
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Αντώνης Σιήμηςης ήμης
Λειτουργός Γεωργίας 

Τμήμα Γεωργίας 



ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ Β.Γ.ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ Β.Γ.ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ Β.Γ.ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ Β.Γ.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ ΓΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Β ΓΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Β ΓΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Β.Γ.ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ Β.Γ.
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο ΟΘ Ο ΟΟ ΟΘ Ο ΟΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

-- ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
-- ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
-- ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
-- ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗ –– ΝΕΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΒΓΝΕΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ ΒΓ

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΓΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΓΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΓΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΓ



ΟΡΙΣΜΟΣΟΡΙΣΜΟΣΟΡΙΣΜΟΣΟΡΙΣΜΟΣ
Η βιολογική γεωργία είναι ένα σύστημα παραγωγής Η βιολογική γεωργία είναι ένα σύστημα παραγωγής 
γεωργικών προϊόντων το οποίο χρησιμοποιεί μεθόδουςγεωργικών προϊόντων το οποίο χρησιμοποιεί μεθόδουςγεωργικών προϊόντων το οποίο χρησιμοποιεί μεθόδους γεωργικών προϊόντων το οποίο χρησιμοποιεί μεθόδους 
φιλικές προς το περιβάλλον και το οποίο διέπεται από φιλικές προς το περιβάλλον και το οποίο διέπεται από 
σχετική νομοθεσίασχετική νομοθεσίαχ ή μχ ή μ

ΣΤΟΧΟΙΣΤΟΧΟΙΣΤΟΧΟΙΣΤΟΧΟΙ
η παραγωγή ασφαλών και υγιεινών τροφίμων, η παραγωγή ασφαλών και υγιεινών τροφίμων, 

απαλλαγμένων από υπολείμματααπαλλαγμένων από υπολείμματα αγροχημικώναγροχημικών ουσιώνουσιώναπαλλαγμένων από υπολείμματα απαλλαγμένων από υπολείμματα αγροχημικώναγροχημικών ουσιώνουσιών
η προστασία του περιβάλλοντοςη προστασία του περιβάλλοντος
η διαφοροποίηση της παραγωγής και η εξασφάλιση ενόςη διαφοροποίηση της παραγωγής και η εξασφάλιση ενόςη διαφοροποίηση της παραγωγής και η εξασφάλιση ενός η διαφοροποίηση της παραγωγής και η εξασφάλιση ενός 

ικανοποιητικού εισοδήματος για τους βιοκαλλιεργητέςικανοποιητικού εισοδήματος για τους βιοκαλλιεργητές



ΠΙΟΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑΑΝΑΛΥΤΙΚΑ::
ΗΗ βιολογικήβιολογική γεωργίαγεωργία είναιείναι έναένα σύστημασύστημα διαχείρισηςδιαχείρισης γεωργικώνγεωργικών
εκμεταλλεύσεωνεκμεταλλεύσεων καικαι παραγωγήςπαραγωγής τροφίμωντροφίμων πουπου στηρίζεταιστηρίζεται σεσε φυσικέςφυσικές
διεργασίεςδιεργασίες αποκλείονταςαποκλείοντας τητη χρήσηχρήση χημικώνχημικών συνθετικώνσυνθετικών λιπασμάτωνλιπασμάτωνδιεργασίες,διεργασίες, αποκλείονταςαποκλείοντας τητη χρήσηχρήση χημικώνχημικών συνθετικώνσυνθετικών λιπασμάτωνλιπασμάτων
καικαι φυτοφαρμάκωνφυτοφαρμάκων..
ΑντίθεταΑντίθετα επιτρέπεταιεπιτρέπεται ηη χρησιμοποίησηχρησιμοποίηση εναλλακτικώνεναλλακτικών μεθόδωνμεθόδων

ώώ θ ώθ ώ θ ώθ ώ ζ ζ ίζ ζ ί ΚάΚά όό έέαντιμετώπισηςαντιμετώπισης εχθρών,εχθρών, ασθενειώνασθενειών καικαι ζιζανίωνζιζανίων.. ΚάποιεςΚάποιες απόαπό αυτέςαυτές τιςτις
τεχνικέςτεχνικές παραγωγήςπαραγωγής οιοι οποίεςοποίες είναιείναι φιλικέςφιλικές προςπρος τοτο περιβάλλονπεριβάλλον είναιείναι ηη
χρήσηχρήση παγίδων,παγίδων, ηη αμειψισπορά,αμειψισπορά, ηη ανακύκλωσηανακύκλωση καικαι ηη χρήσηχρήση φυτικώνφυτικών
καικαι ζωικώνζωικών υπολειμμάτωνυπολειμμάτων (κοπριάς(κοπριάς καικαι κομπόστας)κομπόστας) πουπου διατηρούνδιατηρούν τητη
φυσικήφυσική ισορροπίαισορροπία τουτου εδάφουςεδάφους..
ΑξίζειΑξίζει νανα σημειωθείσημειωθεί ότιότι σύμφωνασύμφωνα μεμε τοντον ΚανονισμόΚανονισμό επιτρέπεταιεπιτρέπεται καικαι ηηΑξίζειΑξίζει νανα σημειωθείσημειωθεί ότιότι σύμφωνασύμφωνα μεμε τοντον ΚανονισμόΚανονισμό επιτρέπεταιεπιτρέπεται καικαι ηη
χρήσηχρήση κάποιονκάποιον εναλλακτικώνεναλλακτικών φυσικώνφυσικών φυτοπροστατευτικώνφυτοπροστατευτικών ουσιώνουσιών
μεταξύμεταξύ τωντων οποίωνοποίων καικαι τοτο θειάφι,θειάφι, οο βάκιλοςβάκιλος καικαι οο χαλκόςχαλκός ((ΠαράρτημαΠαράρτημα ΙΙΙΙ
τουτου ΚανΚαν (ΕΚ)(ΕΚ) 889889//20082008)) όπωςόπως καικαι ηη χρήσηχρήση κάποιωνκάποιων φυσικώνφυσικώντουτου ΚανΚαν.. (ΕΚ)(ΕΚ) 889889//20082008),), όπωςόπως καικαι ηη χρήσηχρήση κάποιωνκάποιων φυσικώνφυσικών
εδαφοβελτιωτικώνεδαφοβελτιωτικών πουπου βοηθούνβοηθούν στηστη θρέψηθρέψη τωντων φυτώνφυτών ((ΠαράρτημαΠαράρτημα ΙΙ
τουτου ΚανΚαν.. (ΕΚ)(ΕΚ) 889889//20082008))..



Πώς θα ενταχθεί κάποιος σε αυτό το σύστημα Πώς θα ενταχθεί κάποιος σε αυτό το σύστημα 
ελέγχου;ελέγχου;ελέγχου;ελέγχου;

Σε πρώτο στάδιο θα πρέπει να ενημερωθεί για Σε πρώτο στάδιο θα πρέπει να ενημερωθεί για ρ ρ ημ ρ γρ ρ ημ ρ γ
το τι είναι βιολογική γεωργία, ποιές είναι οι το τι είναι βιολογική γεωργία, ποιές είναι οι 
υποχρεώσεις του με βάση τη σχετική νομοθεσία υποχρεώσεις του με βάση τη σχετική νομοθεσία χρ ς μ β η η χ ή μχρ ς μ β η η χ ή μ
και ποια μέσα και μεθόδους θα μπορεί να και ποια μέσα και μεθόδους θα μπορεί να 
χρησιμοποιεί  για να παράγει τα προϊόντα του.χρησιμοποιεί  για να παράγει τα προϊόντα του.χρη μ γ ρ γ ρχρη μ γ ρ γ ρ
Επιπρόσθετα θα πρέπει να προβεί σε μια εκ των Επιπρόσθετα θα πρέπει να προβεί σε μια εκ των 
προτέρων έρευνα για την εξεύρεση αγορών γιαπροτέρων έρευνα για την εξεύρεση αγορών γιαπροτέρων έρευνα για την εξεύρεση αγορών για προτέρων έρευνα για την εξεύρεση αγορών για 
τα βιολογικά προϊόντα, που θα παράγει τα βιολογικά προϊόντα, που θα παράγει 
αργότερα.αργότερα.αργότερα. αργότερα. 



Στην συνέχεια θα πρέπει να συμβληθεί με ένα Στην συνέχεια θα πρέπει να συμβληθεί με ένα 
ό δύό δύ έ ύέ ύαπό τους δύο από τους δύο αναγνωρισμένους οργανισμούς  αναγνωρισμένους οργανισμούς  

ελέγχου και πιστοποίησηςελέγχου και πιστοποίησης, που , που 
δ ύ ή Κύδ ύ ή Κύδραστηριοποιούνται σήμερα στην Κύπρο  για να δραστηριοποιούνται σήμερα στην Κύπρο  για να 
ενταχθεί σε σύστημα ελέγχου και  ενταχθεί σε σύστημα ελέγχου και  

να κοινοποιήσει την δραστηριότητα του αυτή να κοινοποιήσει την δραστηριότητα του αυτή ή η ρ ηρ η ήή η ρ ηρ η ή
στην αρμόδια αρχή που είναι το Τμήμα στην αρμόδια αρχή που είναι το Τμήμα 
Γεωργίας, συμπληρώνοντας σχετικό έντυπο για Γεωργίας, συμπληρώνοντας σχετικό έντυπο για ργ ς, μ ηρ ς χ γργ ς, μ ηρ ς χ γ
να ενταχθεί στο μητρώο βιολογικής γεωργίαςνα ενταχθεί στο μητρώο βιολογικής γεωργίας



ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

1991 : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) 2092/1991 (1991 : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) 2092/1991 (οο βιολογικός βιολογικός ( ) (( ) ( β γ ςβ γ ς
οίνος μένει εκτός)οίνος μένει εκτός)

1999 : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) 1804/1999 (Βιολογική1999 : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) 1804/1999 (Βιολογική1999 : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) 1804/1999  (Βιολογική 1999 : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) 1804/1999  (Βιολογική 
Κτηνοτροφία)Κτηνοτροφία)

2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ2004: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 2004: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ» (ειδική ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ» (ειδική 
αναφορά για συμπερίληψη και του βιολογικού οίνου στην αναφορά για συμπερίληψη και του βιολογικού οίνου στην φ ρ γ μ ρ ηψη β γ ηφ ρ γ μ ρ ηψη β γ η
Κοινοτική νομοθεσία) Κοινοτική νομοθεσία) 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΚΑΝ.(ΕΚ) 834/2007 ΚΑΙ ΚΑΝ. (ΚΑΝ.(ΕΚ) 834/2007 ΚΑΙ ΚΑΝ. (ΕΚ)889/2008 ΕΚ)889/2008 



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ

Έτος Αρ. Βιοκαλ/τών Έκταση σε δεκ. % της συν. 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 765 3941439414 2,99%

2012 780 41000 41000 3,12% 7 , %



ΚΑΤΑΝΟΜΗΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ 
ΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑ

Γεωργική Γεωργική 
ΕπαρχίαΕπαρχία

Έκταση στη Έκταση στη 
Βιολογική Βιολογική 
Γεωργία Γεωργία 

(δεκ.)(δεκ.)

Έκταση στη Βιολογική Γεωργία (δεκ.)

15057,1116000

ΑμμόχωστοςΑμμόχωστος 474.41474.41

ΛάρνακαΛάρνακα 9868 129868 12

9868,12
9208,5910000

12000

14000

ΛάρνακαΛάρνακα 9868.129868.12

ΛεμεσόςΛεμεσός 9208.599208.59
4733,69

4000

6000

8000

ΛευκωσίαΛευκωσία 15057.1115057.11

ΠάφοςΠάφος 4733.694733.69

474,41 72,1
0

2000

Αμμόχωστος Λάρνακα Λεμεσός Λευκωσία Πάφος Πιτσιλιά

Πιτσιλιά Πιτσιλιά 72.1072.10

ΣύνολοΣύνολο 4100041000ΣύνολοΣύνολο 4100041000



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

% λ ή έ% της συνολικής έκτασης

30
35
40

τα
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ςΕίδοςΕίδος % της συν.% της συν.
έκτασηςέκτασης

10
15
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30
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 σ
υν

. έ
κτΕλιέςΕλιές 27,14%27,14%

Σιτηρά Σιτηρά -- ΨυχανθήΨυχανθή 49,42%49,42%
ΑμπέλιαΑμπέλια 77 16%16%
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 τ
ηΑμπέλιαΑμπέλια 7.7.16%16%

Αρωματικά φυτάΑρωματικά φυτά 1.1.45%45%
ΧαρουπιέςΧαρουπιές 1.71.74%4%
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ΦυλλοβόλαΦυλλοβόλα 2.37%2.37%
ΕσπεριδοειδήΕσπεριδοειδή 1.381.38%%
ΠατάτεςΠατάτες 0.190.19%%ςς
ΛαχανικάΛαχανικά 1.12%1.12%
ΑκρόδρυαΑκρόδρυα 2.2.005%5%



ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

• Καν (ΕΚ) 834/2007
Καν (ΕΚ) 889/2008 
Καν (ΕΚ) 1235/2008
Καν (ΕΚ) 203/212 (βιολογικός οίνος, τροποποιητικός              

889/2008)του 889/2008)
europa.eu.int/eur-lex/el/consleg/index1.html

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
• Ο περί Βιολογικής Παραγωγής Νόμος 227(Ι)/2004 και οι 

σχετικοί Κανονισμοί (Κ.Δ.Π. )
Κ.Δ.Π. 666/2004 (Υλικά Συσκευασίας)
Κ Δ Π 667/2004 (Ει αγωγές α ό ρί ες χώρες)Κ.Δ.Π 667/2004  (Εισαγωγές από τρίτες χώρες)
(Επίσημη Εφημερ.της Δημοκρατίας αρ.3888, 30.7.2004)



ΠΕ∆ΙΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
1. Παραγωγή προϊόντων βιολογικής παραγωγής
- Φυτικά προϊόντα (συμπεριλαμβάνονται τα μανιτάρια και τα είδη άγριας συλλογής)
- Κτηνοτροφικά προϊόντα (συμπεριλαμβάνονται τα μελισσοκομικά προϊόντα)
- Ζωοτροφές
- Ιχθυοκαλλιέργεια

2. Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής παραγωγής, συμπεριλαμβ. και του οίνου
3 Εμπορία (σήμανση συσκευασία διαφήμιση εμπορικά έγγραφα κλπ)3. Εμπορία (σήμανση, συσκευασία, διαφήμιση, εμπορικά έγγραφα κλπ).
4. Εισαγωγές από τρίτες χώρες.



ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Εντεταλμένη Υπηρεσία (Ε.Υ.)

- ορίζεται ως το Τμήμα Γεωργίας
- επιβλέπει το σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης και γενικά έχει όλες τις 
αρμοδιότητες για εφαρμογή του Νόμου

- αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των εισαγωγών
- εκπροσωπεί το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
στα Κοινοτικά όργανα και σε ∆ιεθνείς Οργανισμούς

- τηρεί και ενημερώνει το Μητρώο Επιχειρηματιών
- εξετάζει τις αιτήσεις και παραχωρεί άδειες λειτουργίας Οργανισμών Ελέγχου

Π ί (Ο Ε Π)και Πιστοποίησης (Ο.Ε.Π)
- δυνατότητα επιβολής κυρώσεων στους Ο.Ε.Π., καθώς και στους 
Επιχειρηματίες.



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ο.Ε.Π.)

Τέτοιοι οργανισμοί είναιΤέτοιοι οργανισμοί είναι

Ιδιωτικοί ΟργανισμοίΙδιωτικοί Οργανισμοί

Καθήκοντα Υποχρεώσεις Ο Ε ΠΚαθήκοντα – Υποχρεώσεις Ο.Ε.Π.

έλεγχος των Επιχειρηματιών, όπως περιγράφεται στην σχετική 
Κοινοτική Νομοθεσία (Καν (ΕΚ) 889/2008)Κοινοτική Νομοθεσία (Καν. (ΕΚ) 889/2008)

χορήγηση πιστοποιητικών προς τους επιχειρηματίες που ελέγχει

γνωστοποίηση προς την Ε.Υ. του καταλόγου με τα στοιχεία των 
Επιχειρηματιών που ελέγχει και πιστοποιεί.



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ  ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΕ
ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ)ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟΥΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ)

ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΦΥΤΕΙΕΣΦΥΤΕΙΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ



ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ»ΕΝ∆ΕΙΞΗΣ «ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ»

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
Ε ή Κ λλ έ δύ ό ά ήΕ ή Κ λλ έ δύ ό ά ήΕτήσιες Καλλιέργειες: δύο χρόνια πριν την σπορά ή την Ετήσιες Καλλιέργειες: δύο χρόνια πριν την σπορά ή την 
φύτευσηφύτευση
Πολυετείς Καλλιέργειες: τρία χρόνιαΠολυετείς Καλλιέργειες: τρία χρόνιαΠολυετείς Καλλιέργειες: τρία χρόνιαΠολυετείς Καλλιέργειες: τρία χρόνια

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ
Απαιτούνται δώδεκα μήνες ελέγχου.Απαιτούνται δώδεκα μήνες ελέγχου.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Υ∆ΡΟΠΟΝΙΚΩΝΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Υ∆ΡΟΠΟΝΙΚΩΝΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Υ∆ΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Υ∆ΡΟΠΟΝΙΚΩΝ 
ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣΜΕΘΟ∆ΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ



ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Χρήση επιτρεπόμενων λιπασμάτων (ημερομηνία Χρήση επιτρεπόμενων λιπασμάτων (ημερομηνία 
διασποράς, τύπος και ποσότητα, αγροτεμάχιο διασποράς, τύπος και ποσότητα, αγροτεμάχιο 
εφαρμογής)εφαρμογής)εφαρμογής)εφαρμογής)
Χρήση επιτρεπόμενων Χρήση επιτρεπόμενων φυτοπροστατευτικώνφυτοπροστατευτικών προϊόντων προϊόντων 
(ημερομηνία εφαρμογής τύπος προϊόντος μέθοδος(ημερομηνία εφαρμογής τύπος προϊόντος μέθοδος(ημερομηνία εφαρμογής, τύπος προϊόντος, μέθοδος (ημερομηνία εφαρμογής, τύπος προϊόντος, μέθοδος 
θεραπείας)θεραπείας)
Συγκομιδή προϊόντων (ημερομηνία, τύπος, ποσότητα Συγκομιδή προϊόντων (ημερομηνία, τύπος, ποσότητα υγ ομ δή ρο ό ω (ημερομη α, ύ ος, οσό η αυγ ομ δή ρο ό ω (ημερομη α, ύ ος, οσό η α
παραγωγής, ποσότητα πώλησης, αγοραστής)παραγωγής, ποσότητα πώλησης, αγοραστής)

* Σε όλες τις περιπτώσεις  τηρούνται αποδεικτικά αγορών * Σε όλες τις περιπτώσεις  τηρούνται αποδεικτικά αγορών 
και πωλήσεων (πχ τιμολόγια αγορών ή πωλήσεων)και πωλήσεων (πχ τιμολόγια αγορών ή πωλήσεων)















Οι επιχειρηματίες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν Οι επιχειρηματίες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν 
αποδεικτικά έγγραφα όπως βιβλία αποθήκης και αποδεικτικά έγγραφα όπως βιβλία αποθήκης και 
λογαριασμούς όπου πρέπει να καταγράφονται:λογαριασμούς όπου πρέπει να καταγράφονται:

-- το είδος, οι ποσότητες και οι αγοραστές των το είδος, οι ποσότητες και οι αγοραστές των 
βιολογικών προϊόντων που παράγονται και βιολογικών προϊόντων που παράγονται και β γ ρ ρ γβ γ ρ ρ γ
διατίθενται από την μονάδα. διατίθενται από την μονάδα. 

-- οι προμηθευτές, τα είδη και οι ποσότητες των οι προμηθευτές, τα είδη και οι ποσότητες των 
βιολογικών προϊόντων που παραδόθηκαν στηνβιολογικών προϊόντων που παραδόθηκαν στηνβιολογικών προϊόντων που παραδόθηκαν στην βιολογικών προϊόντων που παραδόθηκαν στην 
μονάδαμονάδα



ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (από 1ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (από 1ηη Ιουλίου 2010)Ιουλίου 2010)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ
α) Βιολογικά προϊόνταα) Βιολογικά προϊόντα
ii) Η έ δ ξ β λ ό) Η έ δ ξ β λ όii) Η ένδειξη «βιολογικό») Η ένδειξη «βιολογικό»
iiii) Ο Κοινοτικός Λογότυπος ) Ο Κοινοτικός Λογότυπος 
iiiiii) Ο κωδικός αριθμός του οργανισμού) Ο κωδικός αριθμός του οργανισμούiiiiii) Ο κωδικός αριθμός του οργανισμού ) Ο κωδικός αριθμός του οργανισμού 
ελέγχου (ελέγχου (CYCY-- BIOBIO--001 001 ή ή CYCY-- BIOBIO--002)002)
iviv) Η ένδειξη ) Η ένδειξη 

«Γεωργία ΕΕ» ή «Γεωργία ΕΕ» ή 
«Γεωργία εκτός ΕΕ» ή    «Γεωργία εκτός ΕΕ» ή    
Γ ί ΕΕ/ ό ΕΕΓ ί ΕΕ/ ό ΕΕ«Γεωργία ΕΕ/εκτός ΕΕ»«Γεωργία ΕΕ/εκτός ΕΕ»

β) Προϊόντα υπό μετατροπήβ) Προϊόντα υπό μετατροπήβ) Προϊόντα υπό μετατροπήβ) Προϊόντα υπό μετατροπή
i)i) Η ένδειξη «Προϊόν υπό μετατροπή στην βιολογική Η ένδειξη «Προϊόν υπό μετατροπή στην βιολογική 
γεωργία » γεωργία » 
ii) ii) Ο κωδικός αριθμός του οργανισμού ελέγχου (Ο κωδικός αριθμός του οργανισμού ελέγχου (CYCY-- BIOBIO--
001 001 ή ή CYCY-- BIOBIO--002)002)



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΕΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ

Καν. (ΕΚ) 271/2010Καν. (ΕΚ) 271/2010

Χρώμα: πράσινο (και μαυρόασπρο)Χρώμα: πράσινο (και μαυρόασπρο)

Αναλογία ύψους/πλάτους 1:1.5Αναλογία ύψους/πλάτους 1:1.5

Ελάχιστες διαστάσεις: 9Ελάχιστες διαστάσεις: 9mm x 13.5 mmmm x 13.5 mm
((σε πολύ μικρές συσκευασίες ύψος 6σε πολύ μικρές συσκευασίες ύψος 6mmmm))

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ 1ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ 1ηη ΙΟΥΛΙΟΥ 2010ΙΟΥΛΙΟΥ 2010



CY BIOCY- BIO-…….

Γεωργία ΕΕ/ΕΚΤΟΣ ΕΕ



ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013
1 Καθεστώς 2 3 7 «Ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής1. Καθεστώς 2.3.7 «Ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής 

γεωργικών προϊόντων», ενίσχυση ύψους 38 ως 100 
Ευρώ / ∆εκάριο.

2 Καθεστώς 1 8 1 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για2. Καθεστώς 1.8.1 «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για 
την ποιότητα των τροφίμων», κάλυψη του κόστους 
πιστοποίησης και ελέγχων μέχρι 3000 Ευρώ ανά 
εκμετάλλευση και μέχρι 17 Ευρώ / ∆εκεκμετάλλευση και μέχρι 17 Ευρώ / ∆εκ.

3. Καθεστώς 1.8.2 «∆ραστηριότητες ενημέρωσης και 
προώθησης των προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων  
για την ποιότητα των τροφίμων» ενίσχυση για τηνγια την ποιότητα των τροφίμων» ενίσχυση για την 
προώθηση των βιολογικών προϊόντων μέχρι 100,000 
Ευρώ ανά τριετία.

4 Αυξημένη μοριοδότηση στο Καθεστώς 1 5 14. Αυξημένη μοριοδότηση στο Καθεστώς 1.5.1 
«Επενδύσεις στις Γεωργικές και Κτηνοτροφικές 
Εκμεταλλεύσεις»



Στοιχεία Επικοινωνίας:Στοιχεία Επικοινωνίας:

2222--464001464001
ashimis@moa.gov.cyashimis@moa.gov.cy

Ευχαριστώ για την προσοχή σαςΕυχαριστώ για την προσοχή σαςχ ρ γ η ρ χή ςχ ρ γ η ρ χή ς


