
Η Ημέρα Βιολογικής Παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Organic 

Day) καθιερώθηκε μετά από κοινή δήλωση του Ευρωκοινοβουλίου, 

του Συμβουλίου και της Επιτροπής και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 

Σεπτεμβρίου.

Η ημέρα αυτή θεσπίστηκε ως μια γιορτή για τη βιολογική παραγωγή, 

μια βιώσιμης μορφής γεωργία όπου η παραγωγή των τροφίμων γίνεται 

σε αρμονία με τη φύση, τη βιοποικιλότητα και την καλή μεταχείριση των 

ζώων. 

Η ημερομηνία που επιλέχθηκε δεν είναι τυχαία, καθώς η 23η 

Σεπτεμβρίου είναι η ημέρα της φθινοπωρινής ισημερίας, η ημέρα 

δηλαδή που έχει ίση διάρκεια ημέρας-νύχτας σε κάθε σημείο της γήινης 

επιφάνειας, συμβολίζοντας έτσι την ισορροπία μεταξύ γεωργίας και 

περιβάλλοντος που ταιριάζει απόλυτα στη βιολογική παραγωγή.  

Η ετήσια διοργάνωση της Ημέρας Βιολογικής Παραγωγής της ΕΕ 

αποτελεί μια ευκαιρία για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών 

και την προώθηση του καίριου ρόλου που αυτή διαδραματίζει, με 

απώτερο στόχο την μετάβαση σε βιώσιμα συστήματα παραγωγής 

τροφίμων.

Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών
Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ και
Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Γενική Διεύθυνση Τροφίμων

Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/biologikgeorgiaktinotrofia

 

ΗΜΕΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

https://www.facebook.com/eadpaa

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/biologikgeorgiaktinotrofia
https://www.facebook.com/eadpaa
https://www.youtube.com/channel/UCVI6ZMvXvDHZoyVHSmsgpgA
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διατηρεί και ενισχύει την υγεία 
εδάφους, φυτών, ζώων και ανθρώπου 
ως ένα και αδιαίρετο σύνολο

βασίζεται σε σχέσεις που διασφαλίζουν 
δικαιοσύνη σε ό,τι αφορά το 
περιβάλλον και τις διαδικασίες της ζωής

βασίζεται στα ζωντανά οικολογικά 
συστήματα, δραστηριοποιείται σε 
αυτά,τα μιμείται και συμβάλλει στη 
διατήρησή τους

εφαρμόζεται με προληπτικό και 
υπεύθυνο τρόπο, ώστε να προστατεύει 
την υγεία και την ευημερία των 
σημερινών και των μελλοντικών γενεών 
και του περιβάλλοντος

Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
Η βιολογική γεωργία είναι ένα σύστημα 
καλλιέργειας το οποίο:

Το μέτρο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των αγροτών να μετατρέψουν και να 
διατηρήσουν πρακτικές βιολογικής Γεωργίας στις εκμεταλλεύσεις τους, ως 
απαίτηση της κοινωνίας για χρήση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών  
πρακτικών.

5η Πρόσκληση Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» (2022)
                                                                                           

Συνολικός προϋπολογισμός ανά Περιφέρεια (ευρώ)

Ευρωπαϊκός στόχος για την 
ανάπτυξη της βιολογικής 
γεωργίας:

Στο πλαίσιο αυτό, εκπονήθηκε από το 
ΥΠΑΑΤ ένα εθνικό σχέδιο δράσης, 
προσαρμοσμένο στην εθνική μας 
στρατηγική για τον τομέα, καθώς και στις 
ιδιαίτερες συνθήκες της χώρας μας. 

Σκοπός εθνικού σχεδίου δράσης: 

Αύξηση της παραγωγής βιολογικών 
προϊόντων        

Προώθηση των βιολογικών προϊόντων

Ενίσχυση της κατανάλωσης

Η παραγωγή ασφαλών και 
υγιεινών τροφίμων, χωρίς 
υπολείμματα αγροχημικών

Η συνολική προστασία του 
περιβάλλοντος μέσω βιώσιμης 
διαχείρισης (προστασία του 
εδάφους και του υδροφόρου 
ορίζοντα, διασφάλιση της 
βιοποικιλότητας)

Η βιώσιμη χρήση της 
ενέργειας και των φυσικών 
πόρων (όπως το νερό, το 
έδαφος, η οργανική ύλη)

Η συντήρηση και η αύξηση της 
γονιμότητας και της βιολογικής 
δραστηριότητας του εδάφους

Η προστασία της υγείας των 
αγροτών και των καταναλωτών 
από την έκθεση σε επιβλαβείς 
χημικές ουσίες

Η εξασφάλιση της υγείας και 
της ευημερίας των ζώων
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Γενικοί στόχοι 
Βιολογικής Γεωργίας

Α/Α Πρόσκλησης  Αριθμός  Προϋπολογισμός   
Μέτρου 11  Δικαιούχων Δράσεων 
( Έτος)  (ευρώ)
  
1η (2017) ΦΠ 11.337 223.058.463
2η (2018) Κ 7.414 217.418.436
3η (2019) ΦΠ 6.391 209.579.068
4η (2019) Κ 354 15.016.270
5η (2022) ΦΠ & Κ 47.524 705.050.618

ΣΥΝΟΛΟ 73.020 1.370.122.855

52.039.270,20

71.353.959,18

60.514.086,48

33.327.103,11

91.943.525,31

7.117.584,45

85.442.905,56

36.870.606,84

2.011.273,65

43.065.989,49

28.059.431,67

3.264.364,59

189.818.369,43

222.147,84

0,00 40 ΕΚ.€ 80 ΕΚ. € 120 ΕΚ. € 160ΕΚ. € 200 ΕΚ. €

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΑΝ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΑΥΞΗΣΗ 

25% 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ των γεωργικών 

εκτάσεων της ΕΕ με 
βιολογικές μεθόδους 
έως το 2030 

της βιολογικής 
υδατοκαλλιέργειας 

 

ΦΠ: Φυτική Παραγωγή 
Κ: Κτηνοτροφία

Στόχος της χώρας μας:

Ο διπλασιασμός του ποσοστού 
καλλιεργούμενων εκτάσεων με βιολογικές 
μεθόδους

Η ανάπτυξη του τομέα της βιολογικής 
κτηνοτροφίας και της βιολογικής 
ιχθυοκαλλιέργειας, τομείς με σημαντικές 
προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης για τη χώρα 
μας


