόσον απαιτείται, η εµπλεκόµενη επιχείρηση λαµβάνει τα 

απαραίτητα διορθωτικά µέτρα για την αποφυγή µελλοντικής µόλυνσης. 

Οι αρµόδιες αρχές τεκµηριώνουν τα αποτελέσµατα των ερευνών τους και ενηµερώνουν 

για οποιοδήποτε µέτρα λαµβάνουν µε στόχο τη διαµόρφωση βέλτιστων πρακτικών και για 

περαιτέρω µέτρα για την πρόληψη της παρουσίας µη εγκεκριµένων προϊόντων και ουσιών για 

χρήση στη βιολογική παραγωγή σύµφωνα µε το άρθρο 9 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο. 

Τα κράτη µέλη µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος που διαθέτει η Επιτροπή για 

ανταλλαγή εγγράφων και πληροφοριών µεταξύ των µελών, οφείλουν να θέσουν αυτά τα στοιχεία 

στη διάθεση των λοιπών µελών. Σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στην παράγραφο 9 του αρ. 29 

του Κανονισµού 848/2018 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, έως τις 31 Μαρτίου 

κάθε έτους, τα κράτη µέλη διαβιβάζουν ηλεκτρονικώς στην Επιτροπή τις σχετικές πληροφορίες 

για περιπτώσεις που αφορούν µολύνσεις µε µη εγκεκριµένα προϊόντα ή ουσίες στο προηγούµενο 

έτος, συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών που συλλέγονται στα σηµεία διέλευσης των 

συνόρων, αναφέροντας τη φύση των µολύνσεων που ανιχνεύθηκαν και ιδίως την αιτία, την πηγή 

και το επίπεδο της µόλυνσης καθώς και την ποσότητα και τη φύση των µολυσµένων προϊόντων. 

Οι εν λόγω πληροφορίες συλλέγονται από την Επιτροπή µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος που 

καθιστά διαθέσιµο η Επιτροπή και χρησιµοποιούνται για να διευκολυνθεί η διαµόρφωση 

βέλτιστων πρακτικών για την αποφυγή µόλυνσης. 

Τα κράτη µέλη της ΕΕ, η Ισλανδία και η Νορβηγία παρακολουθούν τα επίπεδα 

υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε δείγµατα τροφίµων και υποβάλλουν τα 

αποτελέσµατα της παρακολούθησης στην EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 

Τροφίµων). Σε πρόσφατη έκθεση, η οποία περιλαµβάνει δείγµατα από το 2013, 2014 και 2015, 

συνάγεται το συµπέρασµα ότι, συνολικά, το 44 % των συµβατικά παραγόµενων δειγµάτων 

τροφίµων περιλάµβανε ένα ή περισσότερα ποσοτικώς προσδιορίσιµα υπολείµµατα, ενώ στα 

βιολογικά τρόφιµα, η συχνότητα εµφάνισης µετρήσιµων υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων στα δείγµατα ήταν επτά φορές χαµηλότερη (6,5 % των δειγµάτων βιολογικών 

τροφίµων). Το ΕΕΣ δηµοσίευσε πρόσφατα ειδική έκθεση για την πολιτική της ΕΕ όσον αφορά 
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την ασφάλεια των τροφίµων, επικεντρωνόµενο στους χηµικούς παράγοντες κινδύνου.( 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 2019) 

3.3.4. Μετατροπή σε βιολογικά 

Τα προϊόντα που παράγονται κατά την περίοδο µετατροπής δεν διατίθενται στην αγορά 

σαν βιολογικά προϊόντα ούτε ως προϊόντα υπό µετατροπή. Υπάρχουν όµως περιπτώσεις που 

προϊόντα σε περίοδο µετατροπής και σε συµµόρφωση µε την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του 

Κανονισµού 848/2018 µπορούν να διατεθούν στην αγορά σαν προϊόντα υπό µετατροπή. Οι 

περιπτώσεις αυτές είναι οι εξής:  

α) φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, υπό την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί περίοδος µετατροπής 

τουλάχιστον δώδεκα µηνών και  

β) τρόφιµα φυτικής προέλευσης και ζωοτροφές φυτικής προέλευσης υπό τον όρο το προϊόν να 

περιέχει µόνο ένα συστατικό γεωργικής καλλιέργειας και υπό τον όρο να έχει τηρηθεί 

περίοδος µετατροπής τουλάχιστον δώδεκα µηνών πριν από τη συγκοµιδή. 

Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το 

άρθρο 54 για την τροποποίηση του σηµείου 1.2.2. του µέρους ΙΙ του παραρτήµατος ΙΙ, 

προσθέτοντας κανόνες όσον αφορά τη µετατροπή για είδη άλλα από αυτά που ρυθµίζονται στο 

παράρτηµα ΙΙ µέρος ΙΙ στις 17 Ιουνίου 2018 , ή για την τροποποίηση των εν λόγω πρόσθετων 

κανόνων. Η Επιτροπή εκδίδει κατά περίπτωση, εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισµό των 

εγγράφων που πρέπει να υποβάλλονται µε σκοπό την αναδροµική αναγνώριση προηγούµενης 

περιόδου, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 10 οι οποίες εκδίδονται σύµφωνα µε τη 

διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέµπει το άρθρο 55 παράγραφος 2. 

3.3.4.1. Μετατροπή φυτών και φυτικών προϊόντων σε βιολογικά προϊόντα 

Με το νέο Κανονισµό 848/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σε 

ότι αφορά τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες της βιολογικής 

γεωργίας αυστηρά κατά την ανάπτυξη και παραγωγή τους. Για να χαρακτηριστούν όµως ως 

βιολογικά πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες αυτούς για συγκεκριµένο διάστηµα. Έτσι ανά 
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περίπτωση σύµφωνα µε το Παράρτηµα II του εν λόγω κανονισµού όπου παρατίθενται 

λεπτοµερείς κανόνες παραγωγής που αναφέρονται στο κεφάλαιο III ισχύουν τα εξής:  

α) στην περίπτωση αγροτεµαχίων οι κανόνες βιολογικής καλλιέργειας πρέπει να εφαρµόζονται σε 

αυτά κατά τη διάρκεια περιόδου µετατροπής για τουλάχιστον δύο (2) έτη πριν τη σπορά 

β) στην περίπτωση λιβαδιών ή πολυετών καλλιεργειών χορτονοµής, για περίοδο τουλάχιστον δύο 

(2) ετών πριν από τη χρήση τους ως βιολογικές ζωοτροφές 

γ)   στην περίπτωση πολυετών καλλιεργειών εκτός της χορτονοµής, για περίοδο τουλάχιστον 

τριών (3) ετών πριν από την πρώτη συγκοµιδή βιολογικών προϊόντων 

Στις περιπτώσεις που η γη ή ένα ή περισσότερα αγροτεµάχια έχουν µολυνθεί από ουσίες 

ή προϊόντα µη εγκεκριµένα για τη χρήση τους σε βιολογική παραγωγή, η αρµόδια αρχή µπορεί 

να παρατείνει την περίοδο µετατροπής πέραν των περιόδων που προαναφέρθηκαν. Η αρµόδια 

αρχή όµως εξουσιοδοτείται και σε κάποιες περιπτώσεις να συντοµεύσει τη διάρκεια της 

περιόδου µετατροπής στις εξής δύο µόνο περιπτώσεις: 

α) επεξεργασία µε προϊόν ή ουσία µη εγκεκριµένη για χρήση στη βιολογική παραγωγή στο 

πλαίσιο ενός υποχρεωτικού µέτρου για τον έλεγχο επιβλαβών οργανισµών ή ζιζανίων, 

συµπεριλαµβανοµένων των οργανισµών καραντίνας ή χωροκατακτητικών ειδών, που 

επιβάλλεται από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους 

β) επεξεργασία µε προϊόν ή ουσία µη εγκεκριµένη για χρήση στη βιολογική παραγωγή στο 

πλαίσιο επιστηµονικών δοκιµών εγκεκριµένων από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους 

µέλους 

Σε αυτές τις περιπτώσεις η διάρκεια της περιόδου µετατροπής καθορίζεται µε γνώµονα 

τις ακόλουθες απαιτήσεις. Αρχικά τη διεργασία αποδόµησης του εν λόγω προϊόντος ή ουσίας. 

Πρέπει να διασφαλίζεται πως στο τέλος της περιόδου µετατροπής, ανιχνεύεται ασήµαντο 

επίπεδο υπολειµµάτων στο έδαφος ή στην περίπτωση πολυετούς καλλιέργειας, στο φυτό. Έπειτα 

το γεγονός πως η συγκοµιδή µετά τη χρήση φυτοφαρµάκου δεν είναι δυνατό να διατεθεί στην 

αγορά ως βιολογικά προϊόντα ή ως προϊόντα υπό µετατροπή. 
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Τα κράτη µέλη οφείλουν να ενηµερώνουν την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη µέλη 

σχετικά µε όποια απόφαση λαµβάνουν για υποχρεωτική λήψη µέτρων που σχετίζονται µε την 

επεξεργασία µε προϊόν ή ουσία µη εγκεκριµένη για χρήση στη βιολογική παραγωγή.  

Στις περιπτώσεις γαιών που σχετίζονται µε βιολογική ζωική παραγωγή, εφαρµόζονται σε 

ολόκληρη την έκταση της µονάδας παραγωγής, στην οποία παράγονται οι ζωοτροφές, οι 

κανόνες µετατροπής. Παρέκκλιση αυτού δύναται να υπάρξει στην περίπτωση χρήσης 

βοσκότοπων ή υπαίθριων χώρων από µη φυτοφάγα είδη ζώων. Σε αυτή την περίπτωση η 

περίοδος µετατροπής µπορεί να µειωθεί κατά ένα έτος.  

3.3.4.2. Μετατροπή επιχειρήσεων που παράγουν φύκη ή ζώα υδατοκαλλιέργειας 

Οι επιχειρήσεις ή οι γεωργοί που παράγουν φύκη ή ζώα υδατοκαλλιέργειας τηρούν 

επίσης περίοδο µετατροπής. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου πρέπει να εφαρµόζουν 

όλους τους κανόνες βιολογικής παραγωγής που προβλέπονται στον Κανονισµό 848/2018 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Κυρίως τους εφαρµοστέους κανόνες που για τη 

µετατροπή που καθορίζονται στο άρθρο 10 αυτού του Κανονισµού και στο Παράρτηµα ΙΙ 

σηµείο 1.7. 

Η περίοδος µετατροπής για µονάδα παραγωγής για συλλογή φυκών είναι έξι (6) µήνες. Η 

περίοδος µετατροπής για µονάδα παραγωγής για καλλιέργεια φυκών είναι είτε έξι µήνες είτε 

ένας πλήρης κύκλος παραγωγής, όποια από τις δύο περιόδους είναι µεγαλύτερη. 

Για τους ακόλουθους τύπους εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας, περιλαµβανοµένων 

των υφιστάµενων ζώων υδατοκαλλιέργειας, εφαρµόζονται οι ακόλουθες περίοδοι µετατροπής 

για µονάδες παραγωγής υδατοκαλλιέργειας: 

α) για εγκαταστάσεις οι οποίες δεν µπορούν να στραγγιστούν, να καθαριστούν και να 

απολυµανθούν, περίοδος µετατροπής είκοσι τεσσάρων (24) µηνών 

β) για εγκαταστάσεις που έχουν στραγγιστεί ή των οποίων η λειτουργία έχει διακοπεί, περίοδος 

µετατροπής δώδεκα (12) µηνών 

γ) για εγκαταστάσεις που έχουν στραγγιστεί, καθαριστεί και απολυµανθεί περίοδος µετατροπής 
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έξι (6) µηνών 

δ) για εγκαταστάσεις σε ανοικτά υδάτινα συστήµατα, περιλαµβανοµένων εκείνων όπου 

παράγονται δίθυρα µαλάκια περίοδος µετατροπής τριών (3) µηνών 

 Η περίοδος µετατροπής αρχίζει όταν οι γεωργοί και οι επιχειρήσεις που παράγουν φύκη 

ή ζώα υδατοκαλλιέργειας κοινοποιήσουν στις αρµόδιες αρχές τη δραστηριότητα τους στο 

κράτος µέλος εντός του οποίου ασκούν αυτή τους την αρµοδιότητα και στου οποίου υπόκεινται 

τον έλεγχο. Προηγούµενη περίοδος δεν µπορεί να αναγνωριστεί αναδροµικά σαν περίοδος 

µετατροπής εκτός από την περίπτωση που σε αγροτεµάχια επιχείρησης εφαρµόστηκαν µέτρα 

που προσδιορίστηκαν σε ένα πρόγραµµα που εκτελέστηκε βάσει του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 

1305/2013, µε σκοπό να εξασφαλίσουν ότι δεν έχουν χρησιµοποιηθεί στα εν λόγω αγροτεµάχια 

προϊόντα ή ουσίες που δεν έχουν εγκριθεί για χρήση στη βιολογική παραγωγή. Μία δεύτερη 

περίπτωση που αποτελεί εξαίρεση είναι όταν η επιχείρηση µπορεί να αποδείξει ότι τα 

αγροτεµάχια ήταν φυσικές ή γεωργικές εκτάσεις στις οποίες επί περίοδο τριών (3) ετών 

τουλάχιστον, δεν είχαν γίνει επεµβάσεις µε προϊόντα ή ουσίες που δεν έχουν εγκριθεί για χρήση 

στη βιολογική παραγωγή. 

3.3.4.3. Μετατροπή προϊόντων ζωικής παραγωγής 

Για τη ζωική παραγωγή ισχύουν τα προβλεπόµενα στα άρθρα 9,10,11 και 14 καθώς και τα 

όσα αναφέρονται στο µέρος II του Παραρτήµατος II του Κανονισµού 848/2018 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 

Στις περιπτώσεις ζωικής παραγωγής ο γεωργός που επιθυµεί να προβεί σε παραγωγή 

βιολογικής κτηνοτροφίας πρέπει να διαχειρίζεται γεωργική γη βιολογικής παραγωγής ή µονάδα 

παραγωγής υπό µετατροπή ή να έχει συνάψει γραπτή συµφωνία µε γεωργό όσον αφορά τη χρήση 

µονάδων βιολογικής παραγωγής ή µονάδων παραγωγής υπό µετατροπή για τα συγκεκριµένα ζώα. 

Σε διαφορετική περίπτωση απαγορεύεται να προβεί ο γεωργός στην παραγωγή βιολογικής 

κτηνοτροφίας. 

Στην περίπτωση της µελισσοκοµίας, κατ’ εξαίρεση δεν απαγορεύεται η άνευ εκτάσεων 

παραγωγή όπως συµβαίνει για τη λοιπή ζωική παραγωγή.  
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Στις περιπτώσεις που ξεκινά ταυτόχρονα η µετατροπή της µονάδας ζωικής παραγωγής και 

των βοσκοτόπων ή κάθε γαίας, των οποίων τα φυτικά προϊόντα προορίζονται για ζωοτροφές, 

σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που έχουν αναφερθεί στην 3.3.4.1. ενότητα της παρούσης 

εργασίας, τα ζώα και τα ζωικά παράγωγα µπορούν να θεωρηθούν ως βιολογικά κατά τη λήξη της 

περιόδου µετατροπής της µονάδας παραγωγής ακόµη και αν η περίοδος µετατροπής που 

καθορίζεται για το κάθε ζωικό είδος είναι µεγαλύτερη από αυτή της µονάδας παραγωγής 

(παράρτηµα II µέρος II σηµείο1.2.1. Κανονισµός 848/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου). 

 Η περίοδος µετατροπής του κάθε είδους ζωικής παραγωγής αναφέρεται στο σηµείο 1.2.2. 

του Κανονισµού 848/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και είναι ως εξής:  

α) 12 µήνες στην περίπτωση των βοοειδών και ιπποειδών κρεατοπαραγωγής, και σε κάθε 

περίπτωση, όχι λιγότερο από τα τρία τέταρτα της ζωής τους· 

β) 6 µήνες στην περίπτωση των προβατοειδών, αιγοειδών και χοιροειδών και των ζώων 

γαλακτοπαραγωγής· 

γ) 10 εβδοµάδες για τα πουλερικά κρεατοπαραγωγής, εκτός από τις πάπιες Πεκίνου, τα οποία 

έχουν εισαχθεί πριν από την τρίτη ηµέρα της ζωής τους· 

δ) 7 εβδοµάδες για τις πάπιες Πεκίνου που έχουν εισαχθεί πριν από την τρίτη ηµέρα της ζωής 

τους· 

ε) 6 εβδοµάδες για τα πουλερικά ωοπαραγωγής, που έχουν εισαχθεί πριν από την τρίτη ηµέρα της 

ζωής τους·  

στ) 12 µήνες για τις µέλισσες. 

Κατά την περίοδο µετατροπής, το κερί αντικαθίσταται µε κερί που προέρχεται από 

βιολογική µελισσοκοµία. Ωστόσο, επιτρέπεται η χρησιµοποίηση µη βιολογικού κεριού µελισσών: 

i) όταν το κερί µελισσών βιολογικής εκτροφής δεν είναι διαθέσιµο στην αγορά, 
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ii) όταν αποδεικνύεται ότι το κερί δεν έχει µολυνθεί από προϊόντα ή ουσίες που δεν 

έχουν εγκριθεί για χρήση στη βιολογική παραγωγή και 

iii)  υπό την προϋπόθεση ότι το κερί προέρχεται από το κάλυµµα, 

ζ) 3 µήνες για τα κουνέλια, 

η) 12 µήνες για τα ελαφοειδή. 

Όταν έχουµε περιπτώσεις γεωργικών εκµεταλλεύσεων που παράγουν βιολογικό ζωικό 

υλικό, επιτρέπεται το 25% κατά µέσο όρο της σύστασης των σιτηρεσίων, να περιέχει ζωοτροφές 

υπό µετατροπή από το δεύτερο έτος της µετατροπής. Μπορεί να γίνει όµως αυτό το ποσοστό 

100% αν προέρχονται οι υπό µετατροπή ζωοτροφές από την ίδια εκµετάλλευση στην οποία 

διατηρούνται τα ζώα.  

Σε άλλες περιπτώσεις σε ποσοστό έως 20% της συνολικής µέσης ποσότητας ζωοτροφών 

που χορηγείται στα ζώα, µπορεί να προέρχεται από συγκοµιδή µόνιµων βοσκοτόπων ή βόσκηση 

σε αγροτεµάχια όπου καλλιεργούνται πολυετή κτηνοτροφικά φυτά ή πρωτεϊνούχα φυτά κατά το 

πρώτο έτος της µετατροπής τους. Με την προϋπόθεση αυτά τα φυτά να έχουν σπαρθεί στο 

πλαίσιο βιολογικής διαχείρισης και οι γαίες αυτές να αποτελούν µέρος της εκµετάλλευσης.  

Στην περίπτωση που γίνεται χρήση ταυτόχρονα και των δύο ειδών υπό µετατροπή 

ζωοτροφών που προαναφέρθηκαν το συνολικό ποσοστό του συνδυασµού και των δύο ζωοτροφών 

δεν υπερβαίνει το ποσοστό του 25%. 

Όταν γίνεται ταυτόχρονη µετατροπή, κατά τη διάρκεια αυτής, τα ζώα που ζουν στην εν 

λόγω µονάδα παραγωγής από την έναρξη της περιόδου µετατροπής επιτρέπεται να τρέφονται µε 

ζωοτροφές υπό µετατροπή, που παράγονται σε αυτή τη µονάδα παραγωγής υπό µετατροπή, κατά 

τη διάρκεια του πρώτο έτους µετατροπής και/ή µε ζωοτροφές στα ποσοστά και τα είδη υπό 

µετατροπή που προαναφέρθηκαν και/ή µε βιολογικές ζωοτροφές. 
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3.3.5 Βάση δεδοµένων βιολογικού και υπό µετατροπή φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, 

ζώων και ιχθυδίων υδατοκαλλιέργειας βιολογικής εκτροφής 

Όπως αναφέρεται στο αρ. 26 του Κανονισµού 848/2018 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου, σηµαντική στην περίπτωση της βιολογικής παραγωγής είναι η διατήρηση βάσης 

δεδοµένων σε κάθε κράτος µέλος για τη διαθεσιµότητα των βιολογικών προϊόντων, των υπό 

µετατροπή προϊόντων φυτικού αναπαραγωγικού υλικού (εκτός των σποροφύτων), των ζώων και 

των ιχθυδίων υδατοκαλλιέργειας. Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις του κάθε κράτους που 

εµπορεύονται κάποιο από αυτά τα προϊόντα, µπορούν να δηµοσιοποιούν εθελοντικά και χωρίς 

επιβάρυνση, µαζί µε τα στοιχεία επικοινωνίας τους πληροφορίες για αυτά τα προϊόντα. 

Προϋπόθεση βέβαια είναι να µπορούν να παράσχουν αυτά τα προϊόντα σε επαρκής 

ποσότητες και εντός εύλογου διαστήµατος και να εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες 

επικαιροποιούνται τακτικά και ότι οι πληροφορίες αποσύρονται από τους καταλόγους µόλις το 

φυτικό αναπαραγωγικό υλικό ή τα ζώα ή τα ιχθύδια υδατοκαλλιέργειας δεν είναι πλέον 

διαθέσιµα. 

3.3.6 Προέλευση φυτών και φυτικού αναπαραγωγικού υλικού για βιολογική παραγωγή 

Για να παράγει ένας παραγωγός βιολογικών προϊόντων φυτά και φυτικά προϊόντα πρέπει 

να χρησιµοποιεί µόνο βιολογικό αναπαραγωγικό υλικό σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο 

σηµείο 1.8.1 του Παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού 848/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου. Όχι όµως και στην περίπτωση παραγωγής φυτικού αναπαραγωγικού υλικού. 

 Για τη λήψη βιολογικού φυτικού αναπαραγωγικού υλικού που προορίζεται για την 

παραγωγή άλλων βιολογικών φυτών, το µητρικό φυτό ή άλλο φυτό που προορίζεται για την 

παραγωγή φυτικού αναπαραγωγικού υλικού πρέπει να έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τον 

Κανονισµό 848/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου επί τουλάχιστον µία 

γενεά. Ενώ στις περιπτώσεις των πολυετών καλλιεργειών επί δύο καλλιεργητικές περιόδους. 

Για την επιλογή βιολογικού φυτικού αναπαραγωγικού υλικού οι επιχειρήσεις προτιµούν 

βιολογικό φυτικό αναπαραγωγικό υλικό κατάλληλο για βιολογική γεωργία. Έτσι για να 

παραχθούν βιολογικές ποικιλίες κατάλληλες για βιολογική παραγωγή οι δραστηριότητες 
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βιολογικής αναπαραγωγής πρέπει να πραγµατοποιηθούν υπό όρους βιολογικής παραγωγής και να 

επικεντρώνονται στην ενίσχυση της γενετικής ποικιλοµορφίας, στη στήριξη πάνω στη φυσική 

αναπαραγωγική ικανότητα, τη γεωπονική απόδοση, την αντοχή στις ασθένειες και την 

προσαρµογή τους στις ποικίλες τοπικές εδαφοκλιµατικές συνθήκες. Όλες οι πρακτικές 

πολλαπλασιασµού αναπτύσσονται στο πλαίσιο πιστοποιηµένης βιολογικής διαχείρισης µε 

εξαίρεση τη µεριστωµατική καλλιέργεια.  

Κατά παρέκκλιση του σηµείου 1.8.1 του Παραρτήµατος ΙΙ όταν τα δεδοµένα που 

συγκεντρώνονται στη βάση δεδοµένων που διατηρεί κάθε κράτος για τη διαθεσιµότητα των 

βιολογικών προϊόντων, των υπό µετατροπή προϊόντων φυτικού αναπαραγωγικού υλικού (εκτός 

των σποροφύτων), των ζώων και των ιχθυδίων υδατοκαλλιέργειας, δείχνουν πως δεν καλύπτονται 

οι ποιοτικές και οι ποσοτικές ανάγκες της επιχείρησης όσον αφορά το σχετικό βιολογικό φυτικό 

αναπαραγωγικό υλικό, τότε οι αρµόδιες αρχές µπορούν να επιτρέψουν την χρήση µη βιολογικού 

ή υπό µετατροπή φυτικού αναπαραγωγικού υλικού µε κάποιους όρους. Το ίδιο ισχύει και για τις 

επιχειρήσεις τρίτων χωρών. 

Ένας από αυτούς τους όρους είναι το µη βιολογικό φυτικό αναπαραγωγικό υλικό να µην 

αντιµετωπίζεται µε φυτοπροστατευτικά προϊόντα εκτός από αυτά που επιτρέπονται για την 

επεξεργασία σπόρων προς σπορά σύµφωνα µε το σηµείο 24 παράγραφος 1 του Κανονισµού 

848/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, εκτός και αν προβλέπεται χηµική 

επεξεργασία από τον Κανονισµό (ΕΕ) 2031/2016. Μπορεί σύµφωνα µε συγκεκριµένο Κανονισµό 

να προβλέπεται χηµική επεξεργασία για φυτοϋγειονοµικούς σκοπούς από την αρµόδια αρχή ενός 

κράτους µέλους για όλες τις ποικιλίες ενός συγκεκριµένου είδους στην περιοχή στην οποία θα 

χρησιµοποιηθεί το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό. 

Η άδεια χρήσης µη βιολογικού ή υπό µετατροπή φυτικού αναπαραγωγικού υλικού 

χορηγείται πριν τη σπορά, µόνο σε µεµονωµένους χρήστες και για µία καλλιεργητική περίοδο. Η 

αρµόδια αρχή για τις άδειες καταρτίζει καταλόγους στους οποίους αναφέρονται οι ποσότητες του 

επιτρεπόµενου φυτικού να αναπαραγωγικού υλικού. 
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3.3.7. Προέλευση ζώων υδατοκαλλιέργειας  

Αναφορικά µε την προέλευση των ζώων υδατοκαλλιέργειας εφαρµόζονται οι ακόλουθοι 

κανόνες: 

α) η βιολογική υδατοκαλλιέργεια βασίζεται στην εκτροφή νέων ζώων που προέρχονται από 

βιολογικούς γεννήτορες και από µονάδες βιολογικής παραγωγής· 

β) χρησιµοποιούνται τοπικά εκτρεφόµενα είδη και µε την αναπαραγωγή επιδιώκεται να 

παραχθούν στελέχη τα οποία είναι καλύτερα προσαρµοσµένα στις συνθήκες παραγωγής, 

διασφαλίζοντας την καλή υγεία και µεταχείριση των ζώων και την ορθή χρησιµοποίηση 

των ζωοτροφών. Αποδεικτικά στοιχεία για την προέλευση και την αγωγή τους τίθενται στη 

διάθεση της αρµόδιας αρχής ή κατά περίπτωση, της αρχής ελέγχου ή του φορέα ελέγχου· 

γ) επιλέγονται είδη τα οποία είναι ανθεκτικά και µπορούν να εκτραφούν χωρίς να προκαλούνται 

σηµαντικές βλάβες στα άγρια αποθέµατα· 

δ) για την αναπαραγωγή, άγρια ζώα ή ζώα µη βιολογικής υδατοκαλλιέργειας µπορούν να 

εισάγονται σε µια εκµετάλλευση µόνο σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις εφόσον δεν 

διατίθεται βιολογική φυλή ή νέο γενετικό απόθεµα για αναπαραγωγικούς σκοπούς, 

εισάγεται στη µονάδα παραγωγής κατόπιν αδειοδότησης από την αρµόδια αρχή, για 

σκοπούς βελτίωσης της καταλληλότητας του γενετικού αποθέµατος. Τα ζώα αυτά 

αποτελούν αντικείµενο βιολογικής διαχείρισης για τρεις µήνες τουλάχιστον πριν από την 

ενδεχόµενη χρήση τους για αναπαραγωγή. Για ζώα καταχωρισµένα στον κόκκινο κατάλογο 

απειλούµενων ζωικών ειδών της IUCN, η άδεια χρήσης άγριων δειγµάτων µπορεί να 

χορηγηθεί µόνο στο πλαίσιο προγραµµάτων διατήρησης τα οποία αναγνωρίζονται από τη 

σχετική δηµόσια αρχή που είναι υπεύθυνη για την προσπάθεια διατήρησης· 

ε) για σκοπούς εκτροφής, η συλλογή άγριων ιχθυδίων υδατοκαλλιέργειας περιορίζεται ειδικότερα 

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

i) φυσική εισροή προνυµφών και ιχθυδίων µαλακοστράκων ή ιχθύων κατά την 

πλήρωση δεξαµενών, συστηµάτων συγκράτησης και περιφραγµένων χώρων· 
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ii)  εµπλουτισµός άγριου γόνου ή ιχθυδίων µαλακοστράκων ειδών που δεν 

περιλαµβάνονται στον κόκκινο κατάλογο απειλούµενων ζωικών ειδών της IUCN σε 

εκτεταµένες υδατοκαλλιέργειες µέσα σε υγρότοπους, όπως δεξαµενές υφάλµυρου 

νερού, περιοχές παλίρροιας και παράκτιες λιµνοθάλασσες, εφόσον: 

— ο εµπλουτισµός είναι σύµφωνος µε µέτρα διαχείρισης που εγκρίθηκαν από τις 

αρµόδιες αρχές για να εξασφαλίζεται η βιώσιµη εκµετάλλευση των αντίστοιχων 

ειδών και 

— τα ζώα τρέφονται αποκλειστικά µε τροφές φυσικώς διαθέσιµες στο περιβάλλον. 

3.3.8 Προέλευση ζώων βιολογικής κτηνοτροφίας 

Σηµαντικό κοµµάτι στη βιολογική παραγωγή αποτελεί η προέλευση και στη 

συγκεκριµένη περίπτωση η προέλευση ζώων βιολογικής κτηνοτροφίας. Τα ζώα αυτά γεννώνται ή 

εκκολάπτονται και κατόπιν εκτρέφονται σε µονάδες βιολογικής παραγωγής µε την επιφύλαξη 

πάντα των κανόνων µετατροπής. 

Σε ότι αφορά την αναπαραγωγή των ζώων βιολογικής εκτροφής ισχύουν τα εξής : 

α) η αναπαραγωγή πρέπει να γίνεται µε φυσικούς τρόπους αν και επιτρέπεται και η τεχνητή 

σπερµατέγχυση  

β) απαγορεύεται η παρεµπόδιση ή η υποβοήθηση της αναπαραγωγής µε ορµόνες ή άλλες ουσίες 

µε παρόµοια αποτελέσµατα. Επιτρέπεται η χρήση τους µόνο στην περίπτωση που 

χορηγούνται σαν κτηνιατρική θεραπευτική αγωγή και σε µεµονωµένα ζώα 

γ) δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων µεθόδων τεχνητής αναπαραγωγής όπως είναι η κλωνοποίηση 

και η εµβρυοµεταφορά 

δ) επιλέγονται φυλές που ακολουθούν τους κανόνες της βιολογικής παραγωγής και συνεπώς 

διασφαλίζονται οι καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων καθώς και αποφεύγονται η 

ταλαιπωρία των ζώων και η πιθανότητα ακρωτηριασµού τους. 
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Κατά την επιλογή των φυλών ή τύπων ζώων προτιµώνται τα είδη µε υψηλό βαθµό 

γενετικής ποικιλοµορφίας, που έχουν την ικανότητα να προσαρµόζονται όσο το δυνατόν 

καλύτερα στις τοπικές συνθήκες. Παίζουν επίσης σηµαντικό ρόλο η µακροβιότητα τους, η 

ζωτικότητα τους, η αντοχή τους σε ασθένειες ή προβλήµατα υγείας και η αναπαραγωγική τους 

ικανότητα. Όλα αυτά πάντα χωρίς να δυσχεραίνεται η καλή τους διαβίωση.  

Κάποιες φυλές ή τύποι ζώων συνδέονται µε ειδικές ασθένειες ή προβλήµατα υγείας που 

εµφανίζονται σε τύπους και φυλές που χρησιµοποιούνται στην εντατική παραγωγή. Αυτές οι 

φυλές ή οι τύποι ζώων θα πρέπει να αποφεύγονται. Κάποια από τα προβλήµατα και ασθένειες 

που έχουν συχνή εµφάνιση στη µαζική αναπαραγωγή είναι το σύνδροµο του στρες των χοίρων, ο 

αιφνίδιος θάνατος, οι αυτόµατες αποβολές και η δυστοκία που απαιτεί καισαρική τοµή. 

Προτιµώνται οι αυτόχθονες φυλές και τύποι ζώων. 

Κατά παρέκκλιση των όσων προαναφέρθηκαν, για αναπαραγωγικούς λόγους και σε 

περιπτώσεις όπου υφίσταται απειλή εξαφάνισης φυλών στην κτηνοτροφία, είναι επιτρεπτό να 

εισάγονται στις µονάδες βιολογικής παραγωγής ζώα µη βιολογικής εκτροφής. Τα ζώα των εν 

λόγω φυλών δεν είναι υποχρεωτικό να είναι άτοκα. 

Στα µελίσσια, όταν γίνεται ανασύσταση τους επιτρέπεται η αντικατάσταση του 20% 

ετησίως των σµηνών και των βασιλισσών από σµήνη και βασίλισσες µη βιολογικής εκτροφής. 

Πρέπει όµως να τοποθετούνται υποχρεωτικά σε κυψέλες µε κηρήθρες ή φύλλα κηρηθρών που 

προέρχονται από βιολογική παραγωγή.  

Στις περιπτώσεις που ένας γεωργός, αφού πρωτίστως συµβουλευτεί τη βάση δεδοµένων 

για τη διαθεσιµότητα των βιολογικών προϊόντων, διαπιστώνει πως δεν καλύπτονται οι ποιοτικές ή 

ποσοτικές ανάγκες του όσον αφορά τα ζώα βιολογικής εκτροφής, µπορεί να απευθυνθεί στις 

αρµόδιες αρχές. Αυτές µε τη σειρά τους επιτρέπουν την εισαγωγή ζώων µη βιολογικής εκτροφής 

σε µονάδες βιολογικής παραγωγής ζώων υπό όρους. 

Μπορεί να εισάγονται σε κοπάδια ή αγέλες που συγκροτούνται για πρώτη φορά νεαρά 

ζώα µη βιολογικής εκτροφής για αναπαραγωγικούς σκοπούς. Τα ζώα αυτά αµέσως µετά τον 

απογαλακτισµό τους εκτρέφονται σύµφωνα µε τα βιολογικά πρότυπα εκτροφής. Περιορισµοί σε 

αυτή την περίπτωση υφίστανται και σε ότι αφορά την ηλικία των νεαρών ζώων κατά την 
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εισαγωγή τους στο κοπάδι ή την αγέλη. Τα αιγοειδή και τα προβατοειδή πρέπει να είναι ηλικίας κάτω 

των εξήντα (60) ηµερών. Τα ιπποειδή, τα βοοειδή και τα ελαφοειδή να είναι κάτω των έξι (6) 

µηνών. Τα κουνέλια να είναι κάτω των τριών (3) µηνών και στα χοιροειδή να είναι το βάρος τους 

κάτω από τα τριάντα πέντε κιλά (35kg). 

Για αναπαραγωγικούς σκοπούς και για ανανέωση αγέλης ή κοπαδιού, είναι επιτρεπτό να 

εισάγονται στα κοπάδια ενήλικα αρσενικά και άτοκα θηλυκά ζώα µη βιολογικής παραγωγής. 

Μετά την εισαγωγή τους στο κοπάδι ή την αγέλη τρέφονται µόνο µε βιολογικές ζωοτροφές. 

Υπάρχουν όµως περιορισµοί στον αριθµό θηλυκών ζώων που θα εισαχθούν στη µονάδα. 

Επιτρέπεται η εισαγωγή το ανώτερο έως και 10% των ενήλικων ιπποειδών και βοοειδών και έως 

και 20% των ενήλικων χοιροειδών, αιγοειδών, κουνελιών, ελαφοειδών ή προβατοειδών. Στις 

µονάδες δε που αριθµούνται λιγότερα από 10 ελαφοειδή, κουνέλια, ιπποειδή ή βοοειδή 

επιτρέπεται η εισαγωγή µέχρι το ανώτερο ένος ζώου ανά έτος. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση 

που αριθµούνται λιγότερα από πέντε προβατοειδή, αιγοειδή ή χοιροειδή. Τα ποσοστά αυτά θα 

µπορούσαν να γίνουν έως και 40% εάν η αρµόδια αρχή έχει επιβεβαιώσει πως πρόκειται για 

σηµαντική επέκταση της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης, µια φυλή έχει αντικατασταθεί µε άλλη 

και γίνεται έναρξη νέας κτηνοτροφικής δραστηριότητας. 

Τα ζώα µη βιολογικής εκτροφής που εισάγονται στις µονάδες βιολογική παραγωγής για 

αναπαραγωγικούς σκοπούς και µε τις προϋποθέσεις και τους όρους που προαναφέρθηκαν, 

θεωρούνται βιολογικά στις περιπτώσεις που έχει τηρηθεί η περίοδος µετατροπής όπως 

προβλέπεται στην παράγραφο 3.3.4.3. της παρούσας εργασίας. Η αρχή του χρόνου µετατροπής 

ξεκινά µε την εισαγωγή του µη βιολογικής εκτροφής ζώου στη µονάδα παραγωγής υπό 

µετατροπή.  

Όπως προαναφέρθηκε για τις περιπτώσεις έλλειψης ζώων βιολογικής εκτροφής σε επαρκή 

ποσότητα και ποιότητα, οµοίως όταν αυτό συµβαίνει αυτό σε τρίτες χώρες όπου 

δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις, οι φορείς ελέγχου και οι αρχές ελέγχου µπορούν να επιτρέψουν 

την εισαγωγή ζώων µη βιολογικής εκτροφής σε µονάδες βιολογικής παραγωγής ζώων, όταν η 

έλλειψη επαρκούς ποσότητας και ποιότητας εκτίνεται σε όλη την επικράτεια της χώρας στην 

οποία είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση. 
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3.3.9. Επισήµανση προϊόντων ως βιολογικά  

∆εν υπάρχει επιστηµονική δοκιµή στο πλαίσιο της οποίας να καθορίζεται κατά πόσον ένα 

προϊόν είναι βιολογικό ή όχι. Η «διατήρηση και η δικαίωση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών  

στα προϊόντα µε ετικέτα που δηλώνει ότι είναι βιολογικά» εξαρτάται από τη δυνατότητα του 

συστήµατος ελέγχου και πιστοποίησης να µειώσει το ενδεχόµενο µη συµµόρφωσης των 

επιχειρήσεων µε τα σχετικά πρότυπα (Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 2019)  

Σύµφωνα µε τον Κανονισµό 848/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου στο κεφάλαιο IV άρθρο 30 ένα προϊόν θεωρείται ότι φέρει ενδείξεις σχετικές µε τη 

βιολογική παραγωγή όταν, στην επισήµανση, στο διαφηµιστικό υλικό ή στα εµπορικά έγγραφα, 

το προϊόν, τα συστατικά του ή οι πρώτες ύλες ζωοτροφών έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τον 

παραπάνω κανονισµό. Ειδικότερα, οι όροι που απαριθµούνται στο παράρτηµα IV, και τα 

παράγωγα ή τα υποκοριστικά τους, όπως «βιο» («bio») και «οικο» («eco»), µπορούν να 

χρησιµοποιούνται, µόνα ή σε συνδυασµό, στο σύνολο της Ένωσης και σε οποιαδήποτε γλώσσα 

περιλαµβάνεται στο εν λόγω παράρτηµα για την επισήµανση και τη διαφήµιση προϊόντων που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 και πληρούν τις απαιτήσεις του παραπάνω κανονισµού. 

Για τα προϊόντα που ανήκουν στο πεδίο εφαρµογής του Κανονισµού 848/2018 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όπως έχουν προαναφερθεί στην παράγραφο 

3.3.1. της εργασίας αυτής, δεν χρησιµοποιούνται πουθενά στην Ένωση και σε καµία γλώσσα που 

περιλαµβάνεται στο παράρτηµα IV για την επισήµανση, το διαφηµιστικό υλικό ή τα εµπορικά 

έγγραφα προϊόντων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παραπάνω κανονισµού. Επίσης, στη 

επισήµανση ή τη διαφήµιση προϊόντος δεν χρησιµοποιούνται όροι, συµπεριλαµβανοµένων όρων 

που χρησιµοποιούνται σε εµπορικά σήµατα ή εταιρικές επωνυµίες ή πρακτικές που υπάρχει 

πιθανότητα να παραπλανήσουν τον καταναλωτή ή το χρήστη υπονοώντας πως ένα προϊόν ή τα 

συστατικά του πληρούν τις απαιτήσεις του νέου κανονισµού. 

Στο παράρτηµα IV του Κανονισµού 848/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου αναφέρονται οι εξής όροι που µπορούν να αναφέρονται σε βιολογικά προϊόντα στην 

Ένωση : 
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Τα προϊόντα που παράγονται κατά την περίοδο µετατροπής δεν επισηµαίνονται ούτε 

διαφηµίζονται ως προϊόντα βιολογικά ή υπό µετατροπή. Εξαίρεση αποτελούν το φυτικό 

αναπαραγωγικό υλικό, τα προϊόντα τροφίµων φυτικής προέλευσης και ζωοτροφών φυτικής 

προέλευσης που παράγονται κατά τη διάρκεια της περιόδου µετατροπής, που συµµορφώνονται µε 

το άρθρο 10 παράγραφο 4 του κανονισµού 848/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου. Αυτά τα προϊόντα µπορούν να επισηµαίνονται και να διαφηµίζονται ως προϊόντα 

υπό µετατροπή, µε τη χρήση του όρου «υπό µετατροπή», ή αντίστοιχου όρου, µαζί µε τους όρους 

που απαριθµούνται στο παράρτηµα IV, και τα παράγωγα ή τα υποκοριστικά τους, όπως «βιο» 

(«bio») και «οικο» («eco»). 

Οι όροι που αναφέρονται στο παράρτηµα IV του νέου κανονισµού δεν χρησιµοποιούνται 

σε προϊόντα για τα οποία η ενωσιακή νοµοθεσία απαιτεί να δηλώνεται στην επισήµανση ή στη 

διαφήµιση ότι το προϊόν περιέχει ΓΤΟ, αποτελείται από ΓΤΟ ή παράγεται από ΓΤΟ. 

Όσον αφορά τα µεταποιηµένα τρόφιµα, οι όροι που αναφέρονται στο παράρτηµα IV και 

τα υποκοριστικά τους, όπως «βιο» («bio») και «οικο» («eco») µπορούν να χρησιµοποιούνται:  

α) στην περιγραφή πώλησης και στον κατάλογο των συστατικών, εφόσον ο εν λόγω κατάλογος 

είναι υποχρεωτικός σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι: 
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i) το µεταποιηµένο τρόφιµο τηρεί τους κανόνες παραγωγής που καθορίζονται στο µέρος IV 

του παραρτήµατος II και τους κανόνες που θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 16 

παράγραφος 3· 

ii) τουλάχιστον το 95 % τα γεωργικά συστατικά του προϊόντος κατά βάρος είναι βιολογικά· 

και 

iii)  στην περίπτωση αρωµατικών υλών, χρησιµοποιούνται µόνο για φυσικές αρωµατικές 

ουσίες ή φυσικά αρωµατικά παρασκευάσµατα των οποίων η επισήµανση γίνεται σύµφωνα 

µε το άρθρο 16 παράγραφοι 2, 3 και 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 και εφόσον 

όλα τα αρωµατικά συστατικά και οι φορείς αρωµατικών συστατικών στο εν λόγω 

αρωµατικό συστατικό είναι βιολογικά· 

β) µόνον στον κατάλογο συστατικών, υπό την προϋπόθεση ότι: 

i) λιγότερο από το 95 % των γεωργικών συστατικών του προϊόντος κατά βάρος είναι 

βιολογικά και υπό τον όρο ότι τα εν λόγω συστατικά είναι σύµφωνα µε τους κανόνες 

παραγωγής που θεσπίζονται στον παρόντα κανονισµό· και 

ii) το µεταποιηµένο τρόφιµο πληροί τους κανόνες παραγωγής που καθορίζονται στο σηµείο 

1.5, στο σηµείο 2.1 στοιχείο α), στο σηµείο 2.1 στοιχείο β) και στο σηµείο 2.2.1 του 

µέρους IV του παραρτήµατος II και τους ειδικούς κανόνες που θεσπίζονται σύµφωνα µε το 

άρθρο 16 παράγραφος 3 

γ) στην περιγραφή πώλησης και στον κατάλογο των συστατικών υπό την προϋπόθεση ότι: 

i) το βασικό συστατικό είναι µη εκτρεφόµενα θηράµατα ή ψάρια· 

ii) ο όρος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αφορά σαφώς στην περιγραφή πώλησης άλλο 

συστατικό που είναι βιολογικό και διαφορετικό από το κύριο συστατικό 

iii)  όλα τα άλλα γεωργικά συστατικά είναι βιολογικά και 

iv)  το τρόφιµο πληροί τους κανόνες παραγωγής που καθορίζονται στο σηµείο 1.5, στο σηµείο 

2.1 στοιχείο α), στο σηµείο 2.1 στοιχείο β) και στο σηµείο 2.2.1 του µέρους IV του 

παραρτήµατος II και τους ειδικούς κανόνες που θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 16 

παράγραφος 3. 
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Στον κατάλογο των συστατικών που αναφέρεται στα α), β) και γ) επισηµαίνονται τα 

συστατικά που είναι βιολογικά. Η αναφορά στη βιολογική παραγωγή µπορεί να εµφαίνεται µόνο 

σε σχέση µε τα βιολογικά συστατικά. Στον κατάλογο των συστατικών που αναφέρεται στα β) και 

γ) περιλαµβάνεται ένδειξη του συνολικού ποσοστού βιολογικών συστατικών σε σχέση µε τη 

συνολική ποσότητα γεωργικών συστατικών. Οι όροι που αναφέρονται στο παράρτηµα IV καθώς 

τα υποκοριστικά τους, όπως «βιο» («bio») και «οικο» («eco») όταν χρησιµοποιούνται στον 

κατάλογο συστατικών που αναφέρεται στα α), β) και γ) και η ένδειξη του ποσοστού που 

εµφαίνονται στον κατάλογο συστατικών µε το ίδιο χρώµα, το ίδιο µέγεθος και γραµµατοσειρά µε 

τις άλλες ενδείξεις.  

Οι όροι που αναφέρονται στο παράρτηµα IV καθώς τα υποκοριστικά τους, όπως «βιο» 

(«bio») και «οικο» («eco») µπορούν να χρησιµοποιούνται στην περιγραφή πώλησης και στον 

κατάλογο συστατικών υπό την προϋπόθεση ότι:  

α) η µεταποιηµένη ζωοτροφή πληροί τους κανόνες παραγωγής που καθορίζονται στα µέρη II, ΙΙΙ 

και V του παραρτήµατος II και τους ειδικούς κανόνες που θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 

16 παράγραφος 3 

β) όλα τα συστατικά γεωργικής προέλευσης που περιέχει η µεταποιηµένη ζωοτροφή είναι 

βιολογικά και 

 γ) τουλάχιστον το 95 % της ξηράς ουσίας του προϊόντος είναι βιολογικό. 

Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την τροποποίηση 

όλων των παραπάνω που ορίζονται στο άρθρο 30 στο κεφάλαιο IV του κανονισµού 848/2018 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου προσθέτοντας κανόνες σχετικά µε την 

επισήµανση των προϊόντων που παρατίθεται στο παράρτηµα I του κανονισµού ή τροποποιώντας 

τους εν λόγω πρόσθετους κανόνες καθώς και την τροποποίηση του καταλόγου όρων που 

παρατίθεται στο παράρτηµα IV, λαµβάνοντας υπόψη τις γλωσσικές εξελίξεις εντός των κρατών 

µελών. Τέλος µπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν λεπτοµερείς απαιτήσεις 

σχετικά µε την απαγόρευση χρήσης των όρων που αναφέρονται στο παράρτηµα IV καθώς τα 

υποκοριστικά τους, όπως «βιο» («bio») και «οικο» («eco») σε προϊόντα που παράγονται κατά την 

περίοδο µετατροπής. 
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3.3.10. Λογότυπο βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Όταν τα προϊόντα έχουν ενδείξεις βιολογικού προϊόντος όπως έχουν αναφερθεί 

προηγούµενα, συµπεριλαµβανοµένων και των προϊόντων υπό µετατροπή, εµφαίνονται στην 

επισήµανση και οι κωδικοί της αρχής ελέγχου ή του φορέα ελέγχου που υπάγεται η επιχείρηση 

που πραγµατοποίησε την τελευταία εργασία παραγωγής ή παρασκευής καθώς και το λογότυπο 

βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίπτωση προσυσκευασµένων προϊόντων. 

Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 32 

παράγραφος 1 στοιχείο β). 

Στις περιπτώσεις χρήσης του λογότυπου βιολογικής παραγωγής (Σχήµα 6) της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ίδιο οπτικό πεδίο µε το λογότυπο υπάρχει και η ένδειξη του τόπου 

όπου καλλιεργήθηκαν οι γεωργικές πρώτες ύλες από τις οποίες αποτελείται το προϊόν. Έχει  µία 

από τις ακόλουθες µορφές : 

1. «Γεωργία ΕΕ» εφόσον η γεωργική πρώτη ύλη έχει παραχθεί στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

2. «Γεωργία εκτός ΕΕ» εφόσον η γεωργική πρώτη ύλη έχει παραχθεί σε τρίτες χώρες 

3. «Γεωργία ΕΕ/ εκτός ΕΕ» εφόσον µέρος των πρώτων υλών έχει παραχθεί στην ΕΕ 

και µέρος τους έχει παραχθεί σε τρίτες χώρες. 

Ο όρος «Γεωργία» µπορεί να αντικαθίσταται µε τον όρο «Υδατοκαλλιέργεια» στην 

περίπτωση προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και τα αρχικά ΕΕ να αντικαθίστανται ή να 

συµπληρώνονται µε την ονοµασία της χώρας ή της περιφέρειας προέλευσης των γεωργικών 

πρώτων υλών. Στην περίπτωση που περιέχονται µικρές ποσότητες πρώτων υλών, κάτω από το 

5% της συνολικής ποσότητας των πρώτων υλών, δεν λαµβάνονται υπόψη και δεν είναι 

υποχρεωτική η αναφορά τους στην ένδειξη του τόπου παραγωγής. 

Οι λέξεις «ΕΕ» ή «εκτός ΕΕ» δεν εµφαίνονται µε εµφανέστερο χρώµα, µέγεθος και 

γραµµατοσειρά από την ονοµασία του προϊόντος. Οι ενδείξεις πρέπει να είναι σε εµφανές σηµείο 

του προϊόντος, να είναι ορατές, ευανάγνωστες και ανεξίτηλες.  
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Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για να ρυθµίζει πρακτικά 

θέµατα όπως η χρήση, η εµφάνιση, η σύνθεση και το µέγεθος των ενδείξεων, να αποδίδει 

κωδικούς αριθµούς στις αρχές και τους φορείς ελέγχου και να ρυθµίζει οτιδήποτε σχετικά µε την 

ένδειξη του τόπου παραγωγής των γεωργικών πρώτων υλών. 

 

Σχήµα 6: Λογότυπος βιολογικής παραγωγής της ΕΕ Πηγή: Κανονισµός 848/2018 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

Το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να χρησιµοποιείται 

στην επισήµανση, την παρουσίαση και τη διαφήµιση προϊόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις 

του κανονισµού 848/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Μπορεί ακόµη να 

χρησιµοποιηθεί για σκοπούς εκπαίδευσης ή πληροφόρησης για τη διαφήµιση του ίδιου του 

λογότυπου µε την προϋπόθεση όµως να µη γίνεται παραπλάνηση του καταναλωτή µε τη χρήση 

αυτού και να αναπαράγεται σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο παράρτηµα V του κανονισµού 

848/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 

Το λογότυπο, εκτός της περίπτωσης που χρησιµοποιείται για σκοπούς εκπαίδευσης ή 

πληροφόρησης για τη διαφήµιση του ίδιου του λογότυπου, αποτελεί επίσηµη βεβαίωση σύµφωνα 

µε τα άρθρα 86 και 91 του κανονισµού 625/2017 (ΕΕ). Η χρήση του σε προϊόντα που εισάγονται 

από τρίτες χώρες είναι προαιρετική όταν όµως υφίσταται εµφαίνεται στην επισήµανση και η 

ένδειξη «Γεωργία ΕΕ» ή «Γεωργία εκτός ΕΕ» ή «Γεωργία ΕΕ/ εκτός ΕΕ». 

Το λογότυπο της βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθεί 

συγκεκριµένο πρότυπο που προβλέπεται αναλυτικά στο παράρτηµα V του Κανονισµού 848/2018 
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Μπορούν να χρησιµοποιούνται επίσης 

εθνικά ή και ιδιωτικά λογότυπα στην επισήµανση, την παρουσίαση και τη διαφήµιση προϊόντων 

που είναι σύµφωνα µε αυτό τον κανονισµό. Παρ’ όλα αυτά η εξουσία για οποιαδήποτε αλλαγή ή 

τροποποίηση του παραρτήµατος V που αφορά τους κανόνες σχετικά µε το λογότυπο της 

βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανατίθεται στην Επιτροπή.  

Οι κωδικοί που εµφανίζονται στα λογότυπα έχουν την εξής γενική µορφή: ΑΒ-Γ∆Ε-999 

Το «ΑΒ» είναι ο κωδικός ISO της κάθε χώρας όπου διενεργούνται οι έλεγχοι. Το «Γ∆Ε» 

είναι όρος µε τρία γράµµατα τα οποία καθορίζονται από την Επιτροπή ή κάθε κράτος µέλος που 

προσδιορίζουν το δεσµό µε τη βιολογική παραγωγή π.χ. «bio» ή «oko» ή «org» ή «eko». Ο 

τριψήφιος (κατ’ ανώτερο όριο) αριθµός είναι ένας αριθµός που αποδίδεται είτε από την αρµόδια 

αρχή κάθε κράτους στις αρµόδιες αρχές ελέγχου ή τους φορείς ελέγχου είτε από την Επιτροπή 

στις αρχές ελέγχου που αναγνωρίζονται από την Επιτροπή κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 46 

του Κανονισµού 848/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου ή στις αρµόδιες 

αρχές τρίτων χωρών που αναγνωρίζονται από την Επιτροπή κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 

46. 

4. Πιστοποίηση - Επίσηµοι έλεγχοι - ∆ιακίνηση Βιολογικών προϊόντων εντός της ΕΕ και 

από και προς τρίτες χώρες 

4.1. Οµάδες επιχειρήσεων  

Εκτός από την περίπτωση των µεµονωµένων επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων µπορεί 

υπάρχουν και οµάδες επιχειρήσεων βιολογικών προϊόντων. Οι οµάδες αυτές, σύµφωνα µε όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 36 του κανονισµού 848/2018 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, µπορεί να αποτελούνται µόνο από µέλη που είναι είτε γεωργοί, είτε είναι 

επιχειρήσεις που παράγουν ζώα υδατοκαλλιέργειας ή φύκη και που µπορούν να 

δραστηριοποιούνται και στη µεταποίηση, την παρασκευή ή την εµπορία τροφίµων ή ζωοτροφών.  

Η κάθε οµάδα επιχειρήσεων αποτελείται µόνο από µέλη των οποίων οι επιµέρους δαπάνες 

πιστοποίησης αντιπροσωπεύουν άνω του 2% του κύκλου εργασιών κάθε µέλους ή της τυπικής 

απόδοσης της βιολογικής παραγωγής και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών βιολογικής 

παραγωγής δεν υπερβαίνει τις 25.000€ ή των οποίων η τυπική απόδοση της βιολογικής 
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παραγωγής δεν υπερβαίνει τις 15.000€ ετησίως. Άλλη περίπτωση µελών οµάδας µπορεί να 

αποτελούν µέλη που το καθένα έχει εκµεταλλεύσεις έως πέντε (5) εκτάρια ή στην περίπτωση που 

έχει στην κατοχή του θερµοκήπια πρέπει να είναι έως 0,5 του εκταρίου ή στην περίπτωση που 

έχει χορτολιβαδική έκταση έως 15 εκτάρια.  

Κάποιες ακόµη από τις προϋποθέσεις είναι η οµάδα επιχειρήσεων να διαθέτει νοµική 

προσωπικότητα, να είναι εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος ή τρίτη χώρα, οι παραγωγικές 

δραστηριότητες των µελών της οµάδας να λαµβάνουν χώρα υπό συνθήκες γεωγραφικής 

εγγύτητας, πρέπει να έχει δηµιουργήσει ένα κοινό σύστηµα εµπορίας για τα προϊόντα που 

παράγει η οµάδα και τέλος θεσπίζει ένα σύστηµα εσωτερικών ελέγχων.  

Το σύστηµα αυτό περιλαµβάνει ένα σαφώς καθορισµένο σύνολο ελεγκτικών 

δραστηριοτήτων και διαδικασιών σύµφωνα µε το οποίο ένα πρόσωπο ή φορέας είναι υπεύθυνο 

για να ελέγχει εάν κάθε µέλος της οµάδας συµµορφώνεται µε τα όσα ορίζονται από τον 

κανονισµό 848/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.  

Οι αρµόδιες αρχές ή οι αρχές ή φορείς ελέγχου µπορεί να ανακαλέσουν το πιστοποιητικό 

για µια ολόκληρη οµάδα επιχειρήσεων, όταν οι εσωτερικοί έλεγχοι είναι ανεπαρκής ή όταν 

αποτυγχάνει ο εντοπισµός ή η αντιµετώπιση περιπτώσεων µη συµµόρφωσης κάποιων εκ των 

µελών. Σε αυτή την περίπτωση θίγεται η ακεραιότητα των βιολογικών ή των υπό µετατροπή 

προϊόντων και πρέπει απαραιτήτως να δράσουν.  

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να τροποποιήσει τις υπάρχουσες διατάξεις ή να προσθέσει 

νέες που να αφορούν τις ευθύνες κάθε µέλους, τα κριτήρια που προσδιορίζουν την γεωγραφική 

εγγύτητα των µελών (π.χ. η από κοινού χρήση εγκαταστάσεων ή χώρων), την έκταση, το 

περιεχόµενο και συχνότητα των εσωτερικών ελέγχων που θα πραγµατοποιούνται. Επίσης 

καθορίζει τα κριτήρια για να εντοπίζονται οι ανεπάρκειες σε σχέση µε τη θέσπιση ή τη λειτουργία 

του συστήµατος εσωτερικών ελέγχων. 

Τέλος η Επιτροπή δύναται αν εκδίδει εκτελεστικές πράξεις µε τις οποίες να καθορίζονται 

οι ειδικοί κανόνες που αφορούν τη σύνθεση και το µέγεθος της οµάδας επιχειρήσεων, την 

ανταλλαγή πληροφοριών µίας οµάδας µε την αρµόδια αρχή ή την αρχή ή το φορέα ελέγχου 

καθώς και µεταξύ των κρατών µελών και της Επιτροπής καθώς και το σύστηµα τήρησης 
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εγγράφων και αρχείων. Ακόµη και το σύστηµα εσωτερικής ιχνηλασιµότητας και ο κατάλογος των 

επιχειρήσεων. 

4.2. Πιστοποίηση Βιολογικών προϊόντων 

Για οποιαδήποτε διάθεση βιολογικών προϊόντων στην αγορά είτε ως «βιολογικών» είτε 

«υπό µετατροπή», ακόµη και πριν από την περίοδο µετατροπής οι επιχειρήσεις ή οι οµάδες 

επιχειρήσεων που παράγουν, παρασκευάζουν, διανέµουν ή αποθηκεύουν αυτά τα προϊόντα ακόµη 

και αν τα εισάγουν από τρίτες χώρες ή τα εξάγουν σε αυτές ή τέλος αν τα διαθέτουν στην αγορά 

πρέπει να κοινοποιήσουν αυτή τους τη δραστηριότητα στις αρµόδιες αρχές του κράτους στο οποίο 

δραστηριοποιούνται και στου οποίου το σύστηµα ελέγχου υπόκειται η επιχείρηση. 

Τα κράτη µέλη της ΕΕ µπορούν να επιλέξουν τη θέσπιση ενός ιδιωτικού, δηµόσιου ή και 

µικτού συστήµατος ελέγχου. Τα περισσότερα κράτη µέλη ενέκριναν τη θέσπιση ιδιωτικών φορέων 

ελέγχου. Πέντε κράτη µέλη όρισαν δηµόσιους φορείς ελέγχου, οι οποίοι στη νοµοθεσία 

αναφέρονται ως αρχές ελέγχου, ενώ δύο κράτη µέλη επέλεξαν το µικτό σύστηµα. Στην ΕΕ έχουν 

εγκριθεί περίπου 250 φορείς και  δηµόσιες αρχές ελέγχου. (Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 2019)  

Σε κάποιες περιπτώσεις οι αρµόδιες αρχές µπορεί να έχουν αναθέσει ορισµένα επίσηµα 

καθήκοντα ελέγχου ή ορισµένα καθήκοντα σχετιζόµενα µε επίσηµες δραστηριότητες ακόµη και 

να έχουν µεταβιβάσει τις αρµοδιότητες τους σε µία ή περισσότερες αρχές ή φορείς ελέγχου. Στην 

Ελλάδα αρµόδια αρχή σε ότι αφορά τα βιολογικά προϊόντα είναι το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων και έχει αναθέσει κάποιες από αυτές τις αρµοδιότητες και κάποια 

καθήκοντα σε φορείς ελέγχου και πιστοποίησης. Όταν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις οι 

επιχειρήσεις ή οι οµάδες επιχειρήσεων κοινοποιούν την δραστηριότητα τους στην αρχή ελέγχου ή 

τον φορέα ελέγχου, οι οποίοι µε τη σειρά τους εξακριβώνουν αν η εκάστοτε δραστηριότητα 

συµµορφώνεται µε τον κανονισµό 848/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

και κατόπιν χορηγούν το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 35 του ιδίου κανονισµού. 

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν προσυσκευασµένα βιολογικά προϊόντα απευθείας προς τον 

καταναλωτή, δεν υποχρεούνται να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό ούτε να κοινοποιούν 

στην αρµόδια αρχή ή στις αρχές ή τους φορείς ελέγχου τη δραστηριότητα τους. Με την 

προϋπόθεση πάντα ότι δεν παράγουν, δεν παρασκευάζουν, δεν αποθηκεύουν τα προϊόντα, παρά 
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µόνο σε σχέση µε το σηµείο πώλησης, δεν εισάγουν ή εξάγουν αυτά σε τρίτες χώρες ούτε τέλος 

έχουν αναθέσει υπεργολαβικά τις εν λόγω δραστηριότητες σε άλλη επιχείρηση. Σε περίπτωση που 

οι επιχειρήσεις ή οι οµάδες επιχειρήσεων αναθέτουν οποιαδήποτε από τις παραπάνω 

δραστηριότητες σε τρίτους ή µόνη περίπτωση κατά την οποία απαλλάσσονται οι τρίτοι από την 

υποχρέωση να κοινοποιήσουν την δραστηριότητα τους αυτή στην αρµόδια αρχή και κατ’ 

επέκταση στις αρχές ελέγχου ή φορείς ελέγχου, είναι οι επιχειρήσεις ή οι οµάδες επιχειρήσεων να 

έχουν δηλώσει κατά την κοινοποίηση, πως διατηρούν την ευθύνη για τη βιολογική παραγωγή και 

δεν τη µεταβιβάζουν στον υπεργολάβο. Έτσι οι αρµόδια αρχή ή οι αρχές και οι φορείς ελέγχου 

οφείλουν να εξακριβώσουν αν οι υπεργολάβοι συµµορφώνονται µε τον κανονισµό 848/2018 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µόνο όταν τους έχει µεταβιβαστεί η ευθύνη αυτή 

κατά την κοινοποίηση. Τα κράτη µέλη σε κάθε περίπτωση µπορούν να ορίζουν αρχή ή να 

εγκρίνουν φορέα για τη λήψη των κοινοποιήσεων. 

Τα κράτη µέλη πρέπει να τηρούν ενηµερωµένους καταλόγους µε όλες τις επιχειρήσεις και 

τις οµάδες επιχειρήσεων που έχουν κοινοποιήσει τη δραστηριότητα τους στις αρµόδιες αρχές ή τις 

αρχές και τους φορείς ελέγχου. Οι κατάλογοι αυτοί αναγράφουν την επωνυµία και τη διεύθυνση 

των επιχειρήσεων καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τα πιστοποιητικά που διαθέτουν οι 

επιχειρήσεις ή οι οµάδες επιχειρήσεων. Οι κατάλογοι αυτοί είναι δηµοσιοποιηµένοι και µε 

συνδέσµους προς ενιαίο διαδικτυακό τόπο. Σηµαντικό είναι να αναφερθεί πως σε κάθε περίπτωση 

τα κράτη µέλη οφείλουν να ακολουθούν τα όσα προβλέπονται στον κανονισµό (ΕΕ) 679/2016 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Στις περιπτώσεις που προβλέπεται στα άρθρα 78 και 80 του κανονισµού (ΕΕ) 625/2017 η 

καταβολή εύλογου τέλους από τις επιχειρήσεις ή οµάδες επιχειρήσεων, το οποίο καλύπτει το 

κόστος των ελέγχων, τα κράτη µέλη πρέπει να µεριµνούν ώστε να δικαιούνται κάλυψη από το 

σύστηµα ελέγχου. Επίσης διασφαλίζουν ότι τα εισπραττόµενα τέλη που ενδεχοµένως υπάρχουν να 

δηµοσιοποιούνται. 

 Η Επιτροπή και σε αυτή την περίπτωση µπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη 

ρύθµιση λεπτοµερειών και τη διευκρίνιση σε ότι αφορά τη µορφή και τα τεχνικά µέσα της 

κοινοποίησης, τη δηµοσιοποίηση των καταλόγων και τις λεπτοµέρειες και τις διαδικασίες 

δηµοσιοποίησης των τελών. 
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4.2.1 Πιστοποιητικό Βιολογικού προϊόντος 

Οι αρµόδιες αρχές ή οι αρχές ή οι φορείς ελέγχου κατά περίπτωση έχουν την αρµοδιότητα 

να χορηγούν το πιστοποιητικό προϊόντος βιολογικής προέλευσης στην επιχείρηση ή στην οµάδα 

επιχειρήσεων που έχει κοινοποιήσει τη δραστηριότητα της και απαραιτήτως συµµορφώνεται µε 

τα όσα ορίζει ο κανονισµός 848/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 

Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα που περιέχεται στο 

παράρτηµα IV του κανονισµού (ΕΕ) 848/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου και αν είναι δυνατόν εκδίδεται σε ηλεκτρονική µορφή. Επιτρέπει την αναγνώριση 

της επιχείρησης ή της οµάδας επιχειρήσεων, συµπεριλαµβάνει κατάλογο των µελών, της 

κατηγορίας των προϊόντων που καλύπτονται από αυτό το πιστοποιητικό και τέλος αναφέρει τη 

διάρκεια ισχύος του. Βεβαιώνει επίσης πως η κοινοποιηθείσα δραστηριότητα συµµορφώνεται µε 

τον κανονισµό . 

Σε καµία περίπτωση τα προϊόντα που έχουν προαναφερθεί και ανήκουν στο πεδίο 

εφαρµογής του κανονισµού αυτού τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, δεν 

µπορούν να διατεθούν στην αγορά ως βιολογικά ή ως υπό µετατροπή προϊόντα αν δεν κατέχουν 

αυτό το πιστοποιητικό. Σύµφωνα µε το άρθρο 86 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισµού (ΕΕ) 

625/2017 το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί επίσηµο πιστοποιητικό.  

Οι επιχειρήσεις ή οι οµάδες επιχειρήσεων δεν µπορούν να λάβουν από περισσότερους 

έναν φορείς ελέγχου πιστοποιητικό σχετικά µε δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στο ίδιο 

κράτος µέλος όσον αφορά προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που 

οι επιχειρήσεις ή οι οµάδες επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά στάδια της 

παραγωγής, της παρασκευής και της διανοµής. 

Τα µέλη των οµάδων επιχειρήσεων δεν δικαιούνται να λάβουν επιµέρους πιστοποιητικό 

για οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που καλύπτονται από την πιστοποίηση της οµάδας 

επιχειρήσεων στην οποία ανήκουν.  

Προς εξυπηρέτηση όλων των παραπάνω σκοπών γίνεται κατηγοριοποίηση των 

προϊόντων. Και έτσι έχουµε:  
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1. Φυτά και φυτικά προϊόντα που δεν έχουν µεταποιηθεί. Η κατηγορία αυτή 

συµπεριλαµβάνει τον σπόρο και άλλα φυτικά αναπαραγωγικά υλικά 

2. Αµεταποίητα ζώα και ζωικά προϊόντα 

3. Φύκη και αµεταποίητα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας 

4. Μεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα καθώς και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που 

χρησιµοποιούνται ως τρόφιµα 

5. Οίνος 

6. Ζωοτροφές  

7. Όσα προϊόντα περιλαµβάνονται παράρτηµα 1 του κανονισµού 848/2018 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου  

Τα κράτη µέλη απαλλάσσουν τις επιχειρήσεις που πωλούν µη συσκευασµένα βιολογικά 

προϊόντα, εκτός των ζωοτροφών, από τη υποχρεωτική κατοχή πιστοποιητικού πάντα µε τον όρο 

πως δεν παράγουν, δεν παρασκευάζουν, δεν αποθηκεύουν παρά µόνο σε σχέση µε το σηµείο 

πώλησης, ή δεν εισάγουν τα προϊόντα αυτά από τρίτες χώρες ή δεν έχουν αναθέσει αυτές τις 

αρµοδιότητες υπεργολαβικά σε τρίτο. Επίσης θα πρέπει οι εν λόγω πωλήσεις να µην υπερβαίνουν 

τα 5.000kg ανά έτος, να µην αντιπροσωπεύουν ετήσιο κύκλο εργασιών σε ότι αφορά τα µη 

συσκευασµένα προϊόντα που να υπερβαίνει τα 20.000€ και τέλος οι δυνητικές δαπάνες 

πιστοποίησης της επιχείρησης να υπερβαίνουν το 2% του συνολικού κύκλου εργασιών επί των µη 

συσκευασµένων βιολογικών προϊόντων που πωλήθηκαν από την εν λόγω επιχείρηση. 

Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση για την τροποποίηση 

του πιστοποιητικού που όπως προαναφέρθηκε υπόδειγµα του βρίσκεται στο παράρτηµα IV του 

κανονισµού 848/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου καθώς και να εκδίδει 

εκτελεστικές πράξεις για τις λεπτοµέρειες και τις προδιαγραφές σχετικά µε τη µορφή του 

πιστοποιητικού.  

4.3. Επίσηµοι έλεγχοι και άλλες επίσηµες δραστηριότητες 

Οι κανόνες που εφαρµόζονται για τους επίσηµους ελέγχους και τις άλλες επίσηµες 

δραστηριότητες που αφορούν τη βιολογική παραγωγή και την επισήµανση των βιολογικών 

προϊόντων είναι οι κανόνες που θεσπίζονται στον κανονισµό (ΕΕ) 625/2017 εκτός αν ορίζονται 
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διαφορετικά στον κανονισµό 848/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου στα 

άρθρα 29, 40 και 41. Οι επίσηµοι αυτοί έλεγχοι και άλλες επίσηµες δραστηριότητες έχουν σαν 

σκοπό να εξακριβωθεί αν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και σε κάθε στάδιο της 

παραγωγής, της παρασκευής και της διανοµής των προϊόντων, στα οποία εφαρµόζεται ο 

κανονισµός 848/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, τηρούνται τα όσα 

προβλέπονται σε αυτόν. 

Η επίσηµοι αυτοί έλεγχοι διενεργούνται σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 9 

του κανονισµού (ΕΕ) 625/2017. Σύµφωνα µε τον προαναφερθέντα κανονισµό τα κράτη µέλη 

ορίζουν την αρµόδια αρχή ή τις αρµόδιες αρχές στις οποίες αναθέτουν την αρµοδιότητα για την 

οργάνωση ή τη διενέργεια επίσηµων ελέγχων και άλλων επίσηµων δραστηριοτήτων. Οι αρµόδιες 

αρχές αυτές καθώς και οι αρχές και οι φορείς ελέγχου οφείλουν να θεσπίζουν διαδικασίες και 

ρυθµίσεις ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα και η καταλληλότητα των επίσηµων 

ελέγχων και άλλων επίσηµων δραστηριοτήτων.  

Οι επίσηµοι έλεγχοι πρέπει να γίνονται αµερόληπτα, µε συνέπεια και ποιότητα. Είναι 

πολύ σηµαντικό τα άτοµα που ορίζονται για τη διενέργεια των ελέγχων να είναι ανεπηρέαστα 

από οποιαδήποτε σύγκρουση συµφερόντων. Οι αρχές ελέγχου πρέπει να διαθέτουν ή αν έχουν 

πρόσβαση σε εξειδικευµένα εργαστήρια µε επαρκή εργαστηριακή ικανότητα προκειµένου να 

πραγµατοποιούν αναλύσεις, δοκιµές και διαγνώσεις. Το προσωπικό τους πρέπει να είναι επαρκές 

σε αριθµό και πλήρως καταρτισµένο πάνω στο αντικείµενο ελέγχου ώστε οι έλεγχοι να είναι 

αποτελεσµατικοί και αποδοτικοί. 

∆ιαθέτουν τις νοµικές εξουσίες για τη διενέργεια επίσηµων ελέγχων και άλλων επίσηµων 

δραστηριοτήτων και θεσπίζουν νοµικές διαδικασίες ώστε το προσωπικό που τελεί τους ελέγχους 

να έχει πλήρη πρόσβαση στους χώρους και στα έγγραφα των ελεγχόµενων επιχειρήσεων. 

Καταρτίζουν σχέδια έκτακτης ανάγκης και είναι προετοιµασµένες για να εφαρµόσουν τα σχέδια 

αυτά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, εφόσον είναι σκόπιµο. 

Στις περιπτώσεις διορισµού επίσηµου κτηνιάτρου ή επίσηµων υπαλλήλων 

φυτοϋγειονοµικών υπηρεσιών, οι διορισµοί πρέπει να γίνονται γραπτώς και να προσδιορίζουν 
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τους επίσηµους ελέγχους, τις άλλες επίσηµες δραστηριότητες και τα σχετικά καθήκοντα για τα 

οποία γίνεται ο διορισµός. 

Οι αρµόδιες αρχές τέλος και όλοι οι εµπλεκόµενοι στον έλεγχο φορείς πρέπει να µην 

αποκαλύπτουν σε τρίτους οποιαδήποτε πληροφορία λαµβάνουν κατά τους επίσηµους ελέγχους ή 

άλλες επίσηµες δραστηριότητες καθώς αυτοί σύµφωνα µε την εθνική ή ενωσιακή νοµοθεσία και 

καλύπτονται από τη φύση τους από επαγγελµατικό απόρρητο. 

4.3.1. Τρόπος διεξαγωγής ελέγχων – συχνότητα ελέγχων 

Η ΕΕ έχει θεσπίσει ένα σύστηµα ελέγχου στο πλαίσιο του οποίου συµµετέχουν φορείς 

που διενεργούν ελέγχους στις επιµέρους επιχειρήσεις. Οι έλεγχοι αυτοί περιλαµβάνουν φυσικές 

επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων παραγωγής ή µεταποίησης, εξέταση των λογιστικών εγγράφων 

καθώς και δειγµατοληψία των τελικών προϊόντων, των προϊόντων που έχουν συγκοµισθεί, των 

φύλλων ή του χώµατος για την εξέταση χρήσης απαγορευµένων ουσιών. Οι εν λόγω φορείς 

ελέγχου αποτελούν σηµαντική συνιστώσα όλων των συστηµάτων ελέγχου και πιστοποίησης της 

βιολογικής παραγωγής. Οι επιχειρήσεις βαρύνονται µε το κόστος των πιστοποιητικών που 

εκδίδουν οι συγκεκριµένοι φορείς. 

Οι επίσηµοι έλεγχοι πραγµατοποιούνται σε κάθε στάδιο της παραγωγής, παρασκευής και 

διανοµής µε βάση την πιθανότητα µη συµµόρφωσης στον νέο κανονισµό περί των βιολογικών 

προϊόντων.  

Κάθε επίσηµος έλεγχος γίνεται απροειδοποίητα εκτός και αν συντρέχουν λόγοι και η 

προειδοποίηση είναι απαραίτητη και πλήρως δικαιολογηµένη. Υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι 

αρχές ελέγχου προσκαλούνται από τις επιχειρήσεις για έλεγχο. Και σε αυτές ακόµη τις 

περιπτώσεις οι αρχές δεν έχουν την υποχρέωση να ειδοποιήσουν για το πότε θα 

πραγµατοποιήσουν τον έλεγχο. 

Οι επίσηµοι έλεγχοι διενεργούνται, στο µέτρο του δυνατού, κατά τρόπο που περιορίζει 

στο ελάχιστο αναγκαίο τη διοικητική επιβάρυνση και την παρεµπόδιση των εργασιών για τους 

υπευθύνους της επιχείρησης, χωρίς ωστόσο ο τρόπος αυτός να επηρεάζει αρνητικά την 

αποτελεσµατικότητα του ελέγχου 
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Όλες οι επιχειρήσεις και οι οµάδες επιχειρήσεων υπόκεινται σε έλεγχο, εκτός και αν 

πωλούν προσυσκευασµένα και συσκευασµένα προϊόντα, όπου σε αυτή την περίπτωση 

απαλλάσσονται από αυτόν. Αυτή η εξακρίβωση της συµµόρφωσης γίνεται µε φυσική επιτόπια 

επιθεώρηση τουλάχιστον άπαξ ετησίως. 

Υπάρχουν και οι περιπτώσεις εξαιρέσεων, όπως στην περίπτωση των επιχειρήσεων ή 

οµάδας επιχειρήσεων που έχουν αξιολογηθεί ότι παρουσιάζουν χαµηλό κίνδυνο µη 

συµµόρφωσης και σε αυτές που σε προηγούµενους ελέγχους δεν εντοπίστηκαν περιπτώσεις µη 

συµµόρφωσης που να θίγουν την ακεραιότητα των βιολογικών ή των υπό µετατροπή προϊόντων, 

για τουλάχιστον τρία συναπτά έτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις η µία επιτόπια επιθεώρηση µε την 

άλλη δεν πρέπει να διαφέρουν χρονικά περισσότερο από είκοσι τέσσερις µήνες. 

Οι έλεγχοι διενεργούνται µε τη λήψη ελάχιστου αριθµού δειγµάτων και µεριµνάται επίσης 

να ελέγχεται ένας ελάχιστος αριθµός επιχειρήσεων που είναι µέλη µιας οµάδας, για εξακρίβωση 

της συµµόρφωσης µε τα προβλεπόµενα στους κανονισµούς. 

Στις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης µε τον κανονισµό 848/2018 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και όταν θίγεται η ακεραιότητα των βιολογικών ή των υπό 

µετατροπή προϊόντων ή πρόθεση παραπλάνησης του καταναλωτή τότε οι έλεγχοι µπορεί να είναι 

περισσότεροι του ενός ετησίως και οι αρµόδιες αρχές και οι αρχές ή φορείς ελέγχου λαµβάνουν 

τα ανάλογα µέτρα για την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος αν χρειάζεται. 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού 625/2017 (ΕΕ) αποφάσεις που λαµβάνουν οι 

αρµόδιες αρχές σχετικά µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα υπόκεινται στο δικαίωµα προσφυγής των 

προσώπων αυτών σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία. Κάτι όµως που δε θίγει την υποχρέωση των 

αρχών αυτών να λαµβάνουν χωρίς να καθυστερήσουν, µέτρα για να εξαλειφθούν ή να 

περιοριστούν οι κίνδυνοι για την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, την καλή 

µεταχείριση των ζώων ή σε ότι αφορά τα ΓΤΟ και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και για το 

περιβάλλον σύµφωνα µε τους κανόνες του άρθρου 1 παρ. 2 του ίδιου κανονισµού. 
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4.3.2. ∆ιεθνείς Οργανισµοί – Φορείς πιστοποίησης 

Τα κράτη µέλη ορίζουν µία ή περισσότερες αρµόδιες αρχές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για 

την έγκριση και την εποπτεία των φορέων ελέγχου, καθώς και, κατά περίπτωση, την εφαρµογή 

µέτρων επιβολής (συµπεριλαµβανοµένων των κυρώσεων). 

Οι ιδιωτικοί φορείς ελέγχου πρέπει να λάβουν διαπίστευση σύµφωνα µε την πλέον 

πρόσφατη εκδοχή του προτύπου ISO IEC 17065:2012. Οι έλεγχοι που διενεργούν οι οργανισµοί 

διαπίστευσης αφορούν την τεχνική ικανότητα, την ανεξαρτησία, την αµεροληψία και την 

επαγγελµατική ακεραιότητα των φορέων ελέγχου. Οι δηµόσιες αρχές ελέγχου δεν χρειάζονται 

διαπίστευση.  (Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 2019) 

Σε παγκόσµιο επίπεδο υπάρχουν τρεις οργανισµοί για τα πρότυπα Βιολογικής Γεωργίας: 

• Ο IFOAM (∆ιεθνής Οµοσπονδία Βιολογικών Κινηµάτων Γεωργίας) 

• Ο Κώδικας ∆ιατροφής (Codex Alimentarius) και  

• Ο ∆ιεθνής Οργανισµός για την Τυποποίηση (ISO) 

Τα πρότυπα που ισχύουν για τη βιολογική γεωργία ανάλογα µε τη χώρα στην οποία έχουν 

ισχύ είναι τα εξής : 

• ∆ιεθνή πρότυπα: Πρότυπα IFOAM 

• Εθνικά πρότυπα 

o Κανονισµός 848/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου: ισχύει 

για τα προϊόντα που παρασκευάζονται ή εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

o USDA (National Organic Program): ισχύει για προϊόντα που παράγονται ή 

εισάγονται στις ΗΠΑ 

o COG (Canadian Organic Growers): ισχύει για προϊόντα που παράγονται ή 

εισάγονται στον Καναδά  

o JAS (Japanese Agricultural Standard): ισχύει για τα προϊόντα που παράγονται ή 

εισάγονται στην Ιαπωνία. 

• Ιδιωτικά πρότυπα 

o KRAV – Σουηδία 

o Soil Association – Αγγλία 
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o Bio Austria - Αυστρία  

o Naturland – Γερµανία  

o Biosuisse – Ελβετία  

Σε ότι αφορά την πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και σύµφωνα µε τον επίσηµο 

ιστότοπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων http://www.minagric.gr, στη 

χώρα µας αυτή τη στιγµή δραστηριοποιούνται οι εξής εγκεκριµένοι φορείς ελέγχου και 

πιστοποίησης µε τους αντίστοιχους κωδικούς τους:  

1. ∆ΗΩ (GR - BIO – 01) , Οργανισµός Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών 

Προϊόντων , Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία µε έδρα στην Αθήνα. Website: 

http://www.dionet.gr  

2. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ (GR – BIO – 02), Έλεγχοι Πιστοποίησης Προϊόντων 

Βιολογικής Γεωργίας – Προαγωγή Αειφόρου Ανάπτυξης µε έδρα στη Αλεξάνδρεια 

Ηµαθίας. Website: http://www.physiologike.gr 

3. ΒΙΟΕΛΛΑΣ (GR – BIO – 03), Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων Α.Ε. 

µε έδρα στο Μαρούσι. Website: http://www.bio-hellas.gr 

4. A CERT Α.Ε. (GR – BIO- 05), Ευρωπαϊκός Οργανισµός Πιστοποίησης Ανώνυµη 

Εταιρία, µε έδρα στη Θεσσαλονίκη. Website: http://www.a-cert.org 

5. IRIS (GR – BIO – 06), Α. Χατζηδάκη & ΣΙΑ Ε.Ε. µε έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης. 

Website: http://www.irisbio.gr 

6. ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - GREEN CONTROL (GR – BIO – 07), Έλεγχος –

Πιστοποίηση Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας –Πράσινος Έλεγχος- Θωµάς 

Μισαηλίδης Ο.Ε. µε έδρα στο Ν. Ηµαθίας.  

Website: http://www.greencontrol.gr  

7. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε. (GR – BIO – 08), Οργανισµός Ελέγχου & 

Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας µε έδρα στο ∆.∆. Παλαιοχωρίου 

του ∆. Αλεξάνδρειας Ηµαθίας.  

Website: http://www.bio-geolab.gr  

8. GMCERT (GR – BIO – 10), Παριανός Πολύδωρος – Σουγιουλτζής Χαρίλαος 

Ο.Ε. µε έδρα στη Θεσσαλονίκη. 

Website: http://www.gmcert.gr 
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9. Q – CERT ΕΠΕ (GR – BIO – 12), QMSCERT Επιθεωρήσεις Έλεγχοι – 

Πιστοποιήσεις ΕΠΕ µε έδρα στη Θεσσαλονίκη. 

Website: http://www.qmscert.com 

10. TÜV ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (GR – BIO – 13), TÜV ΕΛΛΑΣ (TÜV NORD) Ανώνυµη 

Εταιρεία Επιθεωρήσεων Πιστοποιήσεων & ∆ιασφάλισης Ποιότητας µε έδρα στον 

Χολαργό. 

Website: http://www.tuvhellas.gr 

11. ΟΞΥΓΟΝΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (GR – BIO – 14), 

Τσασιώτη Στεφανία και ΣΙΑ Ο.Ε. µε έδρα στα Τρίκαλα. 

Website: http://www.oxygencert.gr 

12. TÜV AUSTRIA HELLAS Μ.Ε.Π.Ε. (GR – BIO – 15), µε έδρα στην Αγία 

Παρασκευή. Website: http://www.tuvaustriahellas.gr 

13. ΜΙΓΚΟΣ Σ. και ΣΙΑ Ε.Ε. – «Q-Check» ή «Q-Check» (GR – BIO – 16), µε 

έδρα στη Λάρισα. Website: http://www.qcheck-cert.gr 

14. EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. – EUROCERT (GR – BIO – 17), µε έδρα στη 

Μεταµόρφωση. Website: http://www.qcheck-cert.gr 

15. COSMOCERT ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. – COSMOCERT (GR 

– BIO – 18), µε έδρα στην Αθήνα. http://www.cosmocert.gr 

Οι αναγνώριση των αρχών και των φορέων ελέγχου που έχει γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 

33 παρ. 3 του κανονισµού (ΕΚ) του 834/2007 λήγει το αργότερο την 31η ∆εκεµβρίου 2023.  

Σηµαντικοί είναι και οι έλεγχοι της Επιτροπής προς τα κράτη µέλη για τη βιολογική 

γεωργία. Κατόπιν έκθεση του Ελεγκτικού Συµβουλίου το 2014 όπου διαπιστώθηκε πως µεταξύ 

των ετών 2004 και 2012 η Επιτροπή δεν είχε διενεργήσει κανέναν έλεγχο προς τα κράτη µέλη, 

ξεκίνησαν και πάλι οι επισκέψεις. Μεταξύ των ετών 2014 και 2018 η Γ∆ Υγείας και Ασφάλειας 

των Τροφίµων διενήργησε 63 ελέγχους σχετικά µε τη βιολογική γεωργία, εκ των οποίων 28 στα 

κράτη µέλη της ΕΕ. Το 2015 δηµοσιεύτηκαν αυτοί οι έλεγχοι και έκθεση µε τα αποτελέσµατα 

τους. Συνολικά, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι στα περισσότερα κράτη µέλη τα συστήµατα ελέγχου 

ήταν καλώς οργανωµένα, παρά την ύπαρξη ορισµένων αδυναµιών στην εποπτεία των φορέων 

ελέγχου και στο επίπεδο των επιµέρους επιθεωρήσεων. (Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 2019) 
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Στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο 

του 2019 αναφέρεται πως κατόπιν ελέγχων που διενεργήθηκαν σε κράτη µέλη καθώς και σε 

τρίτες χώρες και αφορούσαν τους φορείς ελέγχου, τον τρόπο λειτουργίας τους, την 

ιχνηλασιµότητα των βιολογικών προϊόντων κτλ, διαπιστώθηκαν αρκετά προβλήµατα παρά τη 

συνολικά καλή δραστηριότητα τους. Υπήρχαν προβλήµατα στο χρόνο ενηµέρωσης των αρµόδιων 

αρχών από τους φορείς ελέγχου για περιπτώσεις µη συµµόρφωσης π.χ. ακόµη και 55 ηµέρες κατά 

µέσο όρο στην Τσεχία το 2017.  

Σηµαντικά προβλήµατα εντοπίστηκαν στην εποπτεία του συστήµατος ελέγχου για τα 

εισαγόµενα βιολογικά προϊόντα που αντιµετωπίστηκε µε τη διεξαγωγή ελέγχων από την 

Επιτροπή εκτός της ΕΕ στους ισοδύναµους φορείς ελέγχου. 

Η Επιτροπή επίσης διεύρυνε το εργαλείο OFIS µε σκοπό να υπάρχει ανταλλαγή 

πληροφοριών µεταξύ της Επιτροπής, των κρατών µελών, των ισοδύναµων τρίτων χωρών και των 

ισοδύναµων φορέων ελέγχου σχετικά µε παρατυπίες που αφορούν τα εισαγόµενα αγαθά. 

Πολλές αδυναµίες εµφανίζονται  σύµφωνα µε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού 

Συνεδρίου στους ελέγχους των κρατών µελών επί των εισαγωγών βιολογικών προϊόντων. Η 

ιχνηλασιµότητα βελτιώθηκε όµως εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναµίες (Σχήµα 7). Οι αρµόδιες 

αρχές αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα κατά τη διασφάλιση της ιχνηλασιµότητας των 

βιολογικών προϊόντων εντός της δικαιοδοσίας τους και  γίνεται ακόµη δυσκολότερη για προϊόντα 

που διέρχονται από τα σύνορα. Σκοπός ενός ελέγχου ιχνηλασιµότητας είναι i) να εντοπιστούν 

όλες οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις, ii) να ελεγχθεί η βιολογική πιστοποίησή τους, και iii) στις 

περιπτώσεις που υπάρχει πρόβληµα συµµόρφωσης µε τους κανόνες, να ανιχνευθεί η πηγή του 

προϊόντος και να αποµονωθεί το πρόβληµα, µην επιτρέποντας στα σχετικά προϊόντα να φθάσουν 

στους καταναλωτές. 

Οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην έκθεση αυτή προς την 

Επιτροπή για την επίλυση πρακτικών θεµάτων και την καλύτερη εφαρµογή του κανονισµού 

848/2018 ήταν οι εξής: α) αποκατάσταση των αδυναµιών που παραµένουν στα συστήµατα 

ελέγχου των κρατών µελών και στην υποβολή στοιχείων, β) βελτίωση της εποπτείας επί των 
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εισαγωγών µέσω καλύτερης συνεργασίας και γ) διενέργεια περισσότερων  ολοκληρωµένων 

ελέγχων ιχνηλασιµότητας. Η ηµεροµηνία-στόχος για την υλοποίηση της σύστασης είναι το 2020. 

 

Σχήµα 7: Ποσοστό των προϊόντων για τα οποία τα στοιχεία που ζητήθηκαν σχετικά µε την 

ιχνηλασιµότητα ήταν πλήρη 

5. Η αγορά βιολογικών προϊόντων στην Ευρώπη και εκτός αυτής  

5.1 Εξαγωγή και εισαγωγή βιολογικών προϊόντων  

Το αυξανόµενο παγκόσµιο εµπόριο των βιολογικών τροφίµων συνεπάγεται και τη 

µεταφορά τροφίµων που παράγονται εντός και εκτός ΕΕ σε µεγάλες αποστάσεις. Παρόλο που ο 

νέος κανονισµός για τα βιολογικά προϊόντα περιλαµβάνει και την ενθάρρυνση των βραχέων 

διαύλων διανοµής  της τοπικής παραγωγής, ο όρος «βιολογικός» δεν είναι συνώνυµο του όρου 

«τοπικός».  
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Τα προϊόντα που πληρούν τους κανόνες για τη βιολογική παραγωγή του κανονισµού 

848/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και φέρουν το λογότυπο 

βιολογικής παραγωγής, µπορούν να διακινούνται ελεύθερα εντός Ευρώπης σαν βιολογικά 

προϊόντα καθώς και να εξάγονται εκτός αυτής. Στις εξαγωγές τα προϊόντα αυτά συνοδεύονται 

από τα απαραίτητα έγγραφα, απαιτούµενα για τον έλεγχο από τις τελωνιακές αρχές. Η Επιτροπή 

εξουσιοδοτείται για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων, σε συµπλήρωση αυτού του κανονισµού, 

που αφορούν τα τελωνειακά έγγραφα ή οποιοδήποτε πιστοποιητικό εξαγωγής βιολογικών 

προϊόντων, το οποίο µπορεί να εκδίδεται και σε ηλεκτρονική µορφή όποτε είναι δυνατόν, και να 

παρέχει τη διαβεβαίωση ότι ένα προϊόν πληροί τους κανόνες και τις απαιτήσεις του κανονισµού. 

Σε ότι αφορά τις τρίτες χώρες ισχύει είτε η ισοδυναµία βάσει εµπορικής συµφωνίας είτε η 

ισοδυναµία βάσει του κανονισµού (ΕΚ) 834/2007 ή των µεταβατικών διατάξεων του άρθρου 58 

του κανονισµού 848/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Έτσι υπάρχουν 

τρίτες χώρες για τις οποίες η Ένωση έχει αναγνωρίσει, στο πλαίσιο εµπορικής συµφωνίας 

(άρθρο 47), πως διαθέτουν σύστηµα παραγωγής που ανταποκρίνεται στους ίδιους στόχους και τις 

ίδιες αρχές µε την εφαρµογή κανόνων που διασφαλίζουν το ίδιο επίπεδο εξασφάλισης της 

συµµόρφωσης µε τους κανόνες της Ένωσης. 

 Αντίστοιχα υπάρχουν τρίτες χώρες οι οποίες έχουν αναγνωριστεί για τους σκοπούς της 

ισοδυναµίας σύµφωνα µε το άρθρο 33 παρ. 2 του κανονισµού (ΕΚ) 834/2007 

συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που έχουν αναγνωριστεί βάσει των µεταβατικών µέτρων που 

προβλέπονται στο άρθρο 58 του κανονισµού 848/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου. Η εν λόγω αναγνώριση λήγει την 31 ∆εκεµβρίου του έτους 2025 (άρθρο 48). 

Ποιο αναλυτικά σύµφωνα µε το άρθρο 33 παρ. 2 του κανονισµού (ΕΚ) 834/2007 

Επιτροπή βιολογικής παραγωγής µπορεί να αναγνωρίζει τις τρίτες χώρες των οποίων το σύστηµα 

παραγωγής συµµορφώνεται προς αρχές και κανόνες παραγωγής ισοδύναµους µε τους στόχους 

και τις αρχές της βιολογικής παραγωγής, τους κανόνες παραγωγής, την επισήµανση των 

βιολογικών προϊόντων και των οποίων τα µέτρα ελέγχου έχουν ισοδύναµη αποτελεσµατικότητα 

µε τα οριζόµενα στον κανονισµού (ΕΚ) 834/2007, και καταρτίζει κατάλογο των χωρών αυτών. 

Κατά την εκτίµηση της ισοδυναµίας, λαµβάνονται υπόψη οι κατευθυντήριες γραµµές CAC/GL 

32 του Codex Alimentarius. 
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Σχήµα 8: Κατάταξη των 20 σηµαντικότερων χωρών* από τις οποίες εισήχθησαν βιολογικά 

προϊόντα στην ΕΕ το 2018 (βάσει του βάρους των εισαγόµενων προϊόντων). Πηγή: ΕΕΣ 

Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται πως οι τρίτες χώρες έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν 

αιτήσεις αναγνώρισης στην Επιτροπή, η οποία κατά την εξέταση αυτών µπορεί να ζητήσει όλες 

τις αναγκαίες πληροφορίες από τις υποψήφιες χώρες. Μπορεί επίσης να αναθέσει σε 

εµπειρογνώµονες να εξετάσουν µε αυτοψίες τους κανόνες παραγωγής και τα µέτρα ελέγχου 

αυτών των χωρών. Κάθε έτος και έως την 31η Μαρτίου οι αναγνωρισµένες τρίτες χώρες πρέπει 

να αποστείλουν συνοπτικές ετήσιες εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά µε την εφαρµογή και την 

επιβολή της εφαρµογής των µέτρων ελέγχου σε αυτές. 
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Βασιζόµενη σε αυτές τις εκθέσεις αξιολόγησης η Επιτροπή, επικουρούµενη από τα κράτη 

µέλη, εξασφαλίζει τη δέουσα εποπτεία των αναγνωρισµένων τρίτων χωρών µε τακτική 

αναθεώρηση της αναγνώρισής τους. Ο χαρακτήρας αυτής της εποπτείας εξαρτάται από την 

πιθανότητα παρατυπιών ή παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος κανονισµού. 

Σε ότι αφορά τις τρίτες χώρες εκείνες που είχαν υποβάλλει αιτήσεις σύµφωνα µε το άρθρο 

33 παρ. 2 του κανονισµού (ΕΚ) 834/2007 και εκκρεµούσαν σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στα 

µεταβατικά µέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 58 του κανονισµού 848/2018 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων αυτών ολοκληρώθηκε 

στις 17 Ιουνίου του 2018. Οι αιτήσεις αυτές εξετάστηκαν σύµφωνα µε τον κανονισµού 848/2018 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Και σε αυτή την περίπτωση η Επιτροπή έχει 

την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που να συµπληρώνουν αυτό τον κανονισµό 

και να καθορίζουν διαδικαστικούς κανόνες που είναι απαραίτητοι για την εξέταση των αιτήσεων 

και τις απαραίτητες πληροφορίες που οφείλουν να παρέχουν και να προσκοµίζουν οι τρίτες 

χώρες.  

Ένα προϊόν µπορεί να εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως βιολογικό προϊόν ή υπό 

µετατροπή προϊόν εφόσον πληρούνται οι εξής τρεις προϋποθέσεις:  

α) ανήκει στα προϊόντα που του πεδίου εφαρµογής του κανονισµού 848/2018 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και αναφέρονται άρθρο 2 αυτού,  

β) ισχύει ένα από τα ακόλουθα:  

i. το προϊόν συµµορφώνεται µε τους στόχους και της αρχές της βιολογικής παραγωγής, 

τους κανόνες παραγωγής και την επισήµανση όπως ορίζονται στον κανονισµό 848/2018 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και έχει υποβληθεί σε ελέγχους όπως 

προβλέπονται σε αυτόν τον κανονισµό και οι αρχές ή οι φορείς ελέγχου έχουν χορηγήσει 

πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι συµµορφώνεται µε αυτόν,  

ii. το προϊόν προέρχεται από αναγνωρισµένη τρίτη χώρα σύµφωνα µε το άρθρο 47 του 

κανονισµού 848/2018 και τηρεί τους όρους που καθορίζονται στην οικεία εµπορική 

συµφωνία, 

iii. το προϊόν προέρχεται από αναγνωρισµένη τρίτη χώρα σύµφωνα µε το άρθρο 48 του 

κανονισµού 848/2018 και τηρεί τους ισοδύναµους κανόνες παραγωγής και ελέγχου της εν 
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λόγω τρίτης χώρας και εισάγεται µε πιστοποιητικό ελέγχου που βεβαιώνει τη 

συµµόρφωση και εκδίδεται από τις αρµόδιες αρχές, τις αρχές ελέγχου ή τους φορείς 

ελέγχου αυτής 

γ) οι επιχειρήσεις σε τρίτες χώρες είναι σε θέση να παρέχουν πληροφορίες στους εισαγωγείς και 

στις εθνικές αρχές στην Ένωση και στις εν λόγω τρίτες χώρες, που καθιστούν δυνατή την 

ταυτοποίηση των επιχειρήσεων που είναι προµηθευτές τους και των αρχών ελέγχου ή φορέων 

ελέγχου αυτών των προµηθευτών. Αυτό έχει σαν στόχο να διασφαλιστεί η ιχνηλασιµότητα του 

βιολογικού ή υπό µετατροπή προϊόντος. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι διαθέσιµες και 

στις αρχές ελέγχου ή τους φορείς ελέγχου της εν λόγω τρίτης χώρας. 

 

Σχήµα 9: Σύστηµα ελέγχου προϊόντων που εισάγονται στην ΕΕ Πηγή: ΕΕΣ 

 

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την αναγνώριση αρχών ελέγχου και φορέων 

ελέγχου οι οποίοι είναι αρµόδιοι για τους ελέγχους και την έκδοση πιστοποιητικών βιολογικής 

παραγωγής σε τρίτες χώρες. Επίσης έχει την ευθύνη για την ανάκληση της αναγνώρισης των εν 

λόγω αρχών και την κατάρτιση καταλόγου των αναγνωρισµένων αρχών ελέγχου και φορέων 

ελέγχου (άρθρο 46, κανονισµός ΕΚ & Σ 848/2018). 
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5.2. Ελεύθερη διακίνηση βιολογικών και υπό µετατροπή βιολογικών προϊόντων 

Οι αρµόδιες αρχές, οι αρχές και οι φορείς ελέγχου δεν µπορούν να απαγορεύσουν ή µε 

οποιοδήποτε τρόπο να περιορίσουν την εµπορία βιολογικών και υπό µετατροπή προϊόντων τα 

οποία υπόκεινται σε έλεγχο από άλλη αρµόδια αρχή, αρχή ελέγχου ή φορέα ελέγχου 

εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος. Πιο συγκεκριµένα δεν επιτρέπεται να διενεργούνται άλλοι 

επίσηµοι έλεγχοι ή άλλες επίσηµες δραστηριότητες εκτός αυτών που προβλέπονται στον 

κανονισµό (ΕΕ) 625/2017 ούτε να εισπράττονται άλλα τέλη για επίσηµους ελέγχους ή άλλες 

επίσηµες δραστηριότητες εκτός αυτών που προβλέπονται στον κανονισµό 848/2018 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου στο κεφάλαιο IV. 

Αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις που οι εν λόγω αρχές επικαλούνται λόγους που 

σχετίζονται µε την παραγωγή, την επισήµανση ή την παρουσίαση των προϊόντων, όταν αυτά τα 

προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις του κανονισµού 848/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου. 

Στο άρθρο 46 του κανονισµού 848/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, προβλέπονται οι λεπτοµέρειες που αφορούν την αναγνώριση των αρχών ελέγχου και 

των φορέων ελέγχου που είναι αρµόδιοι για την έλεγχο και την έκδοση πιστοποιητικού 

βιολογικής παραγωγής σε τρίτες χώρες. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που αφορούν 

την αναγνώριση τους, την ανάκληση της αναγνώρισης τους και τέλος καταρτά κατάλογο αυτών 

των αρχών. 

Κατά παρέκκλιση της ηµεροµηνίας εφαρµογής του νέου κανονισµού που είναι η 1η 

Ιανουαρίου 2021 το άρθρο αυτό εφαρµόζεται ήδη από την 17η Ιουνίου 2018 στο βαθµό που είναι 

αναγκαίο προκειµένου να επιτραπεί η έγκαιρη αναγνώριση τους.  

5.3. Οι κυριότεροι αγοραστές βιολογικών προϊόντων  

Πολλοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τους υποψήφιους καταναλωτές για την αγορά 

των βιολογικών προϊόντων. Έτσι µπορεί να αγοράσουν βιολογικά προϊόντα για λόγους υγείας, για 

την προστασία του περιβάλλοντος, την καλή διαβίωση των ζώων και την ποιότητα των 

προϊόντων. 
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Τα βιολογικά προϊόντα στο µυαλό των καταναλωτών θεωρούνται τρόφιµα που δεν 

παράγονται εντατικά, παράγονται µε φυσικό τρόπο και χωρίς χηµικά και αυξητικές ουσίες. Είναι 

καλύτερα για την υγεία όλων και κυρίως των παιδιών εξαιτίας των λιγότερων φυτοφαρµάκων και 

των λιπασµάτων. Σύµφωνα µε έρευνες που έχουν διεξαχθεί η προστασία της υγείας παραµένει 

σηµαντικότερος παράγοντας, όµως σταδιακά τα αλτρουιστικά κίνητρα όπως η προστασία του 

περιβάλλοντος και η καλή διαβίωση των ζώων κερδίζουν ολοένα έδαφος και συµβαδίζουν µε την 

τάση της εποχής. 

Η ποιότητα των βιολογικών προϊόντων αποτελεί επίσης ένα σηµαντικό λόγο για την 

επιλογή τους. Σε σχέση κυρίως µε τα συµβατικά προϊόντα τα βιολογικά προϊόντα είναι στην 

αντίληψη των καταναλωτών µακράν ποιοτικότερα. Η παραγωγή βιολογικών προϊόντων δεν 

στηρίζεται στην εµφάνιση, τη συσκευασία η την απόδοση παραγωγής, παράγοντες που 

κυριαρχούν στη γενικά αγορά τροφίµων. Τα πλεονεκτήµατα των προϊόντων αυτών συνήθως δεν 

είναι ορατά και είναι ακόµη και ηθικοί οι λόγοι που καταναλωτές τα επιλέγουν για τη διατροφή 

τους.  

Μελέτες έχουν δείξει πως στην Ευρώπη το µεγαλύτερο ποσοστό καταναλωτών 

βιολογικών προϊόντων είναι νεότεροι άνθρωποι, κάτω των 45 ετών (Grunert & Kristensen, 1995, 

Menghi, 1997, Haest, 1990, Wier & Smed, 2000), (όπως παρατίθεται από τους Mette Wier, 

Carmen Calverley, 2002). Άλλες µελέτες δείχνουν πως οι δύο οµάδες που επιλέγουν τα βιολογικά 

προϊόντα είναι οι νέοι και οι ηλικιωµένοι. Οι µεν πρώτοι τα επιλέγουν για περιβαλλοντικούς και 

υγειονοµικούς λόγους και οι δε ηλικιωµένοι λόγω προβληµάτων υγείας. ( Von Alvensleben & 

Altmann, 1986, Bugge & Wandel 1995). 

Τα νοικοκυριά µε µεσαίο και υψηλότερο εισόδηµα είναι πιθανότερο να αγοράσουν 

βιολογικά προϊόντα. Το υψηλό επίπεδο εκπαίδευση συνδέεται θετικά µε την τάση για αγορά 

βιολογικών προϊόντων και προϊόντων χωρίς φυτοφάρµακα (Menghi, 1997). Οι οικογένειες µε 

παιδιά επικεντρώνονται στις πτυχές της υγείας όπως δείχνουν αποτελέσµατα ερευνών (Fricke & 

von Alvensleben (1997), Infood (1997a, 1998), Land (1998) & Scan-AD (1998), (όπως 

παρατίθεται από τους από τους Mette Wier, Carmen Calverley, 2002). Επίσης οι οικογένειες µε 

µικρά παιδιά εµφανίζουν µεγαλύτερη τάση να αγοράζουν βιολογικά τρόφιµα. (Wier & Smed, 

2000). 



 

 

 133 

 

Νεότερη έρευνα που διεξήχθη το 2014 και εξέταζε την επίδραση διαφόρων κοινωνικό-

οικονοµικών παραγόντων και το πόσο επηρεάζουν την επιλογή των καταναλωτών για αγορά 

βιολογικών προϊόντων καταλήγει σε παρόµοια µε τα παλαιότερα αποτελέσµατα. Επιλέγοντας για 

τη συγκεκριµένη έρευνα, τους κατοίκους της πόλης Βangalore, πόλη της Ινδίας µε την υψηλότερη 

κάλυψη της βιολογικής αγοράς (Osswald & Menon (2013)) καθώς διαθέτει συνολικά 180 

καταστήµατα βιολογικών ειδών και σούπερ µάρκετ που πωλούν βιολογικά τρόφιµα. Εκτός από 

την υψηλότερη πυκνότητα διανοµής βιολογικών τροφίµων, η Bangalore έχει επίσης καλύτερη 

διαθεσιµότητα των φρέσκων βιολογικών λαχανικών και, πιο πρόσφατα, των βιολογικών 

γαλακτοκοµικών προϊόντων. Έτσι για τη µελέτη αυτή, η οποία κάλυπτε την περίοδο τριών µηνών 

από τον Οκτώβριο 2014 έως και τον ∆εκέµβριο 2014, χρησιµοποιούνται τεχνικές πολλαπλών 

σταδίων τυχαίας δειγµατοληψίας για την επιλογή των 200 ερωτηθέντων δείγµατος. Το δείγµα 

αντλήθηκε από τη δειγµατοληπτική µονάδα των πελατών των καταστηµάτων Namdhari, 

καταστήµατα νωπών λαχανικών που βρίσκονται σε διάφορα σηµεία της πόλης της Μπανγκαλόρ. 

Το ειδικό κατάστηµα Namdhari ασχολείται µε βιολογικά καλλιεργούµενα δηµητριακά, όσπρια, 

βρώσιµα έλαια, φρούτα, λαχανικά. Από την έρευνα αυτή προέκυψαν τα εξής αποτελέσµατα: 

1. Ηλικία ερωτηθέντων 

Σε ότι αφορά την ηλικία των ερωτηθέντων η ηλικιακή οµάδα 20-30 ετών είναι 

έτοιµοι να αγοράσουν τα βιολογικά προϊόντα διατροφής  

2. Φύλο ερωτηθέντων  

Σε γενικές γραµµές, η προθυµία για την αγορά των βιολογικών προϊόντων 

τροφίµων βρέθηκε υψηλή µεταξύ των γυναικών ερωτηθέντων. Μεταξύ των 

ανδρών ερωτηθέντων το 13,50% δεν ήταν έτοιµο να αγοράσει τα βιολογικά 

προϊόντα διατροφής. ∆εν υπάρχει σχέση µεταξύ του φύλου των ερωτηθέντων και 

της προθυµίας αγοράς των βιολογικών προϊόντων διατροφής. 

3. Οικογενειακή κατάσταση 

Η προθυµία αγοράς βιολογικών προϊόντων διατροφής ήταν η µεγαλύτερη µεταξύ 

των παντρεµένων ερωτηθέντων. Μεταξύ των ανύπαντρων ερωτηθέντων, 

σηµαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων δεν ήταν έτοιµοι να αγοράσουν βιολογικά 

προϊόντα διατροφής. ∆εν υπάρχει συσχέτιση µεταξύ της οικογενειακής 

κατάστασης των ερωτηθέντων και της προθυµίας αγοράς των βιολογικών 

προϊόντων διατροφής. 
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4. Ενασχόληση ερωτηθέντων 

Η προθυµία για την αγορά των βιολογικών προϊόντων τροφίµων βρέθηκε 

συγκριτικά υψηλή µεταξύ των νοικοκυρών. ∆εν βρέθηκε συσχέτιση µεταξύ της 

ενασχόλησης των ερωτηθέντων και της προθυµίας αγοράς βιολογικών προϊόντων 

διατροφής. 

5. Εκπαίδευση ερωτηθέντων 

∆εν διαπιστώθηκε καµία σχέση µεταξύ της εκπαίδευσης και της προθυµίας αγοράς 

των βιολογικών προϊόντων διατροφής. Η προθυµία αγοράς των βιολογικών 

προϊόντων διατροφής ήταν υψηλή µεταξύ των πτυχιούχων και µεταπτυχιακών, ενώ 

ήταν χαµηλό µεταξύ των ερωτώµενων µε πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 

6. Εισόδηµα ερωτηθέντων 

Οι ερωτηθέντες µε εισόδηµα έως Rs.40,000 pm (510.12€) ήταν διατεθειµένοι να 

αγοράσουν βιολογικά προϊόντα διατροφής. ∆εν υπήρχε συσχέτιση ανάµεσα στο 

εισόδηµα των ερωτηθέντων και της προθυµίας αγοράς βιολογικών προϊόντων 

διατροφής. 

7. ∆ιατροφική συνήθεια 

Η προθυµία αγοράς βιολογικών προϊόντων διατροφής ήταν µέγιστη µεταξύ των 

χορτοφάγων. Υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των διατροφικών συνηθειών των 

ερωτηθέντων και της προθυµίας αγοράς βιολογικών προϊόντων διατροφής. 

8. Απόλαυση στην κατανάλωση βιολογικών προϊόντων διατροφής 

∆εν υπάρχει σχέση µεταξύ του κοινωνικοοικονοµικού προφίλ των ερωτηθέντων 

και της απόλαυσης της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων διατροφής. 

9. Συχνότητα αγοράς 

∆εν υπάρχει σχέση µεταξύ του κοινωνικοοικονοµικού προφίλ των ερωτηθέντων 

και της συχνότητας αγοράς. 

Έχει πραγµατοποιηθεί σηµαντικός αριθµός µελετών σχετικά µε τους καταναλωτές 

βιολογικών προϊόντων σε πολλές χώρες, ιδίως στην Ευρώπη και σε άλλες δυτικές χώρες. 
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Όπως αναφέρεται από τον Ajzen (1991), οι διαθέσεις είναι οι επιθυµητές ή ανεπιθύµητες 

εκτιµήσεις που κάνουν οι άνθρωποι για συγκεκριµένες συµπεριφορές. Επειδή οι διαθέσεις 

επηρεάζουν τις προθέσεις, όσο περισσότερο επιθυµητή είναι η στάση, τόσο µεγαλύτερη θα είναι 

η θέληση και πρόθεση να πραγµατοποιήσει µια συγκεκριµένη συµπεριφορά. (Tarkiainen & 

Sundqvist, 2009). 

Ο Hill & Lynchehaun (2002) δήλωσε ότι οι στάσεις είναι για να κατακτήσουν τους 

περιορισµούς που φαίνεται να αντιµετωπίζουν κατά την αγορά. Οι Alwitt και Pitts (1996) 

πραγµατοποίησαν µια µελέτη που έδειξε ότι οι περιβαλλοντικές στάσεις δεν επηρεάζουν τις 

προθέσεις αγοράς βιολογικών προϊόντων των καταναλωτών. Η έρευνα των Squires et al. (2001) 

κατέληξε επίσης ότι οι καταναλωτές που έχουν µια θετική στάση σχετικά µε το περιβάλλον, είναι 

πιο πιθανό να κάνουν περισσότερες αγορές βιολογικών προϊόντων σε σύγκριση µε εκείνους που 

έχουν αρνητική οπτική. 

Η έρευνα των Magnusson et al. (2001) οδήγησε στο συµπέρασµα ότι η εξοικείωση έδωσε 

µερική εξήγηση σχετικά µε το γιατί ο µικρός αριθµός πελατών αγόρασε βιολογικά προϊόντα, 

παρά το γεγονός ότι είχαν θετική στάση όσον αφορά τα βιολογικά προϊόντα. ∆ιάφοροι άλλοι 

ερευνητές συµφωνούν µε αυτό το εύρηµα και δείχνουν ότι οι πελάτες δεν αγοράζουν βιολογικά 

προϊόντα επειδή δεν είναι εξοικειωµένοι µε αυτά. 

Οι Tarkiainen και Sundqvist (2005) υποστηρίζουν ότι οι νοοτροπίες µεταδίδονται µεταξύ 

των ανθρώπων και έτσι οι άνθρωποι µε θετική στάση σε ένα προϊόν θα επηρεάσουν τη στάση των 

γύρω τους ανθρώπων. Ως αποτέλεσµα αυτής της αλληλοεπικάλυψης, οι υποκειµενικοί κανόνες 

θα θεωρηθούν πρόδροµοι των στάσεων σε αυτή τη µελέτη. Μεταξύ του µικρού αριθµού µελετών 

που µελέτησαν τους υποκειµενικούς κανόνες που σχετίζονται µε την αγορά βιολογικών 

τροφίµων, ανακαλύφθηκε ότι υπάρχει µια σηµαντική σχέση µεταξύ υποκειµενικών κανόνων και 

στάσεων. 

Η έρευνα του Christian A. Klöckner (2012) εξηγεί την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης 

λήψης αποφάσεων όσον αφορά την αγορά βιολογικών τροφίµων. Το µοντέλο πλαισίου τους 

περιγράφεται µε την ένθετη δοµή της απόφασης και τον αντίκτυπο των προηγούµενων 

αποφάσεων στον χώρο λήψης αποφάσεων των µεταγενέστερων αποφάσεων. Οι συγγραφείς 

θεωρούν ότι το φαινόµενο αυτό είναι υπό έρευνα και θα πρέπει να λάβουν περισσότερη προσοχή. 
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Ανακαλύφθηκε από τους Thompson και Kidwell (1998) ότι όσο περισσότερο οπτικά είναι 

τα ελαττώµατα των βιολογικών προϊόντων, τόσο λιγότερο πιθανό ήταν για τους πελάτες να τα 

αγοράσουν. 

Μια µελέτη που διεξήχθη από τους Hill και Lynchehaun (2002) απεικόνιζε ότι ακόµα και 

αν οι πελάτες γνωρίζουν τους βασικούς παράγοντες των βιολογικών προϊόντων, δεν έχουν 

επαρκείς γνώσεις σχετικά µε τις γεωργικές διεργασίες που εµπλέκονται στη βιολογική παραγωγή. 

Οι Krystallis et al. (2006) εξέτασαν την αποτελεσµατικότητα της ετικέτας βιολογικών 

προϊόντων ως στρατηγική µάρκετινγκ & χρησιµοποιώντας µια κοινή ανάλυση για να διερευνήσει 

την πρόθεση των αγοραστών βιολογικών προϊόντων «Willingness to Pay» (WTP) για µια 

ποικιλία βιολογικών προϊόντων. 

6.  Συµπεράσµατα και προοπτική βιολογικής γεωργίας στην ΕΕ 

Το αν θα µπορεί να συνεχίσει η βιολογική γεωργία να επεκτείνεται, πιθανότατα να 

καθορίζεται από το αν είναι οικονοµικά ανταγωνιστική σε σχέση µε τη συµβατική γεωργία. Η 

βιολογική γεωργία είναι το πιο δηµοφιλές εναλλακτικό σύστηµα εκτροφής στον κόσµο, µε τις 

παγκόσµιες πωλήσεις βιολογικών τροφίµων και ποτών να αυξάνονται ραγδαία τις τελευταίες 

δεκαετίες. 

Οι πριµοδοτήσεις για τις βιολογικές τιµές δίνουν στους γεωργούς κίνητρο να υιοθετήσουν 

πιο βιώσιµες γεωργικές πρακτικές. Οι ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισµού που δικαιούνται 

αυτοµάτως οι βιοκαλλιεργητές συνίστανται σε ενίσχυση ανά εκτάριο που καταβάλλουν από 

κοινού η ΕΕ και τα κράτη µέλη και παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ανά κράτος µέλος. Μεταξύ του 

2015 και 2018 οι επιδοτήσεις της ΕΕ ανέρχονταν κατά µέσο όρο σε 700 εκατοµµύρια ευρώ 

ετησίως. (Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο,2019) 

Οι κυβερνητικές πολιτικές θα µπορούσαν να ενισχύσουν περαιτέρω την υιοθέτηση 

πρακτικών βιολογικής γεωργίας και να διευκολύνουν τη µετάβαση για τους συµβατικούς 

αγρότες. Τα πραγµατικά ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν στους βιοκαλλιεργητές τα τελευταία έτη 

κυµαίνονταν από 29 έως 32% πάνω από τις συµβατικές τιµές. Ακόµη και µε τις βιολογικές 

καλλιέργειες κατά 18 % χαµηλότερες από τις συµβατικές, το σηµείο ισορροπίας για τη βιολογική 

γεωργία ήταν 5 έως 7%. (Crowder D. W., Reganold J. P., 2015) 
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Αυτό σηµαίνει ότι η βιολογική γεωργία έχει περιθώρια ανάπτυξης. Τα ασφάλιστρα, όπως 

προκύπτει από τη βιβλιογραφική αναζήτηση και τις πληροφορίες που ελήφθησαν από την 

επεξεργασία της, έχουν κρατήσει αρκετά σταθερά τα 40 χρόνια. 

Βεβαίως, οι προηγούµενες επιδόσεις δεν αποτελούν δείκτη µελλοντικών αποτελεσµάτων 

ιδιαίτερα εάν υπάρξει σηµαντική µεταστροφή προς τη βιολογική παραγωγή, γεγονός που θα 

µπορούσε να οδηγήσει σε χαµηλότερες τιµές λόγω της αυξηµένης προσφοράς.  

Το περιβαλλοντικό κόστος τείνει να είναι χαµηλότερο µε οφέλη υψηλότερα στη βιολογική 

γεωργία. Όµως, για τους καταναλωτές που πιστεύουν ότι η βιολογική γεωργία είναι πιο φιλική 

προς το περιβάλλον, τα βιολογικά ασφάλιστρα µπορούν να χρησιµεύσουν ως βάση της 

νοµισµατικής αξία για το κόστος και τα οφέλη. Για παράδειγµα, τα περιβαλλοντικά οφέλη 

περιλαµβάνουν µεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, αυξηµένο άνθρακα και ποιότητα του εδάφους, 

µεγαλύτερη ποικιλία από φυτά και είδη πανίδας και λιγότερη ρύπανση από φυτοφάρµακα των 

θρεπτικών συστατικών των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων. 

Όσο η υποβάθµιση του περιβάλλοντος, η αύξηση του πληθυσµού και η αλλαγή του 

κλίµατος παραµένουν προκλήσεις, απαιτούνται γεωργικές πρακτικές που είναι επικερδείς για 

τους αγρότες, προσφέροντας παράλληλα πρόσθετα οφέλη από τη βιωσιµότητα. 

Επιπλέον, µε τα πολλαπλά τους πλεονεκτήµατα αειφορίας, τα συστήµατα βιολογικής 

καλλιέργειας µπορούν να συµβάλουν σε µεγαλύτερο µερίδιο στη διατροφή του κόσµου. 

Η βιολογική γεωργία είναι αµφισβητήσιµη, µε κάποιους από τους κριτικούς να 

ισχυρίζονται ότι είναι αναποτελεσµατική, βασιζόµενοι στο γεγονός πως είναι απαραίτητες 

περισσότερες εκτάσεις για να παράγουν την ίδια ποσότητα τροφίµων µε τη συµβατική γεωργία. 

Με τη σειρά της, η υιοθέτηση της βιολογικής γεωργίας σε πολύ µεγάλη κλίµακα θα µπορούσε να 

απειλήσει τα δάση του κόσµου, τους υγρότοπους και τους βοσκοτόπους. 

Επιπλέον, οι σκεπτικιστές υποστηρίζουν ότι η βιολογική γεωργία έχει υπερβολικά πολλές 

ελλείψεις και κακές λύσεις στα γεωργικά προβλήµατα. Ωστόσο, στις πρόσφατες διεθνείς 

γεωργικές εκθέσεις αναγνωρίζεται η βιολογική γεωργία ως ένα καινοτόµο σύστηµα γεωργίας που 
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εξισορροπεί τους πολλαπλούς στόχους βιωσιµότητας και θα έχει αυξανόµενη σηµασία στην 

παγκόσµια ασφάλεια των τροφίµων και των οικοσυστηµάτων. 

Σύµφωνα µε τους διεθνείς οργανισµούς που είναι υπέρµαχοι της βιολογικής γεωργίας, 

πολλαπλοί βιώσιµοι στόχοι για κάθε σύστηµα εκτροφής πρέπει να περιλαµβάνουν την παραγωγή 

επαρκών ποσοτήτων τροφίµων υψηλής ποιότητας, την ενίσχυση της βάσης φυσικών πόρων και 

του περιβάλλοντος, συµβάλλοντας στην ευηµερία των αγροτών και των κοινοτήτων τους, και 

καθιστώντας τη γεωργία οικονοµικά βιώσιµη. 

Έχει αποδειχθεί ότι η βιολογική γεωργία έχει κάποια κοινωνικοπολιτιστικά 

πλεονεκτήµατα, όπως οι πιο καλές συνθήκες παραγωγής ζώων, οι θετικές µεταβολές στην 

κοινωνική οικονοµική ανάπτυξη και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και µεγαλύτερη 

απασχόληση γεωργικών εργατών και η συνεργασία µεταξύ των γεωργών για ανταλλαγή 

γνώσεων. 

Για να είναι βιώσιµη, η βιολογική γεωργία πρέπει επίσης να είναι κερδοφόρα. Επιπλέον, 

εάν η βιολογική γεωργία µπορεί να συνεχίσει να επεκτείνεται σε παγκόσµιο επίπεδο, θα 

εξαρτηθεί κυρίως από τις οικονοµικές της επιδόσεις σε σύγκριση µε τη συµβατική γεωργία. Οι 

κύριοι παράγοντες που καθορίζουν την αποδοτικότητα της βιολογικής γεωργίας είναι οι 

αποδόσεις των καλλιεργειών, το κόστος εργασίας, τα ασφάλιστρα για τα βιολογικά προϊόντα, οι 

δυνατότητες µειωµένου εισοδήµατος κατά τη διάρκεια της βιολογικής µεταβατικής περιόδου και 

η δυνητική εξοικονόµηση κόστους από τη µειωµένη χρήση µη ανανεώσιµων πόρων και 

αγορασθέντων εισροών. 

Ωστόσο, η οικονοµική ασφάλεια ενός γεωργού συχνά βασίζεται σε κέρδη από πολλαπλές 

καλλιέργειες που αναπτύσσονται σε πολλές εποχές, γεγονός που αντανακλάται στην ανάλυση των 

συστηµάτων καλλιέργειας. 

Η κλιµάκωση των βιολογικών και άλλων γεωργικών συστηµάτων που εξισορροπούν τους 

στόχους βιωσιµότητας µε κατάλληλες δηµόσιες πολιτικές µπορεί να δηµιουργήσει ένα ευνοϊκό 

περιβάλλον για τέτοιους βιώσιµους τρόπους παραγωγής. Η πρόκληση που αντιµετωπίζουν οι 

υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής είναι η ανάπτυξη κυβερνητικών πολιτικών που να στηρίζουν 

τους συµβατικούς γεωργούς που µετατρέπονται σε βιολογικά και άλλα πιο βιώσιµα συστήµατα, 
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ιδίως κατά τη µεταβατική περίοδο, συχνά τα πρώτα 3 έτη. Επιπλέον, µπορούν να θεσπιστούν 

τέτοιες πολιτικές που ενσωµατώνουν στην παραδοσιακή αγορά την αξία του εξωτερικού κόστους 

και των υπηρεσιών οικοσυστήµατος των διαφόρων γεωργικών προσεγγίσεων, όπως η βιολογική 

γεωργία, υποστηρίζοντας έτσι τους παραγωγούς τροφίµων για τη χρήση βιώσιµων πρακτικών. Τα 

τρόφιµα θα αποτιµούνται µε βάση τα οφέλη για την υγεία, την επισιτιστική ασφάλεια και τις 

υπηρεσίες οικοσυστήµατος, µείον κάθε περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος που παρέχουν τα 

αγροκτήµατα που τα παρήγαγαν. 

Μένει στις επόµενες δεκαετίες να διαπιστώσουµε αν η βιολογική γεωργία αποτελεί µόδα, 

τρόπο προώθησης προϊόντων(marketing) ή πραγµατική ανάγκη για καλύτερη-ποιοτικότερη 

διατροφή µε γνώµονα πάντα την επισιτιστική ασφάλεια και τη βιωσιµότητα του περιβάλλοντος.  
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