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

Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ    
ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ    

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

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

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

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