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Βιολογική παραγωγή σύμφωνα με το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο

Η βιολογική γεωργία είναι ένα σύστημα αειφόρου διαχείρισης γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων και παραγωγής τροφίμων το οποίο σέβεται τους φυσικούς
κύκλους ζωής, μειώνοντας τις ανθρώπινες επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
Λειτουργεί όσο το δυνατόν πιο φυσικά, σύμφωνα με συγκεκριμένους στόχους
και αρχές, όπως έχουν οριστεί στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο.

Η βιολογική παραγωγή αποτελείται από επιμέρους διαδικασίες που συνθέτουν
μια αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων υψηλής ποιότητας. Η αλυσίδα αυτή εκτείνεται
από την παραγωγή των γεωργικών προϊόντων στο χωράφι μέχρι που το βιο-
λογικό προϊόν να καταλήξει στα σημεία λιανικής πώλησης και, τελικά, στο
τραπέζι του καταναλωτή. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αλυσίδα περιλαμβάνει τη
μεταποίηση, τη συσκευασία και σήμανση, την εμπορία και τις εισαγωγές από
τρίτες χώρες.

Κάθε ένας σύνδεσμος αυτής της αλυσίδας (παραγωγός, μεταποιητής, έμπορας/
εισαγωγέας βιολογικών προϊόντων) πρέπει να τηρεί προκαθορισμένους κανόνες
παραγωγής και διαχείρισης που καταγράφονται με λεπτομέρεια στον Καν. (ΕΚ)
αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου και στους Καν. (ΕΚ) αριθ. 889/2008 και
(ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής για τη βιολογική παραγωγή, την επισή-
μανση και τις εισαγωγές από τις τρίτες χώρες.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ευρωπαϊκή νομοθεσία
l Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 834/2007 της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική

παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του Κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 [Επίσημη Εφημερίδα L 189 της 20.7.2007] 

l Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) με αριθ. 889/2008 της 5ης Σεπτεμβρίου 2008, με 
λεπτομερείς κανόνες για τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, τη σήμανση και τον έλεγχο των
προϊόντων

l Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) με αριθ. 1235/2008 της 8ης Δεκεμβρίου 2008, 
με λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την εισαγωγή βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες

Εθνική νομοθεσία
l Νόμος που προνοεί τον βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών προϊόντων και σχετικές

ενδείξεις στα προϊόντα και στα είδη διατροφής (Ν227(Ι)/2004)



Για την προστασία των καταναλωτών και τη δια-
σφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού, οι όροι που
χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν τη βιολογική
ιδιότητα ενός προϊόντος προστατεύονται σε όλη
την έκταση της Ένωσης και ανεξαρτήτως γλώσ-
σας. Η προστασία αυτή καλύπτει, επίσης, τα συ-
νήθη παράγωγα ή σμικρυντικά/υποκοριστικά των
όρων αυτών, ανεξαρτήτως του εάν χρησιμοποι-
ούνται μόνα ή σε συνδυασμό. 

Για να υπάρξει σαφήνεια για τους καταναλωτές
στο σύνολο της ενωσιακής αγοράς η χρήση του
λογότυπου βιολογικής παραγωγής της ΕΕ έχει
καταστεί υποχρεωτική για όλα τα προσυσκευα-
σμένα βιολογικά τρόφιμα που παράγονται στην
Ένωση. Η χρήση του λογότυπου βιολογικής πα-
ραγωγής είναι δυνατή σε εθελοντική βάση στην
περίπτωση μη προσυσκευασμένων βιολογικών
προϊόντων που παράγονται εντός της Ένωσης ή
βιολογικών προϊόντων που εισάγονται από τρίτες
χώρες. 

Αναφορά στη μέθοδο βιολογικής 
παραγωγής

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καν. (ΕΚ) αριθ.
834/2007 για τη βιολογική παραγωγή και την
επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, ένα
προϊόν θεωρείται ότι φέρει ενδείξεις σχετικές
με τη βιολογική μέθοδο παραγωγής όταν στην
επισήμανση, στο διαφημιστικό υλικό ή στα εμ-
πορικά έγγραφα, το προϊόν, τα συστατικά του ή
τα υλικά ζωοτροφών περιγράφονται με όρους
που υπονοούν, για τον αγοραστή, ότι το προϊόν,
τα συστατικά του ή τα υλικά ζωοτροφών έχουν
ληφθεί σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογικής
παραγωγής. Επομένως, η αναφορά στον όρο
«βιολογικό» ή σε παράγωγα ή υποκοριστικά του
όρου όπως «βιο» και «οικο» (συμπεριλαμβανο-
μένων και μεταφρασμένων όρων σε οποιαδή-
ποτε γλώσσα της Ένωσης), επιτρέπεται για σκο-
πούς επισήμανσης και διαφήμισης προϊόντων
που πληρούν τις πρόνοιες του Καν. (ΕΚ) αριθ.
834/2007, όπως αναφέρονται στο άρθρο 23.

Η οποιαδήποτε αναφορά στον όρο «βιολογικό»
απαγορεύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- στη σήμανση μη βιολογικών προϊόντων, και

- στη σήμανση και τη διαφήμιση των προϊόν-
των που περιέχουν, αποτελούνται ή παρά-
γονται από γενετικά τροποποιημένους οργα-
νισμούς.

Ανάλογα με το στάδιο πιστοποίησης στο οποίο
ανήκει το κάθε προϊόν, η αναφορά στον βιολο-
γικό τρόπο παραγωγής διαφέρει:

Α. Βιολογικά προϊόντα (αμεταποίητα βιο-
λογικά προϊόντα και μεταποιημένα
προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα όπου
τουλάχιστον το 95 % των συστατικών
της γεωργικής τους προέλευσης είναι
βιολογικό)

Περιγραφή πώλησης: Κατά την περιγραφή
πώλησης μπορεί να γίνει αναφορά στον βιο-
λογικό τρόπο παραγωγής του προϊόντος, και
να εμφανίζεται στη σήμανση.

Κατάλογος συστατικών: Πρέπει να επιση-
μαίνονται τα βιολογικά συστατικά του προ-
ϊόντος.

Β. Μεταποιημένα προϊόντα για χρήση ως
τρόφιμα, όπου το ποσοστό των συ-
στατικών τους που έχουν παραχθεί με
τη βιολογική μέθοδο παραγωγής είναι
μικρότερο του 95%

Περιγραφή πώλησης: Στην περιγραφή πώ-
λησης δεν μπορεί να γίνεται αναφορά στον
βιολογικό τρόπο παραγωγής του προϊόντος.

Κατάλογος συστατικών: Η αναφορά στη
μέθοδο βιολογικής παραγωγής μπορεί να
αναγράφεται στον κατάλογο συστατικών του
προϊόντος. Στον κατάλογο των συστατικών
αναγράφεται και το ποσοστό βιολογικών συ-
στατικών σε σχέση με το σύνολο των συστα-
τικών γεωργικής προέλευσης.



Λογότυπος

Α. Ο λογότυπος της ΕΕ για τα 
βιολογικά προϊόντα

Ο λογότυπος της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα
μπορεί να χρησιμοποιείται στην επισήμανση, την
παρουσίαση και τη διαφήμιση προϊόντων που
πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007.

Η χρήση του λογότυπου είναι υποχρεωτική στα
προσυσκευασμένα τρόφιμα, που παρασκευά-
ζονται εντός ΕΕ, ενώ παραμένει προαιρετική για
προϊόντα που εισάγονται στην Ένωση από τρίτες
χώρες.

B. Πεδίο εφαρμογής

Ο λογότυπος της ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί
στις πιο κάτω περιπτώσεις:

(α) Αμεταποίητα γεωργικά προϊόντα

(β) Τρόφιμα που περιέχουν τουλάχιστον 95%
βιολογικά γεωργικά συστατικά

(γ) Βιολογικά προϊόντα του αμπελοοινικού 
τομέα

Η χρήση του λογότυπου της ΕΕ για τα βιολογικά
προϊόντα απαγορεύεται στις πιο κάτω περιπτώ-
σεις:

(α) Προϊόντα που παρουσιάζουν ποσοστό βιο-
λογικών γεωργικών συστατικών μικρότερο
του 95%

Γ. Προϊόντα που περιέχουν κυρίως 
συστατικά από ψάρια ή θηράματα

Περιγραφή πώλησης: Η βιολογική προ-
έλευση των γεωργικών συστατικών μπορεί
να αναγραφεί στο ίδιο οπτικό πεδίο με την
περιγραφή πώλησης, με την προϋπόθεση ότι
όλα τα άλλα συστατικά γεωργικής προέλευ-
σης είναι βιολογικά, διαφορετικά το προϊόν
εμπίπτει στην κατηγορία Β πιο πάνω.

Κατάλογος συστατικών: Η αναφορά στη
μέθοδο βιολογικής παραγωγής μπορεί να
αναγράφεται στον κατάλογο συστατικών του
προϊόντος. Στον κατάλογο των συστατικών
αναγράφεται και το ποσοστό βιολογικών συ-
στατικών σε σχέση με το σύνολο των συστα-
τικών γεωργικής προέλευσης.

Δ. Προϊόντα φυτικής προέλευσης υπό
μετατροπή 

Περιγραφή πώλησης: Αμεταποίητα ή μετα-
ποιημένα προϊόντα που περιλαμβάνουν μόνο
ένα συστατικό γεωργικής προέλευσης υπό
μετατροπή προς τη βιολογική γεωργία, μπο-
ρούν να φέρουν την ένδειξη «προϊόν υπό με-
τατροπή στη βιολογική γεωργία» ή «προϊόν
μεταβατικού σταδίου».

Η προαναφερθείσα ένδειξη δεν πρέπει να ανα-
γράφεται με εμφανέστερο χρώμα, μέγεθος και
γραμματοσειρά από την περιγραφή πώλησης του
προϊόντος. 



(β) Προϊόντα που περιλαμβάνουν κυρίως συ-
στατικά από αλιεία ή θηράματα

(γ) Προϊόντα υπό μετατροπή προς τη βιολογική
γεωργία

Γ. Χαρακτηριστικά λογότυπου - 
Γραφικό διάγραμμα (Παράρτημα XI
του Καν. (ΕΚ) αριθ. 889/2008)

Χρώμα

1. Το χρώμα αναφοράς του λογότυπου της ΕΕ
για τα βιολογικά προϊόντα είναι το πράσινο
Pantone αριθ. 376 και πράσινο [50 % κυανό
+ 100 % κίτρινο] όταν χρησιμοποιείται τε-
τραχρωμία.

2. Ο λογότυπος της ΕΕ για τα βιολογικά προ-
ϊόντα δύναται να χρησιμοποιείται σε μαυρό-
ασπρο χρώμα, μόνον όταν δεν είναι δυνατόν
να χρησιμοποιείται έγχρωμος.

3. Όταν μια συσκευασία φέρει ενδείξεις σε ένα
μόνο χρώμα, ο λογότυπος της ΕΕ για τα βιο-
λογικά προϊόντα μπορεί να χρησιμοποιείται
στο ίδιο χρώμα.

4. Ο λογότυπος της ΕΕ για τα βιολογικά προ-
ϊόντα πρέπει να έχει ύψος 9 mm και πλάτος
13,5 mm τουλάχιστον. Η αναλογία
ύψους/πλάτους είναι πάντα 1:1,5. Κατ’ εξαί-
ρεση το ελάχιστο ύψος μπορεί να μειωθεί
σε 6 mm για τις πολύ μικρές συσκευασίες.

Ποικιλία μορφοποιήσεων των ενωσιακών λο-
γότυπων για τα βιολογικά προϊόντα καθώς και
κατευθυντήριες γραμμές για χρήστες είναι αναρ-
τημένα στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής.



Δ. Υποχρεωτικές ενδείξεις σήμανσης
(άρθρο 24 Καν. (ΕΚ) αριθ.
834/2007)

Όπου χρησιμοποιείται ο λογότυπος της ΕΕ για
τα βιολογικά προϊόντα πρέπει να υπάρχει ένδειξη
του τόπου όπου καλλιεργήθηκαν οι γεωργικές
πρώτες ύλες από τις οποίες αποτελείται το προ-
ϊόν, ανάλογα με την περίπτωση: 

l «Γεωργία ΕΕ» εφόσον η γεωργική πρώτη ύλη
έχει παραχθεί στην ΕΕ,

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

l «Γεωργία ΕΕ/εκτός ΕΕ», όταν μέρος των γε-
ωργικών πρώτων υλών έχει παραχθεί στην
Ένωση και μέρος τους έχει παραχθεί σε τρίτη
χώρα. 

Η προαναφερθείσα ένδειξη «ΕΕ» ή «εκτός ΕΕ»
μπορεί να αντικαθίσταται ή να συμπληρώνεται
από το όνομα μιας χώρας στην περίπτωση που
όλες οι γεωργικές πρώτες ύλες από τις οποίες
αποτελείται το προϊόν έχουν παραχθεί στη συγ-
κεκριμένη χώρα.

Οργανισμός Ελέγχου και 
Πιστοποίησης 

A. Υποχρεωτική αναφορά στον Οργανι-
σμό Ελέγχου και Πιστοποίησης στη
σήμανση (Άρθρο 24 του Καν. (ΕΚ)
αριθ. 834/2007)

Στη σήμανση πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός
αριθμός του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποί-
ησης στον οποίο υπόκειται η επιχείρηση η οποία
πραγματοποίησε την πιο πρόσφατη εργασία πα-
ραγωγής ή παρασκευής.

Ο κωδικός αριθμός του Οργανισμού Ελέγχου 
και Πιστοποίησης πρέπει να αναγράφεται στη 
σήμανση όλων των πιστοποιημένων προϊόντων,
ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία 
ανήκουν (προϊόν βιολογικό, προϊόν με ποσοστό
βιολογικών γεωργικών συστατικών μικρότερο
του 95% ή προϊόν υπό μετατροπή). Ο κωδικός
αριθμός του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποί-
ησης τοποθετείται στο ίδιο οπτικό πεδίο με τον
λογότυπο.



Ο πωλητής, ο οποίος ελέγχεται από διαφορετικό
Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης από αυτόν
του τελευταίου μεταποιητή, μπορεί να κάνει ανα-
φορά στον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης
ο οποίος τον ελέγχει, όμως πρέπει να διαφαί-
νονται ξεκάθαρα τα είδη επιχειρήσεων που ελέγ-
χονται από κάθε φορέα.

B. Κωδικοί αριθμοί των Οργανισμών
Ελέγχου και Πιστοποίησης

Οι κωδικοί αριθμοί των Οργανισμών Ελέγχου
και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) δημοσιεύονται επίσημα
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συσκευασία
πρέπει να εμφανίζεται ο κωδικός αριθμός του
Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης στον
οποίο υπόκειται η επιχείρηση που πραγματοποί-
ησε την πλέον πρόσφατη εργασία παραγωγής ή
παρασκευής. Ο κωδικός πρέπει να εμφαίνεται
στο ίδιο οπτικό πεδίο με τον λογότυπο και την
ένδειξη του τόπου καλλιέργειας των πρώτων
υλών. 

Η γενική μορφή των κωδικών που προσδίδονται
από το κάθε κράτος μέλος μετά από την έγκριση
ενός ΟΕΠ χαρακτηρίζεται από τρία πεδία (AB-
ΓΔΕ-999). 

l ΑΒ: Είναι ο κωδικός της χώρας με βάση το
ISO 3166-1 για τη χώρα στην οποία διενερ-
γούνται οι έλεγχοι.

l ΓΔΕ: Είναι όρος με τρία γράμματα όπως κα-
θορίζονται από το Άρθρο 58 (1) (β) του Καν.
(ΕΚ) αριθ. 834/2007, όπως «βιο», «bio» ή
«öko» ή «org» ή «eko» που προσδιορίζουν
τον δεσμό με τη βιολογική μέθοδο παραγω-
γής.

l 999: Αριθμός έγκρισης ΟΕΠ (όπως εκδίδεται
από την αρμόδια Αρχή).

CY-BIO-_ _ _

Υποχρεωτικές ενδείξεις (Άρθρο 24,
Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007)

A. Βιολογικά προϊόντα

i) Η ένδειξη «βιολογικό»

ii) Ο λογότυπος της ΕΕ για τα βιολογικά προ-
ϊόντα

iii) Ο κωδικός αριθμός του οργανισμού ελέγχου
(CY- BIO-…) 

iv) Η ένδειξη του τόπου καλλιέργειας πρώτων
υλών
l  «Γεωργία ΕΕ» ή η Χώρα

l  «Γεωργία εκτός ΕΕ» ή η Χώρα

l  «Γεωργία ΕΕ/εκτός ΕΕ»

B. Προϊόντα υπό μετατροπή
(ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση του λογοτύπου)
    

i) Η ένδειξη «Προϊόν υπό μετατροπή στη 
βιολογική γεωργία» ή «προϊόν μεταβατικού
σταδίου»

ii) Ο κωδικός αριθμός του οργανισμού ελέγ-
χου (CY- BIO-…)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον
Κλάδο Προϊόντων Ποιότητας, στο τηλέ-
φωνο 22 376204, καθώς και στην
ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας, στη 
διεύθυνση www.moa.gov.cy/da.



Κειμένο:
Κλάδος Προϊόντων Ποιότητας

Επιμέλεια Έκδοσης
Κλάδος Γεωργικών Εφαρμογών – Δημοσιότητα, Τμήμα Γεωργίας

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Σχεδιασμός/σελιδοποίηση εντύπου:
Άννα Κυριάκου

Εκτύπωση:
Kailas Printers & Lithographers
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