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Τ
ο μεγάλο περιθώριο απάτης εις βάρος 
των καταναλωτών που εμπιστεύονται 
τα ακριβά βιολογικά προϊόντα, αποκα-

λύπτουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που 
έγιναν το 2018, αλλά και η παντελής απουσία 
του κράτους στη διαδικασία πιστοποίησής τους. 
Οπως καταγγέλλουν επιστήμονες αλλά και πα-
ράγοντες της ίδιας της αγοράς των βιολογικών 
στην Ελλάδα, τα προϊόντα που παράγονται στη 
χώρα μας και προωθούνται ως 100% φυσικά 
καλύπτονται από ένα θολό θεσμικό πλαίσιο, 
το οποίο αφήνει πολλά ερωτήματα σχετικά με 
την ποιότητά τους, ακόμα και για το πόσο εί-
ναι ασφαλή για κατανάλωση.

Εν αναμονή της ετήσιας έκθεσης με τα συγκε-
ντρωτικά αποτελέσματα των ελέγχων στα βιο-
λογικά προϊόντα, που αναμένεται να ολοκλη-
ρωθεί στα τέλη του Μαρτίου από τους αρμό-
διους φορείς του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης, οι πληροφορίες της Realnews αναφέ-
ρουν ότι οι έλεγχοι εντόπισαν ίχνη χημικών λι-
πασμάτων σε τουλάχιστον πέντε περιπτώσεις. 
Πρόκειται για δύο εταιρείες παραγωγής ελαι-
ολάδου σε Κορινθία και Μεσσηνία και άλλες 
τρεις εταιρείες με κηπευτικά προϊόντα, η μία 
στην Πελοπόννησο και οι δύο στην Κρήτη. Αν 
και τα προϊόντα των εταιρειών αυτών έφεραν 
τη βιολογική πιστοποίηση, με αποτέλεσμα να 
πωλούνται στην αγορά από 30% έως και 70% 
ακριβότερα σε σχέση με τα συμβατικά προϊό-
ντα, τα πιστοποιημένα εργαστήρια εντόπισαν 
φωσφονικά οξέα, τα οποία θεωρούνται βλα-
βερά για το περιβάλλον και δυνητικά και για 
την ανθρώπινη υγεία. Οπως έδειξαν οι έλεγ-
χοι, και στις πέντε περιπτώσεις οι παραγωγοί 
είχαν πέσει θύματα απάτης, καθώς χρησιμο-
ποιούσαν ένα εισαγόμενο εδαφοβελτιωτικό, 
το οποίο, αν και προωθείται ως «οργανικό» 
και «φυσικό» λίπασμα, περιείχε χημικές ενώ-
σεις που απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται 
σε βιολογικά προϊόντα. 

Ωστόσο, οι άνθρωποι που γνωρίζουν την 
αγορά των βιολογικών προϊόντων στη χώρα 
μας, θεωρούν πως οι περιπτώσεις αυτές απο-
τελούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Τα 
τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι έχουν 
ενταθεί οι έλεγχοι για τα βιολογικά που παρά-
γονται στην Ελλάδα, εξακολουθούμε να βλέ-
πουμε προϊόντα που δεν τηρούν τις προδια-
γραφές, όπως επισημαίνει ο διδάκτωρ Χημεί-
ας Πέτρος Πασχάλης, διευθύνων σύμβουλος 
του εργαστήριου πιστοποίησης AGEN.

«Πρέπει να επισημανθεί ότι ένα ποσοστό γύ-
ρω στο 8% των δειγμάτων που αποστέλλονται 
στο εργαστήριό μας από ιδιώτες που δραστη-
ριοποιούνται στον χώρο -π.χ. σούπερ μάρκετ, 
καταστήματα βιολογικών κ.λπ.- έχει προβλή-

Η μεγάλη 
απάτη με 
τα βιολογικά 
προϊόντα 

Η παντελής απουσία κρατικών ελέγχων 
και πιστοποίησης επιτρέπει σε εκατοντάδες 
επιτήδειους να ξεγελούν τον καταναλωτή, 
πλασάροντας στην αγορά ακόμα και 
προϊόντα που μπορεί να είναι επικίνδυνα 

μένο φάρμακο μπορούσε να μεταφερθεί με τον 
αέρα για δεκάδες χιλιόμετρα και είχε γίνει επι-
μόλυνση της βιολογικής παραγωγής.

«Στη χώρα μας, οι συμβατικές καλλιέργειες 
εμφανίζουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε 
ποσοστό 80%. Στα βιολογικά προϊόντα, το αντί-
στοιχο ποσοστό δεν ξεπερνά το 10%, οπότε η 
επιλογή τους έχει σίγουρα όφελος για τον κα-
ταναλωτή», καταλήγει ο κ. Πασχάλης.

Ανησυχητική εικόνα
Μια περισσότερο ανησυχητική εικόνα παρου-
σιάζει ο Νίκος Κατσαρός, πρώην πρόεδρος τη 
Ενωσης Ελλήνων Χημικών και επιστημονικός συ-
νεργάτης του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Οπως εξηγεί, 
η μόνη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στο βιο-
λογικό και στο συμβατικό προϊόν είναι η… τιμή!

«Στη χώρα μας δεν γίνονται έλεγχοι από κρα-
τικούς φορείς, καθώς δεν υπάρχουν τέτοιοι, και 
γι’ αυτό υφίσταται μεγάλο ποσοστό παραβατι-
κότητας», τονίζει ο κ. Κατσαρός, παραπέμπο-
ντας στο θεσμικό πλαίσιο αλλά και στην πραγ-
ματικότητα της ελληνικής αγοράς των βιολογι-
κών, όπου η πιστοποίηση των καλλιεργειών γί-
νεται αποκλειστικά από ιδιωτικούς φορείς πιστο-
ποίησης. «Ο κρατικός μηχανισμός στον τομέα 
των βιολογικών προϊόντων είναι σχεδόν ανύ-
παρκτος. Μάλιστα, υπάρχουν υπόνοιες ότι οι 
ίδιες οι εταιρείες στέλνουν διαφορετικά προϊό-
ντα στην Ευρώπη, που οι έλεγχοι είναι αυστη-
ροί, ενώ διακινούν υποδεέστερα στην ελληνι-
κή αγορά! Προσοχή χρειάζονται και οι βιολο-
γικές αγορές, στις οποίες τα προϊόντα που κυ-
κλοφορούν πολλές φορές είναι αναξιόπιστα», 
προσθέτει ο Ν. Κατσαρός.

Παράλληλα, ανησυχητικό είναι και το γεγο-
νός ότι την ελληνική αγορά έχουν κατακλύσει 
και εισαγόμενα βιολογικά προϊόντα. Ο κ. Κα-
τσαρός εξηγεί ότι οι χώρες της βόρειας Ευρώ-
πης έχουν παράδοση στις βιολογικές καλλιέρ-
γειες, ωστόσο προϊόντα που προέρχονται από 
χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου χρειάζο-
νται προσοχή, γιατί σε αυτές τις περιοχές υπάρ-
χουν διαφορετικές προϋποθέσεις και προδια-
γραφές για τις καλλιέργειες. Για παράδειγμα, 

Tα προϊόντα που 
παράγονται στη χώρα μας 
και προωθούνται ως 100% 
φυσικά καλύπτονται από ένα 
θολό θεσμικό πλαίσιο

ματα. Στα μισά από αυτά υπάρχουν συγκεντρώσεις χημικών ουσιών που οφεί-
λονται σε επιμολύνσεις από διπλανές παραγωγές, ενώ σε ένα ποσοστό 3%-4% 
έχει γίνει εσκεμμένη χρήση φυτοφαρμάκων».

Ο κ. Πασχάλης εξηγεί ότι η αδυναμία της ελληνικής βιολογικής παραγωγής συ-
νίσταται στο γεγονός ότι η αγροτική έκταση είναι μικρή. «Οσο πιο μικρός είναι 
ο κλήρος τόσο πιο εύκολο είναι να γίνει η επιμόλυνση των καλλιεργειών από γει-
τονικές παραγωγές, κυρίως μέσω του αέρα», επισημαίνει. Στη χώρα μας έχουν 
στο παρελθόν καταγραφεί ακραία συμβάντα, όπως, για παράδειγμα, πριν από 
κάποια χρόνια που το βιολογικό ελαιόλαδο εμφάνιζε μόλυνση από την ουσία 
endosulfan σε ποσοστό 90% των δειγμάτων. Οπως διαπιστώθηκε, το συγκεκρι-


