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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στη παρούσα εργασία γίνεται µια εκτενής αναφορά στη βιολογική γεωργία και στη 

βιολογική γεωργία στην ελλάδα, στη διατροφική αξία των βιολογικών τροφίµων καθώς 

και στην αγορά βιολογικών προϊόντων. Στο τελευταίο µέρος της εργασίας ακολουθεί 

έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στη περιοχή του Πειραιά. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι 

να προσδιοριστεί το ποσοστό κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων και ποιοι οι 

παράγοντες που το επηρεάζουν. 

Αρχικά γίνεται αναφορά στη βιολογική γεωργία, τις µορφές της, τους σκοπούς της 

και τη νέα νοµοθεσία των βιολογικών προϊόντων. Έπειτα γίνεται αναφορά στη θρεπτική 

αξία των βιολογικών τροφίµων σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες. Ακολουθεί η κατάσταση 

της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα και παρουσιάζεται ο τρόπος καλλιέργειας του 

καλαµποκιού και του σπανακιού. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βιολογικά προϊόντα 

που πωλούνται στα καταστήµατα και η οργάνωση πωλήσεων των βιολογικών προϊόντων. 

Η ενότητα κλείνει µε τα συµπεράσµατα και τις προοπτικές της βιολογικής γεωργίας.  

Το τελευταίο µέρος αποτελεί το ερευνητικό µέρος. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε 

στη περιοχή του Πειραιά και συνολικά το δείγµα µας αποτελείται απο 300 ανθρώπους. ( 

201 γυναίκες και 99 άντρες όλων των επαγγελµάτων). Το εργαλείο της µελέτης µας ήταν 

τα ερωτηµατολόγια. Γίνεται ανάλυση των απαντήσεων για να δούµε την απήχηση που 

έχουν τα βιολογικά τρόφιµα σήµερα. Η έρευνα καταλήγει στο συµπέρασµα οτι οι 

γυναίκες µεταξύ 41-50 ετών καταναλώνουν βιολογικά τρόφιµα σε µεγαλύτερη συχνότητα 

και όσον αφορά τα επαγγέλµατα, οι δικηγόροι είναι αυτοί που καταναλώνουν 

περισσότερο βιολογικά τρόφιµα και έχουν επαρκή πληροφόρηση σχετικά µε τους 

υπόλοιπους. 
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ABSTRACT 

  

          At the first part of this work; an extensive analysis of organic agriculture in Greece 

is carried out about the nutritional value, and the market of organic food. The work ends 

with the research that was completed at the city of Piraeus. This research's objective is to 

quantify the consummation of organic food and all the factors of influence. 

          At the beginning, a general report of organic agriculture takes place; about its forms, 

its aims, and the new legislation that supports it. In addition, the nutritional value of 

organic food according to the most recent research. The organic products that are being 

cultivated in Greece, and especially the maize and spinach are analyzed. In addition, the 

organic products that are being sold in the Greek market and their sale management are 

analyzed. The chapter ends with the conclusions of the significant potential of organic 

agriculture. 

          The actual research is the last part of the work. The research took place at the city of 

Piraeus, and the sample constitutes 300 people (201 women and 99 men that live in 

Piraeus from all professional rackets,). The questionnaires were the research tools used in 

this in this study. The answers have been analyzed in order to see the popularity of organic 

food. The analysis of the answers that were given, concludes that the women between 41 

and 50 years-old buy organic products more often than others. Concerning the professions, 

lawyers buy more frequently organic products and they are better informed than others. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

          Η προïστορία του ανθρώπινου γένους είναι και προïστορία της φύσης. Απο τα 

προïστορικά χρόνια ο άνθρωπος εκµεταλλεύεται τη φύση σαν κυνηγός ή τροφοσυλλέκτης 

για να επιβιώσει αυτός και η οικογένεια του. Εκεί που υπήρχε ένα συγκεκριµένο είδος 

απο φυτά ή ζώα, εκεί περιοριζόταν η ζωή του και καθοριζόταν η µετέπειτα εξέλιξη του 

σαν γεωργός ή βοσκός. Όµως και ανάλογα µε το έδαφος και το κλίµα, εξελίχθηκε η 

γεωργία σε διαφορετικά σηµεία της γης, απο οµάδες που είχαν διαφορετικό τρόπο ζωής  

και διαφορετική µέθοδο εκµετάλλευσης..(8) 

          Η βιολογική γεωργία µε τη σύγχρονη αντίληψη εµφανίζεται στη χώρα µας απο τις 

αρχές της δεκαετίας του 80 µε τη παραγωγή σταφίδας στο Αίγιο ενώ στα µέσα της ίδιας 

δεκαετίας ξεκινάει και η παραγωγή ελαιολάδου στη περιοχή της Μάνης. 

          Στις αρχές της δεκαετίας του 90 η βιολογική γεωργία επεκτείνεται τόσο σε 

προïόντα όσο και περιοχές. Έτσι έχουµε παραγωγή εσπεριδοειδών στη Λακωνία, 

αµπελοκαλλιέργεια στη Νάουσα, ακτινίδια στη Κρύα Βρύση (Τρίκαλα). 

          Το ενδιαφέρον ολοένα και µεγαλώνει καθώς τα περισσότερα απο αυτά τα προïόντα, 

τα οποία ελέγχονται και πιστοποιούνται απο ευρωπαïκούς οργανισµούς, βρίσκουν καλή 

εµπορική διέξοδο, κατά κύριο λόγο σε χώρες της ∆υτικής Ευρώπης. 

Στη συνέχεια,  ορόσηµο στην ανάπτυξη και επέκταση της βιολογικής γεωργίας, 

αποτελεί το 1993, χρονιά που άρχισε µε καθυστέρηση δύο ετών, η εφαρµογή του 

Κοινοτικού καν. 2092/91 για τη βιολογική γεωργία. Απο τότε, λοιπόν, αρχίζει  και η 

επίσηµη καταγραφή της πορείας της βιοκαλλιέργειας στη χώρα µας που παρουσιάζει µια 

ραγδαία εξέλιξη.(23) 

          Στην Ελλάδα η βιολογική γεωργία αποτελεί ένα σηµαντικό γεγονός.  Ήδη υπάρχουν 

σηµαντικοί πυρήνες βιοκαλλιεργητών σε πολλές περιοχές της χώρας. Λειτουργούν 
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τέσσερις οργανισµοί πιστοποιήσεως και στις περισσότερες πόλεις πωλούνται βιολογικά 

προϊόντα. 

Στην Αυστρία η βιολογική γεωργία σε πολλές περιοχές καταλαµβάνει ως και 50% 

των καλλιεργούµενων εκτάσεων. Ανάλογη εξάπλωση της βιολογικής γεωργίας 

παρατηρείται και στη Γερµανία, τη ∆ανία και την Ολλανδία. Με εντυπωσιακούς ρυθµούς 

όµως διευρύνεται και η αγορά βιολογικών προϊόντων. Η ∆ανία είναι η χώρα, που η 

ζήτηση βιολογικών προϊόντων παρουσιάζει θεαµατική αύξηση. Στη χώρα αυτή, µπορεί ο 

καταναλωτής σε όλα τα υπερκαταστήµατα της αγοράς να βρει ποικιλία βιολογικών 

προϊόντων. Υπολογίζεται ότι σε λίγα χρόνια τα βιολογικά προϊόντα θα αποτελούν το 20% 

του εµπορίου τροφίµων. Και στη Γερµανία παρουσιάζεται την τελευταία δεκαετία 

εντυπωσιακή αύξηση των καταναλωτών. Ήδη τα βιολογικά προϊόντα µπορεί να τα βρει ο 

καταναλωτής, εκτός από τα 4.000 ειδικά καταστήµατα και σε υπερκαταστήµατα. 

Εντυπωσιακή όµως διείσδυση παρουσιάζουν τα βιολογικά προϊόντα στη βιοµηχανία 

τροφίµων και ιδιαίτερα στις παιδικές τροφές. Στα επόµενα 2-3 χρόνια αναµένεται τα 

βιολογικά προϊόντα να δεσπόζουν στην αγορά των παιδικών τροφών και να αποτελούν το 

µεγαλύτερο µέρος τούς .(20) 

          Παρά τους υψηλούς ρυθµούς εξαπλώσεως της βιολογικής γεωργίας και  της 

εντυπωσιακής αυξήσεως της παραγωγής βιολογικών προϊόντων η εµπορία τους δεν 

ακολούθησε τους ίδιους ρυθµούς αναπτύξεως. Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται το 

φαινόµενο οι καταναλωτές βιολογικών προϊόντων να µην τα βρίσκουν στην αγορά και τα 

παραχθέντα βιολογικά προϊόντα να µην µπορούν να διατεθούν. Η πληµµελής λειτουργία 

της αγοράς των βιολογικών προϊόντων αποτελεί σηµαντικό παράγοντα περιορισµού του 

ρυθµού αναπτύξεως της βιολογικής γεωργίας. Η οµαλή και απρόσκοπτη διάθεση των 

βιολογικών προϊόντων θα εξασφαλίσει τη συνέχεια της και την επέκταση της. 
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             Τα βιολογικά προϊόντα έρχονται να καλύψουν εκτός από τις  συνηθισµένες 

ανάγκες, που καλύπτουν τα οµοειδή προϊόντα της συµβατικής γεωργίας µία πραγµατική, 

µία ουσιαστική ανάγκη των καταναλωτών, την ανάγκη της υγιεινής διατροφής και 

υγιεινής διαβιώσεως. Μία ανάγκη, η οποία αναγνωρίζεται ολοένα και από περισσότερους 

καταναλωτές, οι οποίοι και αναζητούν τρόπους για να την καλύψουν. Από την άποψη 

αυτή τα βιολογικά προϊόντα έρχονται να καλύψουν υπαρκτές και ουσιαστικές ανάγκες 

των καταναλωτών.(30) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 

 

1.1. Γενικά 

            Η βιολογική καλλιέργεια δεν είναι απλά µια λίστα αποδεκτών και απαγορευµένων 

υλικών. Είναι µια τεχνολογία εντατικής διαχείρισης , σχεδιασµένη να κατορθώσει µια 

ισορροπία στο καλλιεργητικό σύστηµα παρόµοιο µε αυτό που υπάρχει στο φυσικό 

σύστηµα. Μια τέτοια ισορροπία παράγει υγιή εδάφη και υψηλής ποιότητας σοδειές και 

κοπάδια.(27) 

          Η βιολογική καλλιέργεια είναι σύστηµα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών 

προïόντων που στηρίζεται : 

• Σε φυσικές διεργασίες 

• Στη µη χρησιµοποίηση χηµικών λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων. 

• Στη χρησιµοποίηση µη χηµικών µεθόδων στην αντιµετώπιση εχθρών και ζιζανίων, 

όπως αµειψισπορά και ανακύκλωση φυτικών και ζωικών υπολλειµάτων που 

διατηρούν τη φυσική ισορροπία και τη γονιµότητα του εδάφους . (12) 

1.2. Μορφές γεωργίας  

Τα βιολογικά προϊόντα είναι τρόφιµα τα οποία προέκυψαν µέσω της βιολογικής ή 

οργανικής γεωργίας. Μορφές της γεωργίας είναι α. η συµβατική γεωργία (Η παραγωγή 

γεωργικών προϊόντων µε τη χρησιµοποίηση γεωργικών φαρµάκων και λιπασµάτων), β. η 

ολοκληρωµένη παραγωγή προϊόντων (Η συνδυασµένη χρησιµοποίηση βιολογικών, 

καλλιεργητικών και χηµικών µεθόδων για την καλλιέργεια των φυτών, αλλά και για την 

καταπολέµηση των ασθενειών και έχθρων των φυτών) και γ. η βιολογική γεωργία. (20) 

Στη βιολογική γεωργία διακρίνουµε τα προϊόντα φυτικής προέλευσης και ζωικής 

προέλευσης.   
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Όσον αφορά τη φυτική προέλευση χρησιµοποιούνται τεχνικές παραγωγής και 

ανακύκλωσης φυτικών και ζωικών υπολειµµάτων που διατηρούν τη φυσική ισορροπία και 

τη γονιµότητα του εδάφους. Ένα τέτοιο παράδειγµα µπορεί να αποτελέσει η αντιµετώπιση 

των εχθρών της ελιάς στην Κρήτη στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας. Στην προκειµένη 

περίπτωση χρησιµοποιούνται διάφορες καλλιεργητικές πρακτικές εργασίες που βοηθούν 

ποικιλοτρόπως στη µείωση του πληθυσµού των επιβλαβών εντοµών.(12)  

Όσον αφορά το ζωικό κεφάλαιο, η παραγωγή κρέατος και πουλερικών ρυθµίζεται 

µε ιδιαίτερη φροντίδα για την καλή διαβίωση των ζώων µε τη χρησιµοποίηση φυσικών 

ζωοτροφών. Στη βιολογική κτηνοτροφία απαγορεύεται η γενετική τροποποίηση και η 

χρήση ουσιών που ευνοούν την ανάπτυξη ή τροποποίηση του κύκλου αναπαραγωγής των 

ζώων. 

Η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας πρέπει να συµβιβάζει την παραγωγή 

τροφίµων µε τη διατήρηση των πεπερασµένων πόρων και την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος, έτσι ώστε οι ανάγκες των ανθρώπων που ζουν σήµερα να µπορούν να 

ικανοποιούνται χωρίς να υπονοµεύεται η δυνατότητα των µελλοντικών γενεών να 

εκπληρώνουν τις δικές τους ανάγκες. (21) 

Αν και στην Ελλάδα η βιολογική καλλιέργεια είναι ακόµη περιορισµένη, σε σχέση 

µε την αντίστοιχη του εξωτερικού, τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται αυξητικές τάσεις, 

που οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στην αυξηµένη ζήτηση των βιολογικών προϊόντων. 

Έτσι, οι βιολογικές καλλιέργειες σήµερα αντιπροσωπεύουν περίπου το 2% της συνολικής 

γεωργικής καλλιέργειας στην Ελλάδα. 

Στις Ευρωπαϊκές χώρες η βιολογική καλλιέργεια είναι αµιγής, ολόκληρα χωριά 

πολλές φορές αφιερώνονται σε αυτήν, µε αποτέλεσµα να αποφεύγεται ο κίνδυνος της 

επιµόλυνσης –ο κίνδυνος, δηλαδή, να µολυνθούν τα προϊόντα από χηµικές ουσίες που 
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χρησιµοποιούνται σε γειτονικές καλλιέργειες– από τον οποίο απειλείται η πλειοψηφία των 

Ελλήνων παραγωγών βιολογικών προϊόντων.  

Οι Ευρωπαίοι είναι πιο µπροστά σε ό,τι αφορά την τεχνογνωσία σχετικά µε τα 

βιολογικά προϊόντα, σε σύγκριση µε τους Έλληνες. Παρ’ όλα αυτά, όλο και περισσότεροι 

παραγωγοί στη χώρα µας στρέφονται τα τελευταία χρόνια προς τη βιολογική καλλιέργεια 

.(30) 

1.3 Σκοποί της βιολογικής γεωργίας. 

Οι µέθοδοι της βιολογικής γεωργίας στοχεύουν στη προστασία της φύσης και του 

τοπίου, στη διατήρηση της λειτουργίας των οικοσυστηµάτων και στη διαφύλαξη των µη 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και πρώτων υλών καθώς και στη παραγωγή προιόντων 

υψηλών προδιαγραφών ποιότητας 

Με τη βιολογική γεωργία γίνεται µια µεγάλης έκτασης προσπάθεια στη 

παραγωγική διαδικασία µιας περιοχής ώστε να διασφαλισθεί, µέσω κατάλληλης 

αξιοποίησης της εφαρµόζοντας προωθητικά µέτρα, η βιολογική ισορροπία της, όπως και 

οι σχετικές µε αυτό διεργασίες. 

Η βιολογική γεωργία αποσκοπεί, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, εκτός 

απο τη παραγωγή προïόντων και τροφίµων ποιοτικά ανώτερων , να οδηγήσει µε τις 

µεθόδους που εφαρµόζει σε άµβλυνση ορισµένων επειγόντων προβληµάτων που 

αντιµετωπίζουν σήµερα οι τεχνολογικά αναπτυγµένες χώρες και είναι τα ακόλουθα : 

• µείωση των ατµοσφαιρικών ρύπων  

• µείωση της ρύπανσης των φυσικών πόρων (έδαφος και νερό) 

• εξοικονόµηση ενέργειας 

• αναβάθµιση της ποιότητας των προïόντων  

• οικονοµική βιωσιµότητα της γεωργικής εκµετάλλευσης.(26) 

            Οι κυριότεροι στόχοι της βιολογικής γεωργίας είναι οι εξής: 
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• Η ανάπτυξη και προαγωγή ολοκληρωµένων σχέσεων µεταξύ εδάφους, φυτών, 

ζωών, ανθρώπων και βιόσφαιρας, έτσι ώστε τελικά να λαµβάνονται γεωργικά 

προϊόντα και είδη διατροφής, χωρίς χηµικά υπολείµµατα και ταυτόχρονα το 

περιβάλλον να αναβαθµίζεται και να προστατεύεται.  

• Η προστασία της δηµόσιας υγείας.  

• Η προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας.  

• Η αείφορη διαχείριση των εδαφικών πόρων.(15) 

  

1.4. Ιστορική ανασκόπηση της ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα 

Η βιολογική καλλιέργεια στην Ελλάδα, ξεκίνησε ουσιαστικά κατά την αρχή της 

δεκαετίας του ‘80. Οι πρώτοι βιολογικοί καλλιεργητές ήταν κυρίως ερασιτέχνες που 

θέλησαν να δοκιµάσουν τις διάφορες βιολογικές µεθόδους καλλιέργειας π.χ. σύµφωνα µε 

τον Steiner, Φουκουόκα κ.ά. 

Η βιολογική γεωργία πήρε εµπορικό χαρακτήρα το 1982, όταν µία ολλανδική 

εταιρία έδειξε ενδιαφέρον για παραγωγή βιολογικής σταφίδας (σουλτανίνα). Με τη 

συνεργασία του ολλανδικού οργανισµού πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων Skal, 

ξεκίνησε η µετατροπή σε βιολογικά µερικών αγροκτηµάτων του Αιγίου. 

Από το 1986, µία γερµανική εταιρία υποστήριξε την παραγωγή βιολογικών 

επιτραπεζίων ελαιών, καθώς και ελαιολάδου, για εξαγωγή. Στα χρόνια που ακολούθησαν, 

µεµονωµένοι αγρότες που εποπτεύτηκαν από ξένους φορείς πιστοποίησης και 

επιθεώρησης (Skal, εδαφολογική ένωση, Naturland), µετέτρεψαν τα αγροκτήµατά τους σε 

βιολογικά. Τα βασικά προϊόντα τους ήταν το ελαιόλαδο, νωπά φρούτα εσπεριδοειδών, 

κρασί, δηµητριακά, ακτινίδια και βαµβάκι (14)  



16 

∆εν υπάρχουν επίσηµα στοιχεία για τη βιολογική γεωργία για την περίοδο από το 

1982 ως το 1992. Σύµφωνα µε ορισµένες εκτιµήσεις, υπήρξαν περίπου 150 παραγωγοί 

καλλιεργητές µιας έκτασης 2 000 στρεµµάτων περίπου, συνολικά. 

Με τον κανονισµό της Ε. Ένωσης 2092/91, πολλοί γεωργοί µετέτρεψαν επίσηµα 

τις καλλιέργειες των αγροκτηµάτων τους σε βιολογικές. Επίσης, µετά από την εισαγωγή 

των οικονοµικών επιδοτήσεων ανά στρέµµα το 1996, µε την υιοθέτηση του κανονισµού 

της Ε.Ε. 2078/92, πραγµατοποιήθηκε µια δεύτερη επέκταση της βιολογικής γεωργίας. Η 

επέκταση αυτή συνεχίστηκε µε ετήσια ποσοστά 50-120% ως το έτος 1999-2000, κατά το 

οποίο σηµειώθηκε επιβράδυνση 20-30%. Το έτος αυτό, το ποσοστό των εκτάσεων καθώς 

και των γεωργών που ανήκουν στη βιολογική γεωργία έφτασαν το 0,6% του γενικού 

συνόλου της χώρας (33) 

 

1.5. Ο ρόλος της κανονιστικής ρύθµισης 

Με την ευκαιρία των µεταρρυθµίσεων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) 

που άρχισαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980, αναγνωρίστηκε ο θεµελιώδης ρόλος που 

θα µπορούσε να διαδραµατίσει η βιολογική λειτουργία, όσον αφορά την επίτευξη των 

αναθεωρηµένων στόχων, όπως η µείωση των πλεονασµάτων, η προώθηση των προϊόντων 

ποιότητας και η ενσωµάτωση γεωργικών πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον (17). 

Εντούτοις, για να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη των καταναλωτών στη βιολογική γεωργία, 

ήταν εµφανές ότι έπρεπε να θεσπιστεί µία αυστηρή κανονιστική ρύθµιση που να 

πλαισιώνει την παραγωγή και την πολιτική ποιότητας, καθώς και µέτρα που αποσκοπούν 

στην παρεµπόδιση δολίων απαιτήσεων όσον αφορά το βιολογικό χαρακτήρα των 

τροφίµων (24).  

Σήµερα, οι καταναλωτές επιθυµούν όλο και περισσότερο να ενηµερώνονται για τις 

µεθόδους παραγωγής των τροφίµων - «από το αγρόκτηµα στο πιάτο» - και θέλουν να 
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είναι σίγουροι ότι λαµβάνονται τα δέοντα µέτρα σε κάθε στάδιο της παραγωγής όσον 

αφορά την ασφάλεια και την ποιότητα (30). 

 

1.6. Βιολογικό προϊόν 

Τον Ιούνιο του 1991, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε τον Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 περί 

του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα 

γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής. Θεσπίζοντας τον Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 η 

Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε τη δηµιουργία ενός κοινοτικού πλαισίου το οποίο ορίζει 

λεπτοµερώς τις απαιτήσεις, προκειµένου ένα γεωργικό προϊόν ή ένα τρόφιµο να µπορεί να 

φέρει µια ένδειξη στον τρόπο βιολογικής παραγωγής. 

Πρόκειται για µια νοµοθεσία αρκετά περίπλοκη η οποία όχι µόνο καθορίζει έναν 

γεωργικό τρόπο γεωργικής παραγωγής για τα φυτά και τα ζώα, αλλά διέπει επίσης την 

επισήµανση, την µεταποίηση, την επιθεώρηση και το εµπόριο των προϊόντων της 

βιολογικής γεωργίας στο εσωτερικό της Κοινότητας καθώς και την εισαγωγή των 

προϊόντων αυτών µε προέλευση τρίτες χώρες. Ο Κανονισµός αυτός συµπληρώθηκε 

επανειληµµένα µε  τροποποιήσεις. Οι τελευταίες αλλαγές σχετικά µε τη νοµοθεσία των 

βιολογικών προϊόντων, είναι οι ακόλουθες : 

1. Σαφής διάκριση ρόλων και αρµοδιοτήτων. 

Ειδικά για τους οργανισµούς επανέρχεται η αυτονοµία στη πιστοποίηση , 

σύµφωνα µε τις<προδιαγραφές των προϊόντων. 

  Γενικά στοιχεία 

Α. Καθιερώνεται κοινός τύπος σύµβασης ώστε να είναι σαφή δικαιώµατα και 

υποχρεώσεις επιχειρηµατιών και  υποχρεώσεις επιχειρηµατιών και φορέων 

πιστοποίησης. 
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Β. Απαγορεύεται η διπλή ένταξη επιχειρηµατιών για την ίδια παραγωγική 

δραστηριότητα ,( φυτική, ζωική  ή µεταποιητική δραστηριότητα). 

Γ. Οι µεταγραφές  επιχειρηµατιών από ένα οργανισµό σε άλλο πραγµατοποιούνται 

µέσα από µια σαφή διαδικασία ώστε να υπάρχει µεταφορά του ιστορικού της 

πιστοποίησης .Σε περιπτώσεις µη εκπλήρωσης οικονοµικών υποχρεώσεων ή στις 

περιπτώσεις που το αίτηµα  υποβάλλεται για  προσχηµατικούς  λόγους (πχ . για να 

µην πραγµατοποιηθεί  ο έλεγχος ) η µεταγραφή  δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί. 

            1. ∆ιαδικασία ελένχου. Ρυθµίζονται σηµαντικά θέµατα σχετικά µε το χρόνο 

πραγµατοποίησης του αρχικού ελέγχου ( µέσα σε 60 µέρες από την υπογραφή της 

σύµβασης)  και του   χρόνου  πραγµατοποίησης του ετήσιου ελέγχου ( ώστε να 

πραγµατοποιείται  εντός της καλλιεργητικής περιόδου  ή της περιόδου εκτροφής  ή 

δραστηριότητας) 

           Προβλέπονται  επίσης αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε  ποσοστό 10% καθώς και  

εργαστηριακές  αναλύσεις  σε ποσοστό  5%. 

              1.Κοινός τύπος πιστοποιητικών. 

              Προβλέπεται σαφώς τι ακριβώς πρέπει να  αναγράφεται  πάνω σε κάθε τύπο  

πιστοποιητικού  που είναι : στοιχεία  του επιχειρηµατία , είδος  και ποικιλία των 

προϊόντων , ποσότητες , διάρκεια  ισχύος  ανάλογη της περιόδου  συγκοµιδής ή της 

διάρκειας  συντήρησης του. 

             Παρέχονται  δηλαδή περισσότερα στοιχεία  προς τον αγοραστή  ενισχύοντας   την 

αξιοπιστία  ενώ παράλληλα διευκολύνεται  και η αγορά των βιολογικών . 

            1.Πειθαρχικό σύστηµα 

            Καθιερώνεται  (ενδεικτικός ) κατάλογος µη συµµορφώσεων  και αντίστοιχων 

ποινών  που θα πρέπει  να επιβάλλονται από  τους οργανισµούς  πιστοποίησης , ώστε  να 
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υπάρχει µια αντικειµενική αλλά και ισότιµη  αντιµετώπιση  των παραβάσεων 

επιχειρηµατιών από όλους τους οργανισµούς πιστοποίησης . 

            Τροποποιήσεις κανονισµών.∆υο τροποποιήσεις  του ΚΑΝ  (ΕΟΚ)  2092/91  « 

περί  του  βιολογικού  τρόπου παραγωγής γεωργικών  προϊόντων και των σχετικών 

ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής» 

            1. κανονισµός (ΕΚ) αρθ.1991/2006 του συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 2006. 

            Ο  κανονισµός  αυτός  τροποποιεί  τα άρθρα 10, 11, και 16, καθώς και το 

παράρτηµα  ΙΙΙ τµήµα  Γ του 2092/91  . Με τις τροποποιήσεις των παραπάνω σηµείων του 

κανονισµού επιχειρείται η καλύτερη οργάνωση  του συστήµατος εισαγωγών φυτών , 

φυτικών προϊόντων , ζώων , ζωικών προϊόντων  και τροφίµων  που αποτελούνται  από 

φυτικά ή και ζωικά προϊόντα ζωοτροφών , συνθετικών ζωοτροφών και πρώτων υλών 

ζωοτροφών από τρίτες χώρες έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα  παραπάνω  εισαγόµενα 

προϊόντα τηρούν τις προϋποθέσεις  του κανονισµού  2092/91 

           2. κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 394/2007 της επιτροπής της 12ης Απριλίου 2007 

     Ο κανονισµός  αυτός τροποποιεί το τµήµα Β του παραρτήµατος Ι του 2092/91 και 

συγκεκριµένα αντικαθιστά το  σηµείο 4.4  

    Με την αντικατάσταση  αυτή τα επιτρεπόµενα  ποσοστά ζωοτροφών  µεταβατικού 

σταδίου καθορίζονται ως εξής :  

 -Έως  31/12/2008 

• Μη ιδιοπαραγόµενες  ζωοτροφές µεταβατικού σταδίου έως 50% 

• Ιδιοπαραγόµενες  ζωοτροφές µεταβατικού σταδίου έως 80%. 

 

Από 01/01/2009 

 

• Μη ιδιοπαραγόµενες   ζωοτροφές  µεταβατικού σταδίου  εώς 30% 
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• Ιδιοπαραγώµενες ζωοτροφές  µεταβατικού σταδίου  έως 60%.(28) 

 

 

 

 

1.7. Σήµανση βιολογικών προϊόντων 

             Τα βιολογικά προϊόντα διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

1. Μη µεταποιηµένα προϊόντα βιολογικής γεωργίας (νωπά), καθώς και µεταποιηµένα 

που τουλάχιστον το 95% των συστατικών τους έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τις 

αρχές της βιολογικής γεωργίας. 

      2. Μεταποιηµένα προϊόντα µε περισσότερο από 50% συστατικά βιολογικής 

προέλευσης.  

Ως προς την παραγωγή και τη διακίνηση των τροφίµων, τα βιολογικά προϊόντα 

είναι αυτά που τηρούν τους αυστηρότερους κανόνες ασφάλειας και ποιότητας. Η 

αυθεντικότητα και η ποιότητα των προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας και εκτροφής, οι 

διαδικασίες και οι πρακτικές που εφαρµόζονται διέπονται στο σύνολό τους από την 

νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ισχύει και στη χώρα µας. 

Με βάση τον σχετικό κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2092/91), η διαδικασία 

παραγωγής των προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας και εκτροφής ελέγχεται σε όλα τα 

στάδιά της µε τις αυστηρές προδιαγραφές που θέτουν οι εγκεκριµένοι αρµόδιοι εγχώριοι 

και ξένοι οργανισµοί πιστοποίησης. Οι εν λόγω οργανισµοί τελούν υπό την εποπτεία του 

Υπουργείου Γεωργίας της χώρας στην οποία ανήκουν. Στη βιολογική γεωργία ελέγχεται 

το ακριβές κτήµα στο οποίο καλλιεργήθηκε το προϊόν, ο τρόπος παραγωγής του, ο τρόπος 

µεταφοράς του και γενικά η κάθε δραστηριότητα που αφορά το προϊόν, από την σπορά ως 

την συγκοµιδή, την ενδεχόµενη µεταποίησή του και την συσκευασία του.(17) 
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Τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή  Νοµοθεσία, 

φέρουν ειδική σήµανση που αφορά το βιολογικό τρόπο παραγωγής τους. Η σήµανση 

πρέπει να περιέχει: 

 Την επωνυµία της επιχείρησης που παράγει, συσκευάζει ή εµπορεύεται το προϊόν και 

έναν συγκεκριµένο κωδικό αναγνώρισης,  

 Το όνοµα (λογότυπο) του πιστοποιητικού φορέα ο οποίος πρέπει να είναι 

αναγνωρισµένος από την αρµόδια αρχή (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων). 

 Την ένδειξη "βιολογικό", ή "βιολογικό σε µετατροπή", ανάλογα µε το στάδιο 

µετατροπής της καλλιέργειας σε βιολογική. 

Επίσης, θα πρέπει να επισηµανθεί το γεγονός ότι προϊόντα που εµφανίζονται στην 

αγορά ως "οικολογικά", "υγιεινά", "ολικής αλέσεως" κ.λ.π. δεν έχουν καµία σχέση µε τα 

πιστοποιηµένα βιολογικά προϊόντα και δεν εξασφαλίζουν καµιά εγγύηση στον 

καταναλωτή (20). 

1.8. Παραδείγµατα οικολογικής σήµανσης από διεθνώς αναγνωρισµένους φορείς 

 

Το “Οικολογικό Σήµα”

της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Το “Green Seal”

των ΗΠΑ 

 

Ο “Γαλάζιος Άγγελος”

της Γερµανίας  

Το σήµα του “Forest

Stewardship Council”

(FSC) για πιστοποιηµένη

αειφορική ξυλεία 

 

Ο “Κύκνος”

των Σκανδιναβικών χωρών  

Ο “Ενεργειακός

Αστέρας” (Energy Star)

για προϊόντα χαµηλής

ενεργειακής κατανάλωσης 
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Εκτός από τα παραπάνω σήµατα, αποδεκτά είναι και άλλα ισοδύναµα σήµατα από 

αναγνωρισµένους φορείς πιστοποίησης. 

 

 

 

 

1.9.  Εγγύηση της ποιότητας των βιολογικών προϊόντων  

Ως προς την παραγωγή και τη διακίνηση των τροφίµων, τα βιολογικά  προϊόντα 

είναι αυτά που τηρούν τους αυστηρότερους κανόνες ασφάλειας και ποιότητας. Η 

αυθεντικότητα και η ποιότητα των προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας  και εκτροφής, οι 

διαδικασίες και οι πρακτικές που εφαρµόζονται διέπονται στο σύνολό τους από την 

νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ισχύει και στη χώρα µας.  

Με βάση τους σχετικούς κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2092/91 και 

1804/99), η διαδικασία παραγωγής των προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας και 

κτηνοτροφίας ελέγχεται σε όλα τα στάδιά της µε τις αυστηρές προδιαγραφές που θέτουν 

εγκεκριµένοι αρµόδιοι εγχώριοι και ξένοι οργανισµοί πιστοποίησης. Οι εν λόγω 

οργανισµοί τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων της χώρας στην οποία ανήκουν (17). 

Στη βιολογική γεωργία ελέγχεται το ακριβές κτήµα στο οποίο  καλλιεργήθηκε το 

προϊόν, ο τρόπος παραγωγής του, ο τρόπος µεταφοράς του και γενικά η κάθε 

δραστηριότητα που αφορά το προϊόν, από την σπορά ως την συγκοµιδή, την ενδεχόµενη 

µεταποίησή του και την συσκευασία του (3). 

Η επιθεώρηση των προϊόντων βιολογικής γεωργίας καλύπτει όλα τα στάδια της 

παραγωγικής διαδικασίας, συµπεριλαµβανοµένων της αποθήκευσης, της εµπορίας και της 
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συσκευασίας. Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται τουλάχιστον µια φορά τον χρόνο, ενώ 

ταυτόχρονα γίνονται και επιτόπιοι έλεγχοι.  

 

1.10. Έλεγχος – πιστοποίηση προϊόντων βιολογικής γεωργίας 

 Με τον όρο πιστοποίηση νοείται η διαδικασία κατά την οποία αναγνωρίζεται 

επίσηµα η ικανοποίηση προδιαγεγραµµένων απαιτήσεων από κάποιο προϊόν ή διεργασία. 

Η πιστοποίηση δηλαδή, περιλαµβάνει ενέργειες κατά τις οποίες ένας ανεξάρτητος και 

αναγνωρισµένος φορέας επιβεβαιώνει ότι ένα προϊόν ή µια διαδικασία πληρούν 

συγκεκριµένες προδιαγραφές.  

 Σύµφωνα λοιπόν µε τα άρθρα 8 και 9 του Καν. (ΕΟΚ) No 2092/91 κάθε  

επιχειρηµατίας, ανεξάρτητα από το αν είναι παραγωγός, µεταποιητής ή εισαγωγέας 

γεωργικών προϊόντων, ο οποίος στο πλαίσιο µίας εµπορικής δραστηριότητας, θέτει στην 

αγορά τέτοια προϊόντα η τρόφιµα που φέρουν στην επισήµανση τους αναφορά στο 

βιολογικό τρόπο παραγωγής υποχρεούνται: 

1. Να κοινοποιεί αυτή την δραστηριότητα του στην Αρµόδια Αρχή 

του Κράτους-Μέλους και  

2. Επιπλέον να υπόκειται στο καθεστώς ελέγχου που εφαρµόζει 

το Κράτος Μέλος (17). 

Το κάθε Κράτος Μέλος έχει το δικαίωµα να επιλέξει µία ή περισσότερες  δηµόσιες 

υπηρεσίες για την άσκηση του ελέγχου ή/και να εγκρίνει ιδιωτικούς φορείς. 

Η αρµόδια Αρχή Ελέγχου που ορίζεται από το Κράτος Μέλος εξασφαλίζει την 

επαλήθευση και την αντικειµενικότητα των ελέγχων που πραγµατοποιούν οι οργανισµοί 

ελέγχου. Έτσι κανένα προϊόν βιολογικής γεωργίας δεν είναι δυνατόν να τεθεί σε εµπορία 

µε τέτοιες ενδείξεις πριν τον έλεγχο και τη σχετική πιστοποίηση. 
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Ο κοινοτικός κανονισµός παραθέτει λεπτοµερέστατα τους τρόπους διενέργειας 

του ελέγχου καθώς και τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληρούν όλοι οι επιχειρηµατίες 

και που φυσικά αφορούν τόσο τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, τις µονάδες µεταποίησης 

και συσκευασίας όσο και τους εισαγωγείς προϊόντων βιολογικής γεωργίας από Τρίτες 

Χώρες (2). 

Συνοπτικά θα αναφερθούµε σε κάθε στάδιο παραγωγής τέτοιων προϊόντων, έτσι:  

Για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, κατά την έναρξη του καθεστώτος  ελέγχου, ο 

Οργανισµός ελέγχου και ο παραγωγός καταρτίζουν µία πλήρη περιγραφή της µονάδας. 

Στην συνέχεια καθορίζουν όλα τα συγκεκριµένα µέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να 

διασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91, στο επίπεδο της 

γεωργικής εκµετάλλευσης. Όλα τα παραπάνω περιλαµβάνονται σε µία έκθεση ελέγχου 

που συνυπογράφουν τόσο ο παραγωγός όσο και ο ελεγκτής του Οργανισµού. 

Ο παραγωγός αναλαµβάνει την υποχρέωση να κοινοποιεί κάθε χρόνο και  εντός 

προθεσµίας που καθορίζει ο Οργανισµός ελέγχου, ανάλογα µε το είδος των 

καλλιεργούµενων φυτών, το λεπτοµερές πρόγραµµα παραγωγής των φυτικών προϊόντων 

ανά αγροτεµάχιο. Επίσης οφείλει να τηρεί λογιστικά βιβλία όπου καταχωρούνται οι 

αγορές πρώτων υλών που χρησιµοποιεί στην παραγωγή καθώς και οι πωλήσεις των 

παραγοµένων προϊόντων. Στα εν λόγω λογιστικά βιβλία καταχωρούνται µε σαφήνεια και 

ακρίβεια οι ποσότητες, η ακριβής περιγραφή, η προέλευση και ο προορισµός των 

προαναφερθέντων προϊόντων και πρώτων υλών. Ο παραγωγός οφείλει να παρέχει στον 

ελέγχοντα ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους που αφορούν την γεωργική εκµε-

τάλλευση, στα τηρούµενα λογιστικά βιβλία καθώς και στο ηµερολόγιο όπου 

καταχωρούνται όλες οι καλλιεργητικές εργασίες ανά καλλιέργεια και αγροτεµάχιο (25). 

Ο Οργανισµός ελέγχου αναλαµβάνει την υποχρέωση να πραγµατοποιηθεί  

τουλάχιστον άπαξ του έτους µία πλήρη επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της µονάδας, 
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έλεγχο στα τηρούµενα στοιχεία και να διενεργεί δειγµατοληψίες για την ανίχνευση 

απαγορευµένων προϊόντων στα πλαίσια του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 (17). 

Εκτός της προαναφερθείσας επιθεώρησης ο Οργανισµός µπορεί να πραγµατοποιεί 

και αιφνιδιαστικές επισκέψεις. Μετά το πέρας κάθε επιθεώρησης συντάσσεται έκθεση 

επιθεώρησης που συνυπογράφουν τόσο ο ελεγκτής όσο και ο ελεγχόµενος. 

Σε περίπτωση που στην ίδια γεωργική εκµετάλλευση εφαρµόζονται µία  βιολογική 

µέθοδος παραγωγής και µία συµβατική µέθοδος (µε χηµικά) παραγωγής, υπάρχει 

υποχρέωση για σαφή διαχωρισµό των αγροτεµαχίων και των χώρων αποθήκευσης των 

προϊόντων των δύο διαφορετικών µορφών παραγωγής. Όµως δεν είναι δυνατόν να 

καλλιεργούνται µε τα δύο συστήµατα παραγωγής οι ίδιες ακριβώς ποικιλίες φυτικών 

προϊόντων. Ο έλεγχος θα διενεργείται στο σύνολο της γεωργικής εκµετάλλευσης και θα 

αφορά συνεπώς και το τµήµα της εκµετάλλευσης στο οποίο ασκείται η συµβατική 

µέθοδος παραγωγής(25). 

Για τις µονάδες συσκευασίας και µεταποίησης των προϊόντων βιολογικής γεωρ-

γίας ισχύουν οι ίδιοι κανόνες εντοπισµού, παρακολούθησης και τήρησης λογιστικών 

στοιχείων. Αυτά τα λογιστικά στοιχεία τηρούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν 

στον Οργανισµό ελέγχου να επαληθεύει την φύση και την προέλευση των 

χρησιµοποιούµενων προϊόντων καθώς και το αποτέλεσµα της διαδικασίας µεταποίησης. 

Εάν σε µία µονάδα µεταποίησης προβλέπεται και µία δραστηριότητα µεταποίησης 

συµβατικών γεωργικών προϊόντων, τότε είναι υποχρεωτική η αποθήκευση σε χωριστούς 

χώρους και η βιοµηχανική διαδικασία πρέπει να πραγµατοποιείται σε διαφορετικές 

πλήρεις αλυσίδες επεξεργασίας ή η παραγωγή των «βιολογικών» προϊόντων δεν 

συµπίπτει χρονικά µε αυτήν των συµβατικών προϊόντων. Εφόσον η βιολογική παραγωγή 

προϊόντων δεν πραγµατοποιείται συχνά θα πρέπει ο Οργανισµός ελέγχου να το γνωρίζει 

εκ των προτέρων και να ειδοποιείται εντός προθεσµίας που καθορίζει αυτός και φυσικά 
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θα πρέπει να έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να γίνεται σαφής διαχωρισµός 

των διαφόρων παρτίδων προϊόντων και να αποκλείεται το ενδεχόµενο ανάµειξης 

βιολογικών και συµβατικών προϊόντων (22). 

Για τους εισαγωγείς προϊόντων βιολογικής γεωργίας από χώρες εκτός Ε.Ε.,  τα 

µέτρα που προβλέπονται στο πλαίσιο του καθεστώτος ελέγχου αποσκοπούν στο να 

εξασφαλισθεί η επιτήρηση της διακίνησης των εισαγοµένων προϊόντων για κάθε παρτίδα 

χωριστά, ιδίως µε την παροχή πληροφοριών που αφορούν την φύση, την προέλευση και 

την ποιότητα της παρτίδας. Πρέπει επίσης να τίθενται στην διάθεση του Οργανισµού 

ελέγχου τα στοιχεία που αφορούν την µεταφορά και του παραλήπτη των προϊόντων.  

Σε περίπτωση διαπίστωσης µίας παρατυπίας εκ µέρους του ελεγχόµενου  

επιχειρηµατία, ο Οργανισµός ελέγχου οφείλει να αφαιρεί τις ενδείξεις που αναφέρονται 

στο Βιολογικό τρόπο παραγωγής για το σύνολο της παραγωγής ή για την 

αµφισβητούµενη παρτίδα. Εάν διαπιστωθεί µία σαφής παράβαση η οποία έχει 

παρατεταµένες επιπτώσεις, αφαιρείται από τον επιχειρηµατία το δικαίωµα να παράγει 

ή/και να θέτει σε εµπορία προϊόντα µε ενδείξεις που αναφέρονται στον βιολογικό τρόπο 

παραγωγής, για µία συγκεκριµένη περίοδο ή οριστικά, πέραν όλων των άλλων ποινών που 

προβλέπονται σε Εθνικό ή Κοινοτικό Επίπεδο, σε συνεργασία πάντοτε µε την Αρµόδια 

Ελέγχουσα Αρχή του Κράτους Μέλους (25). 

 

1.11. Οργάνωση του συστήµατος ελέγχου στην Ελλάδα 

Όσον αφορά την χώρα µας, όλα ξεκίνησαν µετά την ψήφιση του Κοινοτικού   

Κανονισµού, δεδοµένου ότι η Βιολογική γεωργία δεν ήταν ευρέως γνωστή στην Ελλάδα 

εκτός από τις περιπτώσεις ολίγων ανήσυχων παραγωγών που ερασιτεχνικά ασχολούνταν 

µε αυτή, για ιδεολογικούς, κυρίως λόγους. 
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Έτσι για την αντιµετώπιση των αναγκών που προέκυψαν για την εφαρµογή του 

Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 το Υπουργείο Γεωργίας (νυν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων) προχώρησε στις παρακάτω ρυθµίσεις: 

1. ∆ηµιούργησε το Γραφείο Βιολογικών Προϊόντων που ορίσθηκε ως η αρµόδια 

Υπηρεσία για την επίβλεψη του Συστήµατος Ελέγχου, ενώ αυτή η υπηρεσιακή µονάδα 

κατέστη υπόλογη έναντι των υποχρεώσεων προς την Commission που απορρέουν από 

την εφαρµογή της Κοινοτικής νοµοθεσίας.  

2. Συγκρότησε την Επιτροπή Βιολογικών Προϊόντων που συνεπικουρούσε το 

Γραφείο Βιολογικών Προϊόντων σε θέµατα: 

• Καθορισµού προδιαγραφών έγκρισης των ιδιωτικών Οργανισµών ελέγχου.  

• Γνωµοδότησης προς τον Υπουργό Γεωργίας σχετικά µε την έγκριση αυτών 

των Οργανισµών.  

• Επιβολής κυρώσεων στους Οργανισµούς Ελέγχου και σε δεύτερο βαθµό 

στους παραγωγούς καθώς και άλλες δραστηριότητες. 

3. Εξέδωσε την υπ' αριθµ. 315705/17-2-95 κοινή Υπουργική Απόφαση των 

Υπουργών Γεωργίας και Εθνικής Οικονοµίας που είναι µία απόφαση που 

ρυθµίζει θέµατα όπως 

• την εγκαθίδρυση του Εθνικού Συστήµατος Ελέγχου 

• προδιαγραφές που θα πρέπει να έχουν οι προς έγκριση ιδιωτικοί 

Οργανισµοί Ελέγχου 

• υποχρεώσεις των ελεγχοµένων 

• προστασία του όρου «Βιολογικό»  

• ρυθµίσεις σχετικά µε την χορήγηση της άδειας εισαγωγής βιολογικών 

προϊόντων από τρίτες χώρες 

• κυρώσεις στις περιπτώσεις διαπίστωσης παρατυπιών τόσο στους επιχειρηµατίες 
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όσο και στους Οργανισµούς Ελέγχου. 

4. Με βάσει τα παραπάνω, έκανε δεκτές τις αιτήσεις που υπέβαλλαν οι παρακάτω 

Οργανισµοί Ελέγχου και Πιστοποίησης:  

α) ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε. β) «∆ΗΩ» γ) «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ» Ε.Π.Ε. δ) Qways – ∆ιαδροµές 

Ποιότητας Α.Ε.  

5. Ψηφίστηκε από την Βουλή ο νόµος 2332/95 που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α/181/31-8-

95 µε τον οποίο προβλέπεται η σύσταση ενός νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου 

αναγόµενο στο δηµόσιο τοµέα µε την επωνυµία «Οργανισµός Επίβλεψης Γεωργικών 

Προϊόντων», ο οποίος έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και τελεί υπό τον 

έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (17). 

Όλοι οι προαναφερόµενοι οργανισµοί έχουν δικαιοδοσία ελέγχου σε ολόκληρη 

την επικράτεια, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στον καλλιεργητή, οπουδήποτε και αν 

βρίσκεται, να επιλέξει τον οργανισµό που θα τον ελέγξει.  

Σε περίπτωση που κάποιος εκ των οργανισµών διαπιστώσει παράβαση, δεν 

χορηγεί πιστοποιητικό και έτσι µπορεί να διακόψει αυτόµατα τη συνεργασία µε τον 

συγκεκριµένο καλλιεργητή.  

 

ΚΑΝ. (ΕΟΚ) 2092/91 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ (άρθρα 8 και 9) 

Ο έλεγχος γίνεται σε όλα τα στάδια που αφορούν την παραγωγή, µεταποίηση και εµπορία. 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου και µέτρα ασφάλειας που πρέπει να ληφθούν στο 

πλαίσιο του καθεστώτος ελέγχου αφορούν:  

α. Τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις που παράγουν φυτά και φυτικά προϊόντα.  

β. Τις µονάδες µεταποίησης και συσκευασίας φυτικών προϊόντων και ειδών διατροφής.  
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γ. Τους εισαγωγείς φυτικών προϊόντων και ειδών διατροφής.  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 

1) Κοινοποιεί την δραστηριότητα του στην Αρµόδια Αρχή του Κράτους Μέλους

(∆/νσεις Γεωργίας  Γραφείο Βιολογικών Προϊόντων 

2) Υποβολή της εκµετάλλευσης στο καθεστώς ελέγχου (= Εγκεκριµένοι Οργανισµοί 

Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων). 

Σκοπός αυτού του Οργανισµού ο οποίος λειτουργεί χάριν του δηµοσίου 

συµφέροντος είναι η προαγωγή και η προστασία της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων 

καθώς και η προστασία προέλευσης τους µε κάθε πρόσφορο τρόπο και µέθοδο (30). 

Στις αρµοδιότητες του περιλαµβάνονται εκτός των άλλων και: 

 Ο έλεγχος, η επίβλεψη, η προστασία και η πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων 

που έχουν παραχθεί µε βιολογικό τρόπο, ή είναι Προστατευοµένων Ονοµασιών 

Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευοµένων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ) και Νέων 

Τροφίµων (Novel Foods).  

 Η τήρηση µητρώων Οργανισµών, επιθεωρητών προϊόντων κ.λπ. 

 

1.12. Εγκεκριµένοι οργανισµοί ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής 

γεωργίας στην Ελλάδα 

1. ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε. (πρώην Σ.Ο.Γ.Ε.- Σύλλογος Οικολογικής Γεωργίας Ελλάδας) 

Κοδριγκτώνος 11Β, 10434, Αθήνα 

Τηλ.: 210-8211940, Fax: 210-8211015 

 e-mail: biohellas@yahoo.gr ,  website: http://www.bio-hellas.gr 

2. ∆ΗΩ  
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Αριστοτέλους 38, 10433 Αθήνα  

Τηλ.: 210-8224384, Fax: 210- 8218117  

e-mail: info@dionet.gr ,  website: http://www.dionet.gr 

3. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ Ε.Π.Ε  

Ν.Πλαστήρα 24, Αλεξάνδρεια Ηµαθίας 

Τηλ./Fax: 2333-24440  e-mail: fysicert@acn.gr 

4. QWays – ∆ιαδροµές Ποιότητας Α.Ε. 

∆ηµοκρατίας 8, Μελίσσια, 15127, Αθήνα 

Τηλ.: 210-6130070, Fax: 210- 6136071 

e-mail: info@qways.gr ,  website: http://www.qways.gr 

Με βάση το παρακάτω πλαίσιο, σήµερα λειτουργούν στην Ελλάδα τέσσερις 

ιδιωτικοί Οργανισµοί Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων µε τις 

επωνυµίες «ΒΙΟΕΛΛΑΣ», ανώνυµη εταιρεία που λειτουργεί µε αυτό το όνοµα από το 

2001, ενώ το ιστορικό της ως φορέας πιστοποίησης ξεκινά από την έγκριση της το 1993 

ως «Σ.Ο.Γ.Ε.» (Σύλλογος Οικολογικής Γεωργίας Ελλάδας), «∆ΗΩ»,  η «Φυσιολογική», 

και η QWays – ∆ιαδροµές Ποιότητας Α.Ε. οι οποίες ασκούν τεχνικούς ελέγχους και 

παρέχουν πιστοποίηση στο σύνολο των Ελλήνων βιοκαλλιεργητών. Η «∆ΗΩ» αποτελεί 

µε µεγάλη διαφορά τον σηµαντικότερο ελληνικό πιστοποιητικό οργανισµό, αφού το 1994 

έλεγχε το 90%, το 1995 το 81% και το 1997 και 1998 το 65% ενώ το 2005 έχει πέσει 

πλέον στο 47% όλων των βιοκαλλιεργητών. Η ΒΙΟΕΛΛΑΣ, παρά τη σταδιακή επέκταση 

του ρόλου της, έλεγχε το 1997 µόνο το 1/3 των βιοκαλλιεργητών ενώ το 2005 φτάνει να 

ελέγχει το 43,8%, ενώ η «Φυσιολογική» δραστηριοποιείται στις περιοχές της Κεντρικής 

και ∆υτικής Μακεδονίας, ελέγχοντας σταθερά το 2,5% και φτάνει σήµερα να ελέγχει το 

8,85% των εγχώριων βιοκαλλιεργητών (35). 
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Εικ. 1.1.: Το νέο θεσµικό πλαίσιο ελέγχου 

Πηγή: Agrocert 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ  ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

2.1. Θρεπτική αξία βιολογικών τροφίµων σε σχέση µε τα συµβατικά 

 Αρκετές µελέτες τα τελευταία χρόνια έχουν πραγµατοποιηθεί µε σκοπό να 

συγκρίνουν την διατροφική αξία των βιολογικών προϊόντων µε τα συµβατικά . η 

πειραµατική δυσκολία αυτών των εργασιών βρίσκεται κυρίως στο ότι τα συστατικά τα 

οποία εξετάζονται επηρεάζονται απο πολλούς παράγοντες (Κλίµα ,ποικιλία, έδαφος κ.λ.π) 

Για τους παραπάνω λόγους τα αποτελέσµατα τέτοιων ερευνών γίνονται µε επιφύλαξη 

αποδεκτά απο την επιστηµονική κοινότητα. Ωστόσο δε παύουν να αποτελούν ενδείξεις 

για τη διατροφική ανωτερότητα των βιολογικών προϊόντων. 

           Οι υποστηρικτές των βιολογικών τροφίµων σηµειώνουν ότι, ακόµη και αν δεν έχει 

διευκρινιστεί επιστηµονικώς αν αυτά είναι τελικώς πιο θρεπτικά από τα συµβατικά, δεν 

µπορεί να είναι σε καµιά περίπτωση λιγότερο ασφαλή, αφού καλλιεργούνται χωρίς την 

προσθήκη χηµικών ουσιών και τυποποιούνται χωρίς συντηρητικά (31). Υπάρχουν όµως 

περπτώσεις (πολύ σπάνιες) κατά τις οποίες ανιχνεύονται υψηλές συγκεντρώσεις 

φυτοφαρµάκων και σε προιοντα που προοριζονται να κυλοφορησουν σαν  στα βιολογικά 

προϊόντα. Αν εξαιρέσουµε την περίπτωση του δόλου από επιτήδεια άτοµα, η αιτία αυτού 

δεν βρίσκεται στο σύστηµα της παραγωγής, αλλά σε κάποιον άλλο παράγοντα 

(π.χ.ψεκασµό αέρος σε συµβατικά κτήµατα, ισχυρός άνεµος την ώρα του ψεκασµού απο 

συµβατικούς παράγοντες κ.τ.λ.)(26)  
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           ∆ιάφοροι επιστήµονες έχουν διεξάγει έρευνες όσον αφορά την θρεπτική αξία 

βιολογικών τροφίµων σε σχέση µε τα συµβατικά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό. Τα κυριότερα συµπεράσµατα είναι τα εξής: 

• Σύµφωνα µε µελέτη που παρουσιάστηκε το 2001 από τον Heaton στην Αγγλία 

υπάρχει υψηλότερη συγκέντρωση σε βιταµίνη C της πατάτας και των φυλλωδών 

λαχανικών τα οποία έχουν καλλιεργηθεί µε βιολογική γεωργία. Πέραν της βιταµίνης 

C, περιέχουν αυξηµένη συγκέντρωση και σε κάποια απαραίτητα ανόργανα στοιχεία 

όπως ασβέστιο, µαγνήσιο, σίδηρο και χρώµιο (7).  

• Σχετικά µε τη περιεκτικότητα σε ανόργανα θρεπτικά συστατικά (π.χ. κάλιο, µαγνήσιο, 

ασβέστιο, βιταµίνες κ.τ.λ.) αναµένεται τις περισσότερες των περιπτώσεων τα 

προϊόντα της βιολογικής παραγωγής να υπερέχουν των αντίστοιχων της συµβατικής 

γιατί αυτά περιέχουν λιγότερο νερό, γεγονός που συνεπάγεται µε τη σειρά του 

υψηλότερο ποσοστό σε στερεά υλικά και µεταλλικά άλατα. 

• Ερευνητές στι πανεπιστήµιο του Rutgers, µελέτησαν τη θρεπτική αξία στα µέταλλα 

των συµβατικών και των βιολογικών τροφίµων και ανακάλυψαν οτι κατά µέσο όρο 

τα τρόφιµα βιολογικής παραγωγής έχουν κατά 87% µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε 

µαγνήσιο, κάλιο, µαγγάνιο, σίδηρο και χαλκό. Οι βιολογικές ντοµάτες βρέθηκε ότι 

περιείχαν κατά 500% περισσότερο ασβέστιο απο τις συµβατικές  ντοµάτες.(5) 

• Το ύψος της συγκέντρωσης διαφόρων µεταλλικών στοιχείων και ιχνοστοιχείων 

(κάλιο, φώσφορος, ασβέστιο, σίδηρος, χαλκός κ.ά.) καθώς και βιταµινών δεν 

καθορίζεται µόνο από τον τύπο της καλλιέργειας, αλλά και από άλλους παράγοντες, 

όπως είναι η χρησιµοποιούµενη ποικιλία, ο τύπος του εδάφους, το κλίµα και ο αέρας 

της περιοχής (21). Η σύγκριση των δύο αυτών κατηγοριών προϊόντων είναι δύσκολη 

αφού έχουµε να κάνουµε µε πολυµεταβλητές. Οι επιστήµονες ωστόσο 
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επαναλαµβάνουν σε κάθε ευκαιρία ότι χρειάζεται ακόµα περισσότερη έρευνα για να 

καταλήξουµε σε ασφαλή συµπεράσµατα. 

•  Η πρωτεΐνη των βιολογικών φρούτων και λαχανικών είναι υψηλότερης βιολογικής 

αξίας. Στο θέµα της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες υπερτερούν τα συµβατικά 

δηµητριακά που έχουν καλλιεργηθεί µε προσθήκη αζωτούχων λιπασµάτων. Ενώ, σε 

ό,τι αφορά την περιεκτικότητα σε βασικά αµινοξέα, η ζυγαριά κλίνει προς τη µεριά 

των βιολογικών (25).  

• Φρούτα και λαχανικά της βιολογικής γεωργίας διακρίνονται απο υψηλότερα ποσοστά 

διαλυτών στερεών, και είναι αυτό το χαρακτηριστικό που κατά κύριο λόγο 

δικαιολογεί την παρατηρούµενη αυξηµένη περιεκτικότητα τους σε θρεπτικά 

συστατικά.(9) 

• Στις βιολογικές κτηνοτροφικές φάρµες δεν χορηγούνται αντιβιοτικά ή ορµόνες στα 

ζώα, τα οποία, άλλωστε, τρέφονται µόνο µε ελεγµένες βιολογικές τροφές υψηλής 

ποιότητας, και βόσκουν ελεύθερα 187 ηµέρες το χρόνο (16) . 

           Όσον αφορά τη ποιότητα τα βιολογικά τρόφιµα έχουν συχνά κατηγορηθεί για τις 

υψηλές σε σχέση µε τα συµβατικά τιµές τους, οι οποίες προκύπτουν κυρίως λόγω της 

µεγαλύτερης διάρκειας του σταδίου παραγωγής, του πολύ µικρού χρόνου ζωής τους και 

του υψηλού κόστους συντήρησης που απαιτούν (30).  

          Τα βιολογικά προϊόντα τέλος, ελέγχονται, παράγονται και πιστοποιούνται 

σύµφωνα µε τις αυστηρότερες προδιαγραφές της Ε.Ε. από εγκεκριµένους οργανισµούς, 

που δίνουν τη σφραγίδα τους µόνο στα γνήσια βιολογικά προϊόντα και είναι ιδανική 

λύση για όσους ψάχνουν ποιότητα στη διατροφή τους (24) 

Η επιλογή ανάµεσα στην αγορά βιολογικών και στην αγορά µη βιολογικών 

προϊόντων ανήκει πάντα στον καταναλωτή, ο οποίος οφείλει να ενηµερώνεται, να κρίνει 

και να αποφασίζει (30) 
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Πίνακας 2.1.: Σύγκριση βιολογικών προϊόντων µε µη βιολογικά προϊόντα, σχετικά µε 

την περιεκτικότητά τους σε θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία 

 Φώσφορος Ασβέστιο Μαγνήσιο Κάλιο Σίδηρος

Φασόλια Βιολογικά 0,36 40,5 60,2 99,7 227 

Φασόλια µη Βιολογικά 0,22 15,5 14,8 29,1 10 

Λάχανα Βιολογικά 0,38 60,1 43,6 148,3 94 

Λάχανα µη Βιολογικά 0,18 17,5 13,6 33,7 20 

Μαρούλια Βιολογικά 0,43 71,1 49,3 176,5 516 

Μαρούλια µη Βιολογικά 0,22 16,1 13,1 53,7 9 

Ντοµάτα Βιολογική 0,35 23,2 59,2 148,3 1938 

Ντοµάτα µη Βιολογική 0,16 4,5 4,5 58,8 1 

Σπανάκι Βιολογικό 0,52 96,1 203,9 237,1 1584 

Σπανάκι µη Βιολογικό 0,27 47,5 46,9 84,6 19 

Πηγή: Οργανισµοί πιστοποίησης και επιθεώρησης ∆ΗΩ και ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ  

 

 

 

 

2.2. Πειράµατα σε ποντίκια 

        Πρόσφατα, ερευνητική οµάδα αποτελούµενη απο τους Charlotte Lauridsen, Henry 

Jorgensen, Ulrish Halekoh, Lars Porskjaer Christensen, καθώς και τον Kirsten Brandt τηε 

Γεωπονικής Σχολής του Νιούκαστλ, προχώρησαν στη πειραµατική µελέτη των 

αποτελεσµάτων που είχε η διατροφή µε βιολογικά και συµβατικά τρόφιµα σε 

πειραµατόζωα (ποντίκια). 
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         Στο πείραµά τους οι επιστήµονες χρησιµοποίησαν τρεις οµάδες ποντικιών, που 

τρέφονταν µε πατάτες, καρότα, µήλα, µπιζέλια και λάχανα καλλιεργηµένα α)συµβατικά, 

β)βιολογικά και γ) µια ενδιάµεση οµάδα µε χαµηλές εισροές (που όµως περιελάµβανε 

λιπάσµατα και φυτοφάρµακα). Η κατάσταση της υγείας των ποντικών µετρήθηκε µε βάση 

την εκµετάλλευση των θρεπτικών συστατικών απο τον οργανισµό τους, τη λειτουργία των 

οργάνων του σώµατος και τη φυσική τους δραστηριότητα. Στο τέλος του πειράµατος 

λήφθηκαν δείγµατα ιστών και αίµατος προς εξέταση της ανοσοποιητικής λειτουργίας, του 

επιπέδου των αντιοξειδωτικών και του θρεπτικού επιπέδου. 

        Τα αποτελέσµατα του πειράµατος έδειξαν πως η ανοσοποιητική λειτουργία του 

οργανισµού των ποντικών που τρέφονταν βιολογικά, καθώς και εκείνων που λάµβαναν 

την «ενδιάµεση» δίαιτα µε χαµηλές εισροές ήταν καλύτερη απο εκείνη των ποντικών που 

διατρέφονταν µε συµβατικά τρόφιµα – κάτι για το οποίο οι επιστήµονες δεν έχουν ακόµη 

επαρκή εξήγηση. 

        Παράλληλα, οι διαφορές των τριών οµάδων σχετικά µε την απορρόφηση θερµίδων 

ήταν ελάχιστες, η αύξηση του βάρους τους µικρή, αν και σε εκείνη την οµάδα που 

λάµβανε βιολογική δίαιτα ήταν ακόµη µικρότερη και είχε λιγότερους λιπώδεις ιστούς. 

Ακόµη, παρατηρήθηκε πώς, κατά τη διάρκεια των ωρών ύπνου, τα άτοµα της οµάδας 

βιολογικής διατροφής ξεκουράζονταν καλύτερα απο τα υπόλοιπα. Τέλος, µια ακόµη 

παρατήρηση αφορά την περιεκτικότητα του αίµατος σε βιταµίνη Ε, που βρέθηκε 

υψηλότερη στα ποντίκια αυτής της οµάδας. 

        Παρά ταύτα, οι διαφορές που παρατηρήθηκαν, ανάµεσα στις τρεις οµάδες, στα 

περισσότερα σηµεία όπου εστίαζε η έρευνα, ήταν µηδαµινές. Όπου όµως παρατηρήθηκαν 

διαφορές, εξηγούν οι επιστήµονες, αυτές εµφανίζονταν προς όφελος της υγείας των 

ατόµων που ακολουθούσαν βιολογική δίαιτα. 
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          Βεβαίως, καταλήγουν οι ερευνητές, τα συµπεράσµατα του πειράµατος δεν µπορούν 

να προεκταθούν άµεσα σε ότι αφορά την ανθρώπινη υγεία. (11) 

 

 

2.3.Γεύση βιολογικών τροφίµων 

          Σε έρευνα που διεξήχθη (fillion & Araci , 2002) τέθηκε το ερώτηµα αν τα βιολογικά 

προϊόντα έχουν διαφορετική γεύση και αν ναι, είναι αυτή καλύτερη. Για τη διεξαγωγή της 

µελέτης συγκρίθηκαν προϊόντα όπως ο χυµός πορτοκαλιού και το πλήρες γάλα. Έµπειροι 

δοκιµαστές κλήθηκαν να σχολιάσουν την εµφάνιση, το άρωµα, τη γεύση, την αίσθηση 

στο στόµα και την αίσθηση µετά τη κατανάλωση. Προέκυψε οτι οι βιολογικοί χυµοί 

πορτοκάλι είχαν όντως διαφορετική γεύση και µάλιστα καλύτερη απο τους συµβατικούς. 

∆ε φάνηκε όµως να ισχύει το ίδιο και για το γάλα µιας και δεν υπήρξαν αξιοσηµείωτες  

διαφορές ανάµεσα στα δυο είδη. 

          Σε άλλη µελέτη όπου συγκρίθηκαν µήλα της ποικιλία Golden Delicious, βρέθηκε 

οτι υπήρχε διαφορά στη γεύση και την αίσθηση που αφήνουν τα δυο είδη µήλων 

(βιολογικά  και µη) µε τα βιολογικά να υπερέχουν έναντι των συµβατικών. Οι ντοµάτες 

βιολογικής καλλιέργειας επίσης φαίνεται  να είναι πιο γλυκές στη γεύση, ενώ η γεύση των 

βιολογικών καρότων χαρακτηρίζεται ως πιο αυθεντική απο αυτή των συµβατικών (4) 

 

 

 

2.4 Τι πρέπει να προσέχουµε όταν αγοράζουµε βιολογικά τρόφιµα 

  Όταν αγοράζουµε βιολογικά προϊόντα πρέπει: 

• Όλα τα βιολογικά προϊόντα να είναι συσκευασµένα και να διαθέτουν την ένδειξη ότι 

αποτελούν προϊόντα βιολογικής γεωργίας. 
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• Η πιστοποίηση ενός προϊόντος να µην ισχύει για αόριστο χρονικό διάστηµα. Ισχύει για 

συγκεκριµένο. 

• Τα βιολογικά φρούτα και λαχανικά να πωλούνται µόνο στην εποχή τους. 

• Τα βιολογικά τρόφιµα να µη πωλούνται χύµα, εκτός και αν αγοράζονται από το κτήµα 

του παραγωγού (25). 

• Να γίνεται αυστηρή σύγκριση των τιµών πριν προχωρήσουµε στην αγορά ενός 

προϊόντος (30). ∆εν είναι απαραίτητο ένα βιολογικό προϊόν να είναι ακριβότερο από 

ένα συµβατικό. Τι περισσότερες φορές γίνεται αυτό, ωστόσο δεν είναι κανόνας. Και 

σίγουρα οι διαφορές στις τιµές δεν είναι της τάξεως του 100% ή του 150% όπως 

ακούγεται. Υπάρχουν στην αγορά οικολογικά προϊόντα που είναι φθηνότερα από τα 

αντίστοιχα συµβατικά.  

        Ένα ακόµη σηµαντικό χαρακτηριστικό των βιολογικών προϊόντων είναι η 

ιχνηλασιµότητά τους, το γεγονός δηλαδή ότι ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να 

γνωρίζει λεπτοµερώς όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης των 

προϊόντων που αγοράζει. 
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                                          ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

3.1. Γενικά  

Στην Ελλάδα ο κλάδος της βιολογικής γεωργίας συµπληρώνει ήδη τη  δεύτερη 

δεκαετία του. Με βάση τα διαθέσιµα στατιστικά δεδοµένα (τα οποία προς το παρόν 

περιλαµβάνουν µόνο ένα ετήσιο µητρώο Ελλήνων βιοκαλλιεργητών και τις 

καλλιεργούµενες κατά περιφέρεια και κατά καλλιέργεια εκτάσεις), ως γνωρίσµατα του 

κλάδου των βιοκαλλιεργητών θα µπορούσαν να προσδιοριστούν τα εξής: 

 έντονα αυξητική τάση των καλλιεργούµενων εκτάσεων, 

 χαρακτηριστική γεωγραφική ανισοκατανοµή των βιολογικά καλλιεργούµενων 

εκµεταλλεύσεων, και 

 περιορισµένη σε παραγόµενα προϊόντα σύνθεση της συνολικής βιολογικής 

παραγωγής. 

Γεωγραφικά, η έως τώρα εξάπλωση των βιοκαλλιεργειών παρουσιάζει έντονη 

ανισοκατανοµή. Περιορίζεται σε λίγες σχετικά περιφέρειες και χαρακτηρίζεται από 

«θύλακες» βιοκαλλιεργητών σε µικρό αριθµό νοµών µέσα στις περιφέρειες αυτές (25) 

 

3.2. ∆ίκτυο βιολογικών προϊόντων 

Εξετάζοντας την έκταση που καταλαµβάνουν οι βιοκαλλιέργειες σε σχέση µε την 

συνολικά καλλιεργούµενη έκταση της χώρας µας φαίνεται ότι αυτές καλύπτουν µόλις το 

0,7%. Όσον αφορά τα είδη των καλλιεργειών όπου εφαρµόζεται η βιολογική καλλιέργεια 

εντυπωσιακή είναι η ανισοκατανοµή η οποία παρατηρείται µεταξύ των καλλιεργούµενων 

προϊόντων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ειδικά η καλλιέργεια της ελιάς καλύπτει το 50 



40 

περίπου των συνολικών εκτάσεων των βιοκαλλιεργειών, ενώ ακολουθούν τα σιτηρά µε 

ποσοστό 13%, το αµπέλι µε 8,5% και τα εσπεριδοειδή µε 6,5% .(34) ∆ιαπιστώνεται  ότι η 

παρατηρούµενη µαζική είσοδος παραγωγών στο σύστηµα της βιολογικής γεωργίας µετά 

το 1995 σχετίζεται άµεσα µε την ενεργοποίηση της  χρηµατικής ενίσχυσης προς τους 

βιοκαλλιεργητές στο πλαίσιο του Καν. Ε.Ε. 2078/92. Η γεωγραφική ανισοκατανοµή της 

βιολογικής καλλιέργειας µπορεί να αποδοθεί τόσο σε λόγους συγκυρίας (η Πελοπόννησος 

είναι η περιοχή όπου δραστηριοποιήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980 οι πρώτοι, 

αλλοδαποί έµποροι / καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων) όσο και στο εγχώριο, 

ανεπαρκές θεσµικό πλαίσιο: Πράγµατι, η παντελής έλλειψη συστηµατικών µηχανισµών 

διάδοσης βιολογικών µεθόδων καλλιέργειας φαίνεται απο το γεγονός ότι ο βιολογικός 

τρόπος παραγωγής δεν εµφανίζει ιδιαίτερες τάσεις γεωγραφικής εξάπλωσης .(29) 

Οι σηµαντικότεροι «θύλακες» βιοκαλλιεργητών παραµένουν στις γεωγραφικές 

περιοχές όπου: α) είτε οι βιολογικές τεχνικές καλλιέργειας εµφανίστηκαν πρωταρχικά 

(Πελοπόννησος), β) είτε τοπικές πρωτοβουλίες (επιστηµονικών φορέων ή καινοτόµων 

παραγωγών) ανέπτυξαν οµάδες βιοκαλλιεργητών (Κρήτη). Αντίθετα, διαπιστώνεται ότι 

σε γεωγραφικές περιοχές όπως η Ήπειρος ή τα νησιά του Αιγαίου τις οποίες  αφορά το 

αναπτυξιακό περιεχόµενο του Καν. Ε.Ε. 2078/92 και στις οποίες δεν υπήρξαν οι 

προαναφερόµενες συγκυρίες, η βιοκαλλιέργεια παραµένει περιορισµένη ή και ανύπαρκτη, 

παρά την εισαγωγή νέων  βιοκαλλιεργητών µετά το 1997. 

Οι βασικές βιοκαλλιέργειες εξαρτώνται, από την ύπαρξη ικανοποιητικών 

επιδοτήσεων του Καν. Ε.Ε. 2078/92, την ύπαρξη ικανοποιητικής (ή µη) βιολογικής 

τεχνογνωσίας, και πρωταρχικά από την ύπαρξη διεξόδων στην εµπορία τους, κυρίως 

µέσω εξαγωγών, οι οποίες επιτρέπουν παράλληλα την εξασφάλιση υψηλότερων τιµών 

παραγωγού. Στην περίπτωση της αµπελοκαλλιέργειας, το βιολογικά παραγόµενο κρασί 

δείχνει να αποκτά, εκτός από τις εξαγωγές, και µια εγχώρια αγορά, καθώς αρκετές 
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επώνυµες ελληνικές οινοποιίες εισέρχονται στον κλάδο της βιολογικής 

αµπελοκαλλιέργειας και διαθέτουν στην Ελλάδα περίπου το 1/3 της παραγόµενης 

ποσότητας (29) 
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∆ιάγραµµα 3: Παραγωγή βιολογικών προϊόντων ανά νοµό 

ΛΑ∆Ι 

-ΟΣΠΡΙΑ 

-ΣΙΤΗΡΑ 

-ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

-ΜΗΛΑ 

-ΑΧΛΑ∆ΙΑ 

-ΣΙΤΗΡΑ 

-ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

-ΚΕΡΑΣΙΑ 

-ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ 

-ΑΧΛΑ∆ΙΑ 

-ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 

-ΛΑ∆Ι 

-ΣΙΤΗΡΑ 

-ΣΤΑΦΥΛΙΑ 

-ΑΜΥΓ∆ΑΛΑ 

-∆ΑΜΑΣΚΗΝΑ 

-ΣΙΤΗΡΑ 

-ΗΛΙΑΝΘΟΣ 

-ΣΤΑΦΥΛΙΑ 

-ΠΑΤΑΤΕΣ 

-ΛΑ∆Ι 

-ΣΤΑΦΥΛΙΑ 

-ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

-ΚΤΗΝ/ΦΙΚΑ 

 

-ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η 

-ΛΑ∆Ι 

-ΣΙΤΗΡΑ 

-ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 

-∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 

-ΣΤΑΦΥΛΙΑ 

-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ 

-ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ 

-ΚΤΗΝ/ΦΙΚΑ 

-ΛΑ∆Ι 

-ΕΛΙΕΣ ΒΡ.

-ΣΤΑΦΥΛΙΑ 

-ΣΥΚΑ 

-ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

-ΚΤΗΝ/ΦΙΚΑ 

-ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η 

-ΣΙΤΗΡΑ 

-ΛΑ∆Ι 

-ΣΤΑΦΥΛΙΑ 

-ΡΟ∆ΙΑ 

-ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 

-ΛΑ∆Ι 

-ΣΤΑΦΥΛΙΑ 

-ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

-ΜΠΑΝΑΝΑ 

-ΑΒΟΚΑΝΤΟ 

-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ 

-ΚΤΗΝ/ΦΙΚΑ 

-ΛΑ∆Ι 

-ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

-ΣΤΑΦΥΛΙΑ 

-

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η

-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ 

-ΑΜΥΓ∆ΑΛΑ 

-ΦΥΣΤΙΚΙΑ 

-ΚΤΗΝ/ΦΙΚΑ 

Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων   
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3.3. 10 απλά βήµατα για το ξεκίνηµα της βιοκαλλιέργειας των κηπευτικών 

            Για να ξεκινήσει κάποιος τη βιοκαλλιέργεια των κηπευτικών θα πρέπει πρώτα να 

έχει αποφασίσει πραγµατικά ότι θα πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά, αφιερώνοντας χρόνο σε 

προσωπική εργασία, παρατηρήσεις και µελέτη. ∆εν πρέπει να µπει στην λογική των 

έτοιµων λύσεων και της καταστολής των προβληµάτων που θα προκύπτουν. Σε 

περίπτωση που ξεκινήσει µε µια τέτοια αντίληψη, δύο πράγµατα µπορούν να συµβούν: 

είτε να περάσει σύντοµα σε χρήση χηµικών εισροών ακυρώνοντας όλη την προσπάθεια 

του είτε χρησιµοποιώντας µεγάλο αριθµό βιολογικών εισροών να ανεβάσει τόσο το 

κόστος των παραγόµενων προϊόντων που να είναι ασύµφορη η όλη προσπάθεια. 

            1. Το πρώτο του µέληµα θα πρέπει να είναι το έδαφος. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις ο χώρος που διαθέτουµε έξω από το σπίτι δεν έχει γόνιµο έδαφος, πιθανόν να 

υπάρχουν και µπάζα ή άλλα υλικά κοντά στην επιφάνεια από την εποχή που χτίστηκε η 

κατοικία, θα πρέπει λοιπόν αφενός να αφαιρεθούν τέτοια υλικά, αφετέρου να 

εµπλουτιστεί αναλόγως µε ικανή ποσότητα κόµποστ ή ζωικής κοπριάς. Η προµήθεια τους 

θα πρέπει να γίνεται από καταστήµατα γεωργικών εφοδίων, σε συσκευασία κλειστή και 

µε επισηµάνσεις που να αναγράφουν το είδος του υλικού και τη σύσταση του σε οργανική 

ουσία και θρεπτικά συστατικά. Αν η προµήθεια γίνει από πλανόδιους ή από «γνωστούς», 

τις περισσότερες φορές, όσον αφορά το κόµποστ, αγοράζουµε χώµα, ροκανίδι, πέτρες 

κ.λπ. και το πληρώνουµε για κόµποστ, η δε κοπριά είναι συνήθως αζύµωτη, 

«εµπλουτισµένη» µε διάφορα άχρηστα υλικά και γεµάτη παθογόνα και σπόρους ζιζανίων. 

            2. Η προµήθεια του πολλαπλασιαστικού υλικού θα πρέπει να γίνεται µε το εξής 

σκεπτικό: θα πρέπει να χρησιµοποιούµε ποικιλίες και µόνο στην περίπτωση που δεν 

βρούµε θα πρέπει να ανατρέξουµε στη χρήση υβριδίων. Αυτό επειδή οι ποικιλίες, 

ιδιαίτερα οι ντόπιες, είναι καλύτερα προσαρµοσµένες στις κλιµατολογικές συνθήκες της 
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κάθε περιοχής, είναι δηλαδή πιο ανθεκτικές. Η παραγωγή τους σε σχέση µε τα υβρίδια 

είναι µερικές φορές µικρότερη,αυτό όµως στη δική µας περίπτωση λιγότερα λιπάσµατα, 

λιγότερη ποσότητα και, τις περισσότερες φορές, λιγότερα προβλήµατα φυτοπροστασίας. 

Στην περίπτωση που αναγκαστούµε να χρησιµοποιήσουµε θα πρέπει να είναι τα πιο 

κατάλληλα για τις κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής  πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 

λιγότερο απαιτητικά σε θρέψη και νερό. Σε περίπτωση που βρούµε πολλαπλασιαστικό 

υλικό βιολογικής  παραγωγής, θα πρέπει να προτιµηθεί εφόσον είναι ποικιλίες ή υβρίδια 

κατάλληλα για την περιοχή µας. 

            3. Η λίπανση θα πρέπει να γίνεται µε διαφορετικό σκεπτικό απ' ό,τι γίνεται η 

συµβατική γεωργία. Στη βιολογική γεωργία το έδαφος  πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν 

ένας ζωντανός οργανισµός  που επηρεάζει άµεσα µε τις 5 µορφές ζωής που συνυπάρχουν 

µέσα του την ανάπτυξη, την υγεία και την παραγωγικότητα του φυτού. Απαραίτητο 

λοιπόν στοιχείο είναι η διατήρηση της γονιµότητας του. Με την προσθήκη  ετησίως ή το 

πολύ κάθε δυο  χρόνια κόµποστ ή κοπριάς. Έτσι θα έχουµε  και την απαραίτητη οργανική 

ουσία  και τα θρεπτικά συστατικά για την αναπτυξη των φυτών . Επίσης, όπου αυτό είναι 

εφικτό, θα µπορούσαµε να κάνουµε , σε διάφορα τµήµατα του κήπου µας, σπορά το 

φθινόπωρο µε ψυχανθή φυτά (Βίκος, τριφύλλι κ.λπ.) και ενσωµατωσή τους  την άνοιξη 

όταν θα είναι σε ανθοφορία. Η πρακτική αυτή χλωρή λίπανση εµπλουτίζει το έδαφος µε Ν 

που χρειάζονται τα φυτά µας  για να αναπτυχθούν αλλά παράλληλα εµπλουτίζει το 

έδαφος µε οργανική ουσία που το κάνει διαπερατό από το νερό και το ριζικό σύστηµατων 

φυτών . 

            Τις  αυξηµένες ανάγκες για Ν όταν αυτό απαιτείται µπορούµε να τις καλύψουµε 

µε διάφορα υποπροιόντα ζωικής προέλευσης . Για  το P και το Κ θα πρέπει να 

καλύπτονται είτε µε προιόντα ορυκτής προέλευσης που δεν έχουν υποστεί χηµική 

επεξεργασία όπως ο φωσφορίτης όσον αφορά το P και το καλλιοµαγνήσιο όσον αφορά το 
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Κ είτε µε υποπροιόντα ζωικής και φυτικής προέλευσης Επίσης για περιπτώσεις που οι 

καλλιέργειες µας αντιµετωπίζουν προβλήµατα έλλειψης ιχνοστοιχείων  κυκλοφορούν στα 

καταστήµατα γεωργικών εφοδίων αρκετά προιόντα µπορούν να καλύψουν την έλλειψη 

τους .Το  σηµείο που πρέπει να προσέξουµε στην Οργανική λίπανση και ιδιαίτερα στα 

προιόντα ορυκτής προέλευσης είναι ότι δεν είναι σε µορφή που αφοµειώνεται άµεσα από 

τα φυτά µε αποτέλεσµα να χρειάζεται να ενσωµατωθεί στο έδαφος αρκετό διάστηµα 

προτού την χρειαστούν τα φυτά. 

            4. Η ιδιοπαραγωγή κόµποστ σε µια άκρη του κήπου µας µπορεί να µας 

εξοικονοµήσει χρήµατα και να µας απαλλάξει από τα υπολείµµατα της καλλιέργειας µας, 

καθώς και από πολλά νωπά φυτικά υπολείµµατα από την κουζίνα µας . Επειδή είναι 

δύσκολο λόγω διαθέσιµου χώρου στους κήπους να κατασκευάσουµε κάποιο σωρό µε 

κόµποστ , θα ήταν προτιµότερο να προµηθευτούµε κάποιο ειδικό δοχείο ή να το 

κατασκευάσουµε µόνοι µας αν µπορούµε µέσα στο οποίο να κατασκευάζουµε στο 

κόµποστ µας . Τα βασικά  που πρέπει να προσέξουµε είναι : να χρησιµοποιούµε ποικιλία 

φυτικών υλικών , τα οποια θα πρέπει να είναι τεµαχισµένα όσο το δυνατόν περισσότερο . 

Να µην χρησιµοποιούµε πλαστικά ,πλαστικοποιηµένα χαρτιά ,µεταλλικά αντικείµενα 

,λάδια,και οποιαδήποτε χηµική ουσία.Το κόµποστ πρέπει να αποτελείται και από ξηρή 

φυτική µάζα και από υγρή , κατάλληλα τοποθετηµένες σε στρώσεις .Πρέπει να έχει  την 

υγρασία του για να µπορέσει να γίνει η ζύµωση (αερόβια ζύµωση), αλλά παράλληλα θα 

πρέπει και να έχει και καλό αερισµό για µην σαπίσει (αναερόβια ζύµωση). Τέλος, θα 

πρέπει να προστατεύεται από τη βροχή και από την εκτεταµένη ηλιοφάνεια 

            5. Και η φυτοπροστασία από εχθρούς και ασθένειες ρυθµίζεται από µια 

διαφορετική λογική. ∆εν βασιζόµαστε, όπως στη συµβατική γεωργία, σε 

προγραµµατισµένες επεµβάσεις αλλά κυρίως σε καλλιεργητικές πρακτικές και, µόνο όταν 

αυτές δεν αποδίδουν και κινδυνεύει πραγµατικά η παραγωγή µας, επεµβαίνουµε µε ήπια 
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προϊόντα, κυρίως φυτικής προέλευσης. Προσπαθούµε µε σωστή εναλλαγή καλλιεργειών, 

µε την συγκαλλιέργεια, µε την επιλογή ανθεκτικών εγκλιµατισµένων ποικιλιών, µε την 

ορθολογική λίπανση, τη σωστή άρδευση, τη χρήση φυτών παγίδων για τους νηµατώδεις, 

να µειώσουµε την ανάγκη για φυτοπροστατευτικές επεµβάσεις. Όταν πάλι πρέπει να 

επέµβουµε, για τα µυκητολογικά προβλήµατα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε χαλκό και 

θειάφι, για τα εντοµολογικα µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε διάφορες τροφικές παγίδες 

και σκευάσµατα που περιέχουν άλατα λιπαρών οξέων µε κάλιο, το βάκιλο της Θουριγγίας 

και για σοβαρότερα εντοµολογικα προβλήµατα παραφινέλαια, ροτενόνη, αζαδιρακτίνη 

κ.λπ. Η χρήση των παραπάνω σκευασµάτων πρέπει να γίνεται  σεβόµενοι τις οδηγίες που 

αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος. 

            6. Η διαχείριση των άγριων χόρτων (και όχι ζιζανιοκτονία, όπως λέγεται στη 

συµβατική γεωργία) πρέπει να γίνεται µε καλλιεργητικές πρακτικές, µε µηχανικούς ή 

χειρωνακτικούς τρόπους και ποτέ µε χρήση χηµικών προϊόντων. Τα άγρια χόρτα θα 

πρέπει να τα περιορίζουµε µε σκοπό να µην δηµιουργούν προβλήµατα στις καλλιέργειες 

µας και όχι να τα εξαφανίζουµε από το κτήµα µας. Πρέπει να έχουµε πάντα κατά νου ότι 

τα άγρια χόρτα έχουν και θετικές επιπτώσεις στο κτήµα  µας, στα τµήµατα που δεν 

καλλιεργούµε. Προστατεύουν το έδαφος από τη διάβρωση, δηµιουργούν εστίες όπου 

µπορούν να βρουν καταφύγιο ωφέλιµα έντοµα κ.λπ. Σε µικρές εκµεταλλεύσεις η 

διαχείριση τους µπορεί να γίνει πολύ εύκολα µε τα χέρια, µε τσάπα, κ.λπ. Αυτό που 

πρέπει να προσεχθεί είναι η χρονική στιγµή που θα τα κόψουµε. Ποτέ δεν θα πρέπει να 

αφήνουµε τα αγριόχορτα να σποριάζουν, γιατί έτσι υπάρχει κίνδυνος κατά τη διαδικασία 

της κοπής να σκορπίσουµε τους σπόρους τους σε όλο το κτήµα µας, µε κίνδυνο την 

επόµενη χρονιά ο πληθυσµός τους να είναι πολλαπλάσιος και να δυσκολευτούµε πολύ να 

τα περιορίσουµε. 
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            7. Συγκαλλιέργεια. Είναι η ταυτόχρονη καλλιέργεια, στο ίδιο αυλάκι, 

διαφορετικών κηπευτικών, µε διαφορετική εποχή ωρίµανσης, ώστε να έχουµε µια συνεχή 

κάλυψη του εδάφους. Μια πρακτική που επιβάλλεται καταρχάς για λόγους έλλειψης 

καλλιεργήσιµης επιφάνειας στους κήπους, αλλά και ως καλλιεργητική πρακτική της 

βιολογικής γεωργίας. Τα οφέλη τα οποία µπορούµε να αποκοµίσουµε µε την 

συγκαλλιέργεια είναι η µείωση των άγριων χόρτων, η αύξηση της παραγωγής, η υγεία των 

φυτών και η βελτίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους. Μερικά 

παραδείγµατα συγκαλλιέργειας µπορούν να µας αποδείξουν του λόγου το αληθές: π.χ., η 

συγκαλλιέργεια σκόρδου και κρεµµυδιού µεταξύ φράουλας και µαϊντανού προστατεύει 

αυτά τα φυτά από µυκητολογικές ασθένειες. Το σέλινο και η ντοµάτα προστατεύουν το 

λάχανο από την πιερίδα (κάµπια του λάχανου). Ο µαϊντανός κάτω από την ντοµάτα την 

κάνει πιο γευστική. Η µέντα επίσης κάτω από τις πατάτες τις κάνει πιο γευστικές κ.λπ. 

            8. Εναλλαγή καλλιεργειών. Πρακτική απαραίτητη στη βιολογική γεωργία. ∆εν 

πρέπει ποτέ να καλλιεργούµε στο ίδιο αυλάκι τα ίδια είδη κάθε χρόνο. Οι λόγοι είναι 

πολλοί, όπως η απορρόφηση των ίδιων θρεπτικών συστατικών , από το έδαφος που θα 

δηµιουργήσει µεγάλη δυσκολία στη συµπλήρωση τους. Οι παθογόνοι οργανισµοί 

µπορούν να αναπτυχθούν µε τρόπο ανεξέλεγκτο, µιας και δηµιουργούνται οι κατάλληλες 

προϋποθέσεις όταν καλλιεργούµε συνέχεια το ίδιο είδος. Οι ρίζες κάποιων φυτών 

εκκρίνουν ουσίες που δηµιουργούν ακατάλληλες συνθήκες για την ίδια καλλιέργεια στο 

ίδιο αυλάκι. Για να γίνει πιο κατανοητό, ας δούµε ένα παράδειγµα ετήσιας εναλλαγής: την 

πρώτη χρονιά πατάτες - καρότα - ραπανάκια - σέλινο - κρεµµύδια, την δεύτερη χρονιά 

σαλάτες - σπανάκι - πράσο - λάχανα, την τρίτη χρονιά µπιζέλια - φασόλια - αγγούρια - 

ντοµάτες. 

            9. Πόση έκταση πρέπει να καλλιεργεί  κάποιος για να έχει κάποια επάρκεια σε 

κηπευτικά; Υπάρχουν πολλά µοντέλα διατροφής  και διαφορετικές ποσότητες που  
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παράγει ο καθένας, ανάλογα µε  το παραγωγικό µοντέλο που ακολουθεί (συγκαλλιέγεια 

,εναλλαγή καλλιεργειών, τεχνογνωσία,στην  λίπανση και την φυτοπροστασία, κ.λπ). Ενας 

µέσος όρος είναι περίπου 25 τ.µ. για κάθε ενήλικο, έκταση ικανή, εφόσον καλλιεργηθεί 

σωστά για να δώσει τα απαραίτητα φρέσκα λαχανικά εποχής. 

            10. Συµβουλευτική υποστήριξη. Aδύνατο σηµείο και ίσως ο βασικός 

ανασταλτικός παράγοντας για να ξεκίνησει κάποιός τη βιοκαλλιέργεια κηπευτικών. Η 

ελληνική βιβλιογραφία είναι ελάχιστη, το ίδιο και οι εξειδικευµένοι σύµβουλοι. Το 

παρήγορο είναι ότι τα δυο  τελευταία χρόνια έχουν πολλαπλασιαστεί προϊόντα λίπανσης 

και φυτοπροστασίας που µπορεί να βρει κάποιος βιοκαλλιεργητής στα καταστήµατα 

γεωργικών εφοδίων. Για όσους πάλι γνωρίζουν κάποια ξένη γλώσσα τα  προβλήµατα 

ελαχιστοποιούνται, µιας και η ξένη  βιβλιογραφία είναι πολύ πλούσιακαι στο διαδίκτυο 

υπάρχουν άπειρα στοιχεία για όποιον θέλει να ασχοληθεί σοβαρά.(13) 

 

3.4.Κίνητρα ώθησης των αγροτών προς τη βιολογική γεωργία 

Σκοπός της σηµερινής εντατικής γεωργίας είναι η αύξηση της απόδοσης ανά 

στρέµµα, µε µεγάλη ενεργειακή σπατάλη, µε χρήση χηµικών λιπασµάτων και 

φυτοφαρµάκων και σπατάλη των υδάτινων πόρων. Οδηγεί στην αποσύνθεση της 

παραγωγής από το έδαφος και στις µονοκαλλιέργειες. ∆ηµιουργείται έτσι µεγάλη 

ρύπανση των υδάτων του εδάφους, διάβρωση και απώλεια εδαφών .(21) 

Επίσης οι καταναλωτές βρίσκουν κακής ποιότητας προϊόντα, είναι  ολοένα και 

λιγότερο ικανοί να εξακριβώσουν την ποιότητα τους, λόγω του αυξηµένου βαθµού της 

επεξεργασίας τους και της όλο και µεγαλύτερης απόστασης µεταξύ των σηµείων 

παραγωγής και κατανάλωσης. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη στροφής προς τη βιολογική 

γεωργία. 
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Τα κίνητρα που µπορούν να ωθήσουν έναν παραγωγό να ασχοληθεί µε την 

βιολογική γεωργία είναι: 

 Πρώτα απ΄ όλα η θέληση του συγκεκριµένου παραγωγού να παράγει προϊόντα που 

διασφαλίζουν την υγεία του καταναλωτή και την προστασία του περιβάλλοντος, 

χωρίς την χρήση συνθετικών αγροχηµικών. 

 Η ενηµέρωση των αγροτών σε θέµατα βιολογικής γεωργίας, ώστε να πεισθούν για 

την βιωσιµότητα της µεθόδου και να την αποδεχτούν. 

 Η αξιοποίηση των προγραµµάτων του Γ’ Κ.Π.Σ. σε Εθνικό και Περιφερειακό 

επίπεδο.  

 Η οικονοµική ενίσχυση των βιοκαλλιεργητών, τόσο κατά την µεταβατική περίοδο 

όσο και κατά την µετέπειτα πορεία των βιοκαλλιεργητών.  

 Η οργάνωση του συστήµατος ελέγχου και πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων, 

για την αξιόπιστη κυκλοφορία τους στην Ελληνική και ∆ιεθνή αγορά.  

 Απλοποίηση της διαδικασίας ένταξης του βιοκαλλιεργητή στην βιολογική γεωργία, 

καθώς και στο σύστηµα πιστοποίησης.  

 Η δηµιουργία της κατάλληλης υποδοµής για την οργάνωση της εµπορίας-διακίνησης 

των βιολογικών προϊόντων. 

 Έλεγχος της αγοράς σε ότι αφορά στη ζήτηση των βιολογικών προϊόντων και 

κατευθυντήριες γραµµές προς τους βιοκαλλιεργητές σε ότι αφορά στις ποσότητες που 

µπορεί να απορροφήσει η Ελληνική και ∆ιεθνή αγορά.  

 Η οργάνωση της διάθεσης των απαραίτητων για την άσκηση της βιολογικής γεωργίας 

εφοδίων, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα προϊόντα φυτοπροστασίας (16). 

Οι προϋποθέσεις εξάπλωσης της Ελληνικής βιολογικής γεωργίας είναι: 

 Η οικονοµική ενίσχυση των βιοκαλλιεργητών, τόσο κατά την µεταβατική περίοδο όσο 

και κατά την µετέπειτα πορεία των βιοκαλλιεργητών 
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 Η οργάνωση του συστήµατος ελέγχου και πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων, 

για την αξιόπιστη κυκλοφορία τους στην Ελληνική και ∆ιεθνή αγορά. 

 Απλοποίηση της διαδικασίας ένταξης του βιοκαλλιεργητή στην βιολογική γεωργία, 

καθώς και στο σύστηµα πιστοποίησης. 

 Η δηµιουργία της κατάλληλης υποδοµής για την οργάνωση της εµπορίας - διακίνησης 

των βιολογικών προϊόντων. 

 Η ενηµέρωση των αγροτών σε θέµατα βιολογικής γεωργίας, ώστε να πεισθούν για την 

βιωσιµότητα της µεθόδου και να την αποδεχτούν. 

 Εκπαίδευση των γεωπόνων και άλλων επιστηµόνων, οι οποίοι είτε θα γίνουν 

εκπαιδευτές των βιοκαλλιεργητών, είτε θα γίνουν τεχνικοί σύµβουλοι. 

 Η δηµιουργία τράπεζας πληροφόρησης σχετικά µε την πρόοδο, τα επιτεύγµατα και τις 

εµπειρίες από την άσκηση της βιολογικής γεωργίας. 

 Η διεξαγωγή έρευνας, δηλαδή η χρηµατοδότηση ερευνητικών προγραµµάτων, 

προκειµένου να διερευνηθούν όλες οι δυνατές εναλλακτικές λύσεις για την εφαρµογή 

της βιολογικής γεωργίας στις κύριες καλλιέργειες του τόπου µας.  

 Η ενίσχυση της υποδοµής και η ίδρυση νέων ερευνητικών σταθµών και Ινστιτούτων 

που υπηρετούν τον γεωργικό τοµέα. 

 Η ενηµέρωση του καταναλωτικού κοινού σε ότι αφορά την ιδιαιτερότητα των 

βιολογικών προϊόντων και γενικότερα η ευαισθητοποίηση του σε θέµατα προστασίας 

περιβάλλοντος (15). 

Το µέλλον της χώρας µας λοιπόν, είναι συνυφασµένο µε την πρόοδο και εξέλιξη 

της βιολογικής καλλιέργειας, που θα αποτελέσει, σίγουρα ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της 

ελληνικής κοινωνίας και παραγωγής τροφίµων στην χώρα µας (32) 

 

3.5. Τα βιολογικά τρόφιµα είναι τρόφιµα υψηλής ποιότητας 
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Η επιτυχία µιας στρατηγικής που βασίζεται στην ποιότητα αντιπροσωπεύει ένα 

σηµαντικό στόχο για τις γεωργικές περιοχές. Από την επιτυχία αυτή εξαρτάται η 

διατήρηση της τοπικής γεωργίας, που αποτελεί απαραίτητο τοµέα δραστηριότητας για την 

οικονοµική και κοινωνική ζωή των περιοχών. Ο µείζων άξονας ανάπτυξης για τις 

λιγότερο ευνοηµένες αγροτικές περιοχές έχει γίνει, η αξιοποίηση των τοπικών αγροτικών 

προϊόντων µε τη βελτίωση της ποιότητάς τους (3). 

Σήµερα, όλοι καταλήγουν στη διαπίστωση ότι πρέπει, 

• να παράγεται µια πρώτη ύλη ποιότητας, 

• να αξιοποιείται µε τη µεταποίησή της σε τρόφιµα ποιότητας, 

• να εφαρµόζεται αποτελεσµατική εµπορία. 

Από τα γεγονότα προκύπτει ότι η εφαρµογή τέτοιων ενεργειών δεν είναι,  ωστόσο, 

τόσο εύκολη και συχνή. Το πέρασµα από το γεωργικό προϊόν στα τρόφιµα, όπως και το 

πέρασµα από την παραγωγή στην εµπορία, µπορεί να φαίνεται σαν ένα φυσικό 

επακόλουθο σε όσους βρίσκονται εκτός του επαγγέλµατος. Η πραγµατικότητα, όµως, 

είναι εντελώς διαφορετική. Η διαδικασία αυτή είναι πολύ αργή στην Ελλάδα. Χρόνος 

χάνεται και η απόσταση από άλλες περιοχές µεγαλώνει (25). 

          Από διάφορες µελέτες προκύπτει ότι η συνάντηση αυτών των δύο τοµέων -

γεωργίας και ειδών διατροφής- δε συντελείται απρόσκοπτα, µε φυσικό τρόπο. Εντούτοις, 

από παραδείγµατα που δίνει η ζωή φαίνεται ότι, εάν τηρηθούν αυστηρά ορισµένες 

προϋποθέσεις, η επιτυχία είναι εφικτή. 

          Μια ενέργεια "αξιοποίησης των τοπικών αγροτικών πόρων µε τη βελτίωση της 

ποιότητας" συνεπάγεται, κυρίως, την παροχή της στρατηγικής, του µάρκετινγκ, της 

διαχείρισης και της επαγγελµατικής ακρίβειας στους ενδιαφερόµενους παραγωγούς(31). 

Πρόκειται ταυτόχρονα για µια oικovoµική δράση που απαιτεί, σε ένα  

ανταγωνιστικό πλαίσιο που γίνεται όλο και περισσότερο πολύπλοκο, τον καθορισµό και 
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την εφαρµογή πολύ προηγµένων εµπορικών στρατηγικών και την τήρηση µιας 

απαραίτητης προϋπόθεσης, δηλαδή της ποιότητας. 

          Ένα πρώτο πρόβληµα που πρέπει να επιλυθεί είναι η γνώση των δυνατοτήτων και 

το πλαίσιο που τίθεται σήµερα για την «ποιότητα» στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο που 

κινείται η γεωργία και η αγορά (31). 

Σήµερα είναι απαραίτητο να βρεθούν διέξοδοι στην αγορά και οικονοµικά 

αποδοτικές εναλλακτικές λύσεις για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις οι οποίες 

αντιµετωπίζουν σηµαντικά διαρθρωτικά και φυσικά µειονεκτήµατα σε σχέση µε τις 

"σύγχρονες" γεωργικές εκµεταλλεύσεις βιοµηχανικού τύπου. Η ανάπτυξη και η 

αξιοποίηση προϊόντων µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αποτελεί µία οικονοµικά 

ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση για πολλές από τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, 

ανεξάρτητα αν αυτό αφορά τη διαφοροποίηση του φάσµατος των προϊόντων, την 

ανάπτυξη ειδικών ποιοτικών χαρακτηριστικών µιας περιοχής, µεθόδους παρασκευής των 

προϊόντων ή την εφαρµογή διαφορετικών µεθόδων παραγωγής(30). 

          Στην αγορά, παρατηρείται όλο και µεγαλύτερο ενδιαφέρον των καταναλωτών για 

τα προϊόντα ποιότητας. Η έννοια αυτή καλύπτει πράγµατα τελείως διαφορετικά, όπως τα 

προϊόντα µιας συγκεκριµένης περιοχής, τα προϊόντα µε προστατευόµενη ονοµασία, αλλά 

επίσης και τα προϊόντα που παράγονται µε βιολογικό τρόπο παραγωγής. Η απαίτηση αυτή 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι καταναλωτές συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι η 

παρουσίαση των συµβατικών γεωργικών προϊόντων καθίσταται οµοιόµορφη και ότι τα 

κριτήρια ποιότητας για τα προϊόντα αυτά βασίζονται κατά κανόνα στην τυποποίηση και 

την οµογενοποίηση. Εξάλλου, η εντατική χρησιµοποίηση συνθετικών χηµικών προϊόντων 

στη γεωργική παραγωγή, και όσον αφορά τη λίπανση και την επεξεργασία των 

προϊόντων, οδήγησε πολλούς καταναλωτές στην αναζήτηση γεωργικών προϊόντων τα 

οποία παράγονται µε περισσότερο φυσικό τρόπο σε σχέση µε τα προϊόντα της εντατικής 
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καλλιέργειας. Το αίτηµα αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κίνηµα υπέρ της διατήρησης 

και της προστασίας του περιβάλλοντος, που αφορά επίσης και τη γεωργία (21). Ο 

βιολογικός τρόπος παραγωγής των γεωργικών προϊόντων αποτελεί ικανοποιητική 

απάντηση στα παραπάνω αιτήµατα. 

 

 

3.6. Η βιολογική καλλιέργεια του σπανακιού 

3.6.1.Kαλλιεργητική τεχνική 

            Το σπανάκι ανήκει στην οικογένεια των χηνοποδιιδών. Πρόκειται για ένα ταχέως 

αναπτυσσόµενο λαχανικό ψυχρής εποχής. Καλλιεργείται απο το τέλος του καλοκαιριού 

εως και τις αρχές της άνοιξης, ανάλογα µε τη περιοχή. Το σπανάκι σπέρνεται είτε 

απευθείας είτε µεταφυτεύεται. Η σπορά µπορεί να γίνει στα πεταχτά ή γραµµικά σε 

επίπεδο έδαφος ή σε υπερυψωµένες πρασιές. Οι αποστάσεις φύτευσης µπορεί να είναι 

7.5-15 cm επί της γραµµής και 20-30 cm ή παραπάνω µεταξύ των γραµµών. Οι 

αποστάσεις φύτευσης καθορίζονται απο παράγοντες όπως η ποικιλία, η µηχανική 

κατεργασία του εδάφους κ.α. η συγκοµιδή µπορεί να ξεκινήσει µετά απο ένα ή και πλέον 

µήνα απο τη σπορά, ανάλογα µε την ποικιλία κια την εποχή. Στην απευθείας σπορά το 

αραίωµα µπορεί να είναι και η πρώτη συγκοµιδή. Το σπανάκι είναι µεταξύ των φυτών 

που µπορεί να σπέρνονται σε παλέτες, δίσκους, γλαστράκια ή κύβους εδάφους και να 

µεταφυτεύονται αργότερα στο χωράφι. 

            Ένα άλλο σύστηµα καλλιέργειας είναι των 3-4 φυτών ανα κύβο εδάφους ή 

κεσεδάκι διαµέτρου 3.75 cm περίπου ή µεγαλύτερο, σπέρνονται 4 ή παραπάνω σπόροι 

ανα κεσεδάκι και µεταφυτεύουµε στα 15 cm επί της γραµµής και 30 cm µεταξύ των 

γραµµών. Με αυτό το σύστηµα έχουµε µεγάλη µείωση των εργατικών, ενώ η ανάπτυξη 

των φυτών είναι ικανοποιητική. 
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            Ένα σοβαρό µειονέκτηµα της απευθείας σποράς κηπευτικών στη βιολογική 

γεωργία είναι το οτι απαιτεί αυξηµένα εργατικά για τη καταπολέµηση των ζιζανίων. Η 

εργασία αυτή είναι απολύτως απαραίτητη, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των 

νεαρών φυτών, τα οποία είναι τότε λιγότερο ικανά να ανταγωνιστούν τα ζιζάνια. Τα 

προβλήµατα, ιδιαίτερα µε ορισµένα είδη ζιζανίων, µπορεί να είναι άκρως απογοητευτικά 

εαν χρησιµοποιηθεί κοπριά ζώων που δεν έχει κοµποστοποιηθεί ή χωνευτεί επαρκώς. 

Είναι αξιοσηµείωτο πως οι συνθήκες που ευνοούν το σπανάκι ευνοούν και άλλα είδη, 

όπως τα βλήτα. Η χρήση αδιαφανούς πλαστικού επιστρώµατος παρουσιάζει ενδιαφέρον 

δίνοντας πολλά πλεονεκτήµατα όπως ο περιορισµός των απωλειών σε θρεπτικά στοιχεία, 

οι λιγότερες ανάγκες σε νερό, η διατήρηση του εδάφους αφράτου καθόλη τη διάρκεια της 

καλλιέργειας και ο σχεδόν πλήρης έλεγχος των ζιζανίων. Στη τεχνική αυτή το έδαφος 

στρώνεται µε αδιαφανές πλαστικό και τα φυτά µεταφυτεύονται διαµέσου του πλαστικού, 

αφού σε αυτό ανοιχτούν κατάλληλα ανοίγµατα. Εννοείται οτι δε µπορεί να γίνει 

απευθείας σπορά. Τα µειονεκτήµατα είναι η χρήση πλαστικού που δύσκολα 

ανακυκλώνεται, το επιπλέον κόστος για την αγορά πλαστικού, αλλά και τα σαλιγκάρια 

που θα βρουν καταφύγιο και ευχάριστες συνθήκες κάτω απο το επίστρωµα.  

            Αν και η εποχή που καλλιεργείται το σπανάκι έχει συνήθως βροχοπτώσεις, η 

άρδευση πολύ συχνά είναι επιβεβληµένη. Κάποια ελαφρά ποτίσµατα ενδέχεται να γίνουν 

και αργότερα, προκειµένου να αποφευχθεί η δηµιουργία κρούστας που είναι επιζήµια για 

τα νεαρά φυτά. Η επιτυχής εγκατάσταση της καλλιέργειας είναι πολύ σηµαντική ώστε να 

µην υπάρχουν απώλειες και έτσι κενά στο χωράφι, πράγµα που στο σπανάκι συµβαίνει 

συχνά. Για µια καλή παραγωγή χρειάζεται η εξασφάλιση οµοιόµορφων συνθηκών 

υγρασίας µε συχνά µικρά ποτίσµατα . Σχετικά µε την επέκταση της καλλιεργητικής 

περιόδου, ο παραγωγός χρειάζεται να διακρίνει εαν η πρώιµη παραγωγή δικαιολογεί το 

επιπλέον κόστος. Αν χρειαστεί, µπορεί να χρησιµοποιηθεί χαµηλό τούνελ πλαστικού. Εαν 



55 

το σπανάκι σκεπαστεί µε µη  υφασµένο πανί, δίνει σηµαντικότερα πρώιµη παραγωγή. Η 

καλλιέργεια του σπανακιού µπορεί να γίνεικαι στο θερµοκήπιο κατά τη χειµερινή περίοδο 

µε πολύ καλά αποτελέσµατα. 

             Το σπανάκι χρειάζεται πλούσιο υγρό έδαφος και δροσερό καιρό. Το σπανάκι δεν 

αναµένεται να αντέξει πολύ στο θερµό καιρό, γι’ αυτό πρέπει να σπέρνεται πολύ νωρίς 

την άνοιξη και ξανά, µετά την παρέλευση της πολύ ζεστής περιόδου. 

            Κατά τη συγκοµιδή, η οποία µπορεί να είναι σταδιακή, είτε κόβονται ή 

ξεριζώνονται τα ώριµα φυτά αφήνοντας τα άλλα να αναπτυχθούν είτε αποσπώνται 

προσεκτικά τα ώριµα φύλλα. 

            Το ιδανικό pH πρέπει να είναι 6-7,5 ενώ θα πρέπει να γίνει ασβέστωση του 

εδάφους όταν αυτό χρειάζεται, καθώς το σπανάκι θεωρείται ευαίσθητο στα όξινα εδάφη. 

Είναι όµως αρκετά ανθεκτικό στα άλατα. 

            Οι ποσότητες λιπασµάτων που θα χρειαστούν καθορίζονται απο το τύπο του 

εδάφους, τις προηγούµενες λιπαντικές τεχνικές, τη προηγούµενη καλλιέργεια, την εποχή 

του έτους κ.α. Συνιστάται πάντοτε η χρήση του ώριµου κοµπόστ ή καλά χωνεµένης 

κοπριάς(18) 

3.6.2.Συγκαλλιέργεια – αµειψισπορά 

            Το σπανάκι πάει καλά σχεδόν µε τα πάντα. Παρέχει εδαφοκάλυψη που είναι 

χρήσιµη σε άλλα φυτά. Μπορεί να φυτευτεί µεταξύ των γραµµών άλλων φυτών, όπως οι 

τοµάτες, οι πιπεριές, το καλαµπόκι, το λάχανο κ.α. 

            Το σπανάκι παρέχει στο έδαφος σαπωνίνες που παίζουν ρόλο στη προσκόλληση 

του χούµου µε πιο χονδρά οργανικά υλικά αυξάνοντας έτσι την υδατοïκανότητα. 

Θεωρείται, επίσης, φυτό που δεν εξαντλεί το έδαφος και καλό φυτό χλωρής λίπανσης. 

Ευνοεί όλα τα φυτά πλην του κουνουπιδίου.(18) 
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3.6.3 Η συγκέντρωση νιτρικών στα φυλλώδη λαχανικά 

            Οι πιθανές επιπτώσεις που συνδέονται µε την κατανάλωση των αγροτικών 

προïόντων στην ανθρώπινη υγεία δεν περιορίζονται µόνο στα υπολείµµατα γεωργικών 

φαρµάκων. Οι αυξηµένες συγκεντρώσεις νιτρικών στους φυτικούς ιστούς είναι ενα θέµα 

ιδιαίτερα σοβαρό. Το 70% περίπου της ηµερήσιας κατανάλωσης νιτρικών προέρχεται απο 

τα λαχανικά. Ένα µικρό ποσοστό αυτών µετατρέπεται στον οργανισµό σε νιτρώδη, µέσω 

των οποίων µπορούν να παραχθούν οργανικές ενώσεις (π.χ. νιτροσαµίνες) που πιστεύεται 

οτι είναι καρκινογόνες. Επίσης τα νιτρώδη µπορούν να σχηµατίσουν καρκινογόνες ουσίες 

σε συνδυασµό µε υπολείµµατα φυτοφαρµάκων, όπως τα διθειοκαρβαµιδικά µυκητοκτόνα. 

Τα φυτά απορροφούν  άζωτο απο το έδαφος, κατα προτίµηση µε τη µορφή νιτρικών. Και 

τα αµµωνιακά, όµως, µετατρέπονται σε νιτρικά στο έδαφος και στο φυτό. Τα νιτρικά, αν 

δεν χρησιµοποιηθούν άµεσα, παραµένουν αποθηκευµένα στα φυτικά κύτταρα ως έχουν. 

Τα φυλλώδη λαχανικά και ιδιαιτέρως το µαρούλι και το σπανάκι, είναι απο τα είδη που 

παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη τάση για συγκέντρωση νιτρικών κάτω απο συγκεκριµένες 

συνθήκες. Σχετικές έρευνες έχουν δείξει την υπεροχή του βιολογικά παραγόµενου 

σπανακιού σε ότι αφορά τη συγκέντρωση των νιτρικών. Η διαφορά πιθανότατα 

αποδίδεται στη χρήση ευδιάλυτων λιπασµάτων που αποδίδουν άµεσα νιτρικά απο τη 

συµβατική γεωργία, σε αντίθεση µε ενα ισορροπηµένο πρόγραµµα λίπανσης που 

στηρίζεται σε βραδείας διάσπασηςσταθεροποιηµένα οργανικά υλικά (π.χ. κοµπόστ) στη 

βιολογική γεωργία. 

            Ορισµένοι τρόποι που προτείνονταιγια τον περιορισµό του προβλήµατος της 

συσσώρευσης νιτρικών στους ιστούς: 

• οργανική λίπανση σύµφωνα µε τις ανάγκες της καλλιέργειας και τις υποδείξεις 

εδαφολογικής ανάλυσης 
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• είναι προτιµότερη η χρήση ισορροπηµένων και σταθεροποιηµένων υλικών, όπως 

το ώριµο κοµπόστ, που είναι ασφαλέστερα ακόµη και σε µεγαλύτερες ποσότητες. 

• Να προτιµάται η απογευµατινή συγκοµιδή και η αφαίρεση του µίσχου όταν αυτό 

είναι δυνατό.(18) 

3.6.4 Εχθροί-ασθένειες 

Σαλιγκάρια 

            Τα νεαρά φυτά είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για τα σαλιγκάρια, που 

δραστηριοποιούνται την εποχή φύτευσης του σπανακιού. Ενδέχεται, λοιπόν, να 

λάβουµε κάποια µέτρα: 

• Προστασία και ενθάρρυνση φυσικών εχθρών. Αυτοί είναι έντοµα ερπετά και  

αµφίβια, πουλιά, θηλαστικά κ.α. 

• Χρήση µεταλδεϋδης, σύµφωνα µε τους περιορισµούς του καν.2092/91 

• Χρήση θειικού χαλκού για ψεκασµό του εδάφους. Χρησιµοποιείται σε 

περιόδους που τα σαλιγκάρια είναι ενεργά. ∆εν θεωρείται ιδιαίτερα φιλική 

προς το περιβάλλον. 

• Συλλογή και θανάτωση κατά τη νύχτα ή νωρίς το πρωί 

• Έλεγχος των ζιζανίων. Πολλές φορές τα καλυµµένα απο ζιζάνια περιθώρια 

της καλλιέργειας φιλοξενούν µεγάλους αριθµούς σαλιγκαριών. 

• Καλλιέργεια εδάφους. Σε συστήµατα ακαλλιεργησίας τα προβλήµατα µε 

σαλιγκάρια είναι αυξηµένα, λόγω της συσσώρευσης οργανικού υλικού και µη 

διατάραξης του εδαφικού συστήµατος. Ελαφρά κατεργασία σε δυσµενείς 

συνθήκες είναι µάλλον βλαβερή για τα σαλιγκάρια. Έτσι, ένα σκαλιστικό 

καλοκαιρινό φυτό αποτελεί καλό προηγούµενο. Τα φρεζαρίσµατα εκθέτουν 

τα σαλιγκάρια στους φυσικούς εχθρούς τους και στις καιρικές συνθήκες ή τα 

σκοτώνουν µηχανικά. 
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• Καλή αποστράγγιση εδάφους. Τα σαλιγκάρια χρειάζονται υγρές επιφάνειες 

για να κινηθούν. Έτσι, λοιπόν, η καλλιέργεια σε αναχώµατα ενδείκνυται. 

• Καταστροφή των υπολλειµάτων της καλλιέργειας ή αποµάκρυνση τους απο 

τον αγρό 

• Συγκαλλιέργεια µε απωθητικό φυτό, χρήση γαλακτώµατος σκόρδου ή άλλων 

φυτικών παρασκευασµάτων. 

• Παρεµβολή φυσικών εµποδίων. Τέτοια είναι : ξηρές απορροφητικές 

επιφάνειες που προκαλούν αφυδάτωση στα σαλιγκάρια, άλατα καλίου, 

στάχτες, τσόφλια αυγών, σκύβαλα, πευκοβελόνες, πλαστικοί φράκτες κ.λπ 

• Παγίδευση ή αποπροσανατολισµός. Επίσης παγίδες µε µπύρα ή γάλα, σανίδια, 

ακτινίδια, φλούδεςαπο κάστανα, πορτοκάλια, όπου τα σαλιγκάρια 

συγκεντρώνονται και εν συνεχεία συλλέγονται. 

• Χρήση σκευασµάτων µικροοργανισµών(18) 

 

φυλλορύκτες   

            Οι προνύµφες των φυλλορυκτών προξενούν σοβαρή υποβάθµιση της ποιότητας 

του σπανακιού µε τις στοές που δηµιουργούν στα φύλλα. Μπορούν να συλλέγονται τα 

προσβεβληµένα φύλλα και να καταστρέφονται χωρίς να προστέθινται στο σωρό του 

κοµπόστ. Άλλα µέτρα που θα πρέπει να λαµβάνονται είναι η διευκόλυνση και προστασία 

των εχθρών, το παράχωµα των υπολειµµάτων της καλλιέργειας και, αν είναι δυνατόν, η 

επιλογή αποµονωµένων αγρών. 

Αφίδες (µελίγκρες) 

            Υποβαθµίζουν ραγδαία την ποιότητα και µπορούν να καθηλώσουν τα φυτά και να 

µειώσουν τις αποδόσεις αλλά και να µεταδώσουν στο σπανάκι σοβαρές ιώσεις. 

Είναι γνωστά µια σειρά απο µέτρα που µπορεί να ληφθούν : 
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• Σπορές πιο κοντά στη ψυχρή περίοδο 

• ∆ιευκόλυνση και προστασία των φυσικών εχθρών των αφίδων 

• Εδαφοκάλυψη(οργανικά επιστρώµατα) 

• Η ισορροπηµένη λίπανση καθιστά το φυτό λιγότερο ευπαθές 

• Καταστροφή υπολειµµάτων καλλιεργειών 

• Συγκαλλιέργεια µε φυτά απωθητικά 

• Έλεγχος ζιζανίων 

• Χρήση υλικών µε εντοµοκτόνο ή εντοµο-απωθητική δράση  

• Ψεκασµοί µε σαπουνόνερο( µαλακό σαπούνι καλίου) 

• Ψεκασµοί µε σκευάσµατα παραφινελαίου 

• Χρήση φυσικών εντοµοκτόνων 

• Χρήση συσκευασµάτων εντοµοπαθογόνων 

• Εξαπολύσεις ωφέλιµων 

 

Προνύµφες λεπιδοπτέρων (κάµπιες) 

            Χρησιµοποιείται µε επιτυχία ο βάκιλος Θουριγγίας. Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 

κυκλοφορούν σκευάσµατα άλλων µικροοργανισµών. 

Πουλιά 

            Το φύτρωµα του σπανακιού πρέπει να είναι σκεπασµένο. 

Νηµατώδεις 

            Βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η διατήρηση των πληθυσµών κάτω απο τα 

επίπεδα οικονοµικής ζηµίας, και η αποτροπή εισαγωγής νέων ειδών. Ακόµα : 

• Προσεκτικός σχεδιασµός της αµειψισποράς 

• ∆ηµιουργία ζωντανού και υγιούς εδάφους µε τη χρήση οργανικών υλικών 
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• Φυσικά µέσα όπως θέρµανση του εδάφους µε ατµό και ηλιοθέρµανση µε χρήση 

φύλλου πλαστικού 

• Χρήση έτοιµων βιολογικών σκευασµάτων 

• Καλλιεργητικά µέτρα, όπως τροποποίηση της ηµεροµηνίας σποράς για αποφυγή 

ζεστής εποχής για το σπανάκι 

• Χλωρή λίπανση µε συσκεκριµένα είδη σταυρανθών 

 

Περονόσπορος του σπανακιού 

            Η ασθένεια προκαλεί το σχηµατισµό ακανόνιστων χλωρωτικών κηλίδων στα 

φύλλα που αργότερα µαυρίζουν. Ευνοείται απο συνθήκες υψηλής υγρασίας και 

θερµοκρασίες 10-180 C. Ορισµένα µέτρα είναι : 

• Αµειψισπορά 3 ετών 

• Χρήση υγιούς σπόρου 

• Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών 

• Ρύθµιση ηµεροµηνίας σποράς 

• Αραιότερη φύτευση 

• Προληπτικοί ψεκασµοί µε χαλκούχα µυκητοκτόνα κ.α(19) 

 

 

3.7. Βιολογική καλλιέργεια του καλαµποκιού  

3.7.1. Καλλιέργεια 

            Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρήθηκε µια µακροχρόνια ανοδική τάση των 

µέσων αποδόσεων των σιτηρών στη χώρα µας. Τη µεγαλύτερη αύξηση παρουσίασε το 

καλαµπόκι. Αυτό αποδόθηκε, µεταξύ άλλων, στις νέες τεχνολογίες (ποικιλίες,- υβρίδια, 
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λίπανση, φυτοπροστασία κ.λπ.) αλλά και στην πολιτική στήριξης των τιµών, που έδινε 

στους παραγωγούς επιπλέον κίνητρα για αύξηση των αποδόσεων.  

            Για τη βιοκαλλιέργεια του καλαµποκιού το τρίπτυχο: α) εξασφάλιση του 

απαιτούµενου  αζώτου, β) ικανοποιητικός έλενχος  των ζιζανίων και γ)συγκράτηση του 

κόστους παραγωγής, αποτελεί το κεντρικό στοίχηµα. ∆υστυχώς  στη χώρα  µας η  έρευνα, 

η εµπειρία και η αγορά των απαραίτητωνεφοδίων (π.χ. ειδικά µηχανήµατα καταστροφής  

ζιζανίων,   βιολογικά σκευάσµατα καταπολέµησης  εχθρών )δεν έχουν προχωρήσει σε 

σχέση µε  το εξωτερικό. 

- Η λίπανση 

             Το καλαµπόκι είναι αρκετά απαιτητική καλλιέργεια και απορροφά άζωτο σε 

µεγαλύτερη ποσότητα από τα άλλα στοιχεία. Επιπλέον, το άζωτο είναι το πιο "ακριβό" 

θρεπτικό στοιχείο στη βιολογική γεωργία. Η αγορά οικολογικών λιπασµάτων σήµερα µας 

επιτρέπει να δώσουµε τις µονάδες αζώτου που χρειάζεται η καλλιέργεια.. 

            Η κάλυψη λοιπόν των αναγκών του καλαµποκιού θα πρέπει στηρίζεται κατά κύριο 

λόγο σε: 

               1. Κατάλληλη αµειψισπορά (σωστή αναλογία ψυχανθών που µπορούν να 

συνεισφέρουν σε άζωτο, το οποίο δεσµεύουν από την ατµόσφαιρα) που να στοχεύει στην 

εξασφάλιση των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων, αλλά και την διατήρηση/ αύξηση τη; 

οργανικής ουσίας του εδάφους 

              2.  Αξιοποίηση της κοπριάς όταν αυτή υπάρχει (π.χ. σε µικτά συστήµατα µε 

φυτική και ζωική παραγωγή) και όχι εγκατάλειψη της . Το καλαµπόκι είναι από τις 

καλλιέργειες που αξιοποιούν ικανοποιητικά την κοπριά (π.χ. 2-3 τόνοι ανά στρέµµα). 

Επιβάλλεται η σωστή µεταχείριση της κοπριάς ώστε να µεγιστοποιούµε τα οφέλη από τη 

χρήση της, καθώς ακατάλληλοι χειρισµοί µπορεί να οδηγήσουν σε µεγάλες απώλειες 
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αζώτου, που σηµαίνει ότι όταν η κοπριά θα χρησιµοποιηθεί θα είναι φτωχότερη ως 

λίπασµα. 

             3.    Ενίσχυση του κύκλου της αµειψισποράς  µε  χλωρές  λιπάνσεις  µε 

ψυχανθή (π.χ. τριφύλλια, µπιζέλια, βίκος, λούπινο κ.λπ..) σε καίρια σηµεία του (π.χ. πριν 

από µια απαιτητική σε άζωτο καλλιέργεια όπως το καλαµπόκι) ή καλλιέργεια του 

καλαµποκιού µετά από λειµώνες που περιέχουν ψυχανθή. Στην Ελλάδα έχουν 

χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία για το καλαµπόκι χλωρές λιπάνσεις από µίγµα σιτηρών, 

ψυχανθών και σιναπιού.  

              4. Αξιοποίηση και σωστή διαχείριση των υπολειµµάτων της προηγούµενης 

καλλιέργειας όπως τεµαχισµός και κοµποστοποίηση ή προσεκτική ενσωµάτωση (και όχι 

κάψιµο). 

             5. Χρήση αζωτούχων οργανικών λιπασµάτων εµπορίου ή αγορασµένης κοπριάς, 

όταν οι ανάγκες σε άζωτο δεν καλύπτονται επαρκώς και όταν δικαιολογείται οικονοµικά 

µια τέτοια αγορά. Τα επίπεδα θρεπτικών στο έδαφος θα πρέπει να παρακολουθούνται και 

η προσθήκη επιτρεπόµενων λιπασµάτων, εάν και όποτε αυτό επιβάλλεται, να γίνεται στα 

πλέον κατάλληλα σηµεία της αµειψισποράς . 

             Στο καλαµπόκι θα πρέπει να εξασφαλίζεται επάρκεια αζώτου κατά τα πρώτα 

στάδια ανάπτυξης (που ο ρυθµός απορρόφησης αζώτου ακολουθεί ανοδική πορεία). 

Επίσης µεγάλο σηµασία έχει η εξασφάλιση της επάρκειας σε άζωτο στην περίοδο που ν 

ζήτηση του από το φυτό είναι µεγαλύτερη (από την εµφάνιση της αρσενική: ταξιανθίας 

έως το µετάξωµα)  

            Σε  ό,τι αφορά το φώσφορο, οι ιδιότητες αυτού του στοιχείου στο 

αγροοικοσύστηµα, η επίδραση που έχει στη διαθεσιµότητα του ένα βιολογικά ενεργό 

έδαφος (που είναι και το ζητούµενο στα αειφορικά συστήµατα παραγωγής), αλλά και οι 

µικρότερες (σε σχέση µε το άζωτο και το κάλιο) απαιτήσεις του καλαµποκιού 
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σκιαγραφούν την προσέγγιση του ζητήµατος. Τόσο η αµειψισπορά που εφαρµόζεται, oσο 

και η τεχνική της καλλιέργειας (π.χ. κατεργασία εδάφους) µπορούν να επηρεάσουν την 

πρόσληψη φωσφόρου από τα φυτά του καλαµποκιού. Σκοπός είναι: 

            α) Η διατήρηση των εδαφικών αποθεµάτων µε ανακύκλωση του φωσφόρου µέσα 

στο αγροοικοσύστηµα. β) Η ενεργοποίηση - αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων ποσοτήτων, 

µέσω ενός βιολογικά ενεργού εδάφους, αλλά και µε την επιλογή κατάλληλων γονότυπων 

και καλλιεργητικών τεχνικών.γ) Η αξιοποίηση, όσο αυτό είναι εφικτό, ποσοτήτων 

φωσφόρου καθώς αυτός ελευθερώνεται (π.χ. από χλωρές λιπάνσεις) προτού δεσµευτεί εκ 

νέου στο έδαφος. 

            Τέλος, είναι δυνατή η χρήση επιτρεπόµενων εξωτερικών εισροών στα πλέον 

κατάλληλα σηµεία της αµειψισποράς, ώστε να αυξήσουµε τα εδαφικά αποθέµατα (π.χ. 

αλεσµένα φωσφορικά ορυκτά σε συνδυασµό ή µη µε άλλα οργανικά λιπάσµατα ή και 

χλωρές λιπάνσεις 

Αµειψισπορά 

            Αν και σε ό.τι αφορά τις ασθένειες και διάφορα παράσιτα το καλαµπόκι 

παρουσιάζει µεγάλο βαθµό αυτοσυµβιβαστικότητας, είναι αµφίβολο εάν µπορεί επιτυχώς 

να καλλιεργηθεί βιολογικά σε σύστηµα µονοκαλλιέργειας επί σειρά ετών. Κατά το 

σχεδιασµό της αµειψισποράς αλλά και κατά την εφαρµογή της ελέγχουµε µια σειρά από 

παραµέτρους, όπως το ισοζύγιο θρεπτικών στοιχείων και οργανικής ουσίαςΑθροίζοντας  

στο τέλος  ενός κύκλου της αµειψισποράς, θα πρέπει όσο το δυνατόν η οργανική ουσία 

και τα θρεπτικά να διατηρούνται. Η  έντονη εδαφοκατεργασία, το κάψιµο της καλαµιάς, η 

αποµάκρυνση τω υπολειµµάτων της καλλιέργειας, η µη χρήση οργανικών λιπασµάτων 

είναι παράγοντες που  συρρικνώνουν την οργανική  ουσία  ενός χωραφιού, επιστροφή των 

υπολειµµάτων, η χρήση κοπριάς, οι χλωρές λιπάνσεις, προσεκτική  εδαφοκατεργασία  

συµβάλλουν στη διατήρηση  και αύξηση της οργανικής ουσίας.. 
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Συγκαλλιέργεια 

            Η συγκαλλιέργεια είναι µια αρχαία τεχνική. Εφαρµοζόταν και στο καλαµπόκι 

εκτεταµένα στη χώρα µας έως και τις δεκαετίες του '60 και '70. Εν ολίγοις, µε την τεχνική 

αυτή επιδιώκουµε να αξιοποιήσουµε µε εντατικότερο τρόπο, πιο αποτελεσµατικά, τους 

διαθέσιµους πόρους (έδαφος, νερό. ηλιακή ακτινοβολία κ.λπ.), να προστατέψουµε τα 

εδάφη από την υποβάθµιση, αλλά και να εκµεταλλευτούµε πιθανά πλεονεκτήµατα σε ό,τι 

αφορά τη φυτοπροστασία και τον έλεγχο των ζιζανίων. 

Έλεγχος ζιζανίων  . 

            Οι αρδευόµενες θερινές καλλιέργειες όπως το καλαµπόκι ευνοούν ιδιαίτερα τα 

ζιζάνια. Ο έλεγχος των ζιζανίων θα πρέπει να στηρίζεται σε κατάλληλη αµειψισπορά, σε 

καλλιεργητικά και σε µηχανικά µέσα. Συγκεκριµένες καλλιέργειες και τεχνικές ευνοούν ή 

αποθαρρύνουν συγκεκριµένα είδη ζιζανίων (π.χ. σε όσες γίνεται χορτοκοπή µπορεί να 

ευνοηθούν τα ζιζάνια που σχηµατίζουν ροζέτα ή όσα έχουν καλή δυνατότητα 

αναβλάστησης µετά την κοπή). Επίσης το σύστηµα εδαφοκατεργασίας µπορεί να αυξήσει 

τη σηµασία ορισµένων ειδών, αλλά και πολλοί άλλοι παράγοντες (π.χ. επίπεδα θρεπτικών, 

άρδευση, εδαφοκάλυψη κ.λπ.). Με την αµειψισπορά δεν εξαφανίζουµε τα ζιζάνια αλλά 

στοχεύουµε στο να έχουµε συνεχείς εναλλαγές συνθηκών, ώστε να µην βρίσκουν κάποια 

είδη ζιζανίων τον τρόπο να επωφελούνται και να κάνουν ισχυρή την παρουσία τους. Εάν 

µια καλλιέργεια επαναλαµβάνεται συνεχώς, κάποια είδη ζιζανίων που την 

προβληµατίζουν ιδιαίτερα σε κάποιο αγροτεµάχιο (όχι τυχαία) θα αποτελούν όλο και πιο 

σοβαρό πρόβληµα. 

            Ορισµένα επιπρόσθετα µέτρα µπορεί να είναι: 

•  Καλλιεργητικά µέτρα που στοχεύουν στην εξασφάλιση πλεονεκτηµάτων για τα φυτά 

έναντι των ζιζανίων, όπως σωστή επιλογή ποικιλίας (ικανότητα ανταγωνισµού), σωστή 
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και έγκαιρη κατεργασία του εδάφους πριν από τη σπορά, σωστή πυκνότητα σποράς, 

ρύθµιση ηµεροµηνίας σποράς κ.λπ .  

• Παράχωµα των σπόρων ζιζανίων µε όργωµα. Επίσης έχουν αναπτυχθεί τεχνικές µε τις 

οποίες εξαντλούνται τα ζιζάνια πριν από τη σπορά (µε εδαφοκατεργασία) ή πριν από την 

έξοδο των νεαρών φυτών (µε επιφανειακές επεµβάσεις, π.χ. µε διαφόρων τύπων ελαφρές 

σβάρνες κ.λπ.). Στο εξωτερικό χρησιµοποιούνται και φλόγιστρα. Οι δαπάνες σε καύσιµο 

µε τα φλόγιστρα είναι σηµαντικές, αλλά µπορούν να µειωθούν µε τη χρήση τους µόνον 

επί της γραµµής και µε τη χρήση µηχανικών µέσων (π.χ. σκαλιστήρια) µεταξύ των 

γραµµών 

•  Φυτά  εδαφοκάλυψης    χλωρής λίπανσης κατά τους χειµερινούς µήνες (π.χ. ψυχανθές ή 

µίγµα σιτηρών µε ψυχανθή κ.λπ.). Συγκεκριµενα φυτά χλωρής λίπανσης βοηθού στον 

έλεγχο των ζιζανίων λόγω σκίασης, ανταγωνισµού ή και µε την έκφραση του φαινοµένου 

της αλληλοπάθειας. 

• Εναλλακτικές µέθοδοι καλλιέργεια; 

(π.χ. συστήµατα συγκαλλιέργειας) . Έχουν αναπτυχθεί τεχνικές συγκαλλιέργειας του 

καλαµποκιού µε φυτά εδαφοκάλυψης (π.χ. βίκος, τριφύλλια, ήρα κ.ά.) ή και παραγωγικά 

φυτά (π.χ. πεπόνι, βίγνα, αραχίδα κ.ά.) που καταπνίγουν τα ζιζάνια. 

• Χρήση χωνεµένης ή επεξεργασµένης κοπριάς, ώστε να µην εισάγουµε σπόρους ζιζανίων  

• Μηχανικά µέσα. Το σκάλισµα του καλαµποκιού θα βοηθήσει στον αερισµό του 

εδάφους, στην προώθηση της απελευθέρωσης θρεπτικών από  οργανικά υλικά και στον 

έλεγχο των ζιζανίων(19) 

3.7.2.Η αντιµετώπιση των κυριότερων εχθρών του καλαµποκιού 

            Οι σηµαντικότεροι εχθροί του καλαµποκιού είναι ο Κοφτοσκούληκας , οι 

προνύµφες και οι σιδηροσκώληκες. Τρόποι αντιµετώπισης είναι : 
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• Φυσικά εντοµοκτόνα, όπως  προϊόντα ή παρασκευάσµατα neem,sabadilla,ryania    κ. ά.. 

που έχουν βρεθεί δραστικά ενάντια στην πυραλίδα. το πράσινο σκουλήκι κ. ά. µικροβιακά 

σκευάσµατα (π. χ. βάκιλος Θουριγγίας, παρασιτικοί νηµατώδεις κ.λπ.). Ιδιαίτερα κρίσιµος 

είναι ο ακριβής καθορισµός του χρόνου επέµβασης (π. χ. γεωργικές προειδοποιήσεις. 

φεροµονικές παγίδες, βλαστικά στάδια καλαµποκιού κ.λπ.), κυρίως λόγω της µικρής 

διάρκειας δράσης των φυσικών αυτών εντοµοκτόνων. 

• Συγκαλλιέργεια. Έχει βρεθεί ότι η σόγια φιλοξενεί ωφέλιµα υµενόπτερα  που βοηθούν 

στον έλεγχο της πυραλίδας και του πράσινου σκουληκιού. 

• Βιολογική καταπολέµηση µε εξαπόλυση ωφέλιµων (trichogramma spp ή και άλλα είδη 

που κυκλοφορούν εµπορικά στις ΗΠΑ και αλλού, για πυραλίδα, πράσινο σκουλήκι κ.λπ.), 

εφόσον κάτι τέτοιο αποδειχτεί πρακτικό και οικονοµικά συµφέρον στις συνθήκες της 

χώρας µας. 

• Ικανοποιητική άρδευση και επαρκής θρέψη της καλλιέργειας. 

• Καταστροφή υπολειµµάτων καλλιέργειας . Τόσο η πυραλίδα όσο και η σεζάµια 

διαχειµάζουν στα στελέχη της καλλιέργειας, τα οποία θα πρέπει να καταστρέφονται . 

• Φθινοπωρινές αρόσεις ώστε να περιορίζονται οι πληθυσµοί που βρίσκονται στο έδαφος 

και τα υπολείµµατα (πυραλίδα, πράσινο σκουλήκι, σεζάµια). (19) 

3.7.3.Η αντιµετώπιση , των ασθενειών του καλαµποκιού 

             Τα καλλιεργητικά µέτρα παίζουν καθοριστικό ρόλο. 

* Ανθεκτικά υβρίδια και ποικιλίες για κάποιες ασθένειες, όπως τήξει: φυταρίων, σήψεις 

στελεχών, σπαδίκων, κοινός άνθρακας, σήψη των σπόρων, ελµινθοσποριώσεις, σκωρίαση 

κ.λπ. 

*  Καλή ποιότητα σπόρου (π.χ. γιοι τήξεις φυταρίων, σήψεις στελεχών, σπαδίκων). 

*  Αµειψισπορά (π.χ. για ασθένειες  όπως κάποιες σηψιρριζίες, άνθρακας των ταξιανθιών, 

µαύρη σήψη στελέχους, βακτηριακή σήψη στελέχους κ.λπ.). 
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*   Καταστροφή   υπολειµµάτων  της  

καλλιέργειας (π.χ. για σήψεις στελεχών, σπαδίκων, ελµινθοσποριώσεις  κ.λπ.). 

* Άλλα µέτρα όπως σωστή ηµεροµηνία σποράς, σωστή πυκνότητα σποράς, ισορροπηµένη 

λίπανση, σωστή άρδευση, αποτελεσµατικός έλεγχο ζιζανίων, έλεγχος εχθρών του 

καλαµποκιού κ.λπ.(19) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

4.1. Βιολογικά τρόφιµα 

 Μερικά από τα πιο διαδεδοµένα προϊόντα παρουσιάζονται στη συνέχεια:  

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ – ΖΥΜΕΣ: Ψωµί διαφόρων τύπων (Σταρένιο, Ολικής Αλέσεως, 

Κριθαρένιο, Σίκαλης, Χωριάτικο), παξιµάδια, φρυγανιές, βουτήµατα, µπισκότα, κέικ, 

κρουασάν 

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ: Φρέσκο γάλα (πλήρες και ηµίπαχο), γάλα µακράς και ηµιµακράς 

διάρκειας, γιαούρτι πρόβειο και αγελαδινό, γιαούρτια µε γεύσεις φρούτων και 

γιαουρτοποτά, επιδόρπια µε γεύσεις φρούτων, κουάρκ, κρέµα γάλακτος, βούτυρο (∆ΗΩ). 

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ: Φέτα, µυζήθρα, ανθότυρο, µανούρι, κεφαλογραβιέρα, παρµεζάνα, 

έµενταλ, ένταµ, γκούντα, αλπικό τυρί, πεκορίνο.  

ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ – ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ: Σαλάµι, προσούτο, µορταδέλα, φιλέτο γαλοπούλας, 

παριζάκι, διάφοροι τύποι σαλάµι αέρος, λουκάνικα χωριάτικα/Φρανκφούρτης. 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ: - Κρέας – Χοιρινή µπριζόλα, χοιρινά φιλετάκια, µοσχαρίσια 

κεφτεδάκια, χάµπουργκερ, µοσχαρίσιο σνίτσελ, κιµάς, φιλέτο, κοτόπουλο ολόκληρο, 

στήθος, µπούτι, φιλέτο, γαλοπούλα φιλέτο, σνίτσελ. 

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ: Παγωτά, κατεψυγµένα λαχανικά, πίτσες. 

ΨΑΡΙΚΑ: Τόνος, σκουµπρί, σολοµός. 

ΟΣΠΡΙΑ - ΖΥΜΑΡΙΚΑ – ΡΥΖΙ: Σούπες οσπρίων και χορταρικών, ρεβίθια, φακές, 

φασόλια, αρακάς, µπιζέλια, µεγάλη ποικιλία ρυζιού (νυχάκι, µπασµάτι, ολικής αλέσεως), 

σπαγγέτι, πένες, ριγγατόνι, κριθαράκι, τορτελίνια, ταλιατέλες (∆ΗΩ). 

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ - ΛΑ∆Ι – ΕΛΙΕΣ: Ελαιόλαδο, ηλιέλαιο, σογιέλαιο, σησαµέλαιο, λινέλαιο, 

φυτική µαργαρίνη, µαργαρίνη µε ελαιόλαδο, ελιές πράσινες - καλαµών, αλάτι, πιπέρι, 
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ρίγανη, δάφνη, δενδρολίβανο, βασιλικός, δυόσµος, σαφράν, ξύδι από λευκό κρασί, ξύδι 

από κόκκινο κρασί, ξύδι από µήλο, βαλσαµικό ξύδι. 

ΑΦΕΨΗΜΑΤΑ – ΡΟΦΗΜΑΤΑ: Τσάι, χαµοµήλι, µέντα, τίλιο, φασκόµηλο, κακάο, 

καφές, φίλτρου, εσπρέσο, καπουτσίνο, καφές φίλτρου χωρίς καφεΐνη. 

ΧΥΜΟΙ: Πορτοκάλι, µήλο, αχλάδι, ροδάκινο, βερίκοκο, πορτοκάλι, καρότο και 

λεµόνι(30). 

ΓΛΥΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ: Βάφλες, διάφορα είδη παστελιού, πουτίγκα, µαρµελάδες,µέλι, 

γλυκό κουταλιού, σοκολάτες, σνακ σοκολάτας και ξηρών καρπών, καραµέλα, τυραµισού. 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ: Νιφάδες σιταριού ολικής άλεσης, νιφάδες καλαµποκιού, δηµητριακά µε 

σοκολάτα, µουσλί µε φρούτα, νιφάδες βρώµης. 

ΚΑΒΑ - ΣΝΑΚΣ - ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ: Μεγάλη ποικιλία ερυθρών, ροζέ και λευκών οίνων, 

κράκερς µε αλάτι, πατατάκια, ρυζογκοφρέτες, ποικιλία ξηρών καρπών. 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΜΑΤΑΣ – ΣΑΛΤΣΕΣ: Σάλτσα τοµάτας, λιαστή τοµάτα, κέτσαπ, 

µαγιονέζα, µουστάρδα, ζωµός λαχανικών, πουρές πατάτας. 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΟΓΙΑΣ: Ρόφηµα σόγιας, χάµπουργκερ σόγιας, σόγια φυτική σε κοµµάτια, 

µουστάρδα σόγιας, επιδόρπιο σόγιας. 

ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ: Γάλα σε σκόνη από 6 µηνών, κρέµες 

δηµητριακών από 4-6 µηνών, φρουτόκρεµες από 4-6 µηνών, γεύµατα λαχανικών µε 

κοτόπουλο, ψάρι, ζυµαρικά από 8 µηνών, µπισκότα ειδικά για την οδοντοφυΐα, µπισκότα 

ανάπτυξης, µπάρες δηµητριακών, χυµός κοκτέηλ φρούτων, µπισκότα σοκολάτας, 

επάλειµµα σοκολάτας, ρόφηµα σοκολάτας, δηµητριακά µε σοκολάτα (30). 
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4.2.Βασικές αρχές καταστηµάτων 

            Ξεφεύγοντας  από τα γνώριµα καταστήµατα διάθεσης  συµπληρωµάτων διατροφής 

,που σε ευρωπαϊκό επίπεδο τουλάχιστον παρουσιάζουν φθίνουσα  πορεία ,τα σηµεία 

διάθεσης βιολογικών προϊόντων πωλούν κατά κύριο λόγω  βιολογικά προϊόντα 

.Αναπτύσσουν προσωπική σχέση εξυπηρέτησης µε τους καταναλωτές  και η ενηµέρωση 

που προσφέρουν είναι άµεση. 

            Όταν τα προϊόντα είναι συσκευασµένα και φέρουν τη κατάλληλη σήµανση τότε ο 

οργανισµός και ο παραγωγός φέρουν την αποκλειστική ευθύνη . Στην περίπτωση όµως 

που τα προϊόντα διατίθενται χωρίς συσκευασία και αυτό συµβαίνει πάντοτε στα 

οπωροκηπευτικά και εν µέρει στα όσπρια ,τα αυγά , το κρασί , τα τυριά ,κ.λπ ,το 

κατάστηµα οφείλει να είναι ελεγχόµενο και µόνο,αφού σταδιακά και ο βιοκαλλιεργητής  

δεν διακινδυνεύει την διάθεση  χύµα σε αυτοαποκαλούµενα καταστήµατα βιολογικών 

προϊόντων . 

            Από αυτόν τον απλό συνειρµό πηγάζουν οι βασικές αρχές για την πιστοποίηση 

των καταστηµάτων και την διαµόρφωση των προτύπων της ∆ΗΩ: 

• Τα σηµεία πώλησης των βιολογικών προϊόντων εµπορεύονται κυρίως προϊόντα 

διατροφής βιολογικής παραγωγής 

• Απαγορεύεται αυστηρά η πώληση ή έστω η ύπαρξη γενετικά τροποποιηµένων 

προϊόντων ή παραγώγων αυτών 

• Τα τρόφιµα καλύπτουν ενα τµήµα, αυστηρά προσδιορισµένο, και έχουν παραχθεί 

µε µεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον, και αν είναι δυνατόν µε τη σχετική 

πιστοποίηση 

• Τα συσκευασµένα βιολογικά προϊόντα οφείλουν να είναι πιστοποιηµένα απο 

εγκεκριµένους φορείς και να φέρουν την κατάλληλη σήµανση(10) 
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4.3. Προσδιοριστικοί παράγοντες της ζητήσεως των βιολογικών προϊόντων 

Καθοριστικός παράγοντας, που διαµορφώνει τη ζήτηση των βιολογικών  

προϊόντων είναι η πρόνοια και φροντίδα από τους καταναλωτές για την διασφάλιση και 

διατήρηση της καλής τους υγείας. Η φροντίδα αυτή της υγείας εκφράζεται τόσο µε την 

αναγνώριση ότι τα βιολογικά προϊόντα προστατεύουν την υγεία και εξασφαλίζουν υγιεινή 

διατροφή όσο και µε την αµφιβολία και αµφισβήτηση προς τα προϊόντα της συµβατικής 

γεωργίας. Τα τελευταία χρόνια θα πρέπει να προστεθεί και η αβεβαιότητα όσον αφορά 

την προστασία του περιβάλλοντος από την παραγωγή συµβατικών προϊόντων (1) 

Η επίδραση του εισοδήµατος των καταναλωτών δεν φαίνεται να είναι  

αποφασιστική στη διαµόρφωση της ζητήσεως των βιολογικών προϊόντων. ∆εδοµένου 

όµως ότι οι καταναλωτές βιολογικών προϊόντων στο µεγαλύτερο µέρος τους ανήκουν 

στους αποκαταστηµένους µεσήλικες, επιτρέπει να δεχθούµε ότι και το εισόδηµα 

συµµετέχει σε ένα βαθµό στις αποφάσεις των καταναλωτών για την αγορά βιολογικών 

προϊόντων.(30) 

Ανάµεσα στους περιοριστικούς παράγοντες της ζητήσεως των βιολογικών  

προϊόντων είναι η έλλειψη συστηµατικής ενηµερώσεως για τα βιολογικά προϊόντα και η 

δυσκολία ευρέσεώς τους. Πολλοί καταναλωτές δυσκολεύονται να τα ξεχωρίσουν από τα 

αντίστοιχα συµβατικά και αµφισβητούν την αξιοπιστία της σηµάνσεώς τους. Οι 

διαπιστώσεις αυτές υποχρεώνουν να περιληφθούν µεταξύ των προσδιοριστικών 

παραγόντων της ζητήσεως τόσο η πληροφόρηση για τα βιολογικά προϊόντα όσο και η 

σήµανσή τους. 

Για τα επόµενα χρόνια πρέπει να αναµένεται αύξηση της ζητήσεως των  

βιολογικών προϊόντων. Η αύξηση αυτή θα µπορέσει να ακολουθήσει υψηλούς ρυθµούς µε 

µία εµφανή µείωση των τιµών και µε µία πύκνωση του δικτύου διανοµής των βιολογικών 

προϊόντων.(30) 
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4.4. ∆οµή και χαρακτηριστικά εµπορίου 

Το εµπόριο στην εποχή µας διέρχεται περίοδο έντονων µετασχηµατισµών.  Η 

παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και η κατάργηση των συνόρων οδηγεί σε συγχωνεύσεις 

και εξαγορές και δηµιουργία ισχυρών πολυεθνικών επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες. 

Το παραδοσιακό λιανικό εµπόριο παραχωρεί τη θέση του σε µεγάλα πολυ 

καταστήµατα τα γνωστά Super Markets. Τα τρόφιµα περιλαµβανοµένων και των νωπών 

φρούτων και λαχανικών και γενικά τα είδη παντοπωλείου πωλούνται πλέον από τα 

πολυκαταστήµατα. Τα µικρά ανεξάρτητα παντοπωλεία ολοένα και σπανίζουν στις πόλεις 

και τα χωριά. Στα επόµενα χρόνια αναµένεται -στην Ευρώπη τα πολυκαταστήµατα και 

υπερκαταστήµατα να ελέγχουν το 80% του εµπορίου των ειδών µαζικής καταναλώσεως. 

Ο συγκεντρωτισµός αυτός του λιανικού εµπορίου - άλλοι µιλούν περί  γιγαντισµού 

- είχε ως αποτέλεσµα να καθιερώσει καινούργιους τρόπους πωλήσεων των προϊόντων. Ο 

προσωπικός πωλητής έχει εξαφανισθεί και επικρατεί το σύστηµα αυτοεξυπηρετήσεως. Ο 

καταναλωτής επιλέγει τα προϊόντα και πραγµατοποιεί τις αγορές του από τις πληροφορίες 

που το ίδιο το προϊόν δίδει µε την εµφάνισή του. Η όλη εικόνα του προϊόντος, η 

ταυτότητά του, αποτελεί τον σηµαντικό παράγοντα για τις αποφάσεις του καταναλωτή. 

Αυτό αναδεικνύει τον αποφασιστικό ρόλο της τυποποιήσεως, της συσκευασίας και της 

επωνυµίας του προϊόντος στις πωλήσεις (6) 

Η δραστηριότητα των πολυεθνικών επιχειρήσεων και στον τοµέα του εµπορίου 

οδήγησε εκτός από την επικράτηση των πολυκαταστηµάτων και υπερκαταστηµάτων και 

στη δηµιουργία µεγάλων αλυσίδων πολυκαταστηµάτων που δραστηριοποιούνται σε 

περισσότερες από µία χώρες. 
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Οι δοµικές αυτές αλλαγές στο λιανικό εµπόριο επεκτάθηκαν και στο χονδρικό 

εµπόριο και προκάλεσαν εντυπωσιακή συρρίκνωση του τη δεκαετία που διανύεται. Οι 

µεγάλες επιχειρήσεις του λιανικού εµπορίου πραγµατοποιούν οι ίδιες τις αγορές απ' 

ευθείας από τους παραγωγούς τόσο σε επίπεδο νωπών προϊόντων όσο και µεταποιηµένων, 

µε ουσιαστική κατάργηση του χονδρεµπορίου στις προµήθειές τους (22) 

 

4.5  Οικοδόµηση εµπιστοσύνης στο βιολογικά προϊόντα 

Από τις βασικές διαπιστώσεις που προέκυψαν από την ανάλυση των στοιχείων 

που διαµορφώνουν την αγορά των βιολογικών προϊόντων είναι ότι η µεγάλη µάζα των 

καταναλωτών στη χώρα αγνοεί τα βιολογικά προϊόντα. ∆εν γνωρίζει την ύπαρξή τους 

αλλά και τα βασικά τους χαρακτηριστικά. Προκύπτει ως βασική ανάγκη τα βιολογικά 

προϊόντα να γίνουν γνωστά στις µεγάλες µάζες των καταναλωτών και να οικοδοµηθεί η 

εµπιστοσύνη του καταναλωτικού κοινού. Μια τέτοια προσπάθεια θα πρέπει να είναι 

µεθοδική, συνεπής, µακροχρόνια και να περιλαµβάνει όλα τα στρώµατα του πληθυσµού. 

Είναι µία προσπάθεια εθνική για το πρόβληµα των βιολογικών προϊόντων. Η παραγωγή 

βιολογικών προϊόντων είναι άλλωστε η εναλλακτική λύση για την ελληνική γεωργία. 

Είναι η µορφή που ανταποκρίνεται µε τις νέες τάσεις που διαµορφώνονται στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς και η κατανάλωσή τους υπηρετεί το εθνικό συµφέρον 

δεδοµένου ότι η υγιεινή διατροφή του πληθυσµού αποτελεί εθνική προτεραιότητα. 

Μία τέτοια προσπάθεια θα πρέπει να κινητοποιήσει όλο το δυναµικό της  χώρας 

για να κάνει γνωστά τα βιολογικά προϊόντα σε όλο τον πληθυσµό. Να τους 

ευαισθητοποιήσει σε θέµατα υγιεινής διατροφής και προστασίας του περιβάλλοντος και 

να τους πείσει για τη χρησιµότητα αλλά και για την αποτελεσµατικότητά τους στην 

εξασφάλιση της υγιεινής τους διαβιώσεως. Η όλη προσπάθεια θα πρέπει να προσβλέπει 

όχι µόνο στους καταναλωτές για να ζητούν βιολογικά προϊόντα αλλά και στο εµπόριο για 
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να αναζητήσει τα βιολογικά προϊόντα, να τα εντάξει στις επιχειρηµατικές του 

δραστηριότητες και να τα προωθήσει και στις αγορές του εξωτερικού(22). 

Μία τέτοια προσπάθεια θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλάβει τουλάχιστον  τα 

κάτωθι σηµεία: 

• Προβολή βασικών ποιοτικών χαρακτηριστικών των βιολογικών προϊόντων 

Θα πρέπει να δοθούν πληροφορίες για τις ουσιαστικές διαφορές και την  υπεροχή 

των βιολογικών προϊόντων σε σχέση µε τα προϊόντα της συµβατικής γεωργίας. Ο 

καταναλωτής της εποχής µας έχει ευαισθητοποιηθεί στα θέµατα της υγείας του. Η 

πληροφόρηση συνεπώς ότι η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων προστατεύει την υγεία 

του και του εξασφαλίζει υγιεινή διαβίωση θα πρέπει να αποτελεί ουσιαστική ιδιότητα των 

βιολογικών προϊόντων η οποία πρέπει µε κάθε µέσο επικοινωνίας να δοθεί σε όλο τον 

πληθυσµό. 

• Προβολή παραγωγικής διαδικασίας των βιολογικών προϊόντων 

Η οικοδόµηση της εµπιστοσύνης στους καταναλωτές για τα βιολογικά  προϊόντα 

θα πρέπει να στηριχθεί και σε πληροφορίες για την παραγωγική διαδικασία που 

ακολουθείται στα βιολογικά προϊόντα. ∆εν αρκεί να δοθούν µόνο πληροφορίες όχι δεν 

υπάρχουν υπολείµµατα φυτοφαρµάκων και λοιπών τοξικών ουσιών στα βιολογικά 

προϊόντα αλλά να εξηγηθεί ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η παραγωγή βιολογικών 

προϊόντων ολοκληρώνεται χωρίς χρήση χηµικών λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων (30) 

• Προβολή ελέγχου και πιστοποιήσεως των βιολογικών προϊόντων 

Ο καταναλωτής πρέπει να πεισθεί για τη γνησιότητα της παραγωγής και  της 

πιστοποιήσεως των βιολογικών προϊόντων. Οι πληροφορίες που θα φθάσουν στον 

καταναλωτή πρέπει να προβάλουν την ουσιαστική κοινοτική και κρατική παρέµβαση στο 

έργο του ελέγχου και της πιστοποιήσεως των βιολογικών προϊόντων. Η αγορά 

κατακλύζεται από ψευδεπίγραφα βιολογικά προϊόντα, που επιτείνουν την αµφιβολία του 
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καταναλωτή για την γνησιότητα των βιολογικών προϊόντων. Ο καταναλωτής πρέπει να 

πληροφορηθεί και να πεισθεί για την ύπαρξη και την αποτελεσµατικότητα του θεσµικού 

πλαισίου αλλά και του ελέγχου και της πιστοποιήσεως της γνησιότητας των βιολογικών 

προϊόντων. Οι βιοκαλλιεργητές καλούνται στο σηµείο αυτό να γίνουν οι θεµατοφύλακες 

και οι άγρυπνοι φρουροί πιστής εφαρµογής του ελέγχου και της πιστοποιήσεως της 

γνησιότητας των βιολογικών προϊόντων (25) 

• Εξασφάλιση σταθερής ποιότητας 

Η διατήρηση της ποιότητας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των  βιολογικών 

προϊόντων, αναλλοίωτων µακροχρονίως θα βοηθήσει αποφασιστικά στην καθιέρωσή τους 

στην αγορά. Η διατήρηση αυτών των ποιοτικών χαρακτηριστικών θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται και κατά τη µεταποίησή τους και την εν γένει µετασυλλεκτική τους 

µεταχείριση (22) 

• Τυποποίηση, συσκευασία και επωνυµία 

Η τυποποίηση των βιολογικών προϊόντων επιβεβαιώνει τον σεβασµό και την 

ευαισθησία του παραγωγού προς τον καταναλωτή και την ειλικρίνειά του ότι ακολούθησε 

οικολογική παραγωγική διαδικασία .(21)Η συσκευασία των βιολογικών προϊόντων θα 

πρέπει να αποτελεί για τους βιοκαλλιεργητές εργασία υψίστης προτεραιότητος. Αποτελεί 

το αποφασιστικό σηµείο επαφής του προϊόντος µε τον καταναλωτή και το σηµαντικό 

χαρακτηριστικό του προϊόντος στην τελική απόφαση για την αγορά κάθε προϊόντος. 

• Αδιάλειπτη, παρουσία στην αγορά 

Οποιαδήποτε προσπάθεια για την οικοδόµηση εµπιστοσύνης προς τα  βιολογικά 

προϊόντα θα αποτύχει εάν το προϊόν δεν υπάρχει στην συγκεκριµένη αγορά. Τα βιολογικά 

προϊόντα για να επιζήσουν θα πρέπει να ενταχθούν στις καθηµερινές καταναλωτικές 

συνήθειες του πληθυσµού. Και αυτές διαµορφώνονται µακροχρόνια (30). 
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4.6. Οργάνωση πωλήσεων βιολογικών προϊόντων 

Όπως ήδη έχει σηµειωθεί τα βιολογικά  προϊόντα ενδιαφέρουν όλους τους 

καταναλωτές. Η οργάνωση των πωλήσεών τους δεν αφορά µόνο τους "συνειδητούς" 

αγοραστές. Θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τους "µέσους" και "ευκαιριακούς" 

αγοραστές βιολογικών προϊόντων αλλά και εκείνους που µέχρι τώρα δεν υπήρξαν 

αγοραστές. Η αυξανόµενη άλλωστε πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του πληθυσµού 

σε θέµατα υγιεινής διατροφής και προστασίας του περιβάλλοντος διευρύνει µε υψηλούς 

ρυθµούς το ενδιαφέρον για βιολογικά προϊόντα(31).  

Ο σχεδιασµός για την αποτελεσµατική οργάνωση της αγοράς των βιολογικών 

προϊόντων θα πρέπει από το ένα µέρος, να βελτιώσει το υπάρχον σύστηµα διανοµής και 

να αυξήσει τις αγορές των συνειδητών αγοραστών βιολογικών προϊόντων. Από το άλλο 

µέρος τα βιολογικά προϊόντα θα πρέπει να διεισδύσουν στη "µεγάλη " αγορά των 

συµβατικών προϊόντων για να κερδίσουν και τους "µέσους" και "ευκαιριακούς" 

αγοραστές αλλά και εκείνους που µέχρι τώρα δεν τα έχουν αγοράσει. Η θεώρηση αυτή 

οδηγεί στη βασική θέση ότι τα βιολογικά προϊόντα θα πρέπει να προσφέρονται στον 

καταναλωτή µε όλους τους δυνατούς τρόπους (1) 

 

4.7. ∆ιαφοροποίηση αγορών και καταστήµατα βιολογικών προϊόντων 

 Στην παρούσα παράγραφο εξετάζουµε τη διαφοροποίηση του τρόπου πώλησης 

βιολογικών προϊόντων και των ειδικών καταστηµάτων που τα διαθέτουν σε σχέση µε τις 

αγορές συµβατικών προϊόντων. 

Η διάθεση των βιολογικών προϊόντων από µη εξειδικευµένα καταστήµατα  

προσδίδει προφανώς κάποιο ιδιαίτερο κύρος σ’ αυτά. Σε πολλές περιπτώσεις όµως αυτό 

µπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση του καταναλωτή, κυρίως όταν ο όρος «βιολογικά 

προϊόντα» χρησιµοποιείται αδιακρίτως και όταν δεν υπάρχει σαφής διαχωρισµός αυτών 
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από τα συµβατικά προϊόντα. Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται κυρίως σε καταστήµατα 

υγιεινών τροφίµων, αλλά και στα super markets, όπου συχνά στο ίδιο «πράσινο ψυγείο» 

υπάρχουν λίγα βιολογικά προϊόντα ανάµικτα µε πολλά συµβατικά (30) 

 

α) Καταστήµατα Υγιεινής ∆ιατροφής 

Τα καταστήµατα υγιεινής διατροφής εµφανίστηκαν πριν από είκοσι (20)  χρόνια 

περίπου σαν απάντηση στα προϊόντα της χηµικής, έντονης γεωργίας που κατακλύζουν τον 

καταναλωτή. Τα καταστήµατα αυτά προέβαλλαν εναλλακτικούς τρόπους αντίληψης και 

στάσης ζωής, προωθούσαν οικολογικές ιδέες και προϊόντα που βρίσκονταν πιο κοντά στη 

φύση, ενώ επικεντρώνονταν κυρίως στις ορθές διατροφικές συνήθειες. Τα προϊόντα που 

προωθούνταν ήταν κυρίως τροφές, φυτικά καλλυντικά αντί για χηµικά, βότανα και 

συµπληρώµατα διατροφής, ακίνδυνα φυσικά φάρµακα αντί των χηµικών φαρµάκων 

(τελευταία αυξάνεται και ο αριθµός των οµοιοπαθητικών και εναλλακτικών γιατρών, που 

αντί για φαρµακευτικές αγωγές της «σκληρής» χηµείας προτείνουν αγωγές µε «φυσικά 

µέσα και φάρµακα»), καθώς και οτιδήποτε άλλο που προωθεί έναν πιο οικολογικό τρόπο 

ζωής (φίλτρα νερού, µύλους, φυσικά απορρυπαντικά, βιβλία, περιοδικά κ.λ.π.). 

Στην πορεία υπήρξε µία διαφοροποίηση των καταστηµάτων αυτών µε  

αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν δύο τάσεις, η «εµπορική», που στηριζόταν κυρίως σε 

καλλυντικά, αδυνατιστικά και ειδικά προϊόντα αθλητών και η «πιο φυσική και 

ολοκληρωµένη» που συνέχισε να δίνει έµφαση στις νέες διατροφικές εξελίξεις µε τη 

διάθεση βιολογικών προϊόντων, καθώς και στην προστασία της υγείας µε τη διάθεση 

βοτάνων και φυσικών συµπληρωµάτων. Προϋπόθεση βεβαίως για τη δραστηριοποίηση 

στη δεύτερη περίπτωση είναι η πολύπλευρη και η συνεχής εκπαίδευση των υπευθύνων 

τόσο µέσω προσωπικών ενηµερώσεων αλλά και εξειδικευµένων σεµιναρίων. Ουσιαστικά 
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οι υπεύθυνοι τέτοιου είδους καταστηµάτων είναι «Σύµβουλοι Ορθοµοριακής ∆ιατροφής 

και Πρόληψης Υγείας», ένας όρος που σιγά-σιγά θα καθιερωθεί στο µέλλον.(31) 

β) Καταστήµατα βιολογικών προϊόντων 

Τα καταστήµατα βιολογικών προϊόντων πρωτοεµφανίστηκαν πριν από 6-7  

χρόνια, ενώ τα τελευταία 3 χρόνια ο αριθµός τους αυξάνεται θεαµατικά, κυρίως στην 

Αττική και στη Θεσσαλονίκη. 

Σε ένα αρκετά ενηµερωµένο κοινό, όπως είναι το κοινό στην περιοχή  Αττικής, 

ένα εξειδικευµένο κατάστηµα βιολογικών προϊόντων είναι εκείνο που µπορεί να παρέχει 

επιπλέον πληροφόρηση σχετικά µε τις µεθόδους της βιολογικής γεωργίας και την αξία του 

βιολογικού προϊόντος σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα συµβατικά. 

∆ηµιουργείται έτσι αφενός µια προσωπική επαφή, ένα κλίµα αξιοπιστίας  και 

εµπιστοσύνης µε τον καταναλωτή, αφετέρου δε γίνεται προβολή των παραγωγών και των 

περιοχών παραγωγής των προϊόντων, καθώς και των ιδιαιτεροτήτων παραγωγής των 

βιολογικών προϊόντων. Συχνά µάλιστα το κατάστηµα βιολογικών προϊόντων αποτελεί τον 

µεσολαβητή για την απευθείας γνωριµία παραγωγού και καταναλωτή. Με τον τρόπο αυτό 

ο καταναλωτής επηρεάζεται θετικά και µαθαίνει να εκτιµά και να εµπιστεύεται τα 

βιολογικά προϊόντα. (30) 

Μειονέκτηµα όµως αποτελεί το ότι συχνά οι βιολογικές τροφές που  διατίθενται 

στα καταστήµατα βιολογικών προϊόντων δεν είναι απαραίτητα και υγιεινές, καθώς και ότι 

οι επιχειρηµατίες που εκµεταλλεύονται τα καταστήµατα αυτά δεν διαθέτουν επαρκείς 

γνώσεις και ενηµέρωση σε θέµατα πρόληψης και υγείας. Κατά κανόνα πάντως, τα 

καταστήµατα αυτά προβάλλουν ένα γενικότερο οικολογικό χαρακτήρα µε την ανάλογη 

ενηµέρωση. 
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Τα περισσότερα από αυτά διακινούν τόσο βιολογικά όσο και κάποια  συµβατικά 

(παραδοσιακά) προϊόντα, όπως δηµητριακά, ζυµαρικά και αρτοσκευάσµατα από σιτάρι 

ολικής άλεσης καθώς και καλλυντικά και διάφορα διαιτητικά προϊόντα. 

Στις χώρες της Ε.Ε. η διάθεση των βιολογικών προϊόντων γινόταν κυρίως  από τα 

συµβατικά καταστήµατα σε ξεχωριστά ράφια µε την ανάλογη επισήµανση. Τα τελευταία 

χρόνια όµως δηµιουργούνται πολυκαταστήµατα (super markets) αποκλειστικά µε 

βιολογικά προϊόντα, γεγονός που δείχνει σαφή διαφοροποίηση της αγοράς τους. Βέβαια 

σ΄ αυτές τις χώρες αφενός µεν η βιολογική γεωργία είναι περισσότερο αναπτυγµένη και η 

ποικιλία των βιολογικών προϊόντων πολύ µεγαλύτερη (πολλές φορές δε καλύπτει όλη τη 

γκάµα των προϊόντων!), αφετέρου δε το καταναλωτικό κοινό είναι περισσότερο 

ενηµερωµένο και ευαισθητοποιηµένο σε περιβαλλοντικά θέµατα και οι τιµές είναι πιο 

σταθερές σε σχέση µ΄ αυτές των συµβατικών προϊόντων. Ειδικότερα, οι τιµές των 

βιολογικών προϊόντων είναι µεν υψηλότερες σε σχέση µε αυτές των συµβατικών, υπάρχει 

όµως σταθερή αναλογία µεταξύ τους, σε αντίθεση µε την Ελλάδα όπου παρατηρούνται 

φαινόµενα µεγάλης διαφοράς τιµών σε σχέση µε τα συµβατικά προϊόντα οι οποίες 

µεταβάλλονται και αναλόγως της εποχής. 

Επισηµαίνεται πως οι χώρες στις οποίες ο µεγαλύτερος όγκος των  βιολογικών 

προϊόντων διακινούνταν µέσω των µεγάλων αλυσίδων super markets είχαν αρκετά 

µεγαλύτερους ρυθµούς ανάπτυξης της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων. 

 

4.8. ∆ίκτυα διανοµής (κατηγορίες – χωροταξία) 

Όσον αφορά στα δίκτυα διανοµής διακρίνουµε τις παρακάτω κατηγορίες : 

α) Εταιρείες διακίνησης αποκλειστικά νωπών βιολογικών προϊόντων, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα και στοχεύουν κυρίως στην αγορά της Αθήνας, 
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εφοδιάζοντας τόσο τα ειδικά καταστήµατα βιολογικών προϊόντων όσο και τις µεγάλες 

αλυσίδες των super markets.  

Οι περισσότερες από τις εταιρείες αυτές έχουν έδρα στην Αθήνα,  συγκεντρώνουν 

από όλη την Ελλάδα βιολογικά προϊόντα και µε δικά τους µέσα πραγµατοποιούν τη 

διακίνηση. Πολλές φορές ένα προϊόν µεταφέρεται από τη Θεσσαλία στην Αθήνα για να 

τυποποιηθεί, να συσκευαστεί και να ξαναγυρίσει πάλι σε ένα κατάστηµα ή super market 

της Θεσσαλίας! 

Το γεγονός αυτό προκαλεί πολλά προβλήµατα, στα νωπά κυρίως  προϊόντα, 

εξαιτίας της φθοράς που υφίστανται κατά τη µεταφορά, επεξεργασία κλπ. µε αποτέλεσµα 

την αύξηση της τελικής τιµή τους προς τον καταναλωτή.  

Ακόµη το γεγονός ότι τα νωπά προϊόντα συχνά φθείρονται σηµαίνει ότι το  ρίσκο 

που αναλαµβάνουν οι εταιρείες αυτές είναι αρκετά αυξηµένο. 

Πρέπει να επισηµανθεί ότι οι εν λόγω εταιρείες διαµορφώνουν τις τιµές των  

νωπών προϊόντων µε βάση την προσφορά που γίνεται από γειτονικές χώρες όπως η 

Ιταλία, η οποία έχοντας µάλλον αυξηµένη παραγωγή σε σχέση µε την εγχώρια 

κατανάλωση και έχοντας καλύτερες δοµές παραγωγής και διακίνησης, καταφέρνει να 

προωθεί στην ελληνική αγορά νωπά προϊόντα σε τιµές που πλησιάζουν το κόστος 

παραγωγής των ελληνικών προϊόντων! Έτσι οι έλληνες βιοκαλλιεργητές καλούνται 

πολλές φορές να πουλήσουν τα προϊόντα τους κυριολεκτικά στο κόστος ώστε να µην 

πετάξουν τη σοδειά τους (3) 

Επισηµαίνεται ότι τον τελευταίο καιρό παρατηρείται αύξηση του αριθµού  των 

κοινών µανάβικων στην Αθήνα που έχουν ξεκινήσει δειλά να διαθέτουν βιολογικά 

προϊόντα. 
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β) Εταιρείες διακίνησης αποκλειστικά µεταποιηµένων βιολογικών  προϊόντων που 

δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα και αναλαµβάνουν σαφώς µικρότερο ρίσκο σε 

σχέση µε τις εταιρείες διακίνησης νωπών προϊόντων.  

Οι εταιρείες αυτές διακινούν κυρίως προϊόντα εισαγωγής (σάλτσες τοµάτας,  

ζυµαρικά, όσπρια, δηµητριακά, παγωτά, σοκολάτες, κλπ.) αλλά και ελληνικά προϊόντα. 

∆ραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα και έχουν έδρα τόσο στην Αθήνα όσο και στην 

επαρχία. Συνήθως δεν διαθέτουν δικά τους µέσα διανοµής και στηρίζονται σε 

µεταφορικές εταιρείες για τη διανοµή των προϊόντων τους. 

γ) Οινοποιητικές εταιρείες: η δραστηριότητα των περισσοτέρων απ’ αυτές  

περιλαµβάνει τόσο την καλλιέργεια του αµπελιού, όσο και την οινοποίηση και την 

εµπορία των τελικών προϊόντων.  

δ) Εξαγωγικές εταιρείες που στις περισσότερες των περιπτώσεων πραγµατοποιούν 

και παρασκευαστικές εργασίες. 

Τέτοιες εταιρείες δραστηριοποιούνται κυρίως στον τοµέα των βρώσιµων  ελαιών 

και ελαιολάδου, αλλά και στον τοµέα των εσπεριδοειδών όπου παρατηρείται ποικιλία 

οργανωτικών µορφών και ειδικότερα υπάρχουν όχι µόνο κοινές εµπορικές εταιρείες αλλά 

και συνεταιριστικές οργανώσεις. 

Χωροταξικά η µεγαλύτερη κατανάλωση βιολογικών προϊόντων  παρατηρείται 

στην περιοχή της Αττικής. Το γεγονός αυτό πιθανώς οφείλεται  αφενός µεν στην 

περισσότερο αναπτυγµένη οικολογική συνείδηση του καταναλωτικού κοινού, αφετέρου 

δε στην ανυπαρξία δυνατότητας προµήθειας προϊόντων από µικρούς ιδιωτικούς κήπους, 

δυνατότητα την οποία αντιθέτως έχουν οι κάτοικοι της επαρχίας. 
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4.9. Στρατηγική της διαφήµισης των βιολογικών προϊόντων 

Η µελλοντική αύξηση της ζήτησης στην αγορά βιολογικών προϊόντων θα  

εξαρτηθεί - εκτός των άλλων - και από µια συντονισµένη και αποτελεσµατική στρατηγική 

µάρκετινγκ για την προσέλκυση των καταναλωτών που είτε δεν αγοράζουν καθόλου, είτε 

αγοράζουν περιστασιακά βιολογικά προϊόντα.  

Σήµερα και στη χώρα µας το αγοραστικό δυναµικό διαµορφώνεται από 

καταναλωτές που δεν αγοράζουν καθηµερινά προϊόντα και κάνουν την επιλογή τους 

ανάλογα µε τις συνθήκες και πάντα µετά από µια επανεκτίµηση της αξίας των βιολογικών 

προϊόντων. Η οµάδα αυτή των περιστασιακών αγοραστών µπορεί να προσεγγιστεί στα 

καταστήµατα λιανικής πώλησης και γι αυτό απαιτείται µια σύγχρονη στρατηγική 

µάρκετινγκ (31) 

Στους καταναλωτές αυτούς η αποδοχή της αυξηµένης σχετικά τιµής των  

βιολογικών προϊόντων εξαρτάται από το γεγονός ότι τα βιολογικά προϊόντα παράγονται 

βασικά µε µια µεγαλύτερη περιβαλλοντική φροντίδα απ΄ ότι τα συµβατικά προϊόντα και 

εγγυώνται σαφώς µεγαλύτερη ασφάλεια στην κατανάλωσή τους. Παράλληλα, σηµαντικό 

ρόλο παίζουν και τα κριτήρια της γεύσης και του φρέσκου προϊόντος. Στο γάλα όµως και 

στα γαλακτοκοµικά προϊόντα οι καταναλωτές δεν διαπιστώνουν διαφορές στη γεύση. 

Πειστικός παράγοντας είναι επίσης οι υποκειµενικές διαφορές στη γεύση σε µερικά 

οπωροκηπευτικά, εξαιτίας ενδεχοµένως της µεγαλύτερης ποικιλίας και γκάµας των 

βιολογικών προϊόντων καθώς και των διαφορετικών κλιµατικών και καλλιεργητικών 

συνθηκών που προσδίδουν σ΄ αυτά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 

Εφόσον τα ελληνικά βιολογικά προϊόντα θα έχουν µελλοντικά να αντιµετωπίσουν 

τον ανταγωνισµό όχι µόνο των συµβατικών προϊόντων αλλά και των εισαγόµενων 

βιολογικών προϊόντων, στόχος του µάρκετινγκ θα πρέπει να είναι η διατύπωση 
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χαρακτηρισµών όπως είναι η «τοπικότητα» και η «ασφαλής προέλευση», στοιχεία που 

πρέπει να µεταφερθούν στους καταναλωτές µαζί µε άλλα (20) 

Το µάρκετινγκ πρέπει να έχει δύο επίπεδα.  Για τους σταθερούς αγοραστές να 

επιδιώκεται η συνέχιση των πολιτικών αναφορών που εκφράζουν τη συνειδητοποίηση, τις 

αξίες και την ποιότητα ζωής που εκφράζουν τα βιολογικά προϊόντα. Με τον τρόπο αυτό 

µπορεί να καλυφθεί ένα µικρό ποσοστό της αγοράς βιολογικών προϊόντων. Για τους 

αφανείς και περιστασιακούς αγοραστές βιολογικών προϊόντων θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη οι συνθήκες της αγοράς (κόστος παραγωγής, τοπικότητα, µεγάλη ποικιλία, 

αυξηµένη ζήτηση για νέα προϊόντα κλπ.) και να αξιοποιηθούν. Σ΄ αυτή την περίπτωση δεν 

απαιτείται καµία ιδεολογική φόρτιση.  

Πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι η ανάγκη διατήρησης µίας σταθερής  διαφοράς 

µεταξύ των τιµών των βιολογικών και των συµβατικών προϊόντων σε συνδυασµό µε το 

αυξηµένο κόστος παραγωγής των βιολογικών προϊόντων καθιστά χρήσιµη τη λήψη 

µέτρων από τους αρµόδιους φορείς προς το σκοπό της ρύθµισης της ζήτησης. Τα πολιτικά 

µέτρα απαιτούνται για να εξασφαλιστεί µια συνεχής παρέµβαση στο εµπόριο.  

Επίσης γίνεται κατανοητό, ότι η έλλειψη ενηµέρωσης σχετικά µε τα  βιολογικά 

προϊόντα αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο στην αύξηση της κατανάλωσής τους.(30) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

  

5.1. Η βιολογική γεωργία ως εναλλακτική λύση 

Η τιµιότητα του βιοκαλλιεργητή, καθώς και η οικολογική του συνείδηση, 

αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία της βιολογικής γεωργίας. Είναι βέβαιο 

ότι σε καµία περίπτωση η βιολογική δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τη συµβατική 

καλλιέργεια. Αποτελεί όµως µία εναλλακτική λύση για την προστασία βιοτόπων, όπως 

επίσης παρόχθιων και παραλίµνιων περιοχών, αλλά και εργαλείο για τη συγκράτηση και 

τη διατήρηση του αγροτικού πληθυσµού στις ορεινές, µειονεκτικές και νησιωτικές 

περιοχές. Η προώθηση των εναλλακτικών καλλιεργειών µε τη µη χρήση συνθετικών 

αγροχηµικών προϊόντων βοηθά στην προστασία των αγροοικοσυστηµάτων.(20) 

Τα βιολογικά προϊόντα είναι βέβαια αποτέλεσµα ελεγχόµενης παραγωγικής 

διαδικασίας ως προς τα χηµικά και τα φάρµακα, αλλά πρωτίστως πρέπει να πληρούν τις 

απαιτήσεις περί ποιότητας που ισχύουν για όλα τα τρόφιµα. 

Το σύστηµα πιστοποίησης  βιολογικών προϊόντων χαρακτηρίζεται σύνθετο, 

γραφειοκρατικό και υψηλού κόστους για τους παραγωγούς. Επιπλέον, τα ποσά των 

επιδοτήσεων που δίδονται αξιολογούνται χαµηλά, ενώ ο ρυθµός διάρκειάς τους 

(πενταετία) θεωρείται µικρός. Η µη δυνατότητα συνέχισης των επιδοτήσεων για τους 

βιοκαλλιεργητές που συµπληρώνουν πέντε χρόνια ένταξης στο πρόγραµµα αυτό, οδηγεί 

στη στροφή κάποιων εξ’ αυτών στη συµβατική γεωργία, καθώς αδυνατούν πλέον να 

αντεπεξέλθουν στο υψηλό κόστος παραγωγής. Σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, δεν είναι λίγες 

οι περιπτώσεις που αγρότες εισέρχονται στη βιολογική γεωργία µε κερδοσκοπική διάθεση 

και αποχωρούν µετά το πέρας της περιόδου της επιδότησης (25) 
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Η διαφορά τιµής των βιολογικών προϊόντων σε σχέση µε τα αντίστοιχα  

συµβατικά εκτιµάται ότι κυµαίνεται µεταξύ 20-100% για τα είδη φυτικής παραγωγής, 

αλλά στα προϊόντα ζωικής παραγωγής µπορεί να φτάσει και το 300%. Οι εκπρόσωποι της 

αγοράς δηλώνουν ότι µια αποδεκτή και ρεαλιστική απόκλιση τιµής για τα βιολογικά 

προϊόντα θα ήταν µεταξύ του 20%-30%, σε σχέση µε τα αντίστοιχα συµβατικά. 

 Οι προοπτικές εξέλιξης του συγκεκριµένου κλάδου κρίνονται ευνοϊκές, εφόσον 

δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην ενηµέρωση των καταναλωτών. Επίσης, µεγάλη συµβολή 

στην ανάπτυξη της αγοράς έχει η περαιτέρω διείσδυση των βιολογικών προϊόντων στα 

super market.  

 

5.2. Οι επιλογές των καταναλωτών 

Οι ανησυχίες των καταναλωτών που προκαλούνται από το φόβο για τα  τρόφιµα 

και τις τεχνολογικές εξελίξεις, εκδηλώθηκαν µε συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση για 

εξασφάλιση της ποιότητας και περισσότερη ενηµέρωση για τις µεθόδους παραγωγής (30) 

Επιπλέον, η επίγνωση του κοινού για το µη αναστρέψιµο χαρακτήρα των ζηµιών 

που έχουν γίνει στο περιβάλλον από πρακτικές που οδηγούν στη ρύπανση του εδάφους 

και των υδάτων, στην εξάντληση των φυσικών πόρων και στην καταστροφή ευαίσθητων 

οικοσυστηµάτων οδήγησε σε απαιτήσεις για περισσότερο υπεύθυνη στάση προς τη 

φυσική µας κληρονοµιά (21). Σε αυτό το γενικό πλαίσιο, η βιολογική γεωργία, που κάποτε 

θεωρείτο περιθωριακή δραστηριότητα που εξυπηρετεί µία περιορισµένη αγορά, τώρα 

ήλθε στο προσκήνιο ως µία γεωργική προσέγγιση που όχι µόνον µπορεί να παράγει 

ασφαλή τρόφιµα αλλά είναι και ασφαλής από περιβαλλοντική άποψη. 

           Ανακεφαλαιώνοντας, η βιολογική γεωργία, η οποία κάποτε θεωρείτο περιθωριακή 

δραστηριότητα που εξυπηρετούσε µία περιορισµένη αγορά, τώρα  ήλθε στο προσκήνιο ως 

µία γεωργική προσέγγιση που όχι µόνον µπορεί να παράγει ασφαλή τρόφιµα, αλλά είναι 
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και ασφαλής από κάθε περιβαλλοντική άποψη. O κλάδος χαρακτηρίζεται ως ανερχόµενος 

και µε σχετικά χαµηλό ανταγωνισµό, ο οποίος όµως αναµένεται να ενταχθεί, αφενός µε 

την είσοδο νέων επιχειρήσεων και αφετέρου µε τη διεύρυνδη των υπαρχουσών. 

Η βιολογική καλλιέργεια µπορεί να αποτελέσει µια ελκυστική οικονοµική 

δραστηριότητα µε ενδιαφέρουσες προοπτικές τόνωσης του αγροτικού εισοδήµατος για 

αυτό απαραίτητες προϋποθέσεις είναι : 

1)Η οργάνωση του συστήµατος ελέγχου και πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων για 

την αξιόπιστη κυκλοφορία τους στη διεθνή και ελληνικού αγορά 

2)Η δηµιουργία κατάλληλης υποδοµής για την οργάνωση της εµπορίας διακίνησης 

βιολογικών προϊόντων 

3)Η εκπαίδευση των γεωτεχνικών που ασχολείται µε την τεχνική υποστήριξη των 

αγροτών σε θέµατα βιολογικής γεωργίας 

4)Η ενηµέρωση των αγροτών σε θέµατα βιολογικής γεωργίας ώστε να πεισθούν για τη 

βιωσιµότητα της µεθόδου και να την αποδεχτούν. 

             Η βιολογική γεωργία δεν είναι µια νέα δραστηριότητα αλλά µια διαφορετική 

φιλοσοφία παραγωγής. Η βιολογική γεωργία για λόγους προσαρµογής στις νέες 

απαιτήσεις της αγοράς αλλά κυρίως για λόγους σεβασµού προς το περιβάλλον και προς 

την ποιότητα ζωής µας , οφείλει να επεκταθεί στη χώρα µας . 

            Για να γίνει αυτό απαιτείται οικονοµική και τεχνική στήριξη συστηµατική 

ενηµέρωση των αγροτών και στελέχωση µε ειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό τόσο 

στον τοµέα συντονισµού της παραγωγής όσο και στην έρευνα υποτυπώδες. 

Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των βιολογικών τροφίµων 

που υπάρχουν στα ράφια των καταστηµάτων στη χώρα µας, παράγονται στο εξωτερικό 

και αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να είναι υψηλή η τιµή των προϊόντων αυτών και σε µεγάλο 

ποσοστό οι καταναλωτές να τα θεωρούν άγνωστα λόγω της µη εντοπιότητάς τους, µε 
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αποτέλεσµα την ελάχιστη κατανάλωσή τους. Για αυτό το λόγο πρέπει να παράγουµε 

περισσότερα βιολογικά τρόφιµα στη χώρα µας, διότι µπορούµε να έχουµε άριστης 

ποιότητας πρώτες ύλες, λόγω του Μεσογειακού µας κλίµατος που προσφέρεται για 

πολλών ειδών καλλιέργειες και µε χαµηλότερη τιµή. 
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                                                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

 

6.1.Εισαγωγικό µέρος έρευνας 

         Η έρευνα αναφέρεται στη περιοχή του Πειραιά, σκοπός της έρευνας ήταν να 

προσδιοριστεί το ποσοστό κατανάλωσης βιολογικών προïόντων και ποιοι οι παράγοντες 

που τo επηρεάζουν. 

         Η µέθοδος που ακολουθήσαµε για το ερευνητικό µέρος ήταν η  εξής : 

         Σχεδιάσαµε τα ερωτηµατολόγια και τα µοιράσαµε σύµφωνα µε το πληθυσµό του 

Πειραιά, ο οποίος σύµφωνα µε τη τελευταία απογραφή που έγινε το 2001 είναι 175.697. 

Οι ερωτήσεις αφορούσαν δηµογραφικά και κοινωνικο-οικονοµικά χαρακτηριστικά καθώς 

επίσης τη διερεύνηση της στάσης των ερωτηθέντων σχετικά µε τα προιόντα βιολογικής 

καλλιέργειας και την αγοραστική τους συµπεριφορά. 

          Το δείγµα είναι στατιστικά σηµαντικό διότι είναι κατανεµηµένο έτσι ώστε να 

καλύπτει µια µεγάλη κατηγορία ατόµων που περιλαµβάνει και τα  δύο φύλα, εύρος 

ηλικιών καθώς και επαγγελµάτων. 

          Τα ερωτηµατολόγια δόθηκαν αυτοπροσώπως και αφότου συλλέχθηκαν πίσω, έγινε 

η κωδικοποίηση των απαντήσεων στο πρόγραµµα  Excel. Η παρουσίαση και ανάλυση 

έγινε στο πρόγραµµα SPSS .Στο σύστηµα αυτό αντικαταστήσαµε τις µεταβλητές µε 

αριθµούς. Έτσι σε όλες τις µεταβλητές που παίρνουν τιµές ΝΑΙ/ΟΧΙ, έχει 

κωδικογραφηθεί µε 1 η απάντηση ΝΑΙ και 2 η απάντηση ΟΧΙ, το ίδιο ισχύει και για τις 

µεταβλητές που παίρνουν περισσότερες τιµές. Στη συνέχεια, δηµιουργήσαµε το αρχείο 

δεδοµένων, τους πίνακες συχνοτήτων καθώς και τα γραφήµατα τους. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.                                                                                

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

ΦΥΛΟ                 :                 ΑΝΤΡΑΣ                      ΓΥΝΑΙΚΑ 

ΗΛΙΚΙΑ              : 

BAΡΟΣ                : 

YΨΟΣ                  : 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ    : 

1)AΠΟ ΠΟΣΑ ΜΕΛΗ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ 

2)ΠΟΙΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΣΥΝΗΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΨΩΝΙΑ ΣΤΗΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ 

3)ΕΧΕΤΕ ΕΠΑΡΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 

     ΝΑΙ  

     ΟΧΙ 

4)ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 

ΑΝ  ΝΑΙ  ΠΟΙΑ ΕΙ∆Η ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΑΝ ΟΧΙ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥ ΛΟΓΟΥΣ 

5)ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 

6)ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 

7)ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 

8)ΠΩΣ ΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΣΤΕ 

9) ΤΑ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ 

10)ΠΩΣ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟÏΟΝΤΑ 

11)ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Η΄ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ 
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6.2 Περουσίαση µε βάση το φύλο 

 

ΦΥΛΟ  (Άνδρας=1  Γυναίκα=2) 

 

Φύλο  Συχνότητα %ποσοστό 

Άνδρας 99 33,0 

Γυναίκα 201 67,0 

Total 300 100,0 

 

 

Στην έρευνα µας οι γυναίκες υπερτερούν των ανδρών. 

Eρ.1  Απο πόσα µέλη απαρτίζεται η οικογένεια σας 1=1 µέλος,2=2 µέλη, 3=3-4 µέλη, 

4=πάνω απο 5 µέλη 

 

  Άνδρας
 Γυναίκα

ΦΥΛΟ  (Άνδρας=1  Γυναίκα=2) 

t

φύλο 

0,0

20,0

40,0

60,0

ΦΥΛΟ  (Άνδρας=1  Γυναίκα=2)

% ποσοστό 
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Φύλο   Μέλη 

Οικογένειας 

% ποσοστό  

Άνδρας 1  5,1 

 2  14,1 

 3-4  70,7 

 πάνω απο 5  10,1 

Γυναίκα 1  5,0 

 2  16,9 

 3-4  64,2 

 πάνω απο 5  13,9 
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Οι οικογένειες των ανδρών και των γυναικών που πήραν µέρος στην έρευνα συνήθως 

αποτελούνται  απο 3-4 µέλη, λιγότερα συχνά απο 2, σπάνια απο 5 και ακόµα πιο σπάνια 

απο 1 µέλος. 

 

 

 

 

 

1 µέλος
 2 µέλη
3-4 µέλη
πάνω απο 5 µέλη

Eρ.1  Απο πόσα µέλη απαρτίζεται η οικογένεια σας

Άνδρας 
Γυναίκα 

ΦΥΛΟ  (Άνδρας=1  Γυναίκα=2)

Eρ.1  Απο πόσα µέλη απαρτίζεται η οικογένεια σας 
1=1 µέλος,2=2 µέλη, 3=3-4 µέλη, 4=πάνω απο 5 µέλη 

φύλο-µέλος  

0,00

20,00

40,00

60,00

%ποσοστό 
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ερ.2.Ποιός µαγειρέυει συνήθως στην οικογένεια σας. 1=ο ίδιος/η ίδια, 2= η σύζυγος, 3=η 

µητέρα,  4=η κόρη, 5= αρραβωνιαστικός, 6=αδερφή, 7=πεθερά, 8=οικιακή βοηθός, 9= 

πατέρας. 

Φύλο  Μαγείρεµα   %ποσοστό 

Άνδρας ίδιος/ίδια 16,2 

  σύζυγος 45,5 

  µητέρα 35,4 

  αδερφή 1,0 

  οικιακή βοηθός 1,0 

  πατέρας 1,0 

Γυναίκα ίδιος/ίδια 78,6 

  µητέρα 18,9 

  κόρη 1,0 

  αρραβωνιαστικ

ός/ια 

,5 

  αδερφή ,5 

  πεθερά ,5 
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Όσον αφορά το µαγείρεµα στις οικογένειες των ανδρών µαγειρεύει συνήθως η σύζυγος 

και λιγότερο συχνά η µητέρα. 

Στις οικογένειες των γυναικών συνήθως µαγειρεύουν οι ίδιες ή οι µητέρες. 

 

 

 

 

 ίδιος/ίδια
 σύζυγος 
 µητέρα
 αδερφή
 οικιακή βοηθός

 πατέρας
 κόρη
 αρραβωνιαστικός/ια
 πεθερά

ερ.2.Ποιός µαγειρέυει συνήθως στην οικογένεια σας.

Άνδρας 
Γυναίκα 

ΦΥΛΟ  (Άνδρας=1  Γυναίκα=2) 

ερ.2.Ποιός µαγειρέυει συνήθως στην οικογένεια σας.
1=ο ίδιος/η ίδια, 2= η σύζυγος, 3=η µητέρα,  4=η κόρη,
5= αρραβωνιαστικός, 
6=αδερφή, 7=πεθερά, 8=οικιακή βοηθός, 9= πατέρας.

Percent
Φύλο-µαγείρεµα

0,00

25,00

50,00

75,00

%ποσοστό 
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ερ.2β.ποιός κάνει τα ψώνια συνήθως στην οικογένεια σας 1=ο ίδιος/ η ίδια, 2=η σύζυγος/ 

ο σύζυγος,3=µητέρα/πατέρας,4=κόρη, 5=αρραβωνιαστικός/ια, 6=αδερφή, 7=πεθερά, 

8=οικιακή βοηθός 

 

Φύλο Αγοραστής  % 

ποσοστό 

Άνδρας ίδιος/ίδια 20,2 

  ο σύζυγος/ η σύζυγος 41,4 

  µητέρα/ πατέρας 36,4 

  Αδερφή 1,0 

  οικιακή βοηθός 1,0 

Γυναίκα ίδιος/ίδια 78,1 

  ο σύζυγος/ η σύζυγος 2,0 

  µητέρα/ πατέρας 17,4 

  Κόρη 1,0 

  Αρραβωνιαστικός/ια ,5 

  Αδερφή ,5 

  Πεθερά ,5 
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Στις οικογένειες των ανδρών κατά κύριο λόγο τα ψώνια κάνει η σύζυγος ή η µητέρα κ ο 

πατέρας, ενώ σε αυτές των γυναικών πρωταρχικά τα ψώνια γίνονται απο τις ίδιες ή τη 

µητέρα και το πατέρα 

 

 

 

 

 ίδιος/ίδια
 ο σύζυγος/ η σύζυγος 
 µητέρα/ πατέρας 
 αδερφή 
 οικιακή βοηθός
 κόρη
 αρραβωνιαστικός/ια
πεθερά 

ερ.2β.ποιός κάνει τα ψώνια συνήθως στην οικογένεια σας

Άνδρας 
Γυναίκα 

ΦΥΛΟ (Άνδρας=1 Γυναίκα=2)

ερ.2β.ποιός κάνει τα ψώνια συνήθως στην οικογένεια σας 
 1=ο ίδιος/ η ίδια, 2=η σύζυγος/ ο σύζυγος,3=µητέρα/πατέρας, 

4=κόρη, 5=αρραβωνιαστικός/ια, 6=αδερφή, 7=πεθερά, 8=οικιακή βοηθός

t

Φύλο-ψώνια

0,00

25,00

50,00

75,00

%ποσοστό 
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ερ.3.Έχετε επαρκή πληροφόρηση για τα βιολογικά τρόφιµα(1=ναι,2=οχι) 

 

Φύλο Επαρκή 

πληροφόρηση  

% ποσοστό 

Άνδρας ναι 46,5 

  όχι 53,5 

Γυναίκα ναι 75,1 

  όχι 24,9 
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Οι γυναίκες είναι καλύτερα ενηµερωµένες απο τους άνδρες. 

ερ.4.Καταναλώνετε βιολογικά τρόφιµα  1=ναι 2=όχι 

ΦΥΛΟ   Κατανάλωση   % ποσοστό 

Άνδρας Ναι 33,3 

  Όχι 66,7 

Γυναίκα Ναι 41,8 

  Όχι 58,2 

 

 

 ναι 
όχι

Ερ.3 έχετε επαρκή πληροφόρηση για τα βιολογικά τρόφιµα
 

Άνδρας 
Γυναίκα 

ΦΥΛΟ  (Άνδρας=1  Γυναίκα=2) 

ερ.3.Έχετε επαρκή πληροφόρηση για τα βιολογικά τρόφιµα
(1=ναι,2=οχι) 

Percent

Φύλο-πληροφόρηση

0,00

25,00

50,00

75,00

% ποσοστό 
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Οι γυναίκες που καταναλώνουν βιολογικά τρόφιµα είναι περισσότερες απο τους άνδρες. 

 

 

ερ.4     Αν ναι ποια είδη     1=φρούτα-λαχανικά, 2=ψωµί δηµητριακά, 3= λίπη,  

4= γαλακτοκοµικά,5= κρέας, τυρί, αυγά, 6=αλκοόλ  

 

Φύλο Είδος    % ποσοστό 

Άνδρας φρούτα- λαχανικά 42,5 

  ψωµί-δηµητριακά 6,1 

ναι 
 όχι

ερ.4.Καταναλώνετε βιολογικά τρόφιµα

Άνδρας
Γυναίκα

ΦΥΛΟ  (Άνδρας=1  Γυναίκα=2)

ερ.4.Καταναλώνετε βιολογικά τρόφιµα
 1=ναι 2=όχι 

Φύλο-κατανάλωση
0,00

20,00

40,00

60,00

% ποσοστό 
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  λίπη 21,2 

  κρέας-τυρί-αυγά 15,2 

  αλκοόλ 15,2 

Γυναίκα φρούτα- λαχανικά 48,9 

  ψωµί-δηµητριακά 13,1 

  λίπη 17,9 

  γαλακτοκοµικά 1,2 

  κρέας-τυρί-αυγά 11,9 

  αλκοόλ 7,1 
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Και τα δύο φύλα προτιµούν κυρίως να καταναλώνουν βιολογικά φρούτα και λαχανικά , 

ενώ δεύτερη θέση στη προτίµηση τους έχουν τα λίπη. 

 

 

ερ.4 Αν όχι για ποιούς λόγους   1=ακριβά, 2=δεν υπάρχει ποικιλία,3=δεν υπάρχουν κοντά 

καταστήµατα,4=δεν τα βρίσκει στο super market,5=δεν τα βρίσκει,6=δε ψωνίζει ο 

ίδιος/α,7=δε τα γνωρίζει,8=δεν την ενδιαφέρει,9=δεν τα εµπιστεύεται 

ΦΥΛΟ   Λόγοι %ποσοστό 

Άνδρας Ακριβότερα 12,1 

 φρούτα- λαχανικά 
 ψωµί-δηµητριακά 
 λίπη
 κρέας-τυρί-αυγά 
αλκοόλ
γαλακτοκοµικά 

ερ.4 Αν ναι ποια είδη

Άνδρας 
Γυναίκα 

ΦΥΛΟ  (Άνδρας=1  Γυναίκα=2)

ερ.4     Αν ναι ποια είδη     1=φρούτα-λαχανικά, 2=ψωµί-δηµητριακά,
3= λίπη, 4= γαλακτοκοµικά,5= κρέας, τυρί, αυγά, 6=αλκοόλ ,

 Φύλο-είδη

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

%ποσοστό 
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  δεν υπάρχει 

ποικιλία 

1,5 

  δεν υπάρχουν 

καταστήµατα 

στη περιοχή 

1,5 

  δεν τα βρίσκει 

στο super 

market 

4,5 

  δεν τα βρίσκει 4,5 

  δε ψωνίζει ο/η 

ίδιος/ ίδια 

7,6 

  δε γνωρίζει/ δεν 

έχει ασχoληθεί 

47,0 

  δεν τον/την 

ενδιαφέρει 

15,2 

  δε τα 

εµπιστεύεται 

6,1 

Γυναίκα Ακριβότερα 48,7 

  δεν υπάρχει 

ποικιλία 

2,6 

  δεν υπάρχουν 

καταστήµατα 

στη περιοχή 

3,4 

  δεν τα βρίσκει ,9 
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στο super 

market 

  δεν τα βρίσκει 4,3 

  δε ψωνίζει ο/η 

ίδιος/ ίδια 

2,6 

  δε γνωρίζει/ δεν 

έχει ασχoληθεί 

32,5 

  δεν τον/την 

ενδιαφέρει 

2,6 

  δε τα 

εµπιστεύεται 

2,6 

 

 

 

 

 



104 

 

Οι βασικοί λόγοι που τα δύο φύλα δε καταναλώνουν βιολογικά τρόφιµα είναι οτι δεν 

έχουν ασχοληθεί µε το θέµα ή τα βρίσκουν ακριβότερα. 

 

 

 

 

Ακριβότερα 
 δεν υπάρχει ποικιλία 
δεν υπάρχουν καταστήµατα στη περιοχή
 δεν τα βρίσκει στο super market
δεν τα βρίσκει 

δε ψωνίζει ο/η ίδιος/ ίδια
 δε γνωρίζει/ δεν έχει ασχοληθεί
 δεν τον/την ενδιαφέρει
 δε τα εµπιστεύεται

ερ.4 Αν όχι για ποιούς λόγους

Άνδρας 
Γυναίκα 

ΦΥΛΟ  (Άνδρας=1  Γυναίκα=2)

ερ.4 Αν όχι για ποιούς λόγους   1=ακριβά, 2=δεν υπάρχειποικιλία 
3=δεν υπάρχουν κοντά καταστήµατα,4=δεν τα βρίσκει στο super 
market ,5=δεν τα βρίσκει,6=δε ψωνίζει ο ίδιος/α,7=δε τα γνωρίζει, 

8=δεν την ενδιαφέρει,9=δεν τα εµπιστεύεται

 Φύλο-λόγοι

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

%ποσοστό 
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Ερ.5. Πόσο συχνά καταναλώνετε βιολογικά τρόφιµα.    

 1=Καθηµερινά,2=σπάνια,3=µερικές φορές τη βδοµάδα, 

4=µερικές φορές το µήνα,5=καθόλου 

ΦΥΛΟ   Συχνότητα  %ποσοστό 

Άνδρας καθηµερινά 15,2 

  µερικές φορές τη

βδοµάδα 

14,1 

  µερικές φορές το µήνα 4,0 

  καθόλου 66,7 

Γυναίκα καθηµερινά 10,9 

  σπάνια ,5 

  µερικές φορές τη

βδοµάδα 

19,4 

  µερικές φορές το µήνα 10,9 

  καθόλου 58,2 
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Το µεγαλύτερο ποσοστό ανδρών και γυναικών δε καταναλώνει καθόλου βιολογικά 

τρόφιµα.  

 

Ερ.6. Γιατί καταναλώνετε βιολογικά τρόφιµα 1=υγιεινότερα,2=χωρίς 

φυτοφάρµακα,3=νοστιµότερα,4=γευστικότερα,5=χωρίς συντηρητικά,6=χωρίς χηµικές 

επεξεργασίες,7=είναι πιστοποιηµένα,8=είναι θρεπτικότερα 

Φύλο Λόγοι %ποσοστό 

Άνδρας υγιεινότερα 42,4 

καθηµερινά 
 µερικές φορές τη βδοµάδα
 µερικές φορές το µήνα 
καθόλου
 σπάνια 

Ερ.5. Πόσο συχνά καταναλώνετε βιολογικά τρόφιµα.

Άνδρας
Γυναίκα

ΦΥΛΟ  (Άνδρας=1  Γυναίκα=2) 

Ερ.5. Πόσο συχνά καταναλώνετε βιολογικά τρόφιµα. 
 1=Καθηµερινά,2=σπάνια,3=µερικές φορές τη βδοµάδα, 
4=µερικές φορές το µήνα,5=καθόλου

 Φύλο—συχνότητα κατανάλωσης
0,00

20,00 

40,00 

60,00 

%ποσοστό 
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  χωρίς 

φυτοφάρµακα 

36,4 

  γευστικότερα 3,0 

  χωρίς συντηρητικά 6,1 

  χωρίς χηµικές 

επεξεργασίες 

6,1 

  πιστοποιηµένα 6,1 

Γυναίκα υγιεινότερα 34,5 

  χωρίς 

φυτοφάρµακα 

26,2 

  νοστιµότερα 6,0 

  γευστικότερα 1,2 

  χωρίς συντηρητικά 11,9 

  χωρίς χηµικές 

επεξεργασίες 

8,3 

  πιστοποιηµένα 9,5 

  θρεπτικότερα 2,4 
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Ο κύριος λόγος που και τα δύο φύλα καταναλώνουν βιολογικά τρόφιµα είναι οτι τα 

βρίσκουν υγιεινότερα. 

 

 

 

 

 

 υγιεινότερα
 χωρίς φυτοφάρµακα 
 γευστικότερα
 χωρίς συντηρητικά
 χωρίς χηµικές επεξεργασίες
 πιστοποιηµένα
 νοστιµότερα 
 θρεπτικότερα

Ερ.6. Γιατί καταναλώνετε βιολογικά τρόφιµα

Άνδρας 
Γυναίκα 

ΦΥΛΟ  (Άνδρας=1  Γυναίκα=2)

Ερ.6. Γιατί καταναλώνετε βιολογικά τρόφιµα
 1=υγιεινότερα,2=χωρίς φυτοφάρµακα,3=νοστιµότερα,

4=γευστικότερα,5=χωρίς συντηρητικά,6=χωρίς χηµικές επεξεργασίες,
7=είναι πιστοποιηµένα,8=είναι θρεπτικότερα,

 Φύλο-λόγοι

10,00

20,00

30,00

40,00

%ποσοστό 
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Ερ.7. Πόσο καιρό καταναλώνεται βιολογικά τρόφιµα 1=1 χρόνο,2=2-3 

χρόνια,3=περισσότερα απο 4 χρόνια 

Φύλο   Χρόνος  %ποσοστό 

Άνδρας 1 χρόνο 18,2 

  2-3 χρόνια 30,3 

  περισσότερα 

απο 4 χρόνια 

51,5 

Γυναίκα 1 χρόνο 32,1 

  2-3 χρόνια 44,0 

  περισσότερα 

απο 4 χρόνια 

23,8 
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Το µεγαλύτερο ποσοστό των ανδρών καταναλώνει βιολογικά τρόφιµα πάνω απο 4 χρόνια, 

ενώ των γυναικών 2-3 χρόνια. 

 

 

Ερ.8. Πώς τα προµηθεύεστε   1=Ειδικά καταστήµατα,2=λαiκή αγορά, 3=super market, 

4=απο γνωστούς παραγωγούς, 5=τα καλλιεργεί ο ίδιος 

Φύλο Τόπος αγοράς % ποσοστό 

Άνδρας ειδικά καταστήµατα 51,5 

 1 χρόνο 
 2-3 χρόνια 
 περισσότερα απο 4 χρόνια

Ερ.7. Πόσο καιρό καταναλώνεται βιολογικά τρόφιµα

Άνδρας 
Γυναίκα 

ΦΥΛΟ  (Άνδρας=1  Γυναίκα=2) 

Ερ.7. Πόσο καιρό καταναλώνεται βιολογικά τρόφιµα
 1=1 χρόνο,2=2-3 χρόνια,3=περισσότερα απο 4 χρόνια

Valid Percent

Φύλο-χρόνος κατανάλωσης

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

% ποσοστό 
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  λαική αγορά 6,1 

  super market 24,2 

  γνωστούς παραγωγούς 18,2 

Γυναίκα ειδικά καταστήµατα 52,4 

  λαική αγορά 9,5 

  super market 31,0 

  γνωστούς παραγωγούς 6,0 

  τα καλλιεργεί ο ίδιος 1,2 
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Και τα δύο φύλα προµηθεύονται τα βιολογικά τρόφιµα κυρίως απο τα ειδικά 

καταστήµατα. 

 

Ερ.9 Τα θεωρείτε διαφορετικά στη γεύση 1= ναι  2=όχι) 

Φύλο   Γεύση  % ποσοστό 

Άνδρας ναι 97,0 

  όχι 3,0 

 ειδικά καταστήµατα 
 λαική αγορά
 super market 
 γνωστούς παραγωγούς 
 τα καλλιεργεί ο ίδιος 

Ερ.8. Πώς τα προµηθεύεστε

Άνδρας 
Γυναίκα 

ΦΥΛΟ  (Άνδρας=1  Γυναίκα=2)

Ερ.8. Πώς τα προµηθεύεστε
1=Ειδικά καταστήµατα,2=λαiκή αγορά,
3=super market, 4=απο γνωστούς παραγωγούς, 
5=τα καλλιεργεί ο ίδιος

 

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

% ποσοστό 

Φύλο-τόπος αγοράς
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Γυναίκα ναι 97,6 

  όχι 2,4 

 

 

 

 

Άντρες και γυναίκες τα θεωρούν διαφορετικά στη γεύση. 

 

 

ναι 
 όχι 

Ερ.9 Τα θεωρείτε διαφορετικά στη γεύση 

Άνδρας
Γυναίκα

ΦΥΛΟ  (Άνδρας=1  Γυναίκα=2)

Ερ.9 Τα θεωρείτε διαφορετικά στη γεύση
1= ναι  2=όχι 

 
Φύλο-γεύση

0,00

25,00

50,00

75,00

100,00

% ποσοστό 
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Ερ.10. Πώς αναγνωρίζετε τα βιολογικά τρόφιµα 1=σφραγίδα/ σήµα/ετικέττα, 

2=εµφάνιση,3=πηγαίνω στα ειδικά καταστήµατα, 4=δε γνωρίζω 

 

Φύλο   Τρόπος αναγνώρισης  % 

ποσοστό 

Άνδρας σφραγίδα/ετικέτα/σήµα 81,8 

  Εµφάνιση 9,1 

  ψωνίζει απο τα ειδικά 

καταστήµατα 

3,0 

  δε γνωρίζει 6,1 

Γυναίκα σφραγίδα/ετικέτα/σήµα 89,3 

  Εµφάνιση 1,2 

  ψωνίζει απο τα ειδικά 

καταστήµατα 

1,2 

  δε γνωρίζει 8,3 
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Άντρες και γυναίκες αναγνωρίζουν τα βιολογικά προϊόντα κυρίως απο τη 

σφραγίδα/ετικέτα. 

 

Ερ. 11.Προτιµάτε προιόντα ελληνικά ή εισαγόµενα 1=ελληνικά, 2=εισαγόµενα, 3=και τα 

δύο 

Φύλο   Προέλευση  % ποσοστό 

Άνδρας Ελληνικά 72,7 

  και τα δύο 27,3 

 σφραγίδα/ετικέτα/σήµα
 εµφάνιση 
 ψωνίζει απο τα ειδικά καταστήµατα
 δε γνωρίζει

Ερ.10. Πώς αναγνωρίζετε τα βιολογικά τρόφιµα 

Άνδρας 
Γυναίκα 

ΦΥΛΟ  (Άνδρας=1  Γυναίκα=2)

Ερ.10. Πώς αναγνωρίζετε τα βιολογικά τρόφιµα
 1=σφραγίδα/ σήµα/ετικέττα, 2=εµφάνιση,
3=πηγαίνω στα ειδικά καταστήµατα, 4=δε γνωρίζω 

 Φύλο- τρόπος αναγνώρισης
0,00

25,00

50,00

75,00

% ποσοστό 
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Γυναίκα Ελληνικά 86,9 

  και τα δύο 13,1 

 

 

Άντρες και γυναίκες προτιµούν κυρίως ελληνικά βιολογικά τρόφιµα 

 

 

 

 

 

 ελληνικά 
 και τα δύο

Ερ. 11.Προτιµάτε προιόντα ελληνικά ή εισαγόµενα

Άνδρας
Γυναίκα

ΦΥΛΟ  (Άνδρας=1  Γυναίκα=2)

Ερ. 11.Προτιµάτε προιόντα ελληνικά ή εισαγόµενα
 1=ελληνικά, 2=εισαγόµενα, 3=και τα δύο

 
Φύλο- προέλευση0,00

25,00

50,00

75,00

% ποσοστό 



117 

ΣΧΟΛΙΑ: 

     Απο τα παραπάνω προκύπτει οτι οι γυναίκες µαγειρεύουν συχνότερερα απο τους 

άντρες σε ποσοστό 78,6%, σε σχέση µε τους άντρες που µαγειρεύει µόνο το 16,2%. Το 

20,2% των αντρών ψωνίζουν οι ίδιοι ενώ συνήθως για αυτούς ψωνίζει η σύζυγος (41,4%) 

ή η µητέρα(36,4%). Οι γυναίκες ψωνίζουν οι ίδιες σε ποσοστό 78,1% ή η µητέρα και ο 

πατέρας σε ποσοστό 17,4%. 

     Οι γυναίκες έχουν καλύτερη πληροφόρηση και είναι καλύτερα ενηµερωµένες για τα 

βιολογικά τρόφιµα σε ποσοστό 75,1%, ενώ στους άντρες µόνο το 46,5% δηλώνει οτι έχει 

επαρκή πληροφόρηση για τα βιολογικά τρόφιµα. 

     Το ποσοστό των γυναικών που καταναλώνει βιολογικά τρόφιµα είναι 41,8%, 

µεγαλύτερο απο των αντρών που είναι 33,3%. 

     Στη πλειοψηφία τους και οι άντρες και οι γυναίκες προτιµούν να καταναλώνουν 

κυρίως φρούτα και λαχανικά, έπειτα λίπη, ενώ στη τρίτη θέση στη προτίµηση των ανδρών 

υπάρχει ισοψηφία µεταξύ αλκοόλ και κρέατος, οι γυναίκες προτιµούν τη κατηγορία ψωµί 

και δηµητριακά. 

     Ο πρώτος λόγος που οι άντρες δε καταναλώνουν βιολογικά τρόφιµα είναι γιατί δεν 

έχουν ασχοληθεί µε το θέµα (47%), ενώ οι γυναίκες τα βρίσκουν ακριβότερα (48,7%). 

Το 66,7% των ερωτηθέντων αντρών δε καταναλώνει καθόλου βιολογικά τρόφιµα, ενώ το 

15,2% καταναλώνει καθηµερινά και το 14,1% µερικές φορές τη βδοµάδα.  Στις γυναίκες 

το 58,2% δε καταναλώνει καθόλου βιολογικά τρόφιµα, το 19,4% καταναλώνει µερικές 

φορές τη βδοµάδα ενώ το 10,9% καταναλώνει καθηµερινά. 

     Άντρες και γυναίκες καταναλώνουν βιολογικά τρόφιµα κυρίως γιατί είναι υγιεινότερα 

και έπειτα διότι δεν περιέχουν φυτοφάρµακα. Και οι δύο οµάδες επίσης συµφωνούν οτι 

προµηθεύονται τα βιολογικά απο ειδικά καταστήµατα ή απο  super market, καθώς και οτι 

τα θεωρούν διαφορετικά στη γεύση (ποσοστό 97%). 
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     Οι άντρες αναγνωρίζουν τα βιολογικά τρόφιµα απο τη σφραγίδα ή το σήµα , το ίδιο 

και οι γυναίκες, ενώ το µόλις το 6,1% των αντρών δε ξέρει να αναγνωρίσει τα βιολογικά 

προιόντα, ποσοστό µικρότερο σε σχέση µε των γυναικών που είναι 8,3%. 

     Τέλος οι άντρες προτιµούν ελληνικά προιόντα σε ποσοστό 72,7% και ελληνικά και 

εισαγόµενα σε ποσοστό 27,3%, ενώ οι γυναίκες 86,9%και 13,1% αντίστοιχα. 

     Εν συντοµία θα λέγαµε οτι οι γυναίκες έχουν καλύτερη πληροφόρηση απο τους άντρες 

γεγονός που πιθανώς οφείλεται στο οτι µαγειρεύουν και ψωνίζουν οι ίδιες κυρίως, ακόµα 

καταναλώνουν βιολογικά τρόφιµα περισσότερο απο τους άνδρες αλλά οι άνδρες ξέρουν 

να τα αναγνωρίζουν σε ποσοστό µεγαλύτερο απο των γυναικών καθώς επίσης οι άντρες 

στη πλειοψηφία τους καταναλώνουν περοσσότερο καιρό βιολογικά τρόφιµα απ ότι οι 

γυναίκες. 

 

6.3 Παρουσίαση µε βάση την ηλικία 

 

ΗΛΙΚΙΑ   1=18-30,2=31-40,3=41-50,4=51-60,5=πάνω απο 61 

Ηλικία  Συχνότητα % ποσοστό 

18-30 110 36,7 

31-40 65 21,7 

41-50 71 23,7 

51-60 30 10,0 

πάνω 

απο 61 

24 8,0 
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Το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων ήταν ηλικίας 18-30 ετών. 

 

Eρ.1  Απο πόσα µέλη απαρτίζεται η οικογένεια σας 1=1 µέλος,2=2 µέλη, 3=3-4 µέλη, 

4=πάνω απο 5 µέλη 

Ηλικία Μέλη % ποσοστό 

18-30 1 µέλος 6,4 

  2 µέλη 12,7 

  3-4 µέλη 67,3 

  πάνω απο 5 µέλη 13,6 

18-30
31-40
41-50
 51-60
πάνω απο 61

ΗΛΙΚΙΑ 
 ηλικία

0,00

10,00

20,00

30,00

ΗΛΙΚΙΑ   1=18-30,2=31-40,3=41-50,4=51-60,5=πάνω απο 61 

%ποσοστό 
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31-40 1 µέλος 3,1 

  2 µέλη 21,5 

  3-4 µέλη 64,6 

  πάνω απο 5 µέλη 10,8 

41-50 1 µέλος 5,6 

  2 µέλη 2,8 

  3-4 µέλη 76,1 

  πάνω απο 5 µέλη 15,5 

51-60 1 µέλος 3,3 

  2 µέλη 16,7 

  3-4 µέλη 66,7 

  πάνω απο 5 µέλη 13,3 

πάνω απο 61 1 µέλος 4,2 

  2 µέλη 54,2 

  3-4 µέλη 37,5 

  πάνω απο 5 µέλη 4,2 
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Στις ηλικές 18-60 , οι οικογένειες των ερωτηθέντων αποτελούνται κυρίως απο 3-4 µέλη, 

ενώ στην ηλικία των 61 και άνω απο 2 µέλη. 

 

 

ερ.2.Ποιός µαγειρέυει συνήθως στην οικογένεια σας. 1=ο ίδιος/η ίδια, 2= η σύζυγος, 3=η 

µητέρα,  4=η κόρη, 5= αρραβωνιαστικός, 6=αδερφή, 7=πεθερά, 8=οικιακή βοηθός, 9= 

πατέρας. 

 

 1 µέλος
 2 µέλη
 3-4 µέλη
 πάνω απο 5 µέλη

Eρ.1  Απο πόσα µέλη απαρτίζεται η οικογένεια σας

18-30
31-40
41-50
51-60
πάνω απο 61

ΗΛΙΚΙΑ 

Eρ.1  Απο πόσα µέλη απαρτίζεται η οικογένεια σας 
1=1 µέλος,2=2 µέλη, 3=3-4 µέλη, 4=πάνω απο 5 µέλη 

 
Ηλικία-µέλη

0,00

25,00 

50,00 

75,00 

% ποσοστό 
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Ηλικία    Μαγείρεµα  % ποσοστό 

18-30 ίδιος/ίδια 33,6 

  µητέρα 62,7 

  αρραβωνιαστικός/ια ,9 

  αδερφή 1,8 

  πατέρας ,9 

31-40 ίδιος/ίδια 73,8 

  σύζυγος 18,5 

  µητέρα 4,6 

  κόρη 1,5 

  πεθερά 1,5 

41-50 ίδιος/ίδια 70,4 

  σύζυγος 26,8 

  µητέρα 1,4 

  κόρη 1,4 

51-60 ίδιος/ίδια 66,7 

  σύζυγος 30,0 

  οικιακή βοηθός 3,3 

πάνω απο 61 ίδιος/ίδια 79,2 

  σύζυγος 20,8 
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Στις ηλικές 18-30 µαγειρεύει συνήθως η µητέρα ενώ των 31 και άνω οι ίδιοι οι 

ερωτηθέντες. 

 

ερ.2β.ποιός κάνει τα ψώνια συνήθως στην οικογένεια σας 1=ο ίδιος/ η ίδια, 2=η σύζυγος/ 

ο σύζυγος,3=µητέρα/πατέρας,4=κόρη, 5=αρραβωνιαστικός/ια, 6=αδερφή, 7=πεθερά, 

8=οικιακή βοηθός 

 ίδιος/ίδια 
µητέρα
αρραβωνιαστικός/ια 
αδερφή 
 πατέρας

 σύζυγος
 κόρη 
 πεθερά 
οικιακή βοηθός

ερ.2.Ποιός µαγειρέυει συνήθως στην οικογένεια σας.

18-30
31-40
41-50
51-60
πάνω απο 61

ΗΛΙΚΙΑ 

ερ.2.Ποιός µαγειρέυει συνήθως στην οικογένεια σας. 
 1=ο ίδιος/η ίδια, 2= η σύζυγος, 3=η µητέρα,  4=η κόρη, 
5= αρραβωνιαστικός, 6=αδερφή, 7=πεθερά, 8=οικιακή 
βοηθός, 9= πατέρας.

Ηλικία- µαγείρεµα

0,00

25,00

50,00

75,00

% ποσοστό
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Ηλικία Ψώνια % ποσοστό 

18-30 ίδιος/ίδια 34,5 

  ο σύζυγος/ η σύζυγος ,9 

  µητέρα/ πατέρας 61,8 

  αρραβωνιαστικός/ια ,9 

  αδερφή 1,8 

31-40 ίδιος/ίδια 75,4 

  ο σύζυγος/ η σύζυγος 18,5 

  µητέρα/ πατέρας 3,1 

  κόρη 1,5 

  πεθερά 1,5 

41-50 ίδιος/ίδια 70,4 

  ο σύζυγος/ η σύζυγος 26,8 

  µητέρα/ πατέρας 1,4 

  κόρη 1,4 

51-60 ίδιος/ίδια 70,0 

  ο σύζυγος/ η σύζυγος 26,7 

  οικιακή βοηθός 3,3 

πάνω απο 

61 

ίδιος/ίδια 79,2 

  ο σύζυγος/ η σύζυγος 20,8 
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Στις ηλικιές των 18-30 τα ψώνια κάνει συνήθως η µητέρα ή ο πατέρας, ενώ στις ηλικίες 

των 31 και άνω τα ψώνια γίνονται απο τους ίδιους τους ερωτηθέντες. 

 

ίδιος/ίδια 
ο σύζυγος/ η σύζυγος
µητέρα/ πατέρας
αρραβωνιαστικός/ια
αδερφή 
κόρη
πεθερά
οικιακή βοηθός

ερ.2β.ποιός κάνει τα ψώνια συνήθως στην οικογένεια σας 

18-30
31-40
41-50
51-60
πάνω απο 61

ΗΛΙΚΙΑ 

ερ.2β.ποιός κάνει τα ψώνια συνήθως στην οικογένεια σας
1=ο ίδιος/ η ίδια, 2=η σύζυγος/ ο σύζυγος,3=µητέρα/πατέρας, 
4=κόρη, 5=αρραβωνιαστικός/ια, 6=αδερφή, 7=πεθερά, 

8=οικιακή βοηθός 

 
Ηλικία -ψώνια

0,00

25,00

50,00

75,00

% ποσοστό 
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ερ.3.Έχετε επαρκή πληροφόρηση για τα βιολογικά τρόφιµα(1=ναι,2=οχι) 

Ηλικία Πληροφόρηση  % ποσοστό 

18-30 ναι 55,5 

  όχι 44,5 

31-40 ναι 89,2 

  όχι 10,8 

41-50 ναι 81,7 

  όχι 18,3 

51-60 ναι 46,7 

  όχι 53,3 

πάνω απο 

61 

ναι 25,0 

  όχι 75,0 
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Οι ηλικίες µεταξύ 18-50 έχουν κυρίως επαρκή πληροφόρηση για τα βιολογικά τρόφιµα 

ενώ οι ηλικές 51 και άνω δεν έχουν επαρκή πληροφόρηση για τα βιολογικά τρόφιµα. 

 

 

ερ.4.Καταναλώνετε βιολογικά τρόφιµα  1=ναι 2=όχι 

Ηλικία   Κατανάλωση  % ποσοστό 

18-30 Ναι 26,4 

  Όχι 73,6 

31-40 Ναι 47,7 

  Όχι 52,3 

 ναι 
 όχι 

ερ.3.Έχετε επαρκή πληροφόρηση για τα βιολογικά τρόφιµα 
18-30
31-40
41-50
51-60
πάνω απο 61 

ΗΛΙΚΙΑ

ερ.3.Έχετε επαρκή πληροφόρηση για τα βιολογικά τρόφιµα
(1=ναι,2=οχι)

 Ηλικία-πληροφόρηση
0,00

25,00

50,00

75,00

% ποσοστό 
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41-50 Ναι 59,2 

  Όχι 40,8 

51-60 Ναι 26,7 

  Όχι 73,3 

πάνω απο 61 Ναι 29,2 

  Όχι 70,8 

 

 

 

Οι ηλικιές µεταξύ 41-50 καταναλώνουν  σε µεγαλύτερο ποσοστό βιολογικά τρόφιµα. 

 

 ναι 
 όχι 

ερ.4.Καταναλώνετε βιολογικά τρόφιµα

18-30
31-40
41-50
51-60
πάνω απο 61 

ΗΛΙΚΙΑ

ερ.4.Καταναλώνετε βιολογικά τρόφιµα
  1=ναι 2=όχι 

 
Ηλικία-κατανάλωση

0,00

25,00

50,00

75,00

% ποσοστό
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ερ.4     Αν ναι ποια είδη     1=φρούτα-λαχανικά, 2=ψωµί δηµητριακά, 3= λίπη, 4= 

γαλακτοκοµικά,5= κρέας, τυρί, αυγά, 6=αλκοόλ  

Ηλικία    Είδος  % ποσοστό 

18-30 φρούτα- λαχανικά 64,3 

  ψωµί-δηµητριακά 3,6 

  λίπη 21,4 

  κρέας-τυρί-αυγά 10,7 

31-40 φρούτα- λαχανικά 35,5 

  ψωµί-δηµητριακά 16,1 

  λίπη 25,8 

  γαλακτοκοµικά 3,2 

  κρέας-τυρί-αυγά 12,9 

  αλκοόλ 6,5 

41-50 φρούτα- λαχανικά 46,5 

  ψωµί-δηµητριακά 9,3 

  λίπη 14,0 

  κρέας-τυρί-αυγά 16,3 

  αλκοόλ 14,0 

51-60 φρούτα- λαχανικά 37,5 

  ψωµί-δηµητριακά 25,0 

  αλκοόλ 37,5 

πάνω απο 61 φρούτα- λαχανικά 42,9 

  ψωµί-δηµητριακά 14,3 
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  λίπη 28,6 

  κρέας-τυρί-αυγά 14,3 

 

 

Πρώτη θέση στη προτίµηση όλων των ηλικιών έχουν τα φρούτα και τα λαχανικά. 

 

ερ.4 Αν όχι για ποιούς λόγους   1=ακριβά, 2=δεν υπάρχει ποικιλία,3=δεν υπάρχουν κοντά 

καταστήµατα,4=δεν τα βρίσκει στο super market,5=δεν τα βρίσκει,6=δε ψωνίζει ο 

ίδιος/α,7=δε τα γνωρίζει,8=δεν την ενδιαφέρει,9=δεν τα εµπιστεύεται 

φρούτα- λαχανικά
ψωµί-δηµητριακά
λίπη
κρέας-τυρί-αυγά
γαλακτοκοµικά
αλκοόλ

ερ.4     Αν ναι ποια είδη
18-30
31-40
41-50
51-60
πάνω απο 61

ΗΛΙΚΙΑ

ερ.4     Αν ναι ποια είδη
 1=φρούτα-λαχανικά, 2=ψωµί δηµητριακά,
 3= λίπη, 4= γαλακτοκοµικά,5= κρέας, τυρί, αυγά,
6=αλκοόλ ,

 
Ηλικία-είδη

0,00

20,00

40,00

60,00

% ποσοστό 
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Ηλικία    Λόγοι % ποσοστό 

18-30 Ακριβότερα 36,6 

  δεν υπάρχει ποικιλία 1,2 

  δεν υπάρχουν καταστήµατα στη 

περιοχή 

2,4 

  δεν τα βρίσκει στο super market 2,4 

  δεν τα βρίσκει 3,7 

  δε ψωνίζει ο/η ίδιος/ ίδια 4,9 

  δε γνωρίζει/ δεν έχει ασχοληθεί 36,6 

  δεν τον/την ενδιαφέρει 11,0 

  δε τα εµπιστεύεται 1,2 

31-40 Ακριβότερα 47,1 

  δεν υπάρχει ποικιλία 2,9 

  δεν υπάρχουν καταστήµατα στη 

περιοχή 

2,9 

  δεν τα βρίσκει 8,8 

  δε ψωνίζει ο/η ίδιος/ ίδια 5,9 

  δε γνωρίζει/ δεν έχει ασχοληθεί 20,6 

  δεν τον/την ενδιαφέρει 5,9 

  δε τα εµπιστεύεται 5,9 

41-50 Ακριβότερα 46,4 

  δεν υπάρχει ποικιλία 3,6 

  δεν τα βρίσκει 3,6 
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  δε γνωρίζει/ δεν έχει ασχοληθεί 35,7 

  δεν τον/την ενδιαφέρει 3,6 

  δε τα εµπιστεύεται 7,1 

51-60 Ακριβότερα 22,7 

  δεν υπάρχουν καταστήµατα στη 

περιοχή 

4,5 

  δεν τα βρίσκει στο super market 4,5 

  δε ψωνίζει ο/η ίδιος/ ίδια 9,1 

  δε γνωρίζει/ δεν έχει ασχοληθεί 45,5 

  δεν τον/την ενδιαφέρει 4,5 

  δε τα εµπιστεύεται 9,1 

πάνω απο 

61 

Ακριβότερα 5,9 

  δεν υπάρχει ποικιλία 5,9 

  δεν υπάρχουν καταστήµατα στη 

περιοχή 

5,9 

  δεν τα βρίσκει στο super market 5,9 

  δεν τα βρίσκει 5,9 

  δε γνωρίζει/ δεν έχει ασχοληθεί 70,6 
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Οι κύριοι λόγοι που όλες οι ηλικίες δε καταναλώνουν βιολογικά τρόφιµα είναι είτε επειδή 

τα βρίσκουν ακριβότερα είτε γιατί δεν έχουν ασχοληθεί µε το θέµα. 

 

Ερ.5. Πόσο συχνά καταναλώνετε βιολογικά τρόφιµα.    

1=Καθηµερινά,2=σπάνια,3=µερικές φορές τη βδοµάδα,4=µερικές φορές το 

µήνα,5=καθόλου 

Ηλικία    Συχνότητα % ποσοστό 

18-30 καθηµερινά 7,3 

Ακριβότερα 
δεν υπάρχει ποικιλία 
δεν έχει καταστήµατα στη περιοχή
δεν τα βρίσκει στο super market
δεν τα βρίσκει 

δε ψωνίζει ο/η ίδιος/ ίδια
δε γνωρίζει/ δεν έχει ασχιληθεί
δεν τον/την ενδιαφέρει
 δε τα εµπιστεύεται

ερ.4 Αν όχι για ποιούς λόγους

18-30
31-40
41-50
51-60
πάνω απο 61 

ΗΛΙΚΙΑ

ερ.4 Αν όχι για ποιούς λόγους
 1=ακριβά, 2=δεν υπάρχει ποικιλία,
3=δεν υπάρχουν κοντά καταστήµατα, 
4=δεν τα βρίσκει στο super market,5=δεν τα βρίσκει,
6=δε ψωνίζει ο ίδιος/α,7=δε τα γνωρίζει,
8=δεν την ενδιαφέρει,9=δεν τα εµπιστεύεται 

 Ηλικία-λόγοι

0,00

20,00

40,00

60,00

% ποσοστό 
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  µερικές φορές τη βδοµάδα 11,8 

  µερικές φορές το µήνα 6,4 

  καθόλου 74,5 

31-40 καθηµερινά 12,3 

  σπάνια 1,5 

  µερικές φορές τη βδοµάδα 20,0 

  µερικές φορές το µήνα 13,8 

  καθόλου 52,3 

41-50 καθηµερινά 18,3 

  µερικές φορές τη βδοµάδα 31,0 

  µερικές φορές το µήνα 11,3 

  καθόλου 39,4 

51-60 καθηµερινά 20,0 

  µερικές φορές τη βδοµάδα 3,3 

  µερικές φορές το µήνα 3,3 

  καθόλου 73,3 

πάνω απο 

61 

καθηµερινά 8,3 

  µερικές φορές τη βδοµάδα 16,7 

  µερικές φορές το µήνα 4,2 

  καθόλου 70,8 
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Το µεγαλύτερο ποσοστό όλων των ηλικιών δε καταναλώνει καθόλου βιολογικά τρόφιµα. 

 

 

Ερ.6. Γιατί καταναλώνετε βιολογικά τρόφιµα 1=υγιεινότερα,2=χωρίς 

φυτοφάρµακα,3=νοστιµότερα,4=γευστικότερα,5=χωρίς συντηρητικά,6=χωρίς χηµικές 

επεξεργασίες,7=είναι πιστοποιηµένα,8=είναι θρεπτικότερα, 

Ηλικία    Λόγοι % ποσοστό 

18-30 υγιεινότερα 35,7 

  χωρίς φυτοφάρµακα 32,1 

 καθηµερινά 
 µερικές φορές τη βδοµάδα 
 µερικές φορές το µήνα 
 καθόλου
 σπάνια 

Ερ.5. Πόσο συχνά καταναλώνετε βιολογικά τρόφιµα.

18-30
31-40
41-50
51-60
πάνω απο 61 

ΗΛΙΚΙΑ

Ερ.5. Πόσο συχνά καταναλώνετε βιολογικά τρόφιµα.
1=Καθηµερινά,2=σπάνια,3=µερικές φορές τη βδοµάδα,
4=µερικές φορές το µήνα,5=καθόλου

 
Ηλικία- συχνότητα κατανάλωσης 

0,00

25,00

50,00

75,00

% ποσοστό 
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  νοστιµότερα 10,7 

  χωρίς συντηρητικά 3,6 

  Χωρίς χηµικές επεξεργασίες 7,1 

  πιστοποιηµένα 10,7 

31-40 υγιεινότερα 35,5 

  χωρίς φυτοφάρµακα 25,8 

  νοστιµότερα 3,2 

  γευστικότερα 3,2 

  χωρίς συντηρητικά 9,7 

  Χωρίς χηµικές επεξεργασίες 12,9 

  πιστοποιηµένα 9,7 

41-50 υγιεινότερα 37,2 

  χωρίς φυτοφάρµακα 30,2 

  γευστικότερα 2,3 

  χωρίς συντηρητικά 14,0 

  Χωρίς χηµικές επεξεργασίες 7,0 

  πιστοποιηµένα 7,0 

  θρεπτικότερα 2,3 

51-60 υγιεινότερα 37,5 

  χωρίς φυτοφάρµακα 12,5 

  νοστιµότερα 12,5 

  χωρίς συντηρητικά 25,0 

  πιστοποιηµένα 12,5 
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πάνω απο 61 υγιεινότερα 42,9 

  χωρίς φυτοφάρµακα 42,9 

  θρεπτικότερα 14,3 

 

 

Ο κύριος λόγος κατανάλωσης βιολογικών τροφίµων  όλων των ηλικιών είναι οτι τα 

βρίσκουν υγιεινότερα. 

 

Ερ.7. Πόσο καιρό καταναλώνεται βιολογικά τρόφιµα 1=1 χρόνο,2=2-3 

χρόνια,3=περισσότερα απο 4 χρόνια 

 υγιεινότερα 
 χωρίς φυτοφάρµακα 
 νοστιµότερα 
 χωρίς συντηρητικά 

χωρίς χηµικές επεξεργασίες
πιστοποιηµένα
γευστικότερα
 θρεπτικότερα

Ερ.6. Γιατί καταναλώνετε 
 βιολογικά τρόφιµα 

18-30 
31-40 
41-50 
51-60 
πάνω απο 61 

ΗΛΙΚΙΑ 

 
Ηλικία-λόγοι κατανάλωσης 

10,00

20,00

30,00

40,00

% ποσοστό 

Ερ.6. Γιατί καταναλώνετε βιολογικά τρόφιµα 
 1=υγιεινότερα,2=χωρίς φυτοφάρµακα, 3=νοστιµότερα,
4=γευστικότερα,5=χωρίς συντηρητικά,6=χωρίς χηµικές
 επεξεργασίες,7=είναι πιστοποιηµένα,

8=είναι θρεπτικότερα 
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Ηλικία    Χρόνος % ποσοστό 

18-30 1 χρόνο 32,1 

  2-3 χρόνια 50,0 

  περισσότερα απο 4 

χρόνια 

17,9 

31-40 1 χρόνο 35,5 

  2-3 χρόνια 41,9 

  περισσότερα απο 4 

χρόνια 

22,6 

41-50 1 χρόνο 27,9 

  2-3 χρόνια 32,6 

  περισσότερα απο 4 

χρόνια 

39,5 

51-60 2-3 χρόνια 50,0 

  περισσότερα απο 4 

χρόνια 

50,0 

πάνω απο 

61 

1 χρόνο 14,3 

  2-3 χρόνια 28,6 

  περισσότερα απο 4 

χρόνια 

57,1 
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Οι ηλικίες µεταξύ 18-40 κυρίως καταναλώνουν βιολογικά τρόφιµα 2-3 χρόνια, ενώ οι 

ηλικίες 41 και ανω περισσότερο απο 4 χρόνια. 

 

Ερ.8. Πώς τα προµηθεύεστε   1=Ειδικά καταστήµατα,2=λαiκή αγορά, 3=super market, 

4=απο γνωστούς παραγωγούς, 5=τα καλλιεργεί ο ίδιος 

Ηλικιά    Τρόπος προµήθευσης   % ποσοστό 

18-30 Ειδικά καταστήµατα 35,7 

  λαική αγορά 14,3 

1 χρόνο 
2-3 χρόνια
περισσότερα απο 4 χρόνια

Ερ.7. Πόσο καιρό καταναλώνεται βιολογικά τρόφιµα 
18-30 
31-40 
41-50 
51-60 
πάνω απο 61 

ΗΛΙΚΙΑ

Ερ.7. Πόσο καιρό καταναλώνεται βιολογικά τρόφιµα 
 1=1 χρόνο,2=2-3 χρόνια,3=περισσότερα απο
 4 χρόνια 

 
Ηλικία-χρόνος κατανάλωσης

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

%ποσοστό 
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  super market 35,7 

  γνωστούς παραγωγούς 14,3 

31-40 Ειδικά καταστήµατα 67,7 

  super market 19,4 

  γνωστούς παραγωγούς 9,7 

  τα καλλιεργεί ο ίδιος 3,2 

41-50 Ειδικά καταστήµατα 53,5 

  λαική αγορά 7,0 

  super market 39,5 

51-60 Ειδικά καταστήµατα 62,5 

  λαική αγορά 25,0 

  super market 12,5 

πάνω απο 

61 

Ειδικά καταστήµατα 28,6 

  λαική αγορά 14,3 

  γνωστούς παραγωγούς 57,1 
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Οι ηλικιές 18-60 προµηθεύονται τα βιολογικά προϊόντα κυρίως απο τα ειδικά 

καταστήµατα, ενώ οι ηλικίες 61 και άνω απο γνωστούς παραγωγούς. 

 

Ερ.9 Τα θεωρείτε διαφορετικά στη γεύση 1= ναι  2=όχι) 

Ηλικία    Γεύση % ποσοστό 

18-30 ναι 96,4 

  όχι 3,6 

31-40 ναι 100,0 

ειδικά καταστήµατα 
λαική αγορά
super market
γνωστούς παραγωγούς 
τα καλλιεργεί ο ίδιος

Ερ.8. Πώς τα προµηθεύεστε

18-30 
31-40 
41-50 
51-60 
πάνω απο 61 

ΗΛΙΚΙΑ

Ερ.8. Πώς τα προµηθεύεστε
  1=Ειδικά καταστήµατα,2=λαiκή αγορά, 
3=super market, 4=απο γνωστούς παραγωγούς 
, 5=τα καλλιεργεί ο ίδιος

Ηλικία-τόπος  αγοράς 

0,00

20,00

40,00

60,00

% ποσοστό 
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41-50 ναι 95,3 

  όχι 4,7 

51-60 ναι 100,0 

πάνω απο 61 ναι 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-30
31-40
41-50
51-60
πάνω απο 61

ΗΛΙΚΙΑ 

Ερ.9 Τα θεωρείτε διαφορετικά στη γεύση 1= ναι  2=όχι)

 
0,00

25,00

50,00

75,00

100,00

Ερ.9 Τα θεωρείτε διαφορετικά στη γεύση 1= ναι  2=όχι)
 ναι 
 όχι 

Ηλικία- γεύση 

% ποσοστό
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Όλες οι ηλικίες κατά κύριο λόγο τα θεωρούν διαφορετικά στη γεύση. 

 

 

 

 

 

Ερ.10. Πώς αναγνωρίζετε τα βιολογικά τρόφιµα 1=σφραγίδα/ σήµα/ετικέττα, 

2=εµφάνιση,3=πηγαίνω στα ειδικά καταστήµατα, 4=δε γνωρίζω 

Ηλικία    Τρόπος αναγνώρισης   % ποσοστό 

18-30 σφραγίδα/ετικέτα/σήµα 82,1 

  εµφάνιση 3,6 

  δε γνωρίζει 14,3 

31-40 σφραγίδα/ετικέτα/σήµα 96,8 

  εµφάνιση 3,2 

41-50 σφραγίδα/ετικέτα/σήµα 90,7 

  εµφάνιση 2,3 

  ψωνίζει απο τα ειδικά 

καταστήµατα 

2,3 

  δε γνωρίζει 4,7 

51-60 σφραγίδα/ετικέτα/σήµα 87,5 

  δε γνωρίζει 12,5 

πάνω απο 

61 

σφραγίδα/ετικέτα/σήµα 42,9 
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  εµφάνιση 14,3 

  ψωνίζει απο τα ειδικά 

καταστήµατα 

14,3 

  δε γνωρίζει 28,6 

 

 

 

Το µεγαλύτερο ποσοστό όλων των ηλικιών αναγνωρίζει τα βιολογικά προϊόντα απο τη 

σφραγίδα/ετικέτα. 

 

 σφραγίδα/ετικέτα/σήµα
 εµφάνιση
 δε γνωρίζει
 ψωνίζει απο τα ειδικά καταστήµατα

Ερ.10. Πώς αναγνωρίζετε τα βιολογικά τρόφιµα 18-30 
31-40 
41-50 
51-60 
πάνω απο 61

ΗΛΙΚΙΑ

Ερ.10. Πώς αναγνωρίζετε τα βιολογικά τρόφιµα 
 1=σφραγίδα/ σήµα/ετικέττα, 2=εµφάνιση, 
3=πηγαίνω στα ειδικά καταστήµατα, 4=δε γνωρίζω

 
Ηλικία- τρόπος αναγνώρισης 

0,00

25,00

50,00

75,00

100,00

% ποσοστό 
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Ερ. 11.Προτιµάτε προιόντα ελληνικά ή εισαγόµενα 1=ελληνικά, 2=εισαγόµενα, 3=και τα 

δύο 

Ηλικία Προέλευση % ποσοστό 

18-30 ελληνικά 89,3 

  και τα δύο 10,7 

31-40 ελληνικά 77,4 

  και τα δύο 22,6 

41-50 ελληνικά 86,0 

  και τα δύο 14,0 

51-60 ελληνικά 75,0 

  και τα δύο 25,0 

πάνω απο 61 ελληνικά 71,4 

  και τα δύο 28,6 
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Όλες οι ηλικίες προτιµούν κυρίως ελληνικά βιολογικά προϊόντα. 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ: 

   Στην ηλικία των 18-30 το σύνηθες είναι να µαγειρεύει και να κάνει τα ψώνια η µητέρα 

παρόλα αυτά το 55,5% έχει επαρκή πληροφόρηση για τα βιολογικά τρόφιµα αλλά µόνο το 

26,4% τα καταναλώνει και κυρίως προτιµάει φρούτα και λαχανικά ή λίπη. Το 36,6% τα 

βρίσκει ακριβότερα ή δεν έχει ασχοληθεί µε το θέµα. Το 73,6%  δε καταναλώνει καθόλου 

βιολογικά τρόφιµα ενώ το 11,8% τα καταναλώνει µερικές φορές τη βδοµάδα, ενώ µόλις 

το 7,3% τα καταναλώνει καθηµερινά. Ο κύριος λόγος σε αυτή την ηλικία που 

 ελληνικά 
 και τα δύο

Ερ. 11.Προτιµάτε προιόντα ελληνικά ή εισαγόµενα
18-30 
31-40 
41-50 
51-60 
πάνω απο 61 

ΗΛΙΚΙΑ

Ερ. 11.Προτιµάτε προιόντα ελληνικά ή εισαγόµενα 
1=ελληνικά, 2=εισαγόµενα, 3=και τα δύο

 
Ηλικία-προέλευση

0,00

25,00

50,00

75,00

% ποσοστό 
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καταναλώνουν βιολογικά τρόφιµα είναι οτι τα βρίσκουν υγιεινότερα (35,7%) ή οτι δε 

περιέχουν φυτοφάρµακα(32,1%). Το µεγαλύτερο ποσοστό καταναλώνει βιολογικά 2-3 

χρόνια και τα προµηθεύεται ή απο τα ειδικά καταστήµατα ή απο super market. Το 96,4% 

τα θεωρεί διαφορετικά στη γεύση και το 84,3% προτιµάει ελληνικά προιόντα. Τέλος το 

82,1% αναγνωρίζει τα βιολογικά απο την ετικέτα ή τη σφραγίδα ενώ το 14,3% δε ξέρει να 

τα αναγνωρίσει. 

    Στην ηλικία των 31-40 το µεγαλύτερο ποσοστό µαγειρεύει και ψωνίζει το ίδιο. Το 

89,2% έχει επαρκή πληροφόρηση για τα βιολογικά τρόφιµα ενώ βιολογικά τρόφιµα 

καταναλώνει το 47,7%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός οτι αυτή η οµάδα ηλικιών 

επιλέγει και καταναλώνει όλες τις κατηγορίες βιολογικών τροφίµων,. Το 52,3% που δεν 

αγοράζει βιολογικά τρόφιµα δηλώνει οτι είναι ακριβότερα (47,1%) ή οτι δεν έχει 

ασχοληθεί µε το θέµα (20,6%). Το 20% καταναλώνει βιολογικά τρόφιµα µερικές φορές τη 

βδοµάδα ενώ το 12,3% καθηµερινά, ο κύριος λόγος είναι οτι τα βρίσκει υγιεινότερα. Το 

67,7% τα προµηθεύεται απο τα ειδικά καταστήµατα, ενώ το 100% τα θεωρεί διαφορετικά 

στη γεύση και ξέρει να τα αναγνωρίζει. Τέλος η πλειοψηφία προτιµάει ελληνικά 

προιόντα. 

   Στην ηλικία 41-50, το 70,4% µαγειρεύει και κάνει τα ψώνια το ίδιο. Το 81,7% έχει 

επαρκή πληροφόρηση για τα βιολογικά τρόφιµα και το 59,2% τα καταναλώνει δείχνοντας 

ιδιαίτερη προτίµηση στα φρούτα και τα λαχανικά. Το 46,4% τα βρίσκει ακριβότερα και το 

39,4% δε τα καταναλώνει καθόλου. Το 31% τα καταναλώνει µερικές φορές τη βδοµάδα 

και το 18,3% καθηµερινά κυρίως γιατί είναι υγιεινότερα. Το 39,5% τα καταναλώνει 

περισσότερο απο 4 χρόνια. Η πλειοψηφία τα προµηθεύεται απο τα ειδικά καταστήµατα 

και το 95,3% τα θεωρεί διαφορετικά στη γεύση. Το 86% προτιµάει ελληνικά προιόντα 

ενώ µόλις το 4,7% δε ξέρει να τα αναγνωρίζει. 
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    Στην ηλικία 51-60, το µεγαλύτερο ποσοστό ψωνίζει και µαγειρεύει το ίδιο, ενώ το 

46,7% έχει επαρκή πληροφόρηση για τα βιολογικά τρόφιµα και το 26,7% τα καταναλώνει 

δείχνοντας µεγαλύτερη προτίµηση στα φρούτα και λαχανικά. Το 45,5% δεν έχει 

ασχοληθεί µε το θέµα και το 22,7% τα θεωρεί ακριβότερα. Το 20% τα καταναλώνει 

καθηµερινά ενώ το 73,3% δε τα καταναλώνει καθόλου. Το 37,5% τα θεωρεί υγιεινότερα 

και τα καταναλώνει περισσότερο απο 2 χρόνια. Οι ηλικίες αυτές προµηθεύονται κυρίως 

τα βιολογικά προιόντα απο τα ειδικά καταστήµατα, τα αναγνωρίζει κυρίως απο την 

ετικέτα ή τη σφραγίδα, ενώ το 12,5% δε ξέρει να τα αναγνωρίζει. Τέλος τα θεωρούν 

διαφορετικά στη γεύση ενώ το 75% προτιµάει ελληνικά προιόντα. 

     Στην ηλικία των 61 και άνω η πλειοψηφία µαγειρεύει και ψωνίζει η ίδια, το 25% έχει 

επαρκή πληροφόρηση για τα βιολογικά τρόφιµα και το 29,2% τα καταναλώνει 

προτιµώντας τα φρούτα και τα λαχανικά. Το 70,6% δεν έχει ασχοληθεί µε το θέµα. Το 

8,3% τα καταναλώνει καθηµερινά και το 16,7% µερικές φορές τη βδοµάδα. Το 42,95% τα 

θεωρεί υγιεινότερα και χωρίς φυτοφάρµακα, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό που τα 

καταναλώνει το κάνει περισσότερο απο 4 χρόνια. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός οτι 

το 57,1% τα προµηθεύεται απο γνωστούς παραγωγούς. Το 28,6% δε ξέρει να αναγνωρίσει 

τα βιολογικά προιόντα. Το 71,45 %προτιµάει ελληνικά προιόντα ενώ η πλειοψηφία τα 

θεωρεί διαφορετικά στη γεύση. 

     Εν συντοµία θα λέγαµε οτι καλύτερη πληροφόρηση για τα βιολογικά τρόφιµα έχουν οι 

ηλικίες  µεταξύ 31-40 αλλά µεγαλύτερη  και συχνότερη κατανάλωση οι ηλικίες  µεταξύ 

41-50. τα άτοµα των 61 και άνω δεν έχουν καλή πληροφόρηση για τα βιολογικά. Όλες οι 

οµάδες ηλικιών προτιµούν κυρίως να καταναλώνουν φρούτα και λαχανικά και θεψρούν 

τα βιολογικά τρόφιµα διαφορετικά στη γεύση, όλες οι οµάδες επίσης προτιµούν κυρίως 

ελληνικά προιόντα και τα προµηθεύονται κατα κύριο λόγο απο τα ειδικά καταστήµατα. Οι 
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λόγοι που δε καταναλώνουν βιολογικά τρόφιµα είναι ή γιατί τα βρίσκουν ακριβότερα ή 

δεν έχουν ασχοληθεί µε το θέµα. 

 

 

6.4. Παρουσίαση µε βάση το επάγγελµα 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

1=οικιακά,2=φοιτητές,3=συνταξιούχοι,4=ελεύθερ.επαγγελµατίες,5=δικηγόροι,6=ιδιωτ.υπ

αλληλοι,7=ναυτικοί,8=καθηγ-δάσκ,9=άνεργοι,10=επιχειρηµατίε,11=δηµόσιοι 

υπάλληλοι,12=γιατροί,13=γυµναστές, 

Επάγγελµα συχνότητα % ποσοστό 

οικιακά 49 16,3 

φοιτητές 44 14,7 

συνταξιούχοι 13 4,3 

ελεύθεροι επαγγελµατίες 12 4,0 

δικηγόροι 4 1,3 

ιδιωτικοί υπάλληλοι 73 24,3 

ναυτικοί 9 3,0 

καθηγητές-δάσκαλοι 30 10,0 

άνεργοι 7 2,3 

επιχειρηµατίες 30 10,0 

δηµόσιοι υπάλληλοι 15 5,0 

γιατροί 9 3,0 
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γυµναστές 5 1,7 

 

 

Το επάγγελµα που συναντάµε περισσότερο στην έρευνα µας είναι οι ιδιωτικοί υπάλληλοι 

 

 

 

Eρ.1  Απο πόσα µέλη απαρτίζεται η οικογένεια σας 1=1 µέλος,2=2 µέλη, 3=3-4 µέλη, 

4=πάνω απο 5 µέλη 

 οικιακά
 φοιτητές
 συνταξιούχοι
 ελεύθεροι επαγγελµατίες 
 δικηγόροι
 ιδιωτικοί υπάλληλοι 
 ναυτικοί 

 καθηγητές-δάσκαλοι
 άνεργοι
 επιχειρηµατίες
 δηµόσιοι υπάλληλοι
 γιατροί
γυµναστές

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

tΕπάγγελµα

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

%ποσοστό 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
 1=οικιακά,2=φοιτητές,3=συνταξιούχοι,
4=ελεύθερ.επαγγελµατίες,5=δικηγόροι,
6=ιδιωτικοί υπάλληλοι,7=ναυτικοί,8=καθηγ-δάσκ, 
9=άνεργοι,10=επιχειρηµατίε,11=δηµόσιοι υπάλληλοι,
12=γιατροί,13=γυµναστές,
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Επάγγελµα Μέλη %ποσοστό 

οικιακά 1 µέλος 2,0 

  2 µέλη 14,3 

  3-4 µέλη 65,3 

  πάνω απο 5 

µέλη 

18,4 

φοιτητές 3-4 µέλη 79,5 

  πάνω απο 5 

µέλη 

20,5 

συνταξιούχοι 2 µέλη 76,9 

  3-4 µέλη 23,1 

ελεύθεροι 

επαγγελµατίες 

2 µέλη 16,7 

  3-4 µέλη 75,0 

  πάνω απο 5 

µέλη 

8,3 

δικηγόροι 3-4 µέλη 100,0 

ιδιωτικοί 

υπάλληλοι 

1 µέλος 4,1 

  2 µέλη 19,2 

  3-4 µέλη 67,1 

  πάνω απο 5 

µέλη 

9,6 
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ναυτικοί 3-4 µέλη 88,9 

  πάνω απο 5 

µέλη 

11,1 

καθηγητές-

δάσκαλοι 

1 µέλος 16,7 

  2 µέλη 16,7 

  3-4 µέλη 56,7 

  πάνω απο 5 

µέλη 

10,0 

άνεργοι 1 µέλος 14,3 

  2 µέλη 14,3 

  3-4 µέλη 71,4 

επιχειρηµατίες 1 µέλος 10,0 

  2 µέλη 20,0 

  3-4 µέλη 53,3 

  πάνω απο 5 

µέλη 

16,7 

δηµόσιοι υπάλληλοι 1 µέλος 6,7 

  2 µέλη 13,3 

  3-4 µέλη 66,7 

  πάνω απο 5 

µέλη 

13,3 

Γιατροί 3-4 µέλη 88,9 
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  πάνω απο 5 

µέλη 

11,1 

Γυµναστές 1 µέλος 20,0 

  2 µέλη 20,0 

  3-4 µέλη 60,0 
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Σε όλα τα επαγγέλµατα οι οικογένειες συνήθως αποτελούνται απο 3-4 µέλη εκτός απο 

εκείνες των συνταξιούχων που αποτελείται κυρίως απο 2 µέλη. 

 

   1 µέλος
   2 µέλη

   3-4 µέλη
   πάνω απο 5 µέλη

Eρ.1  Απο πόσα µέλη απαρτίζεται η οικογένεια σας

οικιακά
φοιτητές
συνταξιούχοι
Ελεύθ.επαγγελµατίες 

δικηγόροι
Ιδιωτ. υπάλληλοι
ναυτικοί 

καθηγητές-δάσκαλοι

άνεργοι
επιχειρηµατίες
∆ηµόσ. υπάλληλοι

γιατροί
γυµναστές

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Eρ.1  Απο πόσα µέλη απαρτίζεται η οικογένεια σας

1=1 µέλος,2=2 µέλη, 3=3-4 µέλη, 4=πάνω απο 5 µέλη

 
Επάγγελµα-µέλη

0,00

25,00

50,00

75,00

100,00

%ποσοστό 
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ερ.2.Ποιός µαγειρέυει συνήθως στην οικογένεια σας. 1=ο ίδιος/η ίδια, 2= η σύζυγος, 3=η 

µητέρα,  4=η κόρη, 5= αρραβωνιαστικός, 6=αδερφή, 7=πεθερά, 8=οικιακή βοηθός, 9= 

πατέρας. 

Επάγγελµα  Μαγείρεµα %ποσοστό 

οικιακά ίδιος/ίδια 98,0 

  Κόρη 2,0 

φοιτητές ίδιος/ίδια 15,9 

  Μητέρα 77,3 

  Αδερφή 4,5 

  Πατέρας 2,3 

συνταξιούχοι ίδιος/ίδια 61,5 

  Σύζυγος 38,5 

ελεύθεροι 

επαγγελµατίες 

ίδιος/ίδια 50,0 

  Σύζυγος 25,0 

  Μητέρα 25,0 

δικηγόροι ίδιος/ίδια 50,0 

  Σύζυγος 50,0 

ιδιωτικοί 

υπάλληλοι 

ίδιος/ίδια 63,0 

  Σύζυγος 11,0 

  Μητέρα 24,7 

  Κόρη 1,4 
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ναυτικοί ίδιος/ίδια 33,3 

  Σύζυγος 33,3 

  Μητέρα 33,3 

καθηγητές-

δάσκαλοι 

ίδιος/ίδια 83,3 

  Σύζυγος 10,0 

  Μητέρα 6,7 

άνεργοι ίδιος/ίδια 28,6 

  Μητέρα 71,4 

επιχειρηµατίες ίδιος/ίδια 40,0 

  Σύζυγος 46,7 

  Μητέρα 3,3 

  αρραβωνιαστικός/ια 3,3 

  Πεθερά 3,3 

  οικιακή βοηθός 3,3 

δηµόσιοι 

υπάλληλοι 

ίδιος/ίδια 53,3 

  Σύζυγος 33,3 

  Μητέρα 13,3 

γιατροί ίδιος/ίδια 55,6 

  Σύζυγος 11,1 

  Μητέρα 33,3 

γυµναστές ίδιος/ίδια 40,0 
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  Σύζυγος 20,0 

  Μητέρα 40,0 
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Στη πλειοψηφία των επαγγελµάτων το µαγείρεµα γίνεται απο τους ίδιους, µε εξαίρεση  

τους φοιτητές και τους ανέργους που το µαγείρεµα γίνεται απο τη µητέρα,, και του 

επιχειρηµατία που γίνεται απο τη σύζυγο. 

 

ίδιος/ίδια
κόρη
µητέρα
αδερφή
πατέρας

σύζυγος
αρραβωνιαστικός/ια
πεθερά
οικιακή βοηθός 

ερ.2.Ποιός µαγειρέυει συνήθως 
στην οικογένεια σας.

οικιακά
φοιτητές
συνταξιούχοι 
Ελεύθ.επαγγελµατίες 

δικηγόροι 
Ιδιωτ. υπάλληλοι
ναυτικοί 

Καθηγητ/δάσκαλ.
άνεργοι 
επιχειρηµατίες
∆ηµ.υπάλληλοι
γιατροί
γυµναστές

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

ερ.2.Ποιός µαγειρέυει συνήθως στην οικογένεια σας. 
1=ο ίδιος/η ίδια, 2= η σύζυγος, 3=η µητέρα,  4=η κόρη, 

   5= αρραβωνιαστικός, 6=αδερφή, 7=πεθερά, 8=οικιακή
 βοηθός, 9= πατέρας.

 Επάγγελµα-µαγείρεµα 
0,00 

25,00 

50,00 

75,00 

100,00 

%ποσοστό 
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ερ.2β.ποιός κάνει τα ψώνια συνήθως στην οικογένεια σας 1=ο ίδιος/ η ίδια, 2=η σύζυγος/ 

ο σύζυγος,3=µητέρα/πατέρας,4=κόρη, 5=αρραβωνιαστικός/ια, 6=αδερφή, 7=πεθερά, 

8=οικιακή βοηθός 

Επάγγελµα Ψώνια %ποσοστό 

οικιακά ίδιος/ίδια 93,9 

  ο σύζυγος/ η σύζυγος 4,1 

  Κόρη 2,0 

φοιτητές ίδιος/ίδια 18,2 

  ο σύζυγος/ η σύζυγος 2,3 

  µητέρα/ πατέρας 75,0 

  Αδερφή 4,5 

συνταξιούχοι ίδιος/ίδια 76,9 

  ο σύζυγος/ η σύζυγος 23,1 

ελεύθεροι 

επαγγελµατίες 

ίδιος/ίδια 50,0 

  ο σύζυγος/ η σύζυγος 25,0 

  µητέρα/ πατέρας 25,0 

δικηγόροι ίδιος/ίδια 50,0 

  ο σύζυγος/ η σύζυγος 50,0 

ιδιωτικοί 

υπάλληλοι 

ίδιος/ίδια 63,0 

  ο σύζυγος/ η σύζυγος 11,0 
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  µητέρα/ πατέρας 24,7 

  Κόρη 1,4 

ναυτικοί ίδιος/ίδια 33,3 

  ο σύζυγος/ η σύζυγος 33,3 

  µητέρα/ πατέρας 33,3 

καθηγητές-

δάσκαλοι 

ίδιος/ίδια 80,0 

  ο σύζυγος/ η σύζυγος 13,3 

  µητέρα/ πατέρας 6,7 

άνεργοι ίδιος/ίδια 28,6 

  µητέρα/ πατέρας 71,4 

επιχειρηµατίες ίδιος/ίδια 46,7 

  ο σύζυγος/ η σύζυγος 43,3 

  Αρραβωνιαστικός/ια 3,3 

  Πεθερά 3,3 

  οικιακή βοηθός 3,3 

δηµόσιοι 

υπάλληλοι 

ίδιος/ίδια 60,0 

  ο σύζυγος/ η σύζυγος 26,7 

  µητέρα/ πατέρας 13,3 

γιατροί ίδιος/ίδια 55,6 

  ο σύζυγος/ η σύζυγος 11,1 

  µητέρα/ πατέρας 33,3 
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γυµναστές ίδιος/ίδια 40,0 

  ο σύζυγος/ η σύζυγος 20,0 

  µητέρα/ πατέρας 40,0 
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 ίδιος/ίδια
ο σύζυγος/ η σύζυγος

 κόρη
µητέρα/ πατέρας

αδερφή 
αρραβωνιαστικός/ια
πεθερά
οικιακή βοηθός

ερ.2β.ποιός κάνει τα ψώνια συνήθως
στην οικογένεια σας

οικιακά
φοιτητές
συνταξιούχοι
Ελεύθ.επαγγελµατίες 

δικηγόροι
Ιδιωτ.υπάλληλοι

Καθηγητές/δάσκαλ

άνεργοι
επιχειρηµατίες
∆ηµόσ.υπάλληλοι

γιατροί
γυµναστές

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

.2β.ποιός κάνει τα ψώνια συνήθως στην οικογένεια σας 

  1=ο ίδιος/ η ίδια, 2=η σύζυγος/ ο σύζυγος,3=µητέρα/πατέρας, 
  4=κόρη, 5=αρραβωνιαστικός/ια, 6=αδερφή, 7=πεθερά, 
8=οικιακή βοηθός

Επάγγελµα-ψώνια
0,00

25,00 

50,00 

75,00 

%ποσοστό 

 

ναυτικοί
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Σε όλα τα επαγγέλµατα τα ψώνια γίνονται απο τους ίδιους τους ερωτηθέντες εκτός απο 

τους φοιτητές και τους άνεργους που τα ψώνια γίνονται απο τη µητέρα/πατέρα. 

 

 

ερ.3.Έχετε επαρκή πληροφόρηση για τα βιολογικά τρόφιµα(1=ναι,2=οχι) 

Επάγγελµα Πληροφόρηση  %ποσοστό 

οικιακά Ναι 55,1 

  Όχι 44,9 

φοιτητές Ναι 43,2 

  Όχι 56,8 

συνταξιούχοι Ναι 46,2 

  Όχι 53,8 

ελεύθεροι 

επαγγελµατίες 

Ναι 50,0 

  Όχι 50,0 

δικηγόροι Ναι 100,0 

ιδιωτικοί υπάλληλοι Ναι 78,1 

  Όχι 21,9 

ναυτικοί Ναι 33,3 

  Όχι 66,7 

καθηγητές-

δάσκαλοι 

Ναι 100,0 

άνεργοι Ναι 14,3 
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  Όχι 85,7 

επιχειρηµατίες Ναι 70,0 

  Όχι 30,0 

δηµόσιοι υπάλληλοι Ναι 60,0 

  Όχι 40,0 

γιατροί Ναι 100,0 

γυµναστές Ναι 100,0 
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Όλα τα επαγγέλµατα έχουν επαρκή πληροφόρηση για τα βιολογικά τρόφιµα εκτός απο 

τους φοιτητές, τους συνταξιούχους, τους ναυτικούς και τους ανέργους. 

 

 ναι
 όχι

ερ.3.Έχετε επαρκή πληροφόρηση
 για τα βιολογικά τρόφιµα 

οικιακά 

φοιτητές
συνταξιούχοι
Ελεύθ.επαγγελµατίες 

δικηγόροι
Ιδιωτικ.υπάλληλοι

ναυτικοί

καθηγητές-δάσκαλο

άνεργοι
επιχειρηµατίες
∆ηµόσ.υπάλληλοι

γιατροί
γυµναστές

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ερ.3.Έχετε επαρκή πληροφόρηση για τα βιολογικά τρόφιµα
(1=ναι,2=οχι)

 

Επάγγελµα-πληροφόρηση 

0,00 

25,00 

50,00 

75,00 

100,00 

%ποσοστό 
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ερ.4.Καταναλώνετε βιολογικά τρόφιµα  1=ναι 2=όχι 

Επάγγελµα Κατανάλωση  %ποσοστό 

οικιακά ναι 32,7 

  όχι 67,3 

φοιτητές ναι 29,5 

  όχι 70,5 

συνταξιούχοι ναι 46,2 

  όχι 53,8 

ελεύθεροι 

επαγγελµατίες 

ναι 41,7 

  όχι 58,3 

δικηγόροι ναι 100,0 

ιδιωτικοί 

υπάλληλοι 

ναι 28,8 

  όχι 71,2 

ναυτικοί ναι 33,3 

  όχι 66,7 

καθηγητές-

δάσκαλοι 

ναι 60,0 

  όχι 40,0 

άνεργοι όχι 100,0 

επιχειρηµατίες ναι 50,0 

  όχι 50,0 
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δηµόσιοι υπάλληλοι ναι 46,7 

  όχι 53,3 

γιατροί ναι 55,6 

  όχι 44,4 

γυµναστές ναι 80,0 

  όχι 20,0 
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οχι

ναι 
ερ.4.Καταναλώνετε βιολογικά τρόφιµα 

οικιακά
φοιτητές 

συνταξιούχοι ελεύθεροι επαγγελµατίες
δικηγόροι

ναυτικοί
καθηγητές-δάσκαλοι 
άνεργοι

επιχειρηµατίες
∆ηµόσιοι υπάλληλοι 

γιατροί
γυµναστές

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

ερ.4.Καταναλώνετε βιολογικά τρόφιµα  1=ναι 2=όχι

 Επάγγελµα-κατανάλωση 

0,00

25,00

50,00

75,00

100,00

%ποσοστό 

ιδιωτικοί υπάλληλοι



169 

Τα επαγγέλµατα που καταναλώνουν κατά κύριο λόγο βιολογικά τρόφιµα είναι οι 

δικηγόροι, οι καθηγητές/δάσκαλοι, οι επιχειρηµατίες, οι γιατροί και οι γυµναστές. 

 

 

 

ερ.4     Αν ναι ποια είδη     1=φρούτα-λαχανικά, 2=ψωµί δηµητριακά, 3= λίπη, 4= 

γαλακτοκοµικά,5= κρέας, τυρί, αυγά, 6=αλκοόλ , 

Επάγγελµα Είδη  %ποσοστό 

οικιακά φρούτα- λαχανικά 37,5 

  ψωµί-δηµητριακά 25,0 

  Λίπη 18,8 

  κρέας-τυρί-αυγά 12,5 

  Αλκοόλ 6,3 

φοιτητές φρούτα- λαχανικά 50,0 

  Λίπη 33,3 

  κρέας-τυρί-αυγά 16,7 

συνταξιούχοι φρούτα- λαχανικά 50,0 

  Λίπη 16,7 

  κρέας-τυρί-αυγά 16,7 

  Αλκοόλ 16,7 

ελεύθεροι 

επαγγελµατίες 

φρούτα- λαχανικά 40,0 

  Λίπη 20,0 
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  κρέας-τυρί-αυγά 20,0 

  Αλκοόλ 20,0 

δικηγόροι φρούτα-λαχανικά 50,0 

  κρέας-τυρί-αυγά 25,0 

  αλκοόλ 25,0 

ιδιωτικοί υπάλληλοι φρούτα- λαχανικά 50,0 

  ψωµί-δηµητριακά 18,2 

  λίπη 22,7 

  γαλακτοκοµικά 4,5 

  αλκοόλ 4,5 

ναυτικοί φρούτα-λαχανικά 33,3 

  ψωµί-δηµητριακά 33,3 

  αλκοόλ 33,3 

καθηγητές-

δάσκαλοι 

φρούτα- λαχανικά 55,6 

  λίπη 5,6 

  κρέας-τυρί-αυγά 33,3 

  αλκοόλ 5,6 

επιχειρηµατίες φρούτα- λαχανικά 46,7 

  ψωµί-δηµητριακά 6,7 

  λίπη 33,3 

  αλκοόλ 13,3 

δηµόσιοι υπάλληλοι φρούτα-λαχανικά 14,3 
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  ψωµί-δηµητριακά 28,6 

  λίπη 14,3 

  κρέας-τυρί-αυγά 14,3 

  αλκοόλ 28,6 

γιατροί φρούτα- λαχανικά 60,0 

  ψωµί-δηµητριακά 20,0 

  κρέας-τυρί-αυγά 20,0 

γυµναστές φρούτα- λαχανικά 75,0 

  λίπη 25,0 
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φρούτα- λαχανικά
ψωµί-δηµητριακά
 λίπη
 κρέας-τυρί-αυγά
αλκοόλ
 φρούτα-λαχανικά
γαλακτοκοµικά

ερ.4     Αν ναι ποια είδη 
οικιακά
φοιτητές
συνταξιούχοι
ελεύθεροι επαγγελµατίες
δικηγόροι
ιδιωτικοί υπάλληλοι

ναυτικοί
καθηγητές-δάσκαλοι
επιχειρηµατίες
δηµόσιοι υπάλληλοι
γιατροί
γυµναστές

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

ερ.4     Αν ναι ποια είδη
  1=φρούτα-λαχανικά, 2=ψωµί δηµητριακά, 
3= λίπη, 4= γαλακτοκοµικά,5= κρέας, τυρί,
αυγά, 6=αλκοόλ ,

 Επάγγελµα-είδη
0,00

25,00

50,00

75,00

%ποσοστό
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Το πρώτο είδος στη προτίµηση όλων των επαγγελµάτων είναι τα φρούτα και τα λαχανικά 

εκτός απο τους δηµόσιους υπάλληλους που η κατηγορία που προτιµούν είναι ψωµί και 

δηµητριακά. 

 

 

ερ.4 Αν όχι για ποιούς λόγους   1=ακριβά, 2=δεν υπάρχει ποικιλία,3=δεν υπάρχουν κοντά 

καταστήµατα,4=δεν τα βρίσκει στο super market,5=δεν τα βρίσκει,6=δε ψωνίζει ο 

ίδιος/α,7=δε τα γνωρίζει,8=δεν την ενδιαφέρει,9=δεν τα εµπιστεύεται 

Επάγγελµα Λόγοι %ποσοστό 

οικιακά Ακριβότερα 30,3 

  δεν υπάρχουν 

καταστήµατα στη 

περιοχή 

3,0 

  δεν τα βρίσκει στο 

super market 

3,0 

  δε γνωρίζει/ δεν έχει 

ασχοληθεί 

57,6 

  δεν τον/την 

ενδιαφέρει 

3,0 

  δε τα εµπιστεύεται 3,0 

φοιτητές Ακριβότερα 21,9 

  δεν τα βρίσκει 3,1 

  δε ψωνίζει ο/η ίδιος/ 

ίδια 

6,3 
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  δε γνωρίζει/ δεν έχει 

ασχοληθεί 

53,1 

  δεν τον/την 

ενδιαφέρει 

15,6 

συνταξιούχοι Ακριβότερα 14,3 

  δεν υπάρχει ποικιλία 14,3 

  δεν υπάρχουν 

καταστήµατα στη 

περιοχή 

14,3 

  δε ψωνίζει ο/η ίδιος/ 

ίδια 

14,3 

  δε γνωρίζει/ δεν έχει 

ασχοληθεί 

42,9 

ελεύθεροι 

επαγγελµατίες 

Ακριβότερα 14,3 

  δεν τα βρίσκει 14,3 

  δε γνωρίζει/ δεν έχει 

ασχοληθεί 

42,9 

  δεν τον/την 

ενδιαφέρει 

14,3 

  δε τα εµπιστεύεται 14,3 

ιδιωτικοί υπάλληλοι Ακριβότερα 52,9 

  δεν υπάρχει ποικιλία 2,0 
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  δεν υπάρχουν 

καταστήµατα στη 

περιοχή 

3,9 

  δεν τα βρίσκει στο 

super market 

2,0 

  δεν τα βρίσκει 3,9 

  δε γνωρίζει/ δεν έχει 

ασχοληθεί 

25,5 

  δεν τον/την 

ενδιαφέρει 

5,9 

  δε τα εµπιστεύεται 3,9 

ναυτικοί δεν τα βρίσκει στο 

super market 

16,7 

  δε ψωνίζει ο/η ίδιος/ 

ίδια 

16,7 

  δε γνωρίζει/ δεν έχει 

ασχοληθεί 

66,7 

καθηγητές-δάσκαλοι Ακριβότερα 66,7 

  δεν τα βρίσκει 8,3 

  δε ψωνίζει ο/η ίδιος/ 

ίδια 

8,3 

  δε γνωρίζει/ δεν έχει 

ασχοληθεί 

8,3 
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  δε τα εµπιστεύεται 8,3 

άνεργοι Ακριβότερα 28,6 

  δε ψωνίζει ο/η ίδιος/ 

ίδια 

14,3 

  δε γνωρίζει/ δεν έχει 

ασχοληθεί 

28,6 

  δεν τον/την 

ενδιαφέρει 

28,6 

επιχειρηµατίες Ακριβότερα 20,0 

  δεν υπάρχει ποικιλία 13,3 

  δεν υπάρχουν 

καταστήµατα στη 

περιοχή 

6,7 

  δεν τα βρίσκει στο 

super market 

6,7 

  δεν τα βρίσκει 6,7 

  δε ψωνίζει ο/η ίδιος/ 

ίδια 

6,7 

  δε γνωρίζει/ δεν έχει 

ασχοληθεί 

20,0 

  δεν τον/την 

ενδιαφέρει 

6,7 

  δε τα εµπιστεύεται 13,3 
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δηµόσιοι υπάλληλοι Ακριβότερα 62,5 

  δε γνωρίζει/ δεν έχει 

ασχοληθεί 

37,5 

γιατροί δεν τα βρίσκει 50,0 

  δε ψωνίζει ο/η ίδιος/ 

ίδια 

25,0 

  δε γνωρίζει/ δεν έχει 

ασχοληθεί 

25,0 

γυµναστές Ακριβότερα 100,0 
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Ακριβότεραδεν υπάρχουν καταστήµατα  δεν τα βρίσκει στο super market δε γνωρίζει/ δεν έχει σχοληθεί
δεν τον/την ενδιαφέρει  

 δε τα εµπιστεύεται
 δεν τα βρίσκει
δε ψωνίζει ο/η ίδιος/ίδια
δεν υπάρχει ποικιλία

ερ.4 Αν όχι για ποιούς λόγουςΟικιακά 
φοιτητές  συνταξιούχοι 
Ελεύθ. επαγγελµατίες 
ιδιωτικοί υπάλληλοι 
ναυτικοί 

Καθηγητ/δάσκαλοι
άνεργοι 
επιχειρηµατίες
∆ηµ.υπάλληλοι
γιατροί 
γυµναστές

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

ερ.4 Αν όχι για ποιούς λόγους   1=ακριβά,
 2=δεν υπάρχει ποικιλία,3=δεν υπάρχουν κοντά 
καταστήµατα,4=δεν τα βρίσκει στο super market, 
5=δεν τα βρίσκει,6=δε ψωνίζει ο ίδιος/α, 
7=δε τα γνωρίζει,8=δεν την ενδιαφέρει,9=δεν τα εµπιστεύεται

Επάγγελµα-λόγοι
 

0,00

25,00

50,00

75,00

100,00

% 
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Οι κύριοι λόγοι που όλα τα επαγγέλµατα δν καταναλώνουν βιολογικά τρόφιµα είναι είτε 

οτι δεν έχουν ασχοληθεί µε το θέµα ή τα βρίσκουν ακριβότερα. 

 

 

Ερ.5. Πόσο συχνά καταναλώνετε βιολογικά τρόφιµα.    

1=Καθηµερινά,2=σπάνια,3=µερικές φορές τη βδοµάδα,4=µερικές φορές το 

µήνα,5=καθόλου 

Επάγγελµα Συχνότητα % 

ποσοστό 

οικιακά καθηµερινά 10,2 

  µερικές φορές τη βδοµάδα 14,3 

  µερικές φορές το µήνα 8,2 

  καθόλου 67,3 

φοιτητές καθηµερινά 11,4 

  µερικές φορές τη βδοµάδα 6,8 

  µερικές φορές το µήνα 9,1 

  καθόλου 72,7 

συνταξιούχοι καθηµερινά 23,1 

  µερικές φορές τη βδοµάδα 15,4 

  µερικές φορές το µήνα 7,7 

  καθόλου 53,8 

ελεύθεροι καθηµερινά 16,7 
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επαγγελµατίες 

  µερικές φορές τη βδοµάδα 16,7 

  µερικές φορές το µήνα 8,3 

  καθόλου 58,3 

δικηγόροι καθηµερινά 25,0 

  µερικές φορές τη βδοµάδα 75,0 

ιδιωτικοί 

υπάλληλοι 

καθηµερινά 5,5 

  µερικές φορές τη βδοµάδα 17,8 

  µερικές φορές το µήνα 6,8 

  καθόλου 69,9 

ναυτικοί καθηµερινά 11,1 

  µερικές φορές τη βδοµάδα 22,2 

  καθόλου 66,7 

καθηγητές-

δάσκαλοι 

καθηµερινά 20,0 

  σπάνια 3,3 

  µερικές φορές τη βδοµάδα 23,3 

  µερικές φορές το µήνα 13,3 

  καθόλου 40,0 

άνεργοι καθόλου 100,0 

επιχειρηµατίες καθηµερινά 6,7 

  µερικές φορές τη βδοµάδα 23,3 
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  µερικές φορές το µήνα 20,0 

  καθόλου 50,0 

δηµόσιοι 

υπάλληλοι 

καθηµερινά 26,7 

  µερικές φορές τη βδοµάδα 20,0 

  καθόλου 53,3 

γιατροί καθηµερινά 33,3 

  µερικές φορές τη βδοµάδα 22,2 

  καθόλου 44,4 

γυµναστές καθηµερινά 20,0 

  µερικές φορές τη βδοµάδα 40,0 

  µερικές φορές το µήνα 20,0 

  καθόλου 20,0 
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Η πλειοψηφία των επαγγελµάτων δε καταναλώνει καθόλου βιολογικά τρόφιµα ή τα 

καταναλώνει µερικές φορές τη βδοµάδα. 

 

 

Ερ.6. Γιατί καταναλώνετε βιολογικά τρόφιµα 1=υγιεινότερα,2=χωρίς 

φυτοφάρµακα,3=νοστιµότερα,4=γευστικότερα,5=χωρίς συντηρητικά,6=χωρίς χηµικές 

επεξεργασίες,7=είναι πιστοποιηµένα,8=είναι θρεπτικότερα, 

 καθηµερινά
 µερικές φορές τη βδοµάδα 
 µερικές φορές το µήνα
 καθόλου
 σπάνια

Ερ.5. Πόσο συχνά καταναλώνετε 
βιολογικά τρόφιµα.

οικιακά 
φοιτητές
συνταξιούχοι 
ελεύθεροι επαγγελµατίες 
δικηγόροι 
ιδιωτικοί υπάλληλοι 
ναυτικοί 

καθηγητές-δάσκαλοι
άνεργοι
επιχειρηµατίες
δηµόσιοι υπάλληλοι
γιατροί
γυµναστές

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Ερ.5. Πόσο συχνά καταναλώνετε βιολογικά τρόφιµα. 
   1=Καθηµερινά,2=σπάνια,3=µερικές φορές
τη βδοµάδα,
4=µερικές φορές το µήνα,5=καθόλου 

Percent

Επάγγελµα- συχνότητα 

0,00

25,00

50,00

75,00

100,00

% ποσοστό 
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Επάγγελµα Λόγοι % ποσοστό 

οικιακά υγιεινότερα 18,8 

  χωρίς φυτοφάρµακα 31,3 

  νοστιµότερα 12,5 

  χωρίς συντηρητικά 12,5 

  χωρίς χηµικές 

επεξεργασίες 

12,5 

  πιστοποιηµένα 12,5 

φοιτητές υγιεινότερα 41,7 

  χωρίς φυτοφάρµακα 25,0 

  νοστιµότερα 16,7 

  χωρίς χηµικές 

επεξεργασίες 

8,3 

  πιστοποιηµένα 8,3 

συνταξιούχοι υγιεινότερα 50,0 

  χωρίς φυτοφάρµακα 16,7 

  πιστοποιηµένα 16,7 

  θρεπτικότερα 16,7 

ελεύθεροι 

επαγγελµατίες 

υγιεινότερα 20,0 

  χωρίς φυτοφάρµακα 20,0 

  χωρίς συντηρητικά 20,0 

  χωρίς χηµικές 20,0 
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επεξεργασίες 

  θρεπτικότερα 20,0 

δικηγόροι υγιεινότερα 75,0 

  χωρίς συντηρητικά 25,0 

ιδιωτικοί 

υπάλληλοι 

υγιεινότερα 31,8 

  χωρίς φυτοφάρµακα 31,8 

  νοστιµότερα 4,5 

  γευστικότερα 4,5 

  χωρίς συντηρητικά 13,6 

  χωρίς χηµικές 

επεξεργασίες 

4,5 

  πιστοποιηµένα 9,1 

ναυτικοί χωρίς φυτοφάρµακα 66,7 

  χωρίς συντηρητικά 33,3 

καθηγητές-

δάσκαλοι 

υγιεινότερα 27,8 

  χωρίς φυτοφάρµακα 38,9 

  χωρίς συντηρητικά 5,6 

  χωρίς χηµικές 

επεξεργασίες 

11,1 

  πιστοποιηµένα 16,7 

επιχειρηµατίες υγιεινότερα 53,3 
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  χωρίς φυτοφάρµακα 20,0 

  γευστικότερα 6,7 

  χωρίς συντηρητικά 13,3 

  χωρίς χηµικές 

επεξεργασίες 

6,7 

δηµόσιοι 

υπάλληλοι 

υγιεινότερα 28,6 

  χωρίς φυτοφάρµακα 42,9 

  χωρίς χηµικές 

επεξεργασίες 

14,3 

  πιστοποιηµένα 14,3 

γιατροί υγιεινότερα 60,0 

  χωρίς φυτοφάρµακα 20,0 

  χωρίς συντηρητικά 20,0 

γυµναστές υγιεινότερα 75,0 

  χωρίς φυτοφάρµακα 25,0 
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Όλα τα επαγγέλµατα καταναλώνουν βιολογικά τρόφιµα  κυρίως  γιατί τα βρίσκουν 

υγιεινότερα και γιατί δε περιέχουν φυτοφάρµακα. 

υγιεινότερα
χωρίς φυτοφάρµακα

νοστιµότερ
αχωρίς συντηρητικά

χωρίς χηµικές επεξεργασίες
πιστοποιηµένα
θρεπτικότερα
γευστικότερα

Ερ.6. Γιατί καταναλώνετε βιολογικά 
τρόφιµα

οικιακά 

φοιτητές 
συνταξιούχοι 
ελεύθεροι επαγγελµατίες 

δικηγόροι
ιδιωτικοί υπάλληλοι

ναυτικοί
καθηγητές-δάσκαλοι

επιχειρηµατίες
δηµόσιοι υπάλληλοι

γιατροί 
γυµναστές

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

Ερ.6. Γιατί καταναλώνετε βιολογικά τρόφιµα
1=υγιεινότερα,2=χωρίς φυτοφάρµακα,3=νοστιµότερα,
4=γευστικότερα,5=χωρίς συντηρητικά,6=χωρίς χηµικές
 επεξεργασίες,7=είναι πιστοποιηµένα,8=είναι 
θρεπτικότερα,

Valid Percent

Επάγγελµα-λόγοι

0,00

25,00

50,00

75,00

% ποσοστό 
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Ερ.7. Πόσο καιρό καταναλώνεται βιολογικά τρόφιµα 1=1 χρόνο,2=2-3 

χρόνια,3=περισσότερα απο 4 χρόνια 

Επάγγελµα Χρόνος %ποσοστό 

οικιακά 1 χρόνο 43,8 

  2-3 χρόνια 31,3 

  περισσότερα απο 4 

χρόνια 

25,0 

φοιτητές 1 χρόνο 33,3 

  2-3 χρόνια 50,0 

  περισσότερα απο 4 

χρόνια 

16,7 

συνταξιούχοι 2-3 χρόνια 50,0 

  περισσότερα απο 4 

χρόνια 

50,0 

ελεύθεροι 

επαγγελµατίες 

2-3 χρόνια 40,0 

  περισσότερα απο 4 

χρόνια 

60,0 

δικηγόροι 2-3 χρόνια 75,0 

  περισσότερα απο 4 

χρόνια 

25,0 
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ιδιωτικοί 

υπάλληλοι 

1 χρόνο 45,5 

  2-3 χρόνια 36,4 

  περισσότερα απο 4 

χρόνια 

18,2 

ναυτικοί 2-3 χρόνια 33,3 

  περισσότερα απο 4 

χρόνια 

66,7 

καθηγητές-

δάσκαλοι 

1 χρόνο 33,3 

  2-3 χρόνια 27,8 

  περισσότερα απο 4 

χρόνια 

38,9 

επιχειρηµατίες 1 χρόνο 13,3 

  2-3 χρόνια 60,0 

  περισσότερα απο 4 

χρόνια 

26,7 

δηµόσιοι 

υπάλληλοι 

1 χρόνο 28,6 

  2-3 χρόνια 28,6 

  περισσότερα απο 4 

χρόνια 

42,9 

γιατροί 2-3 χρόνια 40,0 
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  περισσότερα απο 4 

χρόνια 

60,0 

γυµναστές 1 χρόνο 50,0 

  2-3 χρόνια 25,0 

  περισσότερα απο 4 

χρόνια 

25,0 
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Τα επαγγέλµατα που καταναλώνουν στη πλειοψηφία τους βιολογικά τρόφιµα 1 χρόνο 

είναι οι γυµναστές,οι ιδιωτικοί υπάλληλλοι και οι ερωτηθέντες που ασχολούνται µε τα 

οικιακά, 2-3 χρόνια καταναλώνουν οι φοιτητές, οι δικηγόροι και οι επιχειρηµατίες ενώ οι 

συνταξιούχοι, οι ναυτικοί, οι γιατροί, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι δηµόσιοι 

υπάλληλοι καταναλώνουν βιολογικά τρόφιµα πάνω απο 4 χρόνια. 

 

1 χρόνο
2-3 χρόνια
περισσότερα απο 4 χρόνια

Ερ.7. Πόσο καιρό καταναλώνεται 
βιολογικά τρόφιµα

οικιακά 
φοιτητές 
συνταξιούχοι 
ελεύθεροι επαγγελµατίες

δικηγόροι 
ιδιωτικοί υπάλληλοι 

ναυτικοί
καθηγητές-δάσκαλοι

επιχειρηµατίες
δηµόσιοι υπάλληλοι

γιατροί 
γυµναστές

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

Ερ.7. Πόσο καιρό καταναλώνεται βιολογικά τρόφιµα 
 1=1 χρόνο,2=2-3 χρόνια,3=περισσότερα
απο 4 χρόνια

Valid Percent
Επάγγελµα-χρόνος 

0,00

25,00

50,00

75,00

%ποσοστό 
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Ερ.8. Πώς τα προµηθεύεστε   1=Ειδικά καταστήµατα,2=λαiκή αγορά, 3=super market, 

4=απο γνωστούς παραγωγούς, 5=τα καλλιεργεί ο ίδιος 

Επάγγελµα Τόπος αγοράς  %ποσοστό 

οικιακά ειδικά καταστήµατα 62,5 

  λαική αγορά 12,5 

  super market 25,0 

φοιτητές ειδικά καταστήµατα 41,7 

  λαική αγορά 16,7 

  super market 25,0 

  γνωστούς παραγωγούς 16,7 

συνταξιούχοι ειδικά καταστήµατα 33,3 

  λαική αγορά 16,7 

  γνωστούς παραγωγούς 50,0 

ελεύθεροι 

επαγγελµατίες 

ειδικά καταστήµατα 60,0 

  super market 20,0 

  τα καλλιεργεί ο ίδιος 20,0 

δικηγόροι ειδικά καταστήµατα 75,0 

  super market 25,0 

ιδιωτικοί 

υπάλληλοι 

ειδικά καταστήµατα 54,5 
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  λαική αγορά 9,1 

  super market 22,7 

  γνωστούς παραγωγούς 13,6 

ναυτικοί ειδικά καταστήµατα 66,7 

  γνωστούς παραγωγούς 33,3 

καθηγητές-

δάσκαλοι 

ειδικά καταστήµατα 61,1 

  λαική αγορά 5,6 

  super market 27,8 

  γνωστούς παραγωγούς 5,6 

επιχειρηµατίες ειδικά καταστήµατα 46,7 

  super market 53,3 

δηµόσιοι υπάλληλοι ειδικά καταστήµατα 28,6 

  λαική αγορά 28,6 

  super market 42,9 

γιατροί ειδικά καταστήµατα 40,0 

  super market 40,0 

  γνωστούς παραγωγούς 20,0 

γυµναστές ειδικά καταστήµατα 50,0 

  super market 50,0 
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Όλα τα επαγγέλµατα στη πλειοψηφία τους προµηθεύονται τα βιολογικά τρόφιµα απο τα 

ειδικά καταστήµατα εκτός απο τους επιχειρηµατίες και τους δηµόσιους υπάλληλους που 

στη πλειοψηφία τους τα προµηθεύονται απο τα super market και τους συνταξιούχους που 

τα προµηθεύονται απο γνωστούς παραγωγούς. 

 

 

Valid ειδικά καταστήµατα
Valid λαική αγορά
Valid super market
Valid γνωστούς παραγωγούς 
Valid τα καλλιεργεί ο ίδιος

Ερ.8. Πώς τα προµηθεύεστε
οικιακά
φοιτητές 
συνταξιούχοι
ελεύθεροι επαγγελµατίες
δικηγόροι
ιδιωτικοί υπάλληλοι

ναυτικοί
καθηγητές-δάσκαλοι
επιχειρηµατίες
δηµόσιοι υπάλληλοι
γιατροί
γυµναστές

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Ερ.8. Πώς τα προµηθεύεστε
1=Ειδικά καταστήµατα,2=λαiκή αγορά,
3=super market, 4=απο γνωστούς
παραγωγούς, 5=τα καλλιεργεί ο ίδιος

 Επάγγελµα-τρόπος αγοράς
0,00

25,00

50,00

75,00

%ποσοστό 
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Ερ.9 Τα θεωρείτε διαφορετικά στη γεύση 1= ναι  2=όχι) 

Επάγγελµα  γεύση %ποσοστό 

οικιακά ναι 93,8 

  όχι 6,3 

φοιτητές ναι 100,0 

συνταξιούχοι ναι 100,0 

ελεύθεροι επαγγελµατίες ναι 100,0 

δικηγόροι ναι 100,0 

ιδιωτικοί υπάλληλοι ναι 100,0 

ναυτικοί ναι 100,0 

καθηγητές-δάσκαλοι ναι 100,0 

επιχειρηµατίες ναι 100,0 

δηµόσιοι υπάλληλοι ναι 85,7 

  όχι 14,3 

γιατροί ναι 80,0 

  όχι 20,0 

γυµναστές ναι 100,0 
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Όλα τα επαγγέλµατα στη πλειοψηφία τους τα θεωρούν διαφορετικά στη γεύση. 

 

Ερ.10. Πώς αναγνωρίζετε τα βιολογικά τρόφιµα 1=σφραγίδα/ σήµα/ετικέττα, 

2=εµφάνιση,3=πηγαίνω στα ειδικά καταστήµατα, 4=δε γνωρίζω 

Επάγγελµα Τρόπος αναγνώρισης  % 

ποσοστό 

οικιακά σφραγίδα/ετικέτα/σήµα 100,0 

φοιτητές σφραγίδα/ετικέτα/σήµα 83,3 

 ναι
 όχι

στη γεύση

οικιακά
φοιτητές 
συνταξιούχοι
ελεύθεροι επαγγελµατίες
δικηγόροι
ιδιωτικοί υπάλληλοι

ναυτικοί
καθηγητές-δάσκαλοι
επιχειρηµατίες
δηµόσιοι υπάλληλοι
γιατροί
γυµναστές

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Ερ.9 Τα θεωρείτε διαφορετικά στη γεύση 
 1= ναι  2=όχι

 Επάγγελµα-γεύση 
0,00

25,00

50,00

75,00

100,00

% ποσοστό 

Ερ.9 Τα θεωρείτε διαφορετικά 
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  δε γνωρίζει 16,7 

συνταξιούχοι σφραγίδα/ετικέτα/σήµα 33,3 

  ψωνίζει απο τα ειδικά 

καταστήµατα 

16,7 

  δε γνωρίζει 50,0 

ελεύθεροι επαγγελµατίες σφραγίδα/ετικέτα/σήµα 100,0 

δικηγόροι σφραγίδα/ετικέτα/σήµα 100,0 

ιδιωτικοί υπάλληλοι σφραγίδα/ετικέτα/σήµα 81,8 

  εµφάνιση 4,5 

  δε γνωρίζει 13,6 

ναυτικοί σφραγίδα/ετικέτα/σήµα 100,0 

καθηγητές-δάσκαλοι σφραγίδα/ετικέτα/σήµα 100,0 

επιχειρηµατίες σφραγίδα/ετικέτα/σήµα 86,7 

  εµφάνιση 13,3 

δηµόσιοι υπάλληλοι σφραγίδα/ετικέτα/σήµα 85,7 

  δε γνωρίζει 14,3 

γιατροί σφραγίδα/ετικέτα/σήµα 100,0 

γυµναστές σφραγίδα/ετικέτα/σήµα 50,0 

  εµφάνιση 25,0 

  ψωνίζει απο τα ειδικά 

καταστήµατα 

25,0 
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Ο κύριος τρόπος αναγνώρισης απο όλα τα επαγγέλµατα είναι η σφραγίδα/ετικέτα. 

 

Ερ. 11.Προτιµάτε προιόντα ελληνικά ή εισαγόµενα 1=ελληνικά, 2=εισαγόµενα, 3=και τα 

δύο 

Επάγγελµα  Προέλευση  % 

ποσοστό 

οικιακά ελληνικά 93,8 

 σφραγίδα/ετικέτα/σήµα
 δε γνωρίζει
 ψωνίζει απο τα ειδικά καταστήµατα 
 εµφάνιση

Ερ.10. Πώς αναγνωρίζετε τα βιολογικά
 τρόφιµα

οικιακά
φοιτητές 
συνταξιούχοι
ελεύθεροι επαγγελµατίες
δικηγόροι
ιδιωτικοί υπάλληλοι

ναυτικοί
καθηγητές-δάσκαλοι
επιχειρηµατίες
δηµόσιοι υπάλληλοι
γιατροί
γυµναστές

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Ερ.10. Πώς αναγνωρίζετε τα βιολογικά τρόφιµα
 1=σφραγίδα/ σήµα/ετικέττα, 2=εµφάνιση, 
3=πηγαίνω στα ειδικά καταστήµατα, 
 4=δε γνωρίζω

tΕπάγγελµα- τρόπος αναγνώρισης
0,00

25,00

50,00

75,00

100,00

%ποσοστό 
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  και τα δύο 6,3 

φοιτητές ελληνικά 83,3 

  και τα δύο 16,7 

συνταξιούχοι ελληνικά 100,0 

ελεύθεροι 

επαγγελµατίες 

ελληνικά 60,0 

  και τα δύο 40,0 

δικηγόροι ελληνικά 100,0 

ιδιωτικοί 

υπάλληλοι 

ελληνικά 81,8 

  και τα δύο 18,2 

ναυτικοί            ελληνικά 33,3 

  και τα δύο 66,7 

καθηγητές-

δάσκαλοι 

ελληνικά 83,3 

  και τα δύο 16,7 

επιχειρηµατίες ελληνικά 86,7 

  και τα δύο 13,3 

δηµόσιοι 

υπάλληλοι 

ελληνικά 85,7 

  και τα δύο 14,3 

γιατροί ελληνικά 60,0 

  και τα δύο 40,0 
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γυµναστές ελληνικά 75,0 

  και τα δύο 25,0 
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Όλα τα επαγγέλµατα προτιµούν κυρίως προϊόντα ελληνικής προέλευσης εκτός απο τους 

ναυτικούς που προτιµούν και ελληνικά και εισαγωγής βιολογικά προϊόντα. 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ: 

    Τα άτοµα που ασχολούνται µε τα οικιακά, κατά κύριο λόγο ψωνίζουν και µαγειρεύουν 

τα ίδια. Το 55,1% έχει επαρκή πληροφόρηση για τα βιολογικά τρόφιµα και το 32,7% τα 

καταναλώνει προτιµώντας κυρίως φρούτα και λαχανικά. Το 57,6% των ατόµων που δε τα 

καταναλώνουν δηλώνει οτι δεν έχει ασχοληθεί µε το θέµα ή οτι τα βρίσκει 

ακριβότερα(30,3%). Το 67,3% των ερωτηθέντων δε τα καταναλώνει καθόλου,ενώ το 

10,2% τα καταναλώνει καθηµερινά και το 14,3% µερικές φορές τη βδοµάδα κυρίως γιατί 

 ελληνικά
 και τα δύο

Ερ. 11.Προτιµάτε προιόντα ελληνικά 
ή εισαγόµενα

οικιακά
φοιτητές
συνταξιούχοι 
ελεύθεροι επαγγελµατίες
δικηγόροι
ιδιωτικοί υπάλληλοι

ναυτικοί
καθηγητές-δάσκαλοι
επιχειρηµατίες
δηµόσιοι υπάλληλοι
γιατροί
γυµναστές 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Ερ. 11.Προτιµάτε προιόντα ελληνικά ή εισαγόµενα
 1=ελληνικά, 2=εισαγόµενα, 3=και τα δύο

 
Επάγγελµα-τόπος προέλευσης 

0,00

25,00

50,00

75,00

100,00

% ποσοστό 
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δε περιέχουν φυτοφάρµακα. Η πλειοψηφία των ατόµων που καταναλώνει βιολογικά 

τρόφιµα τα καταναλώνει γύρω στον ενα χρόνο και τα προµηθεύεται κατά µέσο όρο απο 

τα ειδικά καταστήµατα. Όλα τα άτοµα αυτής της κατηγορίας που αγοράζουν βιολογικά 

τρόφιµα ξέρουν να τα αναγνωρίσουν ενώ το 93,8% τα θεωρεί διαφορετικά στη γεύση και 

προτιµά ελληνικά προιόντα. 

   Το µεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών δηλώνει οτι τα ψώνια και το µαγείρεµα γίνεται 

κυρίως απο τη µητέρα. Το 43,2% έχει επαρκή πληροφόρηση για τα βιολογικά και το 

29,5% τα καταναλώνει κυρίως καθηµερινά γιατί τα βρίσκει υγιεινότερα , προτιµώντας τα 

φρούτα και τα λαχανικά. Το 72,7% των ερωτηθέντων δε τα καταναλώνει καθόλου γιατί 

δεν έχει ασχοληθεί µε το θέµα. Οι περισσότεροι φοιτητές καταναλώνουν βιολογικά 

τρόφιµα 2-3 χρόνια, κατά κύριο λόγο τα προµηθεύονται απο τα ειδικά καταστήµατα και 

προτιµούν τα ελληνικά προιόντα. Τέλος το 16,7% των φοιτητών δε ξέρει να αναγνωρίσει 

τα βιολογικά προιόντα. 

       Οι συνταξιούχοι κυρίως µαγειρεύουν και ψωνίζουν οι ίδιοι. Το 46,2% έχει επαρκή 

πληροφόρηση για τα βιολογικά τρόφιµα και τα καταναλώνει κατά µέσο όρο περισσότερο 

απο 2 χρόνια προτιµώντας τα φρούτα και τα λαχανικά. Μάλιστα το 23,1% τα 

καταναλώνει καθηµερινά. Το 50% των συνταξιούχων δε ξέρει να αναγνωρίσει τα 

βιολογικά τρόφιµα, γεγονός που πιθανώς οφείλεται στο οτι τα προµηθεύεται κυρίως απο 

γνωστούς καλλιεργητές. Το 100% των συνταξιούχων που καταναλώνουν βιολογικά τα 

θεψρεί διαφορετικά στη γεύση και προτιµεί ελληνικά προιόντα. 

       Το 50% απο τους ελεύθερους επαγγελµατίες µαγειρεύει και ψωνίζει το ίδιο. Το 50% 

έχει επαρκή πληροφόρηση για τα βιολογικά τρόφιµα και το 41,7% τα καταναλώνει ή 

καθηµερινά ή µερικές φορές τη βδοµάδα προτιµώντας τα φρούτα και τα λαχανικά. Οι 

λόγοι που οι ελεύθεροι επαγγελµατίες καταναλώνουν βιολογικά τρόφιµα ποικίλλουν, τα 

βρίσκουν υγιεινότερα, θρεπτικότερα, χωρίς συντηρητικά και χωρίς επεξεργασίες. Το 60% 
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των ατόµων που καταναλώνουν βιολογικά τρόφιµα τα προµηθεύεται απο τα ειδικά 

καταστήµατα και τα καταναλώνει περισσότερο απο 4 χρόνια. Όλα τα άτοµα αυτής της 

οµάδας  που καταναλώνουν βιολογικά τα θεωρούν διαφορετικά στη γεύση και ξέρουν να 

τα αναγνωρίσουν, ενώ το 60% προτιµά τα ελληνικά βιολογικά τρόφιµα. 

      Οι δικηγόροι συνήθως µαγειρεύουν και ψωνίζουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοι. Όλοι έχουν 

επαρκή πληροφόρηση για τα βιολογικά τρόφιµα, τα θεωρούν διαφορετικά στη γεύση και 

όλοι οι ερωτηθέντες δικηγόροι τα καταναλώνουν κυρίως µερικές φορές τη βδοµάδα 

προτιµώντας τα φρούτα και τα λαχανικά. Το 75% τα θεωρεί υγιεινότερα , τα καταναλώνει 

2-3 χρόνια και τα προµηθεύεται απο τα ειδικά καταστήµατα, αγοράζοντας κυρίως 

ελληνικά προιόντα. Τέλος το 13,6% δε ξέρει να αναγνωρίσει τα βιολογικά τρόφιµα. 

      Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι στη πλειοψηφία τους µαγειρεύουν και ψωνίζουν οι ίδιοι. Το 

78,1% έχει επαρκή πληροφόρηση για τα βιολογικά τρόφιµα αλλά µόνο το 28,8% τα 

καταναλώνει κυρίως γιατί τα θεωρεί υγιεινότερα, προτιµώντας τα φρούτα και τα 

λαχανικά. Ο κυριότερος λόγος που οι ιδιωτικοί υπάλληλοι δε καταναλώνουν βιολογικά 

είναι οτι τα βρίσκουν ακριβότερα. Οι περισσότεροι ιδιωτικοί υπάλληλοι καταναλώνουν 

βιολογικά τρόφιµα γύρω στον ένα χρόνο, κυρίως µερικές φορές τη βδοµάδα και τα 

προµηθεύονται απο τα ειδικά καταστήµατα. Όλοι οι ερωτηθέντες ιδιωτικοί υπάλληλοι 

ξέρουν να τα αναγνωρίσουν και προτιµούν να αγοράζουν ελληνικά  βιολογικά προιόντα. 

       Οι ναυτικοί ψωνίζουν και µαγειρεύουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοι. Το 33,3% έχει επαρκή 

πληροφόρηση για τα βιολογικά και τα καταναλώνει προτιµώντας τα φρούτα και τα 

λαχανικά, τη κατηγορία των δηµητριακών αλλά και του αλκοόλ. Οι ναυτικοί 

καταναλώνουν βιολογικά τρόφιµα περισσότερο απο 4 χρόνια συνήθως µερικές φορές τη 

βδοµάδα γιατί δε περιέχουν φυτοφάρµακα. Τα προµηθεύονται κυρίως απο τα ειδικά 

καταστήµατα, όλοι τα θεωρούν διαφορετικά στη γεύση, ξέρουν να τα αναγνωρίσουν  και 

αγοράζουν και ελληνικά αλλά και εισαγόµενα βιολογικά τρόφιµα. 
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       Οι καθηγητές και οι δάσκαλοι µαγειρεύουν και ψωνίζουν οι ίδιοι κυρίως, όλοι οι 

ερωτηθέντες έχουν επαρκή πληροφόρηση και το 60% καταναλώνει βιολογικά τρόφιµα, 

συνήθως µερικές φορές τη βδοµάδα δείχνοντας ιδιαίτερη προτίµηση στα φρούτα και τα 

λαχανικά για το λόγο οτι δε περιέχουν φυτοφάρµακα. Το 66,7% που δε τα καταναλώνει 

θεωρεί οτι είναι ακριβότερα. Οι περίσσοτεροι καθηγητές και δάσκαλοι καταναλώνουν 

βιολογικά τρόφιµα περισσότερο απο 4 χρόνια, τα προµηθεύονται κυρίως απο τα ειδικά 

καταστήµατα, όλοι τα θεωρούν διαφορετκά στη γεύση και όλοι ξέρουν να τα 

αναγνωρίσουν. Τέλος προτιµούν ελληνικά βιολογικά προιόντα. 

      Οι άνεργοι είναι η µόνη κατηγορία της έρευνας µας που δε καταναλώνει καθόλου 

βιολογικά τρόφιµα, ενώ µόνο το 14,3% των ερωτηθέντων έχει επαρκή πληροφόρηση για 

τα βιολογικά τρόφιµα. Οι λόγοι που οι άνεργοι δε καταναλώνουν βιολογικά τρόφιµα είναι 

είτε γιατί δεν έχουν ασχοληθεί µε το θέµα, είτε γιατί τα θεωρούν ακριβά ή γιατί δε 

ψωνίζουν οι ίδιοι. 

      Οι επιχειρηµατίες ψωνίζουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοι τους. Το 70% των επιχειρηµατιών 

έχει επαρκή πληροφόρηση, ενώ το 50% τα καταναλώνει προτιµώντας τα φρούτα και τα 

λαχανικά. Το 50% των ερωτηθέντων δε καταναλώνει βιολογικά τρόφιµα, κυρίως γιατί τα 

βρίσκει ακριβότερα. Η πλειοψηφία των ατόµων που καταναλώνει βιολογικά τρόφιµα, τα 

καταναλώνει περίπου 2-3 χρόνια και τα προµηθεύεται κυρίως απο τα super market και 

προτιµούν ελληνικά βιολογικά τρόφιµα. Όλοι οι καταναλωτές σε αυτή τη κατηγορία τα 

θεωρούν διαφορετικά στη γεύση ενώ το 13,3% δε ξέρει να τα αναγνωρίσει. 

     Οι δηµόσιοι υπάλληλοι στη πλειοψηφία τους µαγειρεύουν και κάνουν τα ψώνια οι 

ίδιοι. Το 60% έχει επαρκή πληροφόρηση για τα βιολογικά τρόφιµα και το 46,7% τα 

καταναλώνει προτιµώντας τη κατηγορία του ψωµιού και των δηµητριακών και τη 

κατηγορία του αλκοόλ. Το 26,7% καταναλώνει βιολογικά τρόφιµα καθηµερινά και το 

20% µερικές φορές τη βδοµάδα κυρίως γιατί δε περιέχουν φυτοφάρµακα. Η πλειοψηφία 



204 

καταναλώνει βιολογικά τρόφιµα περισσότερο απο 4 χρόνια, τα προµηθεύεται απο τα 

super market, τα θεωρεί διαφορετικά στη γεύση και προτιµά ελληνικά βιολογικά 

προιόντα.τέλος το 14,3% των ατόµων που καταναλώνουν βιολογικά τρόφιµα δε ξέρουν 

να τα αναγνωρίσουν. 

      Οι γιατροί συνήθως µαγειρεύουν και κάνουν τα ψώνια οι ίδιοι. Όλοι οι ερωτηθέντες 

γιατροί έχουν επαρκή πληροφόρηση για τα βιολογικά τρόφιµα και το 55,6% τα 

καταναλώνει προτιµώντας κυρίως φρούτα και λαχανικά. Το 33,3% τα καταναλώνει 

καθηµερινά και το 22,2% µερικές φορές τη βδοµάδα γιατί τα θεωρεί υγιεινότερα. Οι 

γιατροί στη πλειοψηφία τους καταναλώνουν βιολογικά τρόφιµα περισσότερο απο 4 

χρόνια, τα προµηθεύονται απο τα ειδικά καταστήµατα ή απο τα super market, τα θεψρούν 

διαφορετικά στη γεύση, ενώ όλοι ξέρουν να τα αναγνωρίζουν. 

      Οι γυµναστές µαγειρεύουν και ψωνίζουν οι ίδιοι ή οι γονείς τους. Όλοι οι γυµναστές 

έχουν επαρκή πληροφόρηση για τα βιολογικά τρόφιµα και το 80% τα καταναλώνει 

προτιµώντας κυρίως φρούτα και λαχανικά. Το 20% που δε καταναλώνει βιολογικά 

τρόφιµα, τα θεψρεί ακριβότερα. Το 40% καταναλώνει βιολογικά τρόφιµα µερικές φορές 

τη βδοµάδα και το 20% καθηµερινά. Οι γυµναστές στη πλειοψηφία τους καταναλώνουν 

βιολογικά τρόφιµα γύρω στον ένα χρόνο, τα προµηθεύονται απο τα ειδικά καταστήµατα ή 

απο τα super market, ξέρουν να αναγνωρίσουν τα βιολογικά τρόφιµα, προτιµούν ελληνικά 

προιόντα και τα θεωρούν διαφορετικά στη γεύση. 

       Εν συντοµία θα λέγαµε οτι καλύτερη ενηµερωµένοι για τα βιολογικά τρόφιµα είναι οι 

γυµναστές, οι γιατροί, οι δικηγόροι και οι καθηγητές/δάσκαλοι, τα ίδια επαγγέλµατα 

µάλιστα έρχονται πρώτα και στη κατανάλωση βιολογικών τροφίµων. Εδώ µάλιστα θα 

λέγαµε οτι µπορεί να υπάρχει συσχέτιση µεταξύ της πληροφόρησης και του µορφωτικού 

επιπέδου. Τα άτοµα που ασχολούνται µε τα οικιακά, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι 

δικηγόροι , οι ναυτικοί, οι γιατροί, οι γυµναστές και οι καθηγητές και οι δάσκαλοι ξέρουν 
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όλοι να αναγνωρίζουν τα βιολογικά τρόφιµα, ενώ περισσότερο καιρό καταναλώνουν 

βιολογικά τρόφιµα οι ναυτικοί, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι δηµόσιοι 

υπάλληλοι και οι γιατροί. Παρόλα αυτά τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται µε επιφύλαξη, 

διότι το ποσοστό των παραπάνω επαγγελµάτων δεν είναι αντιπροσωπευτικό. 

 

 

 

6.5 Σχέση µεταξύ επαρκούς πληροφόρησης και κατανάλωσης βιολογικών τροφίµων . 

ερ.4.Καταναλώνετε βιολογικά τρόφιµα  1=ναι 2=όχι 

ερ.3.Έχετε επαρκή 

πληροφόρηση για 

τα βιολογικά 

τρόφιµα(1=ναι,2=ο

χι) 

Κατανάλωση 

βιολογικών  

% ποσοστό 

ναι ναι 55,3 

  όχι 44,7 

όχι ναι 7,8 

  όχι 92,2 
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Εδώ βλέπουµε οτι απο τα άτοµα που έχουν επαρκή πληροφόρηση για τα βιολογικά 

τρόφιµα το 55,3% τα καταναλώνει, ενώ το 44,7% δε τα καταναλώνει. Απο την άλλη τα 

απο τα άτοµα που δεν έχουν επαρκή πληροφόρηση το 7,8% τα καταναλώνει ενώ το 

92,2% δε τα καταναλώνει. Έτσι καταλήγουµε στο συµπέρασµα οτι όταν έχουµε επαρκή 

πληροφόρηση έχουµε και µεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης . 

 

6.6. Σχέση µεταξύ επαρκούς πληροφόρησης και συχνότητας κατανάλωσης 

βιολογικών τροφίµων  

 

 ναι 
 όχι 

ερ.4.Καταναλώνετε βιολογικά
 τρόφιµα

ναι
όχι

ερ.3.Έχετε επαρκή πληροφόρηση 
για τα βιολογικά τρόφιµα

ερ.4.Καταναλώνετε βιολογικά τρόφιµα
1=ναι 2=όχι 

 Κατανάλωση-πληροφόρηση
0,00

25,00 

50,00 

75,00 

% ποσοστό 
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Ερ.5. Πόσο συχνά καταναλώνετε βιολογικά τρόφιµα.    

1=Καθηµερινά,2=σπάνια,3=µερικές φορές τη βδοµάδα,4=µερικές φορές το 

µήνα,5=καθόλου 

ερ.3.Έχετε 

επαρκή 

πληροφόρηση 

για τα 

βιολογικά 

τρόφιµα(1=ναι,2

=οχι) 

Συχνότητα  % ποσοστό 

ναι καθηµερινά 17,3 

  σπάνια ,5 

  µερικές φορές τη 

βδοµάδα 

25,4 

  µερικές φορές το 

µήνα 

12,7 

  καθόλου 44,2 

όχι καθηµερινά 2,9 

  µερικές φορές τη 

βδοµάδα 

2,9 

  µερικές φορές το 

µήνα 

1,0 

  καθόλου 93,2 

 



208 

 

 

Εδώ βλέπουµε οτι τα άτοµα που έχουν επαρκή πληροφόρηση πάνω στα βιολογικά 

τρόφιµα , τα καταναλώνουν σε µεγαλύτερη συχνότητα απο τα άτοµα που δεν έχουν 

επαρκή πληροφόρηση και στη πλειοψηφία τους δε τα καταναλώνουν καθόλου. 

 

6.7. Σχέση µεταξύ επαρκούς πληροφόρησης και τρόπου αναγνώρισης βιολογικών 

τροφίµων  

 

καθηµερινά
 σπάνια
 µερικές φορές τη βδοµάδα
 µερικές φορές το µήνα
 καθόλου

Ερ.5. Πόσο συχνά καταναλώνετε 
βιολογικά τρόφιµα.

ναι 
όχι 

ερ.3.Έχετε επαρκή πληροφόρηση
για τα βιολογικά τρόφιµα 

Ερ.5. Πόσο συχνά καταναλώνετε βιολογικά τρόφιµα.
 1=Καθηµερινά,2=σπάνια,3=µερικές φορές τη βδοµάδα,
4=µερικές φορές το µήνα,5=καθόλου

tΠληροφόρηση- κατανάλωση 
0,00

25,00

50,00

75,00

% ποσοστό 
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Ερ.10. Πώς αναγνωρίζετε τα βιολογικά τρόφιµα 1=σφραγίδα/ σήµα/ετικέττα, 

2=εµφάνιση,3=πηγαίνω στα ειδικά καταστήµατα, 4=δε γνωρίζω 

ερ.3.Έχετε επαρκή 

πληροφόρηση για 

τα βιολογικά 

τρόφιµα(1=ναι,2=ο

χι) 

Τρόπος 

αναγνώρισης  

% ποσοστό 

ναι σφραγίδα/ετικέτα/σ

ήµα 

90,0 

  εµφάνιση 3,6 

  ψωνίζει απο τα 

ειδικά καταστήµατα

1,8 

  δε γνωρίζει 4,5 

όχι σφραγίδα/ετικέτα/σ

ήµα 

42,9 

  δε γνωρίζει 57,1 
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Εδώ βλέπουµε οτι τα άτοµα που έχουν επαρκή πληροφόρηση για τα βιολογικά τρόφιµα 

ξέρουν και να τα αναγνωρίσουν, µόνο το 4,5% απο αυτούς δε ξέρουν να τα αναγνωρίσουν 

ποσοστό που είναι µικρό. Αντίθετα τα άτοµα που δεν έχουν επαρκή πληροφόρηση στη 

πλειοψηφία τους δε ξέρουν να τα αναγνωρίσουν. 

 

6.8. Σχέση µεταξύ κατανάλωσης βιολογικών τροφίµων και αγοραστή  

ερ.2β.ποιός κάνει τα ψώνια συνήθως στην οικογένεια σας 1=ο ίδιος/ η ίδια, 2=η 

σύζυγος/ ο σύζυγος,3=µητέρα/πατέρας,4=κόρη, 5=αρραβωνιαστικός/ια, 6=αδερφή, 

7=πεθερά, 8=οικιακή βοηθός 

Σφραγίδα-ετικέτα
εµφάνιση
Ψωνίζει απο ειδικά καταστήµατα
∆ε γνωρίζειι

Ερ.10. Πώς αναγνωρίζετε τα βιολογικά τρόφιµα

ναι 
όχι

ερ.3.Έχετε επαρκή πληροφόρηση 
 για τα βιολογικά τρόφιµα

Ερ.10. Πώς αναγνωρίζετε τα βιολογικά τρόφιµα
 1=σφραγίδα/ σήµα/ετικέττα, 2=εµφάνιση,
3=πηγαίνω στα ειδικά καταστήµατα,
4=δε γνωρίζω

 Πληροφόρηση- τρόπος αναγνώρισης
0,00

25,00

50,00

75,00

% ποσοστό 
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ερ.4.Καταναλώνετε 

βιολογικά τρόφιµα  

1=ναι 2=όχι 

Αγοραστής   % 

ποσοστό 

ναι ίδιος/ίδια 68,4 

  ο σύζυγος/ η σύζυγος 16,2 

  µητέρα/ πατέρας 12,8 

  κόρη ,9 

  πεθερά ,9 

  οικιακή βοηθός ,9 

όχι ίδιος/ίδια 53,0 

  ο σύζυγος/ η σύζυγος 14,2 

  µητέρα/ πατέρας 30,6 

  κόρη ,5 

  αρραβωνιαστικός/ια ,5 

  αδερφή 1,1 
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Εδώ βλέπουµε οτι τα άτοµα που ψωνίζουν τα ίδια στη πλειοψηφία τους καταναλώνουν 

βιολογικά τρόφιµα.Τα άτοµα που δε καταναλώνουν βιολογικά τρόφιµα ψωνίζουν ή τα 

ίδια ή η µητέρα.  

 

6.9. Σχέση µεταξύ χρόνου κατανάλωσης βιολογικών τροφίµων και τρόπου 

αναγνώρισης  

Ερ.10. Πώς αναγνωρίζετε τα βιολογικά τρόφιµα 1=σφραγίδα/ σήµα/ετικέττα, 

2=εµφάνιση,3=πηγαίνω στα ειδικά καταστήµατα, 4=δε γνωρίζω 

ίδιος/ίδια
 ο σύζυγος/ η σύζυγος
 µητέρα/ πατέρας
 κόρη

πεθερά
 οικιακή βοηθός
 αρραβωνιαστικός/ια 
 αδερφή

ερ.2β.ποιός κάνει τα ψώνια συνήθως 
 στην οικογένεια σας

ναι 
όχι 

ερ.4.Καταναλώνετε 
 βιολογικά τρόφιµα 

 
Κατανάλωση-αγοραστής 

0,00

20,00

40,00

60,00

% ποσοστό

ερ.2β.ποιός κάνει τα ψώνια συνήθως στην οικογένεια σας
 1=ο ίδιος/ η ίδια, 2=η σύζυγος/ ο σύζυγος,3=µητέρα/πατέρας,
4=κόρη, 5=αρραβωνιαστικός/ια, 6=αδερφή, 7=πεθερά, 
8=οικιακή βοηθός
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Ερ.7. Πόσο καιρό 

καταναλώνεται βιολογικά 

τρόφιµα 1=1 χρόνο,2=2-3 

χρόνια,3=περισσότερα απο 

4 χρόνια 

Τρόπος 

αναγνώρισης  

% ποσοστό 

1 χρόνο σφραγίδα/ετικέτ

α/σήµα 

93,9 

  εµφάνιση 3,0 

  δε γνωρίζει 3,0 

2-3 χρόνια σφραγίδα/ετικέτ

α/σήµα 

83,0 

  εµφάνιση 4,3 

  ψωνίζει απο τα 

ειδικά 

καταστήµατα 

2,1 

  δε γνωρίζει 10,6 

περισσότερα απο 4 χρόνια σφραγίδα/ετικέτ

α/σήµα 

86,5 

  εµφάνιση 2,7 

  ψωνίζει απο τα 

ειδικά 

καταστήµατα 

2,7 

  δε γνωρίζει 8,1 
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Εδώ θα λέγαµε οτι δεν υπάρχει συσχέτιση καθώς και τα άτοµα που καταναλώνουν 

βιολογικά τρόφιµα γύρω στον ένα χρόνο αλλά και τα άτοµα που καταναλώνουν βιολογικά 

τρόφιµα πάνω απο 4 χρόνια, ξέρουν στη πλειοψηφία τους να αναγνωρίζουν τα βιολογικά 

τρόφιµα. 

 

6.10. Σχέση µεταξύ συχνότητας κατάναλωσης βιολογικών τροφίµων και οικογένειας  

Ερ.5. Πόσο συχνά καταναλώνετε βιολογικά τρόφιµα.    

1=Καθηµερινά,2=σπάνια,3=µερικές φορές τη βδοµάδα,4=µερικές φορές το 

µήνα,5=καθόλου 

σφραγίδα/ετικέτα/σήµα
 εµφάνιση
 δε γνωρίζει
 ψωνίζει απο τα ειδικά καταστήµατα 

Ερ.10. Πώς αναγνωρίζετε 
 τα βιολογικά τρόφιµα

1 χρόνο 
2-3 χρόνια 
περισσότερα απο 4 χρόνια 

Ερ.7. Πόσο καιρό καταναλώνεται
βιολογικά τρόφιµα 

Ερ.10. Πώς αναγνωρίζετε τα βιολογικά τρόφιµα 
1=σφραγίδα/ σήµα/ετικέττα, 2=εµφάνιση,
3=πηγαίνω στα ειδικά καταστήµατα, 4=δε γνωρίζω 

t

Κατανάλωση-τρόπος αναγνώρισης 

0,00

25,00

50,00

75,00

% ποσοστό
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Eρ.1  Απο πόσα µέλη 

απαρτίζεται η 

οικογένεια σας 1=1 

µέλος,2=2 µέλη, 3=3-4 

µέλη, 4=πάνω απο 5 

µέλη 

Συχνότητα   % ποσοστό 

1 µέλος καθηµερινά 13,3 

  µερικές φορές τη 

βδοµάδα 

20,0 

  µερικές φορές το µήνα 13,3 

  καθόλου 53,3 

2 µέλη καθηµερινά 10,4 

  µερικές φορές τη 

βδοµάδα 

10,4 

  µερικές φορές το µήνα 12,5 

  καθόλου 66,7 

3-4 µέλη καθηµερινά 12,1 

  σπάνια ,5 

  µερικές φορές τη 

βδοµάδα 

21,6 

  µερικές φορές το µήνα 7,0 

  καθόλου 58,8 

πάνω απο 5 µέλη καθηµερινά 15,8 
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  µερικές φορές τη 

βδοµάδα 

5,3 

  µερικές φορές το µήνα 10,5 

  καθόλου 68,4 

 

 

Το ποσοστό των ατόµων που δε καταναλώνουν καθόλου βιολογικά τρόφιµα είναι 

µεγαλύτερο στις οικογένειες που αποτελούνται απο πάνω απο 5 µέλη, ενώ άτοµα που 

 καθηµερινά
 µερικές φορές τη βδοµάδα
 µερικές φορές το µήνα
 καθόλου
 σπάνια

Ερ.5. Πόσο συχνά καταναλώνετε 
βιολογικά τρόφιµα.

1 µέλος 
2 µέλη 
3-4 µέλη 
πάνω απο 5 µέλη 

Eρ.1  Απο πόσα µέλη απαρτίζεται
 η οικογένεια σας 

 
Μέλη-συχνότητα κατανάλωσης 

0,00

20,00

40,00

60,00

% ποσοστό 

Ερ.5. Πόσο συχνά καταναλώνετε βιολογικά τρόφιµα.
   1=Καθηµερινά,2=σπάνια,3=µερικές φορές τη
βδοµάδα,4=µερικές φορές το µήνα,5=καθόλου 
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ζουν µόνα τους καταναλώνουν βιολογικά τρόφιµα σε µεγαλύτερη συχνότητα. Πιθανώς 

αυτό οφείλεται και στην οικονοµική κατάσταση της κάθε οικογένειας για αυτό το λόγο δε 

µπορούµε να πούµε οτι υπάρχει συσχέτιση µεταξύ των δεδοµένων. 

 

 

 

Συµπεράσµατα : 

     Απο την έρευνα µας προκύπτει οτι οι γυναίκες  είναι καλύτερα ενηµερωµένες και 

υπερέχουν στην κατανάλωση και στη συχνότητα κατανάλωσης απο τους άντρες µάλιστα 

οι γυναίκες µεταξύ 31-40 είναι οι πιο ενηµερωµένες σχετικά µε τα βιολογικά τρόφιµα απο 

όλους τους ερωτηθέντες. Ακόµα οι γυναίκες µεταξύ 41-50 καταναλώνουν βιολογικά 

τρόφιµα σε µεγαλύτερη συχνότητα και αριθµό απο όλους τους ερωτηθέντες. 

    Όσον αφορά τα επαγγέλµατα οι δικηγόροι είναι οι καλύτερα ενηµερωµένοι για τα 

βιολογικά τρόφιµα αλλά και αυτοί που τα καταναλώνουν περισσότερο. Παρόλα αυτά τα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται µε επιφύλαξη καθώς το δείγµα των επαγγελµάτων δεν 

θεωρείται αντιπροσωπευτικό. 

   Στην έρευνα µας οι οικογένειες συνήθως αποτελούνται απο 3-4 µέλη, τα ψώνια και το 

µαγείρεµα συνηθέστερα γίνονται απο τους ίδιους τους ερωτηθέντες, οι περισσότεροι 

έχουν επαρκή πληροφόρηση για τα βιολογικά τρόφιµα αλλά στη πλειοψηφία τους δε τα 

καταναλώνουν καθόλου επειδή δεν έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα µε το θέµα. Πρώτο είδος 

σε κατανάλωση είναι τα φρούτα και τα λαχανικά. Ο κύριος λόγος κατανάλωσης 

βιολογικών τροφίµων απο τους ερωτηθέντες είναι οτι τα θεωρούν υγιεινότερα και 

συνήθως τα καταναλώνουν 2-3 χρόνια, τα προµηθεύονται κυριώς απο τα ειδικά 

καταστήµατα και τα θεωρούν διαφορετικά στη γεύση προτιµώντας κυρίως ελληνικής 

προέλευσης βιολογικά τρόφιµα και τα αναγνωρίζουν απο την σφραγίδα/ετικέτα 
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