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 Περίληψη 

 

Η εργασία αυτή, πραγµατεύεται την προώθηση των βιολογικών τροφίµων στο κατα-

ναλωτικό κοινό και την ωφέλεια που αυτά παρέχουν στην υγεία του γενικού πληθυσµού. 

Τα βιολογικά τρόφιµα δεν περιέχουν χηµικά παρασκευασµένες ουσίες ενώ σέβονται το 

περιβάλλον. Η βιολογική καλλιέργεια εφαρµόζεται χιλιετίες και τα οικονοµικά στοιχεία  

αποδεικνύουν την αύξηση του µεγέθους της αγοράς των βιολογικών τροφίµων και της 

έκτασης που καταλαµβάνει η καλλιέργειά τους σήµερα. Το κίνητρο  που  ωθεί  το 

καταναλωτικό κοινό στην αγορά βιολογικών τροφίµων και επηρεάζει τη διαθέσιµη δαπάνη 

είναι η ωφέλεια στην υγεία ενώ το µεγαλύτερο αντικίνητρο καθίσταται η υψηλότερη τιµή 

αγοράς τους. Επιπλέον το κυριότερο προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος είναι το 

αυξηµένο κόστος παραγωγής. Παράλληλα το νοµικό πλαίσιο  καλύπτει τα βιολογικά 

τρόφιµα και αναφέροντα οι υποχρεωτικές σηµάνσεις και πιστοποιητικά που θα πρέπει να 

διαθέτουν αυτά µε βάση τη νοµοθεσία που υπάρχει στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρω-

παϊκή Ένωση. Επιπλέον τα οφέλη που παρέχει στους παραγωγούς η πιστοποίηση των 

προϊόντων είναι η σταδιακή αύξηση των πωλήσεων,η αναγνώριση του κόπου του και 

άλλα. Οι αρνητικές συνέπειες των φυτοφαρµάκων συνοψίζονται στην  εµφάνιση καρκινο-

γενέσεων  στον άνθρωπο  και στη µόλυνση  του  περιβάλλοντος. Το ότι δεν περιέχονται τα 

φυτοφάρµακα  στη διατροφή αποτελεί τη κύρια ωφέλεια των βιολογικών προϊόντων. To 

ερευνητικό µέρος της εργασίας, αφορά τη στάση των καταναλωτών απέναντι στα 

βιολογικά τρόφιµα. Έλαβε χώρα στη Μυτιλήνη στα πλαίσια της συµµετοχής της 

επιχείρησης Άγονη Γραµµή στην εµπορική έκθεση που διεξήχθη από τη Παρασκευή 21 

µέχρι τη ∆ευτέρα 24 Αυγούστου 2015. Μοιράστηκε ερωτηµατολόγιο στους επισκέπτες 

του περιπτέρου της άγονης γραµµής  και σε εκθέτες. Τα αποτελέσµατα δείχνουν την 

γενικά θετική στάση των καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα  και την µεγάλη σηµασία 

της υψηλής τιµής ως ανασταλτικού παράγοντα απόκτησης τους. Τέλος, σύµφωνα µε τις 
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εκτιµήσεις για την πορεία της βιολογικής καλλιέργειας στο µέλλον, προδιαγράφονται 

µεγάλες προκλήσεις στις οποίες, ο κλάδος των βιολογικών τροφίµων  να ανταπεξέρθει. 

Λέξεις κλειδιά: 

Βιολογικά τρόφιµα, διάδοση. ωφέλεια , υγεία  πληθησµός έρευνα 

 

     Abstract 

This paper examines organic products, merchandised in the market and the benefits of 
organic food in the public health as well as in the environment. Organic food does not 
contain chemicals and protects the environment. The origins of organic agriculture can be 
traced back to previous centuries and the economic statistics show its up-to-date 
established range through the increase in sales of organic food in the market. In Greece the 
development of organic food struggles due to the financial crisis. On the one hand, the 
consumers’ motivation to buy organic products, which also modulates the expenditure 
provided, is their health benefits while, on the other hand, the biggest disincentive is their 
high price. Moreover, one of the main obstacles that the organic food industry is called to 
overcome is the high production cost. At the same time, the legal framework covers the 
organic products by compelling the compulsory labelling and certification that they should 
have, in accordance with the Greek as well as the European Union’s legislation. The 
benefits provided to the producers, by the certification of the products, are, among others, 
their recognition and the progressive increase in sales. In the negative effects of pesticides, 
which are used in other cultivations, are included the carcinogenicity and the 
environmental pollution. The fact that organic products do not contain pesticides assures 
their high dietary value. The research part of this paper is concerned with the consumers’ 
attitude towards the organic products. It took place in Mytilini (Lesvos), under the 
participation of the business ‘Agoni Grammi’ in Lesvos Expo between the 21st and the 24th 
of August 2015. A questionnaire was distributed to the exhibitors and the visitors of the 
exhibition. The results showed the consumers’ general positive attitude towards the organic 
products and also how their high cost operates as an inhibitory factor for their purchase. 
Finally, according to the estimates for the development of organic agriculture in the future, 
big challenges are foreshadowed for the organic products industry, to which it should 
respond. 
 Keywords : organic food, health benefits , general population, research, promotion 

Πρόλογος 

  

Στη σηµερινή εποχή  της  παγκόσµιας οικονοµικής αστάθειας,  και της τάσης για αλλαγή 

στη παγκόσµια διατροφική κουλτούρα, επανέρχεται το ζήτηµα της βιολογικής 

καλλιέργειας  µε ιδιαίτερη θέρµη σε όλη την υφήλιο. Ο αυξηµένος προβληµατισµός για 

την ποιότητα της διατροφής στο δυτικό ηµισφαίριο, η έντονη ανησυχία για την ποσότητα 

τοξικών  ουσιών που περιέχονται στα φυτοφάρµακα και στα βελτιωτικά που µεταφέ-
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ρονται  στα  τρόφιµα συµβατικής γεωργικής καλλιέργειας και η εντεινόµενη κλιµατική 

αλλαγή στρέφουν το ενδιαφέρον µεγάλου τµήµατος του πληθυσµού στη βιολογική 

καλλιέργεια. ∆ιεθνώς τα βιολογικά τρόφιµα αυξάνουν συνεχώς το µερίδα αγοράς τους έν-

αντι των τροφίµων  συµβατικής καλλιέργειας ενώ στην Ελλάδα δεν αναπτύχθηκαν ακόµα 

όσο µπορούν λόγω της οικονοµικής κρίσης. Το γεγονός πως αρκετοί από τους κάτοικους 

έχουν το δικό τους βιολογικό µποστάνι ή το κτήµα µε τις βιολογικές ελιές και φρούτα, 

δείχνει την εξοικείωση και την γνώση  που υπάρχει για τα βιολογικά τρόφιµα στη χώρα 

µας. Ακόµα ακούγεται συχνά από ανθρώπους πεπειραµένους πως τα σηµερινά τρόφιµα 

είναι πολύ λιγότερο γευστικά και θρεπτικά από παλαιότερα. Επιπλέον, υπάρχει έντονη 

ανησυχία για την εντεινόµενη κλιµατική αλλαγή και την αδυναµία του σηµερινού 

οικονοµικού και κοινωνικού µοντέλου διαχείρισης να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες 

του αυξανόµενου  πληθυσµού παγκοσµίως. Το συγκεκριµένο θέµα, ήταν αρκετά προσιτό 

στον γράφων  διότι υπάρχει η  εµπειρία λόγω σχετικής εργασίας.    

 Η βιολογική καλλιέργεια είναι πεδίο  σχετικά ανεξερεύνητο για την επιστήµη της 

διατροφής. Η πλειονότητα των ερευνητών που έχουν ασχοληθεί µε το θέµα είναι κυρίως 

περιβαλλοντολόγοι, γεωπόνοι και στελέχη επιχειρήσεων.Τα βιολογικά τρόφιµα σήµερα 

έχουν γίνει κοµµάτι του lifestyle και της αντισυµβατικής οπτικής  στον τοµέα της υγείας 

και του περιβάλλοντος. Φυσικά η βιολογική καλλιέργεια έχει µεγαλύτερη σηµασία καθώς 

τα επόµενα χρόνια  θα συµβάλλει ενεργά στην επαρκή σίτιση του πληθυσµού και στην 

αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Ακόµα κάποια θέµατα όπως η νοµοθεσία των 

βιολογικών τροφίµων ή πιστοποίηση τους και η παραγωγή τους είναι θέµατα που 

τουλάχιστον στη χώρα µας δεν έχουν αναλυθεί επαρκώς.     

 Υπάρχει πληθώρα εργασιών (σε πολλές από αυτές συµµετέχουν και Έλληνες)  που 

αποτελούν τη διεθνή βιβλιογραφία στον τοµέα των βιολογικών τροφίµων. Ανεπτυγµένη 

είναι η βιβλιογραφία ειδικότερα στο τµήµα που αφορά τα οικονοµικά στοιχεία και το 

προφίλ των καταναλωτών. Μικρότερη έκταση έχει το τµήµα  που αφορά τη συσχέτιση µε-

ταξύ των βιολογικών τροφίµων και του οφέλους στην υγεία. Υπάρχει βέβαια, πλούσιο 

υλικό σε σχέση µε τις βλάβες που προκαλούν στον ανθρώπινο οργανισµό οι τοξικές ουσίες 

που βρίσκονται στα φυτοφάρµακα τα οποία απουσιάζουν από τα βιολογικά προϊόντα. 

Παράλληλα, ανανεώνονται καθηµερινά οι πληροφορίες  και  ευρήµατα  που παρουσιάζει η 

διεθνής βιβλιογραφία για τα βιολογικά τρόφιµα. Κάποια ευρήµατα και στοιχεία, µπορεί να 

έχουν καταρριφτεί ή να ξεπεράστηκαν από καινούρια. Παραδείγµατος χάριν τα οικο-

νοµικά δεδοµένα της αγοράς, αλλάζουν χρονιά µε τη χρονιά. Υπάρχουν πολλές απορίες 

για τα βιολογικά τρόφιµα που απασχολούν µεγάλο τµήµα του γενικού πληθυσµού. Κά-
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ποιες από αυτές είναι. Ποια είναι  η φύση και η νοµοθεσία  που τα περικλείει και τα ορίζει; 

Ωφελούν πραγµατικά την υγεία σε σύγκριση µε τα τρόφιµα συµβατικής καλλιέργειας; 

Ποια είναι η εικόνα του κλάδου και ποιές κατηγορίες περιλαµβάνει; Γιατί διαθέτουν 

υψηλότερη τιµή αγοράς από τα συµβατικής καλλιέργειας; Η παρούσα µελέτη, χρη-

σιµοποιώντας την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία επιχειρεί να δώσει κάποιες απαντήσεις 

στα παραπάνω ερωτήµατα. Επιπλέον, αξιοποιώντας την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε 

είναι δυνατό να προστεθεί ένα µικρό λιθαράκι στη γνώση για την προώθηση και την 

ωφέλεια των βιολογικών τροφίµων.        

 

Σκοπός     εργασίας  

 

Κίνητρο για αυτή την εργασία, προέρχεται από την εργασιακή ενασχόληση  του 

γράφοντος  ως εργαζόµενος στην εταιρία <<Άγονη Γραµµή>>, που εµπορεύεται βιολογικά 

προϊόντα. Από την άλλη πλευρά υπάρχει  η έντονη περιέργεια για την περεταίρω βαθύτερη 

διερεύνηση του κλάδου. Επιπλέον, στην εκπόνηση αυτής  της εργασίας  συνέβαλλε  το κί-

νητρο για βαθύτερη γνώση του κλάδου , στην προσπάθεια να συνδυαστεί η επιστήµη της 

διαιτολογίας µε τον αναπτυσσόµενο κλάδο της προώθησης των βιολογικών τροφίµων και 

ποτών. Εµπειρικά διαπιστώθηκε από τον ερευνητή  πως  υπάρχει µεγάλη δίψα από τον 

κόσµο για αγνό ασφαλές και ποιοτικό τρόφιµο. Τα βιολογικά τρόφιµα καλύπτουν στο 

µέγιστο δυνατό βαθµό αυτή την ανάγκη και κάποια συγκεκριµένα προβλήµατα που θα 

αναφερθούν παρακάτω δεν αφήνουν τον κλάδο να προχωρήσει παραπέρα στη χώρα µας.  

 Σκοπός του ερευνητικού µέρους, είναι η εξακρίβωση της σχέσης των κατοίκων της 

Μυτιλήνης  και των επισκεπτών της µε τα βιολογικά τρόφιµα. Ακόµα, η έρευνα  διεξήχθη, 

ώστε να εξεταστεί βάση και των απαντήσεων το αν είναι σκόπιµο να ανοίξει ένα νέο κατά-

στηµα εµπορίας βιολογικών τροφίµων στην πόλη της Μυτιλήνης. Ο συνδυασµός της 

επιστήµης της διατροφής και της προώθησης ποιοτικών, βιολογικών τροφίµων είναι κάτι 

που, θα ήθελε να ασχοληθεί ο γράφων  στην επαγγελµατική του σταδιοδροµία. Η εργασία 

έχει αρκετές ιδιαιτερότητες, όπως η  ύπαρξη κάποιων  αντικρουόµενων στοιχείων, η συν-

έχεις εµφάνιση νέων, η οποία θέλει συνεχή  έλεγχο και άλλες. Το κίνητρο όµως  που υ-

πάρχει  και το ενδιαφέρων του θέµατος  είναι ικανά για να κάνουν την εκπόνηση της 

εργασίας αυτής ενδιαφέρουσα. Τέλος, προσδοκάται η γνώση που έλαβε ο γράφων στην 
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εκπόνηση της µελέτης να µεταφερθεί έστω και µέρος της στον αναγνώστη.   

  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 

   Ορισµοί βιολογικών τροφίµων και λοιπών όρων  

     

Υπάρχουν αρκετά  διαφορετικοί  ορισµοί για το ποια τρόφιµα πρέπει  να ονοµάζονται ως  

βιολογικά. Σήµερα, σύµφωνα µε την USDA (Το αντίστοιχο  υπουργείο αγροτικής 

ανάπτυξης των ΗΠΑ), ως  βιολογικά τρόφιµα, ορίζονται  εκείνα τα  οποία  έχουν παραχθεί 

µε απουσία χηµικών φυτοφαρµάκων και  λιπασµάτων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε βάση 

την τελευταία τροποποίηση της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, βιολογικά γα-λακτοκοµικά 

τρόφιµα, αυτά  που παράγονται από ζώα έχουν σιτισθεί µε φυσικά παραγόµενες τροφές  

χωρίς φυτοφάρµακα και χωρίς  πρόσθετες ύλες, όπως αυξητικές  ορµόνες, συντηρητικά 

και χηµικές γλυκαντικές ουσίες.       

 Επιπλέον, έχουν σιτιστεί  µε φυσικές ζωοτροφές και µεγάλωσαν σε ανοιχτό φυσικό 

περιβάλλον. Το βιολογικό κρασί ορίζεται ως αυτό που παράγεται από βιολογικά σταφύλια 

και περιέχει σε πολύ µικρή περιεκτικότητα χηµικές ουσίες. Με απλά λόγια µπορεί να 

ειπωθεί πως βιολογικό προϊόν είναι αυτό που παράγεται µε φυσικό τρόπο  χωρίς τη 

συνδροµή πρόσθετων χηµικών ουσιών. Υπάρχουν πολλές νοµοθετικές παραµέτρους, οι 

οποίες θα αναλυθούν παρακάτω, που ορίζουν πολύ συγκεκριµένα τους κανόνες ονοµασίας 

των βιολογικών τροφίµων και τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να πιστοποιηθούν.

 Ακόµα υπάρχουν κατηγοριοποιήσεις των  βιολογικών προϊόντων ανάλογα µε το 

ποσοστό εξωγενών στοιχείων. Υπάρχουν τα 100% βιολογικά προϊόντα τα οποία πρέπει να 

έχουν παραχθεί χωρίς να έχουν κανένα µη βιολογικά παραγόµενο συστατικό και 

προσθετικό βοήθηµα και υπάρχουν τα βιολογικά προϊόντα τα οποία πρέπει να έχουν 

παραχθεί κατά 95% από βιολογικά παραγόµενα συστατικά  (usda 2012). Παράλληλα, 

σύµφωνα µε τον οργανισµό πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, για να θεωρηθεί ένα προϊόν βιολογικό  πρέπει να έχει παραχθεί κατά 95% από 

συστατικά τα οποία  καλύπτουν τα απαραίτητα στάνταρτ που ανανεώθηκαν   το έτος  2010 

από τα αρµόδια τµήµατα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στα βιολογικά τρόφιµα τα 
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λιπάσµατα και τα φυτοφάρµακα πρέπει να έχουν παραχθεί  µε φυσικό τρόπο. Συγκεκρι-

µένα, οι βιολογικοί καλλιεργητές και αγρότες που παράγουν βιολογικά προϊόντα  εφαρµό-

ζουν τις παρακάτω πρακτικές  βάση της επίσηµης  ιστοσελίδας της USDA  

 

 

• ∆ιατηρούν τις φυσικές πηγές και την βιοποικιλότητα 

• Υποστηρίζουν την υγεία και την  ευηµερία των ζώων 

• Παρέχουν πρόσβαση στην ύπαιθρο ώστε τα ζώα να ασκούνται στο φυσικό τους 

περιβάλλον 

• Χρησιµοποιούν µόνο εγκεκριµένα υλικά  

• ∆εν χρησιµοποιούν γενετικά τροποποιηµένα συστατικά 

• ∆έχονται επί τόπου ελέγχους από επιθεωρητές αρµόδιους των βιολογικών 

τροφίµων . 

• ∆ιαχωρίζουν  το βιολογικό από το µη βιολογικό τρόφιµο 

Γενικά  οι κατηγοριοποιήσεις των βιολογικών τροφίµων έχουν να κάνουν µε το είδος 

του τροφίµου  µε τη διαδικασία παραγωγής και  την κατηγορία τιµής τους. Βασικό 

χαρακτηριστικό των βιολογικών τροφίµων είναι η καθοριστική  συµβολή τους στην 

αειφόρα και βιώσιµη ανάπτυξη. Αρχή της βιώσιµης ανάπτυξης είναι η αξιοποίηση  όλων 

των εργαλείων που  παρέχει το περιβάλλον χωρίς να ζηµιώνεται η χλωρίδα και η  πανίδα 

της φύσης, που δεν επιβαρύνει το οικοσύστηµα αλλά έρχεται σε πλήρη αρµονία µε αυτό 

(Cukur  2015).  Η αειφόρα ανάπτυξη µειώνει τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, είναι 

φιλική στο οικοσύστηµα, δεν σπαταλά νερό και άλλους πόρους (Yadav 2014)  

 Λιπάσµατα, ονοµάζονται   τα  φυσικά ή χηµικά  πρόσθετα τα οποία αυξάνουν τη 

παραγωγή και την ανάπτυξη των φυτών. Ενισχύουν την γονιµότητα του εδάφους και 

αναπληρώνουν τα χηµικά του  στοιχεία  που έχουν αφαιρεθεί από  προηγούµενες καλλι-

έργειες  (Britannica 2011). Μπορεί να είναι φυσικά λιπάσµατα  όπως  κοπριά , κοµπόστα 

µανιταριών, φυλλώδη µούχλα, φύκια και άλλα. Υπάρχουν και τα  τεχνητά λιπάσµατα  τα 

οποία  χωρίζονται  σε αυτά  µε βάση το κάλιο, µε βάση  το φώσφορο και  µε βάση  το 

άζωτο. Ακόµα υπάρχουν λιπάσµατα που µπορεί να  έχουν  βάση το θείο, το µαγνήσιο, το 
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ασβέστιο και τα λοιπά. Επιπροσθέτως, τα λιπάσµατα χωρίζονται σε οργανικά, (περιέχουν 

ανθρακικές ενώσεις ), και ανόργανα.          

 Φυτοφάρµακο, ονοµάζεται οποιαδήποτε ουσία, που εµποδίζει την βλάβη των 

καλλιεργειών  από φυσικούς εξωγενείς  παράγοντες ή  έντοµα που µπορεί να επηρεάσουν  

τη µεταφορά, τη συντήρηση,  την αποθήκευση, την προώθηση και την κατανάλωση των 

γεωργικών τροφίµων (FAO 2007). Επιπλέον, τα φυτοφάρµακα, µπορεί να χρησιµοποι-

ηθούν, σαν ρυθµιστές της παραγωγής, ή σαν αναστολείς της ωρίµανσης. Στα φυτοφάρµα-

κα συµπεριλαµβάνονται επίσης, και τα υλικά που προσθέτονται  στα προϊόντα µετά την 

συγκοµιδή  της σοδειάς για να προστατευθούν  από βλάβες κατά τη διάρκεια της µε-

ταφοράς και της αποθήκευσης. Τα φυτοφάρµακα χωρίζονται σε βακτηριοκτόνα, µυ-

κητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, εντοµοκτόνα, κάποια παρασιτοκτόνα και άλλα. Τα φυτοφά-

ρµακα, όπως και τα λιπάσµατα, ανάλογα µε τον τρόπο παρασκευής τους χωρίζονται σε 

φυσικά και χηµικά. Τα  φυσικά φυτοφάρµακα ονοµάζονται και βιοφάρµακα  ( biopestides) 

ή βιο-λογικά φυτοφάρµακα. Αυτά  χωρίζονται µε τη σειρά τους σε αυτά που βασίζονται σε 

βιοχηµικά συστατικά, σε µικροβιακά, σε αυτά που βασίζονται στο RNA  (γενετικό υλικό) 

και στα φυτικά ( plant incorporate protectans).Τα χηµικά παρασκευασµένα φυτοφάρµακα 

έχουν σαν βάση  το χλώριο, το φώσφορο, και τις καρβοµάδες. Τα πιο γνωστά χηµικά 

φυτοφάρµακα είναι οι οργανοχλωρίνες  η αλλιώς DDT οι οποίες απαγορεύτηκαν και αντι-

καταστάθηκαν από τις οργανοφωσφατάσες και τα  καρβαµιδικά. Τα χηµικά φυτοφάρµακα 

έχουν ενοχοποιηθεί, λόγω της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που επιφέρουν και της 

πιθανής συσχέτισης τους µε καρκινογενέσεις και άλλα προβλήµατα υγείας. Περισσότερα 

θα αναφερθούν σε επόµενο κεφάλαιο. 

 

   Ιστορική αναδροµή 

 

Η ιστορία της καλλιέργειας αρχίζει από τότε που το ανθρώπινο είδος εγκαταστάθηκε 

µόνιµα  σε συγκεκριµένες τοποθεσίες και εµφανίστηκε η  ατοµική  ιδιοκτησία. 

Ουσιαστικά η καλλιέργεια ήταν βιολογική  καθώς   µέχρι και τον 19ο αιώνα δεν υπήρχαν 

χηµικά παρασκευάσµατα ούτε για τις τροφές των ζώων ούτε για την προστασία ή αύξηση 

της καλλιέργειας των φρούτων και λαχανικών. Υπάρχουν δείγµατα οργανωµένης  

καλλιέργειας από το 10000 προ Χριστού στην Ασιατική ήπειρο και στην Ευρωπαϊκή 

(Denham 2003). Στην Αµερικάνικη ήπειρο,  βρέθηκε  αρχαιολογική   ανασκαφή   στο 



11 

 

Μεξικό η οποία φανέρωσε  ευρήµατα καλλιέργειας που χρονολογούνται από το 6000 προ  

Χριστού (Pope et al 2001). Οι καλλιεργητές άρχισαν να χρησιµοποιούν χηµικά  λιπά-

σµατα  στα φρούτα και τα λαχανικά όταν άρχισε να εφαρµόζεται σε πλατιά κλίµακα  η 

τεχνολογία τροφίµων.            

 Mε την  βιοµηχανική επανάσταση κατά τις αρχές του 19ου αιώνα έχουµε   

αλµατώδης ανάπτυξη της βιοµηχανίας τροφίµων, των λιπασµάτων και την εισαγωγή συ-

ντηρητικών και βελτιωτικών στις καλλιέργειες. Υπήρχαν µέθοδοι συντήρησης τροφίµων 

από τα αρχαία χρόνια, οι οποίες εξελίχθηκαν σε σηµείο που  µπορούσαν τα τρόφιµα να 

συντηρηθούν  περισσότερο και αυξανόταν  η παραγωγή των   γεωργικών και ζωικών 

προϊόντων. Ακόµα ήταν πιο εύκολο να µεταφερθούν τα τρόφιµα  από το ένα  µέρος στο 

άλλο και  προστατευόταν περισσότερο από παθογόνα µικρόβια και αλλοιώσεις. Το 1859  

εµφανίστηκε η  θεωρία της εξέλιξης του ∆αρβίνου  (Charles Darwin). Αυτή η θεωρία  

βελτίωσε  τον τρόπο παραγωγής των τροφίµων και οδήγησε στην αύξηση της παραγω-

γικότητας µέσω της βελτίωσης των ειδών.  Επιπλέον  βοήθησε   τους πρωτοπόρους της 

βιολογικής γεωργίας η εργασία του πάνω στους γεωσκόλικες η οποία   συνέβαλε στην 

κατανόηση της δράσης των σπόρων στη γη  (Lotter 2003). Κατά τις δεκαετίες  του 20 και 

του 30 σε ορισµένες χώρες της Ευρώπης όπως στην Γερµανία και Αγγλία  είχαµε την 

εισαγωγή της βιοδυναµικής καλλιέργειας  η οποία θεωρείται πρόγονος της βιολογικής. 

Παράλληλα µε τις προσπάθειες στην Ευρώπη, στην  Ιαπωνία  τo 1935 αναπτύχθηκε  από 

τον Onada η φυσική καλλιέργεια   οποία ήταν πρόδροµος τη βιολογικής καλλιέργειας στην 

Ιαπωνία. (Lotter2003)         

 Η πρώτη παγκοσµίως οργανωµένη βιολογική αγροτική κοινότητα ήταν η  

Αυστραλιανή  Κοινότητα Βιολογικής Γεωργίας και Κηπουρικής  ( Australian Organic 

Farming and Gardening Society, AOFGS)  η οποία ιδρύθηκε τον Οκτώβρη του 1944. Το 

περιοδικό της κοινότητας εκδιδόταν από το 1946 µέχρι και το 1954. ∆ηµοσίευσε συνολικά 

378 άρθρα  και έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην προώθηση της βιολογικής καλλιέργειας στην 

Αυστραλία και παγκοσµίως (Paul 2008). Η διανοµή και η κατανάλωση των βιολογικών 

προϊόντων  ως συνειδητή επιλογή,  ξεκίνησε  στα τέλη της δεκαετίας του 40 και στις αρχές 

της δεκαετίας του 50. Την ίδια εποχή έχουµε την αρχή  της εφαρµογής του  organic 

farming ( βιολογικής καλλιέργειας) στην Αµερική  και στην Αγγλία. Toν όρο αυτόν τον 

εισήγαγε ο Walter  James  Northbourne το 1940 στο βιβλίο του look of the Land  το 1940 

που θεωρείται το µανιφέστο της βιολογικής καλλιέργειας (Paul 2014). Ένα από τα 

κεντρικότερα πρόσωπα της τότε φυσικής γεωργίας θεωρείται ο Ewald Könemann  

(Lockeretz et al 2007). Με το βιβλίο του by plough and book συνδύασε τους διάφορους 
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τρόπους βιολογικής καλλιέργειας σε ένα πειστικό και επιστηµονικά βασισµένο µοντέλο. 

Το 1952 εκδόθηκε το βιβλίο agricultural origins and disperals από τον Carl O.Sauer στη 

Νέα Υόρκη, στο οποίο περιέγραψε την βάση των αρχών της βιολογικής γεωργίας στις 

Η.Π.Α   Στην Ελβετία το 1946 το περιοδικό Kultur und politik ( πολιτισµός και πολιτική) 

κατέγραφε τις  προσπάθειες για την  ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας. Οι ίδιοι οι 

αγρότες µοιραζόταν στο περιοδικό τις εµπειρίες τους, τις επιτυχίες και αποτυχίες τους.     

   Κάπως νωρίτερα,  το 1928, ιδρύθηκε  στο Βερολίνο της Γερµανίας  το πρόγρα-

µµα πιστοποιήσεων ∆ήµητρα Demeter. Ήταν η πρώτη εταιρία πιστοποίησης για 

βιολογικώς παραγόµενα τρόφιµα. Ο οργανισµός συστάθηκε από τον Γερµανό αγρονόµο 

Erhard Bartsch . Μαζί του  και ο  Γερµανός χηµικός  Franz Dreidax  ο οποίος  ήταν 

υπεύθυνος για την θέσπιση των κριτηρίων και των στάνταρτ ποιότητας. Ανεστάλη η λει-

τουργία της από το ναζιστικό καθεστώς το 1941 και επαναλειτούργησε το 1945.(Vogt 

2007)          

 Παράλληλα το πεδίο εφαρµογής  πάνω στο οποίο στηρίχθηκε το κίνηµα της 

βιολογικής γεωργίας  το έθεσαν οι εργασίες  της Rodale  1945   στην Αµερική  του  

Howard 1940 και της Balfourd  1943   στην Αγγλία. Στην Ελβετία τη δεκαετία του 50   ο  

Hans Muller και η γυναίκα του Maria  συνέβαλαν στην ανάπτυξη της βιολογικής 

καλλιέργειας στην Ευρώπη.  Έθεσαν υπό την καθοδήγηση τους αγρότες από την  Ελβετία 

και ανέπτυξαν την µέθοδο της βιολογικής γεωργίας (organic biological agriculture). 

Αργότερα το ζεύγος έγινε συνιδρυτικό µέλος της  Bioland.  Η θεωρία και το υπόβαθρο της 

βιολογικής καλλιέργειας ήταν έργο του γιατρού και µικροβιολόγου Hans Peter Rush.  

Vogt 2007  Το 1950 ξεκίνησε  από την Ινδία η  πρώτη οργανωµένη χρήση φυτοφαρµά-

κων η οποία συνέβαλε στο να εξαφανιστούν πολλές ασθένειες που µεταδιδόταν από τα 

τρόφιµα. όπως µαλάρια και ο τύφος (Aktar etal 2009). Επεκτάθηκε η χρήση των φυτοφα-

ρµάκων και των  ζιζανιοκτόνων  σταδιακά  σε όλο τον κόσµο. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα 

τη δεκαετία του 70  να δηµιουργηθεί  το πρώτο µαζικό κανάλι πώλησης βιολογικών 

τροφίµων στη δυτική Ευρώπη και στη Βόρεια Αµερική. Η δηµιουργία του σχετίζεται µε 

τις αναπτυσσόµενες κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες των πολιτών των 

ανεπτυγµένων χωρών εκείνης της εποχής. Ταυτόχρονα είχαµε και την ίδρυση οργανισµών 

για τη προώθηση των βιολογικών τροφίµων.       

 Το 1962 ιδρύθηκε η FEA Foundation Ecology & Agriculture.  Τo 1971 ιδρύθηκε  η 

Bioland, µε έδρα τη Γερµανία, και είναι  µεγαλύτερος οργανισµός  καλλιεργητών βιολο-

γικών τροφίµων και πιστοποίησης στην Ευρώπη. Το 1972 ιδρύθηκε η IOFAM Inter-

national µε έδρα επίσης στη Γερµανία  η οποία  είναι η κύρια πηγή οικονοµικών πλη-
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ροφοριών για τα βιολογικά προϊόντα και τη παγκόσµια αγορά. Μέχρι το 1980, η ανάπτυξη 

της αγοράς βιολογικών τροφίµων ήταν πολύ αργή. Από τότε άρχισε να λαµβάνει πε-

ρισσότερο ενδιαφέρον ως τρόπος παραγωγής από τους αγρότες και της εταιρίες  (Probst 

2007).Ακολουθεί σταδιακή ανάπτυξη κυρίως λόγω της περιβαλλοντικής ευαισθη-

τοποίησης του πληθυσµού και της αυξηµένης ανησυχίας για την ποιότητα της διατροφής 

του. Οι αιτίες της ανησυχίας ήταν, η  αύξηση της τρύπας του όζοντος και η εµφάνιση ε-

ρευνών που εµφάνιζαν πιθανή συσχέτιση  φυτοφαρµάκων στις τροφές  µε την αυξηµένη 

εµφάνιση καρκίνων στο πληθυσµό. Τη δεκαετία του 90 ξεκινά η << πράσινη επανά-

σταση>>.Παρατηρείται απότοµη ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας σε παραγωγή 

ποσότητας και ποικιλλίας προϊόντων, σε αριθµό διανοµέων και σε δυναµικότητα 

αγοραστικού κοινού.  Το 1991 έγινε η πρώτη νοµοθετική παρέµβαση από την ΕΟΚ για 

την πιστοποίηση  των βιολογικών προϊόντων και προστασία των  καταναλωτών. Πλέον τα 

βιολογικά τρόφιµα έχουν εξελιχθεί σε τέτοιο βαθµό ώστε να γίνονται εµπορικές εκθέσεις 

αποκλειστικά µε τέτοιου είδους προϊόντα και να κάνουν ετήσιο  τζίρο παγκοσµίως 64 δις 

δολάρια. (IFOAM 2012). Επισηµάνεται  πως  ενώ τη δεκαετία του 50 και του 60 τα 

βιολογικά προϊόντα καλλιεργούνταν   για να διατηρούταν ο χαρακτήρας της υπαίθριας και 

φυσικής  ζωής, τις δεκαετίες του 80 και του 90 το κίνητρο ήταν η προστασία του 

περιβάλλοντος (Lockeretz 2007). Στην εποχή µας το κίνητρο για τον περισσότερο κόσµο  

είναι η προστασία της υγείας του το οποίο θα αναφεθεί λεπτωµερός σε επόµενο κεφάλαιο.  
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2
Ο

 ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Οικονοµικά στοιχεία  

 

Με βάση τα αποτελέσµατα της  IFOAM  του 2013  που δηµοσιεύτηκαν αρχές του 2015, 

υπάρχει µία συνεχής  και σταθερή ανάπτυξη του κλάδου  των βιολογικών τροφίµων  τα 

τελευταία χρόνια τόσο σε τζίρο όσο και σε παραγωγή. Βιολογικής καλλιέργειας τρόφιµα 

παράγονται (  µέχρι και το τέλος του 2013) σε 170 χώρες, από 164 που παρήγαγαν  µέχρι 

το 2012. Από την συνολική αγροτική έκταση, σε αναλογία µε την έκταση   που 

περιλαµβάνεται  στην  έρευνα, η βιολογική γεωργική έκταση καταλαµβάνει το 1%  ( 

Lernoud etal 2015). Οι εκτάσεις που  ορίζονται  ως βιολογικής καλλιέργειας παγκοσµίως, 

καταλαµβάνουν 43.1 εκατοµµύρια εκτάρια  και παρουσιάζεται αύξηση  6 εκατοµµυρίων     

από  την  τελευταία καταγραφή του 2011. Αυτή η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στο  

γεγονός, πώς καταχωρήθηκαν  πενήντα τετραγωνικά χιλιόµετρα ερηµικής έκτασης  στην 

Αυστραλία από IFOAM2015. Σε παγκόσµια κλίµακα πρώτη χώρα σε καλλιεργηµένες 

εκτάσεις βιολογικών προϊόντων είναι  η Αυστραλία και ακολουθούν, η Αργεντινή και η 

ΗΠΑ. Σε ότι αφορά την έκταση στην οποία  καλλιεργούνται βιολογικά προϊόντα ανά 

ήπειρο, η Ωκεανία είναι πρώτη  µε 17 εκατοµµύρια εκτάρια  και  το 4.1% των συνολικών 

καλλιεργήσιµων εδαφών, ακολουθεί η Ευρώπη µε 11 εκατοµµύρια εκτάρια δηλαδή το 

2,4% των συνολικών καλλιεργηµένων εδαφών. Τη µεγαλύτερη αύξηση στη µε βιολογικό 

τρόπο  καλλιεργηµένη έκταση την έχουν η Γερµανία ,η Γαλλία και η  Ιταλία.  
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Εικόνα 1 Συνολική έκταση των βιολογικώς  καλλιεργηµένων εδαφών ανά ήπειρο 

Από το 2003  µέχρι το 2013 η έκταση που αξιοποιείται για βιολογική καλλιέργεια  

αυξήθηκε κατά 75% και 5.4  εκατοµµύρια εκτάρια  και  σε σχέση µε τη προηγούµενη 

χρονιά κατά 6% και  500 χιλιάδες εκτάρια. Η Αυστρία η Σουηδία και το Λιχτενστάιν  είναι 

οι χώρες µε τη µεγαλύτερο ποσοστό καλλιέργειας βιολογικών προϊόντων ανά καλλιεργή-

σιµη επιφάνεια. Οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων παγκοσµίως, ανέρχονται περίπου 

στα 2 εκατοµµύρια. Οι περισσότεροι από αυτούς βρίσκονται  στην Ινδία, και ανέρχονται 

στους 682.000 παραγωγούς. Ακολουθούν σε πληθυσµό παραγωγών η Ουγκάντα, και το 

Μεξικό, µε 190 χιλιάδες και 170 χιλιάδες αντίστοιχα. Η Τουρκία είναι πρώτη στην 

Ευρωπαϊκή ήπειρο µε 65 χιλιάδες καλλιεργητές και ακολουθεί η Ιταλία µε 46 χιλιάδες. 

Από το 2012 στο 2013 υπάρχει αύξηση 71000 καλλιεργητών παγκοσµίως, που ισοδυναµεί 

µε ποσοστιαία  αύξηση 4.1%. (Willer 2015.). Στην Ευρώπη οι παραγωγοί βιολογικών 

τροφίµων ανέρχονται σε 330 χιλιάδες και  στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο αριθµός τους  

ανέρχεται σε 260 χιλιάδες. Επιπλέον υπάρχουν  σαράντα  χιλιάδες νέοι  παραγωγοί εκ των 

οποίων οι τριάντα επτά χιλιάδες είναι από τις χώρες που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση πριν το 2004. Στις χώρες που έγιναν πρόσφατα µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

υπάρχουν  µόλις 1900 νέοι  παραγωγοί  βιολογικών τροφίµων κάτι που δείχνει  την 

καθυστέρηση και τον δρόµο που έχουν να διανύσουν οι νέες χώρες µέλη σε ότι αφορά την 

παραγωγή και διανοµή των βιολογικών τροφίµων.       

  Παγκοσµίως η αγορά των βιολογικών προϊόντων έχει µερίδιο αγοράς  72 δις ευρώ. 

Το 1999 ανερχόταν το µερίδιο αγοράς σε 15.2 δις δολάρια τζίρος των βιολογικών 

προϊόντων στην Ευρώπη ξεπέρασε τα 20 δις ευρώ φτάνοντας στα 22.8 δις και στα 20.9 

στις χώρες της Ε.Ε. Το 2008 ήταν 18 δισεκατοµµύρια, άρα υπάρχει  αύξηση 12.6% σε  5 

χρόνια . Η  αγορά των Η.Π.Α  διατηρεί τα πρωτεία καθώς το µέγεθός της αντιστοιχεί σε 
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24.3 δις ευρώ.  H Γερµανία παραµένει η χώρα µε το µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς στην 

Ευρώπη, καθώς ο τζίρος της ανήλθε σε 7.55 δις ευρώ. Το 2010 σε αυτή τη χώρα ο τζίρος 

της αγοράς ανερχόταν στα 5.9 δις ευρώ και 3.9% στο σύνολο της αγοράς των τροφίµων. 

Ακολουθεί η Γαλλία µε 4.4 δις τζίρο ευρώ.  Έπεται  η Κίνα µε 2.4 δις , ο Καναδάς µε 2.3 

δις.  Πιο κάτω  το Ηνωµένο Βασίλειο µε 2 δις ευρώ, η Ιταλία µε 1.8 δις , η Ελβετία µε 1.5 

και η Αυστρία, 1.06 δις.  Σε χώρες όπως η Φινλανδία, η Νορβηγία και η Ολλανδία ο τζίρος 

ανέβηκε κατά 24, 21,και 17% αντίστοιχα. Στη Μεγάλη Βρετανία αντίθετα, εµφανίστηκε 

πτώση της κατανάλωσης της τάξης του 1.5 %  Οι αγορές στη Κεντρική και Ανατολική 

Ευρώπη είναι ακόµα µικρές αλλά αναπτύσσονται µε ταχείς ρυθµούς. 

 

   

 Εικόνα 2 .ποσοστιαίο  µερίδιο αγοράς   στις µεγαλύτερες χώρες, στην Ευρώπη και στον 

κόσµο    

 Η κατά άτοµο δαπάνη για βιολογικά προϊόντα παγκοσµίως  ανά έτος,  είναι  10 δολάρια.  

Στην Ευρώπη ανέρχεται σε 32.6 Ευρώ κατά άτοµο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 43.4  

Οι χώρες µε τη µεγαλύτερη    κατ άτοµο δαπάνη  σε ευρώ είναι η Ελβετία µε  210 η ∆ανία 

163 το Λουξεµβούργο µε 159 Ευρώ. Ως ποσοστό που καταλαµβάνουν τα βιολογικά 

τρόφιµα επί της συνολικής αγοράς τροφίµων, η ∆ανία είναι πρώτη στο κόσµο µε 8% η 

Ελβετία µε 6.9% η Αυστρία µε 6.5%. Στις  Η.Π.Α  καταλαµβάνει  το  4.3% µερίδιο της 

αγοράς   και στη Γερµανία το 3.7%        

 Ο τοµέας των βιολογικών τροφίµων αναπτύχθηκε κατά  µέσο όρο  9.4%  τα προη-

γούµενα 5 χρόνια και αναµένεται να ανέλθει σε 46.5 δις δολάρια για το 2016 (Από 
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προβλέψεις   του USDA που δηµοσιεύτηκαν  το 2011.  Στον παρακάτω  πίνακα ,βλέπουµε 

την ανάπτυξη της αγοράς των βιολογικών προϊόντων στις Η.Π.Α. Είναι φανερό, πως η 

πρόβλεψη για τα επόµενα χρόνια υπερεκτίµησε το µέγεθος της ανάπτυξης της αγορά 

 

Εικόνα 3  Πωλήσεις των βιολογικών τροφίµων στις Η.Π.Α 

 Στις Ηνωµένες Πολιτείες , ο τζίρος των βιολογικών τροφίµων από το 2010 στο 2011,  

αυξήθηκε κατά δυόµισι δις δολάρια και πάνω από το µισό µερίδιο της αύξησης ανήκει στα 

φρούτα και τα λαχανικά  (βασισµένο  σε στοιχεία της USDA του 2011). Επιπροσθέτως, η 

καταµέτρηση µόνο των πιστοποιηµένων αγροκτηµάτων σίγουρα υποεκτιµά την ποσότητα 

και την αξία της βιολογικής παραγωγής στις Η.Π.Α.      

 Μερικά στοιχεία για τρόφιµα που παράγονται και καταναλώνονται  και στη χώρα 

µας. Τα κυριότερα βιολογικά τρόφιµα που καλλιεργούνται και καταναλώνονται στις χώρες 

της Ε.Ε είναι : Οι ζωοτροφές σε ποσοστό 1%. ∆ηµητριακά 40%, λαχανικά, πατάτες, γα-

λακτοκοµικά, φρούτα, δέντρα ( Κυρίως ελαιόδεντρα,) σταφύλια για παραγωγή οίνου, κλπ. 

Τα βιολογικά  γαλακτοκοµικά προϊόντα τυρί, γάλα βούτυρο καταναλώνονται κυρίως στη 

Βόρεια Ευρώπη. Το  1.7% της αγροτικής γης σε όλη την Ευρώπη και το 4,3% της 

καλλιεργήσιµης γης στην Ε.Ε  καλύπτεται από βιολογική καλλιέργεια  µε στοιχεία από 

(Willer etal 2012) δείχνουν πως το 42% έχει να κάνει µε καλλιεργήσιµες εκτάσεις (πχ 

σιτάρι, λαχανικά κλπ) το 44% χρησιµοποιήθηκε ως χορτολιβαδική έκταση, κυρίως για ορ-

γανική τροφή ζώων και το υπόλοιπο 16% για µόνιµη καλλιεργήσιµη έκταση κυρίως για 
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δέντρα.  Τα δηµητριακά, µε 8 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόµετρα βιολογικά καλλιεργήσιµου 

προϊόντος, είναι το είδος της βιολογικής καλλιέργειας που επικρατεί στην Ευρώπη. Η 

βιολογική καλλιέργεια  λαχανικών παγκοσµίως καλύπτει 305 χιλιάδες εκτάρια εκ των 

οποίων τα 111 χιλιάδες  βρίσκονται στην Ευρώπη.       

 Οι καλλιέργειες βιολογικών δέντρων και φυτών, αναπτύσσονται  κατά κύριο  λόγο 

στην Νότια Ευρώπη. Οι ελιές είναι τα δέντρα που καλύπτουν την µεγαλύτερη έκταση µε 

τέσσερις χιλιάδες εκατό τετραγωνικά χιλιόµετρα (418.000 εκτάρια). Έπονται τα σταφύλια, 

οι φιστικιές και τα φρούτα τα µεσογειακά (Willer et al 2014). Σε ότι έχει να κάνει µε την 

καλλιέργεια δηµητριακών σηµαντική είναι η  διαφορά στη ποσότητα   µεταξύ των ειδών 

που καλλιεργούνται βιολογικά σε σχέση µε εκείνα που καλλιεργούνται συµβατικά. 

Παραδείγµατος χάρη, το βιολογικό καλαµπόκι καλλιεργείται κατά ποσοστό 25% στα 

συµβατικά χωράφια και µόλις κατά 8% στα χωράφια βιολογικής καλλιέργειας. 

 Αναφορικά µε την παραγωγή φρούτων το κυριότερο µερίδιο αγοράς έχουν, τα  

µήλα µε  µερίδιο 44%  παγκοσµίως. Μπανάνες, λεµόνια, σταφύλια  έπονται. Σε ότι αφορά 

την παραγωγή λαχανικών  επικρατεί η καλλιέργεια  στα λάχανα, στις τοµάτες, στα µαρου-

λια. Πανευρωπαϊκά κάθε χρόνο η βιολογική οινοπαραγωγή, κερδίζει έδαφος και ως 

παραγωγή και ως µερίδιο αγοράς. Ενώ  το 2011 σε όλη την Ευρώπη, καλλιεργούνταν  217  

χιλιάδες εκτάρια βιολογικά αµπέλια για να κάνουν κρασί και σε όλη την Ευρώπη 

υπάρχουν 230 χιλιάδες εκτάρια. Οι χώρες µε τις µεγαλύτερες εκτάσεις στη καλλιέργεια , 

είναι η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία.       

 Σε ότι αφορά την Ελλάδα, αναδείχτηκε σαν η χώρα µε την µεγαλύτερη αύξηση 

καλλιεργήσιµων εδαφών βιολογικών τροφίµων για το 2012  καθώς ανερχόταν σε 462 

χιλιάδες  εκτάρια από 213. χιλιάδες   το 2011  και αύξηση 107%. Το 2013 η αντίστοιχη έκ-

ταση σηµείωσε πτώση κατά 17.1% σε σχέση µε το 2012, και η συνολική έκταση 

καταλάµβανε 383 χιλιάδες εκτάρια. Το ποσοστό επί της συνολικής καλλιεργηµένης έκτα-

σης είναι 4.6% και ανέρχεται σε επίπεδο, λίγο κάτω µέσο από το µέσο όρο της Ε.Ε (5.7%). 

Σύµφωνα µε στοιχεία του 2013 ο αριθµός των παραγωγών βιολογικών τροφίµων  ανερχό-

ταν  στους  23.433.  Κατατάσσει την Ελλάδα στην 6η  θέση στην Ευρώπη στον πληθυσµό 

βιολογικών καλλιεργητών  µία θέση ψηλότερα από την Γερµανία που, όπως αναφέρθηκε, 

έχει την µεγαλύτερη αγορά βιολογικών τροφίµων στην Ευρώπη. Υπήρξε αξιοσηµείωτα 

µεγάλη αύξηση των καλλιεργητών µέσα  σε δύο χρόνια 9,2%. Παρατηρείται  µείωση  της 

καλλιεργήσιµης  γης  πρόσθετα µάλιστα µε τη στασιµότητα στον αριθµό των µεταποιητών 

και διανοµέων βιολογικών τροφίµων. Οι µεταποιητές βιολογικών τροφίµων στην Ελλάδα, 

ανέρχονται  σε  1551 άτοµα.        
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 Το µερίδιο αγοράς των βιλογικών τροφίµων στη χώρα µας, ανέρχεται  µόλις στα 60 

εκατοµµύρια ευρώ και αποτελεί το 0.4% της συνολικής αγοράς τροφίµων. Σε αναλογία  

την ποσότητα των βιολογικών καλλιεργητών και των αντίστοιχων καλλιεργηµένων 

εδαφών  είναι πολύ µικρό το παραπάνω ποσοστό. Η κατά άτοµο δαπάνη για τα βιολογικά 

τρόφιµα στην Ελλάδα, είναι εξίσου ελάχιστοι και ανέρχεται στα 5 ευρώ το χρόνο. 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως δεν υπάρχει εξαγωγέας βιολογικών τροφίµων  στην 

Ελλάδα ενώ υπάρχουν τέσσερις εισαγωγείς µε στοιχεία του 2012 που δηµοσιεύτηκαν το 

2014. Το φαινόµενο αυτό είναι αξιοπερίεργο   για µία παραγωγό και εξαγωγική χώρα σε 

αυτά τα προϊόντα. Στη χώρα µας,  καλλιεργούνται µόλις 13 χιλιάδες στρέµµατα  βιολογικά 

λαχανικά (pougliese et al 2012). Συµπερασµατικά διαπιστώνεται, µία διαφορετική εικόνα 

στην Ελλάδα  σε σύγκριση µε της υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε, στον κλάδο των βιολογικών 

τροφίµων.Tα παραπάνω οικονοµικά στοιχεία, δείχνουν µόνο περιλιπτική εικόνα. 

 

Βιολογική Παραγωγή και κατανάλωση  

 

Σηµαντικός  παράγοντας  που καθορίζει την  αγορά των βιολογικών τροφίµων στη χώρα 

µας και διεθνώς, είναι το κατά πόσο καθίσταται η βιολογική καλλιέργεια οικονοµικά  

συµφέρουσα για τον παραγωγό. Παρουσιάζεται  γενικά αυξηµένο  κόστος  στη παραγωγή 

των βιολογικών τροφίµων και απώλεια στην ποσότητα παραγωγής. Σε ότι αφορά την 

Ελλάδα, η παραγωγή βιολογικών σπόρων είναι σχεδόν ανύπαρκτη και  οι τοπικές ποικιλίες  

είναι αποµονωµένες (Vakali  etal 2014)        

 Εντύπωση προκαλεί, η διαφορά στην απόδοση της σοδιάς της βιολογικής 

καλλιέργειας σε σύγκριση µε τη συµβατική, σε σχέση  µε το αν καλλιεργούνται  σε  ανε-

πτυγµένη ή  αναπτυσσόµενη χώρα.  Στις ανεπτυγµένες χώρες,  η µέση  απόκλιση στην 

από-δοση των βιολογικών τροφίµων, φτάνει το 20% ενώ στις αναπτυσσόµενες χώρες 

φτάνει το 43%.  Η συγκεκριµένη απόκλιση δικαιολογείται καθώς συµπεριελήφθησαν στην 

έρευνα στις αναπτυσσόµενες χώρες, άγονα και ξερά εδάφη που επηρέασαν το αποτέλεσµα. 

Υπάρχει, πολύ µικρή απόκλιση στην αποδοτικότητα, της τάξης του 3-11% της σοδιάς 

µεταξύ βιολογικών και συµβατικών ελαιοδέντρων και φρούτων. Στα λαχανικά και στα 

δηµητριακά η απόκλιση αυτή ανέρχεται στο 26-33%. Αν χρησιµοποιηθούν οι βέλτιστες 

πρακτικές στην βιολογική γεωργία, η απόκλιση στην παραγωγή των βιολογικών σε 

σύγκριση µε των  συµβατικών καλλιεργειών µειώνεται στο 13%. Η σοδιά της βιολογικής 
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γεωργίας, µεταβάλλεται ανάλογα µε τη ποσότητα της βροχής και την απορρόφησή της από 

το έδαφος. Η απόδοση της βιολογικής καλλιέργειας παρουσιάζει πτώση  σε µέρη µε 

ξηρασία κατά 35% και κατά 21% σε πιο υγρά εδάφη. Η εξήγηση του παραπάνω 

φαινοµένου, έγκειται στο ότι  οι βιολογικοί σπόροι, έχουν δείξει ότι διατηρούν καλύτερα 

το νερό και δίνουν καλύτερη απόδοση σοδιάς από τις καλλιέργειες µε συµβατικούς 

σπόρους που αναπτυχτήκαν είτε σε ξηρά κλίµατα, είτε σε ακραία βροχερά (Suffer et al 

2012). Από την άλλη πλευρά, τα βιολογικά συστήµατα καλλιέργειας  συχνά  εµφανίζονται 

περιορισµένα σε θρεπτικά συστατικά και για αυτό πιθανόν να µην µπορούν να 

ανταπεξέλθουν σε καταστάσεις ξηρασίας σε σχέση µε τα συµβατικά.    

 Οι οικονοµικοί  δείκτες απόσβεσης της επένδυσης, του κόστους προς όφελος, και 

της καθαρής παρούσας αξίας, στα βιολογικά συστήµατα, σε σύγκριση  µε τα συµβατικά  

καταγράφουν µειωµένες τιµές κατά 18%, 8% και 27% αντίστοιχα. Η απόδοση των 

βιολογικών τροφίµων είναι ίση έως και ελαφρώς καλύτερη από τα συµβατικά τρόφιµα στα 

εκλεκτής ποιότητας (premium) τρόφιµα (Crowder et al 2015)  Άλλη έρευνα επισηµαίνει 

πώς αυτά τα βιολογικά  προϊόντα  σε σχέση µε τα συµβατικά είναι  κατά 22% περισσό-

τερο προσοδοφόρα για τον καλλιεργητή ( Ramesh 2014).Ένα ενδεικτικό προϊόν για το πώς 

συσχετίζεται ο χώρος της παραγωγής µε την αγορά είναι το βιολογικό κρασί. Από  τη 

δεκαετία του 70 το ενδιαφέρον για την  ανάπτυξη του σταφυλιού  χωρίς χηµικά πρόσθετα, 

αυξήθηκε ανάµεσα στους παραγωγούς. Με τη παραπάνω διαδικασία, αναπτύχθηκε και 

βελτιώθηκε το  βιολογικής καλλιέργειας και παρασκευής κρασί.    

 Υπάρχει βέβαια προκατάληψη  σε µερίδα του πληθυσµού για τα βιολογικά κρασιά 

καθώς έχουν συνδεθεί στη κοινή γνώµη  ως  λιγότερο ποιοτικό προϊόν  από το συµβατικό. 

Κάποιοι παραγωγοί στην Αµερική  δεν  πρόσθεταν στην ετικέτα του µπουκαλιού µε το 

βιολογικό  κρασί  την ένδειξη πιστοποίησης βιολογικότητας. Οι καταναλωτές φαίνεται 

πως δεν έχουν συνδέσει  τα κρασιά µε ετικέτα βιολογική έχουν ποιοτική υπεροχή των α-

ντίστοιχων κρασιών  συµβατικής καλλιέργειας (Delmas 2009). Μελέτες αναφέρουν, πως η 

αύξηση του κόστους της µετατροπής της συµβατικής αµπελοκαλλιέργειας σε βιολογική 

µπορεί να αγγίξει το 10 µε 15% Για το βιολογικό κρασί και γενικότερα για τα βιολογικά 

προϊόντα, υπάρχει το µέτρο w.t.p  (willingness to pay) δηλαδή διαθέσιµη δαπάνη  πάνω  

από την τιµή του συµβατικού κρασιού.        

 Κάποιες έρευνες  δείχνουν πώς πολλοί  καταναλωτές που προτιµούν βιολογικά 

προϊόντα δεν δείχνουν τη προτίµηση τους στο βιολογικό κρασί.  Στην Αυστραλία, η γενική 

άποψη για το βιολογικό κρασί είναι θετική. Θεωρείται πως υπερτερεί σε οφέλη για την 

υγεία, συγκριτικά µε το κρασί από σταφύλια  συµβατικής καλλιέργειας  και το θεωρούν 
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αξιόλογο δώρο. Παράλληλα, έδωσαν αρνητικές απαντήσεις στο αν θεωρείται κατάλληλο 

συνοδευτικό για φαγητό και ακόµα, θεωρείται  παραπάνω ακριβό για την αξία του. Παρ 

όλα τα παραπάνω, η αγορά του βιολογικού κρασιού και στην Αυστραλία όπως και 

παγκοσµίως δείχνει να κάνει αλµατώδεις προόδους.       

Σε ότι αφορά την Ιταλία, το βιολογικό κρασί εµφανίζεται αρκετά διαδεδοµένο. Πολλές 

εταιρίες και παραγωγοί  υποστηρίζουν ότι η  κύρια αιτία παραγωγής βιολογικού οίνου 

ήταν  η αναβάθµιση του οικολογικού τους προφίλ (Castellini et al 2013) ∆εύτερος σηµα-

ντικότερος παράγοντας ήταν η ανωτερότητα του προϊόντος και το ότι  απέδιδε καλύτερα 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκάστοτε τοποθεσίας. Τρίτος παράγοντας ήταν η 

εµπορική διαφοροποίηση του προϊόντος.         

 Σε ότι αφορά τα δίκτυα διανοµής του κρασιού, το 32.8% των προϊόντων , πωλείται 

σε  χονδρεµπόρους ή εµπορικούς πράκτορες στο εξωτερικό. Το 28.8% διακινείται µέσω 

απ ευθείας πώλησης. Το 16.8% διακινείται µέσω  µπαρ, εξειδικευµένων µαγαζιών  που 

εµπορεύονται κρασί ή µέσω παραδοσιακών καταστηµάτων. Σε ότι αφορά τη διαφήµιση 

των προϊόντων δήλωσε πώς διαφηµίζεται το 54%. Χρησιµοποιούνται µέσα όπως η τη-

λεόραση το ραδιόφωνο το διαδίκτυο, έντυπα κλπ. Σε ότι αφορά στις προτεραιότητες που 

θέτουν  οι εταιρίες  δήλωσαν πως  δίνουν µεγάλη σηµασία, κατά σειρά, στην ποιότητα του 

κρασιού, στην τιµή, στη προώθηση των προϊόντων, στην καθιέρωση και ισχυροποίηση της 

ετικέτας, στην απόκτηση και επικαιροποίηση της ετικέτας. Έχει ακόµα  αποδειχθεί πως 

όσο µεγαλύτερη είναι η περιοχή που κατέχει κάποιος για να παράξει κρασί, τόσο 

µεγαλύτερη η πιθανότητα να παράξει βιολογικό οίνο και η µέση έκταση που καλλιεργεί-

ται βιολογικό αµπέλι είναι µεγαλύτερη από την έκταση καλλιέργειας σταφυλιού για 

παραγωγή οίνου συµβατικής καλλιέργειας (Corsi et al 2013).    

 Τα αποτελέσµατα της έρευνας, Azami 2013, έδειξαν πως οι καλλιεργητές  είχαν  

σε γενικές γραµµές  θετική  στάση απέναντι στη βιολογική γεωργία(62%). Από την 

πλευρά τους  οι κυριότερες αιτίες για να µην γίνεται  αποδεκτή  η βιολογική καλλιέργεια 

είναι :  Η µη ποιοτική  διάκρισή  της από την  συµβατική παραγωγή, η έλλειψη γνώσης 

των αγροτών πάνω στο αντικείµενο της βιολογικής γεωργίας, το αυξηµένο κόστος 

καλλιέργειας,  η χαµηλή  παραγωγή  και η  αδυναµία ελέγχου των σπόρων. Επιπλέον, η 

έλλειψη κέντρου πιστοποίησης  βιολογικών προϊόντων  και η έλλειψη υποστήριξης από το 

κεντρικό κράτος είναι  εξίσου σηµαντικοί  λόγοι του γιατί αποφεύγουν οι αγρότες να 

καλλιεργήσουν βιολογικά τρόφιµα. Άλλοι ανασταλτικοί παράγοντες  είναι ο φόβος και η 

συντηρητική οπτική των παραγωγών στο να αντικαταστήσουν τον συµβατικό τρόπο 

καλλιέργειας µε βιολογική.           
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 Έρευνα που έγινε σε 50  κερασοπαραγωγούς στην Ελλάδα και συγκεκριµένα στους 

νοµούς Πέλλας και Ηµαθίας, (Tzouramani et al 2014) επικεντρώθηκε στο  κόστος 

παραγωγής των βιολογικών κερασιών. Αυτό  αναλύεται σε έξοδα σποράς, και σε έξοδα 

προετοιµασίας της καλλιέργειας, τα οποία εντάσσονται στο κόστος  εγκατάστασης.  Το 

κόστος παραγωγής βιολογικών κερασιών είναι γενικά χαµηλότερο από το κόστος της 

συµβατικής καλλιέργειας γύρω στο 25%. Αυτό εξηγείται από το κατά 70 % χαµηλότερο 

κόστος εργαστηρίου που έχουν τα βιολογικά κεράσια σε σχέση µε τα συµβατικής 

καλλιέργειας. Το κόστος εργαστηρίου, αποτελεί σχεδόν το µισό κόστος  της παραγωγής 

των συµβατικών κερασιών. Παρόλα αυτά το βιολογικό κεράσι, διατίθεται σε χαµηλότερη 

τιµή ανά κιλό και περιέχει µεγαλύτερο σχετικό ρίσκο από το συµβατικό διότι, πωλείται σε 

µικρότερες ποσότητες και προτιµώνται, προς το παρόν,  λιγότερο  σε σύγκριση  αυτών της 

συµβατικής καλλιέργειας          

 Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται πτώση του τζίρου της αγοράς βιολογικών 

προϊόντων στην Ελλάδα µε βάση τα στοιχεία της Eurostat, της  IFOAM και άλλων 

οργανισµών. Παρατηρείται ακόµα, πως οι χώρες της νότιας Ευρώπης, µε την Ελλάδα να 

περιλαµβάνεται  σε αυτές, έχουν σχετικά µικρή εσωτερική αγορά, έχουν αυξηµένη 

παραγωγή βιολογικών τροφίµων και έχουν εξαγωγικό προσανατολισµό. Υπήρχαν   

κάποιες καινοτοµίες που βρήκαν πρόσφορο έδαφος σε διάφορες χώρες εξαιτίας των 

ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν σε αυτές. Ένας από τους αποτελεσµατικούς τρόπους 

προώθησης των βιολογικών προϊόντων είναι η  ένδειξη – επισήµανση  πως  κάνουν καλό 

στην υγεία. Έρευνες έχουν αποδείξει πώς οι καταναλωτές προτιµούν προϊόντα, που έχουν 

αυτή την  ένδειξη  ότι, συµβάλλει για παράδειγµα, στην αποφυγή κάποιας ασθένειας.   

 Από την άλλη πλευρά, σηµαντικός ανασταλτικός παράγοντας είναι το υψηλό 

κόστος παραγωγής και η δυσκολία διάθεσης του προϊόντος. Ακόµα η καθυστέρηση 

καταβολής της επιδότησης στους καλλιεργητές ( η τελευταία καταβολή ήταν για τη σοδιά 

του 2013) Οι καλλιεργητές  βιολογικών  τροφίµων,  συνδέουν τη βιολογική  καλλιέργεια 

µε σχετικά αυξηµένο οικονοµικό κίνδυνο και µε ασταθή ποσότητα παραγωγής διότι είναι    

ευάλωτη στα καιρικά και φυσικά φαινόµενα. Εδαφολογική έρευνα  έχει δείξει  πως οι ποι-

κιλίες ελληνικών ριζών έδειξαν καλή αγρονοµική προσαρµογή σε βιολογική καλλιέργεια 

(Vlotzos 2012). Παρά τους ανασχετικούς παράγοντες, στον κλάδο των βιολογικών 

τροφίµων  δραστηριοποιούνται  µεγάλες εταιρίες, που αγοράζουν τις σοδιές των αγροτών 

απευθείας, ή µέσω συµβολαιακής γεωργίας. Ακόµα δηµιουργούνται νέες εταιρίες παρα-

γωγής και διανοµής βιολογικών τροφίµων µέσω συνεταιρισµών των αγροτών. Οι 

µεγαλύτερες εταιρίες-συνεταιρισµούς βιολογικών τροφίµων στην Ελλάδα είναι η  BIO 
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SITEIA , η Βιοαγρός Α.Ε και η  ΒιοΤΡΩΣ Α.Ε     

 Ένα από τα µεγάλα προβλήµατα της βιολογικής γεωργίας, θεωρείται η αυξανόµε-

νη συγκεντροποίηση της παραγωγής και των πωλήσεων, σε λίγες  µεγάλες εταιρείες. 

Συνδέεται µε την  έλλειψη υποστήριξης από το κράτος και το αίσθηµα αποµόνωσης που 

νιώθουν οι παραγωγοί.  Για την  αντιµετώπιση του παραπάνω προβλήµατος αναπτύχθηκε 

στην Ανδαλουσία της Ισπανίας ένα πειραµατικό project  σε  παραγωγούς βιολογικής 

καλλιέργειας. Αυτό ήταν πρόγραµµα  εκπαίδευσης   και ενθάρρυνσης των αγροτών Padilla 

et al2011. Το project συνέβαλε  στο να αντιληφθούν οι παραγωγοί  τις δυνατότητες της 

βιολογικής παραγωγής, και τους ενέπνευσε να διεκδικήσουν λύσεις οµαδικά για τα κοινά 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. Παράλληλα, τους έδειξε την δυνατότητα της 

αυτοδιαχείρισης και συνάµα τις ωφέλειες της συνεργασίας και του συνεταιρισµού. Άλλη 

έρευνα στην Ιταλία  έδειξε πως παραγωγοί  εµφάνισαν κάποια απροθυµία σε ότι αφορά 

την εφαρµογή καινοτοµιών στις βιολογικές καλλιέργεις µε τη χρήση νέων τεχνολογιών 

(Nicholas 2014).           

  Όπως αναφέρθηκε  παραπάνω, η οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει σηµαντικά την 

κατανάλωση των βιολογικών τροφίµων  στη χώρα µας.  Σε ότι αφορά την εξαγωγική δρα-

στηριότητα των βιολογικών τροφίµων, υπάρχει µία στασιµότητα η οποία οφείλεται κυρίως 

στην αυξηµένη τιµή και στην δυσκολία εύρεσης αξιόπιστων δικτύων διανοµής.  (επιστολή 

Κουναλάκη 2008).  Πολλά χρόνια γίνονται προσπάθειες, τόσο από τα γραφεία του ΟΠΕ 

(Οργανισµός εξωτερικού εµπορίου),  όσο και από τις πρεσβείες στις κατά τόπους χώρες, 

αλλά και µέσω εµπορικών αντιπροσωπειών για διοργανώσεις εκθέσεων και να συγκρο-

τηθούν εµπορικές αποστολές. Η βιολογική γεωργία στη χώρα µας  µπορεί µε αρκετούς 

τρόπους να βοηθήσει ώστε να  διατηρηθεί η βιοποικιλότητα και να είναι κερδοφόρα µέσω  

τη χρήσης  τοπικών ποικιλιών  (Vakali etal 2014) .    

 Συµπερασµατικά η βιολογική καλλιέργεια παγκοσµίως  γίνεται όλο και  πιο 

δηµοφιλής στους καλλιεργητές. Εξελίσσεται σε  προσοδοφόρα επένδυση  λόγω της 

ανάπτυξης των  αγορών των βιολογικών τροφίµων  και βελτιώνεται η  αναλογία κόστους 

οφέλους. Υπάρχουν  περιθώρια για µεγαλύτερη αξιοποίηση τµηµάτων της αγοράς και για 

µεγαλύτερη απόδοση της σοδιάς της βιολογικής καλλιέργειας.  
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Κεφάλαιο 3 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία  

 

Η ελληνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία µε σειρά διατάξεων και κανονισµών,  οριοθετεί την 

παραγωγή  των βιολογικών τροφίµων  και  ενισχύει τη προστασία και την ασφάλεια του 

καταναλωτή. Τα πρώτα πιστοποιητικά για την βιολογική καλλιέργεια, ξεκίνησαν  να 

εκδίδονται  το 1991 στην Ευρωπαϊκή Ένωση (τότε Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα ) 

και κάλυπταν 12 χώρες. Τότε εκδόθηκε και ο πρώτος επίσηµος κανονισµός για τα 

βιολογικά τρόφιµα. Αντικαταστάθηκε µε τους κανονισµούς που ψηφιστήκαν  το 2007 και 

το 2008 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επικυρώθηκαν από το Ευρωκοινοβούλιο. 

Υπάρχουν τροποποιητικοί κανονισµοί και διατάξεις οι οποίοι επιλύουν  τρέχοντα θέµατα ή 

αλλάζουν κάποιες λεπτοµέρειες των κανονισµών. Τον Ιούνιο του 2015 ψηφίστηκε ο 

τελευταίος τροποποιητικός κανονισµός. Η νοµοθεσία των βιολογικών προϊόντων στην 

Ελλάδα, ακολουθεί  σε µεγάλο βαθµό τους κανονισµούς της Ε.Ε που µε κάποιες κατά 

τόπους διαφοροποιήσεις ισχύουν  για όλες τις χώρες µέλη.  Σε ότι αφορά την ελληνική 

νοµοθεσία, η τελευταία ΚΥΑ (κοινή υπουργική απόφαση) µε αριθµό 295194 ΦΕΚ756/Β,  

µε βάση τον Ευρωπαϊκό κανονισµό 834/2007, ισχύει  από  το 2009.   

 Στη συνέχεια  παρουσιάζονται  κάποια αποσπάσµατα που κρίθηκαν πως δίνουν µία 

αντιπροσωπευτική εικόνα των παραπάνω κανονισµών και κυρίως του ΕΚ 834/2007. Το 

άρθρο  9 παράγραφος 1  του κανονισµού 834 της Ε.Ε αναφέρει ρητά πως οι γενετικά  

τροποποιηµένοι οργανισµοί (ΓΤΟ) και τα προϊόντα που παράγονται από ή µε ΓΤΟ δεν 

συµβιβάζονται µε την έννοια της βιολογικής παραγωγής . Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να 

χρησιµοποιούνται  ΓΤΟ  ως τρόφιµα, ζωοτροφές, βοηθητικά µέσα επεξεργασίας, φυτο-

προστατευτικά προϊόντα, λιπάσµατα, βελτιωτικά εδάφους, σπόροι, αγενές φυτικό 

πολλαπλασιαστικό υλικό, µικροοργανισµοί και ζώα στη καλλιέργεια και παραγωγή 

βιολογικών τροφίµων. Από το άρθρο 11 µέχρι το άρθρο 15 αναφέρονται οι κανόνες για το 

πώς  πρέπει να παράγεται το κάθε τρόφιµο  ώστε  να συγκαταλέγεται στα βιολογικά.        

 Ειδικότερα, το άρθρο 12  αναφέρει πως  η βιολογική φυτική παραγωγή θα πρέπει 
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να συµβάλλει στη διατήρηση και την ενίσχυση της γονιµότητας των εδαφών, καθώς και 

στην πρόληψη της διάβρωσής τους. Τα φυτά θα πρέπει να τρέφονται κατά προτίµηση 

µέσω του εδαφικού οικοσυστήµατος και όχι µε την προσθήκη διαλυτών λιπασµάτων στο 

έδαφος. Η παράγραφος (ε), αναφέρει πως δεν πρέπει να  χρησιµοποιούνται ανόργανα 

αζωτούχα λιπάσµατα. Στη παράγραφο  (στ)  επισηµαίνεται  πως  όλες οι εφαρµοζόµενες 

τεχνικές φυτικής παραγωγής πρέπει να  αποτρέπουν ή να ελαχιστοποιούν τη συµβολή στη 

µόλυνση του περιβάλλοντος. Σε ότι αφορά τη παράγραφο 2 που αναφέρεται στη συλλογή 

βοτάνων ή άλλων φυτικών προϊόντων, η συλλογή άγριων φυτών που φύονται φυσιολογικά 

σε φυσικούς χώρους, δάση και γεωργικές εκτάσεις και µερών των φυτών αυτών, θεωρείται 

βιολογική µέθοδος παραγωγής, υπό τον όρο ότι: α) για τουλάχιστον µία τριετία πριν από 

τη συλλογή, δεν είχαν χρησιµοποιηθεί στις εν λόγω εκτάσεις άλλα προϊόντα πλην εκείνων 

που έχουν εγκριθεί για χρήση σε βιολογικές παραγωγές, β) η συλλογή δεν θίγει τη 

σταθερότητα του φυσικού ενδιαιτήµατος ή τη διατήρηση των ειδών στην περιοχή 

συλλογής.            

  Σε ότι αφορά στο άρθρο 14 θέτει τους κανόνες  για τη βιολογική ζωική καλλιέρ-

γεια  και παραγωγή. Ο νοµοθέτης είναι ιδιαίτερα λεπτοµερής όταν ορίζει  τις  συνθήκες 

ζωής και τις πρακτικές σταβλισµού των βιολογικώς σιτιζόµενων  ζώων. Τα  ζώα της 

βιολογικής κτηνοτροφίας, πρέπει να γεννιούνται και εκτρέφονται σε βιολογικές εκµε-

ταλλεύσεις. Οι κτηνοτροφικές πρακτικές και οι συνθήκες σταβλισµού της πυκνότητας του 

πληθυσµού συµπεριλαµβανοµένης, πρέπει να εξασφαλίζουν την κάλυψη των αναγκών της 

ανάπτυξης, και της φυσιολογικής διαβίωσης  των ζώων, να  έχουν µόνιµη πρόσβαση σε 

υπαίθριους χώρους, κατά προτίµηση σε βοσκότοπους, όποτε το επιτρέπουν οι καιρικές 

συνθήκες και η κατάσταση του εδάφους, εκτός εάν επιβάλλονται περιορισµοί και 

υποχρεώσεις για την προστασία της υγείας του ανθρώπου και των ζώων βάσει της 

κοινοτικής νοµοθεσίας. Η πρόσδεση και  η αποµόνωση των ζώων απαγορεύονται, εκτός 

εάν επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας και προστασίας ή για κτηνιατρικούς λόγους. 

Εφαρµόζονται µόνο  για µεµονωµένα ζώα και για περιορισµένο χρονικό διάστηµα. 

  Η χρονική διάρκεια της µεταφοράς ζώων να περιορίζεται στο ελάχιστο όπως και η 

ταλαιπωρία που υφίστανται τα ζώα, συµπεριλαµβανοµένου του ακρωτηριασµού τους, 

περιορίζεται στο ελάχιστο, σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής. Σε ότι αφορά την παραγωγή βι-

ολογικού µελιού ,τα µελισσοκοµεία εγκαθίστανται σε περιοχές που εξασφαλίζουν πηγές 

νέκταρ και γύρης οι οποίες συνίστανται κυρίως σε βιολογικές καλλιέργειες ή, ανάλογα µε 

την περίπτωση, αυτοφυή βλάστηση ή σε δάση µη βιολογικής διαχείρισης ή καλλιέργειες 

στις οποίες εφαρµόζονται µέθοδοι περιορισµένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα 
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µελισσοκοµεία βρίσκονται σε απόσταση από πηγές µόλυνσης των µελισσοκοµικών 

προϊόντων ή επιδείνωσης της υγείας των µελισσών. Οι κυψέλες και τα υλικά που 

χρησιµοποιούνται στη µελισσοκοµεία πρέπει να  είναι κατασκευασµένα κυρίως από 

φυσικά υλικά και η καταστροφή των µελισσών στις κερήθρες ως πρακτική συνδεόµενη µε 

τη συγκοµιδή των µελισσοκοµικών προϊόντων απαγορεύεται·    

 Το άρθρο 15, αναφέρεται στην εκτροφή των ζώων υδροκαλλιέργειας τα οποία 

πρέπει να παράγονται από βιολογικούς γεννήτορες  και να έχουν βιολογική σίτιση.  Τα 

ζώα βιολογικής υδροκαλλιέργειας να διαχωρίζονται σαφώς  από τα αντίστοιχα συµβατικής 

υδατοκαλλιέργειας. Ακόµα κατά τη διαβίωση και τη σφαγή τους συνιστάται, να 

ταλαιπωρούνται όσο το δυνατό λιγότερο. Σε ότι αφορά τον τρόπο και το είδος διατροφής 

των ζώων, άρθρο 17, υπάρχουν οι παρακάτω κανόνες i).  Οι ζωοτροφές λαµβάνονται 

πρωτίστως από την εκµετάλλευση όπου διατηρούνται τα ζώα, ή από άλλες βιολογικές 

εκµεταλλεύσεις της ίδιας περιοχής· ii) τα ζώα τρέφονται µε βιολογικές ζωοτροφές οι 

οποίες καλύπτουν τις διατροφικές απαιτήσεις των ζώων στα διάφορα στάδια της 

ανάπτυξής τους. Μέρος του σιτηρεσίου µπορεί να περιέχει ζωοτροφές από εκµεταλλεύσεις 

που βρίσκονται σε φάση µετατροπής προς βιολογική γεωργία· L 189/10 EL Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.7.2007 iii) Τα ζώα, εκτός των µελισσών, έχουν 

µόνιµη πρόσβαση σε βοσκότοπους ή ακατέργαστη χορτονοµή· iv) µη βιολογικά υλικά 

ζωοτροφών φυτικής προέλευσης, υλικά ζωοτροφών ζωικής και ανόργανης προέλευσης, 

πρόσθετες ύλες ζωοτροφών, ορισµένα προϊόντα που χρησιµοποιούνται στη διατροφή των 

ζώων και βοηθητικά µέσα επεξεργασίας χρησιµοποιούνται µόνον εφόσον έχουν εγκριθεί 

για χρήση σε βιολογικές παραγωγές δυνάµει του άρθρου 16· v) Απαγορεύεται να 

χρησιµοποιούνται αυξητικοί παράγοντες, παραδείγµατος χάρη αυξητικές ορµόνες,  

συνθετικά αµινοξέα και άλλα vi)Τα νεογνά να  τρέφονται µε φυσικό γάλα, κατά 

προτίµηση µητρικό. Οι διατάξεις που αφορούν το κρασί και το λάδι  βρίσκονται στο 

άρθρο 19 που αφορά τους γενικούς κανόνες  µεταποίησης τροφίµων  : 

• Το προϊόν παράγεται κυρίως από συστατικά γεωργικής προέλευσης· προκειµένου 

να καθορίζεται εάν ένα προϊόν παράγεται κυρίως από συστατικά γεωργικής 

προέλευσης, δεν λαµβάνονται υπόψη το προστιθέµενο νερό και µαγειρικό αλάτι· 

β) µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο πρόσθετες ύλες, βοηθητικά µέσα 

επεξεργασίας, αρτύµατα,νερό,αλάτι. Μπορούν να χρησιµοποιούνται µόνο πρό-

σθετες ύλες, παρασκευάσµατα µικροοργανισµών και ενζύµων, ανόργανα στοιχεία, 

ιχνοστοιχεία, βιταµίνες, καθώς και αµινοξέα και άλλα µικροθρεπτικά στοιχεία στα 
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τρόφιµα για ειδικές διατροφικές χρήσεις, εφόσον έχουν εγκριθεί για χρήση σε 

βιολογική παραγωγή σύµφωνα µε το άρθρο 21· 

•  Τα προϊόντα και οι ουσίες που αναφέρθηκαν παραπάνω, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν µόνο όταν απαντώνται στη φύση και µπορούν να έχουν 

υποβληθεί µόνο σε µηχανική, φυσική, βιολογική, ενζυµατική ή βιολογική 

διεργασία, εκτός εάν τα εν λόγω προϊόντα και ουσίες από αυτές τις πηγές δεν 

υπάρχουν σε ικανοποιητική ποσότητα ή ποιότητα στην αγορά. 

• Κάποια στοιχεία στα τρόφιµα για ειδικές διατροφικές χρήσεις, εφόσον έχουν 

εγκριθεί για χρήση σε βιολογική παραγωγή σύµφωνα µε το άρθρο 21· γ) µη 

βιολογικά γεωργικά συστατικά µπορούν να χρησιµοποιούνται µόνον εάν έχουν 

εγκριθεί για χρήση σε βιολογική παραγωγή σύµφωνα µε το άρθρο 21 ή έχουν 

επιτραπεί προσωρινά από κράτος µέλος· δ) βιολογικό συστατικό δεν επιτρέπεται 

να συνυπάρχει µε το ίδιο συστατικό σε µη βιολογική µορφή ή που έχει προέλθει 

µετά από µετατροπή· ε) τα τρόφιµα που παράγονται από τις καλλιέργειες σε φάση 

µετατροπής περιέχουν µόνο ένα φυτικό συστατικό γεωργικής προέλευσης.  

•  ∆εν χρησιµοποιούνται ουσίες και τεχνικές που αποκαθιστούν ιδιότητες που 

χάνονται κατά τη µεταποίηση και την αποθήκευση βιολογικών τροφίµων ή 

διορθώνουν τις συνέπειες αµέλειας κατά τη µεταποίηση των προϊόντων, ή µπορούν 

να παραπλανήσουν µε άλλο τρόπο όσον αφορά την πραγµατική φύση των 

προϊόντων αυτών. Τα µέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρµογή των κανόνων 

παραγωγής του παρόντος άρθρου, και ιδίως όσον αφορά τις µεθόδους µεταποίησης 

και τις προϋποθέσεις προσωρινής έγκρισης από τα κράτη µέλη που αναφέρονται 

στο στοιχείο γ) της παραγράφου 2 

Όταν χρησιµοποιείται το κοινοτικό λογότυπο, η ένδειξη του τόπου όπου καλλιεργήθηκαν 

οι γεωργικές πρώτες ύλες από τις οποίες αποτελείται το προϊόν,  φαίνεται  στο ίδιο οπτικό 

πεδίο µε το λογότυπο και λαµβάνει µια από τις ακόλουθες µορφές, ανάλογα µε την 

περίπτωση: — «Γεωργία ΕΕ», εφόσον η γεωργική πρώτη ύλη έχει παραχθεί στην ΕΕ, — 

«Γεωργία εκτός ΕΕ», εφόσον η γεωργική πρώτη ύλη έχει παραχθεί σε τρίτες χώρες, — 

«Γεωργία ΕΕ/εκτός ΕΕ», όταν µέρος των γεωργικών πρώτων υλών έχει παραχθεί στην 

Κοινότητα και µέρος τους έχει παραχθεί σε τρίτη χώρα. Μεταξύ άλλων ορίζεται πως η 

βιολογική φυτική παραγωγή, βασίζεται στην θρέψη των φυτών κατ’ εξοχήν  µέσω του 

εδάφους και του οικοσυστήµατος που περιέχει. Κατά συνέπεια, απαγορεύεται  η υδρο-
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πονική καλλιέργεια κατά την οποία τα φυτά αναπτύσσονται έχοντας τις ρίζες τους σε 

αδρανές θρεπτικό µέσο µε διαλυτές ανόργανες και θρεπτικές ουσίες. Στην επισήµανση ή 

διαφήµιση των προϊόντων βιολογικής γεωργίας θα πρέπει να υπάρχουν οι εξής ενδείξεις: 

 Σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2, η Επιτροπή εγκρίνει 

προς χρήση  τη βιολογική παραγωγή και καταχωρεί σε περιορισµένο κατάλογο τα 

προϊόντα και τις ουσίες που επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται στη βιολογική γεωργία για 

τους ακόλουθους σκοπούς: α) Ως φυτοπροστατευτικά προϊόντα· β) ως λιπάσµατα και 

βελτιωτικά εδάφους· γ) ως µη βιολογικά υλικά ζωοτροφών φυτικής προέλευσης, υλικά 

ζωοτροφών ζωικής και ανόργανης προέλευσης και ορισµένες ουσίες που 

χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των ζώων. δ) ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών και 

βοηθητικά µέσα επεξεργασίας· ε) ως προϊόντα για τον καθαρισµό και την απολύµανση 

δεξαµενών, κλωβών, κτιρίων και εγκαταστάσεων για την παραγωγή των ζώων. στ) Ως 

προϊόντα για τον καθαρισµό και την απολύµανση κτιρίων και εγκαταστάσεων που 

χρησιµοποιούνται για την παραγωγή φυτών, όπως της αποθήκευσης σε γεωργική 

εκµετάλλευση.         

 Ο παλαιότερος κανονισµός των εισαγωγών των βιολογικών τροφίµων, αντικα-

ταστάθηκε το 2015 και  βασίζεται σε µια λίστα τρίτων προς την Ε.Ε χωρών, των οι οποίων 

οι προϋποθέσεις για τα βιολογικά προϊόντα γίνονται αποδεκτά ως ισοδύναµα µε αυτά της 

Ε.Ε. Οι κανόνες πιστοποίησης  πρέπει να  είναι ταυτόσηµοι ή να υπερβαίνουν σε 

αυστηρότητα τα στάνταρ που έχει θέσει η Ένωση για τα βιολογικά προϊόντα. Oι ευρωπαίοι 

εισαγωγείς µπορούν να αγοράσουν από οποιαδήποτε εξαγωγέα έχει πιστοποιηθεί από 

κάποιον επίσηµο φορέα στο έδαφος της Ευρωπαϊκής ένωσης  οι οποίοι θα έχουν επίσης 

επιβεβαιωθεί από την χώρα στην οποία εισάγει. Το άρθρο 23 αφορά τη σήµανση των 

βιολογικών τροφίµων. Συγκεκριµένα αναφέρει πως  ένα προϊόν  φέρει ενδείξεις σχετικές 

µε τη βιολογική µέθοδο παραγωγής όταν, στην επισήµανση, στο διαφηµιστικό υλικό ή στα 

εµπορικά έγγραφα, περιγράφονται ότι το προϊόν, τα συστατικά του ή τα υλικά ζωοτροφών 

έχουν ληφθεί σύµφωνα µε τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό. 

Ειδικότερα, οι όροι που απαριθµούνται στο παράρτηµα, καθώς και τα παράγωγα ή τα 

υποκοριστικά τους, όπως «βιο» και «οικο», µπορούν να χρησιµοποιούνται, µόνα ή σε 

συνδυασµό, σε όλη την έκταση και σε οποιαδήποτε γλώσσα της Κοινότητας για την 

επισήµανση και τη διαφήµιση προϊόντων που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος 

κανονισµού.             

 Ωστόσο, δεν αναγνωρίζονται τα βιολογικά κρασιά όλων των χωρών, µα από κά-

ποιες από αυτές. Αυτό σηµαίνει πως  οι περισσότερες χώρες εκτός Ε.Ε, πρέπει να εισάγουν 
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τα βιολογικά κρασιά µέσω των εισαγωγικών αρχών. Παρατηρείται µε το νέο κανονισµό  

πως ενώ τα προϊόντα   πολλών  χωρών µπορούν να εισαχθούν ευκολότερα, η εισαγωγή 

βιολογικών προϊόντων από τη Ρωσία κατέστη πιο αυστηρή. Αυτή η εξέλιξη  οφείλεται στις 

πολιτικές διαφορές  που έχουν προκύψει ανά-µεσα στην Ε.Ε και το κράτος της Ρωσίας. 

Με την ΚΥΑ του 2009, ρυθµίζεται η  εισαγωγή βιολογικών προϊόντων από τις τρίτες 

καταχωρηµένες στον κατάλογο του παραρτήµατος ΙΙΙ του καν (ΕΚ) /20158 Ο εισαγωγέας 

πρέπει να ενηµερώνει έγκαιρα πριν την πραγµατοποίηση της εισαγωγής τον ΕΛΓΟ 

«∆ΗΜΗΤΡΑ» και τον ΟΕ&Π για κάθε εισαγωγή . Απαιτείται  η έκδοση πιστοποιητικού 

ελέγχου σύµφωνα µε το άρθρο 13 του καν. (ΕΚ) 1235/2008, υπόδειγµα του οποίου 

παρατίθεται στο Παράρτηµα V του ίδιου κανονισµού. Αντίγραφο του εν λόγω 

πιστοποιητικού, υποβάλλεται στον ΕΛΓΟ «∆ΗΜΗΤΡΑ».  δεν  απαιτείται προηγούµενη 

χορήγηση άδειας εισαγωγής 2) ∆εν απαιτείται κατάλογος αναγνωρισµένων φορέων και 

αρχών ελέγχου.         

 Σηµαντικό είναι το άρθρο  28 που αναφέρεται στον έλεγχο των συγκεκριµένων 

επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε τη παράγραφο 2, κάθε επιχείρηση που παράγει, παρασκευάζει, 

αποθηκεύει ή εισάγει από τρίτη χώρα προϊόντα ή διαθέτει αυτά τα προϊόντα στην αγορά, 

πριν διαθέσει στην αγορά προϊόντα ως βιολογικά ή σε φάση µετατροπής προς βιολογική 

παραγωγή: α) κοινοποιεί τη δραστηριότητά της στις αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους 

στο οποίο την ασκεί  β) υποβάλλει την επιχείρησή της στο σύστηµα ελέγχου που 

αναφέρεται στο άρθρο 27.  Οι ποινές για παραβάσεις αναφέρονται  στο άρθρο 30 β. 

παράγραφος 1 του ΕΚ 2007. Σηµειώνεται, πως όταν διαπιστώνεται σοβαρή παρατυπία στη 

συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού, ο φορέας ελέγχου µεριµνά 

ώστε να µη γίνεται µνεία της βιολογικής µεθόδου παραγωγής στην επισήµανση και στη 

διαφήµιση για το σύνολο της παρτίδας ή του κύκλου παραγωγής που θίγονται από την 

παρατυπία. Ακόµα, όταν διαπιστώνεται κατάφωρη παράβαση, ή παράβαση µε 

παρατεταµένο αποτέλεσµα, η αρχή ή ο φορέας ελέγχου απαγορεύει στην ενεχόµενη 

επιχείρηση να εµπορεύεται προϊόντα µε µνεία της βιολογικής µεθόδου παραγωγής στην 

επισήµανση και στη διαφήµιση, για περίοδο που θα συµφωνείται µε την αρµόδια αρχή του 

κράτους µέλους. Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 αναφέρει στοιχεία που αφορούν 

παρατυπίες ή παραβάσεις οι οποίες θίγουν τη βιολογική ιδιότητα ενός προϊόντος 

γνωστοποιούνται πάραυτα µεταξύ των σχετικών φορέων ελέγχου, αρχών ελέγχου, 

αρµόδιων αρχών και κρατών µελών και, εφόσον ενδείκνυται, στην Επιτροπή.  

 Ωστόσο  φαίνεται,  πώς έφτασε το πλήρωµα του χρόνου να ανανεωθεί η νοµοθεσία 

που διέπει τα βιολογικά τρόφιµα και τη  πιστοποίηση τους.  Οχτώ  χρόνια ,χωρίς νέο 
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κανονισµό είναι αρκετά, σε µία περίοδο που η τεχνολογία αναπτύσσεται  ραγδαία, και το 

οικονοµικό περιβάλλον στην Ευρώπη έχει υποστεί σηµαντικές  αλλαγές. ∆εν υπάρχουν 

κανονισµοί  για ηλεκτρονικό εµπόριο βιολογικών τροφίµων ή για το πώς να προβάλλεται 

το πιστοποιηµένο βιολογικό προϊόν στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης. Ακόµα καλό θα 

ήταν η  ελληνική νοµοθεσία για τα βιολογικά προϊόντα να λάβει περισσότερο υπόψη τις 

τοπικές και οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα µας. 

 

Πιστοποίηση βιολογικών τροφίµων  

 

Η πιστοποίηση των βιολογικών τροφίµων  και η  ετικέτα τη συνοδεύει,ουσιαστικά αποτε-

λούν  την ταυτότητα τους στην αγορά. Είναι θεµελιώδες για κάποιον βιολογικό παραγωγό, 

να πιστοποιεί τα προϊόντα του ώστε να µπορέσει να εκµεταλλευτεί τα εµπορικά 

πλεονεκτήµατα των βιολογικών προϊόντων που αναφέρονται. 

      

Εικόνα 1 το παλαιό σήµα  πιστοποίησης της Ε.Ε 

 

 

Εικόνα 2 το νέο  Σήµα της Ε.Ε πιστοποίησης  των βιολογικών τροφίµων   
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Υπάρχουν τέσσερις  τρόποι πιστοποίησης  προϊόντων στην  Ευρωπαϊκή Ένωση . Ο πρώτος 

είναι οι δηµόσιες υπηρεσίες πιστοποίησης που υπάρχουν σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ο δεύτερος είναι οι κατά τόπους ιδιωτικοί οργανισµοί πιστοποίησης που 

διαθέτουν τα δικά τους σήµατα. Ο τρίτος είναι η πανευρωπαϊκή επιτροπή πιστοποιήσεων 

βιολογικών προϊόντων που αναγνωρίζεται σε όλες τις χώρες τις Ε.Ε.  Ο τέταρτος τρόπος 

πιστοποίησης είναι το προϊόν από τρίτη χώρα να αναγνωριστεί από τον επίσηµο φορέα της 

Ε.Ε  για τις εισαγωγές. Οι  µεγαλύτερες εταιρίες πιστοποίησης τροφίµων  στην Ευρώπη  

είναι : η TUV, BioSuisse label  ,DEMETER  και στην Ελλάδα η ∆ΗΩ και η ΒιοΕλλάς ,η 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ, Η ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ,  η ΙΡΙΣ,  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

και άλλες. Συνολικά υπάρχουν 14 αναγνωρισµένοι και εγκεκριµένοι φορείς πιστοποίησης 

βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα.       

 Το κόστος βιολογικής πιστοποίησης, από εταιρία σε εταιρία, ποικίλλει. Συνήθως, 

υπάρχει µία  χαµηλή πάγια τιµή και στη συνέχεια ορίζεται τιµή ανά στρέµµα. Όσο πε-

ρισσότερα είναι τα στρέµµατα τόσο λιγότερο είναι το κόστος ελέγχου ανά στρέµµα. Μέχρι 

το 2009 δεν υπήρχε σήµα της Ε.Ε για πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και κάθε χώρα 

είχε το δικό της οργανισµό και το δικό της σήµα πιστοποίησης. Όταν καθιερώθηκε το 

σήµα πιστοποίησης της Ε.Ε, επηρέασε τη γερµανική αγορά βιολογικών τροφίµων, διότι οι 

καταναλωτές εκεί είχαν εξοικειωθεί µε το σήµα της Γερµανικής οµοσπονδιακής 

κυβέρνησης το οποίο θεωρούταν το εγκυρότερο και το αυστηρότερο. Επιπλέον, το γεγονός 

ότι το γερµανικό κράτος υποχρέωνε όλους τους παραγωγούς και εµπόρους βιολογικών 

προϊόντων που δραστηριοποιούνταν στην Γερµανία, να αναγράφουν στα προϊόντα τους  

την ένδειξη bio, είχε επιφέρει καλά αποτελέσµατα στις πωλήσεις των γερµανικών 

βιολογικών προϊόντων σε ολόκληρη την Ευρώπη  (Κουναλάκης 2009). Σύµφωνα µε την 

Ευρωπαϊκή επιτροπή ( Commision)   η βιολογικά πιστοποιηµένη παραγωγή έχει τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά για τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση εγγυάται.  

• H παραγωγή σέβεται τη φύση 

• Τα προϊόντα που παράγονται υποστηρίζουν  τις αρχές τις αειφορείας 

• Οι  καλλιεργητές ελέγχονται κάθε χρόνο από ειδικά σώµατα ελέγχου 

• ∆εν είναι γενετικά τροποποιηµένα 

• Υπάρχουν το λιγότερο δυνατό,  χηµικά λιπάσµατα φυτοφάρµακα ή αντιβιοτικά 

• Τα περισσότερα στοιχεία προέρχονται από το ίδιο το κτήµα που παράγει 

χρησιµοποιώντας  τις τοπικές  πηγές και τεχνογνωσία  
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• Οι φάρµες των ζώων παρέχουν σε αυτά   πρόσβαση στο καθαρό αέρα και 

συµπεριφορά  όπως πρέπει για την προαγωγή για της ευηµερίας τους.  

Κάθε εταιρία έχει τη δική της διαδικασία πιστοποίησης. Όλες βέβαια ακολουθούν κάποιες 

αρχές που από αυτές υπάρχουν µικρές αποκλείσεις. Σαν παράδειγµα θα πάρουµε τη 

διαδικασία πιστοποίησης που εφαρµόζει η ∆ΗΩ.      

 Αρχικά, υπογράφεται το σύµφωνο συνεργασίας µεταξύ της εταιρίας πιστοποίησης 

και του αιτούντος  τη πιστοποίηση. Έπειτα, λαµβάνονται οι κανόνες πιστοποίησης. Στη 

συνέχεια, τεκµηριώνεται το αίτηµα και εξετάζεται από την εταιρία. Ακολουθεί η επίσκεψη 

της επιτροπής πιστοποίησης. Η επιτροπή διενεργεί την επιθεώρηση Αρχικής Πιστο-

ποίησης, δυο σταδίων, σε διαφορετικές ηµεροµηνίες οι οποίες δύναται υπό προϋποθέσεις 

να είναι συνεχείς. Στόχος του πρώτου  σταδίου  είναι η αξιολόγηση της ετοιµότητας της 

επιχείρησής για την πιστοποίηση. Στόχος του δευτέρου  Σταδίου  είναι η αξιολόγηση της 

αποτελεσµατικότητας του υπό πιστοποίηση Συστήµατος ∆ιαχείρισης, εφόσον έχει 

ολοκληρωθεί επιτυχώς το 1ο Στάδιο. Στη συνέχεια, γίνεται η εισήγηση για την πιστο-

ποίηση και την εξέταση της πιστοποίησης. Σε περίπτωση που έχει προκύψει µη 

συµµόρφωση ως προς το πρότυπο, γίνεται συµφωνία για  τις  απαραίτητες διορθωτικές 

ενέργειες και το χρονικό πλαίσιο υλοποίησής τους προκειµένου να συνεχιστεί η διαδι-

κασία πιστοποίησης. Η τελική εισήγηση αξιολογείται από τη διεύθυνση πιστοποίησης της 

εταιρίας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της, χορηγείται το  Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης 

στο οποίο αναγράφεται η συµµόρφωση ως προς το πρότυπο και το πεδίο πιστοποίησης του 

συστήµατος διαχείρισης. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται έχουν ισχύ τριών ετών, υπό την 

προϋπόθεση τήρησης των προδιαγραφών του προτύπου πιστοποίησης, η οποία 

διαπιστώνεται κατά τις ετήσιες επιθεωρήσεις επιτήρησης. Μετά την πάροδο 3 ετών 

επισκέπτονται ξανά το χώρο επιτροπές ελέγχου,  για να ανανεώσουν τη πιστοποίηση των 

προϊόντων . Το παραπάνω  υλικό ελήφθη  από την ιστοσελίδα της ∆ΗΩ.   Βάση βέβαια 

του Ευρωπαϊκού κανονισµού 835 του 2007 ο  παραγωγός έχει υποχρέωση να δεχτεί τον  

έλεγχο για το κατά πόσο καλύπτει η παραγωγή του,  τις απαιτήσεις της βιολογικής 

πιστοποίησης  από όποια διαπιστευµένη  εταιρία ελέγχου τον επισκεφτεί.   

 Πολλοί παραγωγοί  βιολογικών τροφίµων, προτιµούν να µην λαµβάνουν ετικέτα 

πιστοποίησης λόγω της απαιτητικής  διαδικασίας που χρειάζεται για να την πάρουν  και 

του κόστους µε το οποίο επιβαρύνονται. Συγκεκριµένα βρέθηκε πως οι πολύ µικρού µεγέ-

θους παραγωγοί µε  τζίρο (5000 $) το χρόνο, πωλούν πιστοποιηµένα βιολογικά προϊόντα  

16% αναλογικά λιγότερο  από αυτούς που έχουν µεγάλο τζίρο> 250000$. Οι µικροί 
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παραγωγοί, τζίρο από 5000$ -50000$, πιστοποιούν κατά 12% λιγότερα προϊόντα 

αντίστοιχα. Παράλληλα και το µορφωτικό- εργασιακό επίπεδο των παραγωγών  παίζει 

ρόλο στη πιστοποίηση των βιολογικών τροφίµων,  καθώς κάθε πρόσθετο έτος εργασιακής 

εµπειρίας ή εκπαίδευσης αυξάνει το ποσοστό πιστοποιηµένων τροφίµων από 0.3% µέχρι 

1.10%. Γενικότερα  δίνονται κάποια κίνητρα από τα κράτη στους παραγωγούς βιολογικών 

τροφίµων για να  πιστοποιήσουν τα προϊόντα τους. Στις ΗΠΑ το κράτος συµµετέχει στις 

δαπάνες πιστοποίησης µέχρι το 75 % της δαπάνης  και  µέχρι  το ποσό των 750 δολαρίων  

το χρόνο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής δίνονται 

επιδοτήσεις στους παραγωγούς  που πιστοποιούν βιολογικά προϊόντα. Στην ίδια έρευνα 

βρέθηκε πως οι παραγωγοί οι οποίοι πίστευαν βαθιά  στην βιολογική παραγωγή, µετά την 

πιστοποίηση αύξησαν την απόδοση της σοδιάς τους κατά 13%. Αναφέρθηκε ως ένας 

επιπλέον ανασταλτικός παράγοντας, είναι η πολύπλοκη διαδικασία πιστοποίησης και η 

δυσκολία στη  συνεργασία κάποιων παραγωγών µε αυτούς που διενεργούν τους ελέγχους 

πιστοποίησης (Veldstra 2014 et al).          

 Έρευνα στο Ηνωµένο Βασίλειο, έδειξε πώς η αναγνωρισιµότητα των λογότυπων 

πιστοποίησης στο καταναλωτικό κοινό ήταν περιορισµένη. Πιθανότατα συσχετίζεται  µε 

το γεγονός πως στο Η.Β πολλά βιολογικά τρόφιµα πωλούνται ως ιδιωτικές ετικέτες των 

λιανοπουλητών  µε τα λογότυπα πιστοποίησης να µην βρίσκονται σε εµφανές σηµείο στη 

συσκευασία των τροφίµων. Το λογότυπο της Βρετανικής βιολογικής Ακαδηµίας σπόρων 

ήταν περισσότερο αναγνωρίσιµο από το λογότυπο της Ε.Ε. Οι περισσότεροι καταναλωτές 

δήλωναν άγνοια για την ύπαρξη πιστοποιητικών στα βιολογικά τρόφιµα και αρκετοί 

έδειξαν δυσπιστία για την αξιοπιστία αυτών. Από την άλλη πλευρά, οι καταναλωτές  που 

ήταν πιο ευαισθητοποιηµένοι στο θέµα της βιολογικής πιστοποίησης και αναγνώριζαν τις 

ετικέτες είχαν µεγαλύτερο WTP  για  αυτές  που είναι πιστοποιηµένες από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.          

 Υπάρχουν σηµαντικές ωφέλειες για τους παραγωγούς που εξασφαλίζουν βιολογική 

πιστοποίηση στα  προϊόντα τους. Έρευνα στη Κένυα πάνω  στα πιστοποιηµένα βιολογικά 

τρόφιµα από Ayuya  και συν (2015), έδειξε πως η πιστοποίηση του βιολογικού µελιού 

µειώνει την  φτώχια σε σχέση µε το µη πιστοποιηµένο βιολογικό. Ωστόσο, δεν φαίνεται να 

µειώνεται βραχυπρόθεσµα  η φτώχια των παραγωγών αυτών σε σχέση µε εκείνους που πα-

ράγουν συµβατικό µέλι. Μία αιτία αυτού κατά τον αναλυτή είναι η  πιο αποµακρυσµένη 

από τα αστικά κέντρα της Κένυας καλλιέργεια των βιολογικών τροφίµων. Στα ανώτερα 

κοινωνικά στρώµατα, βρέθηκε να αυξάνει σηµαντικά η πιθανότητα συµµετοχής σε 

πιστοποιηµένο βιολογικό σύστηµα καλλιέργειας. Άλλη έρευνα που έγινε στην Ουγκάντα 
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(Chiputwa et al 2015) συµπέρανε  πως η πιστοποίηση του προϊόντος ως βιολογικού, δεν  

είχε βελτιώσει την οικονοµική  του κατάσταση ενώ αντίθετα, η πιστοποίηση της  εταιρίας 

Fair Trade έδειξε πως µπορεί να αποµακρύνει τους παραγωγούς από τη φτώχια. Παρόλα 

αυτά  βρέθηκε πώς µακροπρόθεσµα η βιολογική καλλιέργεια και η πιστοποίηση της,  

βοηθούν τους καλλιεργητές να ξεφύγουν από τη φτώχια. Το καταναλωτικό κοινό, 

διαφοροποιεί την προτίµηση του στα βιολογικά προϊόντα ανάλογα και µε το φορέα 

πιστοποίησης. Για παράδειγµα, σύµφωνα µε  Stolz et al 2015, φάνηκε  πως  καταναλωτές 

στην Ελβετία,  έχουν µεγαλύτερο WTP σε προϊόντα µε πιστοποίηση της BioSuisse label, 

εταιρίας που έχει έδρα την Ελβετία, από τα προϊόντα µε πιστοποίηση Demeter.    

 Τα οφέλη από  την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων είναι πολλά και όχι  

αποκλειστικά οικονοµικά. Πολλοί παραγωγοί έχουν το µεράκι να αφήσουν µία καλή 

υστεροφηµία στον πληθυσµό   και να αναγνωρισθούν ως ποιοτικά τα  προϊόντα τους κάτι 

το οποίο το επιτυγχάνουν µε την πιστοποίηση των προϊόντων τους. Η βιολογική  

πιστοποίηση επιπλέον,  δηµιουργεί  ευκαιρίες για  µεσοπρόθεσµα οικονοµικά οφέλη τα 

οποία δεν µπορούν να υπολογιστούν  και αποσβαίνουν τα έξοδα  πιστοποίησης. Παράλλη-

λα η συµµετοχή στα προγράµµατα πιστοποίησης, αυξάνει την ασφάλεια της αγοράς το 

µερίδιο της αγοράς και τις δυνατότητες του µάρκετινγκ. Οι παραγωγοί σε πολλές 

περιπτώσεις, λαµβάνουν υψηλότερες τιµές για το προϊόν τους από τις εταιρίες η τους κα-

τάναλωτές σε σχέση µε τα µη  πιστοποιηµένα.     

 Ακόµα αυξάνεται µε σωστή διαχείριση, η ποσότητα και η ποιότητα του προϊόντος.  

Σταδιακά  οι τοπικές κυβερνήσεις, τα νοσοκοµεία  τα σχολεία, και εταιρίες προτιµούν να 

αγοράζουν πιστοποιηµένα, αγροτικά η από δάση βιολογικά τρόφιµα. Κάποια προ-

γράµµατα πιστοποίησης βιολογικής γεωργίας εξασφαλίζουν τις πωλήσεις των προϊόντων 

των βιολογικών παραγωγών διαµεσολαβούν ανάµεσα στον παραγωγό και τον λιανέµπορο 

βιολογικών τροφίµων (Metterson et al 2015). Άλλη έρευνα που διεξήχθη στη Χιλή, έδειξε 

πως οι καταναλωτές, είχαν διάθεση να δαπανήσουν 77  λεπτά του ευρώ (580 Χιλιανό 

πέσος) περισσότερα για µαρµελάδα που έχει βιολογική πιστοποίηση ποιότητας. Η 

µαρµελάδα στοιχίζει περίπου 150 χιλιανά πέσος το βαζάκι, οπότε οι καταναλωτές έδειξαν 

διάθεση  να πληρώσουν 39% επιπλέον  για τη βιολογική µαρµελάδα  (Padilla et al 2013). 

Συµπερασµατικά, η πιστοποίηση των βιολογικών τροφίµων ωφελεί σηµαντικά την 

προώθηση τους στο καταναλωτικό  κοινό και βελτιώνει µεσοπρόθεσµα την οικονοµική 

κατάσταση των παραγωγών παρόλο το σηµαντικό κόστος απόκτησης της βιολογικής 

πιστοποίησης σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι απαραίτητο να αυξηθούν οι πιστοποιηµένες 

βιολογικές µονάδες και  το κράτος να συµβάλλει σε αυτό, µέσω  παροχής  κινήτρων και 



35 

 

επιβραβεύσεων στους  παραγωγούς που πιστοποιούν τα προϊόντα τους. Η πιστοποίηση 

των βιολογικών τροφίµων είναι σηµαντικός υποστηρικτικός παράγοντας στην προσπάθεια 

να προωθηθούν αυτά όσο  περισσότερο γίνεται  στο γενικό πληθυσµού 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο
 ΩΦΕΛΗ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Επιδράσεις στην υγεία 

 

Όπως αναφέρθηκε  παραπάνω, το κυριότερο κίνητρο για  να προµηθευθεί  βιολογικά 

τρόφιµα ο καταναλωτής, είναι η βελτίωση –διατήρηση της υγείας του. Μέχρι το 2010 δεν 

είχε επιστηµονικά τεκµηριωθεί  η ωφέλεια της κατανάλωσης  των βιολογικών τροφίµων  

στον οργανισµό , σε σύγκριση µε τα τρόφιµα  συµβατικής καλλιέργειας.  Συγκεντρωτική  

εργασία  από Dangour και συν (2010), που περιλάµβανε 12 έρευνες, συµπέρανε πως  η 

πρόσληψη των βιολογικών τροφίµων δεν βρέθηκε να  ωφελεί σηµαντικά την υγεία του 

γενικού πληθυσµού. Εξαίρεση, ήταν η κατανάλωση βιολογικών γαλακτοκοµικών  από 

παιδιά,  που συνέβαλε στη µικρότερη συχνότητα εκζέµατος και δερµατικών παθήσεων.   

 Από τις πρώτες έρευνες συσχέτισης της κατανάλωσης  των βιολογικών τροφίµων  

µε οφέλη στην υγεία του γενικού πληθυσµού, έγινε  από (Kumerlling et al 2007). Η 

συγκεκριµένη έρευνα ανίχνευσε σηµαντικά στατιστική σχέση µεταξύ αποκλειστικής κατά-

νάλωσης βιολογικών τροφίµων  και µειωµένης εµφάνισης ατοπικής νόσου  (ασθένεια που 

παρου-σιάζει εκζέµατα αλλεργικό άσθµα ή αλλεργική ρινίτιδα  στα παιδιά). Aπό τότε 

έγιναν εκατοντάδες έρευνες που κάποιες από αυτές έδειξαν αξιοσηµείωτα αποτελέσµατα. 

Γενικά, είναι λίγες οι έρευνες που συγκρίνουν  την  ωφέλεια της κατανάλωσης  των 

βιολογικών τροφίµων σε σχέση µε τα συµβατικά, ως προς στην υγεία του γενικού 

πληθυσµού. Θετικό είναι το γεγονός πως αυξάνονται οι συγκριτικές  µελέτες και οι 

µελέτες παρατήρησης, που αντιπαραβάλλουν άµεσα  βιολογική µε τη  συµβατική 

καλλιέργεια. Με αυτό τον τρόπο θα  µπορέσουν σύντοµα να εξαχθούν  ασφαλέστερα 

συµπερά-σµατα για την επίδραση που έχουν τα τρόφιµα βιολογικής καλλιέργειας στην 

υγεία του γενικού πληθυσµού σε σύγκριση µε τα συµβατικής.     

 Υπάρχουν ελάχιστες διαφορές µεταξύ τους,  οι οποίες όµως ήταν αρκετά δύσκολο 

να αναδειχτούν λόγω περιορισµών και προβληµάτων   που υπήρχαν στις έρευνες που είχαν 

πραγµατοποιηθεί (Joel Forman, et al 2012). Σε  έρευνα που συνεργάστηκαν µελετητές από 

τη Νότια Κορέα και από το Ισραήλ (Park et al 2012) φάνηκε  πώς τα βιολογικά και τα 
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συµβατικής καλλιέργειας  ακτινίδια, είχαν παρόµοιες τιµές σε πολυφαινόλες και σε 

αντιοξειδωτικά µε αυτά της συµβατικής µορφής παραγωγής. Παρουσίασαν όµως, 

σηµαντικές διαφορές µορφολογικά ως προς  την  εγκάρσια διατοµή. Τα αποτελέσµατα 

αυτά βρίσκονται  σε συσχέτιση µε αποτελέσµατα άλλων ερευνών τα οποία δείχνουν 

παρόµοιες ή και ελάχιστα ανώτερες τιµές σε πολυφαινόλες και σε αντιοξειδωτικά στα 

βιολογικής καλλιέργειας φρούτα από τα συµβατικής. ∆ιαφορετικό αποτέλεσµα, 

διαµορφώθηκε σε άλλη έρευνα, η οποία βρήκε στα µήλα golden βιολογικής καλλιέργειας, 

πολύ υψηλότερες τιµές πολυφαινoλών και των αντιοξειδωτικών σε σχέση µε τα 

συµβατικής καλλιέργειας (Strake et al 2011).      

 Μία επιπλέον  εργασία παρουσίασης  των µελετών που είχαν  δηµοσιευτεί  µέχρι 

τότε,  αναφέρει το συµπέρασµα  πως οι βιολογικές ποικιλίες παρέχουν σε κάποια τρόφιµα 

σηµαντικά υψηλότερα επίπεδα σιδήρου, βιταµίνηςc, φωσφόρου, από τα συµβατικής  

καλλιέργειας (Crinion 2010). Μία επισκόπηση των ερευνών που έγιναν από το 2008 µέχρι 

το 2011 από (Hubert et al2011)  δείχνει πως στις περισσότερες έρευνες  στα βιολογικής 

καλλιέργειας  τρόφιµα, υπάρχει αυξηµένη  περιεκτικότητα σε βιταµίνη c. Παρ‘ όλες  αυτές 

τις µελέτες δεν έχει  εξακριβωθεί  πως  τα βιολογικά τρόφιµα συµβάλλουν σηµαντικά στην 

αύξηση πρόσληψης ή απορρόφησης  βιταµινών και ιχνοστοιχείων  σε σχέση µε τα τρόφιµα  

συµβατικής καλλιέργειας. Η µεγάλη διαφοροποίηση στα συµπεράσµατα και στα απο-

τελέσµατα των ερευνών οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, όπως στο στάδιο ανάπτυξης 

του φυτού , στην ηλικία του, στις καιρικές συνθήκες, στη κατάσταση της σοδιάς και άλλα. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αδυναµία να γίνει συγκεκριµένο το συµπέρασµα για κάποια  

δεδοµένα στην επίδραση των βιολογικών προϊόντων στην υγεία του πληθυσµού. ∆ύο 

έρευνες  διεξήχθησαν in vivo  (σε έµβιο οργανισµό). Η µία ήταν σε ποντίκια τα οποία τρε-

φόταν αποκλειστικά µε βιολογικά προϊόντα. Έδειξαν µία αύξηση στον αριθµό των προ-

λεµφοκυττάρων. Σε άλλη έρευνα, κοτόπουλα που τρέφονταν αποκλειστικά µε βιολογικές 

τροφές είχαν αισθητά χαµηλότερο  βάρος σε σχέση µε τα άλλα  (Castellini 2002).  Άλλη 

έρευνα συµπέρανε  πως οι τροφές που δίνονται στα κοτόπουλα µαζικής µη βιολογικής 

παραγωγής επηρεάζουν το γενότυπο τους Meluzzi et al 2010.    

 Κάποιες  µελέτες έχουν δείξει, πως υπάρχει   ελαφριά  αντιοξειδωτική δράση των 

βιολογικών τροφίµων και στο ότι συµβάλουν αυτά  στη  µη συσσώρευση τοξικών ουσιών 

η ποία ευθύνεται για δηµιουργία καρκίνων. Έχει βέβαια αποδειχθεί η επιβάρυνση  στην 

υγεία των γεωργών µε τη  χρήση φυτοφαρµάκων και χηµικών πρόσθετων στα γεωργικά 

προϊόντα. Έρευνα (Everett  et al 1992)  που έχει ιστορική σηµασία πλέον, έδειξε αυξηµένη 

πιθανότητα εµφάνισης λεµφώµατος σε άντρες αγρότες που χρησιµοποιούν φυτοφάρµακα  
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στις Η.Π.Α στις πολιτείες Minnesota και Iowa. Κάποια από τα συµπεράσµατα που βγήκαν, 

µπορούν να θεωρηθούν έγκυρα όπως για παράδειγµα, η µείωση της περιεκτικότητας σε 

βιταµίνης c των λαχανικών όσο προστίθενται ανόργανα λιπάσµατα. Οι περισσότερες 

έρευνες έδειξαν αυξηµένη περιεκτικότητα σε βιταµίνη c στα βιολογικά τρόφιµα σε σχέση 

µε τα συµβατικής καλλιέργειας. Ακόµα, τα βιολογικής καλλιέργειας λαχανικά περιείχαν 

λιγότερους υδατάνθρακες, ενώ άλλες µελέτες δεν δείχνουν αξιοσηµείωτη διαφορά στη 

σύσταση των  λαχανικών συµβατικής και βιολογικής καλλιέργειας (Curl etal 2011)  

 Συσχετίστηκαν ακόµα, µε  περιπτώσεις δηλητηριάσεων που προκάλεσαν ακόµα 

και θανάτους, µέσω µακροχρόνιας και χαµηλής  δοσολογίας, ποσοτήτων τοξικών στον 

οργανισµό. Υπήρξε η υπόθεση, χωρίς να έχει ακόµα αποδειχτεί επιστηµονικά από  έρευ-

νες, πώς η εισαγωγή πρόσθετων ορµονών στα κρέατα προς βρώση προκαλεί νωρίτερα 

εµφάνιση της εφηβείας, και αύξηση του κινδύνου εµφάνισης του καρκίνου του µαστού 

στις γυναίκες (Garfinkel 2012, Troisi et al 2014). Ακόµα, έχει παρουσιαστεί  συσχέτιση  

µεταξύ της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος στις µαθήτριες λυκείου και στην ανάπτυξη 

καρκίνου του µαστού στη µετέπειτα ζωή. Μία έρευνα σε διάστηµα επτά ετών 39.268  

γυναικών πριν την εµµηνόπαυση µεταξύ 33 και 53 ετών που δείχνει αυτή τη συσχέτιση  

(Bradbury et al 2014). Εξάγεται το συµπέρασµα πώς η απουσία των  νιτρωδών στις τροφές  

έχει σηµαντικό ρόλο στην πρόληψη του καρκίνου, αλλά και των  παθήσεων τροφικής  δυ-

σανεξίας  (Huber et al 2013) Είναι ενδεικτικό, πώς τα περισσότερα από τα προϊόντα που 

είναι ύποπτα  τοξικότητας στα συµβατικής καλλιέργειας είναι  φρούτα και λαχανικά( µήλο 

αχλάδι ροδάκινο φράουλά κλπ). Αυτό οφείλεται σε µεγάλο ποσοστό στην εκτεταµένη 

χρήση παρασιτοκτόνων φυτοφαρµάκων. Ακόµα φανερώνεται χαµηλότερη συγκέντρωση 

νιτρωδών στα βιολογικής καλλιέργειας λαχανικά σε σχέση µε τα συµβατικής καλλιέργειας 

(Williams et al 2002) Η αυξηµένη συγκέντρωση νιτρωδών έχει συσχετιστεί µε αυξηµένη 

πιθανότητα εµφάνισης καρκίνου του γαστρεντερικού σωλήνα  ενώ στα  παιδιά συσχε-

τίζεται µε εµφάνιση µεθαιµογλοβιναιµίας.       

 Κάποιες µελέτες, υποστηρίζουν πως δεν παρουσιάζει διατροφικό πλεονέκτηµα το 

γάλα  βιολογικής παραγωγής  σε σχέση µε το γάλα συµβατικής. Μία  µελέτη που διεξήχθη 

στη Λάρισα, είχε ως ερευνητικό αντικείµενο τη συγκέντρωση αφαλατοξίνης στο γάλα 

Malissiovas et al 2013. δείγµα 39 γαλακτοπαραγωγών έδειξε πως δεν υπάρχει χαµηλότερη 

συγκέντρωση αφαλατοξίνης Μ1 στο βιολογικό γάλα σε σχέση µε το συµβατικό. Υπάρχουν 

βέβαια πέρα από τον τύπο οργάνωσης της παραγωγής και άλλοι παράγοντες που επηρε-

άζουν τη συγκέντρωση αφαλατοξίνης. Μία έρευνα που δηµοσιεύθηκε στην Αγγλία το 

2012 σε δείγµα 192 ατόµων, (Bath et al 2012)  έδειξε πως στο γάλα  βιολογικής καλλι-



38 

 

έργειας περιέχεται κατά 42.1% λιγότερη περιεκτικότητα σε  ιώδιο από τα  αντίστοιχα  

συµβατικής καλλιέργειας. Ο ερευνητής συστήνει, τα άτοµα που επιλέγουν βιολογικό γάλα, 

να προσέχουν την πρόσληψη ιωδίου η οποία, για να είναι στην κατάλληλη τιµή στον 

οργανισµό, ίσως  χρειαστεί χορήγηση συµπληρωµάτων διατροφής. Στην Ελλάδα λόγω της 

πανταχού παρούσας  θάλασσας,  δεν υπάρχει έλλειψη του στοιχείου  ιωδίου στο γενικό 

πληθυσµό. Η µειωµένη συγκέντρωση ιωδίου στον οργανισµό, είναι υπεύθυνη για καρκι-

νογενέσεις  στο µαστό και   στο στοµάχι.      

 Άλλες έρευνες έχουν συµπεράνει, πώς το βιολογικό γάλα έχει υψηλότερες συγκε-

ντρώσεις σε αντιοξειδωτικά και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (Tober et al 2016).. Βέβαια 

πρέπει να αναφερθεί πώς η σύσταση του γάλακτος, καθορίζεται   σηµαντικά από  την 

διατροφή των αγελάδων. Επιπροσθέτως, οι κλιµατικές συνθήκες, επηρεάζουν την ποιο-

τητα του γάλακτος  καθώς το χειµώνα οι αγελάδες  σιτίζονται σε κλειστούς χώρους ενώ 

την άνοιξη και το καλοκαίρι σε ανοιχτούς. Από την άλλη πλευρά, µελέτη  στο Ηνωµένο 

βασίλειο, από  (Butler et al 2011 που διεξάχθηκε  στη βορειοδυτική Αγγλία στις µονάδες 

µεταποίησης γάλακτος, επιβεβαίωσε τα αποτελέσµατα που υπήρχαν στο γάλα στο στάδιο 

της φάρµας δείχνοντας υψηλότερη συγκέντρωση των  διατροφικά επιθυµητών ω3 και ω6  

λιπαρών οξέων  στο γάλα από βιολογικής παραγωγής συστήµατα σε σχέση µε το γάλα από 

συµβατική παραγωγή. Υπάρχει βέβαια, κάποια διαφοροποίηση στις τιµές από χειµώνα σε 

καλοκαίρι στις βιολογικές  φάρµες. Το γάλα περιέχει γενικά ίδια συστατικά και βιταµίνες, 

είτε όταν µεγαλώνει η αγελάδα µε βιολογικές τροφές, είτε όχι. Οι ορµόνες εστραδιόλη και 

προγεστερόνη βρέθηκαν σε υψηλότερη περιεκτικότητα σε γάλα, είτε ελεύθερο gh 

ορµονών, είτε σε βιολογικό  σε σχέση µε τα συµβατικά. Η ορµόνη  δίνεται ενέσιµα στις 

αγελάδες και  συµβάλλει στην αύξηση παραγωγής γάλακτος κατά 15% Αυτές οι µελέτες 

επαληθεύουν εν µέρει άλλες έρευνες που έδειξαν πώς έχουν µειωθεί οι ποσότητες των 

συµβατικών λαχανικών σε φώσφορο µαγνήσιο ασκορβικό οξύ και σίδηρο σε σχέση µε τα 

προηγούµενα 50 χρόνια.         

 Μελέτη που συγκρίνει τις συγκεντρώσεις φυτοφαρµάκων, στο γάλα έγινε στην 

Κανάριες νήσους από (Luzardo  etal 2012) και δείχνει πώς και το γάλα που παράγεται από 

που εταιρίες που προσανατολίζονται στη βιολογική καλλιέργεια  περιέχει φυτοφάρµακα 

µέσα στα επιτρεπόµενα πλαίσια. Παρόλα αυτά ,ενώ το γάλα από εταιρίες που παράγουν 

γάλα συµβατικής καλλιέργειας είχε µεγαλύτερη συγκέντρωση οργανοχλωριοµένων 

(χηµική σύσταση πολλών φυτοφαρµάκων ) , από αυτό   εταιριών  που παράγουν βιολογικό 

γάλα, περιείχε µεγαλύτερη συγκέντρωση σε πολυχλωροδιφαινόλες. Άλλες έρευνες, έδει-

ξαν πως περιέχεται  υψηλότερη συγκέντρωση φαινολών στα βιολογικής καλλιέργειας τρό-
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φιµα σε σχέση µε τα αντίστοιχα συµβατικά. Οι φαινόλες, συσχετίζονται µε αντιοξειδωτική 

και αντικαρκινική  δράση.  Έρευνα του (Lairon et al 2008),  διαπίστωσε πως τα βιολογικά 

λαχανικά έχουν 21% περισσότερο σίδηρο και 29% περισσότερο µαγνήσιο, 27% 

περισσότερο ασκορβικό οξύ και 13.6% περισσότερο φώσφορο από τα συµβατικής 

καλλιέργειας. Σε πολλές έρευνες  διαπιστώθηκε πώς το ασκορβικό οξύ είναι η ουσία που 

έχει βρεθεί σε υψηλότερες  ποσότητες στα βιολογικά φρούτα και λαχανικά. ∆εν έχει 

ακόµα δηµοσιευθεί έγκυρη  έρευνα που να  αποδεικνύει  την συσχέτιση κατανάλωσης 

βιολογικών τροφίµων στη πρόληψη ή  καταπολέµηση της  παχυσαρκίας.    

 Από την άλλη πλευρά  υπάρχει  έρευνα που δείχνει βελτίωση του λιπιδαιµικού 

προφίλ  στα παχύσαρκα άτοµα. Τα αποτελέσµατα µας απόδειξαν  πώς η υιοθέτηση  της 

Ιταλικής Μεσογειακής  Βιολογικής ∆ιατροφής σύµφωνα µε τις διατροφικές   οδηγίες του 

Nicotera έχει συσχετισθεί µε κάποια πλεονεκτήµατα σε υγιή υπέρβαρα και παχύσαρκα 

υποκείµενα και στην χρόνια νεφρική  ασθένεια. Έρευνα που έγινε στην Ιταλία (de Lorenzo 

etal 2009).Το αποτέλεσµα της παρέµβασης της Ιταλικής Μεσογειακής Βιολογικής 

∆ιατροφής, συσχετίστηκε µε σηµαντικές αλλαγές στη σύσταση του σώµατος σε όλους 

τους εξεταζόµενους παρόλο που δεν επήλθε καµία αλλαγή στην ενεργειακή τους  

πρόσληψη, και στα επίπεδα φυσικής άσκησης. Συγκεκριµένα η εφαρµογή της δίαιτας συν-

δέθηκε µε  µείωση της λιπώδους µάζας. Επιπλέον έχουµε µία σηµαντική αύξηση του 

ποσοστού µυϊκής µάζας lean body mass) κάτι που παρατηρήθηκε εξίσου στα υγιή και στα 

ασθενή  άτοµα. Αυτό πιθανώς να  οφείλεται  στην αλλαγή  στην αναλογία του νερού και 

ενδοκυτταρικά και εξωκυτταρικά.       

 Σύµφωνα µε έρευνα που έγινε στην Αµερική σε µικρό δείγµα εξεταζόµενων, συ-

µπέρανε πως  η διατροφή µε βιολογικά τρόφιµα έχει συσχετισθεί µε µειωµένες τιµές 

επιβαρυντικών µεταβολιτών στους δείκτες ουρίας των παιδιών, (Bradman etal 2015). 

Συµπληρωµατική έρευνα χρειάζεται για να επιβεβαιωθεί κατά πόσο υπάρχει σχετική 

διαφοροποίηση µεταξύ της διατροφικής και µη διατροφικής έκθεσης των παιδιών στα 

φυτοφάρµακα και για  να διευκρινιστεί η αναλογία της ουρικής µεταβολικής απέκκρισης  

Οι µεταβολίτες των οργανοφωσφατάσεων βρέθηκαν να υπάρχουν σε µειωµένα επίπεδα 

στην ουρία  ενηλίκων  µετά από µία εβδοµάδα  διατροφής αυτών,  µε βιολογικά τρόφιµα . 

Αυτό το αποτέλεσµα  δείχνει πώς υπάρχει αυξηµένη  έκθεση του γενικού πληθυσµού   στα 

ΟΦ  φυτοφάρµακα τα οποία, περιέχονται στα συµβατικής καλλιέργειας τρόφιµα και µέρη 

τους απορροφούνται   από  ανθρώπινο οργανισµό µέσω της διατροφής.       

 Η κατανάλωση βιολογικών τροφίµων µειώνει αυτή την έκθεση γύρω στο 90%  

καταλήγει  η έρευνα. Τα συγκεκριµένα αποτελέσµατα, έρχονται  να προστεθούν στα  
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ευρήµατα προηγούµενων ερευνών σε παιδιά που αποδεικνύουν  την µείωση της συγκέ-

ντρωσης των ΟΦ µεταβολιτών στην ουρία  µε την κατανάλωση βιολογικών τροφίµων 

Oates 2014.  Μία διαφορετική  µελέτη στο ίδιο αντικείµενο, σηµειώνει πως σε έρευνα  που 

έγινε σε 23 παιδιά σχολικής ηλικίας, η µέση συγκέντρωση των αναβολιτών, βλαβερών 

µεταβολιτών στην ουρία, µειώθηκε σε επίπεδα αβλαβή αµέσως µετά την εισαγωγή 

διατροφής µε βιολογικά προϊόντα. Επιπλέον, παρέµειναν µη ανιχνεύσιµοι στην ουρία  

µέχρι την επανεισαγωγή τροφίµων συµβατικής καλλιέργειας. Βέβαια η ανίχνευση των 

µεταβολιτών αυτών  δεν ήταν τόσο συχνοί ούτος ώστε να θεωρούνται στατιστικά 

σηµαντικοί. Εν κατακλείδι, σηµειώνει η έρευνα  µπορεί να αποδειχτεί  πως η δίαιτα µε 

βιολογικά τρόφιµα,  παρέχει άµεση προστατευτική δράση  ενάντια στην έκθεση τοξικών 

ενώσεων που βρίσκονται στα φυτοφάρµακα (Lu 2006).     

 Άλλη  έρευνα  απέδειξε,  πώς η έκθεση των αγροτών σε  φωσφατικά   φυτοφάρ-

µακα   είχε ως αποτέλεσµα την παραγωγή ελεύθερων ριζών και οξειδωτικού στρες στον 

οργανισµό τους.  (Azami etal 2012). Ωστόσο,  στην έρευνα σηµειώθηκε πως οι αγρότες 

δεν λάµβαναν τα απαραίτητα µέτρα προφύλαξης όπως µάσκες, γάντια µακριές µπότες και 

λοιπά προστατευτικά µέσα. Τα βιολογικά προϊόντα όπως είναι φυσικό, περιέχουν λιγότερα 

η και καθόλου φυτοφάρµακα σε σχέση µε τα συµβατικής καλλιέργειας και έτσι µειώνουν 

την έκθεση του οργανισµού σε αυτά τα στοιχεία. Αυτή, είναι και η ωφέλεια που 

επαληθεύεται περισσότερο από τη διεθνή βιβλιογραφία και αυτή που επηρεάζει περι-

σσότερο το καταναλωτικό κοινό για να προµηθευτεί τα βιολογικά τρόφιµα Παραµένει 

αβέβαιο, σε σχέση µε το κατά πόσο  υπάρχει µε τη µείωση αυτή διαπιστωµένη  κλινική 

ωφέλεια (Forman et al 2012)          

 Έρευνα  σε τεράστιο δείγµα 56.421 ατόµων, συσχέτισε  4 οργανοφωσφατικά φυτο-

φάρµακα, µε σηµαντική αύξηση στον κίνδυνο πρόκλησης επιθετικής µορφής καρκίνου του 

προστάτη. Περεταίρω παρατηρήθηκε µία συνολική αύξηση στη πρόκληση καρκίνου του 

προστάτη, που συσχετίζεται µε την έκθεση, σε οργανοφωσφατικά φυτοφάρµακα, σε άτοµα 

µε οικογενειακό ιστορικό καρκίνου προστάτη. Ακόµα έχουν καταγραφεί περιπτώσεις 

άµεσης δηλητηρίασης από κατανάλωση τροφίµων µε υψηλή δοσολογία  φυτοφάρµακων. 

Άλλη έρευνα, ( Borges Khayat  2012), που διεξάχθηκε στη Βραζιλία  σε δείγµα 73 

ατόµων, έδειξε πως η αυξηµένη έκθεση σε φυτοφάρµακα προκαλεί βλάβη στο DNA 

(δεσοξυριβονουκλεϊκό οξύ) και  µείωση των µικρονουκλιδίων. Ακόµα υπάρχουν  έρευνες 

που ενισχύουν την ένδειξη πως στα βιολογικά τρόφιµα, υπάρχουν µεγαλύτερες ποσότητες 

σε αντιοξειδωτικά από ότι στα συµβατικής καλλιέργειας τρόφιµα.  βρέθηκε µε  στατιστική 

σηµαντικότητα υψηλότερη ποσότητα  σε φώσφορο στα βιολογικής καλλιέργειας τρόφιµα. 
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Βέβαια κλινική σηµαντικότητα δεν υπάρχει σε αυτό το εύρηµα καθώς το έλλειµµα 

φωσφόρου στον οργανισµό, υπάρχει µόνο σε περιπτώσεις λιµοκτονίας. Βρέθηκε χωρίς 

στατιστική σηµαντικότητα, υψηλότερη περιεκτικότητα σε βιταµίνη c, ω3 λιπαρά οξέα, στο 

βιολογικό γάλα και στα βιολογικά πουλερικά. Επιπλέον βρέθηκαν κατά 33%  λιγότερες 

πιθανότητες για πρόκληση µόλυνσης από διατροφή µε βιολογικά τρόφιµα. Αυτό το 

εύρηµα βέβαια για να θεωρηθεί κλινικά σηµαντικό θα πρέπει να γίνει περιορισµός πολλών 

εξωγενών  παραγόντων .             

  Μελέτη που πραγµατοποιήθηκε  στη Βραζιλία, έδειξε µεγαλύτερη συγκέντρωση 

αντιοξειδωτικών στοιχείων στα βιολογικά µπρόκολα σε σύγκριση µε τα συµβατικής 

καλλιέργειας  69.35% και  60.31 % στις λαχανίδες µε βάση την αντίδραση τους σε βρασµό 

δεκαπέντε λεπτών. ( Ferreira et al 2015).Το αποτέλεσµα αυτό επιβεβαιώνει την υπόθεση, 

πως  υπάρχουν περισσότερες αντιοξειδωτικές ουσίες στα βιολογικά λαχανικά καθώς δεν 

υφίστανται την επίδραση από την προσθήκη χηµικών  όπως φυτοφάρµακα βελτιωτικά και 

άλλα. ∆ιακρίνονται αρκετών ειδών φυτοπροστατευτικά εκ των οποίων, τα περισσότερα 

ενέχουν κίνδυνο σύνδεσής τους µε  κάποια πάθηση ή ασθένεια. Έρευνα, ης Watts 2012, 

µεταξύ πολλών άλλων, ανέφερε πως η έκθεση του πληθυσµού στα φυτοφάρµακα ενέχει  

κίνδυνο πολλών και ποικίλλων παθήσεων που προσβάλλουν όλο το σώµα. Συγκεκριµένα 

παρουσιάζονται ισχυρά στοιχεία για το πώς συνδέονται τα φυτοφάρµακα µε  πρόκληση 

καρκίνου εγκεφάλου και λευχαιµίας στα παιδιά. Η συγκεκριµένη ερευνήτρια  έχει δηµο-

σιεύσει πολλές εργασίες για τις πιθανές βλάβες που εγκυµονεί η συσσώρευση των 

φυτοφαρµάκων στον οργανισµό.          

 Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις, πως συνδέονται τα φυτοφάρµακα και µε πρόκλη-

ση άλλων ασθενειών  όπως για το σάρκωµα του Ewing. Υπάρχουν περιπτώσεις εµφάνισης 

καρκινογεννέσεων, που προσβάλλουν ενήλικες και συνδέονται µε έκθεση σε φυτοφάρµα-

κα και περιλαµβάνουν καρκίνο µαστού, λάρυγγα εντέρου, προστάτη, εγκεφάλου στοµάχου  

παγκρέατος λευχαιµίας και όρχεων. Από αυτούς ο καρκίνος γεννητικών οργάνων (όρχεων 

µαστού και προστάτη) συνδέεται µε την προσθήκη ορµονών στις τροφές. Επιδρούν  ακόµα 

στην αναπαραγωγική ικανότητα των ανδρών και γυναικών. (Hundekari et al 2013). 

Μεγάλη επιδηµιολογική έρευνα στις ΗΠΑ στις Πολιτείες Αιόβα και  Βόρεια Καρολίνα µε 

ενσωµατωµένο δείγµα 89655 αγροτών που ψεκάζουν µε φυτοφάρµακα, και των οικογε-

νειών τους, έδειξε  µείωση  στο συνολικό δείκτη της θνητότητας από καρκίνο. Σηµειώθηκε 

αύξηση των κρουσµάτων  στα  µελανώµατα,   στους καρκίνους  του πεπτικού συστήµατος, 

του προστάτη των νεφρών, και του εγκεφάλου. Ανάµεσα στις γυναίκες αυξήθηκε η 

εµφάνιση του  καρκίνου των ωοθηκών. Κάποιες πρόσφατες µελέτες έδειξαν πως έκθεση 
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γυναικών σε ζιζανιοκτόνα συσχετίστηκε µε περιστατικά αυθόρµητων εκτρώσεων, 

αποβολών και στειρότητας. Τα παράγωγα των φυτοφαρµάκων µεταφέρονται  από τα 

τρόφιµα στον οργανισµό, µέσω της τροφής µε τον εξής τρόπο. O γαστροισοφαγικός 

σωλήνας απορροφά τα παράγωγα φαινοξέως, αυξάνοντας την πιθανότητα πρόκλησης 

καρκινογενέσεων σε αυτό το όργανο, όπως και στους πνεύµονες σε µικρότερη ποσότητα. 

 Αλλες συνέπειες απορρόφησης των φυτοφαρµάκων, είναι η εµφάνιση αυτισµού 

και µειωµένου IQ παιδιά. Ειδικότερα τα οργανοχλωριωµένα φυτοφάρµακα, φαίνεται να 

προ-καλούν αύξηση βάρους µέσω της αλληλεπίδρασης µε τον µηχανισµό που παίζει ρόλο 

στον έλεγχο του βάρους. Τα φυτοφάρµακα φαίνεται να παρεµποδίζουν την δράση 

ορµονών, που επιδρούν στον έλεγχο του βάρους, του θυρεοειδούς, των κατεχολαµινών, 

των ορµονών των φύλων όπως  των  οιστρογόνων, και της τεστοστερόνης, των 

κορτικοστεροειδών, της ινσουλίνης, της αυξητικής ορµόνης και της λεπτίνης, (Bradbury 

etal 2014). Τα οργα-νοχλωριοµένα  και  πολλά από τα  οργανοφωσφατικά  φυτοφάρµακα 

έχουν καταργηθεί διότι µπορούν να δράσουν µέσω νευροτοξικών µηχανισµών  που είναι 

σχετικοί µε τον άνθρωπο. Τα αποτελέσµατα αυτών µπορεί να ποικίλλουν από µέτρια 

διανοητική δυσλειτουργία, µέχρι διαταραχές στη διάθεση, πρόκληση  νευροπάθειας  και 

ψυχολογικών δυσφοριών που φτάνουν στο σηµείο της αυτοκτονίας (Wesseling et al 2010). 

Υπάρχουν στοιχεία σύνδεσης  µεταξύ της χρόνιας έκθεσης σε φυτοφάρµακα και 

νευρογεννετικών ασθενειών οι οποίες περιλαµβάνουν σύγχυση, νόσο Αλτσχάιµερ, 

Πάρκινσον σύνδροµο Γκέρινγκ και διάφορες άλλες σκληρώσεις.     

 Πολλά φυτοφάρµακα περιέχουν κάδµιο το οποίο ενοχοποιείται για κακώσεις των 

οστών.  Σε 439 εκατοµµύρια ευρώ αποτιµάται  το κόστος από τη βλάβη που προκαλείται 

στα οστά λόγω του καδµίου που περνά στον ανθρώπινο οργανισµό µέσω των τροφών ( 

Magner et al 2012). Ακόµα, υπάρχει σχετική αβεβαιότητα για την ποσότητα της βλάβης 

που προκαλούν στον ανθρώπινο οργανισµό τα φυτοφάρµακα, καθώς υπάρχει  υποεκτί-

µηση των συµβάντων και  είναι δύσκολο να διαπιστωθεί η πραγµατική έκταση της βλάβης 

που προκαλούν στον γενικό πληθυσµό (Mie et al 2015).  Σηµειώνεται στην ίδια έρευνα, 

πως έχει παρατηρηθεί µειωµένη πρόσληψη  των παιδιών  σε  ω3 λιπαρών οξέα. Το να γίνει 

αλλαγή στη διατροφή των νηπίων ενέχει δυσκολίες, γιατί δεν υπακούν συχνά στις 

διατροφικές συµβουλές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αύξηση της πρόσληψης των ω3 

λιπαρών οξέων µπορεί να γίνει µέσω της επιλογής βιολογικών τροφίµων  και αυτή µπορεί 

να είναι µία σηµαντική συνει-σφορά στο να γίνει µία διατροφή υγιεινή. Έρευνα που έγινε 

στη Νορβηγία  από Torques etal το 2013, έδειξε µειωµένη πιθανότητα εκλαµψίας στις 

έγκυες γυναίκας που κατανάλωναν βιολογικά τρόφιµα. Αυτό το εύρηµα, πιθανώς συνδέ-
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εται µε την απουσία των φυτοφαρµάκων  από τα βιολογικά τρόφιµα.   

 Άλλη έρευνα, συµπέρανε πως όσοι καταναλώνουν βιολογικά τρόφιµα έχουν γενικά 

καλύτερη υγεία σε σύγκριση, µε αυτούς που καταναλώνουν συµβατικά. Από αυτό το 

αποτέλεσµα  δεν εξάγεται  το συµπέρασµα  ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι πιο υγιεινά. 

Πιθανώς  οι καταναλωτές βιολογικών τροφίµων  έχουν ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής καθώς 

κατάνάλωναν περισσότερα φρούτα και λαχανικά και λιγότερο κρέας, ελαφρά ποτά και 

σάλτσες. Έδειξαν µικρότερα επίπεδα παχυσαρκίας και συχνότερη  φυσική δραστηριότητα. 

Μεγάλη διαφορά σε αυτή την έρευνα, υπήρξε µεταξύ των γυναικών που κατανάλωναν 

βιολογικά προϊόντα σε σχέση µε αυτές που δεν κατανάλωναν. Η έρευνα διεξάχθηκε σε 

δείγµα 13074 ατόµων από 18 ως 80 ετών στη Γερµανία από Waltz etal 2015. Γυναίκες που 

κατανάλωναν ένα οποιοδήποτε βιολογικό τρόφιµο κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης,  

ήταν λιγότερο πιθανό να γεννήσουν  αγόρι  µε υποσπαδίαση  (κρυψορχία ) από ότι οι 

γυναίκες που κατανάλωναν σπάνια ή ποτέ  βιολογικά τρόφιµα (Βrantsæter  et al 2014). 

Στοιχεία υποδεικνύουν πως από την έκθεση στα φυτοφάρµακα εξαρτάται από το  

περιθώριο της  ανάπτυξης του ανοσοποιητικού συστήµατος.   

     

Ωφέλη στο περιβάλλον 

  

Σε ότι αφορά την ωφέλεια που παρέχεται από την καλλιέργεια βιολογικών  τροφίµων στο 

περιβάλλον, η απουσία των φυτοφαρµάκων και των χηµικών λιπασµάτων είναι και εδώ 

είναι  η µεγαλύτερη ωφέλεια που προσφέρει η βιολογική καλλιέργεια των τροφίµων σε 

σχέση µε τη συµβατική.  Έχει διαπιστωθεί χωρίς αµφισβήτηση  η ωφέλεια της βιολογικής 

γεωργίας στο οικοσύστηµα. Συγκεκριµένα έχουµε από το 1973 µελέτες και βιβλία για την 

βλάβη που προκαλούν τα ζιζανιοκτόνα στα τρόφιµα. H βιολογική  γεωργία, µειώνει τη 

κατανάλωση ορυκτού καύσιµου και περιορίζει την περιβαλλοντική µόλυνση από 

φυτοφάρµακα και ζιζανιοκτόνα. Η σπουδαιότερη προσφορά της βιολογικής γεωργίας, 

είναι η αιχµαλώτιση του διοξειδίου του άνθρακα που παρεµποδίζει το φαινόµενο του 

θερµοκηπίου. Έρευνα που διεξάχθηκε από Ολλανδούς επιστήµονες, ( Dekker etal 2015) 

ταυτοποίησε την δυνατότητα διάφορων διατροφικών συστατικών να µειώσουν το 

οικολογικό αποτύπωµα της παραγωγής  των βιολογικών αυγών. Επιπλέον, η περεταίρω  

έρευνα εξακρίβωσε τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά της παραγωγής των βιολογικών 

αυγών που επιδρούν στο οικολογικό αποτύπωµα ( Χαµηλός δείκτης µετατροπής τροφής, 
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µικρή απόσταση µεταφοράς, υψηλή απόδοση  σοδιάς  σε  συνδυασµό µε την ισορρο-

πηµένη ποσότητα λιπάσµατος(κοπριάς). Πρόσθετα, η βιολογική καλλιέργεια προστατεύει 

από την µείωση των φυτών, που έχει κρίσιµο ρόλο στην διατήρηση πολλών µικροβιακών 

οργανισµών και γενικότερα του οικοσυστήµατος και της υπάρχουσας δοµής της τροφικής 

αλυσίδας. Το παραπάνω φαίνεται να εκτιµάται από καλλιεργητές και καταναλωτές, όπως  

και άλλα  περιβαλλοντικά οφέλη, πχ  η µικρότερη κατανάλωση διοξειδίου του άνθρακα 

µικρότερη ποσότητα αποβλήτων και άλλα  ( Robertson etal 2014).     

 Έρευνα που έγινε στη Νεµπράσκα των Η.Π.Α από Grassini το 2014,  αναφέρει πως 

το οικολογικό αποτύπωµα ήταν υψηλότερο στη συµβατικής καλλιέργειας γεωργία, υψηλής 

απόδοσης  σε σχέση µε τις καλλιέργειες εναλλασσόµενης σποράς και περιορισµένων 

φυτοφαρµάκων. Οι εκποµπές πράσινου σπιτιού (green house emissions) ήταν 20% 

περισσότερες. Το περιβαλλοντικό όφελος της βιολογικής καλλιέργειας δίνει κίνητρο σε 

περισσότερο τµήµα του πληθυσµού να αγοράζει βιολογικά τρόφιµα. Προσφέρεται κίνητρο 

στους καλλιεργητές να στραφούν στη βιολογική καλλιέργεια  και να αντιµετωπιστεί το 

µειονέκτηµα  της µειωµένης παραγωγής της βιολογικής καλλιέργειας σε σχέση µε τη 

συµβατική Crowder 2015. Ακόµα υπάρχουν σχέσεις αλληλεξάρτησης µεταξύ του σπόρου 

και του σώµατος διότι δηµιουργούν µεταξύ τους συνδέσεις και δοµές. Αυτό επηρεάζει τη 

σύσταση του χώµατος διότι ο βιολογικός σπόρος κάνει κατακράτηση περισσότερου νερού 

(Abbot etal 2015).            

 Στην Ινδία, (Vanangamudi 2015), στην επαρχία  Uttar Pradesh κατά τη χρήση των 

σπόρων πολύ υψηλής απόδοσης, παρουσιάστηκαν σοβαρά προβλήµατα ξηρασίας και 

πυροδοτήθηκε  αγρό-οικολογική κρίση. Αποδείχτηκε, πως λόγω της εκτεταµένης χρήσης 

των αεροψεκασµών και των  φυτοφαρµάκων οι πηγές που τροφοδοτούσαν τα αρδευτικά   

κανάλια είχαν ξεραθεί. Ένας αγρότης από εκείνη τη περιοχή προτίµησε να αναπτύξει δικό 

του βιολογικό σπόρο. Τη χρονιά της µεγάλης ξηρασίας, το σπόρο αυτόν το διένειµε στη 

κοινότητα µε εντυπωσιακά αποτελέσµατα. Ο σπόρος, έδινε  παραγωγικότερες  σοδιές, πιο 

γευστικό προϊόν, µε λιγότερο κόστος. Το όνοµα του αγρότη αυτού είναι Inder Singh  και η 

ποικιλία που έφτιαξε ονοµάστηκε προς τιµήν του, Indarasan. Σε 7 χρόνια, οι µισές 

καλλιέργειες της περιφέρειας χρησιµοποιούσαν αυτό το σπόρο. Ο µηχανισµός πάνω στον 

οποίο βασίζεται η ωφέλεια  της βιολογικής καλλιέργειας στο περιβάλλον περιγράφεται ως 

εξής, από τον  Rajegowda  et al το 2014. Η εισαγωγή βιολογικού υλικού στο χώµα  µειώ-

νει  την πυκνότητα του όγκου του χώµατος, αυξάνει την συγκράτηση του νερού µειώνει τη 

διαρροή κάνει το χώµα πιο πορώδες και αυξάνει την δράση των κατιόντων. Αυξάνει την 

περίοδο ανάπτυξης του φυτού καθώς συγκρατεί περισσότερο όγκο νερού και καθυστερεί 



45 

 

την απελευθέρωση µορίων του νερού στο χώµα.  Ρυθµίζει τη ροή ζέστης στο χώµα µέσω 

της εντεινόµενης ανταλλαγής των κατιόντων.       

 Αιχµαλωτίζει αποθέµατα  του διοξειδίου του άνθρακα από τον αέρα, και τα 

αποθηκεύει στο χώµα για µεγάλη χρονική περίοδο. Μειώνει τις εκποµπές <<πράσινου 

σπιτιού >> (green house emissions), και τη κατανάλωση  του ορυκτού καυσίµου, µέσω του 

απαραίτητου συνδυασµού των βιολογικών λιπασµάτων και του λιγότερο εντατικού 

οργώµατος Strassner et al 2015. Γενικότερα, µπορεί να ειπωθεί πως η βιολογική 

καλλιέργεια ωφελεί πολλαπλώς το περιβάλλον καθώς το επιβαρύνει ελάχιστα µε µόλυνση, 

εκπέµπει λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια προωθεί την 

αειφόρα αγροτική ανάπτυξη. Συµβάλλει µέσω των παραπάνω στη καθυστέρηση της 

συντελούµενης κλιµατικής αλλαγής (Alvares 2015). Ας σηµειωθεί πως οι περισσότερες 

έρευνες για την επίπτωση των φυτοφαρµάκων στην υγεία και για τις ωφέλειες της 

βιολογικής καλλιέργειας στο περιβάλλον, έχουν διεξαχθεί στην Ινδία. Σε αυτή τη χώρα, η 

επιβάρυνση στο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων είναι αυξηµένη και δεν έχει 

υπολογιστεί πλήρως. Μπορεί λοιπόν να ειπωθεί πως υπάρχουν πολλές  παρά-µέτρου που 

επηρεάζουν την εξαγωγή ασφαλούς συµπεράσµατος για τη συµβολή των βιολογικών 

τροφίµων στη δηµόσια υγεία. Υπάρχουν διαφορετικά δείγµατα εδαφών, ποικιλίες σπόρων 

τρόποι καλλιέργειας, νερό και όλα αυτά δυσκολεύουν τις συγκριτικές έρευνες. Υπάρχει 

ένδειξη από τις έρευνες που έχουν διεξαχθεί, πως  τα βιολογικά τρόφιµα ωφελούν όχι 

άµεσα αλλά έµµεσα την υγεία του καταναλωτή διότι συνεπάγεται ως επακόλουθο  µίας 

ποιο σωστής στάσης ζωής.        

 Αναφέρθηκε παραπάνω πως οι καταναλωτές βιολογικών τροφίµων, δείχνουν πιο 

προσεγµένη διατροφική στάση. Αυτή, σηµατοδοτείται από µεγαλύτερη κατανάλωση 

φρούτων και λαχανικών, µειωµένη κατανάλωση κόκκινου κρέατος, αποφυγή καπνίσµατος. 

Η προσθήκη φυτοφαρµάκων συνεπάγεται µε βάση τη διεθνή βιβλιογραφία πολλούς πιθα-

νούς  κινδύνους τους οποίους παραθέσαµε παραπάνω και η αποφυγή τους, συµβάλλει σε 

κάποιο βαθµό στο να µην παρουσιαστούν οι κίνδυνοι αυτοί. Ακόµα η υγεία του γενικού 

πληθυσµού  ωφελείται σηµαντικά  έστω και έµµεσα από την ευεργετική επίδραση που έχει 

η βιολογική καλλιέργεια στο περιβάλλον. Με αυτό τον τρόπο, εξηγείται η µερική  

αναντιστοιχία της γνώµης των καταναλωτών, για την σηµασία των βιολογικών τροφίµων 

στην βελτίωση της υγείας, σε σχέση µε την άποψη που έχει σχηµατιστεί από τη διεθνή βι-

βλιογραφία. Στο προσεχές µέλλον θα υπάρχουν περισσότερες µελέτες που θα ερευνούν  το 

κατά πόσο ωφελούν την υγεία του γενικού πληθυσµού τα βιολογικά τρόφιµα  σε σύγκριση 

µε τα συµβατικά και θα εξαχθούν ασφαλέστερα και πιο έγκυρα συµπεράσµατα 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ       

Βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνητικού µέρους 

Υπάρχει πληθώρα ερευνών που πραγµατεύονται τα τα κίνητρα που τους ωθούν στο 

να τα προµηθευτούν βιολογικά τρόφιµα και το προφίλ τους. H βελτιωµένη διαθεσιµότητα 

των βιολογικών προϊόντων, οδήγησε στην άνοδο των πωλήσεων και προσέλκυσε νέους 

καταναλωτές. Σηµαντική εργασία ήταν εκείνη που συνέλεξε όλες τις έρευνες από το 1991 

και συµπέρανε πως οι έρευνες για την συµπεριφορά των καταναλωτών των βιολογικών 

τροφίµων συγκλίνουν µεταξύ τους σε µεγάλο βαθµό. Η πρώτη έρευνα για την αγορά των 

βιολογικών προϊόντων έγινε στην Αυστραλία το 1991. Έτος ορόσηµο για αυτές τις 

έρευνες, θεωρείται το 2009 όταν και διπλασιάστηκε ο όγκος τους. Οι περισσότερες 

δηµοσιεύτηκαν στα πιο έγκυρα περιοδικά κατηγορίας Α. Η σηµασία που δίνουν 

καταναλωτές και παραγωγοί στο βιολογικό τρόφιµο κάποιες φορές συγκλίνει. Το κοινό 

συµπέρασµα όλων των άρθρων, δείχνει πως οι καταναλωτές ευαισθητοποιούνται όχι µόνο 

σε ότι αφορά τη µορφή  της καλλιέργειας αλλά και στο αν  υπάρχουν φυτοφάρµακα και 

εντοµοκτόνα τα οποία επηρεάζουν αρνητικά  την υγεία και το περιβάλλον (Dias et al 

2015). 

 

Γράφηµα  2 Οι χώρες από τις οποίες  προέρχονται οι έρευνες για τους καταναλωτές 

βιολογικών τροφίµων  (Dias et al  2015)        
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Mελέτη, από Gottshalk et al 2013, σε δείγµα 231 ερωτηθέντων  δείχνει πως το ερέ-

θισµα για να αγοράσει κάποιος πρώτη φορά  βιολογικό τρόφιµο, επιτείνεται από την 

διαθεσιµότητα των βιολογικών τροφίµων σε εκπτωτικά καταστήµατα. Το φαινόµενο αυτό 

συµβάλει στην επανάληψη της αφοράς των συγκεκριµένων προϊόντων. Η προµήθεια  των 

βιολογικών τροφίµων, επηρεάζεται  και από την ποικιλία των τιµών. Η συγκεκριµένη 

έρευνα αρχικά συµπέρανε, πως τέσσερα  κριτήρια παίζουν ρόλο στην  προµήθεια τους. Η 

τιµή, η ποιότητα, η διαθεσιµότητα και η  κοινωνική επίδραση. Αν και κανένας παράγοντας 

από τους παραπάνω δεν µπορούσε να ερευνηθεί πλήρως ξεχωρίζει η τάση για την 

προτίµηση των βιολογικών τροφίµων στα εκπτωτικά καταστήµατα.    

 Πρώτα, οι τιµές τείνουν να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην απόφαση αγοράς 

βιολογικού τροφίµου ειδικότερα σε ένα εκπτωτικό σουπερµάρκετ . ∆εύτερον, η ποιότητα 

των βιολογικών τροφίµων σε σχέση µε τα συµβατικής καλλιέργειας και σε αυτό 

συµβάλλει στη συνείδηση του καταναλωτή και η πιστοποίηση των προϊόντων καθώς σε 

αυτόν η πιστοποίηση αυτή συµβολίζει την πιστοποίηση αυξηµένης ποιότητας. Τρίτον, η 

αυξηµένη προσφορά αυτών των προϊόντων είναι δείγµα και της ζήτησης που έχουν από το 

καταναλωτικό κοινό. Ο τελευταίος παράγοντας που  µένει να διερευνηθεί παραπάνω είναι 

η αυξηµένη κοινωνική επιρροή που φαίνεται να αποκτούν τα βιολογικά τρόφιµα και η 

κατανάλωσή τους. Σε αυτό µπορούν να συµβάλλουν τα ΜΜΕ ούτως ώστε ο καταναλωτής 

βιολογικών τροφίµων να αποτελεί  παράδειγµα για το ευρύ κοινό. Με βάση την παραπάνω 

έρευνα οι κυριότεροι λόγοι για να προτιµήσει κάποιος βιολογικά τρόφιµα ήταν η υγεία 

κατά 36% και η προστασία των ζώων κατά 19.2%. Οι λόγοι προσωπικού οφέλους ήταν 

στο 56% και εκείνοι  κοινωνικής ωφέλειας στο ήταν στο 38,4%.     

 Σε µελέτη που έγινε στις ΗΠΑ, ερωτήθηκαν οι καταναλωτές µε τι συσχετίζουν τη 

λέξη βιολογικό. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως οι καταναλωτές συνδέουν τα βιολογικά 

τρόφιµα µε την υγεία και κυρίως µε την πρόληψη ασθενειών, λόγω του ελεύθερου 

χηµικών προσθέτων  τρόπου παραγωγής. Ακόµα η γνώση και η ευαισθητοποίηση των 

ερωτώµενων, για τα βιολογικά τρόφιµα, και τις βιολογικές ετικέτες,  σε σύγκριση µε  τα 

τρόφιµα που προέρχονται  από τον ίδιο τόπο, φαίνεται να είναι µεγαλύτερη  σε σχέση µε 

αυτή που δείχνουν (Haas etal  2013). Σύµφωνα µε άλλη παλαιότερη έρευνα (Hugner et al 

2007), οι τρείς κυριότεροι παράγοντες που ωθούν τους καταναλωτές να προµηθεύονται 

βιολογικά προϊόντα είναι, η διαφαινόµενη ποιότητα τους, τα αναµενόµενα οφέλη στη 

προσωπική υγεία, και η φιλικότητα τους στο οικοσύστηµα και το περιβάλλον. Αναλύοντας 

τον κάθε παράγοντα, παρατηρούµε πώς υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση των 

παραγόντων που είναι καθοριστικοί για την αγορά σε σχέση µε το περιβάλλον και την οι-
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οικονοµικοκοινωνική κατάσταση του καταναλωτή.      

 Άλλη έρευνα, (Olson etal 2016) έχει δείξει πώς οι καταναλωτές επιλέγουν το 

βιολογικό προϊόν που θα προµηθευτούν, ανάλογα µε το οικονοµικό  τους  επίπεδο. Η ίδια 

έρευνα επισηµαίνει πως η προτίµηση για τα προϊόντα έχει να κάνει και µε το φύλο τους, το 

επίπεδο µόρφωσης και την ηλικία τους  περισσότερο από άλλα χαρακτηριστικά. Γενικά σε 

πολλές έρευνες επαληθεύεται το συµπέρασµα πώς οι εύποροι, µε υψηλότερο µορφωτικό 

επίπεδο και περισσότερο πεπειραµένοι καταναλωτές  προτιµούν περισσότερο τα βιολογικά 

προϊόντα. Υπάρχει ένδειξη, πως οι νεότερες ηλικίες έχουν µεγαλύτερη εξοικείωση µε τα 

βιολογικά τρόφιµα. Είναι ακόµα παραδεκτό πως το κόστος αγοράς των βιολογικών 

τροφίµων  υπερβαίνει των συµβατικών τροφίµων κατά 30%.  Έρευνες  (Tzouramani 2013, 

Vakali 2014) αναφέρουν πως το καταναλωτικό κοινό έχει επηρεαστεί από την οικονοµική 

κρίση στην Ελλάδα. Επιπλέον, µέσα στην υπόθεση είναι πως το κυριότερο κίνητρο των 

ατόµων που αγοράζουν τακτικά βιολογικά προϊόντα είναι η προστασία του περιβάλλοντος.  

Άλλη µία µελέτη έδειξε πως  το µεγαλύτερο κίνητρο για την κατανάλωση βιολογικών 

προϊόντων λαχανικών είναι το ότι παράγονται χωρίς συνθετικά φυτοφάρµακα είναι 

καλυτέρα για το περιβάλλον και πιο υγιεινά, έχουν καλύτερη ποιότητα και  γεύση  

    Η µεγαλύτερη δυσκολία στην προµήθειά τους είναι το συνολικά υψηλό κόστος 

και η έλλειψη διαθεσιµότητας  (Aertsens et al 2011). Ακόµα η συγκεκριµένη έρευνα 

επισήµανε πως όσο υψηλότερου επιπέδου  είναι η γνώση κάποιου  για τα βιολογικά 

τρόφιµα, τόσο έχει θετικότερη στάση απέναντι στο βιολογικό τρόφιµο και κάνει  καλύτερη 

αξιοποίηση  των  πληροφοριών για τα βιολογικά τρόφιµα. Στους παραπάνω  καταναλωτές, 

η υψηλή τιµή των προϊόντων αποτελεί  δείγµα της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας της 

κάθε εταιρίας µε συνέπεια, την αύξηση της ελκυστικότητας του προϊόντος. Απαιτείται 

βέβαια, προσοχή στη χρήση  του µέτρου της αύξησης της τιµής για εµπορικούς λόγους  

διότι δεν είναι  αποτελεσµατική σε όλες τις περιπτώσεις. Γενικά οι τιµές αυξάνουν  σε 

εύρος  10-50% σε σχέση µε τη αντίστοιχη τιµή των συµβατικών    

 Επίσης, βρέθηκε θετική συσχέτιση του θηλυκού γένους και της προτίµησης για τα 

βιολογικά τρόφιµα. Συµπληρωµατικά,  µία  διαφορετική   µελέτη, (Petersen etal 2013), 

δείχνει  πώς οι συχνοί καταναλωτές βιολογικών προϊόντων έχουν υγεινότερο τρόπο ζωής 

και τρέφονται µε πιο προσεγµένη δίαιτα, σε µεγαλύτερη αναλογία φρούτων λαχανικών σε 

σχέση µε το κρέας  και µε εισαγωγή περισσότερων µικροστοιχείων όπως βιταµινών 

µετάλλων πολυακόρεστων ω3 λιπαρών οξέων και λιγότερο κορεσµένου λίπους. Έρευνα 

που έγινε σε διάφορες χώρες της Ευρώπης από Τsakiridou και συν (2007),σε µικρό δείγµα 

δείχνει πώς οι κάτοικοι στην Ελλάδα σε γενικές γραµµές αποδέχονται το να πληρώσουν 
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κάποιο παραπάνω αντίτιµο για την απόκτηση τροφίµων βιολογικής γεωργίας, σε σύγκριση 

µε τα συµβατικής. Συγκεκριµένα έρευνα που συµµετείχαν 4 χώρες σε συνολικό δείγµα 400 

ατόµων έδειξε πώς σε σύγκριση µε τους κατοίκους άλλων πόλεων οι Θεσσαλονικείς έχουν 

αυξηµένη γνώση ενηµέρωση σε σχέση µε τα βιολογικά προϊόντα. Σε ότι αφορά το κατά-

ναλωτικό κοινό στην Ελλάδα, µελέτη που έγινε σε δείγµα 600  ατόµων στη Θεσσαλονίκη, 

( που, αν και αρκετά παλαιά  παραµένει επίκαιρη, έδειξε πως  οι Έλληνες καταναλωτές, 

ενώ έχουν θετική γνώµη για τα βιολογικά προϊόντα δεν τα προµηθεύονται οι 

περισσότεροι. Οι νεότεροι σε ηλικία φαίνεται, να είναι πιο ενηµερωµένοι για αυτά και τα 

προτιµούν περισσότερο από τους µεγαλύτερους σε ηλικία. Ακόµα η αυξηµένη µόρφωση 

(πανεπιστηµιακού επιπέδου) και το ανώτερο οικονοµικό επίπεδο είναι επιπλέον χαρακτη-

ριστικά των ατόµων που προµηθεύονται τέτοιου είδους προϊόντα.    

 Τα κίνητρα που οδηγούν στην αγορά βιολογικών τροφίµων είναι κατά σειρά ση-

µαντικότητας, η ασφάλεια του τροφίµου, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση,  τα οφέλη 

για την υγεία και η στήριξη της τοπικής οικονοµίας. Ορισµένοι καταναλωτές µε αυξηµένο 

µορφωτικό επίπεδο ανέφεραν πώς θα αύξαιναν  την κατανάλωση τους  εάν είχαν περισσό-

τερη ενηµέρωση για τα βιολογικά προϊόντα και τον τρόπο παραγωγής τους. Γενικά οι κα-

ταναλωτές  στην Ελλάδα, µάλλον έχουν µία θολή εικόνα σε σχέση µε τα βιολογικά 

προϊόντα (Magos2006). Έρευνα στην Κίνα  από Shijiu Yin και άλλους (2010) για τις 

διατροφικές προτιµήσεις των καταναλωτών βιολογικών προϊόντων έδειξε πώς τα 

κυριότερα κίνητρα απόκτησης τέτοιου τροφίµου, είναι η υπεροχή στη γεύση σε σχέση µε 

τα συµβατικής καλλιέργειας τρόφιµα, η απουσία χηµικών πρόσθετων και το ότι ωφελούν 

την υγεία. Τέταρτος παράγοντας σηµαντικότητας, είναι η προστασία του περιβάλλοντος.    

 Αντίθετα, για πολλούς καταναλωτές στην Ευρώπη, το περιβαλλοντικό κίνητρο 

είναι ο πιο ισχυρός παράγοντας πρόσληψης βιολογικών προϊόντων. Μεγαλύτερος 

ανασχετικός παράγοντας είναι η αυξηµένη τιµή των προϊόντων αυτών. Η πρόταση των 

ερευνητών αυτών για τη µείωση της τιµής είναι  να διανέµονται τα προϊόντα αυτά σε 

πολλαπλά κανάλια πώλησης. Αυτό θα γίνει µε τη προϋπόθεση  να είναι πιο αποτελε-

σµατικά  τα δίκτυα αλλά και µέσω ανάπτυξης  δυνατής ετικέτας από πλευράς, βιολογικού 

παραγωγού που θα κάνουν πιο εύκολη την µείωση της τιµής. Πολλές πολυµελείς 

οικογένειες  προτιµούν να προµηθεύονται βιολογικά προϊόντα που έχουν την ετικέτα του 

καταστήµατος και πολύ λιγότερο ετικέτα που αναφέρεται σε µία εταιρία βιολογικών 

προϊόντων  που εδρεύει στη χώρα.  Αυτό ισχύει διότι τα προϊόντα των καταστηµάτων είναι 

πιο οικονοµικά σε τιµές από αυτά των παραγωγών. Τους συγκεκριµένους καταναλωτές 

κυρίως τους νοιάζει το οικονοµικό κόστος να είναι όσο δυνατό γίνεται χαµηλότερο 
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(Petersen 2013) .         

 Άλλη έρευνα, από  Sirieix και συν (2011), στη Σαγκάη της Κίνας σε ένα µικρό 

δείγµα 23 ατόµων  έδειξε πως  οι ερωτώµενοι  φάνηκαν του να οδηγούνται πολύ λιγότερο 

από τα κοινωνικά  κίνητρα σε σχέση µε τα  ατοµικά. Το κυριότερο κίνητρο για αυτούς για 

να αγοράσουν βιολογικό τρόφιµο είναι το κίνητρο της υγείας.  Για τους περισσότερους το 

περιβάλλον είναι ένας νέος παράγοντας ευαισθητοποίησης και κανένας ερωτώµενος δεν 

ανέπτυξε σκέψεις για την ευηµερία των ζώων ακόµα και από αυτούς που δήλωσαν πώς 

κατανάλωναν βιολογικό κρέας, γάλα ή αυγά. Γενικότερα, οι καταναλωτές που 

ερωτήθηκαν δεν ήταν πολύ ευαισθητοποιηµένοι σε ότι αφορά την ηθική πτυχή σε σχέση 

µε τη γεωργία και τα τρόφιµα.         

  Επιπλέον, φαίνεται πως το ποσό που έχει κάποιος να διαθέσει για το  βιολογικό 

προϊόν,  µειώνεται σηµαντικά για βιολογικά προϊόντα που είναι εισαγωγής, διότι υπάρχει η 

αντίληψη πως είναι πιο ακριβά από αυτά που παράγονται στο ίδιο µέρος. Μελέτη στην 

Ολλανδία έδειξε πως πολλοί καταναλωτές προτιµούν τα βιολογικά τρόφιµα για ιδεολο-

γικούς λόγους  και ως αναπόσπαστο τµήµα ενός τρόπου ζωής (Bezawada etal 2013). 

Εκφράζουν ανησυχία  για το περιβάλλον και την άγνοια τους για το τι περιέχεται στη 

διατροφή τους στη πραγµατικότητα. Την διατροφή τους µε βιολογικά προϊόντα την 

εντάσσουν σε ένα πλαίσιο ζωής φιλικό προς το περιβάλλον. Συσχετίζεται  µε τη  υιοθέτη-

ση  δίαιτας που συµβάλλει στην αειφορία   µε τα  άτοµα που  είχαν δηλώσει τη  προτίµησή 

τους για τα βιολογικά τρόφιµα. (Schösler  etal 2011) Έχει αναφερθεί στη βιβλιογραφία 

αρκετές φορές αν και όχι πάντα σταθερά  η σηµαντική συσχέτιση µεταξύ ηλικίας των 

καταναλωτών και προτίµησης τους στα βιολογικά προϊόντα.    

 Άλλη µελέτη  βρήκε  πώς  η πετυχηµένη  έκθεση του καταναλωτή σε ένα 

διαφηµιστικό µήνυµα είναι καθοριστικός παράγοντας για την προτίµηση του βιολογικού 

προϊόντος (Hsu etal 2014).Τα αποτελέσµατα της παραπάνω έρευνας προσπάθησαν να 

δείξουν  το λεγόµενο value for fit πρόβλεψη για την πρόθεση διάθεσης  της αγοράς του 

βιολογικού τροφίµου. Και σε αυτήν την έρευνα αναφέρεται πως τα βιολογικά τρόφιµα 

θεωρούνται από το καταναλωτικό κοινό πιο υγιεινά από τα συµβατικά Γενικά, µπορούµε 

να πούµε πως, οι έρευνες του προφίλ των καταναλωτών των βιολογικών τροφίµων, παρά 

τις διαφορές µεταξύ των χρόνων και των χωρών έχουνε σηµεία σύγκλισης. Συγκεντρωτικά 

αναφέρονται όλα τα κίνητρα κατά σειρά σηµαντικότητας. 
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•  Ανώτερη γεύση από τα συµβατικής καλλιέργειας προϊόντα. 

• Μεγαλύτερη  ασφάλεια στην παραγωγή τους - έλλειψη φυτοφαρµάκων . 

• Ευαισθησία του καταναλωτή  σε θέµατα υγείας και διατροφής(υψηλότερη 

διατροφική αξία) 

• Ευαισθησία  για τη ποιότητα ζωής και των δικαιωµάτων των ζώων (οικολογικές 

ευαισθησίες) . 

• ενεργή υποστήριξη της τοπικής οικονοµίας . 

• Ύπαρξη νοσταλγίας  γεύσης που θυµίζει τα παιδικά τα χρόνια 

• Γενικότερη τάση – µόδα και πρότυπα . 

• Περιέργεια και δοκιµή διαφορετικών τροφίµων και γεύσεων 

 Καταγράφονται συγκεντρωτικά  ακόµα  τα κυριότερα χαρακτηριστικά που 

 συνοδεύουν τον καταναλωτή που προτιµά τα βιολογικά τρόφιµα 

•  Το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης 

•    Η µεσαία προς ανώτερη κοινωνική και οικονοµική τάξη 

• Η εµπειρία και η γνώση των βιολογικών τροφίµων 

• Υγιεινός τρόπος ζωής  αποφυγή καπνίσµατος φυσική δραστηριότητα 

• Το νεαρό της ηλικίας 

• Το γυναικείο φύλο 

Βάση των παραπάνω στοιχείων, καταρτίστηκε και η ερευνητική υπόθεση που συνοδεύει 

το ερωτηµατολόγιο.     

Ερευνιτική υπόθεση 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν γενικά  θετική εκτίµηση για 

τα βιολογικά τρόφιµα. Ειδικά οι νεότεροι σε ηλικία, φαίνονται αρκετά ενηµερωµένοι και 

µε θετική προδιάθεση για αυτά. Το νεαρό της ηλικίας πιθανώς  να συσχετιστεί µε την συ-

χνότητα κατανάλωσης των βιολογικών τροφίµων,  ειδικά σε αυτούς   που έχουν ανώτε-ρο 
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επίπεδο εκπαίδευσης. Επιπλέον, έγινε η υπόθεση ότι η διάθεση των καταναλωτών, να 

προµηθεύονται τακτικά τα βιολογικά τρόφιµα επηρεάζεται, από την συνεχιζόµενη 

οικονοµική κρίση που επικρατεί τα τελευταία χρόνια. Ακόµα βάση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας, αναµένονται οι γυναίκες να εµφανίσουν συχνότερη  κατανάλωση και να 

έχουν µεγαλύτερη willingness to pay (διάθεση να πληρώσουν περισσότερο) για το 

βιολογικό προϊόν σε σχέση µε τους άνδρες.       

 Παράλληλα, είναι  αναµενόµενο οι καταναλωτές να αγοράζουν κυρίως βιολογικά 

φρούτα και λαχανικά σε σχέση µε τα άλλα τρόφιµα. Ανεξάρτητα από τα ευρήµατα της 

διεθνούς βιβλιογραφίας  που δείχνουν αυτό( Ifoam 2015), στην Ελλάδα, τα φρούτα και τα 

λαχανικά βρίσκονται σε πληθώρα, είναι ιδιαιτέρως  ποιοτικά και  είναι τα τρόφιµα  µε την 

µεγαλύτερη και πιο εύκολή διάθεση στον καταναλωτή. Είναι αρκετά εύκολο σε αυτά να 

έχει πρόσβαση ο καταναλωτής και να τα προµηθευτεί  σε σούπερ µάρκετ σε µικρότερα 

καταστήµατα, ακόµα και να τα παράξει. Πολλές µελέτες που έχουν αναφερθεί στα  κί-

νητρα που ωθούν τους καταναλωτές να επιλέξουν τα βιολογικά τρόφιµα.Το κυριότερο από 

αυτά είναι της υγείας. Αυτό πρέπει  να είναι το κυριότερο  κίνητρο και για το δείγµα της 

έρευνας. ∆ευτερεύον αναµένεται να είναι το κίνητρο της ανώτερης γεύσης και της 

προστασίας του περιβάλλοντος. Η τάση για κατανάλωση βιολογικών τροφίµων λόγω  

lifestyle µπορεί να είναι ισχυρή σε κάποιες χώρες, αλλά στην Ελλάδα και συγκεκριµένα 

στο νησί της Λέσβου, εκτιµήθηκε πώς δεν είναι σηµαντικός παράγοντας   και γι αυτό δεν 

µπήκε σαν επιλογή στο ερωτηµατολόγιο.Το σπουδαιότερο αντικίνητρο των καταναλωτών, 

µε βάση την  βιβλιογραφία αλλά και την πείρα που υπάρχει, αναµένεται να είναι το 

υψηλότερο κόστος αγοράς των βιολογικών τροφίµων σε σχέση µε τα αντίστοιχα 

συµβατικής καλλιέργειας λόγω της οικονοµικής στενότητας των περισσότερων κατά-

ναλωτών στον τόπο που διεξάχθηκε η έρευνα.       

 Η διεθνής βιβλιογραφία, έχει δείξει σηµαντικές διαφοροποιήσεις στην 

καταναλωτική   συµπεριφορά σε ότι αφορά τα τρόφιµα βιολογικής καλλιέργειας, στα 

άτοµα µε διαφορετικό µορφωτικό επίπεδο. Συγκεκριµένα έχει φανεί πως τα άτοµα  

υψηλότερου επιπέδου σπουδών, έχουν µεγαλύτερη διάθεση δαπάνης σε σχέση µε αυτούς 

µε χαµηλότερο επίπεδο σπουδών. Πιθανώς, αυτό  οφείλεται   σε δύο  κύριους παράγοντες.  

Ο πρώτος είναι η µεγαλύτερη  οικονοµική άνεση  που συνήθως έχουν τα άτοµα 

υψηλοτέρου επιπέδου σπουδών. Ακόµα  σε αυτά  τα άτοµα παρατηρείται  υψηλότερη  

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σε σχέση µε τα άτοµα χαµηλότερου επιπέδου σπουδών. 

Αυτή η συσχέτιση ίσως εµφανιστεί και σε αυτή την  έρευνα.  Ακόµα είναι πιθανό  οι 

καταναλωτές βιολογικού οίνου και αποσταγµάτων να δείξουν  µεγαλύτερη διάθεση 
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δαπάνης σε σχέση µε τους καταναλωτές των λαχανικών. Όλα αυτά αναµένεται να 

καταδειχτούν και στα αποτελέσµατα από τα δεδοµένα των ερωτηµατολογίων.  

Σκοπός έρευνας  

Ο βασικός σκοπός της έρευνας, είναι η µελέτη  της στάσης  των κατοίκων της Μυτιλήνης  

και των επισκεπτών της σε σχέση µε τα τρόφιµα βιολογικής καλλιέργειας. Ειδικότερα,  

ζητούµενο είναι  να εξακριβωθεί πόσο  διατεθειµένος είναι να δαπανήσει για τα βιο-

λογικής καλλιέργειας τρόφιµα ο καταναλωτής, και κατά πόσο είναι η τιµή ανασταλτικός 

παράγοντας για να το προµηθευτεί. Να µαθευτεί  αν  συσχετίζεται το νεαρό της ηλικίας µε 

την προτίµηση για βιολογικά προϊόντα αλλά και ποια είδη βιολογικών τροφίµων  

καταναλώνουν οι διάφορες  ηλικίες. Στην Ελλάδα τέτοιου είδους έρευνες δεν έχουν 

διεξαχθεί πολλές  (καµία τα τελευταία 2 χρόνια) και δεν έχει καταγραφεί  τέτοια  έρευνα 

µε βάση το κοινό της Μυτιλήνης. Αυτό ήταν ένα επιπλέον κίνητρο για την διεξαγωγή της 

έρευνας,  διότι δεν υπήρχε υλικό από τέτοιου είδους µελέτες για να αντληθούν 

συµπεράσµατα τόσο σε ακαδηµαϊκό,  όσο και σε εµπορικό  επίπεδο.  

 Παράλληλα, ελάχιστες έρευνες εστίασαν σε καταναλωτές συγκεκριµένων 

κατηγοριών βιολογικών  τροφίµων και  πώς συσχετίζεται η προτίµηση των τροφίµων µε τη 

διάθεση πληρωµής του ή µε τα αντικίνητρα προµήθειας. Το να εξαχθεί ασφαλές συµπέ-

ρασµα σε αυτό, θα συµβάλλει τόσο από πλευράς διατροφικής αγωγής, όσο και στο πώς 

πρέπει να προσεγγιστεί το  καταναλωτικό κοινό ανάλογα µε το τρόφιµο προτίµησής του. 

Επόµενος  σκοπός της έρευνας είναι να ανιχνευθεί η ευαισθητοποίηση  του κοινού σε 

σχέση µε την υγεία του και το κατά πόσο πιστεύει πως θα ωφεληθεί αυτή από την κατά-

νάλωση των βιολογικών τροφίµων. Πρόσθετα, καταρτίστηκε το ερωτηµατολόγιο  για να 

επιβεβαιωθούν τα συµπεράσµατα που έχουν εξαχθεί από τη βιβλιογραφία σε έρευνες που 

αφορούσαν πληθυσµό της Ελλάδας αλλά και άλλων χωρών. Οι έρευνες αυτές έδιναν 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά  στους καταναλωτές  που  ήταν τακτικοί προµηθευτές  των 

τροφίµων αυτών και θα ήταν χρήσιµο να γίνει γνωστό αν τα χαρακτηριστικά αυτά 

απαντούν και στο πληθυσµό της Μυτιλήνης. Επιπλέον  επιζητήθηκε η  άµεση προσέγγιση 

µε τον πληθυσµό στόχο για λόγους µάθησης, το πώς πραγµατοποιείται  µία έρευνα σε 

ανοικτό και όχι επιλεγµένο από την αρχή πληθυσµό στόχο  και  για να γίνει αντιληπτό , 

πως αντιδρά ο κόσµος της Μυτιλήνης γενικώς  σε ερωτηµατολόγια.   

 Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκε η έρευνα, για να εξεταστεί βάση και των 

απαντήσεων του ερωτηµατολογίου, αν είναι συµφέρον να ανοίξει ένα νέο κατάστηµα 

εµπορίας βιολογικών προϊόντων στην πόλη της Μυτιλήνης. Αυτή  ήταν και η  αφορµή για 
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να γίνει το ερωτηµατολόγιο αυτό. Ακόµα υπήρχε σα στόχευση να  παραµένει ο επισκέπτης  

παραπάνω στο περίπτερο της εταιρίας. Με αυτό τον τρόπο  επικοινωνούσε  µαζί µας, 

µάθαινε και εκτιµούσε το ενδιαφέρον και την προσπάθεια µας να επεκταθούµε στην 

αγορά. ∆ηλαδή, εντάχθηκε η έρευνα. στο πλαίσιο γνωριµίας του καταναλωτικού κοινού, 

µε την επιχείρηση. Σκοπός της έρευνας τέλος, είναι να προκαλέσει ερέθισµα για την 

διεξαγωγή µίας µεγαλύτερης µε περισσότερες ερωτήσεις και µακρύτερης διάρκειας έρευνα 

που θα εξάγει ασφαλέστερα  συµπεράσµατα. 

Μεθοδολογία   έρευνας  

Το ερωτηµατολόγιο αναπτύχθηκε στα πλαίσια της συµµετοχής της επιχείρησης  << Άγονη 

Γραµµή>>, στην εµπορική έκθεση που έγινε στη Μυτιλήνη µεταξύ Παρασκευής 21- 

∆ευτέρας 24 Αυγούστου 2015. Αφού συµφωνήθηκε  και γράφτηκε το περιεχόµενο των 

ερωτήσεων, το ερωτηµατολόγιο προχώρησε και καταρτίστηκε στις 17 Αυγούστου. 

∆ιαπιστώθηκε πως η έρευνα ήταν δυνατό να γίνει στο χώρο της έκθεσης καθώς υπήρχε 

µία µικρή αλλά επαρκής επιφάνια για να συµπληρωθεί το ερωτηµατολόγιο. Ελήφθη η  

άδεια για την τέλεση της έρευνας  από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η οποία παρείχε 

το εκθεσιακό περίπτερο στην εταιρία Άγονη Γραµµή. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου το 

ερωτηµατολόγιο µοιράστηκε προς συµπλήρωση, σε κατοίκους του νησιού αλλά και σε 

επισκέπτες από άλλα µέρη της Ελλάδας. Πριν τη συµπλήρωση της έρευνας, βεβαιώθηκαν 

προφορικά οι ερωτώµενοι πώς τα στοιχεία και τα ονόµατα που µε δική τους θέληση 

διαθέσουν δεν θα δηµοσιευτούν. ∆ιαβεβαιώθηκαν ακόµα πως τα αποτελέσµατα ήταν µόνο 

για ερευνητικούς σκοπούς.         

 Το δείγµα  που προσεγγίστηκε  για να συµπληρώσει το ερωτηµατολόγιο ήταν όσοι  

πλησίασαν  το περίπτερο της έκθεσης. Ο τρόπος προσέλκυσης ερωτώµενων ήταν η δοκιµή 

του κρασιού που έφερνε σε επαφή των επισκέπτη µε το βιολογικό κρασί. Πολλοί 

επισκέπτες, όσοι  έδειξαν αδιαφορία  ή άρνηση να δοκιµάσουν, δεν καλέστηκαν να συ-

µπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο. ∆όθηκε η προαιρετική επιλογή στους συµµετέχοντες, να 

συµπληρώσουν δικιά τους µία σκέψη  για τα βιολογικά προϊόντα που µπορεί να είχαν. ∆εν 

συµπλήρωσε κανείς κάτι. Ως κίνητρο για να συµπληρωθούν τα ερωτηµατολόγια σε αυτούς 

που δοκίµασαν, δόθηκε µετά τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου λαχνός για κλήρωση 

5 λίτρων λευκού, βιολογικού οίνου. Συµπληρωµατικός τρόπος προσέγγισης παράλληλα 

ήταν η ευγένεια και ο τρόπος που απευθυνόταν  στους επισκέπτες   και ο άµεσα ενδιαφε-

ρόµενος και τα υπόλοιπα άτοµα στο περίπτερο. Η φράση που χρησιµοποιήθηκε για να 

καλεστεί ο κόσµος ήταν << σας καλούµε να συµπληρώσετε ένα σύντοµο ερωτηµατολόγιο  
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και θα µπείτε σε κλήρωση για το δώρο µας. <<Η βοήθεια σας είναι πολύτιµη>>. Οι 

περισσότεροι επισκέπτες συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο στο χώρο του περιπτέρου. 

Ακόµα πολλοί επισκέπτες στο περίπτερο της άγονης γραµµής δεν µπόρεσαν  να 

συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο είτε γιατί υπήρχε έλλειψη χώρου ή γιατί δεν υπάρχει 

κουλτούρα συµπλήρωσης ερωτηµατολογίων σε αρκετό κόσµο.   

 Επιπλέον προσεγγίστηκαν  εκθέτες  από τα άλλα περίπτερα της έκθεσης. Οι 

τελευταίοι προσεγγιστήκαν την τέταρτη και τελευταία  µέρα της έκθεσης. Επειδή ή µέρα 

αυτή ήταν ∆ευτέρα, υπήρχαν λιγότεροι επισκέπτες στην έκθεση  άρα και περισσότερος 

χρόνος  και διάθεση  από τους άλλους εκθέτες να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο. Από 

αυτούς, συµπλήρωσαν κάπου 20 άτοµα το ερωτηµατολόγιο περίπου οι µισοί από όσοι 

συµµετείχαν στην έκθεση. Συµπλήρωσαν παράλληλα το ερωτηµατολόγιο και κάποια 

άτοµα που ήταν γνωστά στον ερευνητή. Τα άτοµα αυτά δεν αλλοίωσαν την αντιπρο-

σωπευτικότητα ή τα αποτελέσµατα του δείγµατος διότι προέρχονταν από  διάφορες 

ηλικίες, εκπροσωπούσαν και τα δύο φύλα και αντιπροσώπευαν διαφορετικά επίπεδα κοι-

νωνικής τάξης και µόρφωσης. ∆εν συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο άτοµα που είχαν µε 

τον ερευνητή συγγένεια µέχρι και τέταρτου βαθµού (πρώτα ξαδέρφια) για να διασφα-

λιστεί το αδιάβλητο της κλήρωσης.        

  Ο αριθµός των  ατόµων που πλησίασαν και δοκίµασαν το κρασί που είχε η 

επιχείρηση  ανερχόταν γύρω στα 500 άτοµα. Ο  αριθµός των ατόµων που προσεγγίστηκε 

για την έρευνα ήταν περίπου 200 άτοµα έλαβαν το ερωτηµατολόγιο 94 άτοµα, το 

επέστρεψαν συµπληρωµένο  87 άτοµα και δόθηκαν  87 κλήροι. Καταγράφτηκαν 85. 2 

συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια δεν καταγράφτηκαν λόγω φθοράς τους. Οι ερωτώµενοι 

συµπλήρωναν το ερωτηµατολόγιο από τις 7µµ που άνοιγε για το κοινό η έκθεση µέχρι της 

11µµ περίπου.  Σε ότι αφορά  τα άτοµα που το συµπλήρωσαν οι ηλικίες τους κυµαινόταν 

από 16 ετών έως 80 ετών περίπου. 18 άτοµα πήραν το ερωτηµατολόγιο και το επέστρεψαν 

συµπληρωµένο ενώ 7 το πήραν   και δεν το επέστρεψαν. Άλλα 6 ερωτηµατολόγια βοήθησε 

ο ερευνητής να συµπληρωθούν (κυρίως ηλικιωµένων ανθρώπων  που δεν είχαν την 

δυνατότητα να το συµπληρώσουν µόνοι τους καθώς δεν έβλεπαν) 8 ερωτηµατολόγια 

συµπληρώθηκαν απουσία του ερευνητή και µοιράστηκαν από τα άτοµα που βρισκόταν  

στο περίπτερο της έκθεσης. Η καταγραφή των αποτελεσµάτων έγινε στα µέσα Σε-

πτεµβρίου  και η ανάλυση του αποτελέσµατος στα τέλη Οκτώβρη. Το ερωτηµατολόγιο 

περιείχε οχτώ ερωτήσεις. Οι τρείς ερωτήσεις είχαν γενικό περιεχόµενο µε κάποια βασικά 

στοιχεία  όπως, ηλικία επίπεδο µόρφωσης, φύλο, και πέντε που αφορούσαν ειδικές για τα 

βιολογικά προϊόντα.           
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 Έγινε προσπάθεια οι ερωτήσεις να είναι περιεκτικές και να απαντάνε  στα 

ερωτήµατα και στις ενδεχόµενες υποθέσεις της έρευνας. ∆εν συµπεριλήφθηκε η αγγλική 

γλώσσα στο ερωτηµατολόγιο για  να περιορισθεί  το δείγµα σε Ελληνικό πληθυσµό και 

κατά προτίµηση σε µόνιµους κάτοικους της Λέσβου. Στις τελευταίες τρείς ερωτήσεις του 

ερωτηµατολογίου µπορούσε να συµπληρωθεί πάνω από µία απάντηση. Παράλληλα  σκό-

πιµα δεν συγκαταλέχθηκε σκόπιµα η επιλογή του λαδιού στην ερώτηση των προτεινό-

µενων  τροφίµων. Στη Λέσβο οι περισσότεροι κάτοικοι παράγουν  ελαιόλαδο από δικά 

τους ελαιοκτήµατα και δεν το αγοράζουν. Εποµένως, θα αλλοιωνόταν τα αποτελέσµατα 

της έρευνας στους  δείκτες,  διάθεσης πληρωµής και συχνότητας κατανάλωσης.  

 Η παρούσα έρευνα, κατατάσσεται, στο είδος της περιγραφικής συγχρονικής µελέ-

της (descriptive cross sectional) καθώς µελετήθηκε ένα τυχαίο δείγµα σε µία συγκεκριµένη 

στιγµή σε ένα συγκεκριµένο χώρο. Το πλεονέκτηµα  που απαντά και σε αυτόν τον τύπο 

έρευνας, είναι πως  συµπληρώνεται γρήγορα και τα αποτελέσµατα της έχουν διάρκεια, και 

δεν µεταβάλλονται κάτι το οποίο  ήταν απαραίτητο για την ποιότητα των συµπερασµάτων. 

Ακόµα θεωρείται τύπος έρευνας  που έχει υψηλά ποσοστά εγκυρότητας και η εγκυρότητα 

της ελέγχεται εύκολα από τον αναγνώστη.  Έγινε µε την µέθοδο απαντήσεων πολλαπλών 

επιλογών (multiple choice). Αυτή η µέθοδος εντάσσεται στην κατηγορία ερωτήσεων 

κλειστού τύπου. ∆ιεξάχθηκε η έρευνα µε τον παραπάνω τρόπο  διότι  έχει τα παρακάτω 

πλεονεκτήµατα.  Είναι κατανοητή στον πληθυσµό, δεν απαιτεί πολύ χρόνο ούτε από τον 

ερευνητή ούτε από τον συµµετέχοντα  και µπορεί να συµπληρωθεί µε λίγη βοήθεια από 

άτοµα κάθε ηλικίας και µορφωτικού επιπέδου. Τέλος γίνεται ευκολότερο για τον ερευνητή 

η ανάλυση των αποτελεσµάτων και πιο απλή την προετοιµασία του ερωτηµατολογίου.   

 Η έρευνα είχε κάποιες αδυναµίες και περιορισµούς που πιθανώς επηρέασαν το 

τελικό αποτέλεσµα. ∆εν υπήρξε άµεση σύνδεση του ερωτηµατολογίου µε τις διατροφικές 

προτιµήσεις των καταναλωτών και άλλες συνήθειές τους κάπνισµα, αλκοόλ, άσκηση και 

λοιπά. Το παραπάνω φαινόµενο οφείλεται στο ότι   οι ερωτήσεις έπρεπε να ήταν περιορι-

σµένες σε αριθµό, καθώς  το  ερωτηµατολόγιο έπρεπε να συµπληρωθεί σε πολύ σύντοµο 

χρονικό διάστηµα. Επιπλέον, ο χώρος του περιπτέρου της έκθεσης ήταν περιορισµένος και 

δεν µπορούσαν να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο 2 άτοµα ταυτόχρονα. Για αυτό δεν 

ήταν δυνατό  να διερευνηθεί ο τρόπος ζωής των καταναλωτών σε σχέση µε την προτίµησή 

τους στα βιολογικά τρόφιµα. Ακόµα, δεν διαχωρίστηκαν αυτοί που τρέφονται µε 

βιολογικά τρόφιµα σε καταναλωτές και παραγωγούς   που οι ίδιοι για τις δική τους χρήση 

παράγουν βιολογικά τρόφιµα. Αυτό εν µέρει, αλλοίωσε τη συσχέτιση µεταξύ της 

προτίµησης των φρούτων λαχανικών και της διάθεσης δαπάνης για βιολογικά  τρόφιµα.     
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 Ίσως να µην  επιτεύχθηκε  ο στόχος της αντιπροσωπευτικότητας στο µέγιστο 

βαθµό, διότι όσοι το συµπλήρωσαν ήταν εκείνοι που ήταν περισσότερο θετικά διακείµενοι 

µε τα βιολογικά τρόφιµα σε σχέση µε αυτούς που   δεν συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο. 

Ακόµα το δείγµα της έρευνας ήταν αρκετά πολυποίκιλο και συνάµα όχι τόσο µεγάλο  (85 

απαντήσεις). Αυτό σηµαίνει πως είναι δύσκολο  να βγουν ασφαλή συµπεράσµατα από την 

κάθε κατηγοριοποίηση,  λόγω της ύπαρξης  µικρού δείγµατος σε κάποιες κατηγορίες. Από 

τη άλλη αυτό είναι θετικό γιατί δεν περιορίζεται σε µία οµάδα στόχο πχ άνδρες γυναίκες  

κλπ,  αλλά υπάρχει ποικιλία στη σύνθεση του πληθυσµού. Επιπροσθέτως, υπήρξε αστοχία 

στην ηλικιακή κατηγοριοποίηση καθώς τα άτοµα πάνω από 70 που συµπλήρωσαν το ερω-

τηµατολόγιο ήταν µόλις τρία. Καλύτερα η ανώτερη ηλικιακή κατηγοριοποίηση να άρχιζε 

από τα 60. Σε κάποιους που µπορούσαν να το συµπληρώσουν, δεν δόθηκε λόγω φόρτου 

εργασίας καθώς παράλληλα µε το ερωτηµατολόγιο υπήρχε και η ανάγκη της προώθησης 

του  προϊόντος της επιχείρησης και η απασχόληση της προώθησης του κρασιού. Κάποιες 

ερωτήσεις ίσως έπρεπε να διατυπωθούν διαφορετικά για να εξαχθούν καλύτερα συµπερά-

σµατα. Για παράδειγµα στην ερώτηση µε τα προϊόντα που προτιµούνται  για κατανάλωση 

ίσως, θα έπρεπε να υπήρχε σειρά προτίµησης. Η επιλογή για να συµπληρωθούν  πάνω από 

µία απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις, δυσκόλεψε την ανάλυση των αποτελεσµάτων. Από 

την άλλη βέβαια, διεύρυνε την εγκυρότητα και το βάθος της έρευνας.    

 Ή έρευνα είχε και θετικά στοιχεία καθώς το δείγµα ήταν ικανοποιητικό για το 

χαρακτήρα της έρευνας, καταρτίστηκε το ερωτηµατολόγιο σε πολύ µικρό χρονικό διάστη-

µα και συµπληρώθηκε γρήγορα. Η πρωτοτυπία της έρευνας έκανε θετική εντύπωση στους 

περισσότερους επισκέπτες και βοήθησε να συµπληρωθεί µε προθυµία από τους ερωτώ-

µενους το ερωτηµατολόγιο και να αποσπάσει το περίπτερο της εταιρίας ευµενή σχόλια. Οι 

ερωτήσεις ήταν σύντοµες και στην πλειονότητα τους διατυπωµένες µε σαφήνεια. Ακόµα 

οι ερωτήσεις υποστήριζαν  και κάλυπταν τα ζητούµενα στο στόχο και στην υπόθεση της 

έρευνας. Οι ερωτώµενοι, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, συµπλήρωσαν όλες  τις  ερωτήσεις του 

ερωτηµατολογίου και δεν υπήρχε καµία δυσαρέσκεια  για κάποια ερώτηση ή για τη µορφή 

του ερωτηµατολογίου. Βέβαια, η µεθοδολογία της έρευνας κυρίως κρίνεται όχι  τόσο  από 

τον ερευνητή  όσο  από τον αναγνώστη 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ο 
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ     

 

Στην παρούσα έρευνα, συµµετείχαν 85 άτοµα, 44 άνδρες και 41 γυναίκες 51.8% και 

48.2% αντίστοιχα, µε µέση ηλικία κατά προσέγγιση  τα 40 έτη. H πλειονότητα του 

πληθυσµού που συµπλήρωσε το ερωτηµατολόγιο, ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ (67,1%), 

κατανάλωνε βιολογικά προϊόντα λιγότερο από µια φορά το µήνα κατά 32.8% η σε 

εβδοµαδιαία κλίµακα (30,6%). Έδειξε διάθεση να πληρώσει 10-30% παραπάνω για το 

βιολογικό προϊόν σε σχέση µε το συµβατικό το 54.1%, είχε σαν κύρια επιλογή βιολογικού 

προϊόντος τα φρούτα και τα λαχανικά (51,8%), είχε σαν βασικό κίνητρο αγοράς 

βιολογικού προϊόντος την πρόληψη της υγείας (50,6%), ενώ ο κυριότερος περιορισµός 

αγοράς βιολογικών προϊόντων ήταν η υψηλή τιµή (54,1%).     

 Τα αποτελέσµατα σε γενικές γραµµές κρίνονται ως αναµενόµενα και  επιβε-

βαιώνουν την ερευνητική υπόθεση και σηµαντικό τµήµα της διεθνούς βιβλιογραφίας Η 

απόκλιση απο το 100%  στο άθροισµα του συνόλου  κάποιων επιλογών  οφείλεται στο 

γεγονός πως κάποιοι ερωτηθέντες δεν απάντησαν όλες τις ερωτήσεις. Τα αποτελέσµατα 

δίνονται έχοντας πάντα ως βάση το σύνολο των ερωτώµενων και όχι την εκάστοτε 

πληθυσµιακή κατηγορία. 
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Πίνακας 1. Περιγραφικά Χαρακτηριστικά της µελέτης (Ν= 85) 
 Μέση τιµή  

 Άνδρες  Γυναίκες P  

Value  Φύλο  51.8%  48.2% 
Ηλικία     
Επίπεδο εκπαίδευσης  
∆ηµοτικό  - 7,3%  

0,16 Γυµνάσιο  20,5% 22% 
ΑΕΙ / ΑΤΕΙ  72,7% 61% 
Συχνότητα αγοράς   
Κάθε ηµέρα  11,4% 19,5%  

0,382 Κάθε εβδοµάδα  27,3% 34,1% 
Κάθε µήνα 25% 17,1% 
Σπανιότερα  36,4% 29,3% 
∆ιαθέσιµο κόστος   
≤10 € 6,8% 7,3%  

0,067 10,1 - 11 € 34,1% 4,9% 
11 - 13 € 45,5% 63,4% 
≥ 13,1 € 13,6% 24,4% 
Επιλογή βιολογικού προϊόντος   
Φρούτα – λαχανικά  50% 53,7%  

0,907 Γαλακτοκοµικά  15,9% 14,6% 
Κρασιά – αποστάγµατα 25% 19,5% 
Μέλι – µυρωδικά  6,8% 12,2% 
Κίνητρο αγοράς  
Υγεία  56,8% 43,9%  

0,45 Ανώτερη γεύση και ποιότητα 36,4% 31,7% 
Προστασία περιβάλλοντος  6,8% 22% 
Αντικίνητρο αγοράς   
Υψηλή τιµή 50% 58,5%  

0,99 ∆υσκολία στην προµήθεια 25% 26,8% 
∆υσπιστία  20,5% 12,2% 

 

Για τις µέσες τιµές µεταξύ των δύο φύλων υπήρξε στατιστικά σηµαντική διαφορά 

(p<0,05) για το διαθέσιµο κόστος και το κίνητρο αγοράς βιολογικού προϊόντος. Οι 

γυναίκες έδειξαν µεγαλύτερη διαθεσιµότητα να πληρώσουν  παραπάνω για τα βιολογικά 

τρόφιµα σε σχέση µε τους άνδρες. Συγκεκριµένα, οι άνδρες δήλωσαν σε ποσοστό 34.1% 

πως διατίθενται να δαπανήσουν, από 1-10% επιπλέον των συµβατικών  για την αγορά 

βιολογικών τροφίµων. Το ποσοστό των γυναικών στην ίδια ερώτηση ήταν µόλις 4.9%. Το 

άθροισµα  του ποσοστού που συµπλήρωσε,  πώς θα πλήρωνε για το βιολογικό τρόφιµο, 
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επιπλέον 10% της τιµής του συµβατικού, για τους άνδρες   είναι  59.1% ενώ στις γυναίκες 

ανέρχεται σε  87.8% . Παράλληλα,  οι γυναίκες φάνηκε πως έχουν µια τάση να αγοράζουν 

περισσότερο τα βιολογικά τρόφιµα αλλά αυτή δεν είναι στατιστικά σηµαντική.  

Παρατηρείται  πως οι γυναίκες έχουν σηµαντικά  υψηλότερο ποσοστό από τους άνδρες 

στην προστασία του περιβάλλοντος σε ότι αφορά το  κίνητρο αγοράς  τους.  

 Οι άνδρες είχαν σχετικά αυξηµένες της απαντήσεις που δήλωναν δυσπιστία  ενώ οι 

γυναίκες έθεσαν λίγο περισσότερο την υψηλή τιµή ως ανασχετικό παράγοντα στο να 

προµηθευτούν βιολογικά τρόφιµα. ∆έκα γυναίκες έναντι µόλις έξι ανδρών δήλωσαν πως 

προτιµούν τα βιολογικά βότανα και µέλι στις επιλογές τους. Οι άνδρες έδειξαν προτίµηση, 

περισσότερο το κρασί και τα αποστάγµατα αλλά όχι µε την αναµενόµενη διαφορά.  

 

Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά πληθυσµού µελέτης ανά ηλικιακή οµάδα (Ν=85)  
 Ηλικιακές οµάδες p      value  

 17 – 30 έτη 31 – 50 

έτη 

51 – 70 

έτη 

>70 έτη 

Συχνότητα αγοράς   
Κάθε ηµέρα  5,9% 5,9% 2,4% 1,2%  

0,161 Κάθε εβδοµάδα  8,2% 10,6% 11,8% 0% 
Κάθε µήνα 9,4% 9,4% 2,4% 0% 
Σπανιότερα  11,8% 16,5% 2,4% 2,4% 
∆ιαθέσιµο κόστος   
≤10 € 1,2% 3,5% 2,4% 0%  

0,331 10,1 - 11 € 7,1% 9,4% 2,4% 1,2% 
11 - 13 € 23,5% 21,2% 9,4% 0% 
≥ 13,1 € 3,5% 8,2% 4,7% 2,4% 
Επιλογή βιολογικού 

προϊόντος  

 

Φρούτα – λαχανικά  20% 18,8% 9,4% 3,5%  
0,468 Γαλακτοκοµικά  5,9% 8,2% 1,2% 0% 

Κρασιά – αποστάγµατα 4,7% 11,8% 5,9% 0% 
Μέλι – µυρωδικά  4,7% 3,5% 1,2% 0% 
Κίνητρο αγοράς  
Υγεία  16,5% 24,7% 5,9% 3,5%  

0,301 Ανώτερη γεύση και 
ποιότητα 

14,1% 12,9% 7,1% 0% 

Προστασία 
περιβάλλοντος  

4,7% 3,5% 5,9% 0% 

Αντικίνητρο αγοράς   
Υψηλή τιµή 20% 24,7% 7,1% 2,4%  

0,787 ∆υσκολία στην 
προµήθεια 

7,1% 11,8% 7,1% 0% 

∆υσπιστία  7,1% 4,7% 3,5% 1,2% 
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Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι επιµέρους επιλογές των τεσσάρων ηλικιακών οµάδων 

του ερωτηµατολογίου. Η στατιστική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε συνδυαστικούς 

πίνακες (crosstabulation) και δεν παρατηρήθηκε καµιά στατιστικά σηµαντική συσχέτιση. 

Εντύπωση κάνει ότι οι 5 από τους έντεκα  ερωτηθέντες  ηλικίας από 51-70 ετών, το 45%,   

απάντησαν πώς καταναλώνουν βιολογικά τρόφιµα σε συχνότητα µία φορά την εβδοµάδα.  

Οι νέοι ηλικίας 17-30 ετών παρουσίασαν συχνότερη  κατανάλωση βιολογικών τροφίµων 

σε σχέση µε τις µεγαλύτερες ηλικίες καθώς η επιλογή  καθηµερινά  απαντήθηκε από 5 

άτοµα όσα και από τις ηλικίες 31-50. Ακόµα ήταν η ηλικιακή οµάδα στην οποία η 

απάντηση στη διάθεση πληρωµής από 10-30% είχε συντριπτική επικράτηση.  Από αυτές 

τις ηλικίες  οι ερωτώµενοι ήταν πολλοί περισσότεροι. Οι περισσότεροι από την ηλικία 50-

70 απάντησαν πως προτιµούν τα βιολογικά τρόφιµα λόγω ανώτερης γεύσης από τα 

συµβατικά παρά για λόγους υγείας. Ενώ οι νεότεροι  δηλώσαν ως κυριότερο κίνητρο την 

υγεία.            

 Παράλληλα, οι νεότεροι δείχνουν να προτιµούν, χωρίς ύπαρξη στατιστικής σηµα-

ντικότητας, περισσότερο τα βιολογικά φρούτα και  λαχανικά και τα κρασιά αποστάγµατα, 

ενώ οι µεγαλύτεροι σε ηλικία δείχνουν τάση να προτιµούν περισσότερο τα γαλακτοκοµικά 

προϊόντα. Η ηλικιακή οµάδα 51-70 εµφάνισε µεγαλύτερη δυσκολία στην προµήθεια των 

βιολογικών προϊόντων, καθώς  ως ανασχετικός παράγοντας προµήθειας φάνηκε εξίσου 

σηµαντικός µε την υψηλή τιµή. Επιπλέον, οι νέοι 17-30 ετών ήταν η  ηλικιακή οµάδα µε 

το µεγαλύτερο βαθµό  δυσπιστίας  και ήταν η µόνη ηλικιακή οµάδα που η δυσπιστία σαν 

ανασχετικός παράγοντας ήταν εξίσου σηµαντικός µε τη δυσκολία στη προµήθεια (δεν συ-

µπεριλαµβάνονται οι 70>)  Οι τρείς ερωτηθέντες άνω των εβδοµήντα ετών, δήλωσαν πως 

προτιµούν µόνο φρούτα και λαχανικά.  

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά πληθυσµού µελέτης αναφορικά µε το επίπεδο 
εκπαίδευσης (Ν=85) 

 Επίπεδο εκπαίδευσης  p      

value   ∆ηµοτικό  Γυµνάσιο  ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 

Συχνότητα αγοράς   
Κάθε ηµέρα  0% 2,4% 10,6%  

0,237 Κάθε εβδοµάδα  2,4% 8,2% 18,8% 
Κάθε µήνα 1,2% 0% 17,6% 
Σπανιότερα  0% 10,6% 20% 
∆ιαθέσιµο κόστος   
≤10 € 2,4% 2,4% 2,4%  

0,018 10,1 - 11 € 0% 5,9% 12,2% 
11 - 13 € 1,2% 9,4% 38,8% 
≥ 13,1 € 0% 3,5% 12,9% 
Επιλογή βιολογικού 

προϊόντος  

 

Φρούτα – λαχανικά  0% 11,8% 34,1%  
0,708 Γαλακτοκοµικά  1,2% 1,2% 11,8% 

Κρασιά – 
αποστάγµατα 

1,2% 5,9% 15,3% 

Μέλι – µυρωδικά  1,2% 2,4% 4,7% 
Κίνητρο αγοράς  
Υγεία  1,2% 12,9% 31,8%  

0,583 Ανώτερη γεύση και 
ποιότητα 

2,4% 5,9% 23,5% 

Προστασία 
περιβάλλοντος  

0% 1,2% 11,8% 

Αντικίνητρο  αγοράς  
Υψηλή τιµή 1,2% 12,9% 54,1%  

0,718 ∆υσκολία στην 
προµήθεια 

2,4% 4,7% 24,6% 

∆υσπιστία  0% 2,4% 17,5% 

 

Στον πίνακα 3 περιγράφονται οι επιλογές του πληθυσµού της µελέτης µε βάση το 

εκπαιδευτικό τους υπόβαθρο. Στατιστικά σηµαντική σχέση, εντοπίστηκε µεταξύ επιπέδου 

εκπαίδευσης και διαθέσιµης δαπάνης για τα βιολογικά τρόφιµα. Φάνηκε πως οι απόφοιτοι 

ΑΕΙ ΤΕΙ, έχουν υψηλότερη διαθέσιµη δαπάνη γα τα βιολογικά τρόφιµα σε σχέση µε τους 

απόφοιτους δηµοτικού και γυµνασίου.  Επιπροσθέτως φαίνεται πως επειδή οι ερευνώµενοι  

που αποφοίτησαν από ΑΕΙ ΤΕΙ είναι σηµαντικά περισσότεροι, είναι δύσκολο να 

εµφανιστεί στατιστική σηµαντικότητα σε πολλές κατηγορίες απαντήσεων. Οι τρεις απα-

ντήσεις που δόθηκαν από τους απόφοιτους του δηµοτικού, σαν ανασταλτικό παράγοντα, οι 

δύο ανέφεραν τη δυσκολία στη προµήθεια και σε µία αναφέρθηκε η υψηλή τιµή. Φάνηκε 
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χωρίς στατιστική σηµαντικότητα, πώς οι απόφοιτοι γυµνασίου είχαν αραιότερη συχνότητα 

κατανάλωσης βιολογικών τροφίµων από όσους είχαν τριτοβάθµιο επίπεδο εκπαίδευσης 

αφού, δήλωσαν την κατανάλωση βιολογικών τροφίµων καθηµερινά µόλις 2 άτοµα ενώ 9 

απόφοιτοι ΑΕΙ ΤΕΙ συµπλήρωσαν την αντίστοιχη απάντηση.Έντεκα  απαντήσεις δήλωσαν 

ως κίνητρο αγοράς βιολογικών τροφίµων τη προστασία περι-βάλλοντος. Από αυτούς οι 

δέκα,το 90% των απαντήσεων, ήταν από πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ. Όσοι δήλωσαν επίπεδο 

εκπαίδευσης µέχρι την δευτεροβάθµια, δήλωσαν σαν κίνητρο προµήθειας βιολογικών 

τροφίµων την υγεία µε µεγάλη διαφορά από τη γεύση και τη προστασία περιβάλλοντος. 

Αν και ήταν ελάχιστο το δείγµα, αξίζει να αναφερθεί πώς από τις τρείς απαντήσεις 

απόφοιτων του δηµοτικού η δύο ως ανασταλτικό παράγοντα ανέφεραν την δυσκολία 

προµήθειας. Βέβαια ήταν και οι δύο γυναίκες άνω των πενήντα.  

 

Στον πίνακα 4, παρουσιάζονται οι απαντήσεις του πληθυσµού της µελέτης βάση  των 

προτιµήσεών  στα βιολογικά προϊόντα. Στατιστικά σηµαντική σχέση εντοπίστηκε, µεταξύ 

Πίνακας 4. Χαρακτηριστικά πληθυσµού µελέτης αναφορικά µε την επιλογή στον τύπο των 
βιολογικών προϊόντων (Ν=85) 

 Βιολογικά Προϊόντα  p      

value   Φρούτα/Λαχανικά Γαλακτοκοµικά  Κρασιά & 

Αποστάγµατα 

Μέλι & 

Μυρωδικά 

Συχνότητα αγοράς   
Κάθε ηµέρα  8,2% 4,7% 1,2% 0%  

0,213 Κάθε εβδοµάδα  12,9% 7,1% 8,2% 2,4% 
Κάθε µήνα 11,8% 1,2% 4,7% 3,5% 
Σπανιότερα  18,8% 2,4% 8,2% 3,5% 
∆ιαθέσιµο κόστος   
≤10 € 2,4% 0% 2,4% 2,4%  

0,280 10,1 - 11 € 12,9% 3,5% 2,4% 1,2% 
11 - 13 € 28,2% 7,1% 12,9% 5,9% 
≥ 13,1 € 8,2% 4,7% 4,7% 0% 
Κίνητρο αγοράς  
Υγεία  27,1% 7,1% 10,6% 5,9%  

0,251 Ανώτερη γεύση  
ποιότητα 

12,9% 5,9% 10,6% 3,5% 

Προστασία 
περιβάλλοντος  

11,8% 1,2% 0% 0% 

Αντικίνητρο 

αγοράς 

 

Υψηλή τιµή 31,8% 7,1% 11,8% 3,5%  
<0,001 ∆υσκολία στην 

προµήθεια 
8,2% 4,7% 8,2% 4,7% 

∆υσπιστία  11,8% 1,2% 2,4% 1,2% 
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της προτίµησης των φρούτων και λαχανικών  και της επιλογής της υψηλότερης τιµής  σε 

ότι αφορά τον κυριότερο ανασταλτικό παράγοντα. Σηµαντικός ανασταλτικός παράγοντας 

στο να προµηθευτούν βιολογικά τρόφιµα, ήταν σε αυτούς τους καταναλωτές η δυσπιστία. 

Είναι λογικό καθώς τα φρούτα και τα λαχανικά πολλές φορές πωλούνται ως βιολογικά 

χωρίς ετικέτα. Φάνηκε να ήταν πολύ µικρή η δυσκολία στη προµήθεια των  λαχανικών 

καθώς µόνο µία απάντηση υπήρχε που να τη δήλωσε σαν επιλογή. Όσοι κατανάλωναν 

βιολογικά γαλακτοκοµικά προϊόντα έδειξαν σηµαντικά αυξηµένη συχνότητα στην 

κατανάλωση και αυξηµένη διάθεση πληρωµής χωρίς να υπάρχει όµως στατιστική σηµα-

τικότητα. Τρείς συµπλήρωσαν αυθόρµητα, πως καταναλώνουν και βιολογικό λάδι που 

εξηγήθηκε παραπάνω γιατί δεν ήταν διαθέσιµο σαν επιλογή.      

 Υπήρχε ακόµα µεγάλη απόκλιση στο κίνητρο της αγοράς καθώς µόνο κάποιοι που  

προµηθεύονται βιολογικά τρόφιµα και λαχανικά δήλωσαν ως κυριότερο κίνητρο τη 

προστασία του περιβάλλοντος. Ακόµα, δηλώσαν  λιγότερο συχνή κατανάλωση βιολογικών 

τροφίµων γενικότερα από αυτούς που καταναλώνουν γαλακτοκοµικά και κρασί –από-

στάγµατα.  Επιπλέον, οι  καταναλωτές που κατανάλωναν βιολογικά φρούτα και λαχανικά  

είχαν ως κύριο κίνητρο επιλογής την υγεία. Αρκετοί από αυτούς που κατανάλωναν κρασί 

και αποστάγµατα,  δήλωσαν ως κυριότερο κίνητρο τη γεύση µαζί µε το κίνητρο της 

υγείας. Αυτό το εύρηµα  δεν εµφανίστηκε σε καµία άλλη οµάδα. Επιπλέον, ενδιαφέρον 

έχει το φαινόµενο,  πως όσοι  προτιµούν να καταναλώνουν βιολογικό κρασί και από-

στάγµατα, δηλώσαν κυριότερο ανασχετικό παράγοντα τη δυσκολία στη προµήθεια σε 

ποσοστό 36.8% όταν ο γενικός  µέσος όρος, είναι 21%.  
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Κεφάλαιο 7
ο
  Συζήτηση για την έρευνα και τα  αποτελέσµατα.  

 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας, δείχνουν τη σχετικά θετική στάση και αντίληψη των ερω-

τώµενων για τα βιολογικά τρόφιµα και  πλησίασαν αρκετά  αυτά  παρόµοιων ερευνών της 

διεθνούς βιβλιογραφίας ( Huber et al 2011, Paul et al 2012)   Επιπλέον φαίνεται  πως οι 

περισσότεροι καταναλωτές, προτιµούν τα βιολογικά τρόφιµα, κυρίως γιατί  θεωρούν πως 

είναι πιο υγιεινά από τα συµβατικής καλλιέργειας. Είναι ένα εύρηµα που συµφωνεί µε τη 

διεθνή βιβλιογραφία και επιβεβαιώνει την ερευνητική υπόθεση της παρούσας µελέτης. 

Ακόµα επιβεβαιώθηκε η υπόθεση πως  ο κύριος ανασχετικός παράγοντας για την αγορά 

βιολογικών προϊόντων είναι η αυξηµένη τιµή διάθεσής τους στην αγορά.    

 Οι περισσότεροι εξεταζόµενοι, προτιµούν να καταναλώνουν φρούτα-λαχανικά. 

Από τα άλλα είδη δήλωσαν, πως καταναλώνουν κυρίως βιολογικό κρασί  και απο-

στάγµατα. Εντύπωση προκαλεί πως περισσότεροι δήλωσαν πως προτιµούν τα βιολογικά 

κρασιά και αποστάγµατα παρά τα αντίστοιχα βιολογικά γαλακτοκοµικά προϊόντα. Ακόµα 

το ποσοστό των ερωτώµενων  που δήλωσε πώς προτιµά τα  βιολογικά τρόφιµα για την 

προστασία του περιβάλλοντος ήταν σηµαντικά χαµηλότερο από ότι αναµενόταν. Όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, την απάντηση κάθε µέρα σε ότι αφορά τη συχνότητα των 

βιολογικών προϊόντων την συµπλήρωσαν το 14.8% των ερωτηθέντων  που ως ποσοστό,   

κρίνεται σχετικά χαµηλό. Οι ερωτώµενοι που  δήλωναν πως κατανάλωναν βιολογικά λα-

χανικά και φρούτα, είχαν στατιστικά σηµαντική  συσχέτιση µε την δήλωση της υψηλής 

τιµής ως κυριότερου ανασχετικού παράγοντα. Αυτό µπορεί να συσχετίζεται µε το γεγονός 

πως κάποιοι κατανάλωναν τα φρούτα και λαχανικά που παρήγαγαν οι ίδιοι και δεν 

κατανάλωναν άλλα βιολογικά τρόφιµα. Η στατιστική σηµαντικότητα του επίπεδου εκπαί-

δευσης µε το ύψος της  διαθέσιµης δαπάνης, ίσως να εξηγείται   µε την µεγαλύτερη  

οικονοµική άνεση   των ατόµων που έχουν επίπεδο µόρφωσης τη τριτοβάθµια εκπαίδευση, 

σε σχέση µε αυτούς µε χαµηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. Αυτό το συµπέρασµα ενισχύεται 

και από το γεγονός πως δεν υπάρχει στατιστική διαφορά µεταξύ της συχνότητας κατα-

νάλωσης και του επιπέδου εκπαίδευσης.      

 Ακόµα τα άτοµα µε επίπεδο σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και πάνω είχαν τις 

περισσότερες αναλογικά απαντήσεις ως κίνητρο αγοράς τη προστασία του περιβάλλοντος. 

Μία έρευνα που θα εστιάσει πιο πολύ στο περιβαλλοντικό κοµµάτι να αναδείξει περισσό-

τερο τις αιτίες του γεγονότος αυτού. Οι γυναίκες, δείχνουν ισχυρή στατιστική διαφορά ως 

προς τους άνδρες σε σχέση µε την διάθεση  δαπάνης για τα βιολογικά τρόφιµα. Το εύρηµα 
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αυτό απαντάται συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία (Omar et al 2016) Μπορεί να εξηγηθεί  

από την συχνότερη ενασχόληση τους µε τη  προµήθεια, τη  προετοιµασία και το µαγείρεµα 

των τροφίµων. Ίσως να υπήρξε θέληση από τις ερωτώµενες να δείξουν στο ερωτη-

µατολόγιο µεγαλύτερη διάθεση πληρωµής από αυτή που είχαν κανονικά. Έτσι οι 

απαντήσεις αυτές πιθανώς  να µην ανταποκρίνονται όλες  στην πραγµατικότητα.    

 Πρόσθετα, οι γυναίκες παρουσίασαν κάποια διαφορά σε ότι αφορά το κίνητρο 

αγοράς των βιολογικών τροφίµων σε σχέση µε τους άνδρες, καθώς πιο πολλές γυναίκες  

σε σύγκριση µε άνδρες, δήλωσαν την προστασία περιβάλλοντος ως κίνητρο για την αγορά 

των βιολογικών τροφίµων. Στα παραπάνω ευρήµατα, δίνεται ως πιθανή εξήγηση η 

ασχολία των γυναικών µε την προετοιµασία της τροφής και του µαγειρέµατος που ως 

αποτέλεσµα έχει και την µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση τους. Ακόµα  έδειξαν  µεγαλύτερη 

συχνότητα κατανάλωσης από τους άνδρες αν και δεν υπήρχε σηµαντική στατιστική δια-

φορά σε αυτό το σηµείο. Με βάση τα παραπάνω, πιθανότατα στο συγκεκριµένο τόπο οι 

γυναίκες να µπορούν να πλησιαστούν ως καταναλωτικό κοινό πιο στοχευόµενα, αφού επι-

πλέον  δήλωσαν αρκετές τη  δυσκολία στη προµήθεια ως κυριότερο ανασταλτικό πα-

ράγοντα. Όπως αναφέρθηκε στα αποτελέσµατα, όσοι φάνηκαν διαθετηµένοι να  πλη-

ρώσουν για τα βιολογικά προϊόντα πάνω από 30% από ότι θα δαπανούσαν  για τα 

συµβατικά συµβατικού  ανέρχονται µόλις στο 18% των συνολικών απαντήσεων. Το  

ποσοστό αυτό κρίνεται ιδιαίτερα χαµηλό διότι συµπεριλαµβάνονται  τα άτοµα που δε-

χτηκαν να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο και όχι τµήµα του γενικού πληθυσµού. 

Συνυπολογίζεται πως βιολογικά τρόφιµα συνήθως, τιµολογούνται 30%  περίπου πάνω από 

τα συµβατικά διότι είναι υψηλότερο το κόστος παραγωγής τους.  Με αυτό το τρόπο 

εξηγείται σε κάποιο βαθµό,  το πολύ µικρό µερίδιο αγοράς των βιολογικών προϊόντων στη 

χώρα µας και η πολύ µικρή κατά κεφαλή δαπάνη ανά έτος.      

 Όσοι εµφάνισαν WTP πάνω από το 30% της τιµής δήλωσαν  ως κυριότερο 

ανασταλτικό παράγοντα την ανασφάλεια- δυσπιστία. Αυτή η ανασφάλεια  επηρεάζει τη 

στάση των καταναλωτών σε σχέση µε τα βιολογικά τρόφιµα και   επιδρά αρνητικά  στη 

διάθεση απόκτησης τους. ∆ύο άτοµα δήλωσαν πως δεν είχαν κανένα ανασταλτικό 

παράγοντα στο να προµηθευτούν τα βιολογικά τρόφιµα. Για τους τακτικούς καταναλωτές 

των βιολογικών τροφίµων,  η προµήθεια τους, είναι κοµµάτι του αυτοπροσδιορισµού τους.  

Η τάση αυτή είναι τόσο ισχυρή ώστε να µετριάζεται µόνο κατά ένα βαθµό από το  υψηλό-

τερο κόστος. Εκείνοι που ανέφεραν ως πρόβληµα την ανασφάλεια ήταν εκείνοι που  

κατανάλωναν κυρίως φρούτα και λαχανικά.        

 Επιπλέον  δεν επαληθεύτηκε απόλυτα  η υπόθεση πως οι νέοι ηλικίας  17-30 ετών  
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είναι το πιο δυναµικό κοινό. Αυτό ως ένα σηµείο οφείλεται,  στο γεγονός πως αρκετοί νέοι  

ήταν µαθητές  ή φοιτητές και κάποιοι  έµεναν µε τους γονείς τους  οπότε δεν επέλεγαν 

εκείνοι το τι είδους τροφίµων  θα καταναλώσουν. Όσοι νέοι διέµεναν σε αυτόνοµο 

νοικοκυριό, ο οικονοµικός παράγοντας  ήταν ακόµα  περισσότερο  επιβαρυντικός για να 

αγοράσουν βιολογικά τρόφιµα. Ακόµα το αποτέλεσµα, χωρίς στατιστική σηµαντικότητα,  

πως η ηλικιακή οµάδα 51-70 να έχει µεγαλύτερη δυσκολία στο να προµηθευτεί τα 

βιολογικά τρόφιµα σε σχέση µε τις άλλες ηλικίες κρίνεται εύλογο. Ειδικά από τα εξήντα 

και µετά υπάρχουν προβλήµατα υγείας που πιθανώς να δυσκολεύουν τις µετακινήσεις και 

τις αγορές. Κάτι βέβαια που δεν άπτεται της συγκεκριµένης έρευνας  ούτε έχει στατιστική 

σηµαντικότητα αλλά προκάλεσε εντύπωση, είναι το αρκετά ανώτερο επίπεδο µόρφωσης 

που παρουσιάστηκε στους άνδρες  σε σχέση µε τις γυναίκες  που απάντησαν στην έρευνα. 

Αν και ήταν µικρό κοµµάτι του δείγµατος, εκείνοι που προτιµούσαν τα βιολογικά βότανα 

έδειξαν υψηλή διάθεση δαπάνης  και κύριο  ανασχετικό παράγοντα όχι την  υψηλή τιµή 

αλλά την δυσκολία στην πρόσβαση. Αυτό δείχνει πως µπορεί να υπάρξει δυναµικό κοινό 

σε αυτά τα προϊόντα που δεν αξιοποιείται. Ακόµα είναι και κάπως παράξενο αυτό διότι 

αυτά είναι ελεύθερα στη φύση και µπορεί κάποιος µε λίγη έρευνα, ελεύθερα να τα 

συλλέξει. ∆εν υπάρχουν µελέτες για αυτό το είδος τροφίµου και ούτε το καλύπτουν τα 

δίκτυα διανοµής επαρκώς.          

 Εντύπωση προκαλεί, η µειωµένη εµφάνιση της δυσπιστίας ως ανασταλτικού 

παράγοντα στις απαντήσεις του κοινού. Η συγκεκριµένη επιλογή στις περισσότερες  

έρευνες που απαρτίζουν τη διεθνή βιβλιογραφία, µαζί µε τον οικονοµικό παράγοντα είναι 

ο κυριότερος ανασχετικός παράγοντας στην προµήθεια βιολογικών τροφίµων. Βρέθηκε 

µόνο σε 11 από τις 87 απαντήσεις. Αυτό το αποτέλεσµα πιθανώς να εξηγείται από την 

νοοτροπία του καταναλωτικού κοινού στην Ελλάδα, που δεν το απασχολούν  ιδιαίτερα οι 

πιστοποιήσεις των προϊόντων και οι κανόνες που τις διέπουν. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε 

στην έρευνα, το σοβαρό πρόβληµα που υπάρχει µε τη διανοµή των βιολογικών προϊόντων  

στη χώρα. Επιπλέον επιβεβαιώθηκε έµµεσα ακόµα ένα εύρηµα της διεθνούς βιβλι-

ογραφίας, Götze et al 2016, πως οι καταναλωτές προτιµούν τα βιολογικά τρόφιµα να είναι 

ωµά και µη επεξεργασµένα αφού οι καταναλωτές προτιµούσαν τα φρούτα ήταν συνολικά 

περισσότεροι από αυτούς που προτιµούσαν τα άλλα προϊόντα. Γενικά, οι εξεταζόµενοι, 

αναγνωρίζουν  την ωφέλεια της απουσίας των φυτοφαρµάκων από τη διατροφή τους, αλλά 

εµποδίζονται υψηλότερη τιµή διάθεσης  στη προµήθεια βιολογικών τροφίµων. Ακόµα η  

άποψη των καταναλωτών για την ανώτερη γεύση των βιολογικών προϊόντων διαπι-

στώνεται από την βιβλιογραφία καθώς  και οι έρευνες επιβεβαιώνουν εν µέρει αυτή την 
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αντίληψη  κυρίως για τα φρούτα και τα λαχανικά.       

 Η στάση των ερωτώµενων απέναντι στα βιολογικά τρόφιµα µπορεί  επηρεάστηκε 

θετικά από δύο τυχαίους παράγοντες. Ο πρώτος ήταν το εορταστικό κλίµα της έκθεσης  

στο πλαίσιο της οποίας  διεξάχθηκε η έρευνα. Ακόµα οι ερωτώµενοι δοκίµαζαν πρώτα το 

κρασί και µετά τους δινόταν το ερωτηµατολόγιο. Από την άλλη πλευρά, τις µέρες που 

έγινε η έρευνα το  κλίµα ήταν κάπως <<βαρύ>> λόγω των περιορισµών στις τραπεζικές 

αναλήψεις και της γενικής οικονοµικής κατάστασης,  και  επηρέασε το αποτέλεσµα για τη 

διάθεση δαπάνης.         

 Εν κατακλείδι, χρειάζεται περεταίρω έρευνα για να αποτυπωθεί καλύτερα η 

διάθεση του καταναλωτικού κοινού στα βιολογικά τρόφιµα  και κυρίως αν µπορεί να 

στηρίξει  ένα τέτοιο κατάστηµα  η εν λόγω περιοχή   µε αυτά τα είδη. Ακόµα, χρειάζεται 

να διερευνηθούν οι  διατροφικές συνήθειες των ατόµων που είναι τακτικοί καταναλωτές 

βιολογικών τροφίµων. Η παρούσα έρευνα, έχει τη δυνατότητα να χρησιµεύσει στη διε-

ξαγωγή µίας πληρέστερης µελέτης µε µεγαλύτερο αριθµό συµµετεχόντων, περισσότερες 

ερωτήσεις και µεγαλύτερης διάρκειας. Θα είναι καλό να υπάρξει συµπληρωµατική έρευνα 

για τα άτοµα που δεν κατανάλωναν βιολογικά τρόφιµα και να ερευνηθούν οι διατροφικές 

τους συνήθειες καθώς σε αυτά τα άτοµα, όπως αναφέρεται  στη διεθνή βιβλιογραφία  

Huber2011, συνήθως υπάρχει χώρος για εκτεταµένη διατροφική παρέµβαση. ∆ιαπιστώ-

θηκε από τις απαντήσεις και από την στάση του κόσµου, πώς  υπάρχει µεγάλη ανάγκη  για 

αγνά, ασφαλή και ποιοτικά τρόφιµα και τα βιολογικά τρόφιµα καλύπτουν σε µεγάλο 

βαθµό αυτή την ανάγκη.       

 Προτείνεται για την καλύτερη προώθηση και αξιοποίηση των βιολογικών 

προϊόντων, να αναπτυχθεί  το χονδρικό εµπόριο που θα  τροφοδοτεί µε βιολογικά 

προϊόντα τις αλυσίδες  και τα καταστήµατα λιανικής πώλησης. Επιπροσθέτως, στις επι-

χειρήσεις και τους επαγγελµατίες του κλάδου συστήνεται να εστιάσουν στο πώς θα 

πλησιάσουν περισσότερο το καταναλωτικό κοινό των γυναικών που δείχνει δυναµικό και 

αναξιοποίητο. Παράλληλα, θα µπορούσαν τα καταστήµατα που εµπορεύονται βιολογικά 

τρόφιµα να διαθέτουν  στους καταναλωτές  ένα µικρό δείγµα προϊόντος για να το δο-

κιµάζουν. Επιπλέον, προτείνεται να προωθηθούν από τα δίκτυα διανοµής περισσότερο  

προϊόντα όπως βιολογικό µέλι, λάδι,  κρασί, τσίπουρο, βότανα και άλλα που ενώ υπάρχει 

αγορά να τα απορροφήσει δεν υπάρχουν κανάλια διανοµής για να τα διανείµουν µαζικά. 

Βέβαια, όσο διαρκεί η οικονοµική κρίση και η δυσπραγία των περισσότερων, δύσκολα θα 

αναπτυχθεί η αγορά των βιολογικών τροφίµων στη Λέσβο και γενικότερα  στην Ελλάδα. 
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Επίλογος  

   

Η πρόκληση για την παραγωγή τροφίµων τα επόµενα χρόνια, αφορά την αύξηση της 

παγκόσµιας αγροτικής παραγωγής, τόσο όσο χρειάζεται, για να προµηθεύσει µε τρόφιµα  

τον  παγκόσµιο πληθυσµό ανθρώπων που αναµένεται να αυξηθεί στα εννέα 

δισεκατοµµύρια το 2050. Η παραγωγή τροφίµων για να µπορέσει να καλύψει τον 

αυξανόµενο πληθυσµό, πρέπει να µεγεθυνθεί κατά 50% τα επόµενα σαράντα χρόνια. H 

εντατική καλλιέργεια τύπου συµβατικής γεωργίας δεν συµβάλλει απαραίτητα στην 

κάλυψη των διατροφικών αναγκών του πληθυσµού  και συνάµα στη καταπολέµηση της 

πείνας  µακροπρόθεσµα (Tscharntke etal 2012)  Αν ληφθεί υπόψη το γεγονός  ότι οι  πόροι 

τη γης συρρικνώνονται,  απαιτείται  µία αειφόρα  και τεράστια επένδυση, χρηµατικού  

κεφαλαίου, χρόνου και προσπάθειας.        

 Η τεχνολογική πρόοδος πρέπει να συµβάλει στη παραγωγή,  στη µεταποίηση και 

στη διανοµή, βιολογικών τροφίµων, υγιεινών και θρεπτικών, (Karstberg 2015). Ακόµα,  

απαιτείται   καλύτερη  εκµετάλλευση  των δυνατοτήτων  που παρέχει η τεχνολογία  για 

αύξηση της παραγωγής και µείωση της πιθανότητας οικονοµικής ζηµιάς στους πα-

ραγωγούς, χωρίς να αλλοιωθεί  ο βιολογικός τρόπος παραγωγής. Παράλληλα, υπάρχει η 

ανάγκη των βιοκαλλιεργητών, για περισσότερη βοήθεια από τις κρατικές δοµές  σε οικο-

νοµικό και νοµοθετικό επίπεδο, για να µπορέσουν να λύσουν τα προβλήµατα που αντι-

µετωπίζουν. Αν βελτιωθεί η ποιότητα της παραγωγής και µειωθεί το κόστος καλλιέργειας 

των βιολογικών τροφίµων, θα είναι πιο εύκολο στον µέσο καταναλωτή να τα προµηθευτεί. 

Με τον παραπάνω τρόπο η βιολογική γεωργία θα συµβάλλει στη κάλυψη των  διατρο-

φικών αναγκών  και των  προτιµήσεων  του παγκόσµιου πληθυσµού χωρίς να βλά-ψει την 

σύσταση  του φυσικού περιβάλλοντος.     

 Επιπλέον, η ωφέλεια των βιολογικών  σε σύγκριση µε τα συµβατικά τρόφιµα  θα 

αναδειχτεί σε µεγαλύτερη κλίµακα. Η καθοριστική συµβολή της βιολογικής καλλιέργειας, 

προσδοκάται  να είναι φανερή στο  να καλυφθούν οι διατροφικές ανάγκες του πληθυσµού 

της γης στο µέλλον. Είναι ενθαρρυντικό  πως µε την βιολογική γεωργία επιτυγχάνεται  η 

αειφορία και δεν βλάπτεται ο κύκλος ζωής του περιβάλλοντος. Για αυτό το λόγο, τα 

βιολογικά τρόφιµα έχουν ισχυρές πιθανότητες αλµατώδους ανάπτυξης τα επόµενα χρόνια.     

 Η ανάπτυξη αυτή θα εξαρτηθεί  απο το αν  θα λυθεί το πρόβληµα της διανοµής των 

βιολογικών τροφίµων, ειδικά στις αναπτυσσόµενες χώρες, από την πορεία της παγκόσµιας 

οικονοµίας, από τυχόν ραγδαία εξέλιξη της κλιµατικής  αλλαγής  και από πολλούς άλλους 
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αστάθµητους παράγοντες. Παραδείγµατος χάρη, τυχούσα πιθανές πρόκλησείς πολέµων,  

οικολογικών καταστροφών και τα λοιπά. Έχει ανιχνευτεί, (Cukur et al 2014),  σε περιοχές 

που υπάρχουν  ευνοϊκές συνθήκες για ένα συγκεκριµένο βιολογικό προϊόν, παραδείγµατος 

χάρη ελιά, πως η επιτυχηµένη καλλιέργεια ενός είδους, µπορεί να εµπνεύσει και άλλους  

καλλιεργητές να ακολουθήσουν τις πρακτικές της βιολογικής καλλιέργειας και σε άλλα 

είδη. Αν αντιµετωπιστεί το  πρόβληµα του υψηλού κόστους παραγωγής και της  σχετικά 

µειωµένης απόδοσης, τα βιολογικά τρόφιµα θα αποχτήσουν πολύ µεγαλύτερο µερίδιο στη 

διατροφή του παγκόσµιου πληθυσµού  από αυτό που έχουν (Crowder 2015). Τα βιολογικά 

τρόφιµα, έχουν πολλά όπλα για να µπορέσουν να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις του 

µέλλοντος, αρκεί να χρησιµοποιηθούν σωστά.     

 Το γενικό συµπέρασµα που εξάγεται από την εργασία  δείχνει πως  η πρακτική της 

βιολογικής καλλιέργειας  χάνεται στα βάθη των αιώνων, και κατά πάσα πιθανότητα θα 

συνεχίσει και για χιλιάδες χρόνια. Σταδιακά οι παραγωγοί εφαρµόζουν τις πρακτικές της 

βιολογικής γεωργίας όλο και περισσότερο παρά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν. Το 

ότι δεν περιέχονται σε αυτήν χηµικά πρόσθετα την καθιστά  φιλικότερη στο το περιβάλλον 

και ωφέλιµη για την υγεία του γενικού πληθυσµού.Υπάρχει σχετικά ισχυρή νοµική 

κάλυψη  στους παραγωγούς και στους καταναλωτές των βιολογικών τροφίµων, η οποία 

ενισχύεται όλο και περισσότερο. Ο γενικός πληθυσµός, τείνει να έχει θετική γνώµη για τα 

βιολογικά τρόφιµα και εµποδίζεται  να τα προµηθευτεί από την  υψηλή τιµή διάθεσής 

τους. Το µέλλον των βιολογικών τροφίµων προδιαγράφεται γεµάτο προκλήσεις  και  

µπορεί ο κλάδος να ανταπεξέρθει σε αυτές      

 Η εκπόνηση της παρούσας εργασίας, αποδείχτηκε  ενδιαφέρουσα  και χρήσιµη. Η 

διεξαγωγή της έρευνας  ήταν πρωτόγνωρη εµπειρία  για τον γράφοντα  και δεν ήταν 

δαπανηρή, ούτε επίπονη, και χρονοβόρα. Απαίτησε  πέρα από την µελέτη της διεθνούς βι-

βλιογραφίας, που ήταν ευρεία σε έκταση, την ύπαρξη ζωντανής επαφής και διαλόγο  µε 

τον κόσµο µέσω της ερευνητικής διαδικασίας.  Για αυτό τον λόγο ήταν διδακτική τόσο σε 

ακαδηµαϊκό επίπεδο όσο και σε επαγγελµατικό.      

  Επιπλέον, η επαφή µε τον κόσµο κατά τη διαδικασία συµπλήρωσης  του 

ερωτηµατολογίου,  ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστική και αποτελεσµατική. Ακόµα, τα  στοιχεία   

που καταγράφτηκαν  στην έρευνα βοήθησαν την επιχείρηση <<Άγονη γραµµή>> που 

δραστηριοποιείται στο κλάδο του βιολογικού κρασιού, να εξάγει χρήσιµα συµπεράσµατα  

για το πώς θα κινηθεί επιχειρηµατικά στο µέλλον. Τέλος, η εργασία έδωσε ακόµα ένα 

κίνητρο στον γράφοντα, να συνδυάσει  στο επαγγελµατικό του µέλλον, την επιστήµη της 

διατροφής, µε την αγορά και την προώθηση των βιολογικών τροφίµων.    
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 Ο κλάδος των βιολογικών τροφίµων και το πώς αλληλεπιδρούν αυτά  στην υγεία 

και στο περιβάλλον, είναι ευρύτατο αντικείµενο και το µόνο που φιλοδοξούσε η 

συγκεκριµένη εργασία ήταν να δώσει µία περιληπτική και γενική επισκόπηση του. Έγινε 

προσπάθεια, να µην είναι δογµατική η προσέγγιση αυτού του τόσο σηµαντικού και πολύ-

πλοκου θέµατος. Ωστόσο δεν υπήρξε δισταγµός στο να υποστηριχθεί η σηµασία και η 

συνεισφορά των βιολογικών τροφίµων στην παγκόσµια  διατροφή. Πιθανώς η εργασία, να  

έχει παραλείψεις και αβλεψίες, όµως, είναι δυνατόν να φανεί χρήσιµη σε αυτούς που 

ασχολούνται µε το κλάδο των βιολογικών τροφίµων. 
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ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

Αγαπητέ επισκέπτη της έκθεσης 

Εκ µέρους της εταιρίας «Άγονη Γραµµή» σας δίνουµε να συµπληρώσετε µία φόρµα µε 
ερωτήσεις, στα πλαίσια της συµµετοχής της «Άγονης Γραµµής» στην έκθεση.  Η 
συµπλήρωσή της θα χρησιµεύσει σε έρευνα που κάνουµε για την στάση των καταναλωτών 
απέναντι στα βιολογικά προϊόντα και για την εµπορική δυναµικότητα της αγοράς των 
βιολογικών τροφίµων και ποτών. ∆ιατηρείται η ανωνυµία και οι απαντήσεις θα 
αξιοποιηθούν µόνο για τον σκοπό της έρευνας. Με την συµπλήρωση και παράδοση αυτού 
του ερωτηµατολογίου µπαίνετε στην κλήρωση για 5λίτρα βιολογικό κρασί Μπορείτε να 
επιλέξετε πάνω από µια απαντήσεις  

Α.  1.Ηλικία: 17-30  31-50  51-70  >70 

2.Φύλο: Α  Θ         

 3.Επίπεδο εκπαίδευσης: ∆ηµοτικό  Γυµνάσιο  ΑΕΙ / ΑΤΕΙ  Άλλο…  

Β Κάθε πότε αγοράζετε –καταναλώνετε βιολογικά προϊόντα     

 Κάθε µέρα  Κάθε εβδοµάδα  Κάθε µήνα  Σπανιότερα  

2 Αν ένα συµβατικό προϊόν κοστίζει 10 Ευρώ, πόσα είστε διατεθειµένοι να πληρώσετε για 
το αντίστοιχο βιολογικό ;               
 Μέχρι 10 ευρώ  Από 10.01 µέχρι 11  Από 11 µέχρι 13 ευρώ  Πάνω από 13 

3.Ποια από τα βιολογικά τρόφιµα προτιµάτε να καταναλώνετε συνήθως ;         
Φρούτα-Λαχανικά  Γαλακτοκοµικά  Βιολογικά κρασιά & αποστάγµατα  Μέλι & 
µυρωδικά-βότανα  άλλο….. 

4.Ποιο κίνητρο σας παρακινεί να προµηθευθείτε  βιολογικά προϊόντα;       
Υγείας  Ανώτερη ποιότητα και γεύση  Προστασία περιβάλλοντος  Άλλο…  

5.Ποιος είναι ο κυριότερος ανασταλτικός παράγοντας στο να αγοράσετε ένα βιολογικό 
προϊόν;                                                                                        
Υψηλότερη τιµή  ∆υσκολία στην προµήθεια  ∆υσπιστία   

Ευχαριστούµε για την πολύτιµη βοήθειά σας.    

Μπορείτε να συµπληρώσετε τις σκέψεις σας για το ερωτηµατολόγιο στη πίσω σελίδα  

 

 

 


