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Βιολογική Γεωργία στην ΕΕ 
με αριθμούς

• Πέραν των 186 000 βιολογικών αγροκτημάτων σε όλη την ΕΕ

• 9,6 εκατ. εκτάρια με βιολογικές καλλιέργειες που 
αντιπροσωπεύουν το 5,4% της συνολικής γεωργικής έκτασης

• Σημαντικότερες βιολογικές καλλιέργειες:

 Μόνιμοι βοσκότοποι (περίπου 45%)

 Σιτηρά (περίπου 15%) 

 Μόνιμες καλλιέργειες (περίπου 13%)



Ανάπτυξη Βιολογικής Γεωργίας στην ΕΕ των 27 
κ-μ



Ανάπτυξη Βιολογικής Γεωργίας ανά κ-μ



Αγορά βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ 
με αριθμούς

• Τα τελευταία χρόνια η αγορά βιολογικών 
προϊόντων στην ΕΕ, οδηγείται από μια 
σταθερά αυξανόμενη ζήτηση.

• Έχει αναπτυχθεί σημαντικά (19,7 €
δισεκατομμύρια ευρώ και με ρυθμό 
ανάπτυξης 9% το 2011)



Ανάπτυξη της αγοράς βιολογικών προϊόντων 
στην Ευρώπη και στην Ε.Ε.



Αξία πωλήσεων βιολογικών προϊόντων στις 
δέκα μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης  



Μερίδιο αγοράς βιολογικών προϊόντων στις 
δέκα μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης 



Δέκα χώρες με τη μεγαλύτερη κατά 
κεφαλή κατανάλωση στην Ευρώπη



Δημόσια Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τη βιολογική γεωργία

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013 
πραγματοποίησε δημόσια διαβούλευση για 
την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής 
για τη βιολογική γεωργία. 

• Λήφθηκαν περίπου 45 000 απαντήσεις τόσο 
από καταναλωτές όσο και από 
εμπλεκόμενους στην αλυσίδα παραγωγής και 
διάθεσης βιολογικών προϊόντων



Στοιχεία Δημόσιας Διαβούλευσης-
Προθυμία ερωτηθέντων να πληρώσουν περισσότερο 

για βιολογικά προϊόντα  



Στοιχεία Δημόσιας Διαβούλευσης-
Το 53% των ερωτηθέντων είναι πρόθυμοι να 

πληρώσουν 10-25% περισσότερα



Κανάλια διανομής και προμήθειας 
βιολογικών προϊόντων



Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης 
• Η Επιτροπή προτείνει σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής 

γεωργίας στην Ευρώπη το οποίο θα συζητηθεί και θα εγκριθεί από το 
Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο.

• Οι σημαντικότερες δράσεις αποσκοπούν:

 Σε αύξηση της ενημέρωσης όλων των εμπλεκομένων στη βιολογική 
γεωργία

 Προώθηση του λογότυπου της βιολογικής γεωργίας

 Αναθεώρηση από την Επιτροπή των κριτηρίων για τις πράσινες 
δημόσιες συμβάσεις 

 Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στη βιολογική γεωργία

 Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών για τα βιολογικά 
προϊόντα

 Προώθηση των εξαγωγών βιολογικών προϊόντων σε Τρίτες Χώρες



ΕΚΘΕΣΕΙΣ Βιολογικών προϊόντων
BIOFACH - Κορυφαία Εμπορική Έκθεση του 
κόσμου για βιολογικά προϊόντα

https://www.biofach.de/en/ausstellerprodukt
e/exhibitorlist?page=2

Νυρεμβέργη 15 - 18 Φεβρουαρίου2017

BIOFACH 2016

48,533 επισκέπτες από 130 διαφορετικές 
χώρες

2,325 εκθέτες παρουσίασαν τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες τους

https://www.biofach.de/en/ausstellerprodukte/exhibitorlist?page=2
https://www.biofach.de/en/review


ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Έτος 

Αριθμός 

Βιοκαλ/τών Έκταση σε δεκ. 

% της συνολ. 

Έκτασης 

2002 45 1665 0,12% 

2003 85 3010 0,22% 

2004 150 9093 0,69% 

2005 320 17091 1.30% 

2006 388 20008 1,56% 

2007 468 23149 1,75% 

2008 582 28400 2.15% 

2009 670 35750 2,70%

2010 697 38210 2,90%

2011 762 40033 3,04%

2012 719 39639 3,01% 

2013 746 40358 3,06%

2014 743 38870 3%

2015 1032 46980 3,7%



ΚΥΠΡΟΣ
Πιστοποιημένοι επιχειρηματίες 
βιολογικής παραγωγής (2015)

ΣΥΝΟΛΟ=1157 επιχειρηματίες

• 1032 Παραγωγοί πρωτογενούς 
παραγωγής (φυτικής και ζωικής)

• 62 Μεταποιητές

• 3 Εισαγωγείς από ΤΧ

• 3 Εξαγωγείς σε ΤΧ

• 57 Έμποροι



Ζωική παραγωγή

• 100 Αγελάδες

• 4500 Αιγοπρόβατα  

• 3000 κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής

• 4000 όρνιθες ωοπαραγωγής

Κυπριακά Προϊόντα ζωικής παραγωγής στην αγορά:

Γάλα, Χαλούμι, Αναρή, Γιαούρτι, Κεφίρ 

Αυγά, Κρέας  



Διάθεση βιολογικών προϊόντων 
στην Κύπρο

• 36 εξειδικευμένα καταστήματα πώλησης 
βιολογικών προϊόντων σε όλες τις πόλεις

• Όλες οι μεγάλες υπεραγορές διαθέτουν 
τμήμα πώλησης βιολογικών προϊόντων



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Οι «Καλές Πρακτικές» αποτελούν 
παραδείγματα επιτυχημένων πρακτικών ή 
επιτυχημένων γεωργικών, μεταποιητικών 
και κτηνοτροφικών μονάδων και έχουν 
χρηματοδοτηθεί από το Π.Α.Α. 



1)Riverland Dairy Bio Farm:

Φάρμα βιολογικής εκτροφής ζώων και βιολογικές 

καλλιέργειες. Ιδρύθηκε το 2004 

Προϊόντα (όλα βιολογικά): γάλα, γιαούρτι, κεφίρ, αναρή και 
χαλούμι, αυγά, αγγουράκια, ντομάτες κλπ. 

Άλλες δραστηριότητες: Ιππασία, καγιάκ στο παρακείμενο 
Φράγμα Ταμασσού, τοξοβολία, ποδηλασία κλπ. 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Riverland-
Dairy-Bio-Farm/113865045467310?fref=ts 





2)Agroplant LTD: 

Μονάδα παραγωγής, επεξεργασίας και συσκευασίας 

φρέσκων και αποξηραμένων βιολογικών αρωματικών και 
φαρμακευτικών φυτών – Ιδρύθηκε το 2007. 

• Προϊόντα (βιολογικά): Προς το παρόν 12 είδη αρωματικών 
φυτών, όπως δυόσμος, βασιλικός, λασμαρί, ρίγανη, λεβάντα 
κ.ά. 

• Στόχος: Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, ποιοτικά και 
ανταγωνιστικά και με σεβασμό στο περιβάλλον. 

• Facebook: https://www.facebook.com/pages/Agroplant-
LTD/246410262206389?fref=ts 





Η βιολογική γεωργία δεν είναι μια εύκολη 
διαδικασία παραγωγής, αλλά παρ’ όλα αυτά μπορεί 
να δώσει διέξοδο σε σημαντικούς τομείς της 
γεωργικής δραστηριότητας στην Κύπρο.



Ευχαριστώ για την προσοχή σας


