
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

(Ο Περί Βιολογικής Παραγωγής Νόµος (160(Ι) του 2001 και οι σχετικοί Κανονισµοί Κ.∆.Π. 506/2001) 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το φυλλάδιο αυτό ετοιµάστηκε στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράµµατος του Τµήµατος Γεωργίας µε σκοπό 
την πλήρη ενηµέρωση όλων όσων θ΄ ασχοληθούν µε τη βιολογική γεωργία σχετικά µε το νοµικό πλαίσιο που 
διέπει την παραγωγή προϊόντων βιολογικής παραγωγής, το οποίο εγκρίθηκε το ∆εκέµβριο του 2001 από τη 
Βουλή των Αντιπροσώπων, µε τον τίτλο «Ο Περί Βιολογικής Παραγωγής Νόµος 160 (Ι) του 2001». 
Στο φυλλάδιο περιγράφονται τα θεσµικά όργανα, που είναι υπεύθυνα για την εφαρµογή του Νόµου, τα γεωργικά 
προϊόντα βιολογικής παραγωγής, που καλύπτει ο Νόµος, οι διαδικασίες εφαρµογής και οι πρόνοιες της 
νοµοθεσίας σχετικά µε τις ευθύνες του βιοκαλλιεργητή, του βιοκτηνοτρόφου και του µεταποιητή γεωργικών 
προϊόντων βιολογικής παραγωγής. Γίνεται, επίσης, αναφορά στον τρόπο ελέγχου, στη διαδικασία εισαγωγής, 
στον τρόπο σήµανσης και διαφήµισης των προϊόντων βιολογικής παραγωγής και στις επιβαλλόµενες κυρώσεις 
στις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης προς τις πρόνοιες της νοµοθεσίας. 

Συνοπτικός τίτλος και σκοπός του Νόµου 
Ο συνοπτικός τίτλος του «Νόµου που προνοεί για το βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των 
σχετικών ενδείξεων στα προϊόντα και στα είδη διατροφής» θα αναφέρεται ως «Ο Περί Βιολογικής Παραγωγής 
Νόµος 160 (Ι) του 2001». 
Τονίζεται εµφαντικά, ότι το περιεχόµενο του νοµικού αυτού πλαισίου µε κανένα τρόπο δεν υποκαθιστά, ούτε 
ακόµα ερµηνεύει οποιαδήποτε διάταξη του Νόµου ή των Κανονισµών που εκδίδονται µε βάση αυτόν. Παρέχει ένα 
περίγραµµα του Νόµου και των σχετικών Κανονισµών, συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο στην εισαγωγή του 
αναγνώστη στις διατάξεις και πρόνοιες του Νόµου. 

Τι εννοούµε µε τον όρο βιολογική γεωργία 
Παρόλον που στον “Περί Βιολογικής Παραγωγής Νόµο 160 (Ι) του 2001” δεν ορίζεται η έννοια της βιολογικής 
γεωργίας µε σαφήνεια, θεωρείται, ότι αυτή είναι µια διαφορετική µέθοδος γεωργικής παραγωγής κατά την οποία 
χρησιµοποιούνται πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον (χλωρή λίπανση, βιολογική καταπολέµηση φυτικών 
εχθρών, κτλ.) που στοχεύουν στις αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλεί η 
σηµερινή γεωργική δραστηριότητα, καθώς και στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων, χωρίς τη χρήση χηµικών 
λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων. 
Η βιολογική γεωργία είναι ένα σύστηµα ολοκληρωµένης παραγωγής, µε µειωµένους βαθµούς ελευθερίας όσον 
αφορά την επιλογή των εισροών των θρεπτικών στοιχείων (λιπασµάτων), των φυτοπραστατευτικών ουσιών, και 
των κτηνιατρικών φαρµάκων, σε σχέση µε τα κλασικά συστήµατα ολοκληρωµένης παραγωγής. Η βιολογική 
γεωργία δεν περιορίζεται στην απλή αντικατάσταση των συνθετικών χηµικών ουσιών της συµβατικής γεωργίας µε 
τις επιτρεπόµενες εισροές του «Περί Βιολογικής Παραγωγής Nόµου 160 (Ι) του 2001», ούτε περιορίζεται στην 
παραγωγή προϊόντων µε απουσία υπολειµµάτων φυτοπραστευτικών ουσιών, αλλά απαιτεί ολοκληρωµένη και 
αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων και του αγροτικού οικοσυστήµατος γενικότερα. 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
Ο «Περί Βιολογικής Παραγωγής Νόµος 160 (Ι) του 2001» και οι σχετικοί Κανονισµοί που εκδίδονται µε βάση 
αυτόν, στοχεύουν στα εξής: 

• Στην εφαρµογή βιολογικών µεθόδων στη διαδικασία παραγωγής, παρασκευής και εµπορίας των 
προϊόντων βιολογικής παραγωγής χωρίς παράλληλα να επιβαρύνεται δυσµενώς το περιβάλλον. 

• Με νοµοθετική ρύθµιση, στη διασφάλιση της σήµανσης, πιστοποίησης και των διαδικασιών ελέγχου της 
πιστοποίησης των προϊόντων βιολογικής παραγωγής έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των 
προϊόντων αυτών στα µάτια των καταναλωτών. 

• Στην εγκαθίδρυση θεµιτού ανταγωνισµού µεταξύ των βιοκαλλιεργητών της Κύπρου και του εξωτερικού µε 
βάση τη διασφάλιση της ισοδυναµίας των κανόνων παραγωγής, παρασκευής και µέτρων ελέγχου και 
ασφάλειας που ισχύουν σ’ αυτές τις χώρες και της κυπριακής νοµοθεσίας (εισαγωγές από χώρες της Ε.Ε. 
και τρίτες χώρες). 



• Παραγωγή υγιεινών/ασφαλών προϊόντων. 
 

1. ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

1.1 Εντεταλµένη Υπηρεσία (Τµήµα Γεωργίας) 
Το Τµήµα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υ.Γ.Φ.Π&Π.), ορίζεται µε 
βάση το Νόµο ως η Εντεταλµένη Υπηρεσία (Ε.Υ.) που επιβλέπει το σύστηµα Ελέγχου και Πιστοποίησης των 
προϊόντων βιολογικής παραγωγής και έχει όλες τις αρµοδιότητες για την εφαρµογή του Νόµου στην Κύπρο. Είναι, 
επίσης, αρµόδιο για τον έλεγχο των εισαγωγών προϊόντων βιολογικής παραγωγής, την εκπροσώπηση του 
Υ.Γ.Φ.Π&Π. σε Κοινοτικά Όργανα και διεθνείς Οργανισµούς. 
Η Ε.Υ. τηρεί και ενηµερώνει το «Μητρώο» επιχειρηµατιών και επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στους Οργανισµούς 
Ελέγχου και Πιστοποίησης (Ο.Ε.Π.) σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών. Επίσης, εξετάζει καταγγελίες για 
παραβάσεις του Νόµου που υποβάλλονται από το κοινό και ακολούθως λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα (κυρώσεις 
κτλ.). 

1.2 Συµβούλιο Προϊόντων βιολογικής παραγωγής  
∆ιορίζεται από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, είναι δεκατριµελές, µε τριετή θητεία 
και απαρτίζεται τόσον από µέλη της ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, όσο και του Ιδιωτικού Τοµέα και προεδρεύεται από το 
∆ιευθυντή του Τµήµατος Γεωργίας. 
Το Σώµα αυτό συµβουλεύει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος σε θέµατα που αφορούν 
τα προϊόντα βιολογικής παραγωγής και, γενικά, την ανάπτυξη του τοµέα. Επίσης, εξετάζει τις αιτήσεις για 
χορήγηση άδειας λειτουργίας των Οργανισµών Ελέγχου και Πιστοποίησης και υποβάλλει σχετική εισήγηση στην 
Εντεταλµένη Υπηρεσία. 

1.3 Εξουσιοδοτηµένοι Λειτουργοί 
Ο Υπουργός µπορεί να ορίζει Εξουσιοδοτηµένους Λειτουργούς για καλύτερη εφαρµογή του παρόντος Νόµου. Για 
διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων µπορούν να εισέρχονται σε οποιαδήποτε µονάδα βιολογικής παραγωγής, 
µεταποίησης, συσκευασίας ή εµπορίας και να εξετάζουν τα προϊόντα ή να λαµβάνουν δείγµατα προϊόντων 
(καταβάλλοντας εύλογο τίµηµα) για εξέταση ή να ελέγξουν οποιαδήποτε βιβλία ή έγγραφα. Επίσης, έχουν 
δικαίωµα να κατακρατούν ή να δεσµεύουν για όσο χρόνο είναι αναγκαίο τέτοια ύποπτα αντικείµενα. 

2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ - ΦΟΡΕΙΣ 

2.1 Πεδίο Εφαρµογής – Προϊόν Βιολογικής Παραγωγής 
Ο υπό αναφορά Νόµος καλύπτει τα γεωργικά προϊόντα βιολογικής παραγωγής, συµπεριλαµβανοµένων των 
µανιταριών, των κτηνοτροφικών και των µελισσοκοµικών προϊόντων. Πιο συγκεκριµένα, καλύπτει τα µη 
µεταποιηµένα, τα µεταποιηµένα γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα και είδη διατροφής, καθώς επίσης τις ζωοτροφές, 
σύνθετες ζωοτροφές και πρώτες ύλες ζωοτροφών. 
Όταν στη σήµανση, τη διαφήµιση ή τα εµπορικά έγγραφα, ένα προϊόν ή τα συστατικά του ή οι πρώτες ύλες 
ζωοτροφών φέρουν τις ενδείξεις «Βιολογικό», αυτό το προϊόν θεωρείται ότι φέρει ενδείξεις σχετικά µε το βιολογικό 
τρόπο παραγωγής του. Σε άλλες χώρες – µέλη της Ε.Ε. η πιο πάνω ορολογία δυνατό να είναι διαφορετική (π.χ. 
Organic στο Ηνωµένo Βασίλειο, «οικολογικό» στη Γερµανία, ∆ανία κτλ.). Απαραίτητη προϋπόθεση για να µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί η ορολογία «βιολογικό» είναι ότι αυτό το προϊόν έχει παραχθεί ή παρασκευαστεί, έχει ελεγχθεί 
και πιστοποιηθεί σύµφωνα µε τις αρχές παραγωγής ή παρασκευής που διέπονται από τον υπό αναφορά Νόµο. 
Ο Νόµος αυτός εφαρµόζεται ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε διατάξεις άλλης υφιστάµενης νοµοθεσίας, που 
αφορούν την παραγωγή, παρασκευή, εµπορία, σήµανση και επιθεώρηση των προϊόντων που αναφέρονται πιο 
πάνω. 

2.2 «Επιχειρηµατίας» 
Σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παράγει, παρασκευάζει ή εισάγει από κράτη – µέλη ή τρίτες χώρες 
προϊόντα που αναφέρονται πιο πάνω (σηµείο 2.1), µε σκοπό την εµπορία τους, ή που εµπορεύεται τα προϊόντα 
αυτά και ο όρος «επιχείρηση» θα ερµηνεύεται ανάλογα. 



2.3 Οργανισµοί Ελέγχου και Πιστοποίησης (Ο.Ε.Π.) 
Ως τέτοιοι µπορεί να είναι αρµόδιες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, εκτός της Εντεταλµένης Υπηρεσίας, ή Οργανισµοί 
∆ηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικοί Οργανισµοί εγκεκριµένοι από την Ε.Υ. 
 

ΜΕΡΟΣ Β:  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
Κάθε επιχειρηµατίας µπορεί να ζητήσει να ενταχθεί στο σύστηµα ελέγχου, πιστοποίησης και διάθεσης 
«προϊόντων βιολογικής παραγωγής», εφόσον ανταποκριθεί στις παρακάτω υποχρεώσεις: 
1. Να γνωστοποιεί στο ∆ιευθυντή του Τµήµατος Γεωργίας, µέσω των κατά τόπους Επαρχιακών Γεωργικών 
Γραφείων, τη δραστηριότητα του αυτή συµπληρώνοντας τα προβλεπόµενα ειδικά έντυπα, που µπορεί να 
προµηθευτεί από το Τµήµα Γεωργίας. Σε αυτά τα έντυπα οφείλει ο επιχειρηµατίας να δώσει, µεταξύ άλλων, τις 
παρακάτω πληροφορίες: 

• Όνοµα, διεύθυνση του υπευθύνου της µονάδας παραγωγής ή παρασκευής. 
• Περιγραφή, κατά περίπτωση (καλλιεργητής, µεταποιητής ή έµπορος) του είδους των εργασιών, καθώς 

και των παραγόµενων προϊόντων. 
• Αριθµός συµβολαίου και όνοµα του εγκεκριµένου Οργανισµού Ελέγχου και Πιστοποίησης στον οποίο ο 

επιχειρηµατίας έχει αναθέσει τον έλεγχο της εκµετάλλευσης. 
• Στην περίπτωση της αγροτικής εκµετάλλευσης, να αναφέρεται η ηµεροµηνία κατά την οποία ο 

επιχειρηµατίας σταµάτησε τη χρήση συνθετικών αγροχηµικών που δεν επιτρέπονται από το Άρθρο 11 
του Νόµου και τους Κανονισµούς που εκδίδονται µε βάση τον παρόντα Νόµο. 

2. Οι παραπάνω πληροφορίες συνοδεύονται µε υπεύθυνη δήλωση και στοιχεία Κτηµατολογίου και σχετικό 
σχεδιάγραµµα των αγροτεµαχίων, αποθηκευτικών χώρων ή χώρων επεξεργασίας, παρασκευής ή συσκευασίας 
των γεωργικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής και ειδών διατροφής. 
3. Θα πρέπει να συµβληθεί µε έναν από τους εγκεκριµένους στην Κύπρο Οργανισµούς Ελέγχου και 
Πιστοποίησης και να υποβάλλει την επιχείρηση του στο σύστηµα ελέγχου και πιστοποίησης των προϊόντων 
βιολογικής παραγωγής που προβλέπει ο υπό αναφορά Νόµος. 
Οι επιχειρηµατίες που τηρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και τους κανόνες παραγωγής που περιγράφονται 
στον εν λόγω Νόµο και αποκτούν το σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από αδειούχο Ο.Ε.Π., δικαιούνται να 
χρησιµοποιούν την ένδειξη «βιολογικό» στα παραγόµενα, παρασκευαζόµενα ή εισαγόµενα γεωργικά προϊόντα 
και είδη διατροφής από χώρες µέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες που περιλαµβάνονται σε κατάλογο που εκδίδεται µε 
διάταγµα του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τους όρους και 
προϋποθέσεις των διατάξεων των σχετικών Κανονισµών της Ε.Ε. 
 

Τι σηµαίνει να είσαι «βιοκαλλιεργητής» 
Ένας παραγωγός που θέλει να καλλιεργήσει τα χωράφια του «βιολογικά» θα πρέπει να περάσει µία µεταβατική 
περίοδο η οποία αναφέρεται ως περίοδος µετατροπής. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο γεωργός οφείλει 
να εφαρµόζει στα αγροτεµάχια που έχει επιλέξει τις αρχές της βιολογικής γεωργίας. 
Η περίοδος µετατροπής είναι διάρκειας δύο χρόνων προ της σποράς για την περίπτωση των ετήσιων 
καλλιεργειών και τρία χρόνια πριν από την συγκοµιδή για την περίπτωση των πολυετών καλλιεργειών. Αυτός ο 
χρόνος µπορεί να αυξηθεί ή να µειωθεί σε ορισµένες περιπτώσεις, εφόσον λαµβάνεται υπόψη η προηγούµενη 
χρήση των συγκεκριµένων αγροτεµαχίων και µετά από συναπόφαση του επιβλέποντος Οργανισµού Ελέγχου και 
Πιστοποίησης και της αρµόδιας Εντεταλµένης Υπηρεσίας. 
Προκειµένου ο παραγωγός αυτός να διατηρήσει ή να αυξήσει τη γονιµότητα και τη βιολογική δραστηριότητα του 
εδάφους, µπορεί να προβεί στις εξής κατάλληλες ενέργειες: 

• Καλλιέργεια ψυχανθών, χλωρή λίπανση, καλλιέργεια βαθυρρίζων φυτών και να εφαρµόσει κατάλληλο 
πρόγραµµα αµειψισποράς. 

• Στην ενσωµάτωση στο έδαφος οργανικών υλών αποσυντεθειµένων (π.χ. κοπριές, κοµπόστες κτλ.) οι 
οποίες παράγονται σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις που ακολουθούν τις αρχές της βιολογικής 
κτηνοτροφικής ή φυτικής παραγωγής. 



Επίσης, για την ενεργοποίηση των οργανικών λιπασµάτων (παραγωγή κοµπόστων) µπορούν να 
χρησιµοποιούνται τα λεγόµενα «βιοδυναµικά παρασκευάσµατα» από σκόνη πετρωµάτων, εκχυλίσµατα φυτών 
ή σκευάσµατα µικροοργανισµών, γενετικά µη τροποποιηµένων. 
Όσον αφορά την καταπολέµηση των παρασίτων, ασθενειών και των ζιζανίων, αυτή θα πρέπει να γίνεται µε την 
εφαρµογή των εξής µέτρων: 

• Επιλογή κατάλληλων ειδών και ποικιλιών, 
• κατάλληλο πρόγραµµα αµειψισποράς, 
• προστασία των φυσικών εχθρών και παρασίτων π.χ. διασπορά φυσικών εχθρών, 
• καταστροφή των ζιζανίων µε φωτιά, καλλιεργητικά µέσα κτλ. 

Στην περίπτωση που οι παραπάνω ενέργειες δεν έχουν το επιθυµητό αποτέλεσµα, τότε ο παραγωγός µπορεί να 
κάνει χρήση των προϊόντων που αναγράφονται στον κατάλογο του Παραρτήµατος ΙΙΙ των υπό αναφορά 
Κανονισµών και µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σύµφωνα µε την περιγραφή, τις απαιτήσεις που 
αφορούν τη σύνθεσή τους και τις συνθήκες χρήσης τους. 
Το Παράρτηµα ΙΙΙ έχει πέντε µέρη, το Α που αφορά προϊόντα που χρησιµοποιούνται ως βελτιωτικά του εδάφους 
και λιπάσµατα, το Β που αφορά προϊόντα που χρησιµοποιούνται για τον έλεγχο των παρασίτων και των 
ασθενειών των φυτών (παρασιτοκτόνα), το Γ που αφορά τις πρώτες ύλες ζωοτροφών, το ∆ που αφορά τα 
πρόσθετα ζωοτροφών, ορισµένες ουσίες που χρησιµοποιούνται για τη διατροφή των ζώων και µεταποιητικά 
βοηθήµατα που χρησιµοποιούνται στις ζωοτροφές και το Ε που αφορά τα επιτρεπόµενα προϊόντα για τον 
καθαρισµό και την απολύµανση των κτιρίων και των εγκαταστάσεων όπου υπάρχουν ζώα. 
Η συλλογή των βρώσιµων άγριων φυτών ή µερών τους που αυτοφύονται σε φυσικές περιοχές, δάση ή και σε 
γεωργικές ζώνες, είναι δυνατό να θεωρηθεί ως βιολογική µέθοδος παραγωγής και τα προϊόντα αυτά ως αυτοφυή 
βιολογικά προϊόντα, εφόσον: 

• Οι ζώνες συλλογής δεν έχουν υποστεί επεµβάσεις µε προϊόντα που είναι ασυµβίβαστα µε το Παράρτηµα 
ΙΙΙ των Κανονισµών για µια περίοδο τουλάχιστον τριών χρόνων πριν από τη συλλογή τους. 

• Η συλλογή έχει γίνει µε τέτοιο τρόπο που δεν επηρεάζει τόσο τη σταθερότητα του φυσικού περιβάλλοντος 
όσο και τη διατήρηση των ειδών αυτών στις ζώνες συλλογής. 

Επίσης, προβλέπεται µε βάση τον υπό αναφορά Νόµο, η παραγωγή βιολογικών µανιταριών. Για την παραγωγή 
µανιταριών µπορούν να χρησιµοποιηθούν υποστρώµατα τα οποία συνίστανται από διάφορα υλικά, όπως κοπριά 
ή προϊόντα γεωργικής προέλευσης (π.χ. άχυρο) από εκµεταλλεύσεις που εφαρµόζουν βιολογική µέθοδο 
παραγωγής ή κοπριές ή τύρφη ή ξύλο και ανόργανα προϊόντα σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που καθορίζονται 
στο Παράρτηµα ΙΙ, Μέρος Α, σηµείο 5 των Κανονισµών. 
 

Τι σηµαίνει να είσαι «βιοκτηνοτρόφος» 
Ο «βιοκτηνοτρόφος», σύµφωνα µε τον υπό αναφορά Νόµο, πρέπει να εφαρµόζει µια σειρά κανόνων ή 
προϋποθέσεων κατά τη διατήρηση, διατροφή, παραγωγή κτλ. των ζώων του. Οι γενικές αρχές που πρέπει να 
εφαρµόζει ο «βιοκτηνοτρόφος» είναι οι εξής: 

• Το σύστηµα γεωργίας-κτηνοτροφίας και τα συστήµατα βοσκής να διασφαλίζουν µακροπρόθεσµα τη 
διατήρηση και τη βελτίωση της γονιµότητας του εδάφους και να συµβάλλουν στην ανάπτυξη µιας 
αειφόρου γεωργίας. 

• Τα ζώα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους υπαίθριο χώρο ελεύθερης βοσκής µε τέτοιο αριθµό ζώων ανά 
µονάδα επιφανείας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ολοκληρωµένη διαχείριση της κτηνοτροφικής και φυτικής 
παραγωγής. 

• Εντός της ίδιας µονάδας παραγωγής όλα τα ζώα πρέπει να εκτρέφονται σύµφωνα µε τους κανόνες της 
βιολογικής κτηνοτροφίας. Ισχύουν οι παρεκκλίσεις όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ, Μέρος Β, 
σηµείο 1 των Κανονισµών. 

Επίσης, πρέπει να εφαρµόζονται µια σειρά από διάφορους κανόνες, µερικοί από τους πιο βασικούς αναφέρονται 
πιο κάτω: 



1. Μετατροπή γαιών συνδυασµένων µε βιολογική 
κτηνοτροφική παραγωγή 

Όταν µετατρέπεται µια µονάδα παραγωγής ολόκληρη ή µέρος της που χρησιµοποιείται για παραγωγή 
ζωοτροφών, πρέπει να εφαρµόζονται οι κανόνες της βιολογικής παραγωγής, τηρουµένων των περιόδων 
µετατροπής, όπως ορίζονται, κάτω από τον τίτλο «τι σηµαίνει να είσαι βιοκαλλιεργητής», όσον αφορά τα φυτά και 
τα φυτικά προϊόντα. Κατά παρέκκλιση από την αρχή αυτή, η περίοδος µετατροπής µπορεί να µειωθεί σε ένα έτος 
για τους βοσκότοπους, τους υπαίθριους χώρους και τους χώρους άσκησης που χρησιµοποιούνται από ζώα, 
πλην των χοίρων και πουλερικών ή και στους έξι µήνες όταν οι εν λόγω γαίες δεν έχουν υποστεί στο πρόσφατο 
παρελθόν χειρισµούς µε προϊόντα διαφορετικά από εκείνα που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ των Κανονισµών. 

2. Μετατροπή ζώων και κτηνοτροφικών προϊόντων 
Προκειµένου να µπορούν τα κτηνοτροφικά προϊόντα να πωληθούν ως βιολογικής παραγωγής πρέπει τα ζώα να 
έχουν εκτραφεί σύµφωνα µε τους κανόνες των παρόντων Κανονισµών για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον: 

• 12 µηνών για ιπποειδή και βοοειδή κρεατοπαραγωγής και οπωσδήποτε κατά τα τρία τέταρτα τουλάχιστον 
της ζωής τους. 

• 6 µηνών για µικρά µηρυκαστικά και χοίρους, ωστόσο για την µεταβατική περίοδο που λήγει στις 24 
Αυγούστου 2003 το χρονικό διάστηµα για τους χοίρους µειώνεται στους 4 µήνες. 

• 6 µηνών για ζώα γαλακτοπαραγωγής, ενώ για τη µεταβατική περίοδο που λήγει στις 24 Αυγούστου 2003 
το διάστηµα µειώνεται στους 3 µήνες. 

• 10 εβδοµάδων για τα πουλερικά κρεατοπαραγωγής που εισάγονται στη µονάδα πριν από την τρίτη µέρα 
της ζωής τους. 

• 6 εβδοµάδων για πουλερικά αυγοπαραγωγής. 

3. Καταγωγή ζώων 
Στην επιλογή των φυλών ή τύπων πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ικανότητα των ζώων αυτών να 
προσαρµόζονται στις τοπικές συνθήκες, καθώς και η ζωτικότητα και ανθεκτικότητα τους σε ασθένειες. Επίσης, 
πρέπει να προτιµώνται οι αυτόχθονες φυλές και τύποι. 
Τα ζώα πρέπει να προέρχονται από µονάδες παραγωγής που τηρούν τους κανόνες βιολογικής παραγωγής, οι 
οποίοι καθορίζονται στο Άρθρο 11 του Νόµου και στο Παράρτηµα ΙΙ, των Κανονισµών. Ισχύουν οι παρεκκλίσεις 
όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ, Μέρος Β, σηµείο 3 των Κανονισµών. 

4. ∆ιατροφή 
Η διατροφή στοχεύει στην εξασφάλιση ποιοτικής παραγωγής χωρίς να επιδιώκεται η µεγιστοποίηση της, µε 
ταυτόχρονη όµως ικανοποίηση των θρεπτικών αναγκών των ζώων κατά τα διάφορα στάδια της ανάπτυξης τους. 
Η καταναγκαστική χορήγηση τροφής απαγορεύεται. 
Τα ζώα πρέπει να τρέφονται µε ζωοτροφές βιολογικής παραγωγής και κατά προτίµηση παραγόµενες στην ίδια 
µονάδα. Το σιτηρέσιο επιτρέπεται να περιέχει ζωοτροφές µεταβατικού σταδίου µέχρι 30% και αν προέρχονται 
από την ίδια εκµετάλλευση µέχρι ποσοστού 60%. 
Η διατροφή των νεαρών θηλαστικών πρέπει να βασίζεται στο φυσικό και κατά προτίµηση στο µητρικό γάλα για 
ένα ελάχιστο χρονικό διάστηµα, που δεν πρέπει να είναι µικρότερο των τριών µηνών για τα βοοειδή και ιπποειδή, 
45 ηµερών για τα αιγοπρόβατα και 40 ηµερών για τους χοίρους. 
Τουλάχιστον το 60% της ξηρής ουσίας του ηµερήσιου σιτηρεσίου πρέπει να αποτελείται από 
χονδροειδείς τροφές, νωπά ή αποξηραµένα χόρτα ή ενσιρωµένες ζωοτροφές. Για τα φυτοφάγα ζώα 
(βοοειδή, αιγοπρόβατα) η εκτροφή πρέπει να βασίζεται στη βόσκηση. Αν ο κτηνοτρόφος αδυνατεί να 
προµηθευτεί ζωοτροφές αποκλειστικά βιολογικής παραγωγής τότε µπορεί κατά τη διάρκεια της 
µεταβατικής περιόδου που λήγει στις 24 Αυγούστου 2005 να χρησιµοποιεί συµβατικές ζωοτροφές σε 
ένα ποσοστό 10% για τα φυτοφάγα ζώα και 20% για τα µη φυτοφάγα ζώα (χοίροι, πουλερικά), µε τον 
περιορισµό οι πρώτες ύλες των ζωοτροφών αυτών να περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ, Μέρος Γ 
των Κανονισµών. 
 



5. Πρόληψη ασθενειών και κτηνιατρική αγωγή 
Οι γενικές αρχές για πρόληψη ασθενειών περιλαµβάνουν τα εξής: 

• Επιλογή κατάλληλων φυλών ή τύπων. 
• Εφαρµογή κτηνοτροφικών πρακτικών προσαρµοσµένων στις ανάγκες κάθε είδους, που να προσδίδουν 

ισχυρή αντοχή στις ασθένειες και την πρόληψη των λοιµώξεων. 
• Χρήση ζωοτροφών υψηλής ποιότητας µαζί µε τακτική άσκηση και δυνατότητα πρόσβασης σε 

βοσκότοπους. 
• Εξασφάλιση κατάλληλης πύκνωσης των ζώων ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισµός µε τα συνακόλουθα 

προβλήµατα υγείας σ’ αυτά. 
Επιτρέπεται η χορήγηση φυτοθεραπευτικών, π.χ. φυτικά εκχυλίσµατα, αποστάγµατα (εκτός αντιβιοτικών) ή 
οµοιοπαθητικών προϊόντων (φυτικές, ζωικές ή ανόργανες ουσίες), καθώς και ιχνοστοιχείων και προϊόντων που 
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ, Μέρος Γ, σηµείο 3 των Κανονισµών. Αν η χρησιµοποίηση των 
προαναφερθέντων προϊόντων αποδειχθεί ή κριθεί αναποτελεσµατική για την αντιµετώπιση µιας ασθένειας ή ενός 
τραύµατος τότε µε την ευθύνη Κτηνιάτρου επιτρέπεται η χρησιµοποίηση αλλοπαθητικών σύνθετων χηµικών 
φαρµάκων ή αντιβιοτικών µε τον όρο, ότι ο χρόνος αναµονής από τη χορήγηση των φαρµάκων αυτών µέχρι την 
παραγωγή τροφίµων είναι διπλάσιος εκείνου της συµβατικής κτηνοτροφίας ή σε περίπτωση που η περίοδος αυτή 
δεν προσδιορίζεται να ανέρχεται στις 48 ώρες. 

6. Κτηνοτροφικές Πρακτικές 
Σαν θέµα αρχής, η αναπαραγωγή θα πρέπει να βασίζεται σε φυσικές µεθόδους µε µόνη εξαίρεση την τεχνητή 
σπερµατέγχυνση. 
Ενέργειες, όπως για παράδειγµα, η τοποθέτηση ελαστικών ιµάντων στις ουρές των προβάτων, η κοπή της ουράς, 
των δοντιών, του ράµφους ή των κεράτων των ζώων δεν πρέπει να πραγµατοποιούνται σε συστηµατική βάση, 
αλλά µόνον κατόπιν αδείας του Ο.Ε.Π. και εφόσον υπάρχει ειδικός λόγος. 
Ο χειρουργικός ευνουχισµός επιτρέπεται προκειµένου να διατηρηθεί η ποιότητα των προϊόντων και οι 
παραδοσιακές πρακτικές παραγωγής. 
Απαγορεύεται να κρατούνται τα ζώα δεµένα, εκτός και αν δοθεί άδεια από τον Ο.Ε.Π. για λόγους ασφαλείας ή 
συνθηκών διαβίωσης των ζώων. Η κατώτερη ηλικία σφαγής είναι 81 ηµέρες για τα κοτόπουλα και 140 ηµέρες για 
τις γαλοπούλες. 

7. Μεταφορά 
Κατά τη µεταφορά των ζώων πρέπει να περιορίζεται κατά το δυνατόν η καταπόνηση τους. Απαγορεύεται η 
χρησιµοποίηση ηλεκτρικής διέγερσης κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση των ζώων, καθώς και η χρησιµοποίηση 
αλλοπαθητικών ηρεµιστικών πριν και κατά τη διάρκεια της µεταφοράς.  
Την περίοδο πριν τη σφαγή και κατά την σφαγή πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο η καταπόνηση των ζώων. 

8. Αναγνώριση των κτηνοτροφικών προϊόντων 
Τα ζώα και τα κτηνοτροφικά προϊόντα πρέπει να αναγνωρίζονται (σηµαίνονται) σε όλα τα στάδια της παραγωγής, 
παρασκευής, µεταφοράς και εµπορίας τους. 

9. Κτηνοτροφική κοπριά 
Η συνολική ποσότητα της κοπριάς που διασπείρεται στην εκµετάλλευση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 170 
κιλά αζώτου κάθε χρόνο και εκτάριο χρησιµοποιούµενης γεωργικής έκτασης. Για να επιτευχθεί το όριο αυτό 
µειώνεται η συνολική πύκνωση των ζώων σύµφωνα µε τις οδηγίες της Εντεταλµένης Υπηρεσίας, η οποία θα 
πρέπει να λάβει υπόψη της τον Πίνακα του Παραρτήµατος VII των Κανονισµών. Επίσης, για τη διατήρηση του 
ορίου αυτού µπορεί µια βιολογική κτηνοτροφική µονάδα να συνεργάζεται µε άλλες βιολογικές εκµεταλλεύσεις για 
διασπορά σ΄ αυτές των πλεονασµάτων κοπριάς. 
Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης της κοπριάς πρέπει να έχουν ικανοποιητική χωρητικότητα, ώστε να αποκλείεται 
το ενδεχόµενο ρύπανσης των υδάτων λόγω άµεσης απόχυσης, διαρροής ή διαπότισης του εδάφους. 



10. Χώροι ελεύθερης διακίνησης, βοσκής και στέγασης των ζώων 
Πρέπει να τηρούνται οι εξής γενικές αρχές: 

• Οι συνθήκες σταβλισµού των ζώων να ανταποκρίνονται στις βιολογικές και ηθολογικές ανάγκες τους. 
• Τα ζώα να έχουν εύκολη πρόσβαση στην τροφή και το νερό. 
• Η µόνωση, η θέρµανση και ο προσανατολισµός του κτιρίου να εξασφαλίζουν, ότι η κυκλοφορία του αέρα, 

η σκόνη, η θερµοκρασία, η σχετική υγρασία της ατµόσφαιρας και η συγκέντρωση αερίων διατηρούνται 
µέσα σε όρια που δεν είναι επιβλαβή για τα ζώα. 

• Τα κτίρια να επιτρέπουν την είσοδο άφθονου φυσικού αερισµού και φωτός. 
• Η πύκνωση των ζώων στα κτίρια να εξασφαλίζει άνεση και καλή διαβίωση σ΄αυτά, η οποία εξαρτάται 

ιδιαίτερα από το είδος, τη φυλή και την ηλικία των ζώων. 
• Η στέγαση των ζώων δεν είναι υποχρεωτική σε περιοχές µε κατάλληλες κλιµατικές συνθήκες οι οποίες 

επιτρέπουν την υπαίθρια διαβίωση των ζώων. 
• Οι βοσκές, οι υπαίθριοι χώροι άσκησης και οι χώροι ελεύθερης πρόσβασης των ζώων να παρέχουν 

επαρκή προστασία από τη βροχή, τον άνεµο, τον ήλιο και τις ακραίες θερµοκρασίες, ανάλογα µε τις 
τοπικές καιρικές συνθήκες και τη συγκεκριµένη φυλή. 

• Η υπαίθρια πύκνωση ζώων που εκτρέφονται σε βοσκότοπους να είναι αρκετά χαµηλή, ώστε να 
αποφεύγεται η κατασκαφή του εδάφους και η υπερβόσκηση της βλάστησης. 

•  

Μελισσοκοµία και µελισσοκοµικά προϊόντα 
Ο χαρακτηρισµός των µελισσοκοµικών προϊόντων ως βιολογικής παραγωγής συνδέεται στενά, τόσο µε τα 
χαρακτηριστικά της µεταχείρισης των κυψελών όσο και µε την ποιότητα του περιβάλλοντος. Εξαρτάται, επίσης, 
από τις συνθήκες εξαγωγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των µελισσοκοµικών προϊόντων. 
Λεπτοµέρειες για τους κανόνες µελισσοκοµίας και βιολογικής παραγωγής µελισσοκοµικών προϊόντων 
παρουσιάζονται στο Μέρος Γ του Παραρτήµατος ΙΙ των Κανονισµών. 
 

Τι σηµαίνει να είσαι µεταποιητής γεωργικών προϊόντων 
βιολογικής παραγωγής 

Ο µεταποιητής τέτοιων προϊόντων υποχρεούται να υποβάλλει την επιχείρησή του στο σύστηµα ελέγχου και 
πιστοποίησης σύµφωνα µε το Άρθρο 12 του υπό αναφορά Νόµου και του Κανονισµού 6. 

1. Τα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα βιολογικής παραγωγής κατανέµονται σε δύο µεγάλες 
κατηγορίες: 
1.1 Μεταποιηµένα προϊόντα που περιέχουν προϊόντα βιολογικής παραγωγής πέραν του 95% των 
συστατικών τους. 
1.1.1 Τουλάχιστον το 95% της γεωργικής προέλευσης συστατικών του είναι προϊόντα ή προέρχονται από 

προϊόντα βιολογικής παραγωγής. 
1.1.2 Όλα τα άλλα γεωργικής προέλευσης συστατικά του περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι, Μέρος Γ των 

Κανονισµών του παρόντος Νόµου. 
1.1.3 Περιέχει µόνο ουσίες του Παραρτήµατος Ι, Μέρος Α των Κανονισµών ως συστατικά µη γεωργικής 

προέλευσης. 
1.1.4 ∆εν έχει υποβληθεί σε επεξεργασία µε ουσίες που δεν περιέχονται στο Παράρτηµα Ι, Μέρος Β των 

Κανονισµών. 
1.1.5 ∆εν έχει υποβληθεί σε επεξεργασία µε ιονίζουσες ακτινοβολίες. 
1.1.6 Έχει παρασκευαστεί ή εισαχθεί από επιχείρηση που υπόκειται στο σύστηµα ελέγχου προϊόντων 

βιολογικής παραγωγής του Άρθρου 12 του Νόµου και του Κανονισµού 6. 
1.1.7 Έχει παραχθεί χωρίς τη χρήση γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών ή και προϊόντων που παράγονται 

από αυτά. 



1.2 Σε µια δεύτερη κατηγορία µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής 
τοποθετούνται αυτά που τουλάχιστον το 70% της γεωργικής προέλευσης συστατικών τους είναι 
προϊόντα ή προέρχονται από προϊόντα βιολογικής παραγωγής και πληρούν όλες τις υπόλοιπες 
προϋποθέσεις της προηγούµενης κατηγορίας (1.1) µε µόνη διαφορά ότι στη σήµανση τους πρέπει να 
αναφέρεται ευκρινώς και χωρίς παραπλανητικό τρόπο το ακριβές επί τοις εκατό ποσοστό των 
συστατικών γεωργικής προέλευσης που έχουν παραχθεί µε τους κανόνες βιολογικής παραγωγής. 
Ο Ο.Ε.Π. ελέγχει την προέλευση, το είδος, τις ποσότητες των πρόσθετων, βελτιωτικών ή µέσων επεξεργασίας 
που χρησιµοποιούνται κατά τη µεταποίηση, καθώς και τη σύνθεση του τελικού προϊόντος. 
 

Πώς γίνεται ο έλεγχος 
Λεπτοµέρειες για τις ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου και µέτρα ασφάλειας αναφέρονται στο Παράρτηµα V των 
Κανονισµών. 
Η διαχείριση του συστήµατος ελέγχου ανατίθεται στους Οργανισµούς Ελέγχου και Πιστοποίησης (Ο.Ε.Π.), ενώ η 
εποπτεία της εφαρµογής του συστήµατος ελέγχου ανατίθεται στο Τµήµα Γεωργίας σύµφωνα µε το Άρθρο 12, 
παράγραφος 4 του Νόµου. Επιπλέον έλεγχοι διενεργούνται και από εξουσιοδοτηµένους λειτουργούς των οποίων 
οι αρµοδιότητες περιγράφονται στο Άρθρο 18 του υπό αναφορά Νόµου. 
Ο έλεγχος των προϊόντων βιολογικής παραγωγής αρχίζει από το χωράφι και γίνεται σε όλα τα στάδια (δηλαδή 
παραγωγή, συσκευασία, µεταποίηση και εµπορία) που ακολουθούν τα προϊόντα αυτά. 
Κατά την έναρξη εφαρµογής του καθεστώτος ελέγχου ο παραγωγός και ο Ο.Ε.Π. προβαίνουν σε πλήρη 
περιγραφή της µονάδας και των συγκεκριµένων µέτρων που πρέπει να ληφθούν για διασφάλιση της τήρησης των 
διατάξεων του υπό αναφορά Νόµου. Μεταξύ άλλων, ο παραγωγός κάθε χρόνο κοινοποιεί στον Ο.Ε.Π. το 
πρόγραµµα παραγωγής του ανά τεµάχιο. 
Επίσης, ο κτηνοτρόφος που εντάσσεται στο σύστηµα ελέγχου σε συνεργασία µε τον Ο.Ε.Π. συντάσσουν σχετική 
έκθεση στην οποία περιλαµβάνεται η πλήρης περιγραφή των κτιρίων εκτροφής, των βοσκοτόπων, των υπαίθριων 
χώρων άσκησης κτλ., των χώρων αποθήκευσης, συσκευασίας και µεταποίησης των ζωικών προϊόντων, των 
εισροών και όλης γενικά της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης. 
Και στις δυο περιπτώσεις υποχρεούνται, µεταξύ άλλων, να τηρούν λογιστικά βιβλία για όλες τις εισροές που 
χρησιµοποιούν κατά την παραγωγική διαδικασία, καθώς και για τις πωλήσεις γεωργικών προϊόντων που 
πραγµατοποιούν. 
Επίσης, απαγορεύεται η εντός της µονάδας αποθήκευση πρώτων υλών διαφορετικών από εκείνες που η 
χρησιµοποίησή τους συµβαδίζει µε τους κανόνες της Βιολογικής Γεωργίας, όπως αυτές περιγράφονται στον 
Κανονισµό 4, παράγραφος 1, στοιχείο (β), καθώς και στις παραγράφους 4 και 5. Κατά παρέκκλιση των πιο πάνω, 
στην περίπτωση της κτηνοτροφικής παραγωγής, επιτρέπεται η αποθήκευση κτηνιατρικών αλλοπαθητικών 
φαρµάκων και αντιβιοτικών στην εκµετάλλευση, υπό τον όρο ότι η συνταγή για τα φάρµακα αυτά έχει δοθεί από 
Κτηνίατρο στο πλαίσιο των θεραπευτικών αγωγών που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ των Κανονισµών και ότι 
τα φάρµακα αποθηκεύονται σε επιτηρούµενο χώρο και καταχωρούνται στο µητρώο της εκµετάλλευσης. 
Ο Ο.Ε.Π, εκτός από αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις, πρέπει να πραγµατοποιεί τουλάχιστον µια φορά το χρόνο 
πλήρη έλεγχο των εγκαταστάσεων της µονάδας. Επίσης, µπορεί να διενεργεί δειγµατοληψίες για την ανίχνευση 
προϊόντων απαγορευµένων από τον παρόντα Νόµο. Οι δειγµατοληψίες είναι υποχρεωτικές όταν υπάρχουν 
υπόνοιες για χρησιµοποίηση απαγορευµένου προϊόντος. Ο παραγωγός πρέπει να παρέχει στον Ο.Ε.Π. 
πρόσβαση τόσο στους χώρους αποθήκευσης, παραγωγής και στα αγροτεµάχια όσον και στα λογιστικά βιβλία και 
άλλα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Επιπλέον, ο παραγωγός υποχρεούται να παρέχει στον Οργανισµό 
οποιαδήποτε πληροφορία κριθεί αναγκαία για την επιθεώρηση. Μετά από κάθε επίσκεψη συντάσσεται έκθεση 
επιθεώρησης που συνυπογράφεται από τον υπεύθυνο της ελεγχθείσας µονάδας. 
Όταν ένας επιχειρηµατίας, εκτός από τις µονάδες βιολογικής παραγωγής, διαθέτει και µονάδες συµβατικής 
γεωργίας στην ίδια περιοχή τότε και οι τελευταίες υπόκεινται σε σύστηµα ελέγχου που προβλέπει τα εξής: 

• Την περιγραφή της µονάδας µε ένδειξη των αγροτεµαχίων και των χώρων αποθήκευσης και παραγωγής 
τόσον των προϊόντων όσον και των πρώτων υλών (φυτοφάρµακα, λιπάσµατα, σπόροι κλπ). 

• Τη γνωστοποίηση στον Ο.Ε.Π. του λεπτοµερούς προγράµµατος παραγωγής φυτικών προϊόντων ανά 
αγροτεµάχιο. 



• Την τήρηση λογιστικών βιβλίων και τη φύλαξη αποδείξεων που να επιτρέπουν στον Ο.Ε.Π. να ελέγχει 
τόσον την καταγωγή, φύση, ποσότητες και χρήση όλων των πρώτων υλών (φυτοφάρµακα, λιπάσµατα, 
σπόροι κλπ) που αγοράστηκαν από τη µονάδα, όσο και τη φύση, την ποσότητα και τους παραλήπτες 
όλων των πωληθέντων γεωργικών προϊόντων. 

• Την απαγόρευση της καλλιέργειας της ίδιας ποικιλίας και µε τις δυο µεθόδους παραγωγής (δηλ. 
συµβατική και βιολογική γεωργία). Ισχύουν οι εξαιρέσεις, όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτηµα V, 
Τµήµα Α1, παράγραφος (9) των Κανονισµών. 

Επιπλέον των όσων αναφέρονται πιο πάνω για το σύστηµα ελέγχου των φυτικών προϊόντων βιολογικής 
παραγωγής ειδικά για τα αυτοφυή φυτά, ο παραγωγός είναι υποχρεωµένος να παρέχει εγγύηση εκ µέρους του 
και αν κριθεί αναγκαίο και εκ µέρους τρίτων ότι: 

• στις εκτάσεις που δραστηριοποιείται δεν έχουν χρησιµοποιηθεί άλλα προϊόντα εκτός εκείνων που 
αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του Κανονισµού και για χρονικό διάστηµα τριών ετών πριν από τη 
συλλογή, 

• η συλλογή δεν επηρεάζει τη σταθερότητα του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση των ειδών στην 
περιοχή συλλογής. 

Στις µονάδες µεταποίησης και συσκευασίας ο έλεγχος γίνεται µε αµοιβαία συµφωνία µεταξύ Οργανισµού 
Ελέγχου και Πιστοποίησης και παρασκευαστή ή συσκευαστή. Η συµφωνία αυτή αφορά: 

• Τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν σε επίπεδο µονάδας, προκειµένου να διασφαλιστεί η τήρηση των 
διατάξεων του υπό αναφορά Νόµου. 

• Την περιγραφή των εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούνται για τη µεταποίηση, τη συσκευασία και την 
αποθήκευση των γεωργικών προϊόντων προ και µετά τις παραπάνω εργασίες. 

• Την τήρηση λογιστικών βιβλίων που δίνει τη δυνατότητα στον έλεγχοντα να επαληθεύσει την 
καταλληλότητα των υλών που χρησιµοποιούνται, καθώς και την αντιστοιχία µεταξύ των ποσοτήτων που 
χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες και αυτών που αφορούν τα προϊόντα που τίθενται σε εµπορία. 

Επίσης, ελέγχεται η προέλευση, το είδος, οι ποσότητες των προσθέτων βελτιωτικών ή µέσων επεξεργασίας που 
χρησιµοποιούνται κατά τη µεταποίηση, καθώς και η σύνθεση των τελικών προϊόντων. 
Οι εισαγωγείς προϊόντων βιολογικής παραγωγής από τρίτες χώρες και χώρες-µέλη της Ε.Ε. αποτελούν, 
επίσης, αντικείµενο ελέγχου που αφορά: 

• Την πλήρη περιγραφή των εγκαταστάσεων του εισαγωγέα και των δραστηριοτήτων εισαγωγής, καθώς 
και των σηµείων εισόδου των προϊόντων στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία, 

• την τήρηση λογιστικών βιβλίων, 
• τη δέσµευση του εισαγωγέα ότι τηρεί τις διαδικασίες του Άρθρου 17 του Νόµου και του Κανονισµού 7,  
• την έγκαιρη ενηµέρωση του Οργανισµού Ελέγχου και Πιστοποίησης για κάθε εισαγόµενη παρτίδα 

προϊόντων µέσα στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία. 
•  

∆ιαδικασία εισαγωγής προϊόντων βιολογικής παραγωγής 
1. Η εισαγωγή και εµπορία προϊόντων βιολογικής παραγωγής από κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
επιτρέπεται εφόσον αυτά φέρουν σήµα και άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι έχουν τύχει ελέγχου από Ο.Ε.Π. 
εγγεγραµµένο σε κράτος-µέλος, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΟΚ) 2092/91 του Συµβουλίου. 
2. Η εισαγωγή και εµπορία προϊόντων βιολογικής παραγωγής από τρίτες χώρες επιτρέπεται εφόσον πληρούνται 
οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στους Κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος Νόµου. Τέτοια 
προϊόντα µπορούν να κυκλοφορήσουν στο εµπόριο µόνον εφόσον: 

• κατάγονται από συγκεκριµένη περιοχή ή µονάδα παραγωγής τρίτης χώρας η οποία περιλαµβάνεται σε 
κατάλογο που εκδίδεται µε διάταγµα του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. 

• η αρµόδια αρχή ή οργανισµός της τρίτης χώρας έχει εκδώσει πιστοποιητικό ελέγχου προς την Κυπριακή 
∆ηµοκρατία, ως το υπόδειγµα που ορίζεται στο Παράρτηµα VI των Κανονισµών το οποίο τυγχάνει της 
έγκρισης, πριν την εισαγωγή, της Ε.Υ. και συνοδεύει τα εµπορεύµατα κατά την εισαγωγή και που 
βεβαιώνει ότι η συγκεκριµένη παρτίδα πληροί τις εξής προϋποθέσεις: 



• έχει παραχθεί µε σύστηµα παραγωγής στο οποίο εφαρµόζονται κανόνες ισοδύναµοι µε εκείνους του 
Άρθρου 11 του Νόµου και του Κανονισµού 4, και 

• έχει υποβληθεί σε καθεστώς ελέγχου ισοδύναµο µε αυτό που προβλέπεται στο Άρθρο 12 του Νόµου και 
του Κανονισµού 6. 

Ο Ο.Ε.Π. ελέγχει τους εισαγωγείς προϊόντων βιολογικής παραγωγής τόσο από κράτη - µέλη της Ε.Ε. όσο και από 
τρίτες χώρες όσον αφορά: 

• την πλήρη περιγραφή των εγκαταστάσεων του εισαγωγέα και των δραστηριοτήτων εισαγωγής, 
• την τήρηση λογιστικών βιβλίων, 
• την έγκαιρη ενηµέρωση του ιδίου του Ο.Ε.Π. για κάθε εισαγόµενη παρτίδα προϊόντων βιολογικής 

παραγωγής, ούτως ώστε να γίνεται σαφής διαχωρισµός τους από παρόµοια προϊόντα µη βιολογικής 
παραγωγής, 

• την αναγνώριση, σήµανση και διαφήµιση προϊόντων βιολογικής παραγωγής. 
•  

Τρόπος σήµανσης και διαφήµισης των 
προϊόντων βιολογικής παραγωγής 

1. Ένα προϊόν βιολογικής παραγωγής θεωρείται ότι φέρει ενδείξεις σχετικά µε το βιολογικό τρόπο παραγωγής 
του, όταν στη σήµανση, διαφήµιση ή τα εµπορικά έγγραφα αναγράφεται µια από τις πιο κάτω ενδείξεις που 
χρησιµοποιούνται στο κάθε κράτος-µέλος: 
Ισπανικά:  ecologico 
∆ανικά:  oκοlogisκ 
Γερµανικά:  öκologisch 
Ελληνικά:  βιολογικό 
Αγγλικά:  organic 
Γαλλικά:  biologique 
Ιταλικά:  biologico 
Ολλανδικά:  biologisch 
Πορτογαλικά: biolόgico 
Φιλανδικά:  luonnonmuκαinen 
Σουηδικά:  eκologisκ 

Μόνο επιχειρηµατίες που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο, είναι ενταγµένοι στο σύστηµα ελέγχου, έχουν 
αποκτήσει το σχετικό πιστοποιητικό και πληρούν γενικά τις διατάξεις, της υπό αναφορά νοµοθεσίας δικαιούνται 
να χρησιµοποιούν τον όρο “βιολογικό” ή συντµήσεις ή παράγωγά του. 
2. Για λόγους προστασίας του όρου «βιολογικό» που πρέπει να χρησιµοποιείται στα κυπριακά προϊόντα 
βιολογικής παραγωγής και που αναφέρεται σε συγκεκριµένη µέθοδο παραγωγής ή παρασκευής γεωργικών 
προϊόντων και ειδών διατροφής βιολογικής παραγωγής, καθώς και για λόγους προστασίας των καταναλωτών, 
απαγορεύεται η χρήση για σκοπούς σήµανσης ή διαφήµισης των όρων «οίκο», «οργανικό», «οικολογικό» ή 
άλλων συναφών όρων, δυνάµενων να προκαλέσουν σύγχυση, µε άλλα γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής. 
3. Σε ένα µη µεταποιηµένο γεωργικό προϊόν βιολογικής παραγωγής µπορεί στη σήµανση ή διαφήµιση του να 
γίνεται αναφορά για το βιολογικό τρόπο παραγωγής εφόσον το προϊόν αυτό: 
3.1 Φέρει ενδείξεις που τονίζουν ότι πρόκειται για γεωργικό τρόπο παραγωγής. 
3.2 Έχει παραχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 11 του Νόµου και τον Κανονισµό 4 ή έχει εισαχθεί από 
κράτη - µέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες στα πλαίσια του καθεστώτος που προβλέπεται στο Άρθρο 17 του Νόµου και 
του Κανονισµού 7. 
3.3 Έχει παραχθεί ή εισαχθεί από επιχειρηµατία που έχει υποβληθεί στο σύστηµα ελέγχου που προβλέπεται στο 
Άρθρο 12 και τον Κανονισµό 6. 



4. Τα µεταποιηµένα γεωργικά προϊόντα βιολογικής παραγωγής για να φέρουν ενδείξεις περί του βιολογικού 
τρόπου παραγωγής τους πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στον Κανονισµό 3, παραγράφους (2) 
και (5). Για δε τα µεταποιηµένα προϊόντα όπου το ποσοστό συστατικών βιολογικής παραγωγής κυµαίνεται µεταξύ 
70% και 95% επιβάλλεται στη σήµανση τους να υπάρχει η εξής φράση: «Χ% των συστατικών γεωργικής 
προέλευσης έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τους κανόνες της βιολογικής παραγωγής». 
5. Όλα τα γεωργικά προϊόντα βιολογικής παραγωγής που παράγονται, εισάγονται, γίνονται αντικείµενο εµπορίας 
ή µεταποιούνται στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία πρέπει να φέρουν σχετική σήµανση στην οποία να αναφέρονται τα 
εξής στοιχεία: 
5.1 Εµπορικά χαρακτηριστικά του παραγωγού κτλ. σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθεσίες της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αναγράφεται ο όρος «βιολογικό» ή συντµήσεις κτλ. όπως έχει 
προαναφερθεί. 
5.2 Το όνοµα και τον κωδικό αριθµό του Ο.Ε.Π. στον οποίο υπόκειται ο επιχειρηµατίας. 
5.3 Το λογότυπο σε περίπτωση που η Ε.Υ. ορίσει τέτοιο. 
5.4 Τη σύσταση, τον κατάλογο των συστατικών γεωργικής και µη γεωργικής προέλευσης και τον τρόπο 
παρασκευής όσον αφορά τα γεωργικά µεταποιηµένα προϊόντα. 
5.5 Τα προϊόντα βιολογικής παραγωγής τα οποία βρίσκονται σε µεταβατικό στάδιο. 
6. Επίσης, ο επιχειρηµατίας µπορεί να χρησιµοποιεί την ένδειξη: «Βιολογική Γεωργία – Σύστηµα Ελέγχου, Νόµος 
160 (Ι) του 2001» στην σήµανση ή διαφήµιση των προϊόντων βιολογικής παραγωγής, µε την οποία υποδηλώνεται 
ότι τα προϊόντα υπόκεινται στο ειδικό καθεστώς ελέγχου, εφόσον τα προϊόντα αυτά: 
6.1 Πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος Νόµου και Κανονισµών και ειδικότερα όσον αφορά τη σήµανση και το 
σύστηµα ελέγχου. 
6.2 Πωλούνται απευθείας σε σφραγισµένες συσκευασίες από τον παραγωγό ή τον παρασκευαστή στον τελικό 
καταναλωτή ή διατίθενται στο εµπόριο ως προσυσκευασµένα τρόφιµα. Σε περίπτωση απευθείας πώλησης από 
τον παραγωγό ή τον παρασκευαστή στον τελικό καταναλωτή δεν απαιτείται σφραγισµένη συσκευασία όταν η 
σήµανση επιτρέπει το σαφή και αδιαµφισβήτητο προσδιορισµό του προϊόντος όσον αφορά την ένδειξη αυτή.  
6.3 Ανεξάρτητα µε την εφαρµογή οποιασδήποτε άλλης σχετικής νοµοθεσίας, φέρουν στη σήµανση τους το όνοµα 
ή/και την εµπορική επωνυµία του παραγωγού, του παρασκευαστή ή του πωλητή, καθώς και το όνοµα ή τον 
κωδικό αριθµό του Ο.Ε.Π. 
7. Στη σήµανση ή τη διαφήµιση δεν µπορεί να υπάρχει κανένας ισχυρισµός που να δηµιουργεί στον αγοραστή 
την εντύπωση ότι η ένδειξη «Βιολογική Γεωργία – Σύστηµα Ελέγχου, Νόµος 160 (Ι) του 2001» αποτελεί εγγύηση 
ότι το προϊόν είναι ανώτερης ποιότητας από άποψη οργανοληπτικών κριτηρίων, θρεπτικής αξίας ή υγιεινής 
διατροφής. 
8. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παρατυπία σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 10,11 και 12 και του 
Παραρτήµατος V των Κανονισµών, οι Ο.Ε.Π. οφείλουν να αφαιρούν από τον επιχειρηµατία το δικαίωµα να 
χρησιµοποιεί την εν λόγω ένδειξη για χρονικό διάστηµα που καθορίζεται από κοινού µε την Ε.Υ. 
9. Στη σήµανση των προϊόντων µιας µονάδας που βρίσκεται σε µεταβατικό στάδιο πρέπει να αναγράφεται η 
φράση «Προϊόν σε µεταβατικό στάδιο προς τη βιολογική γεωργία», µε το χρώµα, το µέγεθος και τον τύπο 
των γραµµάτων αυτών να µην είναι εµφανέστερα από την ονοµασία πώλησης του προϊόντος. Επίσης, οι λέξεις 
«προς τη βιολογική γεωργία» να µην είναι εµφανέστερες από τις λέξεις «προϊόν σε µεταβατικό στάδιο». 
 

Κατάλληλη συσκευασία και τα υλικά συσκευασίας 
Όπως ισχύει για όλα τα προϊόντα ανθρώπινης διατροφής, έτσι και για τα προϊόντα βιολογικής παραγωγής, τα 
υλικά συσκευασίας πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Περί Τροφίµων (Έλεγχος και Πώληση) Νόµων του 1996 
µέχρι 2001 και των Κανονισµών που εκδίδονται µε βάση αυτούς και άλλης σχετικής εθνικής νοµοθεσίας. 
Ειδικότερα όµως για τα προϊόντα βιολογικής παραγωγής, τα υλικά συσκευασίας πρέπει να είναι φιλικά προς το 
περιβάλλον, αν είναι δυνατό να είναι ανακυκλώσιµα ή να µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν και στην 
περίπτωση αυτή να χρησιµοποιούνται µόνο για συσκευασία προϊόντων βιολογικής παραγωγής. 



Στο Παράρτηµα IV των Κανονισµών του υπό αναφορά Νόµου, παρατίθεται κατάλογος τόσο των επιτρεπόµενων 
υλικών συσκευασίας, όσο και των απαγορευµένων. 

Επιβαλλόµενες κυρώσεις 
Οποιοδήποτε πρόσωπο (π.χ. επιχειρηµατίας) στον οποίο επιβάλλονται υποχρεώσεις µε βάση την υπό αναφορά 
νοµοθεσία, παραλείψει να συµµορφωθεί σε οποιεσδήποτε διατάξεις αυτής είναι ένοχο αδικήµατος και υπόκειται 
σε ποινή προστίµου που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες. Στην περίπτωση δεύτερου ή µεταγενέστερου αδικήµατος 
το πρόστιµο µπορεί να ανέλθει στις πέντε χιλιάδες λίρες ή/και να επιβληθεί ποινή φυλάκισης µέχρι έξι µήνες. 
Επιπλέον των πιο πάνω, η Ε.Υ., κατόπιν υποβολής παραπόνου ή αυτεπάγγελτα, εξετάζει παραβάσεις των 
διατάξεων του παρόντος Νόµου και σε περίπτωση που διαπιστώσει παράβαση του Νόµου τότε µπορεί να προβεί 
σε µια από τις πιο κάτω ενέργειες: 

• Να διατάξει τον παραβάτη όπως σε τακτή προθεσµία τερµατίσει την παράβαση και αποφύγει επανάληψή 
της στο µέλλον. 

• Να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο µέχρι χίλιες λίρες. 
• Να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας του Ο.Ε.Π. 
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