
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ; 

 

Τα βιολογικά προϊόντα είναι το αποτέλεσμα της καλλιέργειας της γης χωρίς χημικά 

λιπάσματα, παρασιτοκτόνα και φυτοφάρμακα.  

 

Η καταπολέμηση των ασθενειών των φυτών καθώς και η λίπανση των φυτών 

γίνονται με φυσικές μεθόδους και οργανικές ουσίες. Η καλλιέργεια βιολογικών 

προϊόντων στηρίζεται στις γνώσεις του παραδοσιακού αγρότη αλλά και στην 

αναζήτηση της επιστήμης για υγιεινές λύσεις. 

 

Ως βιολογικά λοιπόν χαρακτηρίζονται τα προϊόντα εκείνα που έχουν παραχθεί χωρίς 

τη χρήση συνθετικών λιπασμάτων, παρασιτοκτόνων, ρυθμιστών αύξησης και 

προσθετικών υλών.   

 

 

ΣΕ ΤΙ ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΝ; 

 

Τα βιολογικά προϊόντα είναι πιο υγιεινά σε σχέση με αυτά της συμβατικής γεωργίας 

η οποία χρησιμοποιεί χημικά σκευάσματα. Οι τοξικές ουσίες από τα χημικά 

σκευάσματα που χρησιμοποιεί η συμβατική γεωργία  συγκεντρώνονται στα 

συμβατικά τρόφιμα και μέσα από το φαγητό φτάνουν στον οργανισμό μας. Συνέπεια 

αυτού είναι η ρύπανση τόσο του περιβάλλοντος και γενικά της χλωρίδας και της 

πανίδας όσο και η εμφάνιση χρόνιων σοβαρών ασθενειών στον άνθρωπο.  

 

Τα βιολογικά προϊόντα περιέχουν 20-30% λιγότερο νερό στην σύνθεσή τους, 

μεγαλύτερα ποσοστά πρωτεϊνών, μεταλλικών αλάτων, ενζύμων και βιταμινών.  

 

Επίσης τα βιολογικά προϊόντα δεν περιέχουν συντηρητικά, βελτιωτικά γεύσης, 

τεχνητά χρώματα και αρώματα. Φυσικά στην βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία 

απαγορεύεται η χρήση γενετικά τροποποιημένων ούτε και αντιβιοτικά ή ορμόνες. 

 

Παραγωγοί και καταναλωτές βιολογικών προϊόντων υποστηρίζουν πως ο φυσικός 

τρόπος παραγωγής συμβάλλει στο να έχουν πολύ καλύτερη γεύση και άρωμα από τα 

αντίστοιχα συμβατικά. 

 

 

ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ; 

 

Η αξιοπιστία των βιολογικών προϊόντων στηρίζεται σε ένα αυστηρό σύστημα 

ελέγχου και πιστοποίησης που περιγράφεται στους νόμους: 2092/91 και 1804/99 της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης τους οποίους κάθε βιοκαλλιεργητής είναι υποχρεωμένος να 

τους εφαρμόζει. 

 

Σύμφωνα με αυτούς ένας παραγωγός ελέγχεται σε όλα τα στάδια της παραγωγής έως 

και την διάθεση της. Γεωπόνοι ενεργούν ελέγχους στα κτήματα ενώ ειδικές 

αναλύσεις κατά την διάρκεια της καλλιέργειας, της συγκομιδής και της τυποποίησης, 

πιστοποιούν ότι τηρούνται οι απαραίτητοι κανόνες.  



Η τήρηση των κανόνων ελέγχεται από εγκεκριμένους οργανισμούς ελέγχου και 

πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων (π.χ. ΒΙΟ Ελλάς). Στην Ελλάδα οι πιστοποιήσεις 

παρέχονται μόνον από ιδιωτικές εταιρείες πιστοποίησης οι οποίες ελέγχονται από τον 

ΟΠΕΓΕΠ φορέα ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 

 

Το βιολογικό προϊόν φέρει κατάλληλη σήμανση στην συσκευασία δηλαδή τον 

κωδικό πιστοποίησης του αλλά και τον φορέα πιστοποίησης. 

 

 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

Τα προϊόντα τα οποία δύνανται να φέρουν ενδείξεις βιολογικού τρόπου παραγωγής 

βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι τα ακόλουθα: 

-Ζωντανά ή μη μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα (φρούτα, λαχανικά, μέλι,  

ενεργειακά φυτά, κλωστικά φυτά, αυγά, κρέας κ.α.) 

-Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα (π.χ. ψωμί,  

μαρμελάδα, μαργαρίνη, τυρί, ελαιόλαδο κ.α.) 

 

Τα προϊόντα βιολογικής μεθόδου παραγωγής χωρίζονται σε δύο κατηγορίες με 

κριτήριο το χρόνο χρήσης αυτών των μεθόδων. Έτσι τα προϊόντα ονομάζονται: 

 -α) Προϊόντα βιολογικής γεωργίας σε μεταβατικό στάδιο. 

 -β) Προϊόντα βιολογικής γεωργίας 

 

Όσον αφορά τα (α) είναι προϊόντα φυτικής προέλευσης μόνο τα οποία παράγονται σε 

αγροτεμάχια «υπό μετατροπή στη βιολογική γεωργία». Στα αγροτεμάχια αυτά 

εφαρμόζονται οι αρχές της βιολογικής γεωργίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 

ενός έτους ή δύο ετών διασφαλίζοντας έτσι την απουσία υπολειμμάτων 

φυτοφαρμάκων στο τελικό προϊόν. Το προϊόν που παράγεται τον δεύτερο χρόνο δεν 

χαρακτηρίζεται ως βιολογικό γιατί ακόμα και αν έχουν τηρηθεί όλες οι προδιαγραφές 

εντούτοις στο υπέδαφος ενδεχομένως να υπάρχουν χημικές ουσίες από τα 

προηγούμενα χρόνια.  

 

Όσον αφορά τα (β) είναι προϊόντα τα οποία παράγονται αφού το αγροτεμάχιο ή το 

κοπάδι περάσει το στάδιο μετατροπής.  

Το στάδιο μετατροπής είναι: 

-2 έτη για μονοετείς καλλιέργειες 

-3 έτη για πολυετείς καλλιέργειες 

-6 εβδομάδες για αυγά 

-10 εβδομάδες για κοτόπουλα 

-6μήνες για κρέας-γάλα 

 

Οι δύο παραπάνω κατηγορίες (α) και (β) ισχύουν και στην περίπτωση μεταποιημένων 

προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα τα μεταποιημένα βιολογικά προϊόντα θα πρέπει να 

αποτελούνται από τουλάχιστον 95% συστατικά Βιολογικής γεωργίας. Ενώ αν υπάρχει 

σε αυτά έστω και ένα συστατικό σε μεταβατικό στάδιο ονομάζονται : μεταποιημένα 

προϊόντα βιολογικής γεωργίας σε μεταβατικό στάδιο. 

Στα μεταποιημένα βιολογικά προϊόντα μπορεί να χρησιμοποιηθούν πρόσθετα, 

βοηθητικές ουσίες και συμβατικά συστατικά μόνο εφόσον αυτά επιτρέπονται από την 

ευρωπαϊκή νομοθεσία των βιολογικών προϊόντων. 

 



ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

Η γενική τάση, όσον αφορά την παραγωγή και την κατανάλωση βιολογικών 

προϊόντων στις προηγμένες χώρες, είναι συνεχώς αυξητική . Οι άνθρωποι όσο 

περισσότερο πληροφορούνται για τα οφέλη που αποκομίζουν από αυτά τόσο 

περισσότερο τα χρησιμοποιούν.  

 

Τα βιολογικά προϊόντα κατά μεγάλο ποσοστό πωλούνται απευθείας από τους ίδιους 

τους παραγωγούς στους τελικούς καταναλωτές στις λαϊκές αγορές βιολογικών 

προϊόντων που λειτουργούν σε διαφορετικό χώρο και χρόνο από τις συμβατικές.  

 

Άλλη επιλογή είναι η διάθεσή τους σε μικρά συνήθως καταστήματα με βιολογικά 

προϊόντα που όμως δεν συμφέρουν τον παραγωγό καθώς έχουν μικρή σχετικά 

κατανάλωση και διάρκεια ζωής 

 

Τέλος υπάρχουν πολλοί έμποροι που αγοράζουν μεγάλες ποσότητες από τους 

βιοκαλλιεργητές και ταυτόχρονα εισάγουν φθηνά βιολογικά από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Έτσι τροφοδοτούν τα μεγάλα super markets που διαθέτουν όλο και 

μεγαλύτερη ποικιλία βιολογικών προϊόντων καθώς τα τελευταία χρόνια αυτά γίνονται 

όλο και περισσότερο δημοφιλή. 

 

Κάτι τέτοιο δεν σημειώνεται σε χώρες πολύ φτωχές με πολύ πληθυσμό κυρίως επειδή 

οι άνθρωποι σε αυτές χρειάζονται πολύ και φτηνή τροφή ενώ οι παραγωγή σε ένα 

χωράφι βιολογικής καλλιέργειας είναι μικρή και σχετικά πιο ακριβή.  

 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

Αξίζει να επισημανθεί η στενή σχέση της παραγωγής βιολογικών προϊόντων δηλαδή 

της βιολογικής γεωργίας με την αειφόρο γεωργία και την τεράστια ηθική διάσταση 

της τελευταίας. 

 

Η αειφόρος γεωργία στηρίζεται στην έννοια της διαρκούς ανάπτυξης που όμως 

οφείλει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σύγχρονων γενεών χωρίς να διακυβεύει 

την ανάπτυξη των μελλοντικών εξασφαλίζοντάς τους ίσες ευκαιρίες προόδου. 

 

Η αειφόρος γεωργία είναι η γεωργία που συνυπολογίζει τη διαφοροποίηση του 

φυσικού περιβάλλοντος, έστω και αν στο παρελθόν έχει υποστεί σημαντικές 

μεταβολές από τις ανθρώπινες κοινωνίες. 

 

Επιπλέον προστατεύει το περιβάλλον (ποιότητα των υδάτων, φυσικά τοπία κλπ) 

καταφεύγοντας σε λιγότερα επιθετικά μέσα. 

 

Ως κεντρική ιδέα έχει τη διαχείριση κατά το βέλτιστο των αγροσυστημάτων και την 

κληροδότηση στις επόμενες γενεές ενός περιβάλλοντος που μεταγενέστερα θα 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. 

 

Οι νέες πρακτικές που μπήκαν σε εφαρμογή, στο πλαίσιο της αειφόρου γεωργίας ανά 

τον κόσμο, ιδιαίτερα στη βόρειο Αμερική και την Ευρώπη, περιορίζουν, όσον αφορά 



τη συμβατική γεωργία, τη χρήση στοιχείων (λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων) μόνο 

στα άκρως απαραίτητα. 

 

Παράλληλα με αυτά παρατηρείται μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των αγροτών για το 

περιβάλλον η οποία και θα βοηθήσει στην αύξηση περαιτέρω της βιολογικής 

γεωργίας. 

 

 

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΦΥΤΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

1.ΦΡΟΥΤΑ 

 

Αμερικανοί ερευνητές του Washington State University κατόπιν έρευνας σε 

συνεργασία με το Organic Center υποστηρίζουν πως ο χυμός των βιολογικών 

φρούτων περιέχει περισσότερη ποσότητα φλαβονοειδών (από 80 έως 1000%) από το 

χυμό που παρασκευάζεται από συμβατικά φρούτα. Ως γνωστόν τα φλαβονοειδή 

έχουν μεγάλη αντιοξειδωτική δράση. Οι χυμοί που ερευνήθηκαν προήλθαν από 

βιολογικά και συμβατικά λεμόνια, λάιμ, γκέιπφρουτ, μήλο, τομάτα. 

Επίσης παρατηρήθηκε πως σε φρούτα με λεπτή φλούδα εισχωρούν πολύ πιο εύκολα 

τα φυτοφάρμακα. Έτσι αν καταναλώνουμε συμβατικά φρούτα θα πρέπει να 

καταναλώνουμε χοντρόφλουδα όπως: μπανάνα, ακτινίδιο κ.α. 

 

2.ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

 

Επιστήμονες του πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας έκαναν έρευνα για 10 έτη και 

κατέληξαν στο συμπέρασμα πως τα βιολογικά λαχανικά είναι καλύτερα για την 

καρδιά από ότι τα συμβατικά. 

Οι επιστήμονες συνέκριναν π.χ. βιολογικές τομάτες με συμβατικές και βρήκαν ότι οι 

πρώτες έχουν σχεδόν τη διπλάσια ποσότητα αντιοξειδωτικών τα οποία ως γνωστόν 

συμβάλλουν στην πρόληψη της υψηλής πίεσης και περιορίζουν την πιθανότητα 

καρδιακής νόσου και εγκεφαλικών. Επιπλέον η χημικός τροφίμων Alison Mitsel του 

ίδιου πανεπιστημίου υποστηρίζει πως τα φλαβονοειδή βοηθούν στην ενίσχυση του 

ανθρώπινου οργανισμού κατά ορισμένων μορφών καρκίνου αλλά και κατά της 

άνοιας. 

 

3.ΟΣΠΡΙΑ 

 

Τα όσπρια είναι πολύ καλή πηγή πρωτεϊνών και ορισμένα από αυτά θα μπορούσαν να 

αντικαταστήσουν ακόμα και το κρέας στη διατροφή μας. 

Στην Ελλάδα η χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων κατά την συμβατική 

καλλιέργεια πολλών ειδών οσπρίων (π.χ. φασόλια) είναι μικρή έως μηδενική. Έτσι 

μπορούμε να πούμε ότι τα βιολογικά σε σχέση με τα συμβατικά όσπρια δεν έχουν 

σημαντικές διαφορές όσον αφορά τη θρεπτική τους αξία. 

 

4.ΣΙΤΗΡΑ 

 

Η βιολογική καλλιέργεια των σιτηρών δεν είναι πολύ αναπτυγμένη στην Ελλάδα π.χ. 

η βιολογική καλλιέργεια του σιταριού ξεκίνησε το 1995 και αποτελεί το 1.4% του 

συνόλου παραγωγής σιταριού. 



Πάντως για τον ίδιο λόγο με τα όσπρια θα λέγαμε ότι τα βιολογικά σιτηρά σε σχέση 

με τα συμβατικά σιτηρά δεν έχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τη θρεπτική 

τους αξία.   

 

5.ΚΡΑΣΙ 

 

Αξίζει να αναφερθεί πως στην βιολογική καλλιέργεια του αμπελιού οι παραγωγοί 

προτιμούν να χρησιμοποιούν τις ντόπιες ποικιλίες της κάθε περιοχής επειδή είναι 

ανθεκτικές σε εχθρούς και ασθένειες, Έτσι με την ανάπτυξη της βιοκαλλιέργειας στο 

αμπέλι αναμένεται να αναπτυχθούν κατά πολύ οι ελληνικές ποικιλίες σε σχέση με τις 

ξένες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 

 

1) Φύλο:           Άνδρας            Γυναίκα 

  

2) Ηλικία:             15-20        20-30         30 και πάνω  

 

3) Γνωρίζετε τι είναι τα βιολογικά προϊόντα;     Ναι      Όχι  

 

4) Ποιά είναι η κύρια διαφορά μεταξύ των βιολογικών και των συμβατικών 

προϊόντων; 

 

α)Στα βιολογικά προϊόντα δεν χρησιμοποιούνται λιπάσματα/φυτοφάρμακα     

 

 

β)Τα βιολογικά προϊόντα δεν έχουν συντηρητικά  

 

 

γ)Τα βιολογικά προϊόντα είναι πιο θρεπτικά  

 

 

 

 

5) Προτιμάτε βιολογικά προϊόντα για την διατροφή σας; 

__ Ναι(και γιατί)           __ Όχι(και γιατί;) 

 

6) Πόσο συχνά επιλέγετε βιολογικά προϊόντα από τις παρακάτω κατηγορίες; 

5=παρα πολύ 4=πολύ 3=αρκετά 2=ελάχιστα 1=καθόλου 

Φρούτα/Λαχανικά                            5 4 3 2 1  

Κρέας, ψάρι, κοτόπουλο                    5 4 3 2 1 

Ρύζι, όσπρια                                      5 4 3 2 1 

Γαλακτοκομικά                                5 4 3 2 1   

Γλυκά                                               5 4 3 2 1  

 

7) Από πού αγοράζετε συνήθως βιολογικά προιόντα; 

__ Supermarket  

__ Βιολογική λαική αγορά 

__ Μέσω internet 

__ Μονάδα βιολογικών προϊόντων της περιοχής 

__ Καλλιεργώ ο ίδιος 

__ Δεν αγοράζω 

8) Πόσο εμπιστεύεστε τα βιολογικά προϊόντα; 

__ Πολύ         __   Λίγο          __    Καθόλου  

 

9) Ποιός κύριος λόγος σας αποθαρρύνει να επιλέγετε τα βιολογικά; 

__ Είναι πιο ακριβά  

__ Δεν είναι νόστιμα 

__ Δεν ξέρω από πού να προμηθευτώ 

__ Δεν είμαι ενημερωμένος/η για αυτά 

__ Τίποτα από τα παραπάνω 

 

10) Ως καταναλωτής/καταναλώτρια είστε διατεθειμένος/η να πληρώσετε περισσότερο 

για βιολογικά αντί για συμβατικά προϊόντα; 

__ Ναι          __  Όχι       

  

   

  

 
 
 



 

11) Πως αναγνωρίζετε τα βιολογικά προϊόντα; 

__ Από τη σφραγίδα        

__ Αγοράζω κατευθείαν από παραγωγό και τα προϊόντα πωλούνται χωρίς 

συσκευασία ή ετικέτες 

 

12) Πιστεύετε ότι οι καταναλωτές χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για τα 

Βιολογικά Προϊόντα; 

__ Ναι 

__ Όχι 

__ Δεν έχω γνώμη 

 

13) Εμπιστεύεστε τα τρόφιμα που έχουν πιστωθεί ως «Βιολογικά»; 

__ Ναι 

__ Όχι 

__ Δεν έχω γνώμη 

 

14) Γνωρίζετε ότι όλες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις Βιολογικών Προϊόντωνελέγχονται 

μια φορά το χρόνο; 

__ Ναι 

__ Όχι 

 

15) Ακόμη κι αν αυτό οδηγούσε στην αύξηση του κόστους των βιολογικών 

τροφίμων, πιστεύετε ότι το σύστημα ελέγχου των Βιολογικών Προϊόντων που 

πωλούνται στην Ευρώπη πρέπει να βελτιωθεί; 

__ Ναι 

__ Όχι 

__ Μερικές φορές 

 

16) Σκέφτεστε κάθε φορά αν το προϊόν που καταναλώνετε περιέχει χημικά λιπάσματα 

ή φυτοφάρμακα; 

__ Ναι 

__ Όχι 

__ Μερικές φορές 

 

17) Γνωρίζετε εάν υπάρχουν τρόφιμα με γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς; 

__ Ναι 

__ Όχι 

 

18) Σας ενοχλεί αν γνωρίζετε πως το προϊόν που καταναλώνετε περιέχει γενετικώς 

τροποποιημένα συστατικά; 

__ Ναι 

__ Όχι 

 

19) Θα θέλατε να είναι υποχρεωτική η αναγραφή της ύπαρξηγς γενετικώς 

τροποποιημένων οργανισμών στην ετικέτα του προϊόντος; 

__ Ναι 

__ Όχι 

 

 



ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ/ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ (ΓΤΟ) 

 

www.agrocert.gr (ΟΠΕΓΕΠ-Οργανισμός Πιστοποίησης & Επίβλεψης 

Γεωργικών Προϊόντων). Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων-Νομικό Πρόσωπο Ιδ. Δικαίου (Π.Ο.Π.Π.Γ.Ε) 

 

www.minagric.gr (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) 

 

www.efet.gr  (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων) 

 

www.dionet.gr (ΔΗΟ-Οργανισμός Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών 

Προϊόντων) –νομοθεσία/στόχοι/εκδόσεις/1993 

 

www.ifoam.gr (International Federation of Organic Agriculture Movements- 

Διεθνής Ομοσπονδία Κινημάτων Οργ. Γεωργίας 1972) 

 

www.neagenia.gr Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (πρόγραμμα επιστημονικής 

υποστήριξης νέων αγροτών) 

 

www.moa.gov.gr Γενικό Χημείο του Κράτους- Εργαστήριο Ελέγχου Τροφίμων 

για την ανίχνευση ΓΤΟ 

 

www.biozo.gr  (ένωση βιοκαλλιεργητών) 

 

www.greenpeace.gr λίστα μεταλλαγμένων 

 

www.care.gr 

 

www.foodbites.gr 

 

http://www.agrocert.gr/
http://www.minagric.gr/
http://www.efet.gr/
http://www.dionet.gr/
http://www.ifoam.gr/
http://www.neagenia.gr/
http://www.moa.gov.gr/
http://www.biozo.gr/
http://www.greenpeace.gr/
http://www.care.gr/
http://www.foodbites.gr/

