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 Υποχρεωτικός 
Τομέας: 
 

 Κώδικας Ορθής 
Γεωργικής Πρακτικής 
 

 Βιολογική Γεωργία 
 

 ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ 

 Προαιρετικός Τομέας: 
 

 AGRO 2.1 & 2.2 
 GlobalGAP 
 TNC 
 Sainsbury’s  
 Kosher 
 NOP 
 BioSuisse 
 JAS 
 COS 
 IFOAM Standards, κλπ 
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Ασφάλεια Τροφίμων 
& Επισιτιστική 
Ασφάλεια 

Ποιότητα Τροφίμων Γεωργία & Ανάπτυξη 
της Υπαίθρου 

56% ανησυχούν με τον όγκο 
παραγωγής τροφίμων στην 
ΕΕ 

96% απαντούν ότι η 
ποιότητα είναι βασικό 
στοιχείο για τις επιλογές 
τους και ακολουθεί η τιμή 
με 91% 

81% θεωρούν τη Γεωργία 
ως καλή για το περιβάλλον 

76% ανησυχούν με τον όγκο 
παραγωγής τροφίμων 
Παγκόσμια 

71% θεωρούν σημαντική την 
προέλευση 
 

86% θεωρούν ότι η Γεωργία 
συμβάλλει στην ομορφιά 
του τοπίου 

84% θεωρούν ότι η ΕΕ 
πρέπει να βοηθά τρίτες 
χώρες 

47% θεωρούν σημαντικά τα 
brands 
 

89% θεωρούν ότι η Γεωργία 
είναι απαραίτητη για την 
ανάπτυξη της υπαίθρου 

81% θεωρούν ότι η ΕΕ 
πρέπει να μειώσει τις 
εισαγωγές της 

67% θεωρούν σημαντικές 
τις πιστοποιήσεις 
ποιότητας 
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Ονομασία Προέλευσης Γεωγραφική Ένδειξη 

 α) το προϊόν κατάγεται από 
συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, χώρα 
 

 β) η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά 
οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά 
στο ιδιαίτερο γεωγραφικό 
περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει 
τους εγγενείς φυσικούς - 
ανθρώπινους παράγοντες και 
 

 γ) όλα τα στάδια της παραγωγής 
εκτελούνται εντός της 
οριοθετημένης γεωγραφικής 
περιοχής 

 α) το προϊόν κατάγεται από 
συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή 
χώρα 
 

 β) ένα συγκεκριμένο ποιοτικό 
χαρακτηριστικό, η φήμη ή άλλο 
χαρακτηριστικό μπορεί να 
αποδοθεί κυρίως στη 
γεωγραφική του προέλευση· 
και 
 

 γ) ένα τουλάχιστον από τα 
στάδια της παραγωγής 
εκτελείται εντός της 
οριοθετημένης γεωγραφικής 
περιοχής 
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 Κανονισμός (ΕΕ) 1151/2012 «για τα συστήματα 
ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων» 

 
◦ Αντικατέστησε του Κανονισμούς (ΕΚ) 509/2006 και 

510/2006 

 

 «παραδοσιακό»: αυτό το οποίο αποδεδειγμένα 
χρησιμοποιείται στην εγχώρια αγορά για 
περίοδο που επιτρέπει τη μετάδοση μεταξύ 
γενεών (η περίοδος αυτή πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 30 έτη) 
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Τα λογότυπα της ΕΕ 

 Προστατευόμενες 
Ονομασίες  
Προέλευσης 

 
 Προστατευόμενες 
 Γεωγραφικές 
 Ενδείξεις 

 
 Εγγυημένα 

Παραδοσιακά  
 Ιδιότυπα  
 Προϊόντα 

DS Consulting 



 προϊόν ορεινής 
παραγωγής 
 
◦ τόσο οι πρώτες ύλες 

όσο και οι ζωοτροφές 
για τα ζώα εκτροφής 
προέρχονται κυρίως 
από ορεινές περιοχές· 
 

◦ στην περίπτωση 
μεταποιημένων 
προϊόντων, η 
μεταποίηση λαμβάνει 
επίσης χώρα σε ορεινές 
περιοχές. 

 προϊόν νησιωτικής 
παραγωγής 
 
◦ οι πρώτες ύλες 

προέρχονται από 
νησιωτικές περιοχές 
 

◦ για μεταποιημένα 
προϊόντα, η μεταποίηση 
πρέπει επίσης να 
γίνεται σε νησιωτικές 
περιοχές, εάν αυτό 
επηρεάζει ουσιαστικά 
τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του 
τελικού προϊόντος. 
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Η Ελλάδα ήταν η 6η Χώρα μεταξύ 
των 27 Κρατών-Μελών σε 
πωλήσεις ΠΟΠ-ΠΓΕ  

Εξαγωγές ΕΕ προς 
Τρίτες Χώρες: 700 εκ. € 

 Αριθμός καταχωρημένων 
προϊόντων ΠΟΠ: 80 
 

 Αριθμός καταχωρημένων 
προϊόντων ΠΓΕ: 29 
 

 Τζίρος Ελληνικών 
επιχειρήσεων (2008): 606 εκ. € 
 

 Τζίρος Ευρωπαϊκής αγοράς: 
14,2 δις. € (στοιχεία 2008) 
◦ Ο όγκος πωλήσεων ΠΟΠ/ΠΓΕ στην 

ΕΕ αυξάνει με 9% ετησίως και η 
αξία τους με 17%   
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http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html;jsessionid=pL0hLqqLXhNmFQyFl1b24mY3t9dJQPflg3xbL2YphGT4k6zdWn34!-370879141


DS Consulting 

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=pwelcome&language=EL


Η Βιολογική Γεωργία βρίσκει τις 
ρίζες της στις αρχές του 1920, με 
τις διαλέξεις του Rudolf Steiner  

Ο Κανονισμός (ΕΟΚ) 2092/91 ήταν 
το πρώτο θεσμικό πλαίσιο για τα 
βιολογικά προϊόντα, παγκόσμια 

 Η βιολογική παραγωγή είναι 
ένα συνολικό σύστημα 
διαχείρισης των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και 
παραγωγής τροφίμων, το 
οποίο: 
◦ συνδυάζει βέλτιστες 

περιβαλλοντικές πρακτικές,  
◦ υψηλό βαθμό βιοποικιλότητας,  
◦ τη διατήρηση των φυσικών πόρων,  
◦ την εφαρμογή υψηλού επιπέδου 

προτύπων στη μεταχείριση των 
ζώων και  

◦ παραγωγή που ανταποκρίνεται 
στην προτίμηση ορισμένων 
καταναλωτών σε προϊόντα που 
παράγονται με φυσικές ουσίες και 
διεργασίες 
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 Φορείς Εποπτείας: ΕΕ, 
ΥΠΑΑΤ & AGROCERT 
 

 Πεδίο εφαρμογής:  
 

 Νωπά και μεταποιημένα 
προϊόντα Φυτικής 
προέλευσης 
(συμπεριλαμβάνονται τα 
μανιτάρια & η συλλογή 
αυτοφυούς βλάστησης) 
 

 Νωπά και μεταποιημένα 
προϊόντα Ζωικής 
προέλευσης 
(συμπεριλαμβάνονται η 
μελισσοκομία & οι 
ιχθυοκαλλιέργειες) 
 

 Ζωοτροφές 
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 Πρότυπα Αναφοράς: 
Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 
Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 

Κανονισμός (ΕΚ) 1235/2008 
ΚΥΑ 245090/2006 

 

 Τομέας: Υποχρεωτικός 

 

 Γεωγραφική εμβέλεια: ΕΕ 
& τρίτες χώρες 

 

 Φορείς Πιστοποίησης: 
Ιδιωτικοί στην Ελλάδα 
(12 διαπιστευμένοι) 

DS Consulting www.dsorganic.gr  



 Αριθμός παραγωγών: 
21.270 
 

 Επιχειρήσεις: 1.590 
 

 Έκταση: 1.576.064 
στρ. (ποσοστό 2%) 
 

 Τζίρος: 58 εκ. € 
(στοιχεία 2009) 

 
 Παγκόσμιος τζίρος: 

59 δις. $ 
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Ο Fritz Bläuel ιδρυτής 
της επιχείρησης 

 Έτος ίδρυσης: 1980 
 

 Έδρα: Πύργος Λεύκτρου 
(Μεσσηνιακή Μάνη) 
 

 Αντικείμενο: Βιολογικό ελαιόλαδο 
 

 Προσωπικό: 40 
 

 Παραγωγοί: 300 (Μεσσηνία & 
Λακωνία) 
 

 Ελαιόδενδρα: 300.000 (20.000 στρ.) 
 

 Κύκλος εργασιών: 5.000.000 € 
 

 Εξαγωγές: το 99% της παραγωγής  
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Το brand name της επιχείρησης 
έχει την επωνυμία “Mani” 

 1970: γνωριμία του F. 
Blauel με τη Μάνη και το 
ελαιόλαδο 

 1980: Σύσταση 
επιχείρησης – εμπόριο 
βιολογικών 
◦ Πρώτη Πιστοποίηση από 

SKAL 

 1992: Δημιουργία 
Μονάδας 1000 m2 
(τυποποίηση) 
 

 Έχει πιστοποιηθεί κατά 
ISO 9001 & 22000, IFS, 
Naturland, BioSuisse και 
έχει αναπτύξει δικές της 
προδιαγραφές ποιότητας 
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