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Σφραγίδα υπεραξίας η πιστοποίηση  
Με το 80% των ενδιαφερόμενων προς ένταξη στα Βιολογικά να είναι νεοεισερχόμενοι 
παραγωγοί στον κλάδο, η χώρα μας φαίνεται πως προχωρά με γοργό βήμα προς 
τις επιταγές του Farm to Fοrk. Προς αυτήν την πορεία, δρομολογείται μία ακόμη 
πρόσκληση, αυτή τη φορά για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση (AGRO 2). Αρωγοί της 
προσπάθειας οι έμπειροι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης που προσφέρουν 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλο το φάσμα της αγροτικής παραγωγής. 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ME ANANEΩΜΕΝΟ 
ΠΝΕΥΜΑ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
AGRO 2 ΚΑΙ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ 
ΜΕΤΡΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το Εθνικό Σήμα Πιστοποίησης AGRO 
2 χρησιμοποιείται σε πιστοποιημένα 
προϊόντα τα οποία παράγονται σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις των σχετικών 
προτύπων ποιότητας. Η Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση είναι μια εναλλακτική της 
συμβατικής, φιλοπεριβαλλοντική 
μέθοδος γεωργικής παραγωγής, 
η οποία σήμερα περιλαμβάνει 
απαιτήσεις για την καλλιέργεια (AGRO 
2-1 & 2-2), την επεξεργασία και τη 
συσκευασία των προϊόντων (AGRO 2-
3) και την εκκόκκιση του βάμβακος 
(AGRO 2-4). Με το νέο πρότυπο 
AGRO 2-5 επεκτείνονται παράλληλα 
οι προδιαγραφές Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης στην παραγωγή προϊόντων 
μεταποίησης φυτικής προέλευσης 
(όπως το ελαιόλαδο, η κομπόστα, ο 
οίνος, τα ζυμαρικά κ.α.). 
Για τα πρότυπα AGRO 2-1 και AGRO 2-
2 το ΥΠΑΑΤ προδημοσίευσε τη δράση 
3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε 
εθνικά συστήματα ποιότητας» για την 
καλλιέργεια του βαμβακιού, η οποία 
θα αφορά την καλλιεργητική περίοδο 
2023. Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν 
«ομάδες γεωργών», δηλαδή συλλογικοί 
φορείς καταχωρισμένοι στο Εθνικό 
Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και 
άλλων συλλογικών φορέων (ΕΜΑΣ) 
του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 
(ΦΕΚ 52 Α’), συμπεριλαμβανομένων 
των αναγνωρισμένων Οργανώσεων 
και Ομάδων Παραγωγών και των 
Ενώσεών τους. Δεν μπορούν να 
κριθούν δικαιούχοι οι Διεπαγγελματικές 
Οργανώσεις που είναι καταχωρισμένες 
στο ΕΜΑΣ. Η στήριξη θα κυμαίνεται από 
540 έως 856 ευρώ ανά εκμετάλλευση 
που θα συμμετέσχει στο πρόγραμμα. Το 
Μέτρο θα έχει προϋπολογισμού ύψους 
41 εκατ. ευρώ. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

> Η αύξηση 310 εκατ. ευρώ που θέλει να δρομολογήσει το ΥΠΑΑΤ βάζει  
στο πρόγραμμα περισσότερους αιτούντες σε κτηνοτροφία, δέντρα και κηπευτικά

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ  
ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ  
ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Aύξηση κονδυλίων ύψους 310 
εκατ. ευρώ φέρνοντας το συνολικό 
προϋπολογισμό στα 800 εκατ. για το 
Μέτρο 11 των Βιολογικών φέρεται να 
δρομολογεί το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, ώστε να υπάρξουν όσο 
το δυνατόν περισσότερες εντάξεις 
κυρίως στην κτηνοτροφία που ήταν 
και η πιο αδικημένη από την αρχική 
μοιρασιά της προκήρυξης. Ως εκ 
τούτου, ενώ αναμένεται να φανεί και η 
τελική κατανομή αλλά και αν τελικά θα 
βρεθεί τόσο μεγάλο ύψος κονδυλίων 
που κατά άλλες πληροφορίες θα 
αγγίξει τα 250 εκατ. ευρώ, θεωρείται 
σχεδόν βέβαιο πως στις προκηρύξεις 
των μελισσοκόμων και στον κλάδο 
κηπευτικών-δέντρων θα ενταχθούν όλοι 
οι αιτούντες. Όσον αφορά ειδικότερα την 
κτηνοτροφία, έλειπαν ακόμα 261 εκατ. 
για τους νεοεισερχόμενους στον κλάδο 
και 36 εκατ. για τους παλιούς, σύνολο 
318 εκατ. ευρώ. Τα επιπλέον κονδύλια 
λοιπόν θα κατευθυνθούν κυρίως για 
τις ανάγκες κάλυψης των αναγκών της 
ζωικής παραγωγής. 

Εντάσεις έως 25 Μαΐου, πήρε 
ΦΕΚ η λύση για τους «μη 
ενεργούς» μελισσοκόμους
Οι ενστάσεις για τα προσωρινά 
αποτελέσματα ένταξης στο Μέτρο 
της Βιολογικής Γεωργίας θα 
πραγματοποιούνται μέχρι και την 

Τετάρτη 25 Μαΐου στο Πληροφοριακό 
Σύστημα υποστήριξης του Μέτρου. Οι 
υποψήφιοι προς ένταξη μελισσοκόμοι, 
που δεν καλύπτουν το κριτήριο του 
«ενεργού γεωργού» μπορούν να 
καταθέσουν ηλεκτρονικά ενδικοφανή 
προσφυγή, εφόσον το επιθυμούν. Σε 
κάθε περίπτωση ο χαρακτηρισμός του 
ενεργού γεωργού θα επαναξιολογηθεί 
στην 2η κατάταξη για το σύνολο των 
παραγωγών. Οι μελισσοκόμοι θα 
πρέπει το εισόδημα που απέκτησαν 
από γεωργικές δραστηριότητες κατά 
το τελευταίο φορολογικό έτος να 
είναι τουλάχιστον 10% έναντι των 
συνολικών εσόδων που απέκτησαν 
(ΦΕΚ 2367/B’/2022). 

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων
Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων όλων 
των δράσεων της Βιολογικής Γεωργίας 
είναι τρία έτη. Οι δικαιούχοι των 
δράσεων του υπομέτρου 11.1 που 

κατέχουν αγροτεμάχια/ βοσκοτόπους, 
είδος ζώων, κατεχόμενες κυψέλες 
και παραφυάδες, τα οποία δεν είναι 
ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου 
της βιολογικής γεωργίας μέχρι 
την ημερομηνία της πρόσκλησης 
των Βιολογικών υποχρεούνται να 
συνάψουν σύμβαση με ΟΕ&Π εντός 
χρονικού διαστήματος δέκα πέντε 
(15) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία δημοσιοποίησης της 
απόφασης ένταξης πράξεων.
Παράλληλα οι δικαιούχοι θα πρέπει:
■Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος 
της έκτασης των αγροτεμαχίων 
/ βοσκοτόπων και το είδος των 
ζώων, τον αριθμό των κατεχόμενων 
κυψελών και παραφυάδων με τα 
οποία εντάχθηκαν στο μέτρο, πλην των 
περιπτώσεων ανωτέρας βίας.
■Να διατηρούν σταθερά τα 
αγροτεμάχια με τα οποία έχουν 
ενταχθεί στο μέτρο, καθώς 
δεν επιτρέπεται η αλλαγή των 
αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν 
αναληφθεί οι δεσμεύσεις της 
παρούσας. Στην περίπτωση των 
βοσκοτόπων, τμήματα αυτών δύνανται 
να ανανεώνονται με
τμήματα άλλων βοσκοτόπων.
■Για τις Δράσεις 11.1.2 και 11.2.2, οι 
κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες 
που διατηρεί κατ’ έτος ο δικαιούχος θα 
πρέπει να είναι καταχωρημένες στο 
Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό 
Μητρώο.

ΟΜΆΔΕΣ ΚΆΛΛΙΕΡΓΕΙΏΝ
ΆΙΤΟΎΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΔΙΆΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ 

ΕΝΤΆΣΣΟΝΤΆΙ
ΕΥΡΏ

ΆΡΟΤΡΆΙΕΣ  ΝΈΟΙ 316.351.662 58.000.000 2 / 10
ΆΡΟΤΡΆΙΕΣ ΠΑΛΙΟΙ 91.758.942 58.000.000 6 / 10

ΚΗΠΕΎΤΙΚΆ-ΔΕΝΤΡΆ ΝΈΟΙ 172.765.299 110.000.000 6 / 10
ΚΗΠΕΎΤΙΚΆ-ΔΕΝΤΡΆ ΠΑΛΙΟΙ 42.604.585 100.000.000 10 / 10

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΝΈΟΙ 321.968.886 60.000.000 2 / 10
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΠΑΛΙΟΙ 106.587.248 70.000.000 7 / 10

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ ΝΈΟΙ 48.114.301 22.000.000 5 / 10
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ ΠΑΛΙΟΙ 5.806.532 12.000.000 10 / 10

ΣΎΝΟΛΟ 1.105.957.455 490.000.000

ΜΕΤΡΟ 11 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

> H εφαρμογή των προγραμμάτων επιδότησης βιολογικών προϊόντων θα πρέπει με κάποιο τρόπο να συνδέεται με ένα ολοκληρωμένο 
πακέτο κινήτρων και μεταρρυθμίσεων για την εμπορία και τη διάθεση των βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό 

Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ    
ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ    

Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορηθήκαμε 
την πρόθεση την πολιτείας να αυξήσει 
σημαντικά τα κονδύλια ώστε αφ’ενός 
να στηρίξει τους ήδη ενταγμένους 
«παλαιούς» κτηνοτρόφους και 
βιοκαλλιεργητές και αφ’ετέρου να 
εντάξει σημαντικό αριθμό νέων 
παραγωγών στο σύστημα βιολογικής 
γεωργίας και κτηνοτροφίας. Είναι 
σημαντικό να στηριχθεί σε αυτή την 
δύσκολη συγκυρία η ελληνική ύπαιθρος, 
τώρα που τα κόστη αγοράς λιπασμάτων, 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
πετρελαίου και αγοράς ζωοτροφών 
έχουν αυξηθεί δραματικά, κάνοντας 
την ενασχόληση με την γεωργία και 
κτηνοτροφία απαγορευτική. 
Επιπλέον η αυξημένη ζήτηση που 
παρουσιάζουν τα ελληνικά βιολογικά 
προϊόντα στις αγορές του εξωτερικού 
είναι ακόμη ένας σημαντικός λόγος να 
στηριχθεί η πιστοποίηση βιολογικών 
προϊόντων από την πολιτεία.  Το 
ενδιαφέρον των ευρωπαίων 
καταναλωτών εκδηλώνεται ολοένα 
και περισσότερο με σαφή προτίμηση 
στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις 
οργανοληπτικές ιδιαιτερότητες των 
ελληνικών βιολογικών προϊόντων ενώ 
και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
παρατηρείται αντίστοιχη τάση, με την 
ζήτηση των ελληνικών βιολογικών 
προϊόντων στις αγορές των Η.Π.Α., της 
Ιαπωνίας και της Κορέας να κερδίζει 
συνεχώς έδαφος.
Παρόλα αυτά, δεν αρκεί μόνο 
η χορήγηση επιδοτήσεων για 
την βιωσιμότητα της βιολογικής 
κτηνοτροφίας και γεωργίας στην Ελλάδα. 
Η εφαρμογή των προγραμμάτων 
επιδότησης βιολογικών προϊόντων θα 
πρέπει με κάποιο τρόπο να συνδέεται 
και με την εμπορία και τη διάθεση των 
βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. 
Επομένως, εκτός από τις ενισχύσεις που 
χορηγούνται μέσω των προγραμμάτων 
επιδότησης θα πρέπει συνδυαστικά 
και συνεργιστικά να εφαρμοστούν και 

επιπρόσθετες ενέργειες, όπως:
■ Να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις 
που διαθέτουν βιολογικά προϊόντα 
στην εγχώρια αγορά ή στις αγορές του 
εξωτερικού,
■ Να σχεδιαστούν δράσεις προώθησης 
και ανάδειξης του ποιοτικού 
πλεονεκτήματος των ελληνικών 
βιολογικών προϊόντων,
■ Να ενισχυθεί η αναγνώριση του 
λογότυπου των βιολογικών προϊόντων 
στην εγχώρια αγορά,
■ Να αυξηθεί η διαφάνεια του 
συστήματος ελέγχου βιολογικών 
προϊόντων μέσω συστηματικών ελέγχων 
από τις Αρμόδιες Αρχές (Διεύθυνση 
Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής 
Παραγωγής και Γεωγραφικών 
Ενδείξεων και ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) τόσο 
σε επιχειρήσεις όσο και σε Οργανισμούς 
Πιστοποίησης, 
■ Να ολοκληρωθεί η χορήγηση και 
ανάρτηση πιστοποιητικών βιολογικών 
προϊόντων μέσω της ευρωπαϊκής 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας TRACES, 
ενισχύοντας περαιτέρω την αξιοπιστία 
του συστήματος ελέγχου.
Αναφορικά με τα νέα πρότυπα της σειράς 
AGRO που εκπόνησε ο ΕΛΓΟ Δήμητρα 
θα πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις ώστε να έχουν επιτυχία: 
■ Αποδοχή από την αγορά,
■ Αναγνώριση από τον καταναλωτή,
■ Επιλέξιμη δαπάνη το κόστος 

Πιστοποίησης, 
■ Εγγραφή των εταιριών σε βάση 
δεδομένων του Υπουργείου,
■ Έλεγχος της αγοράς από τον ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ.
Ειδικά το πρότυπο AGRO 2-5 «Απαιτήσεις 
για τη μεταποίηση ή/ και διάθεση στην 
αγορά μεταποιημένων προϊόντων 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης» έρχεται 
να καλύψει το κενό ανάμεσα στην 
Πιστοποίηση ενός αγροτικού προϊόντος 
στο χωράφι και σε ένα μεταποιημένο. Η 
πιστοποίηση έως τώρα δεν έφτανε στο 
τελικό μεταποιημένο προϊόν π.χ. ήταν 
πιστοποιημένη η βιομηχανική τομάτα 
και όχι η σάλτσα τομάτας, τα σιτηρά 
και όχι τα ζυμαρικά, το οινοποιήσιμο 
σταφύλι και όχι το κρασί, η ελιά και όχι 
το λάδι. Σημαντικό επίσης να τονιστεί 
ότι το πρότυπο AGRO 2-5 θα έχει 
εφαρμογή και στο κλάδο της ελληνικής 
κλωστοϋφαντουργίας.
Βασικός στόχος της TÜV HELLAS 
(ΤÜV NORD) Α.Ε. είναι να προσδίδει τη 
μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία 
στο τελικό προϊόν και να συμβάλλει στην 
ενίσχυση της αξιοπιστίας του συστήματος 
ελέγχου βιολογικών προϊόντων 
καθώς και προϊόντων ολοκληρωμένης 
διαχείρισης μέσω των υπηρεσιών 
ελέγχου και πιστοποίησης που 
ακολουθεί καθώς και της κατάρτισης 
και της εμπειρίας των στελεχών της. Η 
Διεύθυνση AGRO, διαθέτει εξειδικευμένη 

ομάδα 19 γεωπόνων, η οποία προσφέρει 
συνδυασμένες υπηρεσίες (on stop 
service) επιθεώρησης – πιστοποίησης  
σε όλα τα στάδια παραγωγής, 
επεξεργασίας και εμπορίας αγροτικών 
προϊόντων από τον αγρό έως τον τελικό 
καταναλωτή. Διαθέτουμε εγκεκριμένους 
επιθεωρητές και διαπιστεύσεις για 
επιθεωρήσεις στον πρωτογενή και 
δευτερογενή τομέα (GLOBALG.A.P., BRC, 
IFS Food, Sedex, ΑGRO και Πιστοποίηση 
Βιολογικών Προϊόντων). Έλληνες 
επιθεωρητές διενεργούν επιθεωρήσεις 
σε χώρες όπως η Ισπανία, το Ισραήλ, 
η Πολωνία, οι Η.Π.Α και η Αγγλία 
εκδίδοντας πιστοποιητικά TÜV HELLAS. 
H Πιστοποίηση και το διεθνώς 
αναγνωρίσιμο brand name της TÜV 
HELLAS (TÜV NORD), ανοίγει την αγορά 
των ελληνικών γεωργικών προϊόντων 
στο εξωτερικό και αποτελεί το εμπορικό 
διαβατήριο τόσο για τις απαιτητικές 
ξένες αγορές όσο και για τις ελληνικές. 
Για εμάς στην TÜV HELLAS (ΤÜV 
NORD) Α.Ε. η αξιοπιστία και η διεθνής 
αναγνωρισιμότητα των πιστοποιητικών 
μας είναι σημεία αναφοράς που 
εμπιστεύονται διαχρονικά οι επιχειρήσεις 
και παραγωγοί του αγροτικού χώρου.

ΘΩΜΑΣ ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ, 
VICE PRESIDENT AGRICULTURE  

TÜV HELLAS (TÜV NORD)
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Ολοκληρώθηκε η αρχική 
αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης 
στο Μέτρο 11 του Π.Α.Α. 2014-
2020 «Βιολογική Γεωργία», που 
υποβλήθηκαν σύμφωνα με την αριθ. 
189/22614/27-01-2022 Πρόσκληση 
υποβολής αιτήσεων στήριξης, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Το Μέτρο 11 είναι η ευκαιρία πολλών 
αγροτών και κτηνοτρόφων να κάνουν 
το επόμενο βήμα και να ακολουθήσουν 
το δρόμο της βιολογικής καλλιέργειας, 
με όλα τα οφέλη που αυτό συνεπάγεται 
για τους καλλιεργητές (οικονομική 
ενίσχυση, υπεραξία των προϊόντων 
τους), το περιβάλλον και τον άνθρωπο. 
Επιπλέον είναι η ιδανική ευκαιρία να 
φτάσουμε και ως χώρα πιο κοντά στον 
στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση για το 2030, ώστε το 25% 
των καλλιεργούμενων εκτάσεων να 
παράγουν βιολογικά προϊόντα. 
Νέα είδη καλλιεργειών μεταξύ των 
οποίων αρωματικά φυτά, δενδρώδεις 
καλλιέργειες και μελίσσια αποκτούν το 
δικαίωμα να ενισχυθούν οικονομικά. 
Το Μέτρο 11 περιλαμβάνει:
■ Υπομέτρο 11.1 : Ενισχύσεις για τη 
μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και 
μεθόδους το οποίο δίνει την ευκαιρία σε 
νέους βιοκαλλιεργητές να αποκτήσουν 
πρόσβαση στις οικονομικές ενισχύσεις. 
■ Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη 
διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές 
και μεθόδους, το οποίο εξασφαλίζει 
στους υφιστάμενους βιοκαλλιεργητές 
και κτηνοτρόφους να συνεχίσουν στο 
δρόμο της βιολογικής παραγωγής τον 
οποίο έχουν επιλέξει.
Έχουν αναρτηθεί οι προσωρινοί πίνακες 
κατάταξης και οι ενδιαφερόμενοι που 
δεν συμφωνούν με τα ευρήματα της 
αξιολόγησης μπορούν να καταθέσουν 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά ενδικοφανή 
προσφυγή μέχρι και την Τετάρτη 
25/05/2022 και μετά την ολοκλήρωση 
της εξέτασης τους, θα προκύψουν οι 
οριστικοί πίνακες κατάταξης.
Μετά την ανάρτηση των οριστικών 
πινάκων, οι δικαιούχοι των δράσεων 

του υπομέτρου 11.1 «μετατροπή στη 
βιολογική γεωργία» υποχρεούνται να 
συνάψουν σύμβαση με ΟΕ&Π εντός 
χρονικού διαστήματος δέκα πέντε 
(15) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία έκδοσης των οριστικών 
αποτελεσμάτων.
Οι δικαιούχοι δεσμεύονται με τριετή 
διάρκεια κατά την οποία θα πρέπει:
■Να καλύπτονται κάθε έτος, από 
νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο 
γεωπόνο, η οποία σύμβαση μαζί με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει 
να συναφθεί και να κατατεθεί στις 
αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του 
ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του Πληροφοριακού 
Συστήματος εντός τριών (3) μηνών 
από την ημερομηνία έκδοσης των 
αποτελεσμάτων του Μέτρου. 
■Να διατηρούν σταθερά, τα 
αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί 

στο μέτρο το μέγεθος της έκτασης των 
αγροτεμαχίων / βοσκοτόπων, το είδος 
των ζώων και τον αριθμό των κυψελών 
με τα οποία εντάχθηκαν στο μέτρο, πλην 
των περιπτώσεων ανωτέρας βίας – 
εξαιρετικών περιστάσεων.
Να κατέχουν νόμιμα για κάθε έτος 
και για όλη την περίοδο δέσμευσης 
τα αγροτεμάχια που εντάσσονται στο 
Μέτρο 11 
■Να τηρούν τις απαιτήσεις της 
βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με 
τον Καν.(ΕΕ) 848/2018 και τις εθνικές 
διατάξεις που εκδίδονται για την 
εκτέλεση εφαρμογής αυτών, όπως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, με την 
προϋπόθεση της τήρησης της λοιπής 
εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για 
τις αντίστοιχες συμβατικές καλλιέργειες, 
εκτροφές και τα προϊόντα τους, καθ’ όλη 
τη διάρκεια της δέσμευσης.
■Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση 
πληρωμής.
■Να δέχονται και να διευκολύνουν 
όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους 
από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά 
ελεγκτικά όργανα.
■Να τηρούν φάκελο δικαιούχου, ο 

οποίος φυλάσσεται για 3 επιπλέον 
έτη μετά την ολοκλήρωση των 
δεσμεύσεων.
Με τη συνεργασία και την επίβλεψη από 
τις αρμόδιες Αρχές, τη διάθεση των νέων 
αγροτών και κτηνοτρόφων να εξελιχθούν 
μαζί με τα προϊόντα τους, τις διεθνείς 
τάσεις των αγορών προς τα βιολογικά 
προϊόντα καθώς και την αξιόπιστη 
πιστοποίηση από εγκεκριμένους φορείς, 
οι Έλληνες παραγωγοί έχουν πλέον την 
ευκαιρία τους.

Η COSMOCERT, ένας από τους 
μεγαλύτερους ελληνικούς φορείς 
ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών 
προϊόντων, είναι ο πρώτος φορέας 
που διαπιστεύτηκε στην Ελλάδα με 
τον νέο Κανονισμό ΕΕ 2018/848 
για τη πιστοποίηση της βιολογικής 
παραγωγής. Ελέγχει και πιστοποιεί 
πάνω από 6000 βιοκαλλιεργητές  
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

> Η COSMOCERT ένας από τους μεγαλύτερους ελληνικούς φορείς ελέγχου και πιστοποίησης  
βιολογικών προϊόντων είναι έτοιμη να υποστηρίξει με αξιοπιστία την προσπάθεια των βιοκαλλιεργητών

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 
ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
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Το πρόγραμμα επιδότησης 
βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφίας 
και μελισσοκομίας που έτρεξε αυτή 
την περίοδο είναι σίγουρο πως 
θα αποτελέσει το εφαλτήριο της 
επίτευξης του στόχου της ΕΕ και της 
χώρας μας για περαιτέρω ανάπτυξη 
του τομέα της βιολογικής γεωργίας. 
Από την άλλη μεριά, αν κρίνουμε από 
το πλήθος των αιτήσεων στήριξης 
που κατατέθηκαν, αυτή η πρόσκληση 
συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του 
αγροτικού κόσμου, και επομένως 
διαφαίνεται ότι ο πρωτογενής τομέας 
μπορεί πλέον ώριμα και συνειδητά 
να ακολουθήσει πιστοποιημένες 
βιολογικές πρακτικές παραγωγής. Το 
όφελος δεν θα είναι μόνο οικονομικό 
μέσω των επιδοτήσεων, αφού είναι 
σαφές πως η κλιματική αλλαγή και 
η υγεία αποτελούν παραμέτρους 
που επηρεάζουν την καταναλωτική 
συμπεριφορά, καθώς όλο και 
περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται 
στην αγορά πιστοποιημένων 
βιολογικών προϊόντων. 

Η κατανομή των κονδυλίων του 
Προγράμματος Επιδότησης
Η δημόσια δαπάνη του Προγράμματος 
Επιδότησης με τα μέχρι στιγμής 
δεδομένα ανέρχεται στα 490 εκατ. 
ευρώ και κατανέμεται:
116 εκατ ευρώ στις Δράσεις που 
αφορούν τις βιολογικές αροτραίες 
καλλιέργειες, 210 εκατ ευρώ στις 
Δράσεις που αφορούν τις βιολογικές 
μόνιμες καλλιέργειες, κηπευτικά και 
αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά, 
130 εκατ ευρώ στις Δράσεις που 
αφορούν την βιολογική κτηνοτροφία 
και 34 εκατ ευρώ στις Δράσεις που 
αφορούν την βιολογική μελισσοκομία.
Ωστόσο, αν οι οικονομικές συνθήκες 
αφήνουν περιθώρια αναπροσαρμογής 
του κονδυλίου της δημόσιας 
δαπάνης, ενδεχομένως να δούμε 
και επιλαχόντες του προγράμματος 
να εγκρίνονται, κάτι το οποίο θα 
προστεθεί στα θετικά της όλης 

προσπάθειας. Άλλωστε είναι 
σίγουρο πως για να εκπληρωθεί ο 
στόχος της Πράσινης Συμφωνίας 
πρέπει αν μη τι άλλο πέρα από τους 
νεοεισερχόμενους να διατηρούνται 
και οι ήδη πιστοποιημένες 
εκμεταλλεύσεις εντός του 
συστήματος. 
Οι νεοεισερχόμενοι παραγωγοί δεν 
θα πρέπει να ξεχάσουν πως οφείλουν 
να συνάψουν σύμβαση με Φορέα 
Πιστοποίησης εντός 15 ημερών από 
την δημοσιοποίηση της απόφασης 
ένταξης πράξεων. 

Το σήμα του BIOHELLAS, εγγύηση 
ποιότητας και αξιοπιστίας
To Ινστιτούτο BIOHELLAS ιδρύθηκε 
το 2001 από στελέχη που από το 1985 
ανέπτυξαν την βιολογική γεωργία 
στην Ελλάδα, και αποτελεί τον 
μεγαλύτερο Φορέα Πιστοποίησης  
και Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων 
της χώρας μας. 
Ο Φορέας εδρεύει στην Αθήνα 
και έχει αναπτύξει ένα δίκτυο που 
καλύπτει το σύνολο των περιφερειών 
της χώρας μας, διαθέτοντας 
πλήρως στελεχωμένα περιφερειακά 
γραφεία σε Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο, 
Ηράκλειο, Μυτιλήνη και Σπάρτη, 

απασχολώντας δεκάδες επιστήμονες 
γεωτεχνικούς.
Το Ινστιτούτο BIOHELLAS 
διαπιστεύθηκε από το ΕΣΥΔ για 
να παρέχει υπηρεσίες ελέγχου 
και πιστοποίησης σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του νέου Κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/848 για την βιολογική 
παραγωγή και την επισήμανση των 
βιολογικών προϊόντων με την έναρξη 
της εφαρμογής του. 

Εξωστρέφεια και διεθνής 
αναγνώριση
Επίσημος και αδειοδοτημένος 
φορέας από το Υπουργείο Γεωργίας, 
Τροφίμων και Δασών της Βουλγαρίας 
για τον έλεγχο και την πιστοποίηση 
βιολογικών προϊόντων που 
παράγονται στην γειτονική χώρα.
Ο μόνος Φορέας στην Ελλάδα 
που διαθέτει διαπίστευση από το 
Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ για 
χορήγηση πιστοποίησης σύμφωνα 
με το πρότυπο USDA NOP για την 
βιολογική παραγωγή. 
To Ινστιτούτο BIOHELLAS παρέχει ένα 
αξιόπιστο πακέτο υπηρεσιών ελέγχου 
και πιστοποίησης, καλύπτοντας όλο 
το φάσμα των δραστηριοτήτων μιας 
σύγχρονης αγροτικής επιχείρησης, 

καθώς το σήμα μας εγγυάται την 
ποιότητα των προϊόντων με απόλυτο 
σεβασμό στο περιβάλλον και τον 
καταναλωτή. 
Εδώ και πολλά χρόνια το Ινστιτούτο 
ΒΙΟHELLAS έχει αναπτύξει 
στρατηγικές συνεργασίες με 
αναγνωρισμένους Φορείς του 
εξωτερικού, καλύπτοντας τις ανάγκες 
της σύγχρονης αγοράς. Ενδεικτικά 
αναφέρονται η παροχή υπηρεσιών 
ελέγχου σύμφωνα με τα Πρότυπα 
BioSuisse (Ελβετία), Naturland 
(Γερμανία), KRAV (Σουηδία), 
Demeter (Βιοδυναμική Γεωργία). 
Παραγωγοί και επιχειρήσεις μπορούν 
να βρουν υπηρεσίες πιστοποίησης 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
Καλλιεργειών (Πρότυπα AGRO 2.1 
& AGRO 2.2, Πρωτόκολλο GLOBAL 
G.A.P), υπηρεσίες πιστοποίησης 
συστημάτων διαχείρισης (ISO 
22000:2018, ISO 9001:2015) και 
σε συνεργασία με αναγνωρισμένους 
φορείς υπηρεσίες ελέγχου και 
πιστοποίησης σύμφωνα με τα 
πρότυπα IFS και BRC.

Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε το www.bio-hellas.
gr ή τα Κεντρικά και Περιφερειακά 
γραφεία του Φορέα μας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ 

ΚΑΙ EΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

> To Ινστιτούτο BIOHELLAS παρέχει υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης βάσει διεθνών προτύπων, ολοκληρωμένης διαχείρισης και βιολογικών

ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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Για πρώτη φορά φέτος 
προκηρύχθηκε δράση για ένταξη των 
μελισσοκόμων στη βιολογική γεωργία. 
Συνολικά για τη δράση 11.1.2 
κατατέθηκαν 3.017 αιτήσεις από 
τις οποίες εγκρίθηκαν οι 1.526 
υπερκαλύπτοντας τον αρχικά 
διαθέσιμο προϋπολογισμό των 22 
εκατομμυρίων ευρώ.
Αντίστοιχα για τη δράση 11.2.2 

και τους παλιούς 
μελισσοκόμους 
από τις 254 αιτήσεις 
εγκρίθηκαν οι 157 
ενώ οι υπόλοιπες 
απορρίφθηκαν 
διότι ο παραγωγός 
εμφανιζόταν στο 
σύστημα ως μη 
ενεργός αγρότης, ένα 
πρόβλημα που όπως 
φαίνεται επιλύθηκε.

Ωστόσο η αύξηση των διαθέσιμων 
κονδυλίων και η επίλυση του 
σφάλματος του μη ενεργού αγρότη 
που εμφανίστηκε σε πολλούς 
μελισσοκόμους προμηνύουν ότι στη 
2η κατάταξη των αποτελεσμάτων του 
Μέτρου 11 όπου θα ανακοινωθούν 
σε λίγες ημέρες οι εντάξεις θα 
αυξηθούν κατά πολύ.
Συνοπτικά, οι βασικές απαιτήσεις 
άσκησης της βιολογικής 
μελισσοκομίας είναι:
Τοποθεσία κυψελών
Τα μελισσοκομεία είναι 
εγκατεστημένα κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε, σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων από τη 
θέση του μελισσοκομείου, οι πηγές 
νέκταρος και γύρης να αποτελούνται 
κυρίως από βιολογικές καλλιέργειες 
ή αυτοφυή βλάστηση ή καλλιέργειες 
στις οποίες εφαρμόζονται μέθοδοι 
παραγωγής περιορισμένων 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Κερί
Κατά την περίοδο μετατροπής, το κερί 
αντικαθίσταται με κερί που προέρχεται 
από βιολογική μελισσοκομία

Προστασία της Υγείας
■Απαγόρευση της χρήσης χημικών 
συνθετικών φαρμάκων. 
■Επιτρέπεται η χρήση μυρμηκικού 
οξέος, γαλακτικού οξέος, οξικού 
οξέος και οξαλικού οξέος καθώς και 
μενθόλης θυμόλης ευκαλυπτόλης ή 
καμφοράς σε περιπτώσης βαρροϊκή 
ακαρίασης (Varroa destructor) 
■Επιτρέπεται η φυσική επεξεργασία 
για την απολύμανση των μελισσιών, 
όπως με ατμό ή γυμνή φλόγα.
■Απαγόρευση του ακρωτηριασμού 
των βασιλισσών.

Διατροφή
■Διατήρηση επαρκών αποθεμάτων 
μελιού και γύρης για την χειμερινή 
επιβίωση των μελισσών.
■Διατροφή μόνο στις περιπτώσεις 
που απειλείται η επιβίωσή τους 
με βιολογικό μέλι, βιολογική γύρη, 
βιολογικό σιρόπι ζάχαρης ή βιολογική 
ζάχαρη.

Υλικά Κυψελών
Οι κυψέλες και τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται στη μελισσοκομία 
κατασκευάζονται κατά βάση από 
φυσικά υλικά που δεν παρουσιάζουν 
κίνδυνο μόλυνσης του περιβάλλοντος 
ή των προϊόντων της μελισσοκομίας.

Περίοδος Μετατροπής
Η περίοδος μετατροπής είναι 12 μήνες.

To ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, είναι ένας 
ανεξάρτητος, αμιγώς ελληνικός 
φορέας ελέγχων, επιθεωρήσεων 
και πιστοποιήσεων. Το ΟΞΥΓΟΝΟ 
είναι αναγνωρισμένο ως επίσημος 
φορέας Ελέγχου και Πιστοποίησης 
Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας 
από το ΥπΑΑΤ και διαπιστευμένος 
από το ΕΣΥΔ για τις υπηρεσίες 
που παρέχει, ενώ από το 2022 
αποτελεί συνεργαζόμενο μέλος 
της GLOBALG.A.P. «GLOBALG.A.P. 
Membership». Το επιστημονικό μας 
προσωπικό απαρτίζεται από νέους 
και έμπειρους επιστήμονες, άκρως 
καταρτισμένους στον κλάδο της 
πιστοποίησης, με στόχο την παροχή 

υπηρεσιών με συνέπεια, κύρος και 
αξιοπιστία.
Έχοντας ως αρχή να μην τρέχουμε 
πίσω από τις εξελίξεις, το ΟΞΥΓΟΝΟ 
έχει επενδύσει σε ολοκληρωμένο 
σύστημα μηχανογράφησης, σε 
υλικοτεχνικό εξοπλισμό και κυρίως 
σε προσωπικό, απαραίτητα εφόδια για 
την παροχή άμεσων και αξιόπιστων 
υπηρεσιών πιστοποίησης.

Η εκτεταμένη εμπειρία του ΟΞΥΓΟΝΟ 
μαζί με τις συνεχείς επεκτάσεις 
των πεδίων διαπίστευσής του και 
το καταρτισμένο προσωπικό του, 
του επιτρέπουν την κάλυψη ενός 
ευρύτατου φάσματος αναγκών 
πιστοποίησης σε όλους τους τομείς 
(πρωτογενής, δευτερογενής και 
τριτογενής) της οικονομίας, σε όλη 
την Ελλάδα.

*ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSC
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΞΥΓΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
> Οδηγίες για επιτυχή τήρηση των δεσμεύσεων από τον Ελληνικό Φορέα Πιστοποίησης Οξυγόνο

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ 
ΛΟΥΚΑΣ*
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Μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων από 
τον πρώτο  διασταυρωτικό έλεγχο των αιτήσεων 
ένταξης στο Μέτρο 11 για τη Βιολογική Γεωργία, 
όσοι ενημερώθηκαν πως είναι δικαιούχοι θα 
πρέπει ήδη να σκέφτονται το επόμενο βήμα. Ειδικά 
οι νεοεισερχόμενο στον κλάδο για να ξεκινήσουν 
τη Βιο παραγωγή, θα πρέπει να απευθυνθούν σε 
έναν Φορέα Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, 
προκειμένου να συνάψουν μαζί του Σύμβαση. 

Αυτό θα πρέπει να γίνει εντός 
15 εργάσιμων ημερών από τη 
δημοσίευση των οριστικών 
αποτελεσμάτων, μετά και το 
2ο διασταυρωτικό έλεγχο. Σε 
κάθε περίπτωση, οι επιτυχόντες 
ήδη από τον 1ο διασταυρωτικό 
έλεγχο, θα πρέπει να κάνουν την 
έρευνά τους και να επιλέξουν 
Φορέα Πιστοποίησης εγκαίρως, 
προκειμένου να υπογράψουν 
τη Σύμβασή τους εμπρόθεσμα, 

σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Προγράμματος. 
Κάθε Φορέας Πιστοποίησης ζητάει συγκεκριμένα 
στοιχεία από τον επιχειρηματία προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η ένταξή του.
Από την άλλη μεριά, οι εγκεκριμένοι στη διατήρηση, 
που είναι ήδη Πιστοποιημένοι, θα πρέπει να 
επικοινωνήσουν με το Φορέα που τους ελέγχει και 
τους πιστοποιεί, μόνο στην περίπτωση που έχουν νέα 
τεμάχια ή εκτροφές να εντάξουν στο σύστημα Ελέγχου, 
βάσει των αποτελεσμάτων του Μέτρου 11 και όχι μόνο. 
Οι επιτυχόντες νεοεισερχόμενοι θα πρέπει 
να γνωρίζουν ότι η ένταξή τους στον Φορέα 
Πιστοποίησης της επιλογής τους, αποτελεί βασική 
προϋπόθεση προκειμένου να μπορέσουν να 
πληρώνονται από το Μέτρο 11 για όλα τα έτη της 
δέσμευσής τους. Αυτό όμως που επίσης θα πρέπει να 
γνωρίζουν είναι, ότι με την ένταξή τους συμμετέχουν 
στο φιλόδοξο στόχο της Ευρώπης, να φτάσουν οι 
Βιολογικά καλλιεργούμενες εκτάσεις στην Ευρώπη 
στο 25% των συνολικά καλλιεργούμενων εκτάσεων. 
Τα βιολογικά προϊόντα κερδίζουν συνεχώς έδαφος 
στα ράφια όλου του κόσμου και τα εμπορικά νούμερα 
διατηρούν μια συνεχώς ανοδική πορεία, παγκοσμίως 
και παρά την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών. 
Για να μπορέσει ένας νεοεισερχόμενος στη Βιολογική 
Γεωργία να Πιστοποιήσει τα προϊόντα του και να τα 
πουλήσει ως Βιολογικά, το πρώτο βήμα είναι σίγουρα 
η υπογραφή Σύμβασης με Φορέα Πιστοποίησης 

της επιλογής του, δυνατότητα η οποία του δίδεται 
μέσω του Μέτρου 11. Η ημερομηνία υπογραφής 
σύμβασης, είναι η ημερομηνία από την οποία 
ξεκινάει να υπολογίζεται το μεταβατικό στάδιο. Η 
περίοδος δηλαδή που απαιτείται, ανάλογα με το είδος 
παραγωγής, προκειμένου να μπορεί ένα παραχθέν 
προϊόν να χαρακτηριστεί ως «Βιολογικό». 
Το μεταβατικό στάδιο αφορά αγροτεμάχια και ζωικό 
κεφάλαιο, ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής 
Σύμβασης και είναι:
■ Τρία (3) έτη από τη σύμβαση ως τη συγκομιδή, για 
πολυετείς καλλιέργειες (δενδρώδεις)
■ Δύο (2) έτη από τη σύμβαση ως τη σπορά, για 
μονοετείς καλλιέργειες (κηπευτικά, αρώσιμα κλπ)
■ Δύο (2) έτη με παράλληλη μετατροπή βοσκοτόπων 
για τα φυτοφάγα ζώα
■ Ένα (1) έτος για τα παμφάγα ζώα
■ Ένα (1) έτος για τις μέλισσες
Από την ημερομηνία Ένταξης και μετά, ο παραγωγός 
είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει τους κανόνες 
βιολογικής παραγωγής, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 
Κανονισμό 2018/848 και τις απαιτήσεις του φορέα που 
πλέον τον ελέγχει και τον πιστοποιεί. Μία φορά κατά 
έτος, ο παραγωγός θα δεχθεί επιτόπιο έλεγχο, στα 
τεμάχια/ζώα, στις εγκαταστάσεις και στα έγγραφά που 
τηρεί προκειμένου να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή 
του. Κατά τον έλεγχο, υπάρχει περίπτωση να ληφθεί 

από το Φορέα και δείγμα προς ανάλυση. Εφόσον 
από τον έλεγχο διαπιστωθεί «συμμόρφωση» με 
τον Κανονισμό, ο Φορέας εκδίδει Πιστοποιητικό 
προϊόντος, δηλαδή διαβατήριο στις αγορές των 
βιολογικών Προϊόντων, εφόσον έχει ολοκληρωθεί και 
το μεταβατικό στάδιο. Μετά το Πιστοποιητικό, σειρά έχει 
η θετική εισήγηση του Φορέα για την ετήσια πληρωμή 
του παραγωγού από το Μέτρο 11. 
Σε περίπτωση που κατά τους ελέγχους διαπιστωθεί 
«μη συμμόρφωση» του παραγωγού, αυτό, ανάλογα τη 
σοβαρότητα,  έχει επιπτώσεις τόσο στο πιστοποιητικό 
του, όσο όμως και στην πληρωμή του από το Μέτρο 11. 
Η είσοδος στο Μέτρο 11, ανοίγει στους επιτυχόντες 
το δρόμο για την αύξηση του εισοδήματός τους, όχι 
μόνο μέσω των πληρωμών του προγράμματος, αλλά 
και δίνοντάς τους τη δυνατότητα της πώλησης των 
βιολογικών τους προϊόντων στην εγχώρια αλλά και 
την παγκόσμια αγορά. 
Η Βιολογική Γεωργία όμως δεν κάνει καλό μόνο στην 
«τσέπη» του παραγωγού. Κάνει καλό στην υγεία του, 
στην υγεία των αγροτεμαχίων και των ζώων του και 
η κάθε Βιολογική εκμετάλλευση βάζει ένα λιθαράκι 
στην «υγεία» του πλανήτη.  
 

*ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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> Η σύμβαση με τον Πιστοποιητή εχέγγυο επιτυχίας στις δεσμεύσεις του προγράμματος

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΗΜΑ  
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 

ΜΑΡΙΑ Γ. 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ *


