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Abstract in English 

RESEARCH ON PERSPECTIVES AND PROBLEMS FOR THE DEVELOPMENT OF 
BIO PRODUCTS IN HASKOVO REGION 

This paper explores the perspectives and problems for development biological 
products in Haskovo region. The purpose is to present: 

 the concept of biological production and biological products and the main 
concepts related to them; 

 up-to-date information related to the agricultural sector; 

 the advantages of Haskovo region related to the agrarian sector; 

 the attitudes of consumers on the territory of Haskovo Region regarding 
biological products; 

 the attitudes of agricultural producers on the territory of the Haskovo Region 
regarding the current prospects and problems for the development of 
biological products in the Haskovo Region; 

 the opportunities, challenges and summarize the recommendations for the 
development of organic products in Haskovo Region. 

The topic is relevant, both because of the distinctive advantages of Haskovo Region 
in the agriculture and bioproduction sector, and because of the existing opportunities 
of the EU's common agricultural policy and the growing market trends on a national 
and global scale of demand and supply of clean produce. In view of the urgent change 
to address the challenges of climate change, there should be added the growing need 
to implement environmentally friendly practices in agriculture to conserve natural 
resources and address the alarming rate of biodiversity loss. The topic is also relevant 
due to the effects of the global COVID-19 pandemic, which are expressed in the 
desire of more and more people to lead a healthy lifestyle by consuming more clean 
foods and thus seek to support their well-being in terms of health. 

Research of a set of documents is implemented and two surveys (one among 
consumers of biological products and one among agricultural producers) are 
implemented.  

In summary of the above, the perspectives and problems for the development of 
organic production in Haskovo region are: 

 good opportunities for the development of biological products on the territory 
of Haskovo Region, which include favorable soil and climatic conditions, 
accumulated experience and good practices on the part of certified biological 
operators; 

 good understanding of organic products among consumers; 

 average level of consumption of organic products; 

 good orientation of consumers to distinguish certified organic products; 

 organic food products have an exceptional preponderance of consumption 
compared to cosmetic and other organic products; 

 sustainable consumer attitudes towards organic products as healthy, high-
quality, with good taste qualities and with future consumer demand, but at a 
high price and with insufficient supply; 
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 a positive attitude of farmers to work together with their colleagues to solve 
problems related to production and marketing; 

 weak recognition of organic products by consumers, including those of specific 
local producers; 

 a large group of consumers who rely on misleading and unreliable sources to 
confirm whether a product is organic; 

 a small share of those who refuse to consume organic products or these are 
consumers "outside the market"; 

 low consumer awareness of organic products; 

 farmers prefer to use chemical over organic fertilizers, as well as chemical 
pesticides over biological and organic control methods; 

 farmers are of the opinion that the use of chemical preparations does not 
adversely affect the health of people and animals and that without the use of 
chemical pesticides there will be a heavy pest infestation; 

 farmers believe that farms with organic production enjoy a good image, but 
local consumption of organic products is insufficient due to the high price of 
the products; 

 unfamiliarity and mistrust of agricultural producers towards the bodies for 
control and certification of biological products; 

 difficult access to information and consultations for organic production and 
access to export markets; 

 the majority of agricultural producers in the territory of Haskovo Region 
define their farms as unsuitable for organic farming, they do not have the 
opportunity to use organic fertilizers, they cannot afford the costs of 
certification and inspection, they would not produce organic fruits and 
vegetables in the next five years. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν έγγραφο «Μελέτη των προοπτικών και των προβλημάτων για την ανάπτυξη 
βιοπροϊόντων στην περιοχή του Χάσκοβο» σε εφαρμογή της Δραστηριότητας 3.1.2. 
Μελέτη για τις προοπτικές και τα προβλήματα για την ανάπτυξη βιοπροϊόντων στην 
περιοχή Χάσκοβο - Έβρου εκπόνησε ο Σύλλογος «Επιχειρηματικό Κέντρο Μαρίτσα» 
στο πλαίσιο του έργου «EURO bio REGION MARITZA EVROS» με το ακρωνύμιο «EU 2 
BIO». Το έργο υλοποιείται την περίοδο 13.01.2021 - 12.01.2023 σύμφωνα με τη 
σύμβαση BFP Αρ. B6.3a.02, που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», άξονας προτεραιότητας 
1. Καινοτόμος και ανταγωνιστικός διασυνοριακή περιοχή, Επενδυτική προτεραιότητα 
3α. Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής 
εκμετάλλευσης νέων ιδεών και την ενθάρρυνση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, 
μεταξύ άλλων μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων. 

Εταίροι στο έργο είναι ο Σύλλογος «Επιχειρηματικό Κέντρο Μαρίτσα» Βουλγαρίας και 
η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπορικών Συλλόγων Έβρου. 

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να διασφαλίσει τη δημιουργία μιας διασυνοριακής 
βιοζώνης για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την υδατοκαλλιέργεια και να 
εξασφαλίσει τη βιώσιμη λειτουργία της ως πιλοτικό μοντέλο για άλλους οργανισμούς 
και εταιρείες στην περιοχή, καθώς και για άλλους διασυνοριακά περιφερειακά 
προγράμματα. 

Οι ειδικοί στόχοι του έργου σχετίζονται με: 

• Μελέτη της βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και υδατοκαλλιέργειας στη 
διασυνοριακή περιοχή και σκιαγράφηση των προοπτικών και προβλημάτων 
ανάπτυξής τους. 

• Έρευνα και προώθηση στις περιοχές-στόχους του έργου πρακτικών εργασίας 
για βιώσιμες βιοπεριοχές. 

• Ανάπτυξη χάρτη βιοζωνών κατάλληλου για τις ανάγκες της διασυνοριακής 
περιοχής, καταστατικό και βασικά έγγραφα σχετικά με τη διαχείριση της 
ζώνης, σχέδιο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, 5ετές επιχειρηματικό σχέδιο 
και στρατηγική για τη δομή του διοικητικού οργάνου της ζώνης. 

• Διάδοση της ιδέας μιας διασυνοριακής βιοζώνης σύμφωνα με τον χάρτη και τη 
στρατηγική που έχει αναπτυχθεί και με τη συμμετοχή όσο το δυνατόν 
περισσότερων συμμετεχόντων στην πρωτοβουλία. 

• Εκλαΐκευση των δραστηριοτήτων της βιοζώνης στο ευρύ κοινό για περαιτέρω 
προώθηση της προσέγγισης εταιρικής σχέσης στη βιογεωργία και αύξηση του 
σωρευτικού αποτελέσματος αυτής της προσέγγισης. 

Η εστίαση του έργου και οι δραστηριότητές του επιτρέπουν σε ένα ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων από τη διασυνοριακή περιοχή να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις 
γνώσεις τους όσο το δυνατόν περισσότερο, αυξάνοντας έτσι τις δυνατότητες 
ανάπτυξης βιοπροϊόντων και στις δύο χώρες, με βάση δύο βασικές προσεγγίσεις: 

• Προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας, με στόχο να επηρεαστεί ο ρυθμός 
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων στον τομέα της βιολογικής γεωργίας στη 
διασυνοριακή περιοχή. 

• Ενίσχυση των παραγόντων που επηρεάζουν την επιχειρηματική επιτυχία, με 
στόχο να επηρεάσει τη μακροπρόθεσμη επιτυχία αυτών των επιχειρήσεων στον 
τομέα της βιολογικής γεωργίας στη διασυνοριακή περιοχή. 
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Από αυτή την άποψη, το έργο προβλέπει την υλοποίηση τριών κύριων πακέτων 
δραστηριοτήτων - στρατηγικές αναλύσεις, στρατηγικός σχεδιασμός και προώθηση 
της διασυνοριακής βιοζώνης. 

Ο εντοπισμός των προβλημάτων και των προοπτικών για την ανάπτυξη βιοπροϊόντων 
είναι ένα όλο και πιο σημαντικό πρόβλημα όχι μόνο για τη Βουλγαρία και την περιοχή 
του Χάσκοβο ειδικότερα, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα. Τα τελευταία χρόνια, 
υπάρχει μια ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για υγιεινά και βιολογικά καθαρά προϊόντα 
από τους καταναλωτές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι όλο και περισσότεροι 
άνθρωποι προτιμούν να καταναλώνουν προϊόντα υψηλής ποιότητας που παράγονται 
με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους. Από την άλλη πλευρά, η γεωργία είναι ο 
κύριος στρατηγικός και προτεραιότητας τομέας για τη Βουλγαρία, με ευνοϊκές 
εδαφοκλιματικές συνθήκες για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών. Ειδικά για την περιοχή που εξετάζεται στην 
παρούσα μελέτη, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η γεωργία είναι μια δραστηριότητα 
παραδοσιακή για την περιοχή του Χάσκοβο, η οποία έχει εξαιρετικά ευνοϊκές 
συνθήκες για την ανάπτυξή της με βιολογικό τρόπο - καλές ποιότητες εδάφους και 
ευνοϊκές αγρο-κλιματικές συνθήκες. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η οικονομία της βουλγαροελληνικής διασυνοριακής 
περιοχής μετατράπηκε σταδιακά από γεωργική/βιομηχανική σε βιομηχανική και 
οικονομία υπηρεσιών. Αυτός ο μετασχηματισμός είναι ακόμα αρκετά αργός και σε 
σύγκριση με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, η οικονομία της βουλγαροελληνικής 
διασυνοριακής περιοχής παραμένει σημαντικά πιο γεωργική, λιγότερο βιομηχανική 
και περισσότερο εξαρτημένη από τις υπηρεσίες. Προσθέτοντας σε αυτό τις ευνοϊκές 
συνθήκες για την ανάπτυξη της γεωργίας στην περιοχή, μπορούμε να πούμε ότι 
πρόκειται για ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της περιοχής, που μπορεί να 
αξιοποιηθεί με επιτυχία για την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας. 
Προσδιορίζοντας τις ανάγκες και τις δυνατότητες της περιοχής σύμφωνα με την 
επικαιρότητα του θέματος της ανάπτυξης βιοπροϊόντων, η σύμπραξη του έργου 
προβλέπει μέτρα που στοχεύουν στην υποστήριξη της ανάπτυξης της γεωργίας, της 
κτηνοτροφίας και της υδατοκαλλιέργειας στη διασυνοριακή περιοχή με νέες και 
σύγχρονες λύσεις , καθώς και να προσθέσει αξία στον αγροτικό τομέα της περιοχής 
με την ανάπτυξη κοινών πιλοτικών υποδομών υποστήριξης. Το έργο θα δημιουργήσει 
μια πιλοτική διασυνοριακή βιοζώνη για την υποστήριξη και τη βελτίωση των 
συνθηκών για την επιχειρηματικότητα στη διασυνοριακή περιοχή. Αυτή η βιοζώνη θα 
οργανώνει παραγωγούς, συμπ. νέοι παραγωγοί και αγρότες και από τις δύο πλευρές 
των συνόρων, θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο εταιρικών σχέσεων με κοινή 
στρατηγική, σχέδιο δράσης, τυποποιημένες πρακτικές διαχείρισης κ.λπ. Μια τέτοια 
κοινή υποδομή θα επιτρέψει την ανάπτυξη περαιτέρω κοινών διασυνοριακών 
πρωτοβουλιών και θα προσφέρει οφέλη από οικονομίες κλίμακας, από κοινού 
μάρκετινγκ, προώθηση διασυνοριακών προϊόντων και προϊόντων που ταιριάζουν 
καλύτερα στις ανάγκες των καταναλωτών λόγω της ανταλλαγής πληροφοριών. Τα 
αποτελέσματα της παρούσας μελέτης θα υποστηρίξουν τη δημιουργία της 
διασυνοριακής βιοζώνης παρέχοντας προσβάσιμες πληροφορίες στα ενδιαφερόμενα 
μέρη σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης της βιογεωργίας. 
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1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1.1. Διατύπωση του ερευνητικού θέματος 

Το θέμα της τρέχουσας εξέλιξης είναι «Μελέτη των προοπτικών και των προβλημάτων 
για την ανάπτυξη βιοπροϊόντων στην περιοχή του Χάσκοβο». Το θέμα είναι σχετικό 
και επίκαιρο, τόσο λόγω των χαρακτηριστικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του 
Χάσκοβο στον τομέα της γεωργίας και της βιοπαραγωγής, όσο και λόγω των 
υφιστάμενων ευκαιριών της κοινής γεωργικής πολιτικής της ΕΕ και των αυξανόμενων 
τάσεων της αγοράς σε εθνική και παγκόσμια κλίμακα. ζήτηση και προσφορά 
καθαρών προϊόντων. Επιπλέον, και ενόψει της επείγουσας αλλαγής κατεύθυνσης για 
την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει να προστεθεί 
η αυξανόμενη ανάγκη εφαρμογής φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών στη 
γεωργία για τη διατήρηση των φυσικών πόρων και την αντιμετώπιση του 
ανησυχητικού ρυθμού απώλειας βιοποικιλότητας. Η επικαιρότητα του θέματος 
προέρχεται επίσης από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 παγκοσμίως, οι 
οποίες εκφράζονται στην επιθυμία ολοένα και περισσότερων ανθρώπων να 
ακολουθήσουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής καταναλώνοντας περισσότερα καθαρά 
τρόφιμα και έτσι να επιδιώκουν να υποστηρίξουν την ευημερία τους στην υγεία 
άποψη. 

Οι προϋποθέσεις για την επικαιρότητα του ερευνητικού θέματος συνοψίζονται 
παρακάτω και πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτές περιλαμβάνονται 
επίσης στις ακόλουθες ενότητες της ανάπτυξης. 

Τα διακριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας Χάσκοβο, όπως ορίζονται στη 
«Μελέτη βιολογικής παραγωγής στην περιοχή του Χάσκοβο», που εκπονήθηκε από 
τον Σύλλογο «Μαρίτσα Επιχειρηματικό Κέντρο» στο πλαίσιο του έργου «EURO bio 
REGION MARITZA EVROS», με το ακρωνύμιο: Ε.Ε. 2 BIO, Συμφωνητικό Αρ. B6.3a.02 
της 13.01.2021) αφορούν την παρούσα μελέτη και είναι τα ακόλουθα: 

• Η γεωργία είναι μια από τις κορυφαίες βιομηχανίες στην περιοχή του Χάσκοβο 
και δημιουργεί θέσεις εργασίας για μεγάλο μέρος του πληθυσμού. 

• στην περιοχή του Χάσκοβο υπάρχουν εξαιρετικά ευνοϊκές εδαφοκλιματικές 
συνθήκες για την ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, όπου καλλιεργούνται 
διάφορες αγροτικές καλλιέργειες, όπως: σιτάρι, καλαμπόκι, καλαμπόκι. Από 
τις τεχνικές τέχνες, οι πιο ευρέως καλλιεργημένες είναι ο ηλίανθος, το βαμβάκι 
και ο καπνός. Στην περιοχή του Χάσκοβο υπάρχουν εξαιρετικά ευνοϊκές 
συνθήκες για την καλλιέργεια πολυποικιλιακών καλλιεργειών - φρούλες, 
βατόμουρα, βύσσινα, κεράσια, βερίκοκα, ροδάκινα και άλλες. Παραδοσιακά, 
στην και κατρατότην αμπέλια. Η περιοχή είναι γνωστή για τις εξαιρετικές 
ποικιλίες Merlot, Cabernet Sauvignon, Pamid και Bolgar. Τα πολλά κέντρα του 
κράτους στην περιοχή προσελκύουν υποστηρικτές του λεγόμενου 
«οινοτουρισμού». 

• Ο υποτομέας της κτηνοτροφίας αναπτύσσεται εξαιρετικά συγκεντρωμένος στον 
ιδιωτικό τομέα, εκτρέφοντας κυρίως αγελάδες, πρόβατα, κατσίκες και 
χοίρους, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση στις φάρμες 
εκτροφής πάπιων κ.λπ. είδη πουλιών; 

• στην περιοχή υπάρχουν εξαιρετικά ευνοϊκές εδαφοκλιματικές συνθήκες για την 
ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και της βιολογικής κτηνοτροφίας. 

Η κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ, ως περαιτέρω προϋπόθεση, προβλέπει δράσεις 
για τη διασφάλιση της οικονομικής αποδοτικότητας της δραστηριότητας των 
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αγροτικών παραγωγών, καθώς και της βιωσιμότητας και οικολογικής συμβατότητάς 
της και την προστασία της κατάστασης των εδαφών και της βιολογικής ποικιλότητας: 

• Υποστήριξη του εισοδήματος μέσω έμμεσων πληρωμών, η οποία διασφαλίζει 
τη σταθερότητα του εισοδήματος και επιβραβεύει τους αγρότες για τη χρήση 
φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών και την παροχή δημόσιων αγαθών που 
κανονικά δεν πληρώνονται στην αγορά, όπως η γεωργική φροντίδα. 

• μέτρα αγοράς για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων της αγοράς, όπως 
ξαφνική πτώση της ζήτησης λόγω κινδύνων για την υγεία ή μειώσεις τιμών 
λόγω προσωρινής υπερπροσφοράς στην αγορά. 

• μέτρα για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών μέσω εθνικών και 
περιφερειακών προγραμμάτων με στόχο την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών 
και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν αυτές οι περιοχές. 

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική υποστηρίζει τη βιολογική γεωργία. Οι παραγωγοί 
βιολογικών προϊόντων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άλλες μορφές 
εισοδηματικής στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Αυτές 
περιλαμβάνουν άμεσες πληρωμές και πληρωμές ειδικά για νέους αγρότες. Επιπλέον, 
οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων δικαιούνται αυτόματα πράσινες πληρωμές. Οι 
πράσινες πληρωμές έχουν σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν τους αγρότες να λαμβάνουν 
καλές πράσινες αποφάσεις και να τις παρέχουν αυτόματα  

Ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 336,4 δισ. ευρώ 
σε σταθερές τιμές του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στη σελίδα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ενότητα Πολιτική Συνοχής. Ο προϋπολογισμός 
της ΚΓΠ για την περίοδο 2014-2020, μετά την αφαίρεση των δαπανών του Ηνωμένου 
Βασιλείου, είναι 382,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κατανομή του προϋπολογισμού της 
ΚΓΠ για την περίοδο 2021-2027 δείχνει τα εξής: 

• Ο πρώτος πυλώνας Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) διατηρεί 
την ηγετική του θέση με 258,6 δισ. ευρώ ή 78,4%, αν και ο προϋπολογισμός 
του έχει περικοπεί κατά 10%. 

• Ο δεύτερος πυλώνας Ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών (Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με 77,8 δισ. ευρώ υπέστη τις 
μεγαλύτερες απώλειες, καθώς τα κονδύλια που προβλέπονται για αυτόν 
μειώθηκαν κατά 19%. 

Για τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ το 2019, η ΕΕ παρείχε στήριξη στους αγρότες ύψους 
58,82 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων: 

• για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών – 14,18 δισ. ευρώ. 
• για μέτρα αγοράς – 2,37 δισ. ευρώ. 
• για εισοδηματική στήριξη – 41,43 δισ. ευρώ. 

Η αγορά βιολογικών τροφίμων - σύμφωνα με τα στοιχεία και τις περιλήψεις που 
παρουσιάζονται στο «Infographic: βιολογικά τρόφιμα στην Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, όλο και περισσότεροι καταναλωτές στην ΕΕ αγοράζουν προϊόντα που 
παράγονται με φυσικό τρόπο και με μη επεξεργασμένα πρόσθετα συστατικά. Η 
βιολογική παραγωγή καλύπτει όλα τα στάδια της προμήθειας τροφίμων - από την 
παραγωγή κρέατος και γεωργικών καλλιεργειών, μέχρι την επεξεργασία, την 
αποθήκευση, τη μεταφορά και την πώληση. 

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ, η βιολογική γεωργία είναι ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αγροκτημάτων και παραγωγής τροφίμων που 
συνδυάζει βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, υψηλό βαθμό βιοποικιλότητας, 
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προστασία των φυσικών πόρων και εφαρμογή υψηλών προτύπων καλής 
μεταχείρισης των ζώων. Οι βασικές αρχές της βιολογικής γεωργίας είναι: 

• Απαγορεύεται η χρήση χημικών φυτοφαρμάκων και τεχνητών λιπασμάτων. 
• Απαγορεύεται η χρήση αντιβιοτικών. 
• χωρίς γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. 
• αμειψισπορά. 

 

Ο κανονισμός 2018/848 της ΕΕ της 30ής Μαΐου 2018 για τη βιολογική παραγωγή και 
την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων αποσκοπεί στη διασφάλιση υψηλών 
προτύπων ποιότητας στην ΕΕ. Επηρεάζουν τις γεωργικές πρακτικές, την επεξεργασία 
και την επισήμανση τροφίμων, τις διαδικασίες πιστοποίησης και τις εισαγωγές από 
χώρες της Ε.Ε. Η βιολογική παραγωγή στην ΕΕ συνεπάγεται: 

• Οι καλλιέργειες που καλλιεργούνται σε ένα δεδομένο έδαφος πρέπει να 
αλλάζουν τακτικά. 

• Να μην χρησιμοποιούνται χημικά φυτοφάρμακα και συνθετικά λιπάσματα. 
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• πολύ περιορισμένη χρήση αντιβιοτικών για ζώα. 

• Απαγόρευση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. 

• χρήση τοπικών πόρων για φυσικά λιπάσματα και ζωοτροφές. 

• εκτροφή ζώων σε εξωτερικούς χώρους και στην ελευθερία. 

Η παγκόσμια αγορά βιολογικών τροφίμων μπορεί να συνοψιστεί ως  εξής σύμφωνα 
με τα παρακάτω στοιχεία λιανικών πωλήσεων σε ευρώ για το 2018. Οι μεγαλύτεροι 
καταναλωτές βιολογικών τροφίμων είναι:  

• ΗΠΑ – 40,6 δισ. Ευρώ 

• EЕ – 37,4 δισ. ευρо 

• Γερμανία – 10,9 δισ. ευρώ 

• Γαλλία – 9,1 δισ. ευρώ 

• Κίνα – 9,1 δισ. ευρώ 

• Ιταλία – 3,5 δισ. ευρώ 

• Καναδάς – 3,1 δισ. ευρώ. 

Πέραν των στοιχείων που παρουσιάστηκαν, οι πωλήσεις βιολογικών τροφίμων στην 
ΕΕ το 2018 (37,4 δισ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 79,8% σε σύγκριση με αυτές του 2012 
(20,8 δισ. ευρώ). Αυξητική τάση παρατηρείται επίσης στις εκτάσεις που 
χρησιμοποιούνται για τη βιολογική γεωργία στην ΕΕ - το 2012 ήταν 10.047.896 
εκτάρια και το 2018 - 13.438.168 εκτάρια. 

Η ζήτηση για βιολογικά τρόφιμα στην Ευρώπη αυξάνεται συνεχώς - επί του παρόντος 
οι ετήσιες πωλήσεις στην ΕΕ ξεπερνούν τα 37 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η 
βιολογική παραγωγή λαμβάνει χώρα μόνο στο 7,5% της συνολικής γεωργικής γης και 
μέρος της ζήτησης καλύπτεται επίσης από αυξανόμενες εισαγωγές. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2018, 13,4 εκατομμύρια εκτάρια είναι οι 
εκτάσεις στην ΕΕ που χρησιμοποιούνται για τη βιολογική γεωργία, που 
αντιπροσωπεύει το 7,5% της συνολικής έκτασης γης που χρησιμοποιείται για 
γεωργικούς σκοπούς. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι 4 χώρες αντιπροσωπεύουν 
το 55,5% της συνολικής έκτασης βιολογικής γεωργίας στην ΕΕ, ως εξής: η Ισπανία με 
16,7%, η Γαλλία με 15,1%, η Ιταλία με 14,6% και η Γερμανία με 9,1%. Η Βουλγαρία 
κατατάσσεται στην τελευταία θέση του πίνακα ως προς την έκταση που 
χρησιμοποιείται για τη βιολογική γεωργία - 2,6%, ενώ η Ελλάδα είναι η μέση 
στατιστική με 9,3%. 

Τα στοιχεία για τις καλλιέργειες στις εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για βιολογική 
γεωργία στην ΕΕ είναι ενδιαφέροντα: 

• Το  45,2% αντιπροσωπεύει αροτραίες καλλιέργειες (κυρίως δημητριακά, νωπά 
λαχανικά, κτηνοτροφικές και βιομηχανικές καλλιέργειες). 

• χρησιμοποιούνται κυρίως για τη διατροφή ζώων βιολογικής εκτροφής). 

• Το 10,8% αντιπροσωπεύει πολυετείς καλλιέργειες (οπωροφόρα δέντρα και 
μούρα, ελιές και αμπέλια). 

Ποια είναι η αντίληψη των Ευρωπαίων για τα βιολογικά τρόφιμα? 

• Το 79% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι τα βιολογικά τρόφιμα παράγονται με 
περιορισμένη χρήση φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων ή αντιβιοτικών. 
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• Το 78% πιστεύει ότι τα βιολογικά τρόφιμα παράγονται σύμφωνα με καλύτερες 
οικολογικές πρακτικές. 

• Το 76% πιστεύει ότι τηρούνται υψηλότερα πρότυπα για τη μεταχείριση των 
ζώων στην παραγωγή βιολογικών τροφίμων. 

• Το 72% πιστεύει ότι τα βιολογικά τρόφιμα είναι υψηλότερης ποιότητας. 

• Το 70% πιστεύει ότι τα βιολογικά τρόφιμα είναι πιο ασφαλή. 

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το εξαιρετικά επίκαιρο θέμα τα τελευταία 
χρόνια στην Ευρώπη σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος είναι σημαντικό για τη διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών για την 
ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής και της βιοοικονομίας. Από αυτή την άποψη, 
για να ξεπεραστούν οι κλιματικές προκλήσεις μία από τις κύριες προτεραιότητες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (σύμφωνο) ή το 
λεγόμενο Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ή Πράσινη Συμφωνία. Αυτή η συνθήκη θα 
συμβάλει στο να καταστεί η ΕΕ μια σύγχρονη, αποδοτική από πλευράς πόρων και 
ανταγωνιστική οικονομία όπου: 

• Μέχρι το 2050 δεν θα υπάρχουν καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. 

• Η οικονομική ανάπτυξη θα αποσυνδεθεί από τη χρήση των πόρων. 

• κανένας λαός ή περιοχή δεν θα μείνει πίσω. 

Η Πράσινη Συμφωνία περιλαμβάνει επίσης την προστασία της βιοποικιλότητας, την 
εγκαθίδρυση μιας κυκλικής οικονομίας και την εξάλειψη της ρύπανσης, την αύξηση 
της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και τη διασφάλιση μιας δίκαιης μετάβασης για 
τις πληγείσες περιοχές και τους εργαζόμενους. Οι εκπομπές άνθρακα έχουν 
καθοριστική θέση για τη διασφάλιση της συμβολής κάθε ατόμου και κάθε τομέα. 

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρώπης, που συμφωνήθηκε τον Ιούνιο του 2021, 
προβλέπει μια πιο πράσινη, δικαιότερη και πιο ευέλικτη ευρωπαϊκή γεωργία. Η 
βελτίωση του κλίματος και η προστασία της βιοποικιλότητας βρίσκονται στο 
επίκεντρο της στρατηγικής για την πράσινη γεωργία. Οι ειδικοί στόχοι είναι: μείωση 
κατά 50% στη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων. μείωση τουλάχιστον 50% στις απώλειες 
θρεπτικών συστατικών· μείωση της χρήσης λιπασμάτων κατά τουλάχιστον 20% και 
τουλάχιστον 25% των γεωργικών εκτάσεων για στροφή στη βιολογική παραγωγή. Οι 
υψηλές περιβαλλοντικές απαιτήσεις για τη γεωργία είναι ένας πολύ φιλόδοξος 
στόχος που απαιτεί αυξανόμενη υποστήριξη για αυτήν πολλές φορές - το 1/3 των 
κονδυλίων στο πλαίσιο της νέας ΚΓΠ προορίζεται για τους αγρότες να προσαρμόσουν 
τις εκμεταλλεύσεις τους. Είναι σημαντικό, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η κερδοφόρα 
και προσανατολισμένη στην αγορά γεωργία είναι δύσκολο να συνδυαστεί με την 
εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών, γεγονός που αναπόφευκτα θα 
οδηγήσει σε αύξηση της τιμής των τροφίμων. Η προσδοκία είναι ότι μεγαλύτερες 
επιδοτήσεις στη βιολογική γεωργία στο πλαίσιο της ΚΓΠ δεν θα είναι αρκετές για να 
παρακινήσουν περισσότερους αγρότες να ξεκινήσουν τη βιολογική παραγωγή, και η 
αύξηση των εκτάσεων για χάρη της είναι άσκοπη εάν δεν υπάρχει κανείς να αγοράσει 
τα βιολογικά προϊόντα στη συνέχεια. Η πράσινη γεωργία θα προστατεύσει το 
περιβάλλον και θα βελτιώσει το κλίμα, αλλά θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη 
βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών και του γεωργικού τομέα συνολικά σε 
ολόκληρη την ΕΕ, καθώς υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα 
του γεωργικού τομέα. Πιθανό αποτέλεσμα θα ήταν η εξαγωγή της παραγωγής της ΕΕ 
σε άλλες χώρες με χαμηλότερα πρότυπα παραγωγής, η οποία ωστόσο δεν θα 
απέτρεπε τις χρεοκοπίες στον αγροτικό τομέα. 
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Οι πιθανές επιπτώσεις για τη γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής 
γεωργίας, της Πράσινης Συμφωνίας μπορούν να συνοψιστούν ως εξής σύμφωνα με 
την Έκθεση Μελέτης "The Green Deal and the CAP: Policy Implications for Adapting 
Agricultural Practices and Conserving EU Natural Resources" που αναπτύχθηκε από 
το INRAE και AgroParisTech για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 

• Οι τρέχουσες τάσεις δείχνουν ότι η επίτευξη των στόχων της Πράσινης 
Συμφωνίας δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου από τη γεωργία στην ΕΕ μειώθηκαν μέχρι το 2010 και έκτοτε 
παρέμειναν σταθερές. Επί του παρόντος απαιτούνται σημαντικές αλλαγές στης 
γεωργικές πρακτικές και συστήματα για την επίτευξη περαιτέρω ουσιαστικών 
αλλαγών· 

• η απώλεια της βιολογικής ποικιλότητας οφείλεται στην αύξηση των 
εξειδικευμένων και απλουστευμένων γεωργικών συστημάτων και των 
αγροτικών τοπίων, με τη χρήση μεγαλύτερων οικοπέδων και την ευρεία χρήση 
χημικών παρασκευασμάτων. 

• Η διάβρωση του εδάφους και η απώλεια θρεπτικών ουσιών μέσω της 
μετακίνησής τους προς το νερό και την ατμόσφαιρα φτάνουν σε ανησυχητικά 
επίπεδα. Με τον πιθανό αποκλεισμό του φωσφόρου και των αντιβιοτικών, οι 
τάσεις του παρελθόντος δείχνουν ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
επιτευχθούν οι κλιματικοί και περιβαλλοντικοί στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας 
χωρίς σημαντικό αντίκτυπο στην κοινή γεωργική πολιτική (σημείωση 
συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής γεωργίας). 

• Ένα μεγάλο ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσμού δεν πληροί τις διατροφικές 
συστάσεις που είναι σύμφωνες με την Πράσινη Συμφωνία για τη διατροφή και 
την υγεία, και απαιτούνται πιο φιλόδοξες πολιτικές σε αυτόν τον τομέα. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές της έκθεσης, για να επιτευχθούν οι στόχοι της Πράσινης 
Συμφωνίας, πρέπει να εφαρμοστούν 3 σετ συντονισμένων ενεργειών: 

1) να μειωθούν όλες οι τρέχουσες ανεπάρκειες που οδηγούν σε υπερβολική 
χρήση νερού, λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, αντιβιοτικών. Η καινοτομία και 
τα κίνητρα σε αυτόν τον τομέα θα ωφελούσαν τόσο το περιβάλλον όσο και τα 
γεωργικά εισοδήματα. 

2) Ένα σύνολο τεχνικών και πολιτικών δράσεων για να ευνοηθεί ο 
επανασχεδιασμός των γεωργικών συστημάτων, να βασίζονται περισσότερο 
στους βιολογικούς κύκλους και λιγότερο σε εξωτερικά χημικά 
παρασκευάσματα. 

3) Ένα σύνολο δράσεων που στοχεύουν σε αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες 
για λόγους υγείας, κλίματος και περιβάλλοντος. Η βιομηχανία τροφίμων και η 
βιομηχανία λιανικού εμπορίου πρέπει να διευκολύνουν τη στροφή προς την 
έμφαση στις διαφορετικές διατροφικές συνήθειες. Απαιτούνται δημόσιες 
πολιτικές που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με 
τον αντίκτυπο των διατροφικών επιλογών στην υγεία, το κλίμα και το 
περιβάλλον, καθώς και τη διαμόρφωση των τιμών για τους καταναλωτές, για 
να τους ενθαρρύνουν να υιοθετήσουν πιο υγιεινά και φυτικής προέλευσης 
τρόφιμα. 

Η στρατηγική Farm to Fork - το 2020 η EC υιοθετεί τη Στρατηγική Farm to Fork για 
ένα δίκαιο, υγιεινό και βιώσιμο σύστημα τροφίμων, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Τα συστήματα τροφίμων δεν μπορούν να είναι 
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ανθεκτικά σε κρίσεις όπως η πανδημία Covid-19 εάν δεν είναι ανθεκτικά. Τα 
συστήματα τροφίμων πρέπει να επανασχεδιαστούν, καθώς σήμερα αντιπροσωπεύουν 
σχεδόν το ένα τρίτο των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες φυσικών πόρων, οδηγούν σε απώλεια 
βιοποικιλότητας και αρνητικές συνέπειες για την υγεία (λόγω υποσιτισμού και 
υπερσιτισμού) και εμποδίζουν τη δίκαιη οικονομική επιστροφές και τα προς το ζην 
για όλους τους φορείς, ιδιαίτερα τους πρωτογενείς παραγωγούς. Η στρατηγική 
στοχεύει στην επιτάχυνση της μετάβασης σε ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων που θα 
πρέπει: 

• έχουν ουδέτερο ή θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

• να βοηθήσει στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή 
στις επιπτώσεις της.  

• για την πρόληψη της απώλειας βιοποικιλότητας· 

• να διασφαλίσει την επισιτιστική ασφάλεια, τη διατροφή και τη δημόσια υγεία 
διασφαλίζοντας ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε επαρκή, ασφαλή, θρεπτικά και 
βιώσιμα τρόφιμα· 

• να διατηρηθεί η προσιτή τιμή των τροφίμων με παράλληλη δημιουργία 
δικαιότερων οικονομικών αποδόσεων, η προώθηση της ανταγωνιστικότητας 
του τομέα εφοδιασμού της ΕΕ και η προώθηση του δίκαιου εμπορίου. 

Στρατηγική Βιοποικιλότητας 2030 – το 2020, η EC υιοθετεί μια ολοκληρωμένη νέα 
Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα, η οποία, μαζί με τη Στρατηγική «Farm to Fork», 
φέρνει σε επαφή τη φύση, τους αγρότες, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές για 
να συνεργαστούν για ένα ανταγωνιστικά βιώσιμο μέλλον. Η νέα στρατηγική 
βιοποικιλότητας αντιμετωπίζει τους κύριους παράγοντες απώλειας βιοποικιλότητας, 
όπως η μη βιώσιμη χρήση της γης και των θαλασσών, η υπερεκμετάλλευση των 
φυσικών πόρων, η ρύπανση και τα χωροκατακτητικά ξένα είδη. Η στρατηγική, που 
εγκρίθηκε στο απόγειο της πανδημίας COVID-19, αποτελεί βασικό στοιχείο του 
σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ, το οποίο είναι απαραίτητο για την πρόληψη μελλοντικών 
εστιών και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας σε αυτές, και παρέχει άμεσες ευκαιρίες 
για επιχειρήσεις και επενδύσεις για την ανοικοδόμηση της οικονομίας της ΕΕ . 
Στοχεύει επίσης να συμπεριλάβει τη βιοποικιλότητα ως αναπόσπαστο μέρος της 
συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για οικονομική ανάπτυξη. Η στρατηγική προτείνει τον 
καθορισμό δεσμευτικών στόχων για την αποκατάσταση κατεστραμμένων 
οικοσυστημάτων και ποταμών, τη βελτίωση της κατάστασης των προστατευόμενων 
οικοτόπων και ειδών στην ΕΕ, την επιστροφή των επικονιαστών στις γεωργικές 
εκτάσεις, τη μείωση της ρύπανσης, το πρασίνισμα των πόλεων, την ενίσχυση της 
βιολογικής γεωργίας και άλλων γεωργικών πρακτικών που συμβάλλουν στη 
βιοποικιλότητα και τη βελτίωση της κατάσταση των ευρωπαϊκών δασών. Η 
στρατηγική παρουσιάζει συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να γίνουν για την 
αποκατάσταση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη έως το 2030, η οποία περιλαμβάνει 
επίσης τη μετατροπή τουλάχιστον του 30% της γης και των θαλασσών της Ευρώπης 
σε προστατευόμενες περιοχές αποτελεσματικής διαχείρισης και την επιστροφή 
τουλάχιστον του 10% της γεωργικής γης σε διαφορετικά χαρακτηριστικά του τοπίου. 
Οι δράσεις που προβλέπονται για τη διατήρηση, τη βιώσιμη χρήση και την 
αποκατάσταση της φύσης θα αποφέρουν οικονομικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες 
και θα δημιουργήσουν βιώσιμες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. 

Ως βασικά μέρη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Στρατηγική για τη 
Βιοποικιλότητα του 2030 και η Στρατηγική «Farm to Fork» θα υποστηρίξουν επίσης 
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την οικονομική ανάκαμψη. Στο πλαίσιο της κρίσης του κορωνοϊού, επιδιώκουν να 
ενισχύσουν την κοινωνική ανθεκτικότητα σε μελλοντικές πανδημίες και απειλές – 
κλιματικές επιπτώσεις, πυρκαγιές, επισιτιστική ανασφάλεια, εξάπλωση ασθενειών, 
ενώ υποστηρίζουν βιώσιμες πρακτικές στη γεωργία, την αλιεία και την 
υδατοκαλλιέργεια και ασχολούνται με την προστασία της άγριας χλωρίδας και 
πανίδα. 

Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής - γενικός στόχος του 
είναι η τόνωση της παραγωγής και κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων, η επίτευξη 
έως το 2030 μεριδίου της βιολογικής γεωργίας σε ποσοστό 25% της γεωργικής γης, 
καθώς και η σημαντική αύξηση της βιολογικής υδατοκαλλιέργεια. Η βιολογική 
παραγωγή παρέχει μια σειρά από σημαντικά οφέλη: Τα χωράφια που 
χρησιμοποιούνται για τέτοια παραγωγή έχουν περίπου 30% περισσότερη 
βιοποικιλότητα, τα βιολογικά εκτρεφόμενα ζώα είναι σε καλύτερη κατάσταση και 
λαμβάνουν λιγότερα αντιβιοτικά, οι βιοκαλλιεργητές έχουν υψηλότερα εισοδήματα 
και είναι πιο προσαρμοστικοί και οι καταναλωτές γνωρίζουν ακριβώς τι παίρνουν 
χάρη στο λογότυπο της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα. Το Σχέδιο Δράσης είναι 
σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία καθώς και με τη Στρατηγική Farm to 
Fork και τη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα. Το Σχέδιο Δράσης έχει αναπτυχθεί με 
στόχο να παράσχει στον ήδη ταχέως αναπτυσσόμενο βιολογικό τομέα τα κατάλληλα 
εργαλεία για την επίτευξη του στόχου του 25%. Προτείνει 23 δράσεις που 
διαρθρώνονται γύρω από 3 σκέλη — τόνωση της κατανάλωσης, αύξηση της 
παραγωγής και περαιτέρω βελτίωση της βιωσιμότητας του κλάδου — με στόχο τη 
διασφάλιση ισόρροπης ανάπτυξης του κλάδου. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη 
να αναπτύξουν εθνικά σχέδια δράσης για τη βιολογική καλλιέργεια για να αυξήσουν 
το εθνικό τους μερίδιο στη βιολογική γεωργία. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη γη που χρησιμοποιείται επί του παρόντος 
για βιολογική γεωργία, με το μερίδιο να κυμαίνεται από 0,5% έως πάνω από 25%. Τα 
εθνικά σχέδια δράσης στον τομέα της βιολογικής παραγωγής θα συμπληρώσουν τα 
εθνικά στρατηγικά σχέδια στο πλαίσιο της ΚΓΠ, εντοπίζοντας μέτρα που υπερβαίνουν 
το πεδίο της γεωργίας και όσα προτείνονται στο πλαίσιο της ΚΓΠ. 

Αύξηση της παραγωγής - Επί του παρόντος, περίπου το 8,5% της γεωργικής γης στην 
ΕΕ χρησιμοποιείται για βιολογική γεωργία και οι τάσεις δείχνουν ότι με τον τρέχοντα 
ρυθμό ανάπτυξης αυτό το μερίδιο στην ΕΕ θα φτάσει το 15-18% έως το 2030. Αυτό το 
σχέδιο δράσης παρέχει τη δέσμη εργαλείων είναι μια επιπλέον ώθηση και φτάνει το 
25%. Ενώ το σχέδιο δράσης επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στο «φαινόμενο έλξης» 
από την πλευρά της ζήτησης, η Κοινή Αγροτική Πολιτική θα συνεχίσει να αποτελεί 
βασικό εργαλείο για τη στήριξη της μετάβασης. Επί του παρόντος, περίπου το 1,8% 
(7,5 δισεκατομμύρια ευρώ) των κεφαλαίων της ΚΓΠ χρησιμοποιείται για τη στήριξη 
της βιολογικής γεωργίας. Η μελλοντική ΚΓΠ θα περιλαμβάνει οικολογικά συστήματα 
που θα υποστηρίζονται από προϋπολογισμό 38-58 δισεκατομμυρίων για την περίοδο 
2023-2027, ανάλογα με την έκβαση των διαπραγματεύσεων για την ΚΓΠ. Τα 
οικοσυστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τόνωση της βιολογικής 
γεωργίας. Για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιολογική παραγωγή, η Επιτροπή 
θα διοργανώσει μια ετήσια «Ημέρα βιολογικών προϊόντων» στην ΕΕ και θα απονείμει 
βραβεία εντός της αλυσίδας βιολογικών τροφίμων για να αναγνωρίσει την αριστεία 
σε κάθε στάδιο της αλυσίδας βιολογικών τροφίμων. Η Επιτροπή θα ενθαρρύνει 
επίσης την ανάπτυξη δικτύων βιολογικού τουρισμού μέσω του σχηματισμού 
«βιοπεριφερειών». Οι «βιοπεριφέρειες» είναι περιοχές όπου αγρότες, πολίτες, 
τουριστικοί φορείς, ενώσεις και δημόσιες αρχές συνεργάζονται για τη βιώσιμη 



«Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «EURO bio REGION MARITZA EVROS (ακρωνύμιο: EU 2 BIO)», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», σύμφωνα με τη Συμφωνία BFP Αρ. B6 .3α.02 /13.01.2021. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από τους εθνικούς 

πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Το περιεχόμενο του εγγράφου είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδέσμου «Επιχειρηματικό 
Κέντρο-Μαρίτσα» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, του Κυβερνώντος Οργάνου και της Κοινής 

Γραμματείας. 

διαχείριση των τοπικών πόρων με βάση τις αρχές και τις πρακτικές της βιολογικής 
παραγωγής. 

Το σχέδιο δράσης σημειώνει επίσης ότι η βιολογική υδατοκαλλιέργεια παραμένει ένας 
σχετικά νέος τομέας με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης. Με τις επερχόμενες νέες 
κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην 
ΕΕ, τα κράτη μέλη και οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα ενθαρρυνθούν να υποστηρίξουν 
την αύξηση της βιολογικής παραγωγής σε αυτόν τον τομέα. 

Βελτίωση της βιωσιμότητας - στοχεύει στην περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων 
της βιολογικής γεωργίας όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Για το σκοπό αυτό, οι δράσεις 
θα στοχεύουν στη βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων, στη διασφάλιση της 
διαθεσιμότητας βιολογικών σπόρων, στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του 
κλάδου και στην ελαχιστοποίηση της χρήσης πλαστικών, νερού και ενέργειας. Η 
Επιτροπή σκοπεύει επίσης να αυξήσει το μερίδιο της έρευνας και της καινοτομίας και 
να κατευθύνει τουλάχιστον το 30% του προϋπολογισμού για δράσεις έρευνας και 
καινοτομίας στη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές σε θέματα που 
είναι ειδικά ή σχετικά με τον τομέα της βιολογικής παραγωγής. 

Οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην οικονομία, τον αγροτικό τομέα και 
τη βιοπαραγωγή - Οι κρίσεις που προκαλούνται από τον COVID-19 είναι μοναδικοί 
και δεν μπορούν να συγκριθούν με άλλες κρίσεις των τελευταίων ετών, 
συμπεριλαμβανομένης της Μεγάλης Ύφεσης του 2007 έως το 2009. Ο υψηλός βαθμός 
αβεβαιότητας σχετικά με τη διάρκεια και την ένταση της πανδημίας και η έλλειψη 
έτοιμων συνταγών απαιτεί μια σαφή ανάλυση των πιθανών συνεπειών και των 
σεναρίων. Οι επιπτώσεις του COVID-19 είναι παρούσες τόσο από την πλευρά της 
προσφοράς όσο και από την πλευρά της ζήτησης της οικονομίας. Επηρεάζονται όλοι 
οι κλάδοι της οικονομίας λόγω διαταραγμένων προμηθειών πρώτων υλών, μείωσης 
ολόκληρων παραγωγών, μείωσης θέσεων εργασίας, απώλειας αγορών. Η εξάπλωση 
του COVID-19 και τα μέτρα που ελήφθησαν για τον περιορισμό του και την 
αντιμετώπιση της υγείας και της επιδεινούμενης οικονομικής κρίσης σε παγκόσμια 
κλίμακα οδηγούν σε αύξηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η αγροτική 
παραγωγή και η βιομηχανία αγροδιατροφής, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής 
και επεξεργασίας βιοπροϊόντων . Αφενός, αυτό δημιουργεί πραγματικό κίνδυνο 
διακοπής της παραγωγής και της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων, δεδομένων 
των δυσκολιών στην προμήθεια των απαραίτητων μέσων παραγωγής, καθώς και 
λόγω της αυξανόμενης έλλειψης εργατικού δυναμικού για την υλοποίηση των κύριων 
δραστηριοτήτων. στον κλάδο, που προκαλείται από την εφαρμογή των 
υποχρεωτικών μέτρων για την ασφάλεια που θεσπίστηκαν για την αντιμετώπιση της 
επιδημίας του κορωνοϊού. Από την άλλη πλευρά, το κλείσιμο του εστιατορίου, των 
ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων (κανάλι HORECA) μειώνει σε μεγάλο 
βαθμό την κατανάλωση βασικών προϊόντων διατροφής - γάλα, τυρί, κρέας, φρούτα, 
λαχανικά κ.λπ. Η καθυστερημένη έναρξη της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου, σε 
συνδυασμό με την ακύρωση των διακοπών από ξένους tour operators, αποτελούν 
πρόσθετη προϋπόθεση για τη συρρίκνωση της κατανάλωσης νωπών και 
μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων και τη δυσκολία πραγματοποίησής της. 
Ιδιαίτερα ευαίσθητη είναι η παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, 
έντασης εργασίας και μικρής διάρκειας ζωής, όπως φρούτα και λαχανικά, κρέας, 
γαλακτοκομικά, ψάρια και προϊόντα ψαριών. Τα περιοριστικά μέτρα που εισήχθησαν 
σε όλη την Ευρώπη σχετικά με τη μετακίνηση και τη διέλευση των συνόρων οδήγησαν 
σε σοβαρή επιβράδυνση της οικονομίας, καθώς και σε καθυστερήσεις στην προμήθεια 
αγαθών και υπηρεσιών κρίσιμης σημασίας για την αγροτική παραγωγή και 
μεταποίηση. Υπάρχουν σοβαρές παραβιάσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες, τόσο ως 
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προς την ασφάλεια των πρώτων υλών όσο και ως προς την υλοποίηση των τελικών 
προϊόντων, τόσο των παραγωγών όσο και των μεταποιητών. 

Η έκτακτη κατάσταση με τον κορωνοϊό φέρνει τους παραγωγούς και μεταποιητές 
αγροτικών προϊόντων σε ολοένα και πιο δύσκολη κατάσταση - καθυστερημένες ή 
αδύνατες εξαγωγές, δύσκολη πρόσβαση στην εργασία, αλλαγές στη στάση των 
καταναλωτών. Στην πράξη, η εξέλιξη της κρίσης του κορωνοϊού διαταράσσει  

την ομαλή λειτουργία ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, η οποία 
δημιουργεί οικονομικές αναταραχές στον αγροτικό τομέα και οδηγεί σε προβλήματα 
ρευστότητας και οικονομικά στους αγρότες και τις επιχειρήσεις στον τομέα της 
μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων. 

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε επίπεδο ΕΕ αντανακλάται αναπόφευκτα στους 
Βούλγαρους παραγωγούς και μεταποιητές γεωργικών προϊόντων, μεταξύ άλλων 
στην υλοποίηση των επενδυτικών τους προθέσεων. Σύμφωνα με στοιχεία του PRDP 
2014-2020, το 2020 συνήφθησαν πάνω από 200 παραρτήματα συμβάσεων για την 
παροχή BFP, τα οποία σχετίζονται κυρίως με την αδυναμία έγκαιρης 
πραγματοποίησης των προγραμματισμένων παραδόσεων ή εκτέλεσης εργασιών 
κατασκευής και εγκατάστασης, καθώς εξαρτώνται για εξωτερικούς εργολάβους στην 
ΕΕ. 

Όσον αφορά την παραγωγή και τη μεταποίηση βιολογικών προϊόντων για τη 
Βουλγαρία, η έκθεση «Food Foresight: Impact of COVID-19 στον τομέα των τροφίμων 
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη» παρουσιάζει ενδιαφέρον από αυτή την άποψη. 
Έκθεση Χώρας: Βουλγαρία», που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Γεωργικών 
Στρατηγικών και Καινοτομιών. Αναφέρει ότι επί του παρόντος περίπου το 58% της 
συνολικής γης στη Βουλγαρία είναι αφιερωμένη στη γεωργία. Εκτός από την 
παραδοσιακή γεωργία, η βιολογική γεωργία έχει αυξηθεί σημαντικά στη Βουλγαρία, 
ιδίως λόγω των επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της αυξημένης τοπικής 
αγοραστικής δύναμης και της αυξανόμενης καταναλωτικής ζήτησης. Ωστόσο, ο 
κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων εξακολουθεί να έχει χαμηλή ικανότητα 
επεξεργασίας και ως εκ τούτου το 80% των βιολογικών προϊόντων προορίζονται για 
εξαγωγή. Επομένως, παρά την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας, τα εξειδικευμένα 
καταστήματα στη Βουλγαρία συνεχίζουν να βασίζονται κυρίως σε εισαγόμενα 
συσκευασμένα βιολογικά τρόφιμα και ποτά, τα οποία αποτελούν το 60% του συνόλου 
των βιολογικών προϊόντων. 

Αυτές είναι και οι απόψεις των κλαδικών οργανώσεων του κλάδου - ένα μεγάλο μέρος 
των βουλγαρικών βιολογικών προϊόντων εξάγεται στο εξωτερικό, επειδή δεν υπάρχει 
καλά ανεπτυγμένη βιομηχανία βιολογικής επεξεργασίας εδώ, και στο εξωτερικό 
επεξεργάζεται και μερικές φορές συσκευάζεται μόνο σε ένα νέο πακέτο και 
επέστρεψε στη Βουλγαρία, αλλά έχει ήδη περάσει από δύο ή τρία επίπεδα και σε 
πολύ υψηλότερη τιμή. Σε σύγκριση με τη Δυτική Ευρώπη, όπου η βιομηχανία 
τροφίμων προσανατολίζεται όλο και περισσότερο στην παραγωγή και πώληση 
βιολογικών προϊόντων, στη Βουλγαρία αυτός ο τομέας δεν είναι ακόμα επαρκώς 
ανεπτυγμένος. Χώρες όπως η Γερμανία, η Ελβετία, η Αυστρία, η Ιταλία, η Ισπανία, 
γενικά οι πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες, ακολουθούν εδώ και χρόνια τον δρόμο της 
υγείας και της φροντίδας για τις μελλοντικές γενιές και το περιβάλλον, και στη 
Βουλγαρία η αγορά βιολογικών τροφίμων είναι ακόμη εξαιρετικά υπανάπτυκτη. Είναι 
λιγότερο από το 1 τοις εκατό αυτού που προσφέρεται σε ολόκληρη την αγορά. Η ίδια 
κατάσταση είναι και με τις γεωργικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για την 
καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων. Και είναι πολύ μακριά από τις ανεπτυγμένες 
χώρες, όπου αυτό το ποσοστό κυμαίνεται μεταξύ 8 και 15 τοις εκατό, και στη 
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Βουλγαρία είναι κάτω από 2 τοις εκατό. Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχουν 
περισσότερα εισαγόμενα βιολογικά τρόφιμα στα περισσότερα βουλγαρικά 
εξειδικευμένα καταστήματα βιολογικών προϊόντων. 

Παρά τις δυσκολίες αυτές, η ζήτηση για βιολογικά προϊόντα στη Βουλγαρία 
αναμένεται να αυξηθεί, επηρεασμένη και από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-
19 - τη ζήτηση για ποιοτικά τρόφιμα που διασφαλίζουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Η 
βιολογική παραγωγή στη Βουλγαρία μπορεί να είναι μια πολύ κερδοφόρα επιχείρηση 
- η Βουλγαρία έχει όλες τις προϋποθέσεις για να είναι μια από τις σεβαστές χώρες 
που προμηθεύουν την Ευρώπη με βιολογικά προϊόντα, αφού η Ευρώπη είναι ήδη 
σίγουρα και μόνιμα προσανατολισμένη προς τα βιολογικά τρόφιμα. Τα τρία πρώτα 
χρόνια είναι εξαιρετικά δύσκολα για εμάς, όταν οι παραγωγοί μεταπηδούν από τη 
συμβατική στη βιολογική γεωργία, όταν αρχίσουν να πληρώνουν πιστοποιητικά και 
να συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις. Οι αποδόσεις τους αναπόφευκτα 
μειώνονται στην αρχή και το κόστος αυξάνεται, γι' αυτό είναι επωφελές να 
χρησιμοποιηθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για τη στήριξη των παραγωγών κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου. Εδώ ο ρόλος της κρατικής στήριξης είναι εξαιρετικά 
σημαντικός. 

1.2. Συλλογή πρωτογενών πληροφοριών για το θέμα 

Για την προετοιμασία της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν οι υπό μελέτη διάφορες πηγές 
πληροφοριών, τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο για την 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων 3.1.1 - Μελέτη βιολογικής παραγωγής στην περιοχή 
του Χάσκοβο και 4.1.1 - Γενική στρατηγική για την ανάπτυξη βιολογικής παραγωγής 
για την περιοχή του Χάσκοβο από το παρόν έργο. 

1.3. Καθορισμός της μεθοδολογίας της έρευνας 

1.3.1. Σκοπός και καθήκοντα της μελέτης 

Ο κύριος στόχος της παρούσας ανάπτυξης είναι να μελετήσει τα προβλήματα και να 
αποκαλύψει τις δυνατότητες και τις προοπτικές για την ανάπτυξη προϊόντων 
βιολογικής γεωργίας στην επικράτεια της Περιφέρειας Χάσκοβο. Από αυτή την 
άποψη, τα κύρια ερευνητικά καθήκοντα που είναι άμεσα υπεύθυνα για τον γενικό 
σκοπό της μελέτης είναι: 

1) Να συστηματοποιήσει την έννοια της βιολογικής παραγωγής και των βιολογικών 
προϊόντων και να αντλήσει τις κύριες έννοιες. 

2) Η συλλογή ενημερωμένων πληροφοριών σχετικά με τον αγροτικό τομέα, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης βιολογικής παραγωγής και βιολογικών 
προϊόντων και των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. 

3) Να αναδείξει τα πλεονεκτήματα της επαρχίας Χάσκοβο που σχετίζονται με τον 
αγροτικό τομέα. 

4) Να μελετήσει τη στάση των καταναλωτών στην περιοχή της Περιφέρειας Χάσκοβο 
σχετικά με τα βιολογικά προϊόντα. 

5) Να μελετήσει τη στάση των παραγωγών γεωργικών προϊόντων στην περιοχή του 
Χάσκοβο σχετικά με τις τρέχουσες προοπτικές και προβλήματα για την ανάπτυξη 
βιολογικών προϊόντων στην περιοχή του Χάσκοβο. 

6) Να παρουσιάσει τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και να συνοψίσει τις συστάσεις για 
την ανάπτυξη βιολογικών προϊόντων στην περιοχή του Χάσκοβο. 
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1.3.2. Μεθοδολογία έρευνας 

Για την εκπόνηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν ερευνητικές μέθοδοι ως εργαλεία 
συλλογής δεδομένων με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων μέσω θεωρητικής 
ανάλυσης. Οι ερευνητικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία της 
μελέτης είναι πλήρως συνεπείς με το σκοπό και τα καθήκοντα της μελέτης, ως εξής: 

• επανεξέταση και ανάλυση των πηγών πληροφοριών και των σχετικών 
εγγράφων. 

• ανάλυση της ήδη συσσωρευμένης εμπειρίας και των εδραιωμένων 
προβλημάτων.  

• Αξιολόγηση εμπειρογνωμόνων 

• έρευνα - συμπεριλαμβανομένων διατύπωση ερωτήσεων και ανάπτυξη πινάκων 
για εισαγωγή και επεξεργασία πληροφοριών. 

Η ερευνητική μεθοδολογία (εργαλεία, μέθοδοι και δραστηριότητες που 
εφαρμόζονται) για την επίτευξη των κύριων στόχων και στόχων της έρευνας 
βασίζεται στην κατανόηση ότι τα αποτελέσματα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη 
των στόχων της ίδιας της έρευνας. Με βάση αυτό, η διεξαγωγή της τρέχουσας 
κοινωνιολογικής έρευνας βασίζεται στην ανασκόπηση και αξιολόγηση πολλαπλών 
πηγών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων επίσημες πληροφορίες για τις τάσεις 
στην ανάπτυξη βιολογικών προϊόντων και βιολογικής γεωργίας σε παγκόσμια και 
ευρωπαϊκή κλίμακα, σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους στην περιοχή του Χάσκοβο 
για την ανάπτυξη της γεωργίας και της βιολογικής γεωργίας, την παραγωγή 
βιολογικών προϊόντων και την εφαρμογή γεωργικών προϊόντων -οικολογικές 
δραστηριότητες των αγροτικών παραγωγών και εντοπισμός προοπτικών και 
προβλημάτων στον τομέα. 

Αφού πραγματοποιήσουμε μια αναλυτική ανασκόπηση των συλλεγόμενων 
πληροφοριών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 3.1.1 και 4.1.1, προχωράμε σε 
αξιολόγηση εμπειρογνωμόνων, περίληψη και ανάλυση των πληροφοριών που 
συλλέχθηκαν από τη δημοσκόπηση που διεξήχθη σε καταναλωτές βιολογικών 
προϊόντων και γεωργικούς παραγωγούς Εν κατακλείδι, αναδεικνύονται τάσεις, 
δυνατότητες, προβλήματα και προτάσεις για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας, 
την παραγωγή βιολογικών προϊόντων και την υλοποίηση αγροοικολογικών 
δραστηριοτήτων από τους αγροτικούς παραγωγούς, τις αναπτυξιακές τάσεις στην 
περιοχή. 

Διεξήχθη αντιπροσωπευτική μελέτη μεταξύ του ενήλικου πληθυσμού της περιοχής 
Haskovo, σκοπός της οποίας είναι να εξετάσει τις στάσεις, τις απόψεις και τις 
αντιλήψεις του πληθυσμού σχετικά με τα προβλήματα και τις προοπτικές για την 
ανάπτυξη βιολογικών προϊόντων στην επικράτεια της περιοχής Haskovo ως 
καταναλωτές. . Το εφαρμοσμένο εργαλείο συλλογής δεδομένων είναι μέσω 
δομημένου γραπτού ερωτηματολογίου και ανάλυσης των αποτελεσμάτων του. 

Διεξήχθη επίσης αντιπροσωπευτική έρευνα μεταξύ των αγροτών στην περιοχή του 
Χάσκοβο προκειμένου να μελετηθούν οι στάσεις, οι απόψεις και οι αντιλήψεις σχετικά 
με τη βιολογική γεωργία και οι τρέχουσες προοπτικές και προβλήματα για την 
ανάπτυξη των βιολογικών προϊόντων. Το εφαρμοσμένο εργαλείο συλλογής 
δεδομένων είναι μέσω δομημένου γραπτού ερωτηματολογίου και ανάλυσης των 
αποτελεσμάτων του. 
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Οι ακόλουθες προσεγγίσεις και μέθοδοι έχουν καθοριστεί για τη διεξαγωγή της 
αξιολόγησης των συνθηκών, των αναγκών και των δυνατοτήτων συλλογής 
πληροφοριών και πηγών πληροφοριών: 

• Ανάλυση των αναγκών των ομάδων-στόχων - ως δεδομένα εισόδου για την 
ανάλυση, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες από τις κάρτες έρευνας, 
συμπληρώνοντάς τις με διοικητικά και στατιστικά δεδομένα. Η χρήση 
αναλυτικών εργαλείων στοχεύει στη σκιαγράφηση της κατάστασης ανάπτυξης 
των βιοπροϊόντων στην επικράτεια της Περιφέρειας Χάσκοβο. 

• Στατιστική - περιγραφική στατιστική, επεξεργασία των αποτελεσμάτων που 
λαμβάνονται από την αναπτυγμένη κάρτα έρευνας, που επιτρέπει τη μελέτη 
σχέσεων και εξαρτήσεων, την προετοιμασία μονοδιάστατων και δισδιάστατων 
κατανομών, τη μελέτη ασύμμετρων πληροφοριών κ.λπ. 

 

2. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΒΑΣΙΚΕΣ 

ΕΝΝΟΙΕΣ 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, η συνάφεια και η σημασία της μελέτης για το συγκεκριμένο 
θέμα έγκειται στη δυνατότητα της βιολογικής παραγωγής ως πολυλειτουργικού 
συστήματος να ενσωματώνει οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα με εκείνα που 
αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, μετατρέποντάς την σε κατάλληλη 
εναλλακτική λύση για παραγωγούς, μεταποιητές και εμπόρους. να βρουν την 
καλύτερη λύση για την οργάνωση, διαχείριση και ανάπτυξη της γεωργικής τους 
εκμετάλλευσης, της μεταποιητικής επιχείρησης ή του εμπορικού τους οργανισμού και 
να βρουν κατάλληλες αγορές για τα προϊόντα τους. 

Η τρέχουσα εξέλιξη, η οποία εξετάζει τα προβλήματα και τις ευκαιρίες για την 
ανάπτυξη βιοπροϊόντων στην περιοχή του Χάσκοβο σε σχέση με την επίτευξη 
βιώσιμης ανάπτυξης, προκλήθηκε από την προοδευτική ανάπτυξη του κλάδου σε 
παγκόσμια κλίμακα, την αυξανόμενη ζήτηση βιοπροϊόντων σε ευρωπαϊκό και 
διεθνούς κλίμακας - αφενός και αφετέρου από την άλλη - από τις ευνοϊκές συνθήκες 
για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής στη Βουλγαρία και ειδικότερα στην 
περιοχή-στόχο, καθώς και από τις ευκαιρίες που παρέχει για την ανάπτυξη των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων και της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, έχουμε γίνει μάρτυρες δραστικών αλλαγών στον τομέα της 
παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων παγκοσμίως. Οι τρόποι παραγωγής που 
έχουν καθιερωθεί εδώ και αιώνες δίνουν τη θέση τους σε σύγχρονες μορφές 
γεωργίας και μεταποίησης που αποδεικνύονται πολύ φθηνότερες εν μέσω της 
αυξανόμενης ζήτησης. Δεν πέρασε πολύς καιρός πριν εμφανιστούν τα πρώτα 
συμπτώματα ανθυγιεινής σε αυτές τις τεχνολογίες. Επί του παρόντος, σε παγκόσμια 
κλίμακα, η πρόκληση τους έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς και η απροθυμία των 
καταναλωτών να καταναλώσουν «τεχνολογικά» τρόφιμα. Υπάρχει μια τάση 
επιστροφής στο αποδεδειγμένο παρελθόν και η επιθυμία να καταναλωθούν τρόφιμα 
που παράγονται και προσεγγίζουν τα παραδοσιακά προϊόντα διατροφής, χωρίς τη 
χρήση τεχνολογικών βελτιώσεων. Έτσι προκύπτουν οι όροι "βιολογική τροφή", 
"βιολογική τροφή", "οικολογική τροφή", "βιολογική γεωργία", "βιολογική γεωργία", 
"οικολογική γεωργία", που στην πραγματικότητα υποδηλώνουν αυτό που πριν από 
100 χρόνια ήταν απλώς "τρόφιμα" ή " γεωργία'. Σήμερα, αυτές οι ονομασίες είναι όλο 
και πιο δημοφιλείς σε όλο τον κόσμο, επειδή οι καταναλωτές δημιουργούν ένα 
κίνητρο αναζητώντας τους. Μιλάμε δηλαδή για ένα concept με πολλά ονόματα, η 
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ουσία του οποίου βρίσκεται στις μεθόδους παραγωγής. Από τη φύση της, η 
βιολογική/οικολογική παραγωγή είναι ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης 
αγροκτημάτων και παραγωγής τροφίμων που στοχεύει στη βιώσιμη γεωργία, στα 
προϊόντα υψηλής ποιότητας και στη χρήση διαδικασιών που δεν βλάπτουν το 
περιβάλλον, την υγεία των ανθρώπων, των φυτών ή των ζώων και την ανθρώπινη 
στάση απέναντι τους. Και για να έχουμε βιολογική/βιολογική/οικολογική παραγωγή 
τροφίμων πρέπει πρώτα να έχουμε βιολογική γεωργία. 

Γενικά, μπορεί να ειπωθεί ότι η βιολογική γεωργία παίρνει την καταγωγή, την 
ύπαρξη και τις αρχές της από την ίδια τη φύση και ο κύριος κανόνας στην πρακτική 
της είναι να είναι σε αρμονία με αυτήν, χωρίς να τη βλάπτει. Στην πραγματικότητα, 
είναι μια νέα αντίληψη για το περιβάλλον και μια νέα στάση απέναντι στην προστασία 
του, τώρα και στο μέλλον. Η βιολογική γεωργία συνδυάζει τα περισσότερα καλές 
πρακτικές, υψηλή βιοποικιλότητα, διατήρηση των φυσικών πόρων και υψηλά 
πρότυπα παραγωγής που βασίζονται σε φυσικές ουσίες και διαδικασίες. Η βιολογική 
γεωργία παρέχει επίσης μια εξειδικευμένη αγορά που ικανοποιεί τη συγκεκριμένη 
ζήτηση των καταναλωτών, ενώ παρέχει δημόσια αγαθά όσον αφορά την προστασία 
του περιβάλλοντος, την καλή διαβίωση των ζώων και την αγροτική ανάπτυξη. 

Μια σημαντική διαφορά μεταξύ της βιολογικής γεωργίας και της συμβατικής 
γεωργίας είναι ότι στη βιολογική γεωργία, η γονιμότητα του εδάφους βελτιώνεται με 
τη διαχείριση της οργανικής ύλης. Χρησιμοποιούνται οργανικά λιπάσματα (κοπριά, 
κομποστοποιημένα φυτικά, ζωικά και οικιακά απορρίμματα, υπολείμματα, 
βακτηριακά λιπάσματα κ.λπ.). Εκτός από βιολογικό, για την παραγωγή αυτή 
χρησιμοποιούνται και οι όροι βιολογικός και οικολογικός σε επιμέρους λογοτεχνικές 
πηγές. Εδώ και 30 περίπου χρόνια, ο όρος «βιολογική γεωργία» έχει εισαχθεί σε 
διεθνές επίπεδο μέσω των βασικών προτύπων για τη βιολογική παραγωγή που 
διαμορφώνει η Διεθνής Ομοσπονδία Βιολογικής Γεωργίας (IFOAM). Αποτελούν τη 
βάση για την ανάπτυξη προτύπων που χρησιμοποιούνται από τους διάφορους 
οργανισμούς που πιστοποιούν αυτό το είδος γεωργικής παραγωγής σε πολλές χώρες. 
Ο όρος «βιολογική γεωργία» έχει καθιερωθεί στον αγγλόφωνο κόσμο ως μέθοδος 
κατά την οποία ακολουθούνται οι οικολογικές αρχές παραγωγής. Σε πολλές άλλες 
χώρες, λόγω της ιδιαιτερότητας της εθνικής γλώσσας, χρησιμοποιείται ο όρος 
«βιολογική» γεωργία (Γερμανία, Σουηδία, Δανία, Νορβηγία) και οι καταναλωτές σε 
αυτές τις χώρες αναγνωρίζουν τη βιολογική παραγωγή με αυτό το όνομα. Άλλες 
χώρες χρησιμοποιούν τον όρο «βιολογική γεωργία» (Ελβετία, Αυστρία, Ιταλία, 
Γαλλία). Βάσει αυτών των παραδόσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει στον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. βιολογικό), συμπεριλαμβανομένων συντομογραφιών όπως 
"bio" ή "eco" στις επίσημες ευρωπαϊκές γλώσσες. Στη συνέχεια, ο κανονισμός (ΕΟΚ) 
αριθ. 2092/91 αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. και πάλι 
υποδεικνύονται τα ισχύοντα όρους βιολογικός, οικολογικός, βιολογικός για τις 
διάφορες χώρες της Ε.Ε. Επί του παρόντος, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. στη βιολογική 
παραγωγή, εάν στην επισήμανση, στα διαφημιστικά υλικά ή στα εμπορικά έγγραφα 
το προϊόν, τα συστατικά του ή οι πρώτες ύλες ζωοτροφών που χρησιμοποιούνται για 
την παραγωγή του χαρακτηρίζονται από όρους που υποδεικνύουν στον αγοραστή ότι 
το προϊόν, τα συστατικά ή οι πρώτες ύλες ζωοτροφών έχουν παραχθεί σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό . Ειδικότερα, οι όροι που απαριθμούνται στο παράρτημα IV 
και τα παράγωγά τους και οι συντετμημένες μορφές τους, όπως «bio» και «eco», 
μόνοι ή σε συνδυασμό, μπορούν να χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την Ένωση και σε 
οποιαδήποτε γλώσσα που περιγράφεται στο εν λόγω παράρτημα για την επισήμανση 
και τη διαφήμιση του προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 τα οποία 
συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό.». 
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Σύμφωνα με την παράγραφο 1, σημείο 1 των Πρόσθετων Διατάξεων του Νόμου για 
την Εφαρμογή της Κοινής Οργάνωσης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης «Βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» είναι η 
παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που πληρούν τις απαιτήσεις του 
κανονισμού (ΕΚ ) αριθ. 834/2007 (ο οποίος έχει αντικατασταθεί επί του παρόντος από 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008. Με αυτή την 
έννοια: 

Η βιολογική παραγωγή (BO) είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
γεωργικής παραγωγής και παραγωγής τροφίμων που συνδυάζει βέλτιστες πρακτικές 
για την προστασία του περιβάλλοντος και τη δράση για το κλίμα, την υψηλή 
βιοποικιλότητα, τη διατήρηση των φυσικών πόρων και την εφαρμογή υψηλών 
προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων και υψηλών προτύπων παραγωγής, 
σύμφωνα με τη ζήτηση από αυξανόμενος αριθμός καταναλωτών για προϊόντα που 
παράγονται με φυσικές ουσίες και διαδικασίες. Με αυτόν τον τρόπο, η βιολογική 
παραγωγή επιτελεί διττό κοινωνικό ρόλο, αφενός, παρέχοντας μια συγκεκριμένη 
αγορά που ανταποκρίνεται στη ζήτηση των καταναλωτών για βιολογικά προϊόντα 
και, αφετέρου, παρέχοντας δημόσια διαθέσιμα αγαθά που συμβάλλουν στην 
προστασία του περιβάλλοντος. και την ανθρώπινη μεταχείριση των ζώων, καθώς και 
για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών (Κανονισμός (ΕΕ) 2018/848). 

Με βάση αυτή τη διατύπωση, η βιολογική παραγωγή είναι μια διαδικασία κατά την 
οποία τα τελικά προϊόντα λαμβάνονται από γεωργικές πρακτικές που είναι 
περιβαλλοντικά ορθές και κοινωνικά αποδεκτές, με την προσδοκία ότι η βιώσιμη BP 
είναι επίσης οικονομικά αποδοτική. Επομένως, είναι ένα σύστημα παραγωγής με 
μέλλον, η ανάπτυξη του οποίου πρέπει να ενθαρρύνεται τόσο από την κυβερνητική 
πολιτική όσο και από την κοινωνία. Η προώθηση της βιολογικής καλλιέργειας, της 
μελισσοκομίας και της κτηνοτροφίας θα οδηγήσει σε μείωση της χρήσης ορυκτών 
λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, μείωση της ρύπανσης του εδάφους και των υδάτων 
και, γενικά, στη γεωργία σύμφωνα με καλές περιβαλλοντικές πρακτικές. Αυτό, με τη 
σειρά του, θα συμβάλει στη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. 

Σύμφωνα με τον ορισμό του, ως «βιολογικό» νοείται που προέρχεται ή σχετίζεται με 
τη βιολογική παραγωγή και οι στόχοι της βιολογικής παραγωγής είναι (Κανονισμός 
(ΕΕ) 2018/848): 

• συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. 

• διατήρηση της μακροπρόθεσμης γονιμότητας του εδάφους. 

• συμβολή σε υψηλό βαθμό βιολογικής ποικιλότητας. 

• σημαντική συμβολή σε ένα μη τοξικό περιβάλλον. 

• συμβολή στα υψηλά πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων, και ειδικότερα στην 
κάλυψη των ειδικών αναγκών συμπεριφοράς των ζώων ανάλογα με το είδος 
τουςευνοώντας τις μικρές αλυσίδες διανομής και την τοπική παραγωγή στο 
έδαφος της Ένωσης· 

• προώθηση της διατήρησης σπάνιων και τοπικών φυλών που απειλούνται με 
εξαφάνιση. 

• συμβολή στην ανάπτυξη της προμήθειας φυτικού γενετικού υλικού 
προσαρμοσμένου στις συγκεκριμένες ανάγκες και στόχους της βιολογικής 
γεωργίας. 
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• συμβολή σε υψηλό βαθμό βιολογικής ποικιλότητας, ιδίως με τη χρήση 
διαφορετικού φυτικού γενετικού υλικού, για παράδειγμα βιολογικού 
ετερογενούς υλικού και βιολογικών ποικιλιών κατάλληλων για βιολογική 
παραγωγή. 

• προώθηση της ανάπτυξης δραστηριοτήτων βιολογικής καλλιέργειας φυτών με 
σκοπό τη συμβολή σε ευνοϊκές οικονομικές προοπτικές του κλάδου της 
βιολογικής παραγωγής. 

• Το πεδίο της βιολογικής παραγωγής βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα προϊόντα γεωργικής προέλευσης, 
συμπεριλαμβανομένων της υδατοκαλλιέργειας και της μελισσοκομίας: 

• Ζώντα ή μη μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των 
σπόρων και άλλου φυτικού αναπαραγωγικού υλικού. 

• Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται για τρόφιμα. 

• ζωοτροφές. 

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/848 ορίζει γενικές αρχές για τη βιολογική παραγωγή και 
ειδικές αρχές που ισχύουν για τις γεωργικές δραστηριότητες και την 
υδατοκαλλιέργεια, τη βιολογική επεξεργασία τροφίμων, τη βιολογική επεξεργασία 
ζωοτροφών. Το κεφάλαιο III του κανονισμού προβλέπει κανόνες παραγωγής - 
γενικούς και ισχύοντες για την εκτροφή φυτών, την εμπορία φυτικού 
αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικά ετερογενές υλικό, την εκτροφή ζώων, την 
παραγωγή επεξεργασμένων τροφίμων, την παραγωγή επεξεργασμένων ζωοτροφών, 
την παραγωγή κρασιού, την παραγωγή μαγιάς που χρησιμοποιείται για τρόφιμα ή 
ζωοτροφές, οι εξαιρέσεις κ.λπ. 

Ο όρος που καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 για 
τη Βουλγαρία είναι "биологичен". Το αντίστοιχο στα αγγλικά είναι «organic» και 
στα ελληνικά «βιολογικό». 

Για τους σκοπούς της μελέτης και της ανάλυσης, είναι πρώτα απαραίτητο να 
παρουσιαστούν σαφείς ορισμοί των εννοιών που περιλαμβάνονται στη μελέτη, και 
συγκεκριμένα: 

Βιολογικό προϊόν (βιοπροϊόν) είναι μια έννοια που σημαίνει ένα γεωργικό προϊόν 
που προορίζεται για κατανάλωση και παράγεται με βιολογικό τρόπο. Η βιολογική 
παραγωγή αποκλείει τη χρήση τεχνητών πρόσθετων και βελτιωτικών και γενετικά 
τροποποιημένων οργανισμών. Σε αντίθεση με τα λεγόμενα φυσικά προϊόντα που 
επαρκούν για να παράγονται από φυσικές πρώτες ύλες, οι απαιτήσεις για τα 
βιολογικά προϊόντα είναι πολύ αυστηρότερες: αποκλεισμός τυχόν τεχνητών 
ενισχυτών και συστατικών όχι μόνο στην επεξεργασία των προϊόντων, αλλά και στην 
καλλιέργεια των πρώτων υλών, ειδικές απαιτήσεις για το καλλιεργητικό περιβάλλον 
των προϊόντων κ.λπ., που ορίζονται στη σχετική νομοθεσία (βλ. παρακάτω). Στην 
έκθεση, τα βιολογικά προϊόντα χωρίζονται σε δύο κύριες ομάδες - τα τρόφιμα και τα 
μη. 

Τα βιολογικά τρόφιμα είναι ένα προϊόν βιολογικής γεωργίας που έχει καλλιεργηθεί 
ή/και μεταποιηθεί χωρίς τη χρήση συνθετικών (τεχνολογικών) ουσιών κατά την 
καλλιέργεια, όπως συνθετικά λιπάσματα, φυτοφάρμακα, αντιβιοτικά, ορμόνες, 
ρυθμιστές ανάπτυξης, καθώς και πρόσθετα τροφίμων (συντηρητικά, χρωστικές , 
τεχνητά γλυκαντικά) και βοηθήματα επεξεργασίας. Στα βιολογικά τρόφιμα 
απαγορεύεται η χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και των παραγώγων 
τους. Η παραγωγή του βιολογικού προϊόντος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
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απαιτήσεις συγκεκριμένων προτύπων και υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητων 
φορέων πιστοποίησης. 

Οι απαιτήσεις για την παραγωγή μη εδώδιμων βιολογικών προϊόντων είναι οι ίδιες 
όπως και για τα τρόφιμα. Τέτοια προϊόντα μπορούν να παράγονται με επεξεργασία 
προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας και αυτή η επεξεργασία πρέπει επίσης να 
αποφεύγει τη χρήση τεχνητών ενισχυτικών (χρώματα, συντηρητικά και άλλους 
χημικούς παράγοντες). Τέτοια προϊόντα ευρέως χρησιμοποιούμενα είναι αιθέρια 
έλαια, βιολογικά καλλυντικά προϊόντα, ρούχα από βιολογικά παραγόμενα υλικά 
κ.λπ. 

Το βιολογικό προϊόν είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται κυρίως στον 
αγγλοσαξονικό κόσμο ως ισοδύναμος με βιολογικό προϊόν. Αν και η σωστή έννοια, 
που υιοθετείται στη βουλγαρική νομοθεσία, είναι βιολογικό προϊόν, σε διάφορες 
δημοσιεύσεις στον Τύπο και στο Διαδίκτυο, καθώς και σε διάφορες εμπορικές 
διαφημίσεις, ορισμένα προϊόντα παρουσιάζονται ως βιολογικά και όχι ως βιολογικά. 
Τις περισσότερες φορές, τα καλλυντικά βιοπροϊόντα τοποθετούνται με αυτόν τον 
τρόπο. 

Οικολογικό προϊόν είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται σε ορισμένες χώρες της ΕΕ 
ως ισοδύναμη με το βιολογικό προϊόν. Στη Βουλγαρία, είναι σωστό να 
χρησιμοποιείται μόνο ο όρος βιολογικό προϊόν και η χρήση των όρων "οικολογικό", 
"βιολογικό", "οικολογικό", συμπεριλαμβανομένου του λατινικού αλφαβήτου, 
αποτελεί παραβίαση του νόμου περί Εφαρμογή Γενικών Οργανώσεων στις Αγορές 
Αγροτικών Προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να επιβληθούν 
κυρώσεις. 

Βιολογική γεωργία - περιλαμβάνει την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, τη 
συγκεκριμένη μεταποίηση τους σε βιολογικά τρόφιμα και την πώλησή τους στην 
αγορά. Η βιολογική γεωργία περιλαμβάνει τη φυτική παραγωγή και την 
κτηνοτροφία. 

Στη φυτική παραγωγή, η βιολογική γεωργία αποκλείει τη χρήση ορυκτών 
λιπασμάτων, και αντ' αυτού το έδαφος υποστηρίζεται από κοπριά σε ορισμένες 
ποσότητες και συστατικά. Τα συνθετικά παρασκευάσματα δεν χρησιμοποιούνται κατά 
των ασθενειών, των παρασίτων και των ζιζανίων στα φυτά και καλλιεργούνται 
εναλλακτικές ποικιλίες προστασίας - ανθεκτικές ποικιλίες, διεγείρεται η ανάπτυξη 
ωφέλιμων οργανισμών και εφαρμόζονται βιολογικές, αγροτεχνικές και μηχανικές 
μέθοδοι καταπολέμησης των ζιζανίων. 

Ορισμένα προϊόντα, όπως τα βότανα και τα άγρια μανιτάρια, που δεν καλλιεργούνται 
με την πραγματική έννοια της λέξης, αλλά συλλέγονται στη φυσική τους κατάσταση, 
θεωρούνται βιολογικά εάν συλλέγονται από περιοχές όπου δεν υπάρχει βιομηχανική 
ρύπανση ή χημική επεξεργασία και επίσης επεξεργάζεται βιολογικά. Παρακάτω στο 
κείμενο χρησιμοποιείται για αυτά η έννοια των βιολογικών προϊόντων άγριας 
ανάπτυξης. 

Η βιολογική κτηνοτροφία στοχεύει στη χρήση ζώων προσαρμοσμένων στις τοπικές 
συνθήκες, φέρνοντάς τα πιο κοντά στον φυσικό τρόπο ζωής τους, χωρίς άγχος και 
με καλή υγεία, επαρκή χώρο και καλής ποιότητας ζωοτροφές. 

Οι κύριοι στόχοι της βιολογικής γεωργίας είναι:  

• παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας σε ικανοποιητικές ποσότητες. 

• Εργαστείτε σε αρμονία με τη φύση, χωρίς βία εναντίον της. 
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• υποστήριξη και ενίσχυση του φυσικού βιολογικού κύκλου στο γεωργικό 
σύστημα, που περιλαμβάνει μικροοργανισμούς, χλωρίδα και πανίδα του 
εδάφους, φυτά και ζώα. 

• διατήρηση και αύξηση της γονιμότητας του εδάφους για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. 

• προσπάθεια για καθαριότητα της γεωργικής δραστηριότητας και αποφυγή της 
ρύπανσης. 

• διατήρηση της γενετικής ποικιλότητας των γεωργικών συστημάτων και του 
περιβάλλοντός τους, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας για τα φυτά και τα 
άγρια ζώα στην αντίστοιχη περιοχή. 

• εξέταση της μεγάλης κοινωνικής και οικολογικής επίδρασης. 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης του 2014 για το Μέλλον της Βιολογικής Παραγωγής 
στην ΕΕ, ο ορισμός της βιολογικής παραγωγής ορίζεται ως ένα συνολικό σύστημα 
γεωργικής διαχείρισης και παραγωγής τροφίμων που συνδυάζει: 

• βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. 

• Υψηλός βαθμός βιολογικής ποικιλότητας. 

• προστασία των φυσικών πόρων και εφαρμογή υψηλών προδιαγραφών για την 
καλή διαβίωση των ζώων. και 

• μέθοδοι παραγωγής προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις ορισμένων 
καταναλωτών για προϊόντα που παράγονται με φυσικές ουσίες και 
διαδικασίες. 

Η βιολογική γεωργία, η παραγωγή βιολογικών προϊόντων και η εφαρμογή αγρο-
οικολογικών δραστηριοτήτων από τους αγρότες καθιερώνεται ως μια παγκόσμια 
τάση στη γεωργία που προστατεύει τη φύση αφενός και παρέχει ασφαλή και υγιεινή 
τροφή στον πληθυσμό αφετέρου. Η βιολογική γεωργία είναι ένας από τους κλάδους 
στους οποίους χρησιμοποιούνται τα τελευταία επιτεύγματα της επιστήμης και 
εισάγονται πολλές καινοτομίες. Αυτός είναι ο τομέας της γεωργίας όπου 
πραγματοποιούνται οι περισσότερες νεοφυείς επιχειρήσεις που βασίζονται σε IT. Η 
βιολογική γεωργία συχνά αποκαλείται η ειδικότητα του μέλλοντος. 

Η διαθεσιμότητα ποιοτικών πόρων γης, οι κλιματικές συνθήκες, οι παραδόσεις στην 
ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και η καλή εμπειρία παραγωγής στους υποτομείς της 
καλλιέργειας και της κτηνοτροφίας είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής στη Βουλγαρία. 

Καθοριστική για τον κλάδο της βιολογικής γεωργίας είναι η συγκεκριμένη μέθοδος 
παραγωγής, η οποία διατηρεί οικολογικές ισορροπίες και παράγει προϊόντα που 
καλύπτουν τις αρχές των οικολογικών κύκλων φυτών - ζώων - εδάφους. 

Λεπτομερείς πληροφορίες για τη ρυθμιστική ρύθμιση της βιολογικής γεωργίας εντός 
της ΕΕ παρουσιάζονται στη «Μελέτη βιολογικής παραγωγής στην περιοχή του 
Χάσκοβο», που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου «EURO bio REGION MARITZA 
EVROS», με το ακρωνύμιο: EU 2 BIO, Σύμβαση επιχορήγησης αριθ. Αυτό το έγγραφο 
παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με: προϊόντα που καλύπτονται από τους 
κανόνες της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία. κανόνες βιολογικής παραγωγής· κανόνες 
για τα ζώα· κανόνες για την τροφική αλυσίδα. επιτρεπόμενες ουσίες στη βιολογική 
παραγωγή· κανόνες σφαλμάτων, υδατοκαλλιέργεια και υδροπονία και μια βάση 
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δεδομένων βιολογικών σπόρων. Παρουσιάζονται επίσης πληροφορίες για την 
πιστοποίηση της βιολογικής γεωργίας. 

 

3. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΧΑΣΚΟΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Σε αυτή την ενότητα, έγινε μια σύντομη περιγραφή της περιοχής του Χάσκοβο με 
σκοπό την παρουσίαση των κύριων εδαφικών πόρων και την εξαγωγή ενός σύντομου 
κοινωνικοοικονομικού χαρακτηριστικού, που σχετίζεται με τη διαμόρφωση των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής για την ανάπτυξη της γεωργίας. και 
βιολογικής παραγωγής. 

Εδαφος  

Η επαρχία Χάσκοβο βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Νότιας Κεντρικής 
Περιφέρειας. Το διοικητικό κέντρο της περιφέρειας βρίσκεται στην πόλη Χάσκοβο. 
Περιλαμβάνει 261 οικισμούς (255 οικόπεδα), οργανωμένους σε 11 δήμους: Haskovo, 
Dimitrovgrad, Harmanli, Simeonovgrad, Svilengrad, Madzharovo, Ivaylovgrad, 
Lyubimets, Mineralni Bani, Stambolovo και Topolovgrad με συνολική έκταση 5559,8 
km². Το υπόλοιπο της επικράτειας της περιφέρειας ανά τύπο επικράτειας σε 
σύγκριση με το υπόλοιπο για τη χώρα και τη Νότια Κεντρική Περιφέρεια 
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 3.1: Ισοζύγιο της επικράτειας της Περιφέρειας Χάσκοβο στις 31.12.2011 ανά τύπο 
επικράτειας και δήμους 

(στρέμματα) 

Στατιστικά πεδία 

Στατιστικά πεδία 

Περιοχές 

Δήμοι 

Συνολική 

Επικράτεια ανά είδος 

γεωργικοί δασικοί 

οικισμοί και 
άλλες 

αστικοποιημένες 
περιοχές 

υδάτινα 
ρεύματα 

και 
υδάτινες 
περιοχέ 

για την 
εξόρυξη 
ορυκτών 

για τις 
μεταφορές και 
τις υποδομές 

Βουλγαρία 110371784 64234755 38283727 4952789 1975610 259054 665849 

Νότια κεντρική 22305963 10625498 10212886 840142 485985 11350 130102 

Περιφέρεια 
Χάσκοβο 

5559843 3366299 1800699 237839 119765 4053 31187 

Δήμος 
Ντιμιτρόβγκραντ 

583198 432669 68668 59592 15607 2172 4489 

Δήμος 
Ivaylovgrad 

814684 305658 486489 7754 11128 221 3434 

δήμος Lyubimets 344269 207240 111058 11133 12549 191 2098 

Δήμος 
Ματζάροβο 

247171 67895 162286 3977 12026 77 909 

Δήμος Mineralni 
Bani 

214672 113930 89021 7117 3828 80 696 

Δήμος 
Σβίλενγκραντ 

700316 528478 126767 22851 17638 117 4464 

Δήμος 
Simeonovgrad 

222944 162477 43722 9886 5601 14 1245 

Δήμος 
Σταμπολόβου 

276697 142440 118966 9670 4060 1 1560 
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Δήμος 
Τοπολόβγκραντ 

710766 441179 239049 20895 6550 812 2281 

Δήμος 
Χαρμανλή 

700324 462421 195430 28359 10734 0 3379 

Δήμος Χάσκοβο 744803 501912 159243 56606 20043 368 6631 

           

Το έδαφος της επαρχίας Χάσκοβο είναι το 5,04% της συνολικής επικράτειας της 
Βουλγαρίας και το 24,93% της επικράτειας της Νότιας Κεντρικής Περιφέρειας. Η 
γεωργική επικράτεια στην περιφέρεια έχει το μεγαλύτερο μερίδιο - 60,55%, η 
γεωργική περιοχή σε εθνική κλίμακα έχει παρόμοιο μερίδιο - 58,20%. Η επόμενη θέση 
όσον αφορά το μερίδιο είναι η δασική περιοχή στην περιοχή - 32,39%. 

Το υψηλότερο σημείο στην περιοχή του Χάσκοβο είναι 856 μ. πάνω από την επιφάνεια 
της θάλασσας και βρίσκεται στον Δήμο Τοπολόβγκραντ - κορυφή Βίσεγκραντ στο 
βουνό Σακάρ. Ο κύριος ποταμός της περιοχής είναι ο ποταμός Maritsa, το μήκος του 
οποίου στην περιοχή Haskovo είναι 126 μ. Η μέση ατμοσφαιρική πίεση το 2019 είναι 
988,3 hPa. Η μέση θερμοκρασία του αέρα το 2019 είναι 14,4°C, με τη μέγιστη 
μετρούμενη θερμοκρασία να είναι 36,0°C, που μετρήθηκε στις 03/07/2019 και η 
ελάχιστη να είναι -10,5°C, μετρημένη την 01/06/2019 .η σχετική υγρασία του ο αέρας 
είναι 66%. Η ετήσια ποσότητα βροχόπτωσης το 2019 στην περιοχή είναι 628 mm και 
η μέγιστη βροχόπτωση ήταν στις 02.06.2019 – 62 mm. 118 είναι οι ημέρες του 2019 
με βροχόπτωση πάνω από 0,1 mm, 36 είναι οι ημέρες με καταιγίδες, 41 - με ομίχλη, 
19 - με χιονοκάλυψη, 59 - με συννεφιά μικρότερη από 2 και 100 - με συννεφιά 
μεγαλύτερη από 8 

Ρεπουμπλικανικό οδικό δίκτυο 

Πίνακας 3.2: Δημοκρατικό οδικό δίκτυο από 31.12.2019 σύμφωνα με τον τύπο του οδοστρώματος 

(Χιλιόμετρα) 

Στατιστικά πεδία 

Στατιστικά πεδία 

Περιοχές 

Σύνολο 

Ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι 
Μη 

ασφαλτοστρω
μένοι δρόμοι Σύνολο ασφάλτος πεζοδρόμιο 

θρυμματισμένη 
πέτρα 

κιγκλίδωμα 

Βουλγαρία 19879 19560 19377 42 118 23 319 

Νότια κεντρική 4075 3987 3954 11 22 - 88 

Χάσκοβο 1144 1124 1122 2 - - 20 

 

Πίνακας 3.3: Δημοκρατικό οδικό δίκτυο από 31.12.2019 σύμφωνα με την οδική τάξη 

(Χιλιόμετρα) 

Στατιστικά πεδία 
Στατιστικά πεδία 
 

Σύνολο  Αυτοκινητοδρόμων Πρώτης 
Θέσης 

Δεύτερης 
Θέσης 

Δρόμοι τρίτης 
κατηγορίας και 

οδικές συνδέσεις σε 
διασταυρώσεις και 

κόμβους 

Βουλγαρία 19879 790 2900 4019 12170 

Νότια κεντρική 4075 192 416 784 2683 

Χάσκοβο 1144 91 155 151 747 
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Πίνακας 3.4: Μήκος σιδηροδρομικών γραμμών από 31.12.2019. 

(Χιλιόμετρα) 

Στατιστικά πεδία 

Στατιστικά πεδία 

Περιοχές 

Μήκος σιδηροδρομικών γραμμών 

σύνολο διπλές 
σιδηροδρομικές 

γραμμές 

ηλεκτροκίνητες 
σιδηροδρομικές 

γραμμές 

Βουλγαρία 

 

4030 990 2870 

Νότια κεντρική 782 116 403 

Χάσκοβο 206 - 61 

 

Πληθυσμός 

Σύμφωνα με τη 18η απογραφή πληθυσμού και κατοικιών που διενεργήθηκε στη χώρα 
την περίοδο 07.09.2021 - 10.10.2021, ο πληθυσμός της Περιφέρειας Χάσκοβο είναι 
211.565 άτομα. Το 3,2% είναι ο πληθυσμός της Περιφέρειας Χάσκοβο του πληθυσμού 
της χώρας - 6.519.789 άτομα. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της NSI, στις 31.12.2019, ο πληθυσμός της 
Περιφέρειας Χάσκοβο είναι 225.317 άτομα. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους 
κύριους δείκτες που χαρακτηρίζουν τη δημογραφική, κοινωνική και οικονομική 
ανάπτυξη της περιοχής του Χάσκοβο, συμπεριλαμβανομένου του πληθυσμού, για το 
2014 και το 2019. 

Πίνακας 3.5: Κύριοι δείκτες που χαρακτηρίζουν τη δημογραφική, κοινωνική και οικονομική 
ανάπτυξη της περιοχής του Χάσκοβο 

Στατιστικά 
πεδία 

Στατιστικά 
πεδία 

Περιοχές 

Πληθυσμός στις 
31.12. - όχι. 

Πυκνότητα 
πληθυσμού 
ανά 1 τ.χλμ 
από 31.1. 

Ποσοστό 
ανεργίας - % 

Κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ σε 

τρέχουσες 
τιμές - BGN. 

Στέγαση από 
31.12. - αρ. 

Πραγματοποιημέν
ες βραδιές σε 
διαμονή - αρ. 

Γιατροί και 
οδοντίατροι από 

31.12. - τεμ 

2014 2019 2014 2019 2014 2019 2014 2019 2014 2019 2014 2019 2014 2019 

Βουλγαρία 7202198 6951482 65,3 63,0 11,4 4,2 11577 17170 392776
9 

3970719 2169839
1 

2715479
1 

35855 36988 

Νότια 
κεντρική 

1445836 1406630 64,8 63,1 12,0 3,0 7899 12034 712104 721675 2113542 2783540 7159 7514 

Χάσκοβο 237664 225317 42,7 40,5 10,4 (0,4) 6412 9036 122552 123471 107381 158501 895 857 

 

Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, φαίνεται ότι η πληθυσμιακή αύξηση της 
Περιφέρειας Χάσκοβο από το 2019 ήταν -3,48. Η πυκνότητα του πληθυσμού 
παραμένει γύρω στα επίπεδα του 2014 και η ανεργία μειώνεται. Να σημειωθεί εδώ 
ότι το ποσοστό ανεργίας λόγω της πανδημίας COVID-19 αναμένεται να αλλάξει 
σημαντικά για το 2020 και το 2021, με υψηλό ποσοστό ανεργίας να αναμένεται. 

Η πυκνότητα πληθυσμού δείχνει τον αριθμό των ατόμων ανά μονάδα επιφάνειας. Ο 
παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα στοιχεία για την πληθυσμιακή πυκνότητα της 
Περιφέρειας Χάσκοβο ανά δήμους στις 31.12.2019. 

Πίνακας 3.6: Έκταση, πυκνότητα πληθυσμού και οικισμοί στις 31.12.2019 στην Περιφέρεια 
Хасково 

Περιοχή 

Δήμοι 

Έκταση - 
τ.χλμ 

Πυκνότητα 
πληθυσμού 
ανά 1 τ.χλ 

Οικισμοί - 
αρ. 

Πόλεις - 
αρ. 

Χωριά - αρ. 
Δημαρχεία -

αρ. 
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Περιφέρεια Χάσκοβο 5559,8 40,5 261 10 251 175 

Ντιμιτρόβγκραντ 583,2 79,4 27 2 25 23 

Ivaylovgrad 814,7 6,9 51 1 50 16 

Ένα αγαπημένο 344,3 26,4 10 1 9 7 

Madzharovo 247,2 8,3 19 1 18 9 

Μεταλλικά λουτρά 214,7 29,8 12  - 12 11 

Σβίλενγκραντ 700,3 30,4 24 1 23 15 

Simeonovgrad 222,9 39,7 9 1 8 7 

Σταμπόλοβο 276,7 21,4 26  - 26 24 

Τοπολόβγκραντ 710,8 13,5 21 1 20 11 

Χαρμανλή 700,3 35,4 25 1 24 18 

Χάσκοβο 744,8 114,7 37 1 36 34 

Ένας άλλος δείκτης του πληθυσμού της περιφέρειας Χάσκοβο είναι η κατανομή του 
κάτω, εντός και άνω της ηλικίας εργασίας ανά φύλο, όπως φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα. 

Πίνακας 3.7: Πληθυσμός κάτω, εντός και άνω ηλικίας εργασίας ανά φύλο στις 31.12.2019 στην 
περιοχή Χάσκοβο 

(Αριθμός) 

Στατιστικά πεδία 

Στατιστικά πεδία 

Περιοχές 

Δήμοι 

Σύνολο κάτω από την ηλικία εργασίας  Σε ηλικία εργασίας Πανω  από την ηλικία εργασίας 

σύνολο άνδρες γυναίκες σύνολο άνδρες γυναίκες σύνολο άνδρες γυναίκες σύνολο άνδρες γυναίκες 

Βουλγαρία 6951482 3369646 3581836 1066554 548178 518376 4156198 2179809 1976389 1728730 641659 1087071 

Νότια κεντρική 1406630 681854 724776 217211 111647 105564 838416 440600 397816 351003 129607 221396 

Хасково 225317 109971 115346 34853 17774 17079 130561 69728 60833 59903 22469 37434 

Ντιμιτρόβγκραντ 46284 22314 23970 6412 3261 3151 25960 13971 11989 13912 5082 8830 

Ivaylovgrad 5600 2797 2803 700 351 349 3134 1740 1394 1766 706 1060 

Λιουμπιμετς 9085 4544 4541 1625 828 797 4997 2759 2238 2463 957 1506 

Madzharovo 2051 1049 1002 180 84 96 1241 724 517 630 241 389 

Μεταλλικά 
λουτρά 

6400 3317 3083 773 406 367 3934 2224 1710 1693 687 1006 

Σβίλενγκραντ 21295 10500 10795 3264 1664 1600 12661 6753 5908 5370 2083 3287 

Simeonovgrad 8840 4425 4415 2002 1011 991 4984 2721 2263 1854 693 1161 

Σταμπόλοβο 5916 2940 2976 888 433 455 3475 1902 1573 1553 605 948 

Τοπολόβγκραντ 9600 4774 4826 1179 575 604 5065 2851 2214 3356 1348 2008 

Χαρμανλή 24786 12537 12249 4248 2220 2028 14607 8013 6594 5931 2304 3627 

Χάσκοβο 85460 40774 44686 13582 6941 6641 50503 26070 24433 21375 7763 13612 

 

Ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας στην επαρχία Χάσκοβο αντιπροσωπεύει το 3,14% 
του ίδιου πληθυσμού για τη Βουλγαρία και το 15,57% του πληθυσμού της Νότιας 
Κεντρικής Περιφέρειας Σχεδιασμού. Ο μεγαλύτερος αριθμός ατόμων σε ηλικία 
εργασίας είναι συγκεντρωμένος στο περιφερειακό κέντρο και στους μεγαλύτερους 
δήμους - Ντιμιτρόβγκραντ, Χάρμανλι και Σβίλενγκραντ. 

Η μηχανική αύξηση του πληθυσμού στην επαρχία Χάσκοβο είναι αρνητική και 
ακολουθεί τις τάσεις σε εθνικό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα δεν καλύπτει τις τάσεις για 
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τη Νότιο Κεντρική Σχεδιαστική Περιφέρεια, όπου η μηχανική αύξηση πληθυσμού είναι 
θετική, και παρουσιάζεται στον πίνακα παρακάτω: 

Πίνακας 3.8: Μηχανική αύξηση πληθυσμού κατά φύλο το 2019 στην περιοχή Χάσκοβο 

(Αριθμός) 

Στατιστικά πεδία 

Στατιστικά πεδία 

Περιοχές 

Κατοικημένη έξωση Μηχανική ανάπτυξη 

общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени 

Βουλγαρία 166108 77595 88513 168120 79047 89073 -2012 -1452 -560 

Νότια κεντρική 35924 16769 19155 30729 14343 16386 5195 2426 2769 

Χάσκοβο 5942 2924 3018 6804 3304 3500 -862 -380 -482 

 

Εργατικό δυναμικό, απασχόληση και ανεργία 

Το εργατικό δυναμικό, η απασχόληση και η ανεργία στην επαρχία Χάσκοβο 
παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. 

Πίνακας 3.9: Πρόσωπα που απασχολούνται με νομική σχέση εργασίας ή υπηρεσίας το 2019 κατά 
οικονομικές δραστηριότητες στην περιοχή Χάσκοβο 

Οικονομικές δραστηριότητες Βουλγαρία 
Νότια 

κεντρική 
Περιφέρεια 
Χάσκοβο 

Σύνολο 2322561 401342 52870 

γεωργία, δασοκομία και αλιεία 69726 13405 2895 

μεταλλευτική βιομηχανία 19137 3232 37 

μεταποιητική βιομηχανία 505119 133910 15354 

παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και αερίων 
καυσίμων 

29834 3836 641 

παροχή νερού; υπηρεσίες αποχέτευσης, διαχείριση απορριμμάτων και 
αποκατάσταση 

36955 6494 1415 

Κατασκευή 135264 21048 2205 

εμπορικές συναλλαγές; επισκευή αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών 379575 58142 8947 

μεταφορά, αποθήκευση και αλληλογραφία 149934 24123 3772 

ξενοδοχεία και εστιατόρια 122458 19585 2412 

δημιουργία και διανομή πληροφοριών και δημιουργικών προϊόντων· 
τηλεπικοινωνιών 

102249 5927 401 

οικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 56872 3271 528 

κτηματομεσιτικές εργασίες 23971 3060 236 

επαγγελματικές δραστηριότητες και έρευνα 82840 7566 660 

διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 116941 12370 1283 

κυβέρνηση 112322 17594 2781 

Εκπαίδευση 162757 30923 4288 

ανθρώπινη υγεία και κοινωνική εργασία 140448 25713 3123 

Πολιτισμός, αθλητισμός και ψυχαγωγία 36989 5875 1317 

άλλες δραστηριότητες 39170 5268 575 

 

Το μεγαλύτερο μερίδιο των απασχολουμένων στη μεταποιητική βιομηχανία είναι μια 
τάση που παρατηρείται τόσο σε επίπεδο περιφέρειας (29,04%), περιφερειακά 
(33,37%) και σε εθνικό επίπεδο (21,75%). Στη συνέχεια στην επαρχία Χάσκοβο είναι 



«Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «EURO bio REGION MARITZA EVROS (ακρωνύμιο: EU 2 BIO)», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», σύμφωνα με τη Συμφωνία BFP Αρ. B6 .3α.02 /13.01.2021. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από τους εθνικούς 

πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Το περιεχόμενο του εγγράφου είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδέσμου «Επιχειρηματικό 
Κέντρο-Μαρίτσα» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, του Κυβερνώντος Οργάνου και της Κοινής 

Γραμματείας. 

το μερίδιο των απασχολουμένων στη δραστηριότητα «Εμπόριο. επισκευή 
αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών» με 16,92%, δραστηριότητα «Εκπαίδευση» με 8,11%, 
δραστηριότητα «Μεταφορές, αποθήκευση και ταχυδρομείο» με 7,13%, δραστηριότητα 
«Ανθρώπινη φροντίδα υγείας και κοινωνική εργασία» με 5,90%. Η δραστηριότητα 
«Γεωργία, δασοκομία και αλιεία» βρίσκεται στην έκτη θέση ως προς το μερίδιο 
των εργαζομένων με 5,48%. 

Η κατανομή του μέσου ετήσιου μισθού των μισθωτών ανά εργασιακή και υπηρεσιακή 
έννομη σχέση ανά οικονομικές δραστηριότητες για το 2019 φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα: 

Πίνακας 3.10: Μέσος ετήσιος μισθός εργαζομένων σε νομική σχέση εργασίας και υπηρεσίας το 
2019 κατά οικονομικές δραστηριότητες στην περιοχή του Χάσκοβο 

Οικονομικές δραστηριότητες 
Βουλγαρία 

Νότια 
Κεντρική 

Περιφέρεια 

Περιφέρεια 
Χάσκοβο 

Σύνολο 15209 12190 10566 

γεωργία, δασοκομία και αλιεία 11553 10009 9570 

μεταλλευτική βιομηχανία 20798 17692 6115 

μεταποιητική βιομηχανία 13512 12861 11228 

παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και 
αερίων καυσίμων 

24513 22171 18120 

παροχή νερού; υπηρεσίες αποχέτευσης, διαχείριση 
απορριμμάτων και αποκατάσταση 

12497 9985 8962 

Κατασκευή 12236 10014 8102 

εμπορικές συναλλαγές; επισκευή αυτοκινήτων και 
μοτοσυκλετών 

13559 9540 8238 

μεταφορά, αποθήκευση και αλληλογραφία 13401 8939 8145 

ξενοδοχεία και εστιατόρια 9075 7961 7275 

δημιουργία και διανομή πληροφοριών και δημιουργικών 
προϊόντων· τηλεπικοινωνιών 

37016 29006 24522 

οικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 25129 15095 12664 

κτηματομεσιτικές εργασίες 14355 11493 11704 

επαγγελματικές δραστηριότητες και έρευνα 21764 12865 9186 

διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 12052 8887 7640 

κυβέρνηση 17154 14001 13247 

Εκπαίδευση 15393 15227 14835 

ανθρώπινη υγεία και κοινωνική εργασία 15347 15584 13035 

Πολιτισμός, αθλητισμός και ψυχαγωγία 13105 10847 9737 

άλλες δραστηριότητες 10197 8801 7881 

 

Στην περιοχή Χάσκοβο, ο μέσος ετήσιος μισθός είναι ο υψηλότερος στη 
δραστηριότητα "Δημιουργία και διανομή πληροφοριών και δημιουργικών προϊόντων. 
τηλεπικοινωνίες», που είναι και η τάση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, 
ακολουθούμενη από τη δραστηριότητα «Παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής και 
θερμικής ενέργειας και αερίων καυσίμων», «Εκπαίδευση», «Κρατική διοίκηση», 
«Ανθρώπινη υγειονομική περίθαλψη και κοινωνική εργασία» . Η δραστηριότητα 
«Οικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες» κατέχει την έκτη θέση ως προς τον 
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μέσο ετήσιο μισθό στην περιφέρεια, ενώ σε εθνικό επίπεδο τη δεύτερη. Η 
δραστηριότητα «Γεωργία, δασοκομία και αλιεία» κατατάσσεται στη 10η θέση ως 
προς τον μέσο ετήσιο μισθό στην περιφέρεια. 

Το επίπεδο ανεργίας στην περιοχή του Χάσκοβο παρουσιάζεται στον παρακάτω 
πίνακα. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι στις 
31.12.2019 σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της ΕΣΥ και ότι αναμένεται 
υψηλότερο επίπεδο ανεργίας στις 31.12.2020 και στις 31.12.2021 ως αποτέλεσμα του 
επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19. 

Πίνακας 3.11: Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα γραφεία εργασίας και ποσοστό ανεργίας στις 
31.12.2019 στην Περιφέρεια Χάσκοβο 

Στατιστικά πεδία 

Στατιστικά πεδία 

Περιοχές  Δήμοι 

Εγγεγραμμένοι άνεργοι - αρ. Ποσοστο 
ανεργιας - % 

σύνολο από αυτούς: 

ηλικίας έως 29 ετών 
συμπεριλαμβανομένου. 

με εγγραφή 

περισσότερο από ένα 
χρόνο 

Βουλγαρία 194715 24467 44383 5,93 

Νότια κεντρική 40214 5046 7767 6,27 

Χάσκοβο 6392 758 1126 6,12 

Ντιμιτρόβγκραντ 1065 137 102 4,81 

Ivaylovgrad 458 49 139 17,23 

Λιουμπιμετς 374 26 68 9,39 

Madzharovo 81 15 11 15,14 

Μεταλλικά λουτρά 147 10 8 6,62 

Σβίλενγκραντ 683 80 65 6,33 

Simeonovgrad 497 104 243 17,11 

Σταμπόλοβο 199 17 41 8,79 

Τοπολόβγκραντ 390 35 127 9,99 

Χαρμανλή 827 101 282 8,63 

Χάσκοβο 1671 184 40 3,84 

 

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αποτελεί σημαντικό δείκτη οικονομικής 
ανάπτυξης. Το παραγόμενο ΑΕΠ στην περιοχή Χάσκοβο για το 2019 σε σύγκριση με 
αυτό της χώρας και της Νότιας Κεντρικής Περιφέρειας παρουσιάζεται στον παρακάτω 
πίνακα. 

Πίνακας 3.12: Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν για το 2019 στην περιοχή Χάσκοβο 

Στατιστική περιοχή 

Στατιστική περιοχή 

Περιοχή 

ΑΕΠ  - BG ΑΕΠ ανά άτομο - BG 

Σύνολο για τη Βουλγαρία 119772 17170 

Νότια κεντρική 16949 12034 

Περιφέρεια Χάσκοβο 2049 9036 

 



«Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «EURO bio REGION MARITZA EVROS (ακρωνύμιο: EU 2 BIO)», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», σύμφωνα με τη Συμφωνία BFP Αρ. B6 .3α.02 /13.01.2021. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από τους εθνικούς 

πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Το περιεχόμενο του εγγράφου είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδέσμου «Επιχειρηματικό 
Κέντρο-Μαρίτσα» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, του Κυβερνώντος Οργάνου και της Κοινής 

Γραμματείας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η αξία του ΑΕΠ της περιφέρειας 
Χάσκοβο για το 2019 αντιπροσωπεύει το 12,09% του ΑΕΠ της Νότιας Κεντρικής 
Περιφέρειας και το 1,71% του εθνικού ΑΕΠ. 

Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (βασικές τιμές) ισούται με το ακαθάριστο προϊόν 
(βασικές τιμές) μείον την ενδιάμεση ανάλωση (τιμές αγοραστή). Η ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία ανά οικονομικούς τομείς στην Περιφέρεια Χάσκοβο για το 2019, 
σε σύγκριση με αυτή για τη χώρα και τη Νότια Κεντρική Περιφέρεια, παρουσιάζεται 
στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 3.13: Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ανά οικονομικούς τομείς για το 2019 στην περιοχή 
Χάσκοβο 

Στατιστικά πεδία 

Στατιστικά πεδία 

Περιοχές 

Βουλγαρικό 
κρατικό 

πρότυπο - 
εκατομμύρια 

BGN 

Βουλγαρικό κρατικό πρότυπο ανά 
οικονομικούς τομείς - εκατομμύρια BGN 

γεωργικής βιομηχανίας υπηρεσίες 

Σύνολο για τη Βουλγαρία 103383 3876 25893 73614 

Νότια κεντρική 14629 805 5217 8608 

Περιφέρεια Χάσκοβο 1768 154 455 1159 

 

Το μερίδιο του τομέα των υπηρεσιών 65,55% και του κλάδου της βιομηχανίας 
25,73%, και του αγροτικού τομέα είναι 8,71%, είναι το υψηλότερο στο περιφερειακό 
BDS. Το μερίδιο των υπηρεσιών στην περιφέρεια επαναλαμβάνει το εθνικό μοντέλο 
και πρέπει να σημειωθεί ότι είναι ελαφρώς χαμηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο 
(71,21%). 

Ο βιομηχανικός τομέας (25,73%) βρίσκεται περίπου στο μέσο επίπεδο της Βουλγαρίας 
(25,05%). Το μερίδιο του αγροτικού τομέα (8,71 %) είναι πολύ υψηλότερο από τον 
μέσο όρο της χώρας (3,75 %) και της Νότιας Κεντρικής Περιφέρειας (5,50 %), για την 
οποία πρόκειται για μια παραδοσιακά σημαντική βιομηχανία. 

DMA 

Οι δαπάνες για την απόκτηση διαρκών ενσώματων περιουσιακών στοιχείων για 
οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 3.14: Κόστος για την απόκτηση διαρκών ενσώματων περιουσιακών στοιχείων το 2019 
από οικονομικές δραστηριότητες στην περιοχή Χάσκοβο 

(χιλιάδες BGN) 

Οικονομικές δραστηριότητες Περιφέρεια Βουλγαρία 
Νότια 

Κεντρική 
Περιφέρεια 
Χάσκοβο 

Σύνολο 21873680 3772751 253566 

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 1582299 221015 54817 

Μεταλλευτικές, μεταποιητικές και άλλες βιομηχανίες. παροχή νερού; 
υπηρεσίες αποχέτευσης, διαχείριση απορριμμάτων και αποκατάσταση 

6116290 1860356 71666 

Κατασκευή 1655886 240275 20378 

Εμπόριο; επισκευή αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. μεταφορά, 
αποθήκευση και αλληλογραφία· ξενοδοχεία και εστιατόρια 

5204875 771260 64980 

Δημιουργία και διανομή πληροφοριών και δημιουργικών προϊόντων. 
τηλεπικοινωνιών 

895163 34772  

Χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 413266 4730  

κτηματομεσιτικές εργασίες 2194808 286686 13509 
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Επαγγελματικές δραστηριότητες και επιστημονική έρευνα. 
διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 

1291163 109149 4058 

Κυβέρνηση; εκπαίδευση; την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική 
εργασία 

2213013 180447 13513 

Αλλες υπηρεσίες 306917 64061 4831 

 

Στην επικράτεια της επαρχίας Haskovo, το μερίδιο του κόστους για την αποκτηθείσα 
DMA είναι το υψηλότερο για τη δραστηριότητα "Εξόρυξη, μεταποίηση και άλλη 
βιομηχανία. παροχή νερού; Υπηρεσίες αποχέτευσης, διαχείριση και ανάκτηση 
αποβλήτων» (28,26%), ακολουθούμενη από τη δραστηριότητα «Εμπόριο; επισκευή 
αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. μεταφορά, αποθήκευση και αλληλογραφία· 
ξενοδοχειακής βιομηχανίας και εστίασης» (25,62%), και στην τρίτη θέση βρίσκεται 
το μερίδιο δαπανών για την αποκτηθείσα ΔΜΑ για τη δραστηριότητα «Γεωργία, 
δασοκομία και αλιεία» (21,62%). 

Πίνακας 3.15: Αποκτήθηκαν διαρκή ενσώματα περιουσιακά στοιχεία το 2019 κατά οικονομικές 
δραστηριότητες στην περιοχή του Χάσκοβο 

(Хил. левове) 

Οικονομικές δραστηριότητες Βουλγαρία 
Νότια 

Κεντρική 
Περιφέρεια 

Περιφέρεια 
Χάσκοβο 

Σύνολο 23730943 3464879 267602 

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 1519102 216034 61206 

Μεταλλευτικές, μεταποιητικές και άλλες βιομηχανίες. παροχή 
νερού; υπηρεσίες αποχέτευσης, διαχείριση απορριμμάτων και 
αποκατάσταση 

5679952 1692295 88434 

Κατασκευή 1212523 189020 19617 

Εμπόριο; επισκευή αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. μεταφορά, 
αποθήκευση και αλληλογραφία· ξενοδοχεία και εστιατόρια 

5091832 784596 56522 

Δημιουργία και διανομή πληροφοριών και δημιουργικών 
προϊόντων. τηλεπικοινωνιών 

842464 35103  

Χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 397201 4185 687 

κτηματομεσιτικές εργασίες 1893834 225485 10713 

Επαγγελματικές δραστηριότητες και επιστημονική έρευνα. 
διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 

1209015 88618 4386 

Κυβέρνηση; εκπαίδευση; την ανθρώπινη υγεία και την 
κοινωνική εργασία 

5624033   

Αλλες υπηρεσίες 260987   

 

Στην περιοχή της επαρχίας Χάσκοβο, το υψηλότερο μερίδιο των αποκτηθέντων DMA 
αφορά τη δραστηριότητα "Εξόρυξη, μεταποίηση και άλλη βιομηχανία. παροχή νερού; 
υπηρεσίες αποχέτευσης, διαχείριση απορριμμάτων και ανάκτηση» (33,05%), που 
είναι και η τάση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο - 23,93% για τη χώρα και 48,84% 
για τη Νότια Κεντρική περιοχή, αντίστοιχα. Στη δεύτερη θέση στην περιφέρεια 
βρίσκεται το μερίδιο των αποκτηθέντων DMA για τη δραστηριότητα «Γεωργία, 
δασοκομία και αλιεία» (22,87%) και σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο στην τρίτη 
θέση είναι το μερίδιο των αποκτηθέντων DMA για τη δραστηριότητα «Εμπόριο; 
επισκευή αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. μεταφορά, αποθήκευση και 
αλληλογραφία· ξενοδοχειακή και εστιατόρια» (21,12%). 
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Πίνακας 3.16: Κύριοι οικονομικοί δείκτες μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων το 2019 στην 
περιοχή Χάσκοβο 

Στατιστικά 
πεδία Περιοχές 
Στατιστικά 
πεδία 

Επιχειρήσεις 
–αρ. 

Μισθωτοί - 
αρ. 

Καθαρά 
έσοδα από 
πωλήσεις - 

χιλιάδες BGN 

Πάγια 
ενσώματα 

πάγια στοιχεία 
- χιλιάδες BGN 

Κερδοφορία 
πωλήσεων - % 

Λειτουργική 
κερδοφορία - % 

Βουλγαρία 419681 2210488 311656934 137713692 6,9 106,8 

Νότια κεντρική 73927 379409 40758823 19590954 7,2 107,1 

Χάσκοβο 12080 48763 4245694 1592877 7,0 106,9 

 

Λιανικές πωλήσεις 

Πίνακας 3.17: Καταστήματα για λιανικές πωλήσεις από 31.12.2019 στην περιοχή Χάσκοβο 

Στατιστικά πεδία 
Στατιστικά πεδία 
Περιοχές 

 Σύνολο τροφίμων, ποτών και 
προϊόντων καπνού 

Μη διατροφικά 
είδη 

Βουλγαρία 122035 45455 76580 

Νότια κεντρική 24884 9895 14989 

Χάσκοβο 4263 1643 2620 

 

Διαμονή και ξενοδοχεία 

Πίνακας 3.18: Χώροι διαμονής το 2019 στην περιοχή Χάσκοβο 

Στατιστικά πεδία 

Στατιστικά πεδία 

Περιοχές 

Δήμοι 

Χώροι 
διαμονής 

- αρ. 

Κρεβάτια 
- αρ. 

Κρεβάτια 
ημέρας - 

αρ. 

Δωμάτια 
- αρ 

Πραγματοποιημένες 
νύχτες -αρ 

Άτομα που 
διανυκτερεύουν 

-αρ 

Έσοδα από 
διανυκτερεύσεις 

- BGN. 

Βουλγαρία 3664 341506 69254061 148464 27154791 8187634 1521865800 

Νότια κεντρική 716 32380 9684834 15773 2783540 1266505 133134803 

Χάσκοβο 36 1613 555937 917 158501 78029 7226201 

Ντιμιτρόβγκραντ 3 102 36610 70 18111 4236 497425 

Ivaylovgrad 3 71 25384 30 5737 3424 108630 

Λιουμπιμετς 2 59 21535 35 .. .. .. 

Madzharovo 1 49 16415 25 .. .. .. 

Μεταλλικά λουτρά 7 371 123566 177 35184 11512 1159355 

Σβίλενγκραντ 6 382 135614 240 44824 28703 3048555 

Simeonovgrad - - - - - - - 

Σταμπόλοβο 1 52 12740 18 .. .. .. 

Τοπολόβγκραντ 1 40 8560 20 .. .. .. 

Χαρμανλή 3 138 48128 70 12809 7169 377384 

Χάσκοβο 9 349 127385 232 38984 20657 1938929 

 

Πίνακας 3.19: Ξενοδοχεία το 2019 στην περιοχή Χάσκοβο 

Στατιστικά πεδία 

Στατιστικά πεδία 

Ξενοδοχεία 
-αρ 

Κρεβάτια 
-αρ 

Ξυπνητήρια 
-αρ 

Δωμάτια 
-αρ 

Πραγματοποιημένες 
νύχτες -αρ 

Άτομα που 
διανυκτερεύουν 

-αρ 

Έσοδα από 
διανυκτερεύσεις 

- BGN 
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Περιοχές 

Δήμοι 

Βουλγαρία 2166 288027 59241019 127052 24922811 7475390 1465566965 

Νότια κεντρική 397 24265 7479274 12444 2463980 1118648 125103397 

Χάσκοβο 35 1579 554883 907 158448 78009 7225564 

Ντιμιτρόβγκραντ 3 102 36610 70 18111 4236 497425 

Ivaylovgrad 3 71 25384 30 5737 3424 108630 

Λιουμπιμετς 2 59 21535 35 .. .. .. 

Madzharovo 1 49 16415 25 .. .. .. 

Μεταλλικά λουτρά 6 337 122512 167 35131 11492 1158718 

Σβίλενγκραντ 6 382 135614 240 44824 28703 3048555 

Simeonovgrad - - - - - - - 

Σταμπόλοβο 1 52 12740 18 .. .. .. 

Τοπολόβγκραντ 1 40 8560 20 .. .. .. 

Χαρμανλή 3 138 48128 70 12809 7169 377384 

Χάσκοβο 9 349 127385 232 38984 20657 1938929 

 

Απόβλητα 

Υπάρχουν 2 χωματερές αστικών απορριμμάτων στην περιοχή του Χάσκοβο. Το 
μερίδιο του πληθυσμού που εξυπηρετείται από οργανωμένα συστήματα αποκομιδής 
απορριμμάτων είναι 100%. Τα συλλεχθέντα οικιακά απορρίμματα από τους 
εξυπηρετούμενους οικισμούς το 2018 ήταν 72.105 τόνοι. 314 κιλά είναι τα 
συλλεχθέντα οικιακά απορρίμματα ανά άτομο του πληθυσμού που εξυπηρετήθηκε το 
2018. 

Εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας 

Το ποσοστό του πληθυσμού που συνδέεται με δημόσια ύδρευση στην επικράτεια της 
Περιφέρειας Χάσκοβο είναι 99,5, σε σύγκριση με τον εθνικό μέσο όρο 99,4. Το 
ποσοστό του πληθυσμού στο καθεστώς ύδρευσης είναι 3,7, σε σύγκριση με τον εθνικό 
μέσο όρο 6,0 και τον μέσο όρο της Νότιας Κεντρικής Περιφέρειας 1,4. Ο πληθυσμός 
που συνδέεται με δημόσια αποχέτευση στην επικράτεια της επαρχίας Χάσκοβο είναι 
72,6%, έναντι 76,4% για τη χώρα και 74,4 για τη Νότια Κεντρική Περιφέρεια. Ο 
πληθυσμός που συνδέεται με εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή του 
Χάσκοβο είναι 53,5%, συμπεριλαμβανομένου. τουλάχιστον δευτερογενής θεραπεία., 
με εθνικό μέσο όρο 64,6% και μέσο όρο για τη Νότια Κεντρική περιοχή 55,7%. Ο 
πληθυσμός που συνδέεται με δημόσια λύματα χωρίς καθαρισμό στην επικράτεια της 
Περιφέρειας Χάσκοβο είναι 19,1%, σε σύγκριση με τον εθνικό μέσο όρο 11,8% και τον 
μέσο όρο της Νότιας Κεντρικής Περιφέρειας 18,7%. 

Γεωργία 

Στην περιοχή της επαρχίας Χάσκοβο, τα εδάφη και οι αγρο-κλιματικές συνθήκες είναι 
ευνοϊκές για την ανάπτυξη της γεωργίας, γι' αυτό και είναι ένας από τους 
παραδοσιακούς κλάδους της περιοχής. Ως εκ τούτου, η γεωργία δημιουργεί 
απασχόληση για μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Οι δήμοι της περιφέρειας για τους 
οποίους η γεωργία είναι η κυρίαρχη βιομηχανία είναι οι Stambolovo, Lyubimets, 
Simeonovgrad και Topolovgrad. Στην περιοχή υπάρχουν εξαιρετικά ευνοϊκές 
εδαφοκλιματικές συνθήκες για την ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής. Καλλιεργείται 
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μια ποικιλία γεωργικών καλλιεργειών, όπως σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι. Από τις 
τεχνικές καλλιέργειες, οι πιο ευρέως καλλιεργούμενες είναι ο ηλίανθος, το βαμβάκι 
και ο καπνός. Στην περιοχή Χάσκοβο, υπάρχουν εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για 
την καλλιέργεια συστοιχιών πολυετών καλλιεργειών - φράουλες, σμέουρα, βύσσινα, 
κεράσια, βερίκοκα, ροδάκινα και άλλα. Η περιοχή έχει δυνατότητες ανάπτυξης του 
αμπελουργικού τομέα. Παραδοσιακά, εδώ καλλιεργούνται αμπελώνες, οι πιο 
γνωστές από τις οποίες είναι οι καλές ποικιλίες «Merlot», «Cabernet Sauvignon», 
«Pamid» και «Bolgar». Τα πολλά κέντρα κρασιού στην επικράτεια της συνοικίας 
προσελκύουν υποστηρικτές του λεγόμενου «οινοτουρισμού». 

Ο υποτομέας της κτηνοτροφίας αναπτύσσεται αποκλειστικά συγκεντρωμένος στον 
ιδιωτικό τομέα. Εκτρέφονται κυρίως αγελάδες, πρόβατα, κατσίκες και χοίροι. Τα 
τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση σε φάρμες εκτροφής πάπιων κ.λπ. 

Εκτροφή φυτών 

Όπως υποδεικνύεται στον Πίνακα 3.1 παραπάνω, η γεωργική γη στο έδαφος της 
Περιφέρειας Χάσκοβο είναι 3.366.299 δεκάρια και η δασική γη - 1.800.699 δεκάρια. 

Οι κύριοι δείκτες περιοχής για την περιφέρεια για το 2019 παρουσιάζονται στους 
παρακάτω πίνακες με βάση στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας, Τμήμα 
Αγροστατιστικής: 

Πίνακας 3.20: Γεωργική έκταση ανά τύπο για το 2019 στην περιοχή Χάσκοβο 

(εκτάρια) 

Συνολική καλλιεργήσιμη γη 
Πολυετή 

φυτά 

Μόνιμα χορτολιβαδικές 
εκτάσεις και λιβάδια – 

περιβόλια 
Άλλες κατηγορίες γης 

234820 137590 12536 75929 8765 

 

Η καλλιεργήσιμη γη στην επαρχία Χάσκοβο αντιπροσωπεύει σχεδόν το 60% της 
συνολικής γεωργικής γης. 

 

Πίνακας 3.21: Γεωργική έκταση για το 2019 ανά ομάδες καλλιεργειών στην περιοχή Χάσκοβο 

(εκτάρια) 

Καλλιέργειες δημητριακών (συμπεριλαμβανομένων των 
ζωοτροφών) 

60234 

Ελαιώδης 45659 

Τεχνικά βιομηχανική 4892 

Λαχανικά και λουλούδια 9071 

Λιβάδια και ετήσια ζωοτροφές (χωρίς καλαμπόκι) 9376 

Ugari 8357 

Αρόσιμη γη 137589 

Οικογενειακοί κήποι 102 

Μόνιμα χορτολιβαδικές εκτάσεις και λιβάδια – περιβόλια 75929 

Πολυετή φυτά 12536 

Χρησιμοποιείται γεωργική έκταση 226157 

Αγροτική έκταση 234820 
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Από την καλλιεργήσιμη γη, το μεγαλύτερο μερίδιο στην επαρχία καταλαμβάνει η 
έκταση με σιτηρά (συμπεριλαμβανομένων των ζωοτροφών) - 43,78%. Από τη 
συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση, το μεγαλύτερο μερίδιο στην επαρχία 
είναι οι μόνιμα χορτολιβαδικές εκτάσεις και τα λιβάδια - περιβόλια - 33,57%. Η 
κατανομή το 2020 είναι παρόμοια, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 3.22: Έκταση γεωργικής χρήσης για το 2020 ανά ομάδες καλλιεργειών στην περιοχή 
Χάσκοβο 

(εκτάρια 

Καλλιέργειες δημητριακών (συμπεριλαμβανομένων των 
ζωοτροφών) 

61 038 

Ελαιώδης 47 179 

Τεχνικά βιομηχανική 4 484 

Λαχανικά και θερμοκήπια 6 216 

Λιβάδια και ετήσια ζωοτροφές (χωρίς καλαμπόκι) 10 394 

Ugari 8 254 

Αρόσιμη γη 137 564 

Οικογενειακοί κήποι 102 

Μόνιμα χορτολιβαδικές εκτάσεις και λιβάδια – περιβόλια 77 138 

Πολυετή φυτά 13 145 

Χρησιμοποιείται γεωργική έκταση 227 949 

Αγροτική έκταση 236 611 

 

Η κατανομή της έκτασης για γεωργική γη ανά δήμους παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 3.23: 

Δήμος Αριθμός 
οικοπέδων 

Έκταση γεωργικής γης 
(dka) 

Καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις (dka) 

Ζητούμενες περιοχές 
Ολοκληρωμένο 

σύστημα διαχείρισης 
και ελέγχου (ΟΣΔΕ) 

Ντιμιτρόβγκραντ 27 399701 350564 285328 

Ivaylovgrad 50 278 309 129 790 71805,1 

Ένα αγαπημένο 10 182338 159179 106511,2 

Madzharovo 19 68 019 38 623 29411,8 

Μεταλλικά 
λουτρά 

11 169110 53792 48525,4 

Σβίλενγκραντ 24 444 037 329 302 255005,1 

Simeonovgrad 9 139015 75763 40935,6 

Σταμπόλοβο 24 181 367 140 634 42871,5 

Τοπολόβγκραντ 21 410645 327050 159470,8 

Χαρμανλή 24 401139 326887 288440,2 

Χάσκοβο 36 450 514 346 694 475488,4 

Σύνολο 255 3124194 2278278 1803793,1 

 

Κτηνοτροφία 

Τα ζώα που είναι εγγεγραμμένα στην επικράτεια της περιοχής του Χάσκοβο ανά είδος 
κατά το οικονομικό έτος 2020/21 είναι δημόσια στην Πύλη Ανοικτών Δεδομένων 



«Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «EURO bio REGION MARITZA EVROS (ακρωνύμιο: EU 2 BIO)», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», σύμφωνα με τη Συμφωνία BFP Αρ. B6 .3α.02 /13.01.2021. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από τους εθνικούς 

πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Το περιεχόμενο του εγγράφου είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδέσμου «Επιχειρηματικό 
Κέντρο-Μαρίτσα» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, του Κυβερνώντος Οργάνου και της Κοινής 

Γραμματείας. 

(https://data.egov.bg/data/resourceView/c090c897-3cb3-4b0b-a493-
753a4a4279c4) και φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Από τα παρουσιαζόμενα 
στοιχεία φαίνεται ότι κατά το οικονομικό έτος 2020/21 στην επικράτεια της επαρχίας 
Χάσκοβο, ο μεγαλύτερος αριθμός εκτρεφόμενων πτηνών είναι 1.111.936 (3,74% του 
αριθμού των εκτρεφόμενων πτηνών στη χώρα), εκ των οποίων ο μεγαλύτερος 
αριθμός είναι εκτρεφόμενες πάπιες - 637.355 (26,74% του αριθμού των εκτρεφόμενων 
παπιών στη χώρα), κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής - 356.235 (1, 89% των αριθμός 
εκτρεφόμενων κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής στη χώρα), ωοτόκες όρνιθες – 
114.872 (1,56% του αριθμού των εκτρεφόμενων ορνίθων στη χώρα). Ακολουθεί ο 
αριθμός των εκτρεφόμενων ψαριών ή υλικού εκτροφής - 232.000 (4,15% του αριθμού 
των εκτρεφόμενων ψαριών ή υλικού εκτροφής στη χώρα). πρόβατα – 70.004 (7,09% 
του αριθμού των προβάτων που εκτρέφονται στη χώρα). βοοειδή και βουβάλια – 
44.507 (8,33% του αριθμού των βοοειδών και βουβαλιών που εκτρέφονται στη χώρα), 
εκ των οποίων ο μεγαλύτερος αριθμός είναι αγελάδες με βόειο κρέας – 16.558 (11,61% 
του αριθμού των βοοειδών που εκτρέφονται στη χώρα) και αγελάδες 
γαλακτοπαραγωγής – 12.252 (6,35% του αριθμού των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής 
στη χώρα). αποικίες μελισσών – 25.178 (3,57% του αριθμού των αποικιών μελισσών 
στη χώρα). κατσίκες – 14.847 (9,49% του αριθμού των αιγών που εκτρέφονται στη 
χώρα). 

Πίνακας 3.24: Ζώα που έχουν καταγραφεί στην επικράτεια της περιοχής του Χάσκοβο ανά είδος 
κατά το οικονομικό έτος 2020/21 

Ζώα ανά είδος Περιφέρεια 
Χάσκοβο 
(αριθμός) 

Σύνολο χώρας 
(Αριθμός) 

Βοοειδή και βουβάλια 44507 534119 

Μόσχοι και μοσχάρια έως 1 έτους. 6917 93557 

Μόσχοι και μοσχάρια άνω του 1 έτους και κάτω 
των 2 ετών για πάχυνση 

4043 40503 

Μόσχοι και μόσχοι άνω του 1 έτους για 
αναπαραγωγή και έγκυες δαμαλίδες 

1596 32165 

Γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες 12252 192921 

Βόειο κρέας αγελάδες 16558 142583 

Βούβαλοι 1472 14652 

Έγκυος Μαλακίνης - 104 

Πρόβατο - στρατηγός 70004 987488 

Πρόβατα - γαλακτοκομικά 59441 797600 

Πρόβατο κρέας 4806 103579 

Πρόβατα - άλλα 742 19818 

Κατσίκες - στρατηγός 14847 156443 

Κατσίκες – μάνες 14078 143994 

Κατσίκες - άλλες 816 12488 

Γουρούνια - στρατηγός 589 552975 

Γουρούνια - μητέρες 351 61262 

Γουρουνάκια κάτω των 45 ημερών - 81197 

Γουρούνια - άλλοι 238 410503 

Πουλιά - στρατηγός 1111936 29716611 

όρνιθες ωοπαραγωγής 114872 7345501 

https://data.egov.bg/data/resourceView/c090c897-3cb3-4b0b-a493-753a4a4279c4
https://data.egov.bg/data/resourceView/c090c897-3cb3-4b0b-a493-753a4a4279c4


«Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «EURO bio REGION MARITZA EVROS (ακρωνύμιο: EU 2 BIO)», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», σύμφωνα με τη Συμφωνία BFP Αρ. B6 .3α.02 /13.01.2021. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από τους εθνικούς 

πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Το περιεχόμενο του εγγράφου είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδέσμου «Επιχειρηματικό 
Κέντρο-Μαρίτσα» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, του Κυβερνώντος Οργάνου και της Κοινής 

Γραμματείας. 

Κοτόπουλο κρεατοπαραγωγής 356235 18807258 

γαλοπούλες 1105 36435 

Χήνες - 285 

Πάπιες 637355 2383142 

ορτύκια 2760 124936 

Στρουθοκάμηλοι - 144 

Πουλιά - άλλα 4 984881 

Κουνέλια - στρατηγός 650 19489 

Κουνέλια – μαμάδες 571 14237 

Αλογα 191 15375 

Οικογένειες μελισσών 25178 706154 

Ψάρια ή υλικό εκτροφής 232000 5589154 

Bubi - κουτιά με σπόρους κολοκύθας - 50 

σκουλήκια Καλιφόρνια 2490 57969 

Οι υπολοιποι - 2518065 

 

Πίνακας 3.25: Βιομηχανική παραγωγή κόκκινου κρέατος για το 2019 για την περιοχή Χάσκοβο 

(τόνοι) 

Σύνολο 

2582 

 

Πίνακας 3.26: Συλλέγεται και μεταποιημένο γάλα για το 2019 στην Περιφέρεια Χάσκοβο 

(χίλια λίτρα) 

Σύνολο  αγελάδας  πρόβατο   κατσίκαi   Άλλο 

33235 31363 855   

 

Πίνακας 3.27: Παραγωγή βασικών γαλακτοκομικών προϊόντων το 2019 στην περιοχή Χάσκοβο 

 

 

Αγρότες 

Οι αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στην επικράτεια της Περιφέρειας Χάσκοβο κατά 
το οικονομικό έτος 2020/21 είναι δημόσιοι στην Πύλη Ανοικτών Δεδομένων 
(https://data.egov.bg/data/resourceView/38fe61dc-1039-4993-b0dd-
1189b036c300) και εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. Από τα παρουσιαζόμενα 
στοιχεία φαίνεται ότι το μερίδιο των εγγεγραμμένων αγροτών στην επικράτεια της 
Περιφέρειας Χάσκοβο είναι 6,43% του συνολικού αριθμού εγγεγραμμένων αγροτών 
στην επικράτεια της χώρας και 22,95% του συνολικού αριθμού εγγεγραμμένων 
αγροτών στην επικράτεια της Νότια Κεντρική περιοχή. Είναι σημαντικό να σημειωθεί 

Φρέσκο 
γάλα - 

χιλιάδες 
λίτρα 

Γιαούρτι - 
τόνοι 

Λίπος 
γάλακτος 

- τόνοι 

Λευκό τυρί 
άλμης - τόνοι 

Τυρί - 
τόνοι 

1307 14584  5753 4384 

https://data.egov.bg/data/resourceView/38fe61dc-1039-4993-b0dd-1189b036c300
https://data.egov.bg/data/resourceView/38fe61dc-1039-4993-b0dd-1189b036c300


«Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «EURO bio REGION MARITZA EVROS (ακρωνύμιο: EU 2 BIO)», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», σύμφωνα με τη Συμφωνία BFP Αρ. B6 .3α.02 /13.01.2021. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από τους εθνικούς 

πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Το περιεχόμενο του εγγράφου είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδέσμου «Επιχειρηματικό 
Κέντρο-Μαρίτσα» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, του Κυβερνώντος Οργάνου και της Κοινής 

Γραμματείας. 

ότι σύμφωνα με αυτόν τον δείκτη η περιφέρεια Χάσκοβο κατατάσσεται δεύτερη στη 
χώρα μετά την Περιφέρεια Πλόβντιβ (7419 αγρότες). 

Οι αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στην επικράτεια της Περιφέρειας Χάσκοβο για 
το οικονομικό έτος 2020/21 είναι 4.948 ή 22,95% του συνολικού αριθμού αγροτών 
στη Νότια Κεντρική Περιφέρεια και 6,43% του συνολικού αριθμού αγροτών στη χώρα. 
Σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2019/20, ο αριθμός των ΑΖ στην περιφέρεια 
μειώθηκε κατά 7,81%, με το οικονομικό έτος 2018/19, ο αριθμός των ΑΖ στην 
περιφέρεια μειώθηκε κατά 9,25%, και με το οικονομικό έτος 2017/18, μειώθηκε κατά 
3,49%. Αυτή η τάση μείωσης του αριθμού των HC παρατηρείται τόσο σε περιφερειακό 
όσο και σε εθνικό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα, κατά τα αναφερόμενα έτη, η περιφέρεια 
Haskovo διατηρεί το μερίδιό της σε HC σε σχέση με τον αριθμό τους στη χώρα και στη 
Νότια Κεντρική Περιφέρεια . Οι λόγοι για αυτό σχετίζονται με την εξυγίανση της 
γεωργίας, σε βάρος των μικρών αγροκτημάτων. Αυτή η τάση ξεκίνησε ήδη από το 
2007, όταν ο συνολικός αριθμός των ZS στη χώρα ήταν 493.133, και μειώθηκε σχεδόν 
κατά 60% το 2016, όταν ο αριθμός ZS στη χώρα ελληνική 201 014. Έκτοτε, αυτή η 
τάση συνεχίστηκε, αν και με βραδύτερο ρυθμό. 

Πίνακας 3.28: Εγγεγραμμένοι αγρότες στην επικράτεια της Περιφέρειας Χάσκοβο για το 
οικονομικό έτος 2020/21, το οικονομικό έτος 2019/20, το οικονομικό έτος 2018/19 και το 
οικονομικό έτος 2017/18 

Στατιστική περιοχή 

Στατιστική περιοχή 

Περιοχή 

Αριθμός 
αγροτών 
2020/21 

Αριθμός 
αγροτών 
2019/20 

Αριθμός 
αγροτών 
2018/19 

Αριθμός 
αγροτών 
2017/18 

Βουλγαρία 76965 80905 88161 93 023 

Νότια κεντρική 21559 23487 27677 29096 

Περιφέρεια Χάσκοβο 4948 5367 5914 6 128 

 

Σύμφωνα με την Έκθεση της ODZ Haskovo, η κατανομή των εγγεγραμμένων και 
επανεγγεγραμμένων αγροτών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διατάγματος αριθ. 3 
της 29.01.1999. ανάλογα με το μέγεθος των περιοχών που έχουν υποστεί θεραπεία 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Από τα στοιχεία που παρουσιάζονται, είναι 
ξεκάθαρο ότι οι ΠΑ με μικρότερες εκτάσεις μειώνονται, οι περισσότερες είναι αυτές 
με συνολική έκταση από 1 έως 10 εκτάρια. 

Επαγγελματικό 
έτος 

Αριθμός 
εγγεγραμμένων 
ΑΖ με συνολική 

έκταση 
μικρότερη από 
0,1 εκτάρια. 

Αριθμός 
εγγεγραμμένων 
ΑΖ με συνολική 
έκταση 0,1 έως 

1 εκτάριο. 

Αριθμός 
εγγεγραμμένων 
ΑΖ με συνολική 
έκταση από 1 

έως 10 
εκτάρια. 

Αριθμός 
εγγεγραμμένων 
ΑΖ με συνολική 
έκταση από 10 

έως 50 
εκτάρια. 

Αριθμός 
εγγεγραμμένων 
ΑΖ με συνολική 

έκταση άνω 
των 50 

εκταρίων. 

2016/2017 246 726 2 006 920 577 

2017/2018 249 656 1 889 1 040 612 

2018/2019 243 512 1797 1 193 662 

2019/2020 235 561 1 659 1 219 675 

2020/2021 196 589 1 581 1 218 715 

 

 

 



«Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «EURO bio REGION MARITZA EVROS (ακρωνύμιο: EU 2 BIO)», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», σύμφωνα με τη Συμφωνία BFP Αρ. B6 .3α.02 /13.01.2021. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από τους εθνικούς 

πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Το περιεχόμενο του εγγράφου είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδέσμου «Επιχειρηματικό 
Κέντρο-Μαρίτσα» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, του Κυβερνώντος Οργάνου και της Κοινής 

Γραμματείας. 

Αρδευτικοί Σύλλογοι 

Υπάρχουν 5 αρδευτικοί σύλλογοι εγγεγραμμένοι στην επικράτεια της επαρχίας 
Χάσκοβο για το οικονομικό έτος 2020/21. Είναι δημόσιοι στην Πύλη Ανοικτών 
Δεδομένων (https://data.egov.bg/data/resourceView/38fe61dc-1039-4993-b0dd-
1189b036c300) και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 3.29: Εγγεγραμμένοι αρδευτικοί σύλλογοι στην επικράτεια της Περιφέρειας Χάσκοβο το 
οικονομικό έτος 2020/21 

Καν. 
No 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

Όνομα Χ.Θ Θέση Χ.Θ Επικράτεια 
της ένωσης 

(dka) 

Ημερομηνία 
απόφασης 
διαγραφής 

00094 03.06.2020 "Gerena-2001" reg. Χάσκοβο, 
κομμούνα. Χάσκοβο, 
χωριό Βοϊβόντοβο, 
επαρχία Χάσκοβο 

1910 - 

00093
  

03.06.2020 "Big Asenovo-
2007" 

reg. Χάσκοβο, 
κομμούνα. 

Dimitrovgrad, χωριό 
Golyamo Asenovo, 

περιοχή Dimitrovgrad 

1500 - 

00092 03.06.2020 "Μαρίτσα" reg. Χάσκοβο, 
κομμούνα. 

Dimitrovgrad, χωριό 
Radievo, περιοχή 

Dimitrovgrad 

4000 - 

00091 03.06.2020 "Υγιής" reg. Χάσκοβο, 
κομμούνα. 

Dimitrovgrad, χωριό 
Zdravets, περιοχή 

Dimitrovgrad 

2335 - 

00090 03.06.2020 "Υδαρής" reg. Χάσκοβο, 
κομμούνα. 

Dimitrovgrad, χωριό 
Voden, περιοχή 

Dimitrovgrad 

428.4 - 

 

Παραγωγοί προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων και τροφίμων με 
παραδοσιακά ιδιαίτερο χαρακτήρα 

Υπάρχουν 2 παραγωγοί προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων και τροφίμων 
παραδοσιακά ειδικής φύσης που είναι εγγεγραμμένοι στην επικράτεια της 
Περιφέρειας Χάσκοβο. Είναι δημόσιοι στην Πύλη Ανοικτών Δεδομένων 
(https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/de1936c1-268a-45c7-
9502-120965463542) και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 3.30: Εγγεγραμμένοι παραγωγοί προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων και 
τροφίμων με παραδοσιακά ειδικό χαρακτήρα στην επικράτεια της Περιφέρειας Χάσκοβο το 
επιχειρηματικό έτος 2020/21 

Είδος 
προϊόντος 

Προϊόν 

Ημερομηνία 
διαταγής 

του 
Υπουργού 

Αριθμός 
διαταγής 

του 
Υπουργού 

Έδρα και 
διεύθυνση 
διοίκησης 

ΑΦΜ του 
κατασκευαστή 

Όνομα 
κατασκευαστή 

https://data.egov.bg/data/resourceView/38fe61dc-1039-4993-b0dd-1189b036c300
https://data.egov.bg/data/resourceView/38fe61dc-1039-4993-b0dd-1189b036c300
https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/de1936c1-268a-45c7-9502-120965463542
https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/de1936c1-268a-45c7-9502-120965463542
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Υγείας και 
Πρόνοιας 

Υγείας και 
Πρόνοιας 

του νομικου 
προσωπο 

Τρόφιμα με 
παραδοσιακό 

ιδιαίτερο 
χαρακτήρα 

(HTSC) 

Λουκάνκα 
Παναγιούρσκα 

19.02.2013 РД 09-122 

reg. Χάσκοβο, 
κομμούνα. 

Dimitrovgrad, πόλη 
Dimitrovgrad, 

περιοχή 
Dimitrovgrad, οδός 
"Sava Dobroplodni" 

No. 3 

126547967 ΛΟΤΟΣ Ε.Π.Ε 

Τρόφιμα με 
παραδοσιακό 

ιδιαίτερο 
χαρακτήρα 

(HTSC) 

Φιλέτο 'Έλενα 11.07.2012 РД 09-1010 

reg. Χάσκοβο, 
κομμούνα. 

Dimitrovgrad, πόλη 
Dimitrovgrad, 

περιοχή 
Dimitrovgrad, οδός 
"Karl Marks" No. 13, 

ap. 13 

200658858 
τροφιμα ΖΙΚΑ 

ΕΟΟΔ 

Τρόφιμα με 
παραδοσιακό 

ιδιαίτερο 
χαρακτήρα 

(HTSC) 

Μοσχαρίσιο 
παστράμι 

22.08.2014 РД 09-547 

reg. Χάσκοβο, 
κομμούνα. 

Dimitrovgrad, πόλη 
Dimitrovgrad, 

περιοχή 
Dimitrovgrad, οδός 
"Karl Marks" No. 13, 

ap. 13 

200658858 
τροφιμα ΖΙΚΑ 

ΕΟΟΔ 

Τρόφιμα με 
παραδοσιακό 

ιδιαίτερο 
χαρακτήρα 

(HTSC) 

Λουκάνκα 
Παναγιούρσκα 

19.02.2013 РД 09-122 

reg. Χάσκοβο, 
κομμούνα. 

Dimitrovgrad, πόλη 
Dimitrovgrad, 

περιοχή 
Dimitrovgrad, οδός 
"Karl Marks" No. 13, 

ap. 13 

200658858 
τροφιμα ΖΙΚΑ 

ΕΟΟΔ 

Τρόφιμα με 
παραδοσιακό 

ιδιαίτερο 
χαρακτήρα 

(HTSC) 

Ρολό τραπεζιού 11.07.2012 РД 09-1008 

reg. Χάσκοβο, 
κομμούνα. 

Dimitrovgrad, πόλη 
Dimitrovgrad, 

περιοχή 
Dimitrovgrad, οδός 
"Karl Marks" No. 13, 

ap. 13 

200658858 
τροφιμα ΖΙΚΑ 

ΕΟΟΔ 

Τρόφιμα με 
παραδοσιακό 

ιδιαίτερο 
χαρακτήρα 

(HTSC) 

Καισαρική Αυχένα 
Θράκη 

11.07.2012 РД 09-1006 

reg. Χάσκοβο, 
κομμούνα. 

Dimitrovgrad, πόλη 
Dimitrovgrad, 

περιοχή 
Dimitrovgrad, οδός 

"Karl Marks" 13, 
διαμέρισμα 13 

200658858 
τροφιμα ΖΙΚΑ 

ΕΟΟΔ 

Τρόφιμα με 
παραδοσιακό 

ιδιαίτερο 
χαρακτήρα 

(HTSC) 

Καισαρική Αυχένα 
Θράκη 

11.07.2012 РД 09-1006 

reg. Χάσκοβο, 
κομμούνα. 

Dimitrovgrad, πόλη 
Dimitrovgrad, 

περιοχή 
Dimitrovgrad, οδός 
"Sava Dobroplodni" 

№3 

126547967 ΛΟΤΟΣ Ε.Π.Ε 

Τρόφιμα με 
παραδοσιακό 

ιδιαίτερο 
χαρακτήρα 

(HTSC) 

Καισαρική Αυχένα 
Θράκη 

11.07.2012 РД 09-1006 

reg. Χάσκοβο, 
κομμούνα. 

Dimitrovgrad, πόλη 
Dimitrovgrad, 

περιοχή 
Dimitrovgrad, οδός 
"Sava Dobropldni" 

№3 

126547967 ΛΟΤΟΣ Ε.Π.Ε 

Τρόφιμα με 
παραδοσιακό 

ιδιαίτερο 
χαρακτήρα 

(HTSC) 

Μοσχαρίσιο 
παστράμι 

22.08.2014 РД 09-547 

reg. Χάσκοβο, 
κομμούνα. 

Dimitrovgrad, πόλη 
Dimitrovgrad, 

περιοχή 
Dimitrovgrad, οδός 
"Sava Dobroplodni" 

№3 

126547967 ΛΟΤΟΣ Ε.Π.Ε 

Τρόφιμα με 
παραδοσιακό 

ιδιαίτερο 
χαρακτήρα 

(HTSC) 

Φιλέτο 'Έλενα 11.07.2012 РД 09-1010 

reg. Χάσκοβο, 
κομμούνα. 

Dimitrovgrad, πόλη 
Dimitrovgrad, 

περιοχή 

126547967 ΛΟΤΟΣ Ε.Π.Ε 
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Dimitrovgrad, οδός 
"Sava Dobropldni" 

№3 

Τρόφιμα με 
παραδοσιακό 

ιδιαίτερο 
χαρακτήρα 

(HTSC) 

Ρολό τραπεζιού 30.09.2015 РД 09-663 

reg. Χάσκοβο, 
κομμούνα. 

Dimitrovgrad, πόλη 
Dimitrovgrad, 

περιοχή 
Dimitrovgrad, οδός 
"Sava Dobroplodni" 

№3 

126547967 ΛΟΤΟΣ Ε.Π.Ε 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται για τις εγγεγραμμένες αναγνωρισμένες 
οργανώσεις γαλακτοπαραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, 
διεπαγγελματικές οργανώσεις για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα στη 
Δημοκρατία της Βουλγαρίας, δεν υπάρχουν τέτοιοι οργανισμοί στην επικράτεια της 
Περιφέρειας Χάσκοβο. Τα δεδομένα είναι δημόσια στην Πύλη Ανοικτών Δεδομένων 
(https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/da2a4023-acda-4a50-
a417-4eec295d92e6). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα 
πρόσωπα στην περιοχή του Χάσκοβο που να διενεργούν έλεγχο συμμόρφωσης στη 
βιολογική παραγωγή. Τα δεδομένα είναι δημόσια στην Πύλη Ανοικτών Δεδομένων 
(https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/ee1a7f2e-94b5-4d96-
a7d9-b78ed0246d0e). 

Υπάρχουν 88 εγκαταστάσεις αποθήκευσης σιτηρών στο έδαφος της Περιφέρειας 
Χάσκοβο, εκ των οποίων οι 69 είναι ενεργές (με συνολική χωρητικότητα 
αποθήκευσης 277.335 τόνων σιτηρών), οι 19 είναι ανενεργές. 

Πίνακας 3.31: Εγκαταστάσεις αποθήκευσης σιτηρών στο έδαφος της Περιφέρειας Χάσκοβο 

Καν. Αρ. του 
περιγραφόμε

νου OSZ 

Τα τρία ονόματα ή/και η 
εταιρεία του ατόμου που 

χρησιμοποιεί το 
αντικείμενο 

Τοποθεσία OSZ Περιότσι 

Συνολική 
χωρητικό

τητα 
τοποθεσία
ς (τόνοι) 

Κατάσταση 

83 ET "Shan Shaban Rafet" 
Haskovo 

χωριό Κρούσεβο Πλόβντιβ 1070 Ενεργός 

111 "Hranko Invest" Ltd., 
Svilengrad 

Πόλη Σβίλενγκραντ Χάσκοβο 0 Αδρανής 

112 "Hranko Invest" Ltd., 
Svilengrad 

Πόλη Σβίλενγκραντ Χάσκοβο 0 Αδρανής 

113 "Hranko Invest" Ltd., 
Svilengrad 

Lyubimets - μύλος Χάσκοβο 0 Αδρανής 

114 "Hranko Invest" Ltd., 
Svilengrad 

Lyubimets - μύλος Χάσκοβο 0 Αδρανής 

115 "Sakartsi Holding" AD, 
Svilengrad 

Πόλη Σβίλενγκραντ Χάσκοβο 0 Αδρανής 

115-1 "Vestan Trade" EOOD, 
Svilengrad 

Πόλη Σβίλενγκραντ Χάσκοβο 0 Αδρανής 

115-2 "Sakartsi Holding" AD, 
Svilengrad 

Πόλη Σβίλενγκραντ Χάσκοβο 2000 Ενεργός 

116 ZKPU "Zemya" χωριό Konush χωριό Konush Χάσκοβο 1200 Ενεργός 

117 "Zlatna Trakia" JSC, 
Kardzhali 

Χάσκοβο - εργοστάσιο 
γούνας 

Χάσκοβο 0 Αδρανής 

239 "Bratya Pilevi" ΕΠΕ Χωριό 
Konush 

χωριό Konush Χάσκοβο 26000 Ενεργός 

631 ZPC "Sagsie" χωριό 
Kniazhevo 

χωριό Knyazevo Χάσκοβο 1000 Ενεργός 

https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/da2a4023-acda-4a50-a417-4eec295d92e6
https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/da2a4023-acda-4a50-a417-4eec295d92e6
https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/ee1a7f2e-94b5-4d96-a7d9-b78ed0246d0e
https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/ee1a7f2e-94b5-4d96-a7d9-b78ed0246d0e
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693 «Gold Oil» ΕΠΕ Χαρμανλή την πόλη Χαρμανλί Χάσκοβο 10000 Ενεργός 

694 "Zlatno Zarno" Ltd., 
Topolovgrad 

Τοπολόβγκραντ Χάσκοβο 3000 Ενεργός 

695 "Boreni" Ltd., Χάσκοβο την πόλη Χάσκοβο Χάσκοβο 500 Ενεργός 

1173 "Αγροσφέρα" ΕΠΕ, Κάρτζαλι την πόλη Χαρμανλί Χάσκοβο 6500 Ενεργός 

1342 ET "Neval Yusei" χωριό 
Vyvodovo 

χωριό Βοϊβόντοβο Χάσκοβο 1250 Ενεργός 

1805 ET "Apostolov - Todor 
Apostolov" Svilengrad 

Πόλη Σβίλενγκραντ Χάσκοβο 0 Αδρανής 

1805-1 "Agro Dimar" EOOD, 
Svilengrad 

Πόλη Σβίλενγκραντ Χάσκοβο 400 Ενεργός 

1813 "Agromel Commerce" EOOD, 
Dimitrovgrad 

χωριό Κρούμ Χάσκοβο 0 Αδρανής 

1929 "Nikadon" ΕΠΕ Χάσκοβο την πόλη Χάσκοβο Χάσκοβο 300 Ενεργός 

1930 " Τράκια 2006 " ΕΟΟΔ, 
Φιλιππούπολη 

την πόλη Χαρμανλί Χάσκοβο 0 Αδρανής 

1930-1 "Ultramex" EOOD, Plovdiv την πόλη Χαρμανλί Χάσκοβο 7000 Ενεργός 

1931 " Τράκια 2006 " ΕΟΟΔ, 
Φιλιππούπολη 

Χάσκοβο - εργοστάσιο 
γούνας 

Χάσκοβο 0 Αδρανής 

1931-1 "Ultramex" EOOD, Plovdiv Χάσκοβο - εργοστάσιο 
γούνας 

Χάσκοβο 0 Αδρανής 

1931-2 "Ultramex" EOOD, Plovdiv Χάσκοβο - εργοστάσιο 
γούνας 

Χάσκοβο 14000 Ενεργός 

1936 "Orest" Ltd., Svilengrad Πόλη Σβίλενγκραντ Χάσκοβο 3382 Ενεργός 

1936-1 "Yuli Oil Group" EOOD, 
Plovdiv 

Πόλη Σβίλενγκραντ Χάσκοβο 618 Ενεργός 

1937 ET "Menderes - Bernan 
Mustafa" χωριό Shiroka 

Polyana 

χωριό Κόζλετς Χάσκοβο 200 Ενεργός 

1950 ZOKU "Zora" πόλη Χάσκοβο την πόλη Χάσκοβο Χάσκοβο 500 Ενεργός 

1952 "Agromix" EOOD, 
Simeonovgrad 

την πόλη 
Simeonovgrad 

Χάσκοβο 0 Αδρανής 

2007 "Dimitar Pilev" Ltd. χωριό 
Konush 

χωριό Konush Χάσκοβο 860 Ενεργός 

2110 «Βιομηχανία Άρτου» JSC 
Harmanli 

Πόλη Lyubimets Χάσκοβο 0 Αδρανής 

2110-1 «Βιομηχανία Άρτου» JSC 
Harmanli 

Πόλη Lyubimets Χάσκοβο 24000 Ενεργός 

2143 "Agrotis 2010" Ltd., 
Dimitrovgrad 

Πόλη Ντιμιτρόβγκραντ Χάσκοβο 24000 Ενεργός 

2212 " Τράκια 2006 " ΕΟΟΔ, 
Φιλιππούπολη 

Πόλη Σβίλενγκραντ Χάσκοβο 0 Αδρανής 

2212-1 "Ultramex" EOOD, Plovdiv Πόλη Σβίλενγκραντ Χάσκοβο 9700 Ενεργός 

2477 "Klas" Ltd., Svilingrad Χωριό Chernodub Χάσκοβο 6400 Ενεργός 

2651 " Stoychevi Agro - 1 " Ltd., 
Dobrich 

χωριό Σίβα Ρέκα Χάσκοβο 1000 Ενεργός 

2652 ČZP Tonyu Nikolov Tonev χωριό Ντόμπριτς Χάσκοβο 3400 Ενεργός 

2653 "Rumdo Mel" Ltd., Στάρα 
Ζαγόρα 

Χωριό Radievo Χάσκοβο 400 Ενεργός 

2655 "Agrotechnik" ΕΠΕ Χωριό 
Pchelarovo 

χωριό Pchelarovo Χάσκοβο 200 Ενεργός 

2656 «Βιρτζίνια - Ντιμίταρ 
Ντιμιτρόφ» Ε.Τ 

χωριό Stoykovo Χάσκοβο 0 Αδρανής 
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2656-1 ET "Virginia-Dimitar 
Dimitrov-Rusanka Dimitrova" 

χωριό Stoykovo Χάσκοβο 5100 Ενεργός 

2657 ΖΚΠΟΥ «Ροδόπη» χωριό 
Βγλάροβου 

το χωριό Βαγλάροβο Χάσκοβο 1600 Ενεργός 

2658 ZKPU "Edinstvo" Haskovo την πόλη Χάσκοβο Χάσκοβο 1500 Ενεργός 

2659 ZKPU "Druzhba", πόλη 
Χάσκοβο 

την πόλη Χάσκοβο Χάσκοβο 1500 Ενεργός 

2660 " Class - 95 " Ltd. Haskovo Το χωριό Τατάρεβο Χάσκοβο 0 Αδρανής 

2660-1 " Class - 95 " Ltd. Haskovo Το χωριό Τατάρεβο Χάσκοβο 3600 Ενεργός 

2661 "Griminger" ΕΠΕ Χάσκοβο χωριό Μαλεβο Χάσκοβο 1600 Ενεργός 

2661-1 «Rosagro BG» ΕΟΟΔ χωριό Μαλεβο Χάσκοβο 900 Ενεργός 

2661-2 «Agroinvest Bashovic» 
ΕΟΟΔ, Χάσκοβο 

χωριό Μαλεβο Χάσκοβο 1700 Ενεργός 

2662 "Delta Commerce" Ltd., 
Svilengrad 

Πόλη Σβίλενγκραντ Χάσκοβο 0 Αδρανής 

2997 «Vi Trade» EOOD, Plovdiv гр. Харманли Χάσκοβο 2000 Ενεργός 

3167 «ATCM Agro» ΕΟΟΔ, 
Ντόμπριτς 

χωριό Konush Χάσκοβο 1000 Ενεργός 

3204 "Δημητριακά-ΔΜ" ΕΟΟΔ, 
Ντόλνα Μητροπόλεως 

την πόλη Χαρμανλί Χάσκοβο 5000 Ενεργός 

3245 "Agro MM" Ltd., Pazardzhik πόλη Μεριχλέρι Χάσκοβο 4800 Ενεργός 

3309 «Ήρα Αγρό» ΕΟΟΔ, 
Φιλιππούπολη 

Δασικό ανοιξιάτικο 
χωριό 

Χάσκοβο 1200 Ενεργός 

3592 "Σιτάρια" JSC Haskovo την πόλη Χάσκοβο Χάσκοβο 26900 Ενεργός 

4031 Boreni OOD, Χάσκοβο Η πόλη Χάσκοβο Χάσκοβο 4000 Ενεργός 

4032 Doto Agro EOOD, χωριό 
Stamboliyski, περιοχή 

Haskovo 

χωριό Uzundzhovo Χάσκοβο 3450 Ενεργός 

4032-1 Eco Group Ltd. Χωριό 
Stamboliyski, περιοχή 

Haskovo 

χωριό Uzundzhovo Χάσκοβο 2350 Ενεργός 

4037 «Rosagro BG» ΕΟΟΔ, 
Χάσκοβο 

Χωριό Tsareva 
Polyana, δήμος 

Stambolovo 

Χάσκοβο 3000 Ενεργός 

4037-1 «Agroinvest Bashovic» 
ΕΟΟΔ, Χάσκοβο 

Χωριό Tsareva 
Polyana, δήμος 

Stambolovo 

Χάσκοβο 700 Ενεργός 

4038 «Rosagro BG» ΕΟΟΔ, 
Χάσκοβο 

Χωριό Tsareva 
Polyana, δήμος 

Stambolovo 

Χάσκοβο 540 Ενεργός 

4038-1 «Agroinvest Bashovic» 
ΕΟΟΔ, Χάσκοβο 

Χωριό Tsareva 
Polyana, δήμος 

Stambolovo 

Χάσκοβο 1690 Ενεργός 

4039 ZK "Soglasie" χωριό Dobrich χωριό Ντόμπριτς Χάσκοβο 6000 Ενεργός 

4039-1 SCS "Dobrich" χωριό Dobrich χωριό Ντόμπριτς Χάσκοβο 6100 Ενεργός 

4063 «Ρο Σι Το» ΕΟΟΔ, 
Σιμεόνοβγκραντ 

Χαρμανλή, πόλη 
Καρατόπράκα 

Χάσκοβο 5100 Ενεργός 

4063-1 «Logistik-Toncho Radev» 
ΕΟΟΔ 

Χαρμανλή, πόλη 
Καρατόπράκα 

Χάσκοβο 2600 Ενεργός 

4310 «Boyan Gyokov» Ε.Τ Χωριό Radievo Χάσκοβο 500 Ενεργός 

4311 «Ζωοτροφικό φυτό Malevo» 
ΟΟΔ 

χωριό Μαλεβο Χάσκοβο 3200 Ενεργός 

4312 «Πειραματικός σταθμός για 
τον καπνό και τη γεωργία» 

ΣΠ 

την πόλη Χάσκοβο Χάσκοβο 400 Ενεργός 
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Γραμματείας. 

4313 «Gray Georgi Andonov-
Radka Andonova» Ε.Τ 

Χωριό Garvanovo Χάσκοβο 650 Ενεργός 

4314 «Gray Georgi Andonov-
Radka Andonova» Ε.Τ 

την πόλη Χάσκοβο Χάσκοβο 2000 Ενεργός 

4315 «Gray Georgi Andonov-
Radka Andonova» Ε.Τ 

την πόλη Χάσκοβο Χάσκοβο 1200 Ενεργός 

4316 Μουσταφά Μεχμέντ 
Μαχμούντ 

χωριό Stamboliyski Χάσκοβο 4200 Ενεργός 

4316-1 Φικρέτ Μουσταφά Μεχμέτ χωριό Stamboliyski Χάσκοβο 2200 Ενεργός 

4316-2 «Agro Rai M» ΕΟΟΔ χωριό Stamboliyski Χάσκοβο 1600 Ενεργός 

4317 Γιάντσο Τέντσεφ Γιάντσεφ χωριό Σινάποβο Χάσκοβο 2000 Ενεργός 

4318 Μόνη μες» ΕΟΟΔ Πόλη Lyubimets Χάσκοβο 10000 Ενεργός 

4385 "ΒΕΜ-Βουλγαρικό 
οικολογικό γάλα" Ε.Π.Ε 

Φρούριο χωριό Χάσκοβο 250 Ενεργός 

4386 "Krivo Pole" KPTU Κρίβο χωριουδάκι Χάσκοβο 425 Ενεργός 

4387 Πλάμεν Ιβάνοφ Καμπούροφ χωριό Uzundzhovo Χάσκοβο 400 Ενεργός 

4388 «Viten-Tencho Zlatev» Ε.Τ χωριό Ντόμπριτς Χάσκοβο 4000 Ενεργός 

4389 Radomir Tilchev Zlatev Χωριό Μπροντ Χάσκοβο 500 Ενεργός 

4474 "Golden Class - Brothers 
Georgievi" Ltd 

v. Αιχμηρή πέτρα Χάσκοβο 1000 Ενεργός 

 

Στο έδαφος της Περιφέρειας Χάσκοβο λειτουργούν εκπαιδευτικά έντυπα για την 
απόκτηση της νομικής ικανότητας διαχείρισης γεωργικού και δασικού εξοπλισμού 
στην ακόλουθη κατανομή ανά κατηγορία: 

1) Δύο εκπαιδευτικά έντυπα για την Κατηγορία Tvk-M - εξειδικευμένος και ειδικός 
αυτοκινούμενος εξοπλισμός ανάκτησης (μηχανές για χωματουργικές εργασίες). Τα 
άτομα που έχουν αποκτήσει αυτήν την κατηγορία έχουν το δικαίωμα να εργαστούν 
ανεξάρτητα με όλα τα είδη μηχανημάτων για χωματουργικές εργασίες: εκσκαφείς, 
μπουλντόζες, μπουλντόζες, γκρέιντερ, ξύστρες, μπροστινοί φορτωτές, τηλεσκοπικοί 
φορτωτές, τραντέρ, όλα τα μηχανήματα οδοποιίας, ξεριζωτήρες και μηχανήματα 
συλλογής και φόρτωσης. βλάστηση, χώμα και πέτρες. 

2) Δύο εκπαιδευτικά έντυπα για την Κατηγορία Tvk-Z – εξειδικευμένα και ειδικά 
αυτοκινούμενα αγροτικά μηχανήματα. Τα άτομα που έχουν αποκτήσει την κατηγορία 
Tvk-Z έχουν το δικαίωμα να εργάζονται ανεξάρτητα με όλους τους τύπους ειδικού 
αγροτικού εξοπλισμού όπως: θεριζοαλωνιστική μηχανή σιτηρών. Αυτοκινούμενες 
μηχανές ενσίρωσης. Αυτοκινούμενα μηχανήματα για ψεκασμό, κούρεμα και λίπανση. 
αυτοκινούμενα μηχανήματα συγκομιδής σταφυλιών, ντομάτας, αρακά κ.λπ., καθώς 
και κάθε είδους εξαρτήματα (κεφαλίδες) τρυγητικών και ενσιρωμένων μηχανημάτων. 

3) Δύο εκπαιδευτικά έντυπα για την Κατηγορία Tvk - τρακτέρ τροχοφόρων και 
τροχοφόρων και τα μηχανήματα που συγκεντρώνονται σε αυτά. Τα άτομα που έχουν 
αποκτήσει την κατηγορία Tvk έχουν το δικαίωμα να εργάζονται ανεξάρτητα με όλους 
τους τύπους τροχοφόρων και τροχοφόρων τρακτέρ, καθώς και με όλους τους τύπους 
μηχανών που συγκεντρώνονται σε αυτά. Μηχανήματα προ-σπορικής άροσης 
(άροτρο, σβάρνα, καλλιεργητής). μηχανές σποράς, λίπανσης και έλασης. 
μηχανήματα φυτοπροστασίας (ψεκαστήρες). 

4) Μία φόρμα εκπαίδευσης για την κατηγορία Tps-MTX - αλυσοπρίονα και 
θαμνοκοπτικά. Πρόσωπα που έχουν αποκτήσει τη δικαιοπρακτική ικανότητα να 
εργάζονται με φορητό εξοπλισμό δασοκομίας γατ. Η Tps-MT έχει το δικαίωμα να 
εργάζεται ανεξάρτητα με αλυσοπρίονα και θαμνοκοπτικά. 
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Πίνακας 3.32: Εκπαιδευτικά έντυπα και δάσκαλοι από εκπαιδευτικά έντυπα στην περιοχή του 
Χάσκοβο 

Όνομα νομικο 
προσωπο 

Αριθμός/ημερομηνία 
πιστοποιητικού 

εγγραφής 

Διεύθυνση 
διαχείρισης 

Κατηγορία 
Εγκυρο 
μέχρι 

Θεωρία/πρακτική των 
καθηγητών 

ΜΠΕΛΙΤΣΑ ΑΓΡΟ - 
Π.ΠΕΤΡΟΒ ΕΟΟΔ 

КТИ01-
62/09.10.2020 

reg. Χάσκοβο, 
κομμούνα. 

Haskovo, πόλη 
Haskovo, περιοχή 

Haskovo, οδός 
"Banska" αρ. 9, 
είσοδος Β, δ. 2, 
διαμέρισμα 12 

Твк-М 09.10.2025 1. Αγγλ. Βενέτα Ιβάνοφ 

ΜΠΕΛΙΤΣΑ ΑΓΡΟ - 
Π.ΠΕΤΡΟΒ ΕΟΟΔ 

КТИ01-
61/09.10.2020 

reg. Χάσκοβο, 
κομμούνα. 

Haskovo, πόλη 
Haskovo, περιοχή 

Haskovo, οδός 
"Banska" αρ. 9, 
είσοδος Β, δ. 2, 
διαμέρισμα 12 

Твк-3 09.10.2025 1. Μηχανικός Veneta 
Ivanova 2. Μηχανικός 

Zheko Koichev 3. Atanas 
Krastev 

ΜΠΕΛΙΤΣΑ ΑΓΡΟ - 
Π.ΠΕΤΡΟΒ ΕΟΟΔ 

КТИ01-
60/09.10.2020 

reg. Χάσκοβο, 
κομμούνα. 

Haskovo, πόλη 
Haskovo, περιοχή 

Haskovo, οδός 
"Banska" αρ. 9, 
είσοδος Β, δ. 2, 
διαμέρισμα 12 

Твк 09.10.2025 1. Μηχανικός Veneta 
Ivanova 2. Μηχανικός 

Zheko Koichev 3. Atanas 
Krastev 

«Belitsa Agro» 
ΕΟΟΔ Χάσκοβο 

КТИ01-
54/07.02.2019 

reg. Χάσκοβο, 
κομμούνα. 

Haskovo, πόλη 
Haskovo, περιοχή 

Haskovo, οδός 
"Banska" αρ. 9, 
είσοδος Β, δ. 2, 
διαμέρισμα 12 

Твк-М 07.02.2024 1. Βενέτα Ιβάνοβα 

«Belitsa Agro» 
ΕΟΟΔ Χάσκοβο 

КТИ01-
53/07.02.2019 

reg. Χάσκοβο, 
κομμούνα. 

Haskovo, πόλη 
Haskovo, περιοχή 

Haskovo, οδός 
"Banska" αρ. 9, 
είσοδος Β, δ. 2, 
διαμέρισμα 12 

Твк-З 07.02.2024 1. Veneta Ivanova 2. 
Zheko Koichev 

«Belitsa Agro» 
ΕΟΟΔ Χάσκοβο 

КТИ01-
52/07.02.2019 

reg. Χάσκοβο, 
κομμούνα. 

Haskovo, πόλη 
Haskovo, περιοχή 

Haskovo, οδός 
"Banska" αρ. 9, 
είσοδος Β, δ. 2, 
διαμέρισμα 12 

Твк 07.02.2024 1. Veneta Ivanova 2. 
Zheko Koichev 

Επαγγελματικό 
γυμνάσιο 
ξυλουργικής και 
κατασκευών "Tsar 
Ivan Asen II", πόλη 
Χάσκοβο 

КТИ01-5/26.02.2020 reg. Haskovo, 
πόλη Haskovo, 37 

"Plovdivsk 

Тпс-МТХ 26.02.2025 1. Μηχανικός Nedret 
Kasim 2. Μηχανικός Ilin 

Stavrev 

 

Στο έδαφος της Περιφέρειας Χάσκοβο, δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα πρόσωπα 
ελέγχου για τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές των προστατευόμενων 
γεωγραφικών ενδείξεων και τροφίμων παραδοσιακά ειδικής φύσης, σύμφωνα με 
Τέχνη. 54 του διατάγματος αριθ. 5 του 2019. Υπάρχουν δύο άτομα που ελέγχουν και 
είναι εγγεγραμμένα στην επικράτεια της Περιφέρειας Plovdiv. 
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Υπάρχει ένας αναγνωρισμένος οργανισμός παραγωγών φρούτων και λαχανικών 
στο έδαφος της Περιφέρειας Χάσκοβο. Οι πληροφορίες ελήφθησαν από την Πύλη 
Δημοσίων Δεδομένων 
(https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/7b8ee849-fa6b-47b3-
b402-2af9a9e214ea). 

Πίνακας 3.33: Αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών οπωροκηπευτικών και οι ενώσεις τους 
στην περιοχή Χάσκοβο 

Αριθμός 
Μητρώου) 

Μορφή ένωσης Ονομασία 
Αριθμός 
εντολής 

αναγνώρισης 

Ημερομηνία 
σειράς 

αναγνώρισης 

Τομέας 
αναγνώρισης 

Έδρα και 
διεύθυνση 
διοίκησης 

16 Οργάνωση 
παραγωγών 
(ΟΠ) 

"Sakar Melon 
Farm" Ltd 

РД 09-86 10.02.2017 φρούτα και 
λαχανικά 

reg. Χάσκοβο, 
κομμούνα. 
Svilengrad, 
χωριό Levka, 
περιοχή 
Svilengrad, 
χωριό Levka 
6540 

 

Υπάρχει μία αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών στον τομέα των φαρμακευτικών και 
αιθέριων ελαίων στην επικράτεια της Περιφέρειας Χάσκοβο. Οι πληροφορίες 
ελήφθησαν από την Πύλη Δημοσίων Δεδομένων 

(https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/aa4223bd-cefc-497d-
bbfd-d2206062cca2). 

Πίνακας 3.34: Αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών αγροτικών προϊόντων, ενώσεις 
οργανώσεων παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις και ομάδες παραγωγών στην περιοχή 
του Χάσκοβο 

Αριθμός 
μητρώου 

Μορφή 
ένωσης 

Ονομασία Αριθμός 
εντολής 
αναγνώρισης 

Ημερομηνία 
σειράς 
αναγνώρισης 

Τομέας 
αναγνώρισης 

Έδρα και 
διεύθυνση 
διοίκησης 

70 Ομάδα 
παραγωγών 
(ΠΟ) 

Black Diamonds 
Herbal Plant Ltd 

РД 09-89 10.02.2017 φαρμακευτικώ
ν και αιθέριων 
ελαίων 

reg. Χάσκοβο, 
κομμούνα. 
Svilengrad, πόλη 
Svilengrad, 
περιοχή 
Svilengrad, οδός 
"Tundzha" No. 8, 
διαμέρισμα 

 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Βάσης Δεδομένων των παραγωγών, μεταποιητών 
και εμπόρων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων που παράγονται με βιολογικό 
τρόπο, μέχρι τον Ιανουάριο του 2023, είναι εγγεγραμμένοι συνολικά 273 βιολογικοί 
χειριστές στην περιοχή του Χάσκοβο. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την 
κατανομή των βιολογικών φορέων ανά δήμους, πιστοποιημένες δραστηριότητες, 
περιοχή και παραγωγή. 

Πίνακας 3.35: Βάση δεδομένων παραγωγών, μεταποιητών και εμπόρων γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων που παράγονται με βιολογικό τρόπο, που ισχύει από 01.02.2022 στην επικράτεια της 
Περιφέρειας Χάσκοβο 

Μια στατιστική 
μονάδα 

 

Συνολικός 
αριθμός 

BO 

Πιστοποιημένες δραστηριότητες 
Πιστοποι

ημένη 
έκταση 
(ha) έως 
το 2022 

Ποσότητ
α 

παραγω
γής 

(τόνοι) 
έως το 
2022 

Εκτροφ
ή 

φυτών 

Κτηνοτ
ροφία 

Εμπόριο ή/και 
αποθήκευση 
βιολογικών 
προϊόντων 

Επεξεργσ
σία 

https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/7b8ee849-fa6b-47b3-b402-2af9a9e214ea
https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/7b8ee849-fa6b-47b3-b402-2af9a9e214ea
https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/aa4223bd-cefc-497d-bbfd-d2206062cca2
https://data.egov.bg/organisation/datasets/resourceView/aa4223bd-cefc-497d-bbfd-d2206062cca2
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Περιφέρεια 
Χάσκοβο 

273 381 53 16 7 4295,36 4436,58 

Δήμος Χάσκοβο 66 85 13 5 4 526,86 347,15 

Δήμος 
Σβίλενγκραντ 

62 103 3 1  1059,12 1336,36 

Δήμος Χαρμανλή 40 57 4 2  804,63 1336,26 

Δήμος 
Ντιμιτρόβγκραντ 

23 31 5 8 1 64,68 148,89 

Δήμος Ivaylovgrad 17 23 3   117,90 288,65 

δήμος Lyubimets 12 14 2   69,98 136,62 

Δήμος 
Τοπολόβγκραντ 

11 11 6   42,41 66,56 

Δήμος Ματζάροβο 10 16 8  1 1493,24 653,06 

Δήμος 
Σταμπολόβου 

9 17 1   88,92 90,54 

Δήμος Mineralni 
Bani 

4 10 1   25,74 22,29 

Δήμος 
Simeonovgrad 

3 1 2   2,52 209 

Δήμος Σόφιας (με 
εργοτάξιο στο 
Δήμο 
Σβίλενγκραντ) 

1       

Χωρίς δήμο 15       

 

Στην περιοχή του Χάσκοβο, το μερίδιο παραγωγής των βιομηχανικών επιχειρήσεων 
στη δραστηριότητα "Μεταποιητική βιομηχανία" είναι το μεγαλύτερο, ακολουθούμενο 
από το μερίδιο παραγωγής στη δραστηριότητα "Παραγωγή προϊόντων διατροφής, 
ποτών και προϊόντων καπνού" - μια τάση που παρατηρείται στο Νότο Κεντρική 
περιοχή. Σε σύγκριση με το εθνικό επίπεδο, το μερίδιο παραγωγής στη 
δραστηριότητα «Κατασκευή προϊόντων από καουτσούκ, πλαστικά και άλλες μη 
μεταλλικές ορυκτές πρώτες ύλες» είναι στην πρώτη θέση, η δραστηριότητα 
«Μεταποιητική βιομηχανία» στη δεύτερη θέση σύμφωνα με αυτό. δείκτης. 

Πίνακας 3.36: Παραγωγή βιομηχανικών επιχειρήσεων το 2019 κατά οικονομικές δραστηριότητες 
στην περιοχή Χάσκοβο 

(χιλιάδες BGN) 

Οικονομικές δραστηριότητες Βουλγαρία Νότια 
Κεντρική 

Περιφέρεια 

Περιφέρ
εια 

Χάσκοβο 

Γενικά 79320837 16284100 1215108 

Μεταλλευτική βιομηχανία 2586650 434547 1613 

Μεταποιητική βιομηχανία 67693717 14993832 1127353 

Παραγωγή προϊόντων διατροφής, ποτών και προϊόντων καπνού 11426414 2778901 424069 

Κατασκευή υφασμάτων και ενδυμάτων. Επεξεργασία δέρματος? 
κατασκευή υποδημάτων και άλλων ειδών από επεξεργασμένα 
δέρματα χωρίς τρίχες 

3994205 1001720 143521 

Κατασκευή ξύλου, χαρτιού, χαρτονιού και προϊόντων αυτών (εκτός 
επίπλων). εκτυπωτική δραστηριότητα 

3138278 1010922 5778 

Παραγωγή οπτάνθρακα και διυλισμένων προϊόντων πετρελαίου    
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Παραγωγή χημικών προϊόντων 3145231 820999  

Παραγωγή φαρμακευτικών ουσιών και προϊόντων    

Παραγωγή προϊόντων από καουτσούκ, πλαστικά και άλλες μη 
μεταλλικές ορυκτές πρώτες ύλες 

7494029 1617525 103589 

Κατασκευή κοινών μετάλλων και μεταλλικών προϊόντων, με 
εξαίρεση τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό 

14067414 2753228 37134 

Παραγωγή εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνίας, 
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 

1344762 481793  

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 3901870 857899 12527 

Παραγωγή μηχανημάτων και εξοπλισμού γενικής και ειδικής 
χρήσης 

3705737 1072050 94421 

Κατασκευή οχημάτων 3456770 1043015 18751 

Κατασκευή επίπλων, κατασκευή n.e.c.; επισκευή και εγκατάσταση 
μηχανημάτων και εξοπλισμού 

3688454 616221 24098 

Παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και 
αερίων καυσίμων 

7208310 630254 50915 

Παροχή νερού; υπηρεσίες αποχέτευσης, διαχείριση απορριμμάτων 
και αποκατάσταση 

1832160 225467 35227 

 

Πίνακας 3.37: Παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων το 2019 στην περιοχή Χάσκοβ 

Στατιστικά πεδία 
Στατστικά πεδία 

Περιοχές 
Κάρβουνο 

Μείγματα 
σκυροδέματος 
έτοιμα προς 

έκχυση 

Κρέας 
πουλερικών, 

φρέσκο, 
διατηρημένο με 

απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένο 

Λουκάνικα 
Προϊόντα άρτου, 
αρτοποιίας και 

ζαχαροπλαστικής 

Βουλγαρία   12309198 188085 100313 503804 

Νότια κεντρική  1961404 24906 40260 118638 

Χάσκοβο  185680 2022 2287 22812 

 

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

(ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΧΑΣΚΟΒΟΥ 

Η διεξαγόμενη ποσοτική έρευνα επικεντρώνεται στην έρευνα των προοπτικών και 
των προβλημάτων για την ανάπτυξη βιολογικών προϊόντων στην περιοχή του 
Χάσκοβο. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκαν δύο έρευνες: 1) μεταξύ του 
πληθυσμού ως καταναλωτές και 2) μεταξύ των αγροτικών παραγωγών. Τα 
αποτελέσματα των δύο ερευνών σχετίζονται με την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της 
βιολογικής παραγωγής από την άποψη των περιφερειακών αναγκών και της 
περιφερειακής προσφοράς στην περιοχή του Χάσκοβο. Αυτή η ενότητα της ανάπτυξης 
προσφέρει: μια ανάλυση των απαντήσεων των καταναλωτών που σχετίζονται με τη 
χρήση βιολογικών προϊόντων και μια ανάλυση των απαντήσεων των αγροτών που 
σχετίζονται με τις εφαρμοσμένες πρακτικές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τον 
εντοπισμό προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων και για τις δύο ομάδες που 
σχετίζονται με την ανάπτυξη βιολογικών προϊόντων στην περιοχή. 
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4.1. Έρευνα καταναλωτή για την κατανόηση, την κατανάλωση, την 
ευαισθητοποίηση και τη στάση απέναντι στα βιολογικά προϊόντα 

Αντικείμενο έρευνας: 

Έρευνα στον πληθυσμό, μέγεθος δείγματος 101 άτομα - στόχος είναι το δείγμα να 
καλύπτει τόσο τους καταναλωτές βιολογικών προϊόντων όσο και αυτούς που δεν τα 
έχουν αγοράσει/χρησιμοποιήσει στο παρελθόν. Η έρευνα στοχεύει στη συλλογή 
πληροφοριών σχετικά με: 1) κατανόηση και γνώση των βιολογικών προϊόντων. 2) 
ευκαιρίες για τους καταναλωτές να διακρίνουν τα πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα 
από πιθανές απομιμήσεις· 3) κατανάλωση βιολογικών προϊόντων. 4) 
ευαισθητοποίηση των βιολογικών προϊόντων. 5) οι στάσεις, η στάση και οι 
προσδοκίες των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα. 6) μελλοντική 
συμπεριφορά των καταναλωτών σχετικά με αυτόν τον τύπο συγκεκριμένων 
προϊόντων. 

Αντικείμενο της έρευνας είναι τα προβλήματα και οι προοπτικές για την ανάπτυξη 
βιολογικών προϊόντων στην επικράτεια της Περιφέρειας Χάσκοβο σύμφωνα με τις 
διαπιστωθείσες στάσεις των ερωτηθέντων. 

Μέθοδοι και εργαλεία αξιολόγησης 

Η έρευνα μεταξύ του πληθυσμού διεξήχθη με τη μέθοδο της τυποποιημένης 
διαδικτυακής συνέντευξης (CAWI - Computer Assisted Web Interview), που οποίας οι 
πιθανοί ερωτώμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μια ηλεκτρονική έρευνα, η οποία 
ενεργοποιείται κάνοντας κλικ σε έναν συγκεκριμένο σύνδεσμο. Η ολοκλήρωση αυτού 
του τύπου έρευνας έγινε εντελώς ανεξάρτητα από τους ερωτηθέντες, χωρίς την 
παρουσία συνεντευκτής. Αυτός ο τύπος έρευνας χρησιμοποιήθηκε επειδή προσεγγίζει 
περισσότερο την παραδοσιακή μέθοδο στην κοινωνιολογία γνωστή ως έρευνα αυτο-
συμπλήρωσης (ο ερωτώμενος λαμβάνει μια κάρτα έρευνας την οποία συμπληρώνει 
χωρίς καμία παρέμβαση από τον ερευνητή). Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι: 

Ένα εργαλείο συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιεί ένα δομημένο γραπτό 
ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε με το λογισμικό διαχείρισης ερευνών 
Google Forms. Ο σύνδεσμος για την ηλεκτρονική φόρμα έρευνας 
https://forms.gle/BPVoi4EC5HeMjyA56 δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα του 
Συλλόγου «Επιχειρηματικό Κέντρο-Μαρίτσα» - 
https://bcentermaritza.info/prouchvane-na-perspektivite-i-problemite- za- 
razvitieto-na-bioproduktite/ όπου μπορεί να έχει πρόσβαση όποιος ενδιαφέρεται. 

Η επιλογή ενός δομημένου γραπτού ερωτηματολογίου ως κύριου εργαλείου οφείλεται 
στους ακόλουθους κύριους λόγους: 

- Προσφέρει συλλογή ποιοτικών πληροφοριών σχετικά με τις απόψεις, τα 
κίνητρα, τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των ερωτηθέντων. 

- Επιτρέπει τη γρήγορη και αποτελεσματική συλλογή μιας σχετικά μεγάλης σειράς 
δεδομένων με σχετικά χαμηλό κόστος σε σύγκριση με άλλες μεθόδους 
συλλογής δεδομένων, όπως ομάδες εστίασης, πάνελ εμπειρογνωμόνων κ.λπ. 

- Χρησιμοποιεί ένα ερωτηματολόγιο που έχει αναπτυχθεί προηγουμένως, το οποίο 
μειώνει τις αποκλίσεις στις απαντήσεις των ερωτηθέντων. 

- Καθιστά δυνατή την ανίχνευση της αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών 
μεταβλητών της μελέτης. 

https://forms.gle/BPVoi4EC5HeMjyA56
https://bcentermaritza.info/prouchvane-na-perspektivite-i-problemite-%20za-%20razvitieto-na-bioproduktite/
https://bcentermaritza.info/prouchvane-na-perspektivite-i-problemite-%20za-%20razvitieto-na-bioproduktite/
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- Δίνει τη δυνατότητα στον ερωτώμενο να επιλέξει μια κατάλληλη στιγμή για να 
ολοκληρώσει την έρευνα, να εξετάσει τις απαντήσεις του και, εάν χρειάζεται, 
να χρησιμοποιήσει πρόσθετες πληροφορίες. 

Ακολουθήθηκαν διάφορα βήματα για τη δημιουργία της κάρτας έρευνας: 

 Αρχικά, διατυπώνονται τα κύρια θέματα-στόχοι της μελέτης. 

 Ακολουθεί η διατύπωση ερωτήσεων εργασίας, η ανάπτυξη συγκεκριμένων 
ομάδων απαντήσεων και η επιλογή του τύπου της ερώτησης (Ναι/Όχι, 
πολλαπλή επιλογή, κλίμακα σπουδαιότητας).  

 Επεξεργασία ερωτήσεων εργασίας προκειμένου να επιτευχθεί σαφήνεια και 
σαφήνεια, μέγιστη απλοποίηση της γλώσσας, ανάπτυξη επεξηγηματικών 
κειμένων όπου χρειάζεται. 

 Ομαδοποίηση των ερωτήσεων με λογική θεματική σειρά, ξεκινώντας από τις 
πιο εύκολες που προδιαθέτουν τον ερωτώμενο. 

 Συμφωνία και έγκριση της τελικής διατύπωσης των ερωτήσεων που 
περιλαμβάνονται στο ερωτηματολόγιο. 

Έχει αναπτυχθεί ένα ερωτηματολόγιο για τον πληθυσμό. Ο σχεδιασμός της κάρτας 
έρευνας είναι απλοποιημένος, γεγονός που της επιτρέπει να αυτογεμίζεται και 
διευκολύνει την επακόλουθη επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Η δομή και το 
περιεχόμενο της κάρτας έρευνας έχουν μελετηθεί προσεκτικά, τηρώντας τις βασικές 
απαιτήσεις για την κατασκευή των τοπογραφικών ερευνών, καθώς και την εμφάνιση 
των καρτών. Οι διαφορετικές θεματικές ενότητες επισημαίνονται οπτικά. Παρέχονται 
οδηγίες για τις ερωτήσεις ή/και διευκρινίσεις, καθώς και γενικό κείμενο για την 
έρευνα. Η δομή του ερωτηματολογίου παρουσιάζεται σε ξεχωριστή ενότητα αυτού 
του εγγράφου, καθώς και πλήρως στο Παράρτημα 6.1. 

Η δομή και το περιεχόμενο της κάρτας έρευνας περιλαμβάνει 3 ενότητες με συνολικά 
25 ερωτήσεις σύμφωνα με την επιλεγμένη ομάδα στόχο: 

 Ενότητα 1: Έρευνα για τα ακόλουθα θέματα: κατανόηση και γνώση των 
βιολογικών προϊόντων. ευκαιρίες για τους καταναλωτές να διακρίνουν τα 
πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα από πιθανές απομιμήσεις· κατανάλωση 
βιολογικών προϊόντων. 

 Ενότητα 2: Επιλέξτε την καταλληλότερη απάντηση για τα ακόλουθα θέματα: 
ευαισθητοποίηση για τα βιολογικά προϊόντα. καταναλωτικές στάσεις, στάσεις 
και προσδοκίες των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα· 
μελλοντική συμπεριφορά των καταναλωτών σχετικά με αυτόν τον τύπο 
συγκεκριμένων προϊόντων. 

 Ενότητα 3: Προφίλ ερωτώμενου. 

Η ενότητα 1 περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις, οι ερωτήσεις είναι ως επί το πλείστον 
κλειστού τύπου με προκαθορισμένες απαντήσεις από τις οποίες ο ερωτώμενος μπορεί 
να επιλέξει. Με βάση την κλειστή δομή των ερωτήσεων, ήταν δυνατό να συνοψιστούν 
οι απαντήσεις, να εξαχθούν συγκρίσιμα δεδομένα και να διατυπωθούν συμπεράσματα 
σχετικά με το επίπεδο κατανόησης των βιολογικών προϊόντων και το επίπεδο 
κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων. Για 6 από τις ερωτήσεις της Ενότητας 1, εκτός 
από τις προτεινόμενες απαντήσεις κλειστού τύπου, παρέχεται επίσης μια απάντηση 
ανοιχτού τύπου προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής ευκαιρία σε όλους να 
εκφράσουν τη θέση τους όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Τα αποτελέσματα αυτών των 
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απαντήσεων αξιολογήθηκαν και παρουσιάστηκαν ως ευρήματα για την τρέχουσα 
ανάλυση. 4 από τις ερωτήσεις της Ενότητας 1 είναι υποχρεωτικές. Μερικές από τις 
ερωτήσεις είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις Ναι/Όχι. 

Η ενότητα 2 περιλαμβάνει 12 ερωτήσεις, οι ερωτήσεις είναι μόνο κλειστού τύπου με 
προκαθορισμένες απαντήσεις από τις οποίες ο ερωτώμενος μπορεί να επιλέξει. Με 
βάση την κλειστή δομή των ερωτήσεων, τη δυνατότητα σύνοψης των απαντήσεων, 
εξαγωγής συγκρίσιμων δεδομένων και διατύπωσης συμπερασμάτων σχετικά με την 
ευαισθητοποίηση και τους τρόπους ευαισθητοποίησης σχετικά με τα βιολογικά 
προϊόντα, τη στάση των καταναλωτών απέναντι σε αυτόν τον τύπο προϊόντων, τη 
στάση απέναντι σε αυτά τα προϊόντα από το σημείο άποψη του οφέλους, της 
ποιότητας, των πλεονεκτημάτων, των μειονεκτημάτων των βιολογικών προϊόντων, 
των προτιμήσεων για τα βιολογικά προϊόντα και της μελλοντικής συμπεριφοράς των 
καταναλωτών. 11 από τις ερωτήσεις της Ενότητας 2 είναι υποχρεωτικές. 10 από τις 
ερωτήσεις είναι του τύπου εφαρμοσιμότητας χρησιμοποιώντας μια κλίμακα Likert 
πέντε βαθμών1 (Συμφωνώ απόλυτα, Συμφωνώ, Διαφωνώ συμφωνώ, Διαφωνώ 
κάθετα, Καμία γνώμη). 1 ερώτηση είναι επιλογή Ναι/Όχι. 

Η ενότητα 3 καλύπτει το γενικό προφίλ του ερωτώμενου, συμπεριλαμβανομένων 
ερωτήσεων σχετικά με την ηλικία, την απασχόληση και το οικογενειακό εισόδημα. Οι 
ερωτήσεις είναι μόνο κλειστού τύπου. 

Η περίοδος έρευνας είναι 29.03.2022 – 27.09.2022. 

Αριθμός συμπληρωμένων καρτών έρευνας – 101. 

Ένα εργαλείο για την ανάλυση των αποτελεσμάτων των ληφθέντων 
ολοκληρωμένων καρτών έρευνας χρησιμοποιώντας το λογισμικό διαχείρισης 
ερευνών των Φόρμων Google και το προϊόν λογισμικού MS Excel για την 
επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αναλύονται ανά 
ενότητες και ανά προφίλ του ερωτώμενου. 

Αποτελέσματα διαδικτυακής έρευνας πληθυσμού σχετικά με την κατανόηση, την 
κατανάλωση, την ευαισθητοποίηση και τη στάση απέναντι στα βιολογικά 
προϊόντα 

Χαρακτηριστικά των θεμάτων (αποτελέσματα από την Ενότητα 3) 

 Συνολικά 101 άτομα 
συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Η 
μέση ηλικία των συμμετεχόντων 
ήταν 40,5 έτη. Η ελάχιστη ηλικία 
είναι 25 και η μέγιστη τα 56. Η 
κατανομή ανά ηλικιακές ομάδες 

δείχνει ότι το μεγαλύτερο σχετικό 
μερίδιο των ερωτηθέντων - 42,57% 
είναι άτομα της ηλικιακής ομάδας 25 - 

                                                           
1 Η κλίμακα Likert είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη προσέγγιση για την κλιμάκωση των απαντήσεων σε έρευνες και ο όρος χρησιμοποιείται 
συχνά εναλλακτικά με την κλίμακα αξιολόγησης. Μόλις συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο, κάθε στοιχείο μπορεί να αναλυθεί ξεχωριστά ή, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, οι απαντήσεις μπορούν να αθροιστούν για να δημιουργηθούν βαθμολογίες για μια ομάδα στοιχείων 
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34 ετών, ακολουθούν τα άτομα από την ηλικιακή ομάδα 35 - 44 ετών - με σχετικό 
μερίδιο 27,72% και τα άτομα από την ηλικιακή ομάδα 45 - 54 ετών - με σχετικό μερίδιο 
21,78%. Η ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών έχει σχετικό μερίδιο 4,95%, και η ηλικιακή 
ομάδα άνω των 64 ετών – 2,97%. Δεν εξετάστηκε κανένα άτομο κάτω των 24 ετών. 

Στην διεξήχθη έρευνα, εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο 
μεταξύ των ερωτηθέντων - 67, ακολουθούμενοι από τους μισθωτούς στο δημόσιο 
τομέα - 17, με ελεύθερα επαγγέλματα - 11, οι συνταξιούχοι - 2, οι νοικοκυρές - 2, οι 
φοιτητές - 1 και οι άνεργοι - 1. 

 Στην κατανομή των ερωτηθέντων ανά οικογενειακό εισόδημα, δεν διακρίνεται 
συγκεκριμένη ομάδα. Στην έρευνα που διενεργήθηκε, ο μεγαλύτερος αριθμός των 

ερωτηθέντων - 30 - δήλωσαν ότι το οικογενειακό τους εισόδημα ήταν κάτω από 2.600 
λέβα το μήνα. Το σχετικό τους μερίδιο είναι 29,70%. Ακολουθούν τα πρόσωπα που 
είναι προτίμησαν να μην απαντήσουν - 27, με το σχετικό τους ποσοστό να είναι 
26,73%. Μεταξύ 2.600 και 3.600 λέβα το μήνα είναι το οικογενειακό εισόδημα 20 από 
τους ερωτηθέντες - 19,80%. Το 8,91% λαμβάνει οικογενειακό εισόδημα άνω των 5.600 
BGN το μήνα, το 7,92% - 3.600 - 4.600 BGN το μήνα και το 6,93% - 4.600 BGN - 5.600 
BGN το μήνα. 

Κατανόηση και γνώση των βιολογικών προϊόντων, ικανότητα των καταναλωτών 
να διακρίνουν τα πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα από πιθανές απομιμήσεις, 
κατανάλωση βιολογικών προϊόντων (αποτελέσματα από την Ενότητα 1) 

Καθορισμός του επιπέδου κατανάλωσης των βιολογικών προϊόντων είναι η 
κατανόηση και η γνώση των πραγματικών και δυνητικών καταναλωτών και του 
γενικού πληθυσμού σχετικά με αυτά τα προϊόντα, καθώς και η ικανότητά τους να 
διακρίνουν εάν κάτι είναι βιολογικό ή όχι. Ένα μεγάλο μέρος των ερωτηθέντων δεν 
δυσκολεύτηκε να απαντήσει τι είναι τα βιολογικά προϊόντα. Σχεδόν το 86% των 
απαντήσεων των ερωτηθέντων δείχνει ότι κατανοεί ότι «θα είναι βιολογικό προϊόν». 
Ωστόσο, μεταξύ εκείνων που είναι εξοικειωμένοι με την ύπαρξη τέτοιου είδους 
προϊόντων, υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά που 
διακρίνουν τα βιολογικά προϊόντα από τα συμβατικά τους ισοδύναμα. Για 
παράδειγμα, ένα σημαντικό μέρος των ανθρώπων πιστεύει ότι ένα βιολογικό προϊόν 
σημαίνει ότι το προϊόν παρήχθη σε ένα χωριό - τέτοιες είναι το 13% των απαντήσεων 
που ελήφθησαν. Λιγότερο από το 1% πιστεύει ότι ένα βιολογικό προϊόν 
είναιέναπροϊόν που παράγεται χωρίς βία κατά της φύσης. Κάνει η εντύπωση ότι 
κανένας ερωτώμενος δεν ανέφερε ότι δεν μπορούσε να ορίσει τι είναι ένα βιολογικό 
προϊόν. 
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Ως αποτέλεσμα της μελέτης για την αναγνώριση από τον πληθυσμό των 
προσφερόμενων βιολογικών προϊόντων, σκιαγραφούνται ορισμένα βασικά 
χαρακτηριστικά των θεμάτων σε σχέση με αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα. Όταν 
ρωτήθηκαν πόσο εξοικειωμένοι είναι με τα βιολογικά προϊόντα που προσφέρονται 
στην αγορά, το 53% των απαντήσεων που ελήφθησαν από τους ερωτηθέντες δείχνουν 
ότι ο πληθυσμός αναγνωρίζει ποια βιολογικά προϊόντα προσφέρονται στην αγορά, 
το 32,7% δεν μπορεί να κρίνει και το 14,9% δεν γνωρίζει. Οι απαντήσεις αυτές 
δείχνουν ότι υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ενημερωμένων ατόμων σχετικά με τα 
υπάρχοντα βιολογικά προϊόντα στην αγορά και ταυτόχρονα μεγάλο ποσοστό όσων 
δεν γνωρίζουν ή δεν μπορούν να κρίνουν. 

 

Σημαντικό για την αξιολόγηση της αναγνώρισης των βιολογικών προϊόντων είναι το 
πόσο καλά γνωρίζουν οι σημερινοί και οι δυνητικοί καταναλωτές συγκεκριμένους 
παραγωγούς τέτοιων προϊόντων από την περιοχή του Χάσκοβο. Ως αποτέλεσμα της 
μελέτης, προέκυψε μια τάση ότι υπάρχει ασθενής αναγνώριση των τοπικών 
παραγωγών βιολογικών προϊόντων από την περιοχή του Χάσκοβο. Το 78% των 
ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν γνωρίζει παραγωγούς βιολογικών προϊόντων από την 
περιοχή. 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των ερωτηθέντων που υπέδειξαν 
συγκεκριμένους παραγωγούς, σε περίπτωση που απαντούσαν με «Ναι». Μεταξύ των 
17 απαντήσεων που ελήφθησαν, υπάρχουν συγκεκριμένοι παραγωγοί βιολογικών 
προϊόντων, αλλά υπάρχουν και αυτοί του τύπου «όλες οι γιαγιάδες στο χωριό». Μία 
απάντηση έδειξε εξοικείωση με τους πιστοποιημένους παραγωγούς που αναφέρονται 
στο επίσημο μητρώο που τηρεί το Υπουργείο Γεωργίας. 

Η αναγνώριση των βιολογικών προϊόντων από πραγματικούς και δυνητικούς 
καταναλωτές και η κατανόηση της ουσίας και της ποιότητας αυτών των προϊόντων 
εξαρτάται άμεσα από τις υπάρχουσες πηγές πληροφοριών για βιολογικά προϊόντα 
που χρησιμοποιούνται από τους καταναλωτές. Ο καθορισμός της επιτυχούς 
εφαρμογής των βιοπροϊόντων στην αγορά είναι το επίπεδο αναγνώρισής τους, για το 
οποίο είναι σχετικές οι πηγές ενημερωμένων και αξιόπιστων πληροφοριών. 

 

Συνολικά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι καταναλωτές ενδιαφέρονται έντονα και 
αναζητούν πληροφορίες για θέματα που σχετίζονται με αυτά τα προϊόντα, την 
παραγωγή και τις ιδιότητές τους από ποικίλες πηγές, με μερικές κυρίαρχες να  
ξεχωρίζουν. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι χρήστες λαμβάνουν τις πληροφορίες 
τους κυρίως από το Διαδίκτυο - το 32% των απαντήσεων, καθώς και από τον κύκλο 
φίλων, συγγενών και γνωστών - 31%. Οι εκδόσεις υγείας καταλαμβάνουν σχετικό 
μερίδιο 17,5%, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις - 14,5%. Με ακόμη μικρότερο μερίδιο είναι 
οι τηλεοπτικές διαφημίσεις - 2% και οι διαφημίσεις σε εφημερίδες/περιοδικά - 1,5%. 
Άλλες πηγές πληροφοριών όπως «ετικέτες προϊόντων», «τόπος όπου προσφέρονται» 
και «από προσωπικές επαφές μαζί τους» καταλαμβάνουν ένα σχετικό μερίδιο 1,5% 
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μεταξύ των απαντήσεων που ελήφθησαν από τους ερωτηθέντες. Αυτό είναι 
ενδεικτικό μιας μεθοδικής και σκόπιμης αναζήτησης πληροφοριών για το θέμα, με 
ταυτόχρονη χρήση πολλών διαφορετικών καναλιών πληροφόρησης. Εδώ όμως είναι 
εντυπωσιακό ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις που να σχετίζονται με επίσημες πηγές 
πληροφόρησης, όπως το Υπουργείο Γεωργίας, μητρώο βιολογικών παραγωγών 
κ.λπ. 

Ως αποτέλεσμα της έρευνας 
κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων, 
σκιαγραφούνται ορισμένα βασικά 
χαρακτηριστικά των καταναλωτικών 
συνηθειών των ερευνηθέντων σχετικά με 
τα συγκεκριμένα προϊόντα. 
Καταναλωτές βιολογικών προϊόντων 
είναι εκείνοι που έχουν αγοράσει ένα 
βιολογικό προϊόν τουλάχιστον μία φορά. 
Εκτός από τους καταναλωτές 

βιολογικών προϊόντων, δύο ακόμη μεγάλες ομάδες μπορούν να σκιαγραφηθούν στην 
έρευνα: οι υποψήφιοι καταναλωτές (ενημερωμένοι για την ύπαρξη βιολογικών 
προϊόντων, αλλά δεν καταναλώνονται μέχρι στιγμής) και ερωτηθέντες που δεν 
γνωρίζουν για την ύπαρξη/δεν ενημερώνονται για το θέμα των βιολογικών 
προϊόντων. Ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσματα σχετικά με το ποσοστό των ατόμων 
που δεν έχουν καταναλώσει ποτέ βιολογικά προϊόντα. 

Το 84,16% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι χρησιμοποιεί/καταναλώνει βιολογικά 
προϊόντα, ενώ σχεδόν το 16% δεν τα έχει αγοράσει ποτέ ή δεν γνωρίζει τι είναι αυτά 
τα προϊόντα. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι, γενικά, υπάρχουν καθιερωμένες 
συνήθειες επιλογής βιολογικών προϊόντων. Επιπλέον, σχεδόν το 46% των 
ερωτηθέντων ανέφερε ότι καταναλώνει συχνά βιολογικά προϊόντα, το 39% - σπάνια, 
και το 15% - περιστασιακά. 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λόγοι που οι ερωτηθέντες ανέφεραν γιατί δεν 
χρησιμοποιούν/καταναλώνουν βιολογικά προϊόντα. Το 50% των ερωτηθέντων 
ανέφερε ότι δεν χρησιμοποιούν/καταναλώνουν βιολογικά προϊόντα γιατί δεν 
πιστεύουν ότι είναι πραγματικά βιολογικά προϊόντα. Περίπου το ίδιο ποσοστό είναι 
όσοι δεν χρησιμοποιούν/καταναλώνουν βιολογικά προϊόντα επειδή δεν μπορούν να 
τα αντέξουν οικονομικά - 20,83%, δεν τους αρέσουν - 16,67% ή για άλλους λόγους, 
όπως «χρησιμοποιώ προϊόντα που καλλιεργούνται στον κήπο μας», «είναι όχι πια 
στις προτεραιότητές μου, δεν έχω χρόνο» - 12,50%. 
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Γραμματείας. 

 

Πόσο βιώσιμο είναι το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα βιολογικά προϊόντα; 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το μικρότερο ποσοστό των ερωτηθέντων που χρησιμοποιούν 
βιολογικά προϊόντα για λιγότερο από 1 χρόνο είναι 5,38%. Το ποσοστό όσων 
χρησιμοποιούν βιολογικά προϊόντα από 1-3 ετών (26,88%), 3-6 ετών (29,03%), 6-9 
ετών (11,83%), άνω των 9 ετών (26,88%), που είναι ενδεικτικό όχι μόνο αυξανόμενο 
ενδιαφέρον των καταναλωτών για βιολογικά προϊόντα, αλλά γενικά δείχνει ότι τα 
βιολογικά προϊόντα διατηρούν το ενδιαφέρον των καταναλωτών. 

 

Για τη μελέτη της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων, έχει ενδιαφέρον να δούμε 
ποιοι τύποι αυτών των προϊόντων είναι οι πιο αγορασμένοι. Από τα βιολογικά 
προϊόντα που είναι διαθέσιμα στην αγορά, συνολικός αριθμός των ερωτηθέντων 
ανέφερε ότι αγοράζουν κυρίως βιολογικά προϊόντα τροφίμων - 92,91%. Τα 
καλλυντικά προϊόντα βιολογικής παραγωγής αγοράζονταν λιγότερο συχνά - 7,09%. 
Άλλες ομάδες προϊόντων δεν προσδιορίζονται. 
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ο Από τα βιολογικά προϊόντα τροφίμων με σχεδόν ίσο μερίδιο είναι η κατανάλωση 
φρούτων - 12,60%, λαχανικών - 12,60%, μελιού - 12,40%, γαλακτοκομικών προϊόντων 
- 11,02%, αυγών/κρέατος - 10,04%. Ακολουθούν με σχεδόν ίσο σχετικό μερίδιο τα 
μπαχαρικά/βότανα - 7,87%, τα δημητριακά - 6,3%, τα φυτικά έλαια - 5,12%, τα ποτά 
- 4,92%.3,54%, 2,17%, - 1,38% 

Από τα προϊόντα διατροφής, τα λιγότερο συχνά αγοράστηκαν ξηροί καρπη ιδιαίτερα 
σημαντική πτυχή της αναγνώρισης των βιολογικών προϊόντων από τους καταναλωτές 
είναι το ζήτημα της αναγνώρισης βιολογικών προϊόντων από συμβατικά και, κυρίως, 
από τις απομιμήσεις ή τα προϊόντα 2,36%, ζάχαρη/γλυκαντικά σνακ -. Μια ειδική και 
τους. με αραπλανητικές λεζάντες. τσάι/καφές -  

 

Ένας μεγάλος αριθμός ερωτηθέντων προσπαθούν να βρουν επιβεβαίωση στο ίδιο το 
προϊόν εάν είναι βιολογικό αναζητώντας την παρουσία ειδικής πινακίδας στη 
συσκευασία - 40,91%. Επίσης, μεγάλο μέρος των ερωτηθέντων βασίζεται στο γεγονός 
ότι το προϊόν είναι βιολογικό, μόλις το αγοράσουν από εξειδικευμένα εμπορικά 
καταστήματα ή εξειδικευμένα stand για τέτοια τρόφιμα - 36,66%, που μπορεί να 
παραπλανήσει τον καταναλωτή. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, φαίνεται ότι 
υπάρχει ένας σχετικά καλός προσανατολισμός μεταξύ των ερωτηθέντων σχετικά με 
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το πώς να κατανοήσουν σωστά εάν το αντίστοιχο προϊόν είναι βιολογικό, γεγονός 
που αποτελεί ένδειξη για ένα καλό επίπεδο αναγνώρισης των διακριτικών 
χαρακτηριστικών των αντίστοιχων συσκευασιών, αλλά υπάρχει είναι επίσης μια όχι 
μικρή ομάδα από ερωτηθέντες που μπορεί να παραπλανηθούν από τα σημεία 
πώλησης. Οι ερωτηθέντες που εμπιστεύονται τις συστάσεις άλλων καταναλωτών 
σχετικά με το αν ένα προϊόν είναι βιολογικό έχουν σχετικό μερίδιο 17,05%. Το 5,11% 
των ερωτηθέντων αποφασίζει εάν το προϊόν είναι βιολογικό με βάση την τιμή. Ένα 
μικρό μέρος των ερωτηθέντων ανέφερε άλλες απαντήσεις - 2,27%, μεταξύ των 
οποίων «αγοράζω ορισμένα από τα βιολογικά προϊόντα απευθείας από 
πιστοποιημένους παραγωγούς και φάρμες», «Αναζητώ πληροφορίες στο διαδίκτυο 
σχετικά με την προέλευση της εταιρείας, τα συστατικά, την πορεία τα συστατικά, ο 
κατασκευαστής και εγώ βγάζουμε συμπεράσματα», «αγοράζουμε από γνωστές 
φάρμες που μπορούμε να ελέγξουμε μόνοι μας». 

Επίγνωση των βιολογικών προϊόντων, στάσεις καταναλωτών, στάσεις και 
προσδοκίες των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα, μελλοντική 
συμπεριφορά των καταναλωτών σχετικά με αυτόν τον τύπο συγκεκριμένων 
προϊόντων (Αποτελέσματα Ενότητας  2)  

Η ευαισθητοποίηση των πραγματικών και δυνητικών χρηστών βιολογικών προϊόντων 
για τη φύση και την ποιότητα αυτών των προϊόντων, καθώς και για τις συνθήκες 
υλοποίησής τους στην αγορά, επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της προσφοράς και 
επιβολής μεταξύ των καταναλωτών και επηρεάζει τη γνώση αυτού του τύπου 
συγκεκριμένα προϊόντα. Καθοριστικής σημασίας για το επίπεδο κατανάλωσης των 
βιολογικών προϊόντων είναι η ευαισθητοποίηση των πραγματικών και των δυνητικών 
καταναλωτών και του πληθυσμού συνολικά σχετικά με αυτά προϊόντα. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι μεγάλο μέρος των ερωτηθέντων δεν γνωρίζει 
καλά τα βιολογικά προϊόντα. Τέτοιοι είναι το 76% των ερωτηθέντων. Σχεδόν το 14% 
των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι άνθρωποι γνωρίζουν καλά τα βιολογικά προϊόντα 
και σχεδόν το 9% δεν έχει άποψη. Η τάση «Δεν έχω άποψη» είναι επίσης αισθητή στις 
απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις με περίπου το ίδιο σχετικό μερίδιο (μεταξύ 5-
20% των ερωτηθέντων), γεγονός που υποδηλώνει την τάση έλλειψης ενδιαφέροντος 
για αυτού του είδους τα συγκεκριμένα προϊόντα. 

 

Όσον αφορά την υπάρχουσα βιβλιογραφία στην αγορά για την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σχετικά με το «βιολογικό προϊόν», σχεδόν το 43% 
των ερωτηθέντων πιστεύει ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαθέσιμη βιβλιογραφία στην 
αγορά για αυτόν τον τύπο συγκεκριμένων προϊόντων (εκ των οποίων μόνο το 3% είναι 
κατηγορηματικοί στην απάντησή τους), και σχεδόν το 36% ισχυρίζεται ότι υπάρχει 
πολλή τέτοια βιβλιογραφία (εκ των οποίων επίσης το 3% είναι κατηγορηματικό στην 
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απάντησή τους). Το ποσοστό των ερωτηθέντων που δεν έχουν άποψη για αυτό το 
θέμα είναι ενδιαφέρον - σχεδόν 22%. 

 

Ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι τηλεοπτικές διαφημίσεις και 
άλλα προγράμματα δεν αυξάνουν το επίπεδο ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά 
με τα βιολογικά προϊόντα. Το πιστεύει το 70% των ερωτηθέντων, εκ των οποίων 
σχεδόν το 6% είναι κατηγορηματικά στην απάντησή τους. Για σύγκριση, λίγο πάνω 
από το 13% είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι η τηλεόραση αυξάνει την ευαισθητοποίηση 
του πληθυσμού биологичните продукти. Και εδώ, το ποσοστό όσων δεν έχουν 
άποψη δεν είναι μικρό - σχεδόν 16%. 

 

Προκειμένου να σκιαγραφηθούν οι ανάγκες, οι στάσεις και οι προσδοκίες των 
καταναλωτών σε σχέση με τα βιολογικά προϊόντα, είναι σημαντικό να 
παρακολουθούνται οι αντιλήψεις του πληθυσμού για αυτά. 
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Το 81% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι τα βιολογικά προϊόντα κάνουν καλό στην 
ανθρώπινη υγεία, εκ των οποίων το 24% είναι κατηγορηματικά ότι λόγω της 
καλύτερης ποιότητάς τους, αυτού του είδους τα προϊόντα μας κρατούν υγιείς και 
παρατείνουν τη ζωή μας. Μόνο το 11% των ερωτηθέντων ισχυρίζεται ότι τα βιολογικά 
προϊόντα δεν υποστηρίζουν την υγεία των ανθρώπων και το 7% δεν έχει άποψη. 

Καθοριστική είναι η αντίληψη των ερωτηθέντων ότι τα βιολογικά προϊόντα έχουν 
πολύ καλή ποιότητα σε σύγκριση με τα μη βιολογικά ισοδύναμά τους. Αυτή είναι η 
γνώμη σχεδόν του 73% των ερωτηθέντων. Το 20% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η 
ποιότητα των μη βιολογικών προϊόντων δεν είναι καλύτερη από εκείνη των μη 
βιολογικών προϊόντων και σχεδόν το 7% δεν έχει άποψη. 

 

Καθοριστική είναι επίσης η κατανόηση μεταξύ των ερωτηθέντων ότι τα βιολογικά 
προϊόντα δεν περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, σταθεροποιητές και άλλες 
επιβλαβείς ουσίες. Αυτή είναι η άποψη του 79% των ερωτηθέντων. Περίπου το 11% 
των ερωτηθέντων είναι στην αντίθετη πλευρά και σχεδόν το 10% δεν έχει άποψη. 
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«Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «EURO bio REGION MARITZA EVROS (ακρωνύμιο: EU 2 BIO)», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», σύμφωνα με τη Συμφωνία BFP Αρ. B6 .3α.02 /13.01.2021. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από τους εθνικούς 

πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Το περιεχόμενο του εγγράφου είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδέσμου «Επιχειρηματικό 
Κέντρο-Μαρίτσα» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, του Κυβερνώντος Οργάνου και της Κοινής 

Γραμματείας. 

 

Σχεδόν το 70% των ερωτηθέντων είναι πεπεισμένοι ότι τα βιολογικά προϊόντα έχουν 
καλύτερη γεύση και σχεδόν το 23% πιστεύει ότι τα βιολογικά προϊόντα δεν έχουν 
καλύτερη γεύση. Σχεδόν το 8% των ερωτηθέντων δεν έχει άποψη. 

 

Υπάρχει μια επικρατούσα αντίληψη μεταξύ των ερωτηθέντων ότι τα βιολογικά 
προϊόντα είναι ασφαλή και ωφέλιμα για την υγεία. Αυτή είναι η άποψη του 87% των 
ερωτηθέντων. Σχεδόν το 6% πιστεύει ότι τα βιολογικά προϊόντα δεν είναι ασφαλή και 
ωφέλιμα για την υγεία και σχεδόν το 7% δεν έχει άποψη. 

 

Το 81% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η υψηλή τιμή είναι αυτό που αποτρέπει τους 
καταναλωτές από τη συχνή χρήση βιολογικών προϊόντων στο νοικοκυριό τους. 
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«Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «EURO bio REGION MARITZA EVROS (ακρωνύμιο: EU 2 BIO)», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», σύμφωνα με τη Συμφωνία BFP Αρ. B6 .3α.02 /13.01.2021. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από τους εθνικούς 

πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Το περιεχόμενο του εγγράφου είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδέσμου «Επιχειρηματικό 
Κέντρο-Μαρίτσα» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, του Κυβερνώντος Οργάνου και της Κοινής 

Γραμματείας. 

Συγκριτικά, για σχεδόν το 14% των ερωτηθέντων, η υψηλή τιμή των βιολογικών 
προϊόντων δεν αποτελεί εμπόδιο για τη συχνή κατανάλωση αυτού του τύπου 
συγκεκριμένων προϊόντων και σχεδόν το 5% δεν έχει γνώμη. 

 

Σύμφωνα με το 61% των ερωτηθέντων, δεν υπάρχουν αρκετά βιολογικά προϊόντα 
στην αγορά, ενώ σχεδόν το 29% πιστεύει ότι υπάρχει επαρκής προσφορά τέτοιων 
προϊόντων. Σχεδόν το 10% δεν έχει άποψη. 

 

Το 73% των ερωτηθέντων προτιμά να αγοράζει βιολογικά προϊόντα, ενώ το 27% δεν 
έχει καμία τέτοια προτίμηση. 
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πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Το περιεχόμενο του εγγράφου είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδέσμου «Επιχειρηματικό 
Κέντρο-Μαρίτσα» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, του Κυβερνώντος Οργάνου και της Κοινής 

Γραμματείας. 

Ποια είναι η μελλοντική στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά προϊόντα 
όσον αφορά το πόσο πιθανό είναι οι ερωτηθέντες να τα συστήσουν στην οικογένεια 
και τους φίλους τους με βάση την προσωπική τους εμπειρία - το 87% των 
ερωτηθέντων είναι πιθανό να προτείνει αυτόν τον τύπο συγκεκριμένου προϊόντος. Το 
7% δεν θα τους συνιστούσε και το 6% δεν έχει γνώμη. 

 

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης δείχνουν: 

1) Πολύ καλή θεωρητική κατανόηση των βιολογικών προϊόντων μεταξύ των 
ερωτηθέντων (μπορεί να δηλώσει τι είναι βιολογικό προϊόν), αλλά σε σύγκριση, 
ασθενέστερη αναγνώριση των βιολογικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων 
συγκεκριμένων παραγωγών) και ασθενέστερη εξοικείωση με τα βιολογικά προϊόντα 
γενικά μεταξύ των χρηστών. 

2) Καλός προσανατολισμός μεταξύ των ερωτηθέντων για διάκριση των 
πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων από πιθανές απομιμήσεις μέσω των 
διακριτικών σημείων στις συσκευασίες και ταυτόχρονα η παρουσία μεγάλης ομάδας 
ερωτηθέντων που βασίζονται σε παραπλανητικές και αναξιόπιστες πηγές 
επιβεβαίωσης (π.χ. σημεία πώλησης, συστάσεις). 

3) Υψηλό επίπεδο κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων μεταξύ των ερωτηθέντων και 
σχετικά σταθερό ενδιαφέρον των καταναλωτών για βιολογικά προϊόντα προϊόντα. Ως 
κύριος λόγος Η κατανάλωση άρνησης αυτών των προϊόντων υπογραμμίζει την 
έλλειψη εμπιστοσύνης ότι αυτά τα προϊόντα είναι βιολογικά. Τα βιολογικά προϊόντα 
τροφίμων έχουν εξαιρετική υπεροχή στην κατανάλωση σε σύγκριση με τα καλλυντικά 
και άλλα βιολογικά προϊόντα. 

4) Κακή ενημέρωση των ερωτηθέντων για τα βιολογικά προϊόντα. Πληροφορίες για 
αυτού του είδους τα προϊόντα αναζητούνται κυρίως στο Διαδίκτυο και από τον κύκλο 
φίλων, συγγενών και γνωστών, σε βάρος επίσημων δημόσιων πηγών, όπως ιδρύματα 
και εξειδικευμένες πηγές υγείας. Οι τηλεοπτικές και τηλεοπτικές διαφημίσεις δεν 
αναγνωρίζονται επίσης από μια μεγάλη ομάδα καταναλωτών ως πηγή 
πληροφόρησης. 

5) Βιώσιμη στάση των ερωτηθέντων απέναντι στα βιολογικά προϊόντα ως υγιεινά, 
ποιοτικά, με καλές γευστικές ιδιότητες και ταυτόχρονα σε υψηλή τιμή. 

6) Επίμονη εκτίμηση των ερωτηθέντων ότι υπάρχει έλλειψη επαρκούς προσφοράς 
βιολογικών προϊόντων στην αγορά. 
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«Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «EURO bio REGION MARITZA EVROS (ακρωνύμιο: EU 2 BIO)», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 
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πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Το περιεχόμενο του εγγράφου είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδέσμου «Επιχειρηματικό 
Κέντρο-Μαρίτσα» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, του Κυβερνώντος Οργάνου και της Κοινής 

Γραμματείας. 

7) Μια βιώσιμη τάση για μελλοντική καταναλωτική συμπεριφορά σχετικά με αυτόν 
τον τύπο συγκεκριμένων προϊόντων με βάση την προσωπική εμπειρία. 

8) Υπάρχει μια τάση "καμία γνώμη" σχετικά με τα βιολογικά προϊόντα (μεταξύ 5-20% 
των ερωτηθέντων), που υποδηλώνει έλλειψη ενδιαφέροντος για αυτόν τον τύπο 
συγκεκριμένων προϊόντων ή/και έλλειψη πρόσβασης σε πληροφορίες για την 
κατάλληλη αξιολόγηση. 

 

4.2. Έρευνα μεταξύ των αγροτών σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα λιπάσματα και 
τις μεθόδους καταπολέμησης παρασίτων στο αγρόκτημα και τη στάση απέναντι 
στη βιολογική γεωργία 

Αντικείμενο έρευνας: 

Έρευνα μεταξύ αγροτών, μέγεθος δείγματος 63 άτομα. Στους αγρότες 
περιλαμβάνονται οι παραγωγοί που έχουν το δικαίωμα να εκμεταλλεύονται βιολογικά 
προϊόντα, δηλ. να παράγει ή/και να μεταποιεί βιολογικά προϊόντα κάθε είδους και 
παραγωγούς που δεν δραστηριοποιούνται με βιολογικά προϊόντα. Στόχος είναι το 
δείγμα να καλύπτει εκπροσώπους γεωργικών εκμεταλλεύσεων και άτομα που 
ασχολούνται με την παραγωγή, μεταποίηση, αποθήκευση και εμπορία αγροτικών 
προϊόντων και τροφίμων που παράγονται σύμφωνα με τους κανόνες της βιολογικής 
παραγωγής, καθώς και εκείνων που δεν είναι πιστοποιημένες ως βιολογικές 
εκμεταλλεύσεις. Η έρευνα στοχεύει στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με: 1) 
χρησιμοποιημένα λιπάσματα και μεθόδους ελέγχου παρασίτων στο αγρόκτημα.; 2) 
στάση απέναντι στη βιολογική γεωργία. 

Αντικείμενο της έρευνας είναι τα προβλήματα και οι προοπτικές για την ανάπτυξη 
βιολογικών προϊόντων στην επικράτεια της Περιφέρειας Χάσκοβο σύμφωνα με τις 
διαπιστωθείσες στάσεις των ερωτηθέντων. 

Μέθοδοι και εργαλεία αξιολόγησης 

Η έρευνα μεταξύ του πληθυσμού διεξήχθη με τη μέθοδο της τυποποιημένης 
διαδικτυακής συνέντευξης (CAWI - Computer Assisted Web Interview), που 
ανακοινώθηκε σε ανώνυμη και εθελοντική βάση για συμμετοχή, μέσω της οποίας οι 
πιθανοί ερωτώμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μια ηλεκτρονική έρευνα, η οποία 
ενεργοποιείται κάνοντας κλικ σε έναν συγκεκριμένο σύνδεσμο. Η ολοκλήρωση αυτού 
του τύπου έρευνας έγινε εντελώς ανεξάρτητα από τους ερωτηθέντες, χωρίς την 
παρουσία συνεντευκτής. Αυτός ο τύπος έρευνας χρησιμοποιήθηκε επειδή προσεγγίζει 
περισσότερο την παραδοσιακή μέθοδο στην κοινωνιολογία, γνωστή ως 
ερωτηματολόγια αυτο-συμπλήρωσης. (ο ερωτώμενος λαμβάνει μια κάρτα έρευνας, 
την οποία συμπληρώνει χωρίς καμία παρέμβαση του συνεντευκτή). Τα εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται είναι: 

Ένα εργαλείο συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιεί ένα δομημένο γραπτό 
ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε με το λογισμικό διαχείρισης ερευνών Google 
Forms. Ο σύνδεσμος για την ηλεκτρονική φόρμα έρευνας 
https://forms.gle/utgpb84xtFEjtkmU7 δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα του 
Συλλόγου «Επιχειρηματικό Κέντρο-Μαρίτσα» - 
https://bcentermaritza.info/prouchvane-na-perspektivite-i-problemite- za- 
razvitieto-na-bioproduktite/ όπου μπορεί να έχει πρόσβαση όποιος ενδιαφέρεται. 

Οι λόγοι επιλογής ενός δομημένου γραπτού ερωτηματολογίου ως κύριου εργαλείου 
και τα βήματα για την ανάπτυξή του περιγράφονται στην ενότητα 5.1. 

https://forms.gle/utgpb84xtFEjtkmU7
https://bcentermaritza.info/prouchvane-na-perspektivite-i-problemite-%20za-%20razvitieto-na-bioproduktite/
https://bcentermaritza.info/prouchvane-na-perspektivite-i-problemite-%20za-%20razvitieto-na-bioproduktite/


«Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «EURO bio REGION MARITZA EVROS (ακρωνύμιο: EU 2 BIO)», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», σύμφωνα με τη Συμφωνία BFP Αρ. B6 .3α.02 /13.01.2021. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από τους εθνικούς 

πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Το περιεχόμενο του εγγράφου είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδέσμου «Επιχειρηματικό 
Κέντρο-Μαρίτσα» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, του Κυβερνώντος Οργάνου και της Κοινής 

Γραμματείας. 

Έχει αναπτυχθεί ένα ερωτηματολόγιο για τους αγρότες. Ο σχεδιασμός της κάρτας 
έρευνας είναι απλοποιημένος, γεγονός που της επιτρέπει να αυτογεμίζεται και 
διευκολύνει την επακόλουθη επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Η δομή και το 
περιεχόμενο της κάρτας έρευνας έχουν μελετηθεί προσεκτικά, τηρώντας τις βασικές 
απαιτήσεις για την κατασκευή των τοπογραφικών ερευνών, καθώς και την εμφάνιση 
των καρτών. Οι διαφορετικές θεματικές ενότητες επισημαίνονται οπτικά. Παρέχονται 
οδηγίες για τις ερωτήσεις ή/και διευκρινίσεις, καθώς και γενικό κείμενο για την 
έρευνα. Η δομή του ερωτηματολογίου παρουσιάζεται σε ξεχωριστή ενότητα αυτού 
του εγγράφου, καθώς και πλήρως στο Παράρτημα 6.2. 

Η δομή και το περιεχόμενο της κάρτας έρευνας περιλαμβάνει 3 ενότητες με συνολικά 
33 ερωτήσεις σύμφωνα με την επιλεγμένη ομάδα στόχο. 

Ενότητα 1: Το προφίλ του ερωτώμενου καλύπτει το γενικό προφίλ του ερωτώμενου 
συμπεριλαμβάνοντας 6 ερωτήσεις σχετικά με την ηλικία του αγρότη, το μέγεθος του 
νοικοκυριού του αγρότη, το μορφωτικό επίπεδο του αγρότη, τα χρόνια εμπειρίας ως 
αγρότης στη γεωργία, τους πελάτες, τα παραγόμενα προϊόντα. Οι ερωτήσεις είναι 
μόνο κλειστού τύπου. 

Η ενότητα 2: Λιπάσματα και μέθοδοι ελέγχου παρασίτων περιλαμβάνει 6 ερωτήσεις – 
1 κλειστού τύπου με προκαθορισμένες απαντήσεις από τις οποίες ο ερωτώμενος 
μπορεί να επιλέξει και 5 κλειστού τύπου και ανοιχτού τύπου για να εξασφαλίσει 
επαρκή ευκαιρία σε όλους να εκφράσουν τη θέση τους όσο το δυνατόν ακριβέστερα. 
Με βάση την κλειστή δομή των ερωτήσεων, εξασφαλίστηκε η δυνατότητα σύνοψης 
των απαντήσεων, εξαγωγής συγκρίσιμων δεδομένων και διατύπωσης 
συμπερασμάτων σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα λιπάσματα και τις μεθόδους 
ελέγχου παρασίτων στο αγρόκτημα. Τα αποτελέσματα των απαντήσεων ανοικτού 
τύπου αξιολογήθηκαν και παρουσιάστηκαν ως ευρήματα για την παρούσα ανάλυση. 
2 από τις ερωτήσεις της Ενότητας 2 είναι υποχρεωτικές. 

Ενότητα 3: Στάσεις απέναντι στη βιολογική γεωργία περιλαμβάνει 21 ερωτήσεις, οι 
ερωτήσεις είναι μόνο κλειστού τύπου με προκαθορισμένες απαντήσεις από τις οποίες 
ο ερωτώμενος μπορεί να επιλέξει. Με βάση την κλειστή δομή των ερωτήσεων, 
εξασφαλίστηκε η δυνατότητα σύνοψης των απαντήσεων, εξαγωγής συγκρίσιμων 
στοιχείων και διατύπωσης συμπερασμάτων για τη στάση του αγρότη απέναντι στη 
βιολογική γεωργία. Όλες οι ερωτήσεις στην Ενότητα 3 είναι υποχρεωτικές. 20 από 
τις ερωτήσεις είναι του τύπου εφαρμοσιμότητας χρησιμοποιώντας μια κλίμακα Likert 
πέντε βαθμών2 (Συμφωνώ απόλυτα, Συμφωνώ, Διαφωνώ, Διαφωνώ Απόλυτα, Χωρίς 
Γνώμη). 1 ερώτηση είναι κλειστού τύπου με δυνατότητα προσθήκης δωρεάν 
απάντησης. Η περίοδος έρευνας είναι 10.03.2022 – 27.01.2023. 

Αριθμός συμπληρωμένων ερωτηματολογίων – 63. 

Ένα εργαλείο για την ανάλυση των αποτελεσμάτων των ληφθέντων 
ολοκληρωμένων καρτών έρευνας χρησιμοποιώντας το λογισμικό διαχείρισης 
ερευνών των Φόρμων Google και το προϊόν λογισμικού MS Excel για την επεξεργασία 
των αποτελεσμάτων. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αναλύονται ανά ενότητες και ανά 
προφίλ του ερωτώμενου. 

Αποτελέσματα διαδικτυακής έρευνας μεταξύ αγροτών σχετικά με τα 
χρησιμοποιούμενα λιπάσματα και τις μεθόδους καταπολέμησης παρασίτων στο 
αγρόκτημα και τη στάση απέναντι στη βιολογική γεωργία 

                                                           
2 Η κλίμακα Likert είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη προσέγγιση για την κλιμάκωση των απαντήσεων σε έρευνες και ο όρος χρησιμοποιείται 
συχνά εναλλακτικά με την κλίμακα αξιολόγησης. Μόλις συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο, κάθε στοιχείο μπορεί να αναλυθεί ξεχωριστά ή, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, οι απαντήσεις μπορούν να αθροιστούν για να δημιουργηθούν βαθμολογίες για μια ομάδα στοιχείων 
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Χαρακτηριστικά των θεμάτων (αποτελέσματα από την Ενότητα 1) 

Συνολικά 63 άτομα (αγρότες) συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Η μέση ηλικία των 
συμμετεχόντων ήταν 44,5 έτη. Η ελάχιστη ηλικία είναι 25 και η μέγιστη είναι 64. Η 
κατανομή ανά ηλικιακές ομάδες δείχνει ότι το μεγαλύτερο σχετικό μερίδιο των 
ερωτηθέντων - 51% είναι τα άτομα της ηλικιακής ομάδας 45 - 54 ετών, 
ακολουθούμενα από τα άτομα της ηλικιακής ομάδας 35 - 44 ετών - με σχετικό μερίδιο 
28% και από τα άτομα της ηλικιακής ομάδας 55 - 64 ετών - με σχετικό μερίδιο 13%. Η 
ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών έχει σχετικό μερίδιο 5%, και η ηλικιακή ομάδα άνω των 
64 ετών – 3%. Δεν εξετάστηκε κανένα άτομο κάτω των 24 ετών. 

 

Στην έρευνα που διενεργήθηκε, τα νοικοκυριά των ερωτηθέντων αγροτών με το 
μεγαλύτερο σχετικό μερίδιο είναι 2-4 άτομα - 59%, ακολουθούν τα νοικοκυριά άνω 
των 4 ατόμων - 35% και τα νοικοκυριά με έως 2 άτομα - 6%. Δεν ελήφθησαν 
απαντήσεις με ανοιχτή την επιλογή "Άλλο". 

 

Στην κατανομή των ερωτηθέντων αγροτών ανά μορφωτικό επίπεδο, διακρίνονται δύο 
ομάδες. Στην έρευνα που διεξήχθη, ο μεγαλύτερος αριθμός των ερωτηθέντων - 31 
δήλωσαν ότι είχαν τριτοβάθμια εκπαίδευση με πτυχίο εκπαιδευτικού τίτλου «πτυχίο», 
και 28 δήλωσαν ότι είχαν δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 4 από τους ερωτηθέντες 
δήλωσαν ότι έχουν ανώτερη εκπαίδευση με μεταπτυχιακό. Κανένα από τα άτομα που 
ερευνήθηκαν δεν είχε πρωτοβάθμια ή κατώτερη εκπαίδευση. 
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Στην έρευνα που διενεργήθηκε, δεν ξεχωρίζει συγκεκριμένη ομάδα στην κατανομή 
της εμπειρίας των αγροτών κατά αριθμό ετών. Οι ακόλουθες ομάδες αγροτών έχουν 
περίπου το ίδιο σχετικό μερίδιο - με 10-15 χρόνια εμπειρίας στη γεωργία - 32%, με 5-
10 χρόνια εμπειρίας - 24%, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας - 22%, με 15- 20 
χρόνια εμπειρίας - 16 %. Με το μικρότερο σχετικό μερίδιο είναι οι αγρότες με εμπειρία 
μεταξύ 1-5 ετών - 6%. 

 

Στην έρευνα που διενεργήθηκε, δεν ξεχωρίζει κάποιο συγκεκριμένο προφίλ πελάτη. 
Με περίπου το ίδιο σχετικό μερίδιο είναι οι ακόλουθες ομάδες πελατών αγροτικών 
παραγωγών: χονδρέμποροι με 33%, άμεσοι καταναλωτές με 22%, μεταποιητές και 
χονδρέμποροι - έκαστος με 20%. Είναι αξιοσημείωτο ότι δεν υπάρχουν εξαγωγείς ως 
πελάτες. 

 

Το προφίλ των ερωτηθέντων αγροτών είναι ποικίλο ως προς τα προϊόντα που 
παράγουν. Αυτή η ανοιχτή ερώτηση έχει απαντηθεί всички запитани, някои са 
καθόριζαν περισσότερα από ένα προϊόντα, άλλα καθόρισαν μια γενική ονομασία 
όπως "παραγωγή λαχανικών". Από αυτή την άποψη, τα αποτελέσματα συνοψίζονται 
ανά τύπο προϊόντων και τα προϊόντα που δεν μπορούν να συνοψιστούν αναφέρονται 
συγκεκριμένα. 21 αγρότες καλλιεργούν φρούτα (κεράσια, δαμάσκηνα, μήλα, 
ροδάκινα, καρπούζια, πεπόνια, φράουλες, καρύδια, αμύγδαλα), 21 καλλιεργούν 
λαχανικά (ντομάτες, αγγούρια, πιπεριές, κρεμμύδια, σκόρδο, καρότα, λάχανο, 
πατάτες), 11 καλλιεργούν δημητριακά και τεχνική καλλιέργειες (σιτάρι, κριθάρι, 
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ηλίανθος, σίκαλη, καλαμπόκι, όσπρια, ελαιοκράμβη, βαμβάκι), 4 καλλιεργούν 
αμπέλια, 1 - λεβάντα, 3 - μέλι και προϊόντα μέλισσας, 1 - γάλα. 

 

Λιπάσματα που χρησιμοποιούνται και μέθοδοι ελέγχου παρασίτων στο αγρόκτημα 
(Αποτελέσματα Ενότητας 2) 

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η ρύπανση του εδάφους επηρεάζει τη γονιμότητά 
του και οι κύριοι παράγοντες για αυτό είναι: ακατάλληλες επεξεργασίες, καταστροφή 
της δομής, ακολουθούμενη από υπερβολική χρήση χημικών λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων και κυρίως ζιζανιοκτόνων, τα οποία κυρίως καταστέλλουν και 
καταστρέφουν η μικροχλωρίδα του εδάφους και τα υπολείμματά τους δεν επιτρέπουν 
σε ορισμένα είδη να ανακάμψουν. τη χρήση του ίδιου τύπου τεχνολογίας και την ίδια 
μονομερή λίπανση για όλες σχεδόν τις καλλιέργειες. 

Η γονιμότητα του εδάφους μπορεί να αυξηθεί επηρεάζοντας το έδαφος με ένα 
συγκεκριμένο σύνολο μέτρων. Κάτω από διαφορετικές συνθήκες και με διαφορετικά 
εδάφη, αυτό το σύμπλεγμα πρέπει να είναι διαφορετικό. 

Για να διατηρηθεί το έδαφος γόνιμο ώστε τα φυτά να αντλούν από αυτό τις ουσίες που 
χρειάζονται, οι αγρότες το ταΐζουν με λιπάσματα για να το εμπλουτίσουν και να 
βοηθήσουν τα φυτά να αναπτυχθούν καλύτερα. Ο πιο γενικός ορισμός του λιπάσματος 
είναι ότι είναι μια ουσία, η οποία μπορεί να είναι φυσικής ή τεχνητής προέλευσης, που 
εφαρμόζεται στο έδαφος ή στις φυτικές ίνες για την παροχή θρεπτικών συστατικών 
που είναι σημαντικά για την ανάπτυξη και την ανάπτυξη των φυτών. Υπάρχουν πολλά 
είδη λιπασμάτων, αλλά γενικά μπορούν να χωριστούν σε αυτά φυσικής και τεχνητής 
προέλευσης. Τα ορυκτά λιπάσματα μπορεί να είναι απλά, συνδυασμένα, δυαδικά και 
NPK λιπάσματα (άζωτο, φώσφορος, κάλιο) και η διαφορά μεταξύ των τύπων 
εξαρτάται από τον αριθμό των ουσιών σε αυτά. Όπως γνωρίζετε, τα ορυκτά 
λιπάσματα δημιουργούνται για να αντισταθμίσουν την έλλειψη θρεπτικών ουσιών στο 
έδαφος και συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των καλλιεργειών. Τα 
ορυκτά λιπάσματα παράγονται ειδικά σύμφωνα με τις ανάγκες του εδάφους, για 
μεγαλύτερους χώρους και σε μεγάλες ποσότητες. Είναι γνωστά και ως «χημικά 
λιπάσματα» και πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή. 

Τα οργανικά λιπάσματα, εκτός από τη βελτίωση της δομής του εδάφους, ευνοούν και 
την ανάπτυξη ωφέλιμων μικροοργανισμών. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι σε 
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σύγκριση με τα ορυκτά λιπάσματα, εφαρμόζονται πιο δύσκολα και χρειάζονται 
περισσότερο χρόνο για να απορροφηθούν στο έδαφος και έχουν αντίκτυπο στα φυτά. 
Μέσω αυτού του τύπου λιπασμάτων επιτυγχάνεται ο σχηματισμός χούμου, ο οποίος 
υποστηρίζει την καλή στερέωση ιόντων, τα οποία με τη σειρά τους βελτιώνουν τη 
δομή του εδάφους και παρέχουν συνεχώς θρεπτικά συστατικά, λόγω της αργής 
αποσύνθεσής τους. Μεταξύ των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων οργανικών 
λιπασμάτων είναι η κοπριά, τα κομπόστ και η κοπριά πουλερικών. 

Εκτός από τη σίτιση με λιπάσματα, οι αγρότες εφαρμόζουν και άλλα αγροτεχνικά 
μέτρα, τα οποία περιλαμβάνουν σωστή επεξεργασία, αμειψισπορά, μικτή 
καλλιέργεια, άρδευση κ.λπ. 

Στην ερώτηση πώς διατηρείτε τη γονιμότητα του εδάφους με σχεδόν ίσα μερίδια είναι 
η λίπανση (34%) και η άροση (σχεδόν 36%). Στη συνέχεια, οι ερωτηθέντες ανέφεραν 
την αμειψισπορά με 15% και την κοινή καλλιέργεια με 3%. 14 από τους ερωτηθέντες 
απάντησαν δωρεάν σε αυτό το ερώτημα και μεταξύ των ενδεικνυόμενων μεθόδων για 
τη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους είναι το βοτάνισμα, το κούρεμα, η 
επαναφύτευση, το πότισμα, ο ψεκασμός, το όργωμα κ.λπ., οι περισσότερες από τις 
οποίες είναι συνδυασμός των παραπάνω 

 

55 από τους ερωτηθέντες αγρότες δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν λιπάσματα. Από αυτά, 
το 87% χρησιμοποιεί χημικά λιπάσματα και το 13% - οργανικά. 
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Όταν ρωτήθηκαν ποιο είδος οργανικής κοπριάς χρησιμοποιούν, η ζωική κοπριά 
κυριαρχεί με 50%, ακολουθούμενη από την πράσινη λίπανση (αναπτύσσονται 
φθινοπωρινά δέντρα που προορίζονται να κοπούν και να ταφούν όταν είναι στο 
απόγειό τους για να εκτελέσουν τη λειτουργία της «πράσινης λίπανσης») με 29 % και 
κομπόστ με 14%. Κανένας ερωτώμενος δεν ανέφερε ότι χρησιμοποίησε κοπριά 
πτηνών. Το ένα ανέφερε "ορυκτά λιπάσματα" ως δωρεάν απάντηση. 

 

Ο έλεγχος παρασίτων και φυτικών ασθενειών σε ένα αγρόκτημα είναι μια σημαντική 
πτυχή της παραγωγικότητας του αγροκτήματος, της απόκτησης ποιοτικών προϊόντων 
και της διατήρησης των χαρακτηριστικών του εδάφους. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι 
καταπολέμησης παρασίτων. 

Τα φυτοφάρμακα - γνωστά και ως γεωργικά χημικά - είναι πολύ δημοφιλή στη 
συμβατική γεωργία. Αυτά περιλαμβάνουν ζιζανιοκτόνα για τη θανάτωση των 
ζιζανίων, μυκητοκτόνα για την προστασία από ασθένειες και εντομοκτόνα για την 
εξάλειψη των εντόμων. Αυτές οι χημικές ουσίες δυστυχώς όχι μόνο εξαλείφουν τα 
ανεπιθύμητα παράσιτα, αλλά μπορούν επίσης να βλάψουν την υγεία μας και το 
περιβάλλον. 

Η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων είναι περιορισμένη στη βιολογική γεωργία, 
επομένως η προστασία από ασθένειες και εχθρούς είναι ο καλύτερος τρόπος 
αντιμετώπισής τους. Η χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, μείγματος ποικιλιών ή ειδών και 
υγιών σπόρων αποτελούν μέρος των προληπτικών ενεργειών. Ένα άλλο προληπτικό 
μέτρο είναι η αμειψισπορά – πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να σπάσει ο 
κύκλος ανάπτυξης ασθενειών και εχθρών. Χρησιμοποιείται επίσης για την 
καλλιέργεια και την προώθηση της βιοποικιλότητας μέσα και γύρω από τα χωράφια 
για να ωφεληθούν οι φυσικοί εχθροί των εχθρών των φυτών, για να βοηθήσουν στον 
έλεγχό τους. Μια πολύ δημοφιλής στρατηγική για τον έλεγχο των φυτικών παρασίτων 
και ζιζανίων είναι η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρασίτων (IPM), η οποία είναι ένας 
συνδυασμός αγρονομικών, βιολογικών και χημικών μέτρων κατά των ασθενειών, των 
εντόμων, των ζιζανίων και άλλων παρασίτων των φυτών. Αυτό το σύστημα λαμβάνει 
υπόψη όλες τις σχετικές προσεγγίσεις και μεθόδους διαχείρισης που είναι διαθέσιμες 
στο σχετικό περιβάλλον, αξιολογώντας την οικονομική τους σκοπιμότητα. Ωστόσο, η 
ΜΠΕ δεν χτίζεται με απόλυτα και αυστηρά κριτήρια. Είναι ένα ευέλικτο σύστημα που 
συνδυάζει τοπικούς πόρους και την πιο πρόσφατη επιστημονική έρευνα, τεχνολογία, 
γνώση και πρακτική εμπειρία. 

Όσον αφορά τις μεθόδους ελέγχου παρασίτων και ασθενειών που χρησιμοποιήθηκαν, 
το 54% των αγροτών που ερωτήθηκαν ανέφεραν ότι χρησιμοποίησαν χημικά 
φυτοφάρμακα, το 19% - ολοκληρωμένες μεθόδους διαχείρισης παρασίτων και το 6% 
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- βιολογικές και οργανικές μεθόδους καταπολέμησης (μη χημικές μέθοδοι ελέγχου). 
Το 21% των ερωτηθέντων απάντησε δωρεάν σε αυτή την ερώτηση, οι απαντήσεις που 
δόθηκαν ήταν συνδυασμός πολλών μεθόδων και πλησιάζουν στο μέγιστο βαθμό τη 
μέθοδο της ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων, για παράδειγμα: χρήση 
προληπτικών μέτρων ελέγχου που περιλαμβάνουν υγιές φυτικό υλικό και ανθεκτικό 
ποικιλίες και εφαρμογή αγροτεχνικών μέτρων όπως καθαρισμός, κλάδεμα, κάψιμο, 
όργωμα, επεξεργασία με μυκητοκτόνα, καθώς και μέτριος χημικός ψεκασμός. 

 

Όσον αφορά τη χρήση μη χημικών μεθόδων φυτοπροστασίας, το 25% των 
ερωτηθέντων αγροτών ανέφερε ότι χρησιμοποίησε τέτοιες μεθόδους. Από αυτούς, το 
μεγαλύτερο σχετικό μερίδιο είναι οι παραγωγοί που απάντησαν δωρεάν και 
συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι οι μέθοδοι που περιγράφουν αντιπροσωπεύουν 
έναν συνδυασμό όλων αυτών που αναφέρθηκαν και περιλαμβάνουν πρόσθετα 
αγροτεχνικά μέτρα, όπως καθαρισμό, κλάδεμα, ισχυρό υλικό. . Μπορεί να ειπωθεί 
ότι η φυσική ανταπόκριση όσων χρησιμοποιούν μη χημικές μεθόδους 
φυτοπροστασίας πλησιάζει περισσότερο στην ιδέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης 
παρασίτων ως μια έξυπνη επιλογή για την προστασία των καλλιεργειών. Η ιδέα της 
IUV είναι να μειώσει και να περιορίσει στο ελάχιστο τις υπολειμματικές ποσότητες 
φυτοφαρμάκων στη φυτική παραγωγή και από εκεί μέσω ζωοτροφών σε ζωικά 
προϊόντα. Και αυτό είναι δυνατό με τον περιορισμό των χημικών μέσων 
φυτοπροστασίας, τη διατήρηση του περιβάλλοντος και του εδάφους. Η IUV επίσης 
δεν επιτρέπει γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. 

 

Η καταπολέμηση των ζιζανίων είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην καλλιέργεια της 
γεωργικής παραγωγής, που επηρεάζει την ποιότητα και την ποσότητα των 
αποδόσεων. Ως αποτέλεσμα της έρευνας, μπορεί να ειπωθεί ότι η πλειοψηφία των 
ερωτηθέντων αγροτών εφαρμόζει μεθόδους που δεν σχετίζονται με τη χρήση χημικών 
ζιζανιοκτόνων. Τα χημικά ζιζανιοκτόνα χρησιμοποιούνται κατά 30% (οι ερωτηθέντες 
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δεν διευκρίνισαν ποια) και οι υπόλοιποι εφαρμόζουν διάφορα αγροτεχνικά μέτρα, 
όπως μηχανικό βοτάνισμα (38%), αμειψισπορά (15%), άλλες μεθόδους, που 
περιλαμβάνουν κούρεμα, αγρανάπαυση, καλλιέργεια. , σάπια φύλλα, χαλάρωση και 
άλλα. (11%) και καύση φυτικών υπολειμμάτων μετά τη συγκομιδή (5%). 

 

 

Στάσεις απέναντι στη βιολογική γεωργία (αποτελέσματα από την Ενότητα 3) 

Είναι σημαντικό για τη μελέτη των προοπτικών και των προβλημάτων για την 
ανάπτυξη βιολογικών προϊόντων στην περιοχή του Χάσκοβο να μελετηθεί η στάση 
των αγροτικών παραγωγών απέναντι στη βιολογική γεωργία. Με βάση τις 
προσδιορισμένες στάσεις, αντιλήψεις και εκτιμήσεις των αγροτών, μπορούν να 
εντοπιστούν συγκεκριμένα προβλήματα και ευκαιρίες για τον κλάδο στην περιοχή, 
καθώς και να συνοψιστούν οι τάσεις στην ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας. 

Σύμφωνα με το 75% των ερωτηθέντων αγροτών, η βιολογική γεωργία είναι μια 
δραστηριότητα που δίνει θετική εικόνα στο αγρόκτημα στην κοινωνία και συνολικά το 
16% είναι κατηγορηματικά στην απάντησή τους. Το 16% πιστεύει ότι η βιολογική 
γεωργία δεν ωφελεί την εικόνα μιας φάρμας και το 10% δεν μπορεί να κρίνει. Η τάση 
«δεν μπορώ να κρίνω» παρατηρείται και στις παρακάτω απαντήσεις με περίπου το 
ίδιο σχετικό μερίδιο, από τις οποίες συνάγεται ότι ο ερωτώμενος δεν έχει с αρκετές 
πληροφορίες για να απαντήσει και/ή δεν έχει δείξει ενδιαφέρον να μάθει γι' αυτό. 
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Η αξιολόγηση των γεωργικών παραγωγών στην αγορά στην οποία εργάζονται 
αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη των τρεχουσών και μελλοντικών 
δραστηριοτήτων τους. Σύμφωνα με το 48% των ερωτηθέντων, υπάρχει ζήτηση και 
προσφορά βιολογικών προϊόντων στο έδαφος της Περιφέρειας Χάσκοβο, δηλ. 
Υπάρχει μια καθιερωμένη τοπική αγορά για αυτό το είδος συγκεκριμένων προϊόντων. 
Το 46% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι δεν υπάρχει αγορά για βιολογικά προϊόντα και 
το 6% δεν μπορεί να κρίνει. 

 

Για τη μελέτη των προσδοκιών των αγροτών από τη βιολογική γεωργία, 
διερευνήθηκε το ερώτημα της αντίληψής τους για την κατανάλωση στην τοπική 
αγορά αυτού του τύπου συγκεκριμένων προϊόντων. Με το υψηλότερο συνολικό 
μερίδιο είναι οι αγρότες που πιστεύουν ότι οι ντόπιοι καταναλωτές δεν θα πλήρωναν 
υψηλότερες τιμές για τα βιολογικά προϊόντα - 73%, το 19% απάντησε με σταθερή 
πεποίθηση. Το 22% είναι της άποψης ότι οι ντόπιοι καταναλωτές τείνουν να 
πληρώνουν υψηλότερη τιμή για τα βιολογικά προϊόντα, από τα οποία κανένας δεν 
είναι απόλυτα πεπεισμένος, και σχεδόν το 5% δεν μπορεί να κρίνει. 

 

Η επόμενη ερώτηση που διερευνά τις αντιλήψεις των αγροτών για τη βιολογική 
γεωργία σχετίζεται με το πόσο πιστεύουν ότι η βιολογική γεωργία απαιτεί ένταση 
εργασίας και απαιτεί περισσότερη προσπάθεια. Σχεδόν το 94% είναι το συνολικό 
μερίδιο των αγροτών που πιστεύουν ότι η βιολογική γεωργία είναι υπερβολικά 
εντάσεως εργασίας, οι κατηγορικές απαντήσεις καταλαμβάνουν μερίδιο σχεδόν 29%. 
Δεν μπορούν να υπολογίσουν κοντά στο 5%. Με το μικρότερο ποσοστό είναι οι 
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ερωτηθέντες που πιστεύουν ότι η βιολογική γεωργία δεν απαιτεί περισσότερη 
προσπάθεια από ό,τι συνήθως - σχεδόν 2%, και μεταξύ αυτών δεν υπάρχει ούτε μια 
καταγεγραμμένη κατηγορηματική απάντηση. 

 

Για τη μελέτη των αντιλήψεων και στάσεων των αγροτών απέναντι στη βιολογική 
γεωργία, διερευνήθηκε και το ζήτημα της ποσότητας παραγωγής από τη βιολογική 
γεωργία. Εδώ, καταγράφεται εδώ ένα αρκετά υψηλό συνολικό ποσοστό αγροτών 
που πιστεύουν ότι οι αποδόσεις των βιολογικών καλλιεργειών είναι πολύ χαμηλές - 
το 98%, σχεδόν το 24% απαντά με απόλυτη πεποίθηση. Δεν καταγράφηκε ούτε μία 
απάντηση υπέρ των υψηλών αποδόσεων από βιολογικά προϊόντα και σχεδόν το 2% 
δεν μπορούσε να κρίνει. 

 

τηρούνται επακριβώς καθορισμένοι κανονισμοί και πρότυπα. Ολόκληρη η αλυσίδα 
από το αγρόκτημα μέχρι τον τελικό καταναλωτή πρέπει να ελέγχεται και να 
πιστοποιείται από ανεξάρτητους και διαπιστευμένους ελεγκτές εξουσιοδοτημένους 
από τον Υπουργό Γεωργίας και Τροφίμων για τη διεξαγωγή ελέγχου συμμόρφωσης 
της βιολογικής παραγωγής. Στη Βουλγαρία, υπάρχουν 16 οργανισμοί πιστοποίησης 
που έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν τη συμμόρφωση της βιολογικής παραγωγής στη 
χώρα. Κανένα από αυτά δεν είναι εγγεγραμμένο στην επικράτεια της Περιφέρειας 
Χάσκοβο. Ο βαθμός στον οποίο οι αγρότες γνωρίζουν το σύστημα ελέγχου και 
πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων και τις αρμόδιες αρχές που ασκούν αυτές 
τις δραστηριότητες είναι το αντικείμενο των παρακάτω ερωτημάτων. 
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«Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «EURO bio REGION MARITZA EVROS (ακρωνύμιο: EU 2 BIO)», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», σύμφωνα με τη Συμφωνία BFP Αρ. B6 .3α.02 /13.01.2021. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από τους εθνικούς 

πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Το περιεχόμενο του εγγράφου είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδέσμου «Επιχειρηματικό 
Κέντρο-Μαρίτσα» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, του Κυβερνώντος Οργάνου και της Κοινής 

Γραμματείας. 

Σύμφωνα με το 63% των ερωτηθέντων αγροτών, δεν υπάρχουν φορείς πιστοποίησης 
βιολογικής παραγωγής στο έδαφος της Περιφέρειας Χάσκοβο. Σχεδόν το 5% πιστεύει 
ότι υπάρχουν τέτοια στην επικράτεια της περιφέρειας και το 32% δεν μπορεί να κρίνει. 
Είναι σημαντικό να σημειωθεί εδώ ότι, παρά το σχετικά υψηλό ποσοστό όσων 
γνωρίζουν, υπάρχει μια αρκετά μεγάλη ομάδα αγροτών που δεν γνωρίζουν, δεν 
έχουν πληροφορίες ή/και δεν ενδιαφέρονται να μάθουν ποιοι φορείς πιστοποίησης 
υπάρχουν και αν υπάρχουν στην περιοχή. 

 

Το σχετικό ποσοστό των ερωτηθέντων αγροτών που επίσης δεν μπορούν να 
αξιολογήσουν εάν οι οργανισμοί πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής διενεργούν 
σωστά την αξιολόγηση πιστοποίησης είναι 63%, το ποσοστό εκείνων που πιστεύουν 
ότι οι φορείς πιστοποίησης πραγματοποιούν σωστά την αξιολόγηση πλησιάζει το 24%. 
Συγκριτικά, το ποσοστό των αγροτών που πιστεύουν ότι η αξιολόγηση αυτή γίνεται 
σωστά από τις αρμόδιες αρχές είναι μόλις 13%, κανένας από τους οποίους δεν 
απάντησε κατηγορηματικά. 

 

Το εάν η βιολογική γεωργία απαιτεί υψηλό κόστος πιστοποίησης και επιθεώρησης 
σύμφωνα με τους αγρότες είναι ένα ερώτημα που διερευνά την αξιολόγηση των 
ερωτηθέντων για το πόσο συνειδητοποιούν την ανάγκη πρόσθετων πόρων για τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα και ποια είναι η εκτίμησή τους για αυτήν την ανάγκη. 
Εδώ, καταγράφεται εδώ ένα εξαιρετικά υψηλό συνολικό ποσοστό των ερωτηθέντων 
που πιστεύουν ότι η πιστοποίηση και η επιθεώρηση της βιολογικής γεωργίας απαιτεί 
υψηλό κόστος - το 95%, το 49% απαντά με απόλυτη πεποίθηση. Το 2% είναι της 
άποψης ότι δεν χρειάζονται υψηλοί πόροι και το 3% δεν μπορεί να κρίνει. 
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«Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «EURO bio REGION MARITZA EVROS (ακρωνύμιο: EU 2 BIO)», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», σύμφωνα με τη Συμφωνία BFP Αρ. B6 .3α.02 /13.01.2021. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από τους εθνικούς 

πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Το περιεχόμενο του εγγράφου είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδέσμου «Επιχειρηματικό 
Κέντρο-Μαρίτσα» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, του Κυβερνώντος Οργάνου και της Κοινής 

Γραμματείας. 

 

Για τη μελέτη της στάσης των αγροτών απέναντι στη βιολογική γεωργία, είναι 
σημαντικό να διερευνηθεί ποια είναι η στάση τους στη χρήση χημικών 
παρασκευασμάτων από την άποψη του κατά πόσο η χρήση τους επηρεάζει αρνητικά 
την υγεία του ανθρώπου και των ζώων. Συνολικά, το ποσοστό των ερωτηθέντων 
αγροτών που πιστεύουν ότι τα χημικά σκευάσματα στη γεωργία δεν επηρεάζουν 
αρνητικά την υγεία των ανθρώπων και των ζώων είναι κοντά στο 59% και κοντά στο 
2% είναι κατηγορηματικά στην απάντησή τους. Σχεδόν το 37% είναι το σχετικό 
ποσοστό των ερωτηθέντων αγροτών που είναι της άποψης ότι η χρήση χημικών 
ουσιών επηρεάζει αρνητικά την υγεία ανθρώπων και ζώων, το 3% είναι 
κατηγορηματικό στην απάντησή τους. Αυτοί που δεν μπορούν να κρίνουν είναι 
σχεδόν 5%. 

 

Ο βαθμός στον οποίο οι αγρότες είναι πεπεισμένοι ότι μπορούν να συμβούν υψηλές 
προσβολές από παράσιτα χωρίς τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων είναι σημαντικό 
να διερευνηθεί προκειμένου να διαπιστωθεί η στάση των αγροτών απέναντι στις 
καθιερωμένες πρακτικές της βιολογικής γεωργίας, οι οποίες είναι ενσωματωμένες 
στις ίδιες τις αρχές αυτού του είδους δραστηριότητας . Το συνολικό ποσοστό όσων 
είναι της άποψης ότι χωρίς τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων θα οδηγήσει σε σοβαρή 
προσβολή από παράσιτα είναι το μεγαλύτερο - σχεδόν το 62%, σχεδόν το 10% απαντά 
με απόλυτη πεποίθηση. 
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«Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «EURO bio REGION MARITZA EVROS (ακρωνύμιο: EU 2 BIO)», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», σύμφωνα με τη Συμφωνία BFP Αρ. B6 .3α.02 /13.01.2021. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από τους εθνικούς 

πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Το περιεχόμενο του εγγράφου είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδέσμου «Επιχειρηματικό 
Κέντρο-Μαρίτσα» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, του Κυβερνώντος Οργάνου και της Κοινής 

Γραμματείας. 

 

Εκτός από τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων, η έρευνα διερεύνησε επίσης τον βαθμό 
στον οποίο οι αγρότες γνωρίζουν ότι υπάρχουν και είναι διαθέσιμα στην αγορά 
οργανικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα. Το συνολικό ποσοστό των ερωτηθέντων που 
είναι εξοικειωμένοι με την προσφορά οργανικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων 
στην αγορά είναι εξαιρετικά υψηλό - 92%, το 11% απαντά με απόλυτη πεποίθηση. Το 
8% πιστεύει ότι δεν υπάρχει προσφορά οργανικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. 

 

Για τη μελέτη των αντιλήψεων των αγροτών για τη βιολογική γεωργία, είναι 
σημαντικό να διερευνηθεί ποια είναι η αξιολόγηση και η στάση τους σχετικά με την 
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον τομέα. Αυτό το ερώτημα σχετίζεται 
επίσης με την ανάπτυξη των τρεχουσών και μελλοντικών δραστηριοτήτων των 
αγροτών. Συνολικά, το ποσοστό των ερωτηθέντων αγροτών που πιστεύουν ότι είναι 
δύσκολο να ληφθούν πληροφορίες για τη βιολογική γεωργία είναι σχεδόν 81%, και 
εδώ οι κατηγορικές απαντήσεις είναι πολύ περισσότερες 17%. Σχεδόν το 13% είναι το 
ποσοστό των ερωτηθέντων που πιστεύουν ότι η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά 
με τη βιολογική γεωργία δεν είναι δύσκολη. Το 6% δεν μπορεί να κρίνει. 
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«Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «EURO bio REGION MARITZA EVROS (ακρωνύμιο: EU 2 BIO)», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», σύμφωνα με τη Συμφωνία BFP Αρ. B6 .3α.02 /13.01.2021. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από τους εθνικούς 

πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Το περιεχόμενο του εγγράφου είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδέσμου «Επιχειρηματικό 
Κέντρο-Μαρίτσα» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, του Κυβερνώντος Οργάνου και της Κοινής 

Γραμματείας. 

 

Η έρευνα διερεύνησε επίσης την αξιολόγηση των αγροτών σχετικά με την πρόσβαση 
και τη λήψη διαβουλεύσεων και συμβουλών για τη βιολογική γεωργία. Συνολικά, το 
ποσοστό των αγροτών που ερωτήθηκαν που πιστεύουν ότι είναι δύσκολο να λάβουν 
συμβουλές και συμβουλές για τη βιολογική γεωργία είναι σχεδόν 83%, και εδώ οι 
κατηγορικές απαντήσεις είναι επίσης πολύ υψηλότερες στο 22%. Σχεδόν το 10% είναι 
το ποσοστό των ερωτηθέντων που πιστεύουν ότι η λήψη συμβουλών και συμβουλών 
για τη βιολογική γεωργία δεν είναι δύσκολη. Το 8% δεν μπορεί να κρίνει. 

 

Η μελέτη διερεύνησε επίσης την αξιολόγηση των αγροτών σχετικά με την πρόσβαση 
και τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τις αγορές βιολογικών εξαγωγών. Συνολικά, 
το μερίδιο των αγροτών που ερωτήθηκαν που πιστεύουν ότι είναι δύσκολο να 
ληφθούν πληροφορίες για τις εξαγωγικές αγορές βιολογικών προϊόντων είναι σχεδόν 
94%, και εδώ οι κατηγορικές απαντήσεις είναι επίσης αρκετά υψηλές στο 38%. Δεν 
έχει καταγραφεί ούτε μία απάντηση ότι υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τις 
εξαγωγικές αγορές βιολογικών προϊόντων. Το 6% δεν μπορεί να κρίνει. 
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«Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «EURO bio REGION MARITZA EVROS (ακρωνύμιο: EU 2 BIO)», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», σύμφωνα με τη Συμφωνία BFP Αρ. B6 .3α.02 /13.01.2021. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από τους εθνικούς 

πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Το περιεχόμενο του εγγράφου είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδέσμου «Επιχειρηματικό 
Κέντρο-Μαρίτσα» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, του Κυβερνώντος Οργάνου και της Κοινής 

Γραμματείας. 

 

Πόσο σημαντική είναι η κρατική υποστήριξη για τη βιολογική γεωργία είναι ένα 
ερώτημα που διερευνά τις αντιλήψεις των αγροτών για τη συμμετοχή της κυβέρνησης 
στην πολιτική βιολογικής γεωργίας. Εδώ, καταγράφεται ένα αρκετά υψηλό συνολικό 
ποσοστό αγροτών που αντιλαμβάνονται τον ρόλο του κράτους ως σημαντικό στην 
παροχή στήριξης στη βιολογική γεωργία - 95%, σχεδόν το 51% απαντά με απόλυτη 
πεποίθηση. Το 3% δεν θεωρεί σημαντική την κρατική στήριξη για τη βιολογική 
γεωργία και σχεδόν το 2% δεν μπορεί να κρίνει. 

 

Προκειμένου να μελετηθεί η αντίληψη και η αξιολόγηση των αγροτών για το δικό 
τους αγρόκτημα και πόσο πρόθυμοι θα ήταν να ασχοληθούν με τη βιολογική 
παραγωγή, μια σειρά ερωτήσεων που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του εδάφους 
στο αγρόκτημα, τις δυνατότητες χρήσης βιολογικών λιπασμάτων στο αγρόκτημα , τις 
δυνατότητες εξασφάλισης πόρων για πιστοποίηση και επιθεώρηση, την τάση για 
παραγωγή βιολογικών φρούτων και λαχανικών στο μέλλον. 

Οι απαντήσεις που ελήφθησαν ποικίλλουν σε σχέση με το βαθμό στον οποίο οι 
αγρότες αξιολογούν τα χαρακτηριστικά του εδάφους στο αγρόκτημά τους ως ευνοϊκά 
για την καλλιέργεια βιολογικών φρούτων και λαχανικών. Το 49% είναι το σχετικό 
μερίδιο των ερωτηθέντων που αξιολογούν τα εδάφη στο αγρόκτημά τους ως δυσμενή 
για τη βιολογική παραγωγή, το 25% ως ευνοϊκά και το 25% δεν μπορεί να κρίνει. 
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Μεταξύ των αγροτών που ερωτήθηκαν, το 73% απάντησε ότι δεν είχε τη δυνατότητα 
να καλλιεργήσει φρούτα και λαχανικά με βιολογικά λιπάσματα αντί για χημικά 
λιπάσματα. Το 25% μοιράζεται ότι είναι σε θέση να χρησιμοποιεί οργανικά λιπάσματα 
και το 2% δεν μπορεί να κρίνει. 

 

Κατά την εξέταση των δυνατοτήτων των αγροτών να παρέχουν πόρους για 
πιστοποίηση και επιθεώρηση της βιολογικής γεωργίας, ξεχωρίζουν δύο ομάδες 
ερωτηθέντων - το 76% απάντησε ότι μάλλον δεν έχει τα κεφάλαια για να καλύψει το 
κόστος της πιστοποίησης και της επιθεώρησης και το 24% απάντησε " Μάλλον Ναι». 
Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν υπάρχει ούτε μία απάντηση με απόλυτη πεποίθηση, αλλά 
υπάρχουν και εκείνοι που δεν μπορούν να κρίνουν, γεγονός που αποτελεί ένδειξη 
παρουσίας διαχείρισης κόστους στο αγρόκτημα. 

Στην ερώτηση "Πόσο πιθανό είναι να παράγετε βιολογικά φρούτα και λαχανικά στη 
φάρμα σας τα επόμενα πέντε χρόνια" - το 76% λέει ότι δεν θα παράγει βιολογικά 
φρούτα και λαχανικά, εκ των οποίων το 3% είναι κατηγορηματικό. Το 19% είπε ότι θα 
ήταν πιο πιθανό να παράγει βιολογικά φρούτα και λαχανικά στη φάρμα του τα 
επόμενα πέντε χρόνια και το 5% δεν μπορούσε να αποφασίσει. 
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Σε σχέση με τη μελέτη των προβλημάτων και των προοπτικών για την ανάπτυξη 
βιολογικών προϊόντων στην περιοχή του Χάσκοβο, διερευνήθηκε επίσης η τάση των 
αγροτικών παραγωγών να συνεργάζονται με τους συναδέλφους τους για την επίλυση 
προβλημάτων που σχετίζονται με την παραγωγή και την εμπορία. Αυτή η πτυχή της 
έρευνας περιλαμβάνεται επειδή, αφενός, η περιοχή του Χάσκοβο είναι μια 
διασυνοριακή περιοχή και προσφέρει ευκαιρίες συνεργασίας με συναδέλφους από τις 
γειτονικές χώρες Ελλάδα και Τουρκία και, αφετέρου, συνένωση γύρω από μια άποψη 
για κοινά προβλήματα και Η από κοινού υπεράσπισή του ενώπιον της σχετικής 
αρμόδιας αρχής θα ωφελούσε περισσότερο τον τομέα από ό,τι αν το καθένα 
λειτουργεί ανεξάρτητα. Οι ευκαιρίες για οικονομίες κλίμακας δεν πρέπει επίσης να 
παραβλεφθούν όταν πρόκειται για τη δημιουργία ενός κοινού προϊόντος, όπως ένα 
διαφημιστικό προϊόν ή μια σύνδεση με κοινό σκοπό. Σχεδόν το 78% των αγροτών που 
ερωτήθηκαν δηλώνουν ότι συνεργάζονται με άλλους αγρότες για την επίλυση 
γεωργικών προβλημάτων (προβλήματα παραγωγής και εμπορίας), το 13% πιστεύει 
ακράδαντα. Το 21% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν συνεργάζεται με τους 
συναδέλφους του, το 3% είναι κατηγορηματικά. Αυτοί που δεν μπορούν να κρίνουν 
αν θα συνεργαστούν είναι 2%. 

 

Ποια είναι η μελλοντική προοπτική της εργασίας των αγροτών είναι ένα ερώτημα που 
διερευνήθηκε για να πάρουμε μια ιδέα για την τάση των αγροτών να συνεχίσουν σε 
αυτή τη δραστηριότητα ή/και να την επεκτείνουν και επίσης να μάθουμε αν 
σκοπεύουν να σταματήσουν τη δραστηριότητά της. Το 51% των αγροτών που 
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Πόσο πιθανό είναι να παράγετε βιολογικά φρούτα 
και λαχανικά στη φάρμα σας τα επόμενα πέντε 

χρόνια;

Σίγουρα Ναι

Πολύ πιθανόν

Καλύτερα όχι

Με τίποτα

δεν μπορώ να αποφασίσω

8

41

11

2

1

Εργάζεστε μαζί με άλλους αγρότες για την 
επίλυση γεωργικών προβλημάτων (προβλήματα 

παραγωγής και εμπορίας)

Σίγουρα Ναι

Πολύ πιθανόν

Καλύτερα όχι

Με τίποτα

δεν μπορώ να αποφασίσω



«Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «EURO bio REGION MARITZA EVROS (ακρωνύμιο: EU 2 BIO)», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», σύμφωνα με τη Συμφωνία BFP Αρ. B6 .3α.02 /13.01.2021. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από τους εθνικούς 

πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Το περιεχόμενο του εγγράφου είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδέσμου «Επιχειρηματικό 
Κέντρο-Μαρίτσα» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, του Κυβερνώντος Οργάνου και της Κοινής 

Γραμματείας. 

ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι τα επόμενα 10 χρόνια σκοπεύουν να συνεχίσουν τη γεωργία 
και σχεδιάζουν να επεκτείνουν τις αγροτικές τους δραστηριότητες. Το 25% δηλώνει 
ότι θα συνεχίσει να εργάζεται όπως εργάζεται σήμερα και το 24% θα εμπλέξει την 
οικογένειά του στη διαχείριση της αγροτικής επιχείρησης. Κανένας από τους 
ερωτηθέντες δεν σκοπεύει να πουλήσει, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες και δωρεάν 
απαντήσεις. 

 

 

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της έρευνας μεταξύ των αγροτών δείχνουν: 

1) Το προφίλ του αγρότη μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: στην ηλικιακή ομάδα 45 - 54 

ετών. μορφωμένοι και έμπειροι? έχοντας μια ποικιλία πελατών, μεταξύ των οποίων, 

ωστόσο, λείπουν εξαγωγείς· με ποικιλία παραγωγής, όπως φρούτα (κεράσια, 

δαμάσκηνα, μήλα, ροδάκινα, καρπούζια, πεπόνια, φράουλες, καρύδια, αμύγδαλα), 

λαχανικά (ντομάτες, αγγούρια, πιπεριές, κρεμμύδια, σκόρδο, καρότα, λάχανο, 

πατάτες), δημητριακά και τεχνική καλλιέργειες (σίτος, κριθάρι, ηλίανθος, σίκαλη, 

καλαμπόκι, όσπρια, canola, βαμβάκι), αμπέλια, λεβάντα, μέλι και προϊόντα μέλισσας, 

γάλα. 

 2) Όσον αφορά τις προτιμήσεις των αγροτικών παραγωγών για τα λιπάσματα που 

χρησιμοποιούνται στο αγρόκτημα, τα χημικά λιπάσματα έχουν ένα πλεονέκτημα έναντι 

των οργανικών λιπασμάτων. Για τη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους, 

περιλαμβάνονται επίσης δημοφιλή αγροτεχνικά μέτρα όπως το όργωμα, η 

αμειψισπορά κ.λπ. Από τη βιολογική κοπριά που χρησιμοποιείται, κυριαρχεί η ζωική 

κοπριά, ακολουθούμενη από την πράσινη κοπριά και το λίπασμα. 

3) Όσον αφορά τις προτιμήσεις των αγροτών για τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται 

για την καταπολέμηση παρασίτων και ασθενειών στο αγρόκτημα, τα χημικά 

φυτοφάρμακα υπερισχύουν των βιολογικών και οργανικών μεθόδων ελέγχου, αλλά 

υπάρχει μια τάση συνδυασμού διαφορετικών μεθόδων του τύπου "ολοκληρωμένης 

διαχείρισης παρασίτων". Αυτή η τάση είναι πιο έντονη στον έλεγχο των ζιζανίων. 

 4) Οι ακόλουθες στάσεις, αντιλήψεις και αξιολογήσεις μπορούν να        συνοψιστούν 

για τη μελέτη της στάσης των αγροτών απέναντι στη βιολογική γεωργία: 

- Διαμορφώνεται μια θετική εικόνα των εκμεταλλεύσεων με βιολογική γεωργία, 

αλλά η τάση προς μια δομημένη τοπική αγορά βιολογικών προϊόντων είναι 
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Πώς φαντάζεστε το μέλλον της φάρμας σας τα 
επόμενα 10 χρόνια;

«Θα συνεχίσετε να λειτουργείτε ως 
συνήθως"

«Θα προχωρήσετε και θα επεκταθείτε 
αγροτική επιχείρηση"

«Θα επιτρέψετε στα μέλη της οικογένεια για 
να διευθύνει το αγρόκτημα"

«Θα το πουλήσεις/ενοικιάσεις γεωργικός 
σκοπός»

Κάτι άλλο



«Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «EURO bio REGION MARITZA EVROS (ακρωνύμιο: EU 2 BIO)», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», σύμφωνα με τη Συμφωνία BFP Αρ. B6 .3α.02 /13.01.2021. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από τους εθνικούς 

πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Το περιεχόμενο του εγγράφου είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδέσμου «Επιχειρηματικό 
Κέντρο-Μαρίτσα» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, του Κυβερνώντος Οργάνου και της Κοινής 

Γραμματείας. 

αμφίδρομη. Η τοπική κατανάλωση βιολογικών προϊόντων εκτιμάται ως 

ανεπαρκής λόγω της υψηλής τιμής αυτού του τύπου προϊόντος σύμφωνα με 

τους αγρότες. 

- Η βιολογική γεωργία αξιολογείται από τους αγροτικούς παραγωγούς ως 

έντασης εργασίας και ταυτόχρονα με χαμηλές αποδόσεις. 

- Όσον αφορά τους φορείς ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, οι 

αγρότες χωρίζονται σε δύο μεγάλες ομάδες: η μία ομάδα γνωρίζει ότι δεν 

υπάρχουν τέτοιοι φορείς στην περιοχή του Χάσκοβο και ταυτόχρονα δεν είναι 

σίγουρος εάν οι αρμόδιοι φορείς πραγματοποιούν την αξιολόγηση 

πιστοποίησης σωστά· η άλλη ομάδα δεν μπορεί να αξιολογήσει εάν υπάρχουν 

τέτοιοι φορείς στην περιοχή και ταυτόχρονα πιστεύει ότι οι αρμόδιοι φορείς 

διενεργούν σωστά την αξιολόγηση πιστοποίησης ή αλλιώς δεν έχουν γνώμη. 

Κατηγορική και σαφώς καθορισμένη είναι η ομάδα των αγροτών που 

πιστεύουν ότι η βιολογική γεωργία απαιτεί υψηλό κόστος πιστοποίησης και 

επιθεώρησης. 

- Τα 2/3 των αγροτικών παραγωγών πιστεύουν ότι η χρήση χημικών 

σκευασμάτων δεν επηρεάζει αρνητικά την υγεία ανθρώπων και ζώων και 

ισάριθμοι πιστεύουν ότι χωρίς τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων θα υπάρξει 

ισχυρή προσβολή από παράσιτα. Ταυτόχρονα, σχεδόν όλοι γνωρίζουν ότι 

υπάρχουν οργανικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα. 

- Όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες και συμβουλές στον τομέα της 

βιολογικής γεωργίας, σχεδόν κάθε αγρότης αισθάνεται ότι είναι δύσκολο να 

λάβει τέτοιες πληροφορίες και συμβουλές. Το 94% των αγροτών είναι της 

γνώμης ότι η πρόσβαση και η απόκτηση πληροφοριών για τις εξαγωγικές 

αγορές βιολογικών προϊόντων είναι επίσης δύσκολη. 

- Η κρατική στήριξη για τη βιολογική γεωργία αξιολογείται ως πολύ σημαντική 

από το 95% των αγροτών. 

- Όσον αφορά την αξιολόγηση της δικής τους φάρμας ως ευκαιρίες για την 

ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής και την τάση να ασχολούνται με 

βιολογική παραγωγή, ½ από τους αγρότες ορίζουν τις φάρμες τους ως 

ακατάλληλες για βιολογική γεωργία, τα 2/3 δεν έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσουν βιολογικά λιπάσματα , τα 2/3 δεν μπορούν να αντέξουν τα 

έξοδα πιστοποίησης και επιθεώρησης, τα 2/3 δεν θα παράγουν βιολογικά 

φρούτα και λαχανικά τα επόμενα πέντε χρόνια. 

- Όσον αφορά την τάση των αγροτών να συνεργάζονται με τους συναδέλφους 

τους για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την παραγωγή και την 

εμπορία, λίγο πάνω από τα 2/3 των αγροτών δηλώνουν ότι συνεργάζονται με 

άλλους αγρότες για την επίλυση κοινών προβλημάτων. 

- Η μελλοντική προοπτική του έργου των αγροτικών παραγωγών την επόμενη 

10ετία σχετίζεται πρωτίστως με τη συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας και 

την επέκταση των επιχειρήσεων. 

- Παρουσία τάσης του τύπου «Δεν έχω άποψη», «Δεν μπορώ να κρίνω» που στις 

περισσότερες ερωτήσεις κυμαίνεται σε μικρά όρια μεταξύ 2 - 8%, 

υποδηλώνοντας έλλειψη ενδιαφέροντος για τη δραστηριότητα της βιολογικής 

γεωργίας. Εκτός αυτών των ορίων, αυτή η τάση εκφράζεται έντονα στην 

απουσία πληροφοριών σχετικά με τους διαθέσιμους οργανισμούς 

πιστοποίησης στην περιοχή και το κατά πόσο εκτελούν σωστά την αξιολόγηση, 
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κάτι που, μαζί με τους ερωτηθέντες που πιστεύουν ότι οι φορείς πιστοποίησης 

δεν εκτελούν σωστά τις αξιολογήσεις τους, είναι ένα σήμα έντονης δυσπιστίας 

προς αυτά τα σώματα. Υψηλό ποσοστό τάσης «χωρίς γνώμη», «δεν μπορώ να 

κρίνω» παρατηρήθηκε και στην αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του 

εδάφους στο αγρόκτημα σχετικά με το εάν είναι κατάλληλο για βιολογική 

καλλιέργεια, γεγονός που σηματοδοτεί έλλειψη ικανότητας των αγροτών να 

πραγματοποιήσει αυτή την αξιολόγηση και να λάβει τις απαραίτητες 

πληροφορίες για να πραγματοποιήσει μια τέτοια αξιολόγηση. 

4.3. Προοπτικές και προβλήματα για την ανάπτυξη βιολογικών προϊόντων στην 
περιοχή Χάσκοβο 

Με βάση την έρευνα γραφείου που διενεργήθηκε και τις δύο ποσοτικές έρευνες (μία 
μεταξύ των καταναλωτών και μία μεταξύ των γεωργικών παραγωγών), μπορούν να 
συναχθούν οι ακόλουθες προοπτικές και προβλήματα για την ανάπτυξη βιολογικών 
προϊόντων στην περιοχή του Χάσκοβο: 

Προοπτικές για την ανάπτυξη βιολογικών προϊόντων στην περιοχή Χάσκοβο 

- Υπάρχουν καλές ευκαιρίες για την ανάπτυξη βιολογικών προϊόντων στην 

περιοχή του Χάσκοβο, που περιλαμβάνουν ευνοϊκές εδαφολογικές και 

κλιματικές συνθήκες, συσσωρευμένη εμπειρία και καλές πρακτικές από την 

πλευρά των πιστοποιημένων βιολογικών χειριστών στην επικράτεια της 

περιοχής (273 βιολογικοί φορείς έως το 2022 με συνολικά 457 πιστοποιημένες 

επιμέρους δραστηριότητες, 4.295,36 στρέμματα πιστοποιημένης έκτασης ως 

βιολογικής και σε μεταβατικό στάδιο παρήγαγαν 4.436,58 τόνους βιολογικού 

προϊόντος). Ωστόσο, οι ευκαιρίες από αυτή την άποψη δεν έρχονται ακόμη, 

καθώς το μεγαλύτερο μέρος της γεωργικής γης στην περιοχή δεν ασκείται 

ακόμη βιολογικής γεωργίας ή κτηνοτροφίας. 

- Το προφίλ του γεωργικού παραγωγού στο έδαφος της Περιφέρειας Χάσκοβο 

μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: στην ηλικιακή ομάδα 45 - 54 ετών. μορφωμένοι 

και έμπειροι? έχοντας μια ποικιλία πελατών, μεταξύ των οποίων, ωστόσο, 

λείπουν εξαγωγείς· με ποικιλία παραγωγής, όπως φρούτα (κεράσια, 

δαμάσκηνα, μήλα, ροδάκινα, καρπούζια, πεπόνια, φράουλες, καρύδια, 

αμύγδαλα), λαχανικά (ντομάτες, αγγούρια, πιπεριές, κρεμμύδια, σκόρδο, 

καρότα, λάχανο, πατάτες), δημητριακά και τεχνική καλλιέργειες (σίτος, 

κριθάρι, ηλίανθος, σίκαλη, καλαμπόκι, όσπρια, canola, βαμβάκι), αμπέλια, 

λεβάντα, μέλι και προϊόντα μέλισσας, γάλα. 

- Το προφίλ του χρήστη βιολογικών προϊόντων στην περιοχή του Χάσκοβο 

μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: στην ηλικιακή ομάδα 25 - 54 ετών, 

απασχολούμενος κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, με εισόδημα ως επί το πλείστον 

έως 3.600 BGN το μήνα. 

- Η σχετικά καλή κατανόηση των βιολογικών προϊόντων από τους καταναλωτές, 

το καταγεγραμμένο μέσο επίπεδο κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων μεταξύ 

των ερωτηθέντων (οι περισσότεροι καταναλωτές καταναλώνουν τέτοια 

προϊόντα, αλλά λιγότερο συχνά ή περιστασιακά) και το σχετικά σταθερό 

ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα βιολογικά προϊόντα σημαίνει ότι υπάρχει 

- να αυξήσει την εμπιστοσύνη σε αυτό το είδος συγκεκριμένων προϊόντων, που 

αποτελεί προϋπόθεση για τη μελλοντική ζήτηση των καταναλωτών, ειδικά σε 

μια εποχή που ο υγιεινός τρόπος ζωής κερδίζει όλο και μεγαλύτερη 
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δημοτικότητα. Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η μελλοντική καταναλωτική 

ζήτηση, είναι απαραίτητο να ασκηθεί ανοιχτή πολιτική εκ μέρους των 

αρμόδιων φορέων προς τους πολίτες όσον αφορά την ανάπτυξη βιολογικών 

προϊόντων, ώστε να παρέχεται έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση που 

σχετίζεται με τη διαμόρφωση των καταναλωτικών στάσεων. Είναι επίσης 

σημαντικό οι χειριστές βιολογικών προϊόντων να τηρούν τις καλές πρακτικές 

της βιολογικής παραγωγής και να παρέχουν τα απαραίτητα εργαλεία με τα 

οποία κάθε καταναλωτής μπορεί εύκολα να ενημερωθεί για το συγκεκριμένο 

βιολογικό προϊόν. 

- Ο καλός προσανατολισμός των καταναλωτών να διακρίνουν τα πιστοποιημένα 

βιολογικά προϊόντα από πιθανές απομιμήσεις μέσω των διακριτικών σημείων 

στις συσκευασίες σημαίνει ότι οι καταναλωτές έχουν καθιερώσει συνήθειες 

σχετικά με το πώς να ενημερώνονται εάν ένα προϊόν είναι βιολογικό. Από αυτή 

την άποψη, είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενθαρρύνουμε την ενεργό θέση των 

πολιτών σε περιπτώσεις που συναντούν προϊόντα απομίμησης που διατίθενται 

στο εμπόριο ως βιολογικά. Είναι απαραίτητο να προωθηθεί στον πληθυσμό 

πώς και πού θα μπορούσαν να αναφέρουν τέτοιου είδους απάτες. 

- Η μελέτη δείχνει ότι τα βιολογικά προϊόντα τροφίμων έχουν εξαιρετική 

υπεροχή στην κατανάλωση σε σύγκριση με τα καλλυντικά και άλλα βιολογικά 

προϊόντα. Εδώ χρειάζεται να γίνει μια πιο εις βάθος μελέτη για το αν υπάρχει 

έλλειψη προσφοράς αυτού του είδους βιολογικών προϊόντων στην αγορά της 

περιοχής και ποια είναι η στάση απέναντι σε αυτά. 

- Η μελέτη δείχνει τη βιώσιμη στάση των καταναλωτών απέναντι στα βιολογικά 

προϊόντα ως υγιεινά, υψηλής ποιότητας, με καλές γευστικές ιδιότητες και με 

μελλοντική καταναλωτική ζήτηση, αλλά σε υψηλή τιμή και με ανεπαρκή 

προσφορά. Αυτή η σταθερή τάση φαίνεται η παρουσία μιας αγοράς για αυτά 

τα προϊόντα που δεν είναι ικανοποιημένη και δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί. 

- Για τη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους από τους αγρότες, η έρευνα 

κατέγραψε ένα μικρό μερίδιο χρήσης δημοφιλών αγροτεχνικών μέτρων όπως 

το όργωμα, η αμειψισπορά κ.λπ., η χρήση ζωικής κοπριάς, πράσινης κοπριάς 

και κομπόστ, καθώς και μια τάση συνδυασμού διαφορετικών μεθόδων 

καταπολέμηση παρασίτων του τύπου «ολοκληρωμένη διαχείριση παρασίτων». 

Ωστόσο, είναι απαραίτητο να προωθηθούν αυτές οι πρακτικές μεταξύ των 

γεωργικών παραγωγών ως φιλικές προς το περιβάλλον προκειμένου να 

διατηρηθούν τα καλά χαρακτηριστικά του εδάφους και να βελτιωθούν οι 

δυνατότητες ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας στο μέλλον. 

- Η μελέτη κατέγραψε μια θετική στάση των παραγωγών γεωργικών προϊόντων 

να συνεργαστούν με τους συναδέλφους τους για την επίλυση προβλημάτων 

που σχετίζονται με την παραγωγή και την εμπορία, τα οποία εξακολουθούν να 

κάνουν αυτή τη στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν εγκατεστημένα, αν και 

άτυπα, δίκτυα συνεργασίας. Τα δίκτυα αυτά αποτελούν καλή βάση 

συνεργασίας στον κλάδο και θα ήταν πολύ χρήσιμα για την ανάπτυξη κοινών 

έργων για την προσέλκυση πρόσθετων πόρων, για την ανάπτυξη απόψεων για 

κοινά προβλήματα και την παρουσίασή τους στους αρμόδιους φορείς. Θα ήταν 

καλό να προσεγγίσουμε τη θεσμοθέτηση αυτού του τύπου δικτύου στην 

περιοχή του Χάσκοβο, το οποίο μπορεί να υποστηρίξει τους αγρότες προς 

διάφορες κατευθύνσεις: αύξηση της ικανότητας για ανάπτυξη βιολογικών 
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προϊόντων, παροχή πληροφοριών και διαβουλεύσεων για την ανάπτυξη 

βιολογικών προϊόντων και πρόσβαση στις εξαγωγές αγορές, βοήθεια στην 

προσέλκυση πρόσθετων πόρων, υποστήριξη ενεργών δραστηριοτήτων 

μάρκετινγκ και προώθησης κ.λπ. 

- Η μελλοντική προοπτική της απασχόλησης των αγροτών, που καταγράφηκε 

στην έρευνα, δείχνει ότι τα επόμενα 10 χρόνια, οι αγρότες σχεδιάζουν να 

συνεχίσουν τη γεωργία και σχεδιάζουν να επεκτείνουν την επιχείρηση. 

Προβλήματα για την ανάπτυξη βιολογικών προϊόντων στην περιοχή Χάσκοβο 

- Υπάρχει ασθενής αναγνώριση των βιολογικών προϊόντων από τους 

καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων συγκεκριμένων τοπικών 

παραγωγών, πράγμα που σημαίνει ότι εφαρμόζεται αδύναμη στρατηγική 

μάρκετινγκ για την επιβολή αυτών των προϊόντων στην αγορά και οι 

καταναλωτές δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι γι' αυτά. Η έλλειψη 

αναγνωρίσιμων τοπικών βιολογικών εμπορικών σημάτων σημαίνει επίσης ότι 

η αγορά βιολογικών προϊόντων στην περιοχή είναι εκκολαπτόμενη. Η 

παρουσία καθιερωμένων εμπορικών σημάτων δημιουργεί εμπιστοσύνη στην 

αγορά και αποτελεί προϋπόθεση για την προσέλκυση περισσότερων 

καταναλωτών, ενώ η ανεπαρκής αναγνώριση και ευαισθητοποίηση των 

βιολογικών προϊόντων είναι ένας από τους κύριους παράγοντες για τη 

μειωμένη κατανάλωσή τους. Εδώ μπορούν να εφαρμοστούν διάφορες 

προσεγγίσεις, όπως: βελτίωση της πολιτικής πληροφόρησης των αρμόδιων 

αρχών σχετικά με την αναγνωρισιμότητα των βιολογικών προϊόντων. 

βελτιώνοντας την εμπορία αυτών των προϊόντων από τους ίδιους τους 

κατασκευαστές και εδώ μπορείτε επίσης να αναζητήσετε ευκαιρίες για να 

ενώσετε δυνάμεις κοινού ενδιαφέροντος, να προσελκύσετε πρόσθετους 

οικονομικούς πόρους σε βάση έργου, ειδικά όταν μιλάμε για μικρά 

βιοπαραγωγούς που δεν έχουν αρκετές ευκαιρίες να καθιερώσουν το εμπορικό 

σήμα τους. 

- Η έρευνα κατέγραψε μια μεγάλη ομάδα καταναλωτών που βασίζονται σε 

παραπλανητικές και αναξιόπιστες πηγές για να επιβεβαιώσουν εάν ένα προϊόν 

είναι βιολογικό (π.χ. σημεία πώλησης, μαρτυρίες), γεγονός που αποτελεί 

πρόβλημα για την ανάπτυξη βιολογικών προϊόντων, δεδομένου ότι σε 

δεδομένη στιγμή ο καταναλωτής δεν γνωρίζει ποιο προϊόν επιλέγει και μπορεί 

να παραπλανηθεί, κάτι που με τη σειρά του δημιουργεί μια στάση αποφυγής 

από αυτήν την αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, επίκαιρο και επίκαιρο μέτρο είναι η 

υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης για τα θέματα των βιολογικών 

προϊόντων, με στόχο τον πληθυσμό. 

- Η έρευνα κατέγραψε ένα μικρό ποσοστό όσων αρνούνται να καταναλώσουν 

βιολογικά προϊόντα ή αυτοί είναι οι καταναλωτές «εκτός αγοράς». Αυτοί οι 

καταναλωτές δεν είναι καθόλου εξοικειωμένοι με την έννοια του «βιολογικού 

προϊόντος», επομένως σε αυτό το στάδιο δεν μπορούν καν να συμπεριληφθούν 

στην ομάδα των πιθανών καταναλωτών της αγοράς βιολογικών προϊόντων. 

Εδώ είναι ενδιαφέρον να εξετάσουμε τον λόγο για τον οποίο αυτοί οι 

καταναλωτές παραμένουν «εκτός αγοράς», δηλαδή: η έλλειψη εμπιστοσύνης 

ότι αυτά τα προϊόντα είναι βιολογικά. Αν και το μερίδιο αυτών των 
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καταναλωτών είναι μικρότερο, είναι απαραίτητο να εργαστούμε για τη θετική 

εικόνα των βιολογικών προϊόντων στον πληθυσμό. 

- Η αδύναμη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τα βιολογικά 

προϊόντα αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία και μετάδοση ψευδών 

πληροφοριών, ιδίως λόγω του γεγονότος ότι οι πληροφορίες για αυτού του 

είδους τα προϊόντα αναζητούνται κυρίως στο Διαδίκτυο και από τον κύκλο 

φίλων, συγγενών και γνωστών, εις βάρος επίσημων δημόσιων πηγών, όπως 

ιδρύματα και εξειδικευμένες πηγές υγείας. Η ανεπαρκής ευαισθητοποίηση των 

δυνητικών και σημερινών καταναλωτών για το θέμα των βιολογικών 

προϊόντων και των χαρακτηριστικών τους, εκτός από τον κίνδυνο μη 

αναγνώρισής τους από απομιμήσεις και απομιμήσεις, μπορεί να δημιουργήσει 

αδικαιολόγητες στάσεις και προσδοκίες απέναντι στα βιολογικά προϊόντα, που 

με τη σειρά τους μπορεί να οδηγήσει σε απογοήτευση και απόσυρση. Είναι 

απαραίτητο να ασκηθεί μια κατάλληλη πολιτική ενημέρωσης του πληθυσμού 

για αυτού του είδους τα προϊόντα και να επιβληθεί στον πληθυσμό τόσο η καλή 

εικόνα του όσο και η καλή εικόνα των αρμόδιων φορέων που σχετίζονται με 

τα βιολογικά προϊόντα, έχοντας κατά νου ότι το Διαδίκτυο είναι ο κύριος 

χώρος για ενημέρωση, σε βάρος της τηλεόρασης, οι επίσημες πηγές δεν 

αναγνωρίζονται ως αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης. 

- Η έρευνα κατέγραψε ότι οι αγρότες προτιμούν να χρησιμοποιούν χημικά παρά 

οργανικά λιπάσματα, καθώς και χημικά φυτοφάρμακα έναντι βιολογικών και 

βιολογικών μεθόδων ελέγχου. Ορίζουν τα οργανικά λιπάσματα και τις 

βιολογικές μεθόδους ελέγχου ως δαπανηρή δαπάνη και ταυτόχρονα αυτά τα 

λιπάσματα και οι μέθοδοι είναι καθοριστικές για τον βιολογικό τρόπο 

καλλιέργειας. Επιπλέον, η χρήση οργανικών λιπασμάτων και βιολογικών 

μεθόδων οδηγεί σε αύξηση του κόστους παραγωγής και μείωση της 

ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων. Από αυτή την άποψη, η 

επιδότησή της είναι υψίστης σημασίας για τη βιολογική παραγωγή και ο ρόλος 

του κράτους στην παροχή διαφανούς και έγκαιρης ενημέρωσης σχετικά με τις 

δυνατότητες χρηματοδότησης της βιολογικής παραγωγής στους πιθανούς 

δικαιούχους είναι υψίστης σημασίας. Ο ρόλος του κράτους στην ανάπτυξη της 

βιολογικής παραγωγής αξιολογείται ως εξαιρετικά σημαντικός από τους 

αγροτικούς παραγωγούς, γεγονός που σημαίνει επίσης ότι ο κλάδος αυτός 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κρατική στήριξη. Εδώ είναι σημαντικό να 

σημειωθεί ότι στη διαμόρφωση της κρατικής πολιτικής για την ανάπτυξη της 

βιολογικής παραγωγής, ενεργοί συμμετέχοντες πρέπει να είναι οι ίδιοι 

αγρότες που μπορούν να παρουσιάσουν και να συνοψίσουν επαρκώς τα 

καταγεγραμμένα προβλήματα στο χωράφι. 

- Η έρευνα κατέγραψε ότι οι αγρότες είναι της γνώμης ότι η χρήση χημικών 

παρασκευασμάτων δεν επηρεάζει αρνητικά την υγεία ανθρώπων και ζώων και 

ότι χωρίς τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων θα υπάρξει υψηλή προσβολή από 

παράσιτα, αν και γνωρίζουν την προσφορά οργανικά λιπάσματα και 

φυτοφάρμακα. Αυτή η στάση δεν ευνοεί την ανάπτυξη των βιολογικών 

προϊόντων προς θετική κατεύθυνση, αντιθέτως δυσχεραίνει τη στροφή στη 

βιολογική παραγωγή στο μέλλον. 

- Σύμφωνα με τους αγρότες, οι εκμεταλλεύσεις με βιολογική παραγωγή 

απολαμβάνουν καλή εικόνα, αλλά η τοπική κατανάλωση βιολογικών 



«Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «EURO bio REGION MARITZA EVROS (ακρωνύμιο: EU 2 BIO)», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 
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Γραμματείας. 

προϊόντων είναι ανεπαρκής λόγω της υψηλής τιμής των προϊόντων. Η 

βιολογική γεωργία είναι έντασης εργασίας και ταυτόχρονα χαμηλής 

απόδοσης, σύμφωνα με τους αγρότες. Και εδώ αναδεικνύεται ο ηγετικός ρόλος 

του κράτους ως προς την εφαρμοζόμενη πολιτική για την επιδότηση του 

κλάδου. 

- Πρόβλημα για την ανάπτυξη των βιολογικών προϊόντων είναι η άγνοια και η 

δυσπιστία των αγροτικών παραγωγών προς τους φορείς ελέγχου και 

πιστοποίησης των βιολογικών προϊόντων, καθώς και ο ορισμός της 

διαδικασίας πιστοποίησης και επιθεώρησης ως απαιτητικής υψηλού κόστους, 

που καταγράφεται στο επισκόπηση. 

- Ένα πρόβλημα για την ανάπτυξη των βιολογικών προϊόντων είναι η πρόσβαση 

σε πληροφορίες και συμβουλές σε αυτόν τον τομέα, και η έρευνα κατέγραψε 

ότι οι περισσότεροι αγρότες δυσκολεύονται να βρουν πληροφορίες και 

συμβουλές για τη βιολογική παραγωγή και να αποκτήσουν πρόσβαση στις 

εξαγωγικές αγορές για τα προϊόντα αυτά. Να σημειωθεί εδώ ότι σε 

περιφερειακό επίπεδο υπάρχει έλλειψη επίσημων συνοπτικών στατιστικών για 

τη βιολογική παραγωγή, καθώς και έλλειψη στρατηγικών και σχεδιαστικών 

εγγράφων για τη βιολογική παραγωγή. Αυτά τα έγγραφα είναι επίσης σπάνια 

σε εθνικό επίπεδο. Όλα αυτά, εκτός από το ότι δυσκολεύουν τους αγρότες που 

θα ήθελαν να ασχοληθούν με τη βιολογική παραγωγή, περιπλέκουν και τη 

διαδικασία διαμόρφωσης σαφών, έγκαιρων και επαρκών πολιτικών προς αυτή 

την κατεύθυνση. 

- Ως αποτέλεσμα της έρευνας, είναι παρούσα η ακόλουθη τάση: η πλειονότητα 

των γεωργικών παραγωγών στην περιοχή του Χάσκοβο ορίζει τις 

εκμεταλλεύσεις τους ως ακατάλληλες για βιολογική γεωργία, δεν έχουν τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν βιολογικά λιπάσματα, δεν μπορούν να 

αντέξουν οικονομικά το κόστος πιστοποίησης και επιθεώρησης, δεν θα 

παράγουν βιολογικά φρούτα και λαχανικά τα επόμενα πέντε χρόνια. 

  

5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

5.1. Κάρτα έρευνας για χρήστες του έργου EU 2 BIO 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Αυτό το ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της «Μελέτης προοπτικών και προβλημάτων 
για την ανάπτυξη προϊόντων βιολογικής γεωργίας στην περιοχή του Χάσκοβο» στο 
πλαίσιο του έργου «EURO bio REGION MARITZA EVROS», με το ακρωνύμιο: EU 2 BIO, 
Grant Agreement No. B6.3a 02 της 13.01.2021 Η μελέτη πραγματοποιείται και 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 
INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020. 

Ενότητα 1 από 3 

1. Τι πιστεύετε ότι είναι τα βιολογικά προϊόντα (τα λεγόμενα βιοπροϊόντα); 
(Μπορείτε να υποδείξετε περισσότερες από μία απαντήσεις.) * 

☐ Προϊόν που παράγεται χωρίς τη χρήση ΓΤΟ, ιονίζουσας ακτινοβολίας, τεχνητών 
λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων, φυτοφαρμάκων και ορμονών 

☐ Φτιαγμένο στο χωριό 
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Γραμματείας. 

☐ Δεν μπορώ να προσδιορίσω 

☐ Άλλο: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Είστε εξοικειωμένοι με τα βιολογικά προϊόντα της αγοράς; * 

☐ Ναι 

☐ Όχι 

☐ Δεν μπορώ να κρίνω 

 

3. Γνωρίζετε παραγωγό/ους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων από την περιοχή 
του Χάσκοβο; (Απαντήστε "Ναι" ή "Όχι". Εάν "Ναι" - Προσδιορίστε) * 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Πού προτιμάτε να λαμβάνετε πληροφορίες για τα βιολογικά προϊόντα; * 

☐ Φίλοι/οικογένεια/γνωστοί 

☐ Τηλεοπτικές διαφημίσεις 

☐ Διαφημίσεις σε εφημερίδες/περιοδικά 

☐ Διαδίκτυο 

☐ Εκπαιδευτικές εκδηλώσεις 

☐ Εκδόσεις Υγείας 

☐ Άλλο: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Χρησιμοποιείτε/καταναλώνετε βιολογικά προϊόντα; * 

☐ Όχι 

☐ Ναι 

 

6. Εάν Όχι, ποιος είναι ο λόγος; 

☐ Δεν μπορώ να αντέξω οικονομικά 

☐ Δεν μου αρέσουν 

☐ Δεν πιστεύω ότι είναι πραγματικά βιολογικά 

☐ Άλλο: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Εάν ναι, πόσο συχνά; 

☐ Τακτικά 

☐ Σπάνια 
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☐ Τυχαία 

 

8. Πόσο καιρό χρησιμοποιείτε/καταναλώνετε βιολογικά προϊόντα; 

☐ Λιγότερο από ένα χρόνο 

☐ 1 – 3 ετών 

☐ 3 – 6 ετών 

☐ 6 - 9 ετών 

☐ Πάνω από 9 χρόνια 

 

9. Αν αγοράζετε βιολογικά προϊόντα, ποια από τα παρακάτω αγοράζετε; Επιλέξτε 
όλα όσα ισχύουν. 

☐ Φρούτα 

☐ Λαχανικά 

☐ Καλλιέργειες δημητριακών 

☐ Ζάχαρη/γλυκαντικά 

☐ Τσάι/καφέ 

☐ Γαλακτοκομικά προϊόντα 

☐ Φυτικά έλαια 

☐ Ποτά 

☐ Μπαχαρικά/βότανα 

☐ Σνακ 

☐ Αγάπη μου 

☐ Αυγά/Κρέας 

☐ Ξηροί καρποί 

☐ Καλλυντικά 

☐ Άλλο: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Πώς γνωρίζετε ότι το προϊόν που αγοράζετε είναι βιολογικό; 

☐ Σύμφωνα με τις ενδείξεις στη συσκευασία 

☐ Αγοράστηκε από εξειδικευμένο κατάστημα/περίπτερο βιολογικών προϊόντων 

☐ Η τιμή 

☐ Κατόπιν σύστασης άλλων χρηστών 

☐ Άλλο: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Γραμματείας. 

 

Ενότητα 2 από 3 

Επιλέξτε την καταλληλότερη απάντηση: 

1. Οι άνθρωποι γνωρίζουν καλά τα βιολογικά προϊόντα* 

☐ Συμφωνώ απόλυτα 

☐ Σύμφωνοι 

☐ Δεν συμφωνώ 

☐ Διαφωνώ κάθετα 

☐ Δεν έχω άποψη 

 

2. Υπάρχει πολλή βιβλιογραφία στην αγορά για την αύξηση του επιπέδου 

ευαισθητοποίησης σχετικά με το «βιολογικό προϊόν* 

☐ Συμφωνώ απόλυτα 

☐ Σύμφωνοι 

☐ Δεν συμφωνώ 

☐ Διαφωνώ κάθετα 

☐ Δεν έχω άποψη 

 

3. Πολλές τηλεοπτικές διαφημίσεις και άλλα προγράμματα αυξάνουν το επίπεδο 

ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τα "βιολογικά προϊόντα"* 

☐ Συμφωνώ απόλυτα 

☐ Σύμφωνοι 

☐ Δεν συμφωνώ 

☐ Διαφωνώ κάθετα 

☐ Δεν έχω άποψη 

 

4. Τα «βιολογικά προϊόντα» μας κρατούν υγιείς και παρατείνουν τη ζωή μας χάρη 

στην καλύτερη ποιότητά τους* 

☐ Συμφωνώ απόλυτα 

☐ Σύμφωνοι 

☐ Δεν συμφωνώ 

☐ Διαφωνώ κάθετα 

☐ Δεν έχω άποψη 
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Κέντρο-Μαρίτσα» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, του Κυβερνώντος Οργάνου και της Κοινής 

Γραμματείας. 

 

5. Η ποιότητα των «βιολογικών προϊόντων» είναι πολύ καλή σε σύγκριση με τα 

μη βιολογικά προϊόντα* 

☐ Συμφωνώ απόλυτα 

☐ Σύμφωνοι 

☐ Δεν συμφωνώ 

☐ Διαφωνώ κάθετα 

☐ Δεν έχω άποψη 

 

6. Τα «βιολογικά προϊόντα» δεν περιέχουν επικίνδυνα χημικά, σταθεροποιητές 

κ.λπ. ουσίες επιβλαβείς για την υγεία* 

☐ Συμφωνώ απόλυτα 

☐ Σύμφωνοι 

☐ Δεν συμφωνώ 

☐ Διαφωνώ κάθετα 

☐ Δεν έχω άποψη 

 

7. Το «βιολογικό» έχει καλύτερη γεύση* 

☐ Συμφωνώ απόλυτα 

☐ Σύμφωνοι 

☐ Δεν συμφωνώ 

☐ Διαφωνώ κάθετα 

☐ Δεν έχω άποψη 

 

8. Τα "βιολογικά προϊόντα" είναι ασφαλή και υγιεινά* 

☐ Συμφωνώ απόλυτα 

☐ Σύμφωνοι 

☐ Δεν συμφωνώ 

☐ Διαφωνώ κάθετα 

☐ Δεν έχω άποψη 

 

9. Λόγω των υψηλών τιμών τους, δεν είναι δυνατή η συχνή χρήση «βιολογικών 

προϊόντων» στο νοικοκυριό* 
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Κέντρο-Μαρίτσα» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, του Κυβερνώντος Οργάνου και της Κοινής 

Γραμματείας. 

☐ Συμφωνώ απόλυτα 

☐ Σύμφωνοι 

☐ Δεν συμφωνώ 

☐ Διαφωνώ κάθετα 

☐ Δεν έχω άποψη 

 

10. Τα «βιολογικά προϊόντα» δεν είναι αρκετά στην αγορά* 

☐ Συμφωνώ απόλυτα 

☐ Σύμφωνοι 

☐ Δεν συμφωνώ 

☐ Διαφωνώ κάθετα 

☐ Δεν έχω άποψη 

 

11. Προτιμώ να αγοράζω "βιολογικά προϊόντα"* 

☐ Συμφωνώ απόλυτα 

☐ Σύμφωνοι 

☐ Δεν συμφωνώ 

☐ Διαφωνώ κάθετα 

☐ Δεν έχω άποψη 

 

12. Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία σας με τη χρήση/κατανάλωση βιολογικών 

προϊόντων, θα τα προτείνατε στην οικογένεια και τους φίλους σας; 

☐ Συμφωνώ απόλυτα 

☐ Σύμφωνοι 

☐ Δεν συμφωνώ 

☐ Διαφωνώ κάθετα 

☐ Δεν έχω άποψη 

 

Ενότητα 3 από 3 

Προφίλ του ερωτώμενου 

1. Η ηλικία σου 

☐ 18-24 
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Γραμματείας. 

☐ 25-34 

☐ 35-44 

☐ 45-54 

☐ 55-64 

☐ Πάνω από 64 

 

2. Απασχολείσαι στον κλάδο: 

☐ Ιδιωτική επιχείρηση 

☐ Δημόσια διοίκηση 

☐ Ελεύθερο επάγγελμα 

☐ Συνταξιούχος 

☐ Νοικοκυρά 

☐ Μαθητής/Φοιτητής 

☐ Άνεργοι 

 

3. Το οικογενειακό σας εισόδημα ανά έτος είναι: 

☐ Λιγότερο από 2.600 BGN/μήνα 

☐ 2.600 – 3.600 BGN/μήνα 

☐ 3.600 – 4.600 BGN/μήνα 

☐ 4.600 – 5.600 BGN/μήνα 

☐ Πάνω από 5.600 BGN/μήνα 

☐ Προτιμώ να μην απαντήσω 

 

5.2. Κάρτα έρευνας για αγρότες στο πλαίσιο του έργου EU 2 BIO 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Αυτό το ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της «Μελέτης προοπτικών και προβλημάτων 

για την ανάπτυξη προϊόντων βιολογικής γεωργίας στην περιοχή του Χάσκοβο» στο 

πλαίσιο του έργου «EURO bio REGION MARITZA EVROS», με το ακρωνύμιο: EU 2 BIO, 

Grant Agreement No. B6.3a 02 της 13.01.2021 Η μελέτη πραγματοποιείται και 

χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας 

INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020. 

 

Ενότητα 1 από 3 

Προφίλ του αγρότη/αγρότη 



«Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «EURO bio REGION MARITZA EVROS (ακρωνύμιο: EU 2 BIO)», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», σύμφωνα με τη Συμφωνία BFP Αρ. B6 .3α.02 /13.01.2021. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από τους εθνικούς 

πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Το περιεχόμενο του εγγράφου είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδέσμου «Επιχειρηματικό 
Κέντρο-Μαρίτσα» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, του Κυβερνώντος Οργάνου και της Κοινής 

Γραμματείας. 

1. Ηλικία* 

☐ 18-24 

☐ 25-34 

☐ 35-44 

☐ 45-54 

☐ 55-64 

☐ Πάνω από 64 

 

2. Μέγεθος νοικοκυριού αγρότη:* 

☐ έως 2 άτομα 

☐ 2-4 άτομα 

☐ πάνω από 4 

☐ Άλλο: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Μορφωτικό επίπεδο του αγρότη: * 

☐ Λιγότερο από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

☐ Κυρίως 

☐ Μέσος όρος 

☐ Πτυχίο 

☐ Μεταπτυχιακό 

☐ Άλλο: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Εμπειρία αγρότη στη γεωργία (χρόνια): * 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Σε ποιον πουλάτε τα προϊόντα σας; * 

☐ Απευθείας στους καταναλωτές 

☐ Έμποροι λιανικής 

☐ Χονδρέμποροι 

☐ Εξαγωγείς 

☐ Επεξεργαστές 

☐ Άλλο: ……………………………………………………………………………………………………………………… 



«Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «EURO bio REGION MARITZA EVROS (ακρωνύμιο: EU 2 BIO)», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», σύμφωνα με τη Συμφωνία BFP Αρ. B6 .3α.02 /13.01.2021. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από τους εθνικούς 

πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Το περιεχόμενο του εγγράφου είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδέσμου «Επιχειρηματικό 
Κέντρο-Μαρίτσα» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, του Κυβερνώντος Οργάνου και της Κοινής 

Γραμματείας. 

 

6. Θα μπορούσατε να αναφέρετε τους τρεις πιο σημαντικούς τύπους προϊόντων που 

παράγετε στη φάρμα σας; * 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ενότητα 2 από 3 

Λιπάσματα και μέθοδοι ελέγχου παρασίτων 

1. Πώς διατηρείτε τη γονιμότητα του εδάφους; * 

☐ Λίπανση (χημικά, ζωική κοπριά, χλωρή λίπανση κ.λπ.) 

☐ Αμειψισπορά (Καλλιέργεια μιας σειράς διαφορετικών τύπων καλλιεργειών στην 

ίδια περιοχή σε διαδοχικές εποχές) 

☐ Διακαλλιέργεια (Καλλιέργεια δύο ή περισσότερων διαφορετικών τύπων 

καλλιεργειών στην ίδια περιοχή κατά την ίδια περίοδο) 

☐ Καλλιέργεια 

☐ Άλλο: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Εάν χρησιμοποιείτε λιπάσματα, ποιους τύπους χρησιμοποιείτε; 

☐ Χημικά λιπάσματα 

☐ Οργανικά λιπάσματα (μη χημικά, όπως ζωική κοπριά, πράσινη λίπανση, κομπόστ 

κ.λπ.) 

 

3. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε οργανικά λιπάσματα, μπορείτε να 

προσδιορίσετε τον τύπο τους; 

☐ Ζωική κοπριά 

☐ Περιττώματα πουλιών 

☐ Πράσινη λίπανση (αναπτύσσονται φθινοπωρινά δέντρα που προορίζονται να 

κοπούν και να θάψουν όταν είναι σε πλήρη άνθιση για να εκτελέσουν μια λειτουργία 

"πράσινης λίπανσης".) 

☐ Κομποστ 

☐ Άλλο: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Πώς ελέγχετε τα παράσιτα και τις ασθένειες; * 

☐ Βιολογικές και οργανικές μέθοδοι ελέγχου (μη χημικές μέθοδοι ελέγχου) 

☐ Ολοκληρωμένες μέθοδοι διαχείρισης παρασίτων 

☐ Χημικά φυτοφάρμακα 



«Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «EURO bio REGION MARITZA EVROS (ακρωνύμιο: EU 2 BIO)», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», σύμφωνα με τη Συμφωνία BFP Αρ. B6 .3α.02 /13.01.2021. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από τους εθνικούς 

πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Το περιεχόμενο του εγγράφου είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδέσμου «Επιχειρηματικό 
Κέντρο-Μαρίτσα» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, του Κυβερνώντος Οργάνου και της Κοινής 

Γραμματείας. 

☐ Άλλο: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Εάν χρησιμοποιείτε μη χημικές μεθόδους φυτοπροστασίας, θα μπορούσατε να 

διευκρινίσετε; 

☐ Μηχανικοί τρόποι 

☐ Φυσικές και φερομονικές παγίδες 

☐ Βιολογικοί εχθροί των παρασίτων 

☐ Άλλο: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Πώς ελέγχετε τα ζιζάνια; 

☐ Με το κάψιμο των φυτικών υπολειμμάτων μετά τη συγκομιδή. 

☐ Μέσω της βοσκής των ζώων. 

☐ Με μηχανικό βοτάνισμα (όργωμα, κούρεμα ή/και χειροκίνητο). 

☐ Μέσω αμειψισποράς 

☐ Μέσω χημικών ζιζανιοκτόνων (Παρακαλούμε διευκρινίστε τι χρησιμοποιείτε στο 

"Άλλα") 

☐ Άλλο: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ενότητα 3 από 3 

Στάση απέναντι στη βιολογική γεωργία 

1. Η βιολογική γεωργία δίνει θετική εικόνα στο αγρόκτημα* 

☐ Συμφωνώ απόλυτα 

☐ Σύμφωνοι 

☐ Δεν συμφωνώ 

☐ Διαφωνώ κάθετα 

☐ Δεν μπορώ να κρίνω 

 

2. Διαθέσιμες τοπικές βιολογικές αγορές* 

☐ Συμφωνώ απόλυτα 

☐ Σύμφωνοι 

☐ Δεν συμφωνώ 

☐ Διαφωνώ κάθετα 

☐ Δεν μπορώ να κρίνω 



«Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «EURO bio REGION MARITZA EVROS (ακρωνύμιο: EU 2 BIO)», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», σύμφωνα με τη Συμφωνία BFP Αρ. B6 .3α.02 /13.01.2021. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από τους εθνικούς 

πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Το περιεχόμενο του εγγράφου είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδέσμου «Επιχειρηματικό 
Κέντρο-Μαρίτσα» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, του Κυβερνώντος Οργάνου και της Κοινής 

Γραμματείας. 

 

3. Υπάρχουν φορείς πιστοποίησης στην περιοχή* 

☐ Συμφωνώ απόλυτα 

☐ Σύμφωνοι 

☐ Δεν συμφωνώ 

☐ Διαφωνώ κάθετα 

☐ Δεν μπορώ να κρίνω 

 

4. Οι φορείς πιστοποίησης εκτελούν σωστά την αξιολόγηση* 

☐ Συμφωνώ απόλυτα 

☐ Σύμφωνοι 

☐ Δεν συμφωνώ 

☐ Διαφωνώ κάθετα 

☐ Δεν μπορώ να κρίνω 

 

5. Η χρήση χημικών ουσιών επηρεάζει αρνητικά την υγεία των ανθρώπων και των 

ζώων* 

☐ Συμφωνώ απόλυτα 

☐ Σύμφωνοι 

☐ Δεν συμφωνώ 

☐ Διαφωνώ κάθετα 

☐ Δεν μπορώ να κρίνω 

 

6. Η λήψη πληροφοριών σχετικά με τη βιολογική γεωργία είναι δύσκολη* 

☐ Συμφωνώ απόλυτα 

☐ Σύμφωνοι 

☐ Δεν συμφωνώ 

☐ Διαφωνώ κάθετα 

☐ Δεν μπορώ να κρίνω 

 

7. Η βιολογική γεωργία απαιτεί υπερβολική ένταση εργασίας* 

☐ Συμφωνώ απόλυτα 



«Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «EURO bio REGION MARITZA EVROS (ακρωνύμιο: EU 2 BIO)», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», σύμφωνα με τη Συμφωνία BFP Αρ. B6 .3α.02 /13.01.2021. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από τους εθνικούς 

πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Το περιεχόμενο του εγγράφου είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδέσμου «Επιχειρηματικό 
Κέντρο-Μαρίτσα» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, του Κυβερνώντος Οργάνου και της Κοινής 

Γραμματείας. 

☐ Σύμφωνοι 

☐ Δεν συμφωνώ 

☐ Διαφωνώ κάθετα 

☐ Δεν μπορώ να κρίνω 

 

8. Χωρίς τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων, μπορεί να προκληθεί βαριά 

προσβολή από παράσιτα* 

☐ Συμφωνώ απόλυτα 

☐ Σύμφωνοι 

☐ Δεν συμφωνώ 

☐ Διαφωνώ κάθετα 

☐ Δεν μπορώ να κρίνω 

 

9. Η κρατική στήριξη για τη βιολογική γεωργία είναι σημαντική* 

☐ Συμφωνώ απόλυτα 

☐ Σύμφωνοι 

☐ Δεν συμφωνώ 

☐ Διαφωνώ κάθετα 

☐ Δεν μπορώ να κρίνω 

 

10. Οι αποδόσεις των βιολογικών καλλιεργειών είναι πολύ χαμηλές* 

☐ Συμφωνώ απόλυτα 

☐ Σύμφωνοι 

☐ Δεν συμφωνώ 

☐ Διαφωνώ κάθετα 

☐ Δεν μπορώ να κρίνω 

 

11. Οι ντόπιοι καταναλωτές θα ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν υψηλότερες τιμές 

για βιολογικά προϊόντα* 

☐ Συμφωνώ απόλυτα 

☐ Σύμφωνοι 

☐ Δεν συμφωνώ 



«Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «EURO bio REGION MARITZA EVROS (ακρωνύμιο: EU 2 BIO)», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», σύμφωνα με τη Συμφωνία BFP Αρ. B6 .3α.02 /13.01.2021. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από τους εθνικούς 

πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Το περιεχόμενο του εγγράφου είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδέσμου «Επιχειρηματικό 
Κέντρο-Μαρίτσα» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, του Κυβερνώντος Οργάνου και της Κοινής 

Γραμματείας. 

☐ Διαφωνώ κάθετα 

☐ Δεν μπορώ να κρίνω 

 

12. Η λήψη συμβουλών και συμβουλών για τη βιολογική γεωργία είναι δύσκολη* 

☐ Συμφωνώ απόλυτα 

☐ Σύμφωνοι 

☐ Δεν συμφωνώ 

☐ Διαφωνώ κάθετα 

☐ Δεν μπορώ να κρίνω 

 

13. Υπάρχει προμήθεια οργανικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων* 

☐ Συμφωνώ απόλυτα 

☐ Σύμφωνοι 

☐ Δεν συμφωνώ 

☐ Διαφωνώ κάθετα 

☐ Δεν μπορώ να κρίνω 

 

14. Η βιολογική γεωργία απαιτεί υψηλό κόστος για πιστοποίηση και επιθεώρηση* 

☐ Συμφωνώ απόλυτα 

☐ Σύμφωνοι 

☐ Δεν συμφωνώ 

☐ Διαφωνώ κάθετα 

☐ Δεν μπορώ να κρίνω 

 

15. Η απόκτηση πληροφοριών για τις εξαγωγικές αγορές βιολογικών προϊόντων 

είναι δύσκολη* 

☐ Συμφωνώ απόλυτα 

☐ Σύμφωνοι 

☐ Δεν συμφωνώ 

☐ Διαφωνώ κάθετα 

☐ Δεν μπορώ να κρίνω 

 



«Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «EURO bio REGION MARITZA EVROS (ακρωνύμιο: EU 2 BIO)», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», σύμφωνα με τη Συμφωνία BFP Αρ. B6 .3α.02 /13.01.2021. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από τους εθνικούς 

πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Το περιεχόμενο του εγγράφου είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδέσμου «Επιχειρηματικό 
Κέντρο-Μαρίτσα» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, του Κυβερνώντος Οργάνου και της Κοινής 

Γραμματείας. 

16. Τα χαρακτηριστικά του εδάφους στη φάρμα σας είναι κατάλληλα για την 

καλλιέργεια βιολογικών φρούτων και λαχανικών* 

☐ Σίγουρα Ναι 

☐ Πιο κοντά στο ναι 

☐ Καλύτερα όχι 

☐ Απολύτως όχι 

☐ Δεν μπορώ να κρίνω 

 

17. Έχετε την ευκαιρία να καλλιεργήσετε φρούτα και λαχανικά με βιολογικά αντί 

για χημικά λιπάσματα* 

☐ Σίγουρα Ναι 

☐ Πιο κοντά στο ναι 

☐ Καλύτερα όχι 

☐ Απολύτως όχι 

☐ Δεν μπορώ να κρίνω 

 

18. Έχετε τα μέσα να ανταπεξέλθετε στο κόστος της πιστοποίησης και της 

επιθεώρησης βιολογικής γεωργίας* 

☐ Σίγουρα Ναι 

☐ Πιο κοντά στο ναι 

☐ Καλύτερα όχι 

☐ Απολύτως όχι 

☐ Δεν μπορώ να κρίνω 

 

19. Εργάζεστε μαζί με άλλους αγρότες για την επίλυση γεωργικών προβλημάτων 

(προβλήματα παραγωγής και εμπορίας) * 

☐ Συμφωνώ απόλυτα 

☐ Σύμφωνοι 

☐ Δεν συμφωνώ 

☐ Διαφωνώ κάθετα 

☐ Δεν μπορώ να κρίνω 

 

20. Πόσο πιθανό είναι να παράγετε βιολογικά φρούτα και λαχανικά στη φάρμα 

σας τα επόμενα πέντε χρόνια; * 



«Το έγγραφο αυτό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «EURO bio REGION MARITZA EVROS (ακρωνύμιο: EU 2 BIO)», που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A 
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», σύμφωνα με τη Συμφωνία BFP Αρ. B6 .3α.02 /13.01.2021. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από τους εθνικούς 

πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020». Το περιεχόμενο του εγγράφου είναι αποκλειστική ευθύνη του Συνδέσμου «Επιχειρηματικό 
Κέντρο-Μαρίτσα» και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, του Κυβερνώντος Οργάνου και της Κοινής 

Γραμματείας. 

☐ Συμφωνώ απόλυτα 

☐ Σύμφωνοι 

☐ Δεν συμφωνώ 

☐ Διαφωνώ κάθετα 

☐ Δεν μπορώ να κρίνω 

 

21. Πώς οραματίζεστε το μέλλον της φάρμας σας τα επόμενα 10 χρόνια;* 

☐ Θα συνεχίσετε να λειτουργείτε ως συνήθως 

☐ Θα προχωρήσετε και θα επεκταθείτε αγροτική επιχείρηση 

☐ Θα επιτρέψετε στα μέλη της οικογένεια για να διευθύνει το αγρόκτημα 

☐ Θα το πουλήσεις/ενοικιάσεις γεωργικός σκοπός 

☐ Κάτι άλλο 


