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Λίγα λόγια
για μας:
Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης
"ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ" ιδρύθηκε το 1994 αρχικά ως
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΠΕ (Συνεταιρισμός
Περιορισμένης Ευθύνης) και έλαβε άδεια
λειτουργίας για τον Έλεγχο και την
Πιστοποίηση Βιολογικών προϊόντων με την
απόφαση αριθμ. 374156/18.05.1994.

Το 1997 ιδρύθηκε η “ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ επε” με τη
νομική μορφή της Εταιρείας Περιορισμένης
Ευθύνης, ενώ με την απόφαση αριθμ.
240902/07-03-02 του Υπουργείου
Γεωργίας εγκρίθηκε ως Οργανισμός
Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών
Προϊόντων με αποκλειστικό πεδίο των
δραστηριοτήτων της τον Έλεγχο και την
Πιστοποίηση Προϊόντων Βιολογικής
Γεωργίας βάσει των Καν. 834/07 και
889/08 της Ε.Ε.
Από το 2014 λειτουργεί ως ΙΚΕ (Ιδιωτική
Κεφαλαιουχική Εταιρία).

Έχει λάβει διαπίστευση από το Ε.Σ.Υ.Δ.
(Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. ) ως
Φορέας Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων
κατά πρότυπο EN ISO/IEC 17065 με το
Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 308-4.

Έχει έδρα την Αλεξάνδρεια Ημαθίας,
κωμόπολη στην καρδιά του κάμπου της
Κεντρικής Μακεδονίας και μέχρι και
σήμερα , η "ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ" (GR-BIO-02),
με ιδρυτή και πρόεδρο τον κ.
Κωνσταντίνο Ιγνατιάδη και συνεχιστές
τα παιδιά του, Δομήνικο και Αναστασία
και τους αξιόλογους συνεργάτες,
επηρεάζει, μορφώνει, καταλύει και
συνηγορεί υπέρ μιας Ελληνικής
Βιολογικής Γεωργίας που δεν θα είναι
απλώς ένα «στατιστικώς αναπτυσσόμενο
μέγεθος», άμεσα εξαρτημένο από
επιδοτήσεις, αλλά Φιλοσοφία.

25 χρόνια τώρα , ο πρώτος
πιστοποιητικός οργανισμός
Βιολογικής Γεωργίας με έδρα στη
Βόρεια Ελλάδα, χτίζει νοοτροπίες για
μια βιολογική γεωργία οργανική ,
πέρα από κωδική χρήση σημάτων και
αναλύσεων.
Πιστοποιεί περισσότερους από 800
παραγωγούς σε κάθε είδος φυτικής
παραγωγής, κτηνοτροφίαςμελισσοκομίας και μεταποίησης, σε
όλη τη Βόρεια Ελλάδα, στην Κεντρική
και στην Πελοπόννησο.
Παρέχει:
 Ορθή, και άμεση εξυπηρέτηση του
επιχειρηματία / παραγωγού συνεργάτη και μελετητή
 Ολοκληρωμένη / εποικοδομητική
ενημέρωση και υποστήριξη στα
πλαίσια του Κανονισμού.
 Αμεροληψία, διαφάνεια, αξιοπιστία,
ευελιξία .

Η Βιολογική Γεωργία είναι φιλοσοφία
Η βιολογική γεωργία δεν είναι απλά ένας διαφορετικός τρόπος καλλιέργειας ή μία ακόμη
πηγή επιδοτήσεων, αλλά μια διαφορετική φιλοσοφία παραγωγής, η οποία προϋποθέτει
σεβασμό και κατανόηση της φύσης και των αναγκών της, παραγωγή χωρίς εξάντληση
των φυσικών πόρων και σεβασμό στην υγεία και ασφάλεια του καταναλωτή.
Είναι ένα σύστημα διαχείρισης και παραγωγής αγροτικών προϊόντων που στηρίζεται σε
πρακτικές που σχεδιάστηκαν με σκοπό την εξασφάλιση της ελάχιστης ανθρώπινης
παρέμβασης και των επιπτώσεών της στο περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι
αυτό το σύστημα λειτουργεί όσο πιο φυσικά γίνεται.

Oι αρχές της οργανικής γεωργίας όπως αναφέρονται από τον N . L a m p k i n είναι:
Ψ
Ψ
Ψ

Ψ
Ψ
Ψ

Να παράγει τροφές υψηλής θρεπτικής ποιότητας σε
επαρκείς ποσότητες
Να συνυπάρξει με τα φυσικά οικοσυστήματα και όχι να
κυριαρχήσει σ`αυτά
Να λειτουργήσουν πιο σωστά οι βιολογικοί κύκλοι μέσα
σ`ένα αγροοικοσύστημα με τη σύγχρονη συμμετοχή
μικροοργανισμών, εδαφικής πανίδας και χλωρίδας, φυτών
και ζώων.
Να διατηρεί μακροχρονίως τη γονιμότητα των εδαφών
Να χρησιμοποιεί όσον είναι δυνατό ανανεώσιμους πόρους
που να προέρχονται από τα ίδια τα αγροοικοσυστήματα.
Να ασκείται όσο το δυνατό μέσα σε ένα κλειστό σύστημα,
λαμβάνοντας υπόψη την διατήρηση της οργανικής ουσίας
και των θρεπτικών στοιχείων.
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Να προσφέρει σε όλα τα αγροτικά ζώα συνθήκες διαβίωσης
που είναι σύμφωνες με τις ψυχολογικές ανάγκες.
Να αποφύγει όλες τις μορφές ρυπάνσεως που μπορεί να
προκύψουν από γεωργικές τεχνικές
Να πετύχει γενετική ποικιλότητα στο αγροοικοσύστημα και
στον περιβάλλοντα αυτό χώρο, λαμβάνοντας υπόψη την
προστασία των φυτικών και ζωικών ειδών.
Να επιτρέπει στους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων
αξιοπρεπή πρόσοδο και ικανοποίηση από την εργασία τους.
Να θεωρεί ότι το αγροοικοσύστημα έχει ευρύτερη
κοινωνική και οικολογική επίδραση.

Οι τυπικές πρακτικές της βιολογικής γεωργίας
περιλαμβάνουν:

Ψ Επιλογή φυτικών και ζωικών ειδών, ανθεκτικών σε ασθένειες και προσαρμοσμένες
στις τοπικές συνθήκες της περιοχής καλλιέργειας.
Ψ

Αμειψισπορά, ως καίρια μέθοδο για την ορθολογική χρήση των διαθέσιμων φυσικών
πόρων, κατά την οποία διενεργείται φυσική λίπανση και εμπλουτισμός του εδάφους
με θρεπτικά στοιχεία, καθώς και προστασία κατά της ανάπτυξης παθογόνων
οργανισμών.

Ψ

Συγκαλλιέργεια, ώστε να εκμεταλλεύονται όλες οι θετικές αλληληεπιδράσεις που
προκύπτουν από τη συμβίωση των φυτών.

Ψ

Πολύ αυστηρά όρια στη χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας, ζωικών αντιβιοτικών,
συνθετικών λιπασμάτων, προσθετικών στην επεξεργασία των τροφίμων καθώς και
άλλες εισροές.

Ψ

Απαγόρευση της χρήσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

Ψ

Χρησιμοποίηση των αυτοπαραγόμενων πόρων του αγροκτήματος, όπως η ζωική
κοπριά ή οι παραγόμενες ζωοτροφές.

Ως εκ τούτου, ο ρόλος της Βιολογική Γεωργίας είναι διττός, δεδομένου ότι από τη μια
προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, της καλής
διαβίωσης των ζώων και στην αγροτική ανάπτυξη, ενώ από την
άλλη τροφοδοτεί μια αγορά καταναλωτών που επιθυμούν
βιολογικά προϊόντα, όχι ως ένα είδος «Life style» αλλά ως τρόπο
ζωής και οι οποίοι από τη μεριά τους παίζουν επίσης σοβαρό
ρόλο στην ισορροπία και διατήρηση της ίδιας της βιολογικής
γεωργίας, με όλες τις προεκτάσεις αυτής.

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Αγαπητέ παραγωγέ - επιχειρηματία.
Παρακάτω μπορείς να δηλώσεις το ενδιαφέρον σου για ένταξη στη Βιολογική Γεωργία, είτε μέσω του
νέου προγράμματος ενίσχυσης 11, είτε εκτός.
Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ θα είναι δίπλα σου τόσο με την κατάλληλη υποστήριξη - ενημέρωση, όσο και με τις
ευέλικτες και ανταγωνιστικές τιμές.
Συμπλήρωσε την αίτηση και παρέδωσέ την στο μελετητή σου ή στείλε την ταχυδρομικώς στη
διεύθυνση Κύπρου & Ι. Πετρίδη 65, 593 00 Αλεξάνδρεια ή Τ.Θ. 13, ή ηλεκτρονικώς στο
www.physiologike.gr.
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1.1 Προκηρυσσόμενες Δράσεις
A. Υπομέτρο 11.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
• Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην
γεωργία
B. Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
• Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία
1.3.2 Πεδίο εφαρμογής Οι δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 εφαρμόζονται σε αγροτεμάχια με:
• αροτραίες καλλιέργειες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά, μηδική,
τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή) ή/και
• μόνιμες καλλιέργειες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια και οινοποιήσιμα σταφύλια, ακρόδρυα)
• όσπρια
• Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή / Βολβώδη / Καρότο / Πατάτα
Από τις ανωτέρω καλλιέργειες εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για
ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες.
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