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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Tα βιολογικά τρόφιμα και ποτά τα οποία αποτελούν αντικείμενο της παρούσης έρευνας 

αγοράς, ορίζονται εκείνα τα τρόφιμα, τα οποία σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς 

κανονισμούς έχουν ταξινομηθεί ως βιολογικά και έχουν την αντίστοιχη πιστοποίηση. 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα βιολογικά τρόφιμα είναι συνώνυμα με τα «organic» 

τρόφιμα στην αγγλική γλώσσα. 

Η οικολογική παραγωγή, η οποία ονομάζεται επίσης βιολογική, είναι ένα σύστημα  

διαχείρισης και παραγωγής αγροτοδιατροφικών προϊόντων που συνδυάζει τις βέλτιστες 

περιβαλλοντικές πρακτικές μαζί με ένα υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας και τη 

διατήρηση των φυσικών πόρων, χρησιμοποιώντας βιολογικές, φυσικές και 

ανακυκλωμένες ουσίες και υλικά καθώς και την εφαρμογή αυστηρών προτύπων για την 

καλή διαβίωση των ζώων, προκειμένου να επιτευχθεί παραγωγή σύμφωνα με τις 

προτιμήσεις συγκεκριμένης κατηγορίας καταναλωτών για τα προϊόντα που λαμβάνονται 

από φυσικές ουσίες και διαδικασίες. 

Το εναρμονισμένο σύστημα δασμολογικής ταξινόμησης της Ε.Ε. και το αντίστοιχο του 

Η.Β., δεν περιλαμβάνουν κατάλληλη ταξινόμηση για την αναγνώριση των βιολογικών 

προϊόντων. Τα βιολογικά τρόφιμα περιλαμβάνονται στους ίδιους τίτλους με τα 

συμβατικά τρόφιμα. Για το λόγο αυτό, η δυνατότητα λήψης πληροφοριών σχετικά με το 

εξωτερικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων είναι περιορισμένη. 

Η βρετανική αγορά βιολογικών προϊόντων έφθασε τα 2,79 δισεκατομμύρια λίρες το 

2020.  Η νέα καθημερινότητα λόγω της πανδημίας επιτάχυνε το ρυθμό αύξησης των 

καταναλωτών που αγοράζουν προϊόντα, τα οποία έχουν θετική επίδραση στην υγεία, 

συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των βιολογικών. Υπάρχουσες τάσεις στην  

κατανάλωση βιολογικών τροφίμων ενισχύονται και νέες εμφανίζονται. Οι νέες τάσεις, 

περιλαμβάνουν μία γενικότερη πλανητοκεντρική και πιο φιλοπεριβαλλοντική 

καταναλωτική συμπεριφορά, υιοθετούνται δε, νέες και καινοτόμες ιδέες προκειμένου να 

προσελκύσουν το ενδιαφέρον του μέσου καταναλωτή. Τα κουτιά βιολογικών προϊόντων 

(box schemes) και οι βιολογικές συσκευασίες φαίνονται πως ανήκουν στην κατηγορία 

των ιδεών που θα συνεχίσουν να κερδίζουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. 

Η νέα Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας (ΣΕΣ) της  Ευρωπαϊκής Ένωσης  με το 

Ηνωμένο Βασίλειο περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν την αναγνώριση της 

ισοδυναμίας των κανόνων, των απαιτούμενων προϋποθέσεων και των συστημάτων 

πιστοποίησης και επιθεώρησης για την παρασκευή και αναγνώριση ως τέτοιων των 

βιολογικών προϊόντων αλλά και την επαναξιολόγηση της ισοδυναμίας μέχρι την 

31/12/23.  

 

 

 



[4] 

 

2. ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

2.1  Τάσεις 

Η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την υγεία τους και ο επιταχυνόμενος ρυθμός 
εισερχόμενων καταναλωτών σε διάφορες μορφές υγιεινής διατροφής είναι η κινητήριος 
δύναμη, η οποία ωθεί την ζήτηση και την αύξηση της ζήτησης των βιολογικών 
προϊόντων στο Ηνωμένο βασίλειο, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι καταναλωτές 
αισθάνονται ακόμα μη επαρκώς ενημερωμένοι ως προς το τι σημαίνει ένα προϊόν να 
είναι βιολογικό.  
 
Το 2019 οι βρετανοί καταναλωτές ενίσχυσαν έτι περισσότερο την τάση της σημασίας 
του περιβαλλοντικού αντίκτυπου τον οποίο έχει η κατανάλωση προϊόντων. Τα φρούτα 
και τα λαχανικά είναι εκείνα τα προϊόντα στα οποία εξακολουθούν να δίδουν μεγαλύτερη 
σημασία αναφορικά με την βιολογική ή μη παραγωγή τους.  
 
Οι καταναλωτές συνεχίζουν να αυξάνουν την κατανάλωση βιολογικών προϊόντων. Από 
πλευράς πωλήσεων τα βιολογικά γαλακτοκομικά και φρέσκα φρούτα και λαχανικά 
πραγματοποίησαν το 50% των πωλήσεων το 2019, αν και η αύξηση της κατανάλωσή 
τους ήταν πολύ χαμηλή ή επιβραδυνόμενη ή και ελαφρά αρνητική πριν την άφιξη της 
πανδημίας το 2020. Υπολογίζεται ότι το 2019, οι Βρετανοί δαπανούσαν 200 
εκατομμύρια λίρες για αγορές βιολογικών προϊόντων μηνιαίως. Το 1/3 των πωλήσεων 
πραγματοποιείται στο Λονδίνο.  
 
Σημαντική επίδραση στην αύξηση της κατανάλωσης βιολογικών τροφίμων αποδίδεται 
και σε τάσεις που αφορούν όλες τις κατηγορίες τροφίμων1, συμβατικών και βιολογικών. 
Μεταξύ αυτών των τάσεων είναι η ανάπτυξη επιλογών «απαλλαγμένων από – Free 
from», εναλλακτικές επιλογές για χορτοφάγους (vegetarians) που δεν καταναλώνουν 
κρέας και προϊόντα κρέατος και για χορτοφάγους (vegans) που δεν καταναλώνουν καν 
τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης καθώς και για εκείνους που υιοθετούν υγιέστερες 
διατροφικές συνήθειες (flexitarians – εκείνους δηλαδή που κυρίως είναι χορτοφάγοι 
αλλά περιοδικά καταναλώνουν και κρέας, προϊόντα κρέατος ή τρόφιμα ζωϊκής 
προέλευσης) από ότι πριν, σε συνδυασμό με την αύξηση του αριθμού των «συνειδητών 
καταναλωτών» που λαμβάνουν αποφάσεις αγοράς επί τη βάσει ηθικών και 
περιβαλλοντικών αρχών. 
 
Πολλοί άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταβαίνουν σε μια vegetarian ή vegan 
διατροφή. Σύμφωνα με την έκθεση «Ethical Consumer Markets Report»2, που 
εκπονήθηκε το 2018, το 11% των Βρετανών ήταν vegetarian και το 3% vegan, με 
αύξηση 52% και 153%, αντίστοιχα, από το 2016. Η έκθεση θεωρεί ότι το 2018 είναι η 
χρονιά που ο vegan έγινε «τυπικός» καταναλωτής. Μετά την έλευση της πανδημίας, 
εκτιμάται ότι το 25% του πληθυσμού θα είναι vegetarian ή vegan μέχρι το 2025 ενώ οι 
flexitarians θα προσεγγίζουν τον μισό περίπου πληθυσμό. 

                                                 
1
 Περισσότερα για την συνολική αγορά τροφίμων και ποτών του Η.Β. και τις τάσεις της, εντοπίζονται υπό μορφή παρουσίασης στο 

σύνδεσμο:  http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71253 
2
 https://www.ethicalconsumer.org/sites/default/files/inline-files/EC%20Markets%20Report%202018%20FINAL_3.pdf 

  https://www.ethicalconsumer.org/retailers/uk-ethical-market 

http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/71253
https://www.ethicalconsumer.org/sites/default/files/inline-files/EC%20Markets%20Report%202018%20FINAL_3.pdf
https://www.ethicalconsumer.org/retailers/uk-ethical-market
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Οι καταναλωτές ενσωματώνουν διαφορετικές συνήθειες και επιλογές φαγητού στον 
καθημερινό σχεδιασμό του φαγητού και του ποτού τους, ακολουθώντας τις τάσεις και τις 
υποκατηγορίες τους. Η δημοτικότητα των υγιεινών θρεπτικών χυμών (smoothies) 
υποστηρίζει τις πωλήσεις βιολογικών φρούτων και λαχανικών. Τα βιολογικά προϊόντα 
που έχουν υποστεί ζύμωση όπως το kombucha (προϊόν ζύμωσης, γλυκό ποτό μαύρου 
ή πράσινου τσαγιού,  ελαφρώς αλκοολικό, ελαφρώς αναβράζον), το κεφίρ και το λάχανο 
τουρσί είναι επίσης δημοφιλή, καθώς η ζύμωση θεωρείται ένας φυσικός και υγιεινός 
τρόπος διατήρησης των τροφίμων. 
 
Σύμφωνα με έρευνα της IRI UK Shoppers Insights3, τα χαρακτηριστικά με τα οποία οι 
καταναλωτές στο Ηνωμένο Βασίλειο διακρίνουν ένα ποιοτικό προϊόν είναι κατά 64% η 
γεύση του, κατά 46% η φυσικότητα του προϊόντος και κατά 43% η ποιότητα των 
πρώτων υλών. Συνεπώς γίνεται αντιληπτό ότι το κατά πόσο ένα προϊόν είναι φυσικό ή 
όχι, αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία, τα οποία επιθυμεί ο καταναλωτής να βρει στα 
προϊόντα τα οποία αγοράζει. Σύμφωνα δε με την ίδια έρευνα: 
- Το 73% των βρετανών καταναλωτών προτιμούν προϊόντα τα οποία έχουν φιλική προς 

το περιβάλλον συσκευασία, 

- Το 67% προτιμά αγορά προϊόντων από εταιρείες που σέβονται το περιβάλλον. 

-  Το 65% προτιμά να αγοράσει προϊόντα από εταιρείες οι οποίες προάγουν δικαιοσύνη, 

ακεραιότητα και διαφάνεια, 

-  Το 42% είναι πρόθυμο να καταβάλλει μεγαλύτερο αντίτιμο για την αγορά βιολογικών 

προϊόντων ή τρόφιμα με “0 χιλιόμετρα” .4 

 

H εταιρεία που θέλει να εδραιωθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα πρέπει να γνωρίζει τις 

προτιμήσεις και τις τάσεις του Βρετανού καταναλωτή και να υλοποιεί περισσότερο 

φιλικές προς το περιβάλλον παραγωγικές διαδικασίες αλλά και φιλοσοφία. Δεν αρκεί 

μόνο το προϊόν να είναι βιολογικό αλλά και η γενικότερη «ηθική» στάση της εταιρείας.  

 

Καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές εργάζονται από το σπίτι λόγω της 

πανδημίας, τόσο περισσότεροι προτιμούν να μαγειρεύουν στο σπίτι, αυξάνοντας και τις 

φυσικές αλλά και τις διαδικτυακές πωλήσεις των supermarkets. Σύμφωνα με έρευνα της 

αλυσίδας λιανικής τροφίμων (supermarket) Waitrose, το 74% όσων εργάζονται από το 

σπίτι, συνηθίζουν στο διάλειμμα τους να μαγειρεύουν, ενώ το 55% έχει αλλάξει ήδη τις 

διατροφικές του συνήθειες προς το καλύτερο.  

 

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, είναι η τάση των καταναλωτών να προτιμούν όλο και πιο 

φιλικά προς το περιβάλλον τρόφιμα αλλά και συσκευασίες. Ο μέρος Βρετανός 

                                                 
3
 https://www.iri.com/search?q=IRI+UK+Shoppers+Insights  

4
https://solutions.shopmium.com/en/the-uk-organic-market/ 

Ο όρος «0 χιλιόμετρα» (0 km), χρησιμοποιείται για να δείξει πώς ένα τρόφιμο παράγεται, πωλείται και καταναλώνεται στη τοπική 

αγορά – το προϊόν, το οποίο ‘ταξιδεύει’ 0 χιλιόμετρα. 

 

https://www.iri.com/search?q=IRI+UK+Shoppers+Insights
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καταναλωτής θέλει να βλέπει τα τρόφιμά του γενικότερα αλλά ιδιαίτερα τα βιολογικά να 

έχουν συσκευασίες, οι οποίες είναι εύκολα ανακυκλώσιμες. Σε καμία περίπτωση δεν 

αρέσκεται στις πλαστικές συσκευασίες καθώς αυτές δεν καταδεικνύουν ένα προϊόν που 

πληροί τα κριτήρια της βιωσιμότητας και της «ηθικής» συνείδησης. 
 

Η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για απλούστερες ετικέτες, οι οποίες παρέχουν 

εύληπτες πληροφορίες για τα συστατικά και περισσότερη διαφάνεια, αποτελούν 

ενισχυτικό παράγοντα που βαρύνει στην απόφαση αγοράς βιολογικών προϊόντων. 
 

Από τη στιγμή που ενέσκηψε η πανδημία, η ηθική και περιβαλλοντική συνείδηση των 

Βρετανών αυξήθηκε κατακόρυφα και όπως φαίνεται από τις στατιστικές και τις ανάλογες 

έρευνες, οι συνήθειες και οι τάσεις αυτές θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο και μετά το τέλος της πανδημίας. 
 

Πέρα από την ηθική συνείδηση, το «θεμιτό εμπόριο» είναι μία τάση, η οποία αυξάνεται 

επίσης όλο και περισσότερο. Θεμιτό εμπόριο (Fair Trade) είναι το εμπόριο στο οποίο οι 

τιμές των προϊόντων κινούνται σε τέτοιο πλαίσιο ώστε να θεωρούνται δίκαιες και για 

τους παραγωγούς. Στο δεύτερο τετράμηνο του 2020, το 27% των καταναλωτών δήλωνε 

ότι αγοράζει πάντα ή συχνά με βάση το θεμιτό εμπόριο.  
 

Σύμφωνα με στοιχεία της αλυσίδας supermarket Co-op, η «καταναλωτική ηθική» στη 

Μεγάλη Βρετανία, έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί τη τελευταία δεκαετία. Ενώ δηλαδή οι 

πωλήσεις αυτών των προϊόντων το 1999 ήσαν 1,2 δισεκατομμύρια λίρες, το 2019 

έφτασαν τα 41,1 δισεκατομμύρια5. O μέσος βρετανός καταναλωτής ενδιαφέρεται 

σοβαρά να μάθει τι ακριβώς περιέχει το προϊόν που αγοράζει, αλλά και πως έχει φτάσει 

στα χέρια του.  Σύμφωνα με τον κυριότερο (πιστοποιεί περίπου το 70% των βιολογικών 

προϊόντων) Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων του Η.Β. Soil Association6 

, οι αναζητήσεις στην ιστοσελίδα του για κουτιά βιολογικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 

174% μέχρι το τέλος του 2019, γεγονός που επιβεβαιώνει την φιλική οικολογική (eco 

friendly) τάση των καταναλωτών. 
 

Οι σημαντικότερες τάσεις για το 2020 στην αγορά των βιολογικών προϊόντων ήταν o 

μηδενικός βαθμός αποβλήτων-αχρήστων υλικών (zero waste), οι νέες καινοτόμες 

συσκευασίες των προϊόντων (λιγότερο πλαστικό, περισσότερο οικολογικές 

συσκευασίες), τα πρωτεϊνούχα προϊόντα καθώς και η κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με το 

περιοδικό Natural Product Global (https://www.naturalproducts.co.uk/ ), η κλιματική 

αλλαγή είναι κάτι που θα ενσωματώνεται στο marketing των φυσικών και βιολογικών 

προϊόντων και η συμπεριφορά του καταναλωτή από ατομοκεντρική θα καθίσταται 

“πλανητοκεντρική”7.  Ο καταναλωτής αρχίζει να ενδιαφέρεται πέρα από το προϊόν αυτό 

καθαυτό, θέλει να γνωρίζει στοιχεία της ιχνηλασιμότητάς του, πως έφτασε στα χέρια 

του, ποιος είναι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος τόσο του προϊόντος όσο και της 

συσκευασίας του. 
 

                                                 
5
 Περιοδικό Grocer, 27 Ιουνίου 2020, σελίδες 47-49 

6
 https://www.soilassociation.org/ 

7
 https://www.naturalproducts.co.uk/show-press-releases/visionaries-share-their-trends-for-2020/  

https://www.naturalproducts.co.uk/
https://www.soilassociation.org/
https://www.naturalproducts.co.uk/show-press-releases/visionaries-share-their-trends-for-2020/
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2.1.1  Συσκευασίες 
 

Η τάση για την κατανάλωση περισσότερων βιολογικών προϊόντων δημιούργησε την 

ανάγκη και για περισσότερο οικολογικές συσκευασίες. Με τη βιωσιμότητα να αποτελεί 

λέξη κλειδί αυτή τη στιγμή στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, οι καταναλωτές 

προτιμούν συσκευασίες των οποίων η ανακύκλωσή τους είναι ευκολότερη.  

Η πλειοψηφία των βρετανών καταναλωτών θα αγόραζε άλλη επωνυμία προϊόντων, εάν 

σε αυτήν αντιστοιχούσαν προϊόντα με λιγότερο περιτύλιγμα από τις υπόλοιπες. Το 

ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 58% των βρετανών καταναλωτών συνολικά, στο 54% στο 

Λονδίνο και στη Σκωτία και στο 47% στην Ουαλία.  

Γενικότερα, οι καταναλωτές θα προτιμούσαν μία χάρτινη συσκευασία αντί πλαστικής, 

θεωρώντας πως μία πλαστική συσκευασία θα πρέπει να υπάρχει μόνο όταν είναι 

χρήσιμη και απαραίτητη. Το 2020, το 67%  των βρετανών ενήλικων καταναλωτών έχει 

κάνει προσπάθειες να μειώσει τη ποσότητα των πλαστικών συσκευασιών που αγοράζει. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην προσπάθεια αντικατάστασης των απλών συσκευασιών 

με οικολογικές, με μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο είναι η ασφάλεια των 

προϊόντων. Οι αλυσίδες λιανικής τροφίμων (supermarkets) επιχειρούν να βρουν μία 

ισορροπία μεταξύ της τάσης των καταναλωτών για οικολογικές συσκευασίες και της 

τήρησης των προϋποθέσεων που απαιτούνται για να είναι ένα προϊόν ασφαλές. Η 

αλυσίδα λιανικής Morrison’s τάσσεται υπέρ της «μάχης» κατά του πλαστικού, 

παροτρύνοντας μάλιστα και άλλους να κάνουν το ίδιο. Η ίδια έχει θέσει στόχο να 

μειώσει κατά 50% τις πλαστικές συσκευασίες στα προϊόντα της έως και το 2025 αλλά 

και να αφαιρεί 9.000 τόνους πλαστικού από τα ράφια της κάθε χρόνο. Κάλεσε δε τα 

επώνυμα προϊόντα να στηρίξουν την κίνηση αυτή και δήλωσε πρόθυμη να προσφέρει 

συμβουλευτικό έργο8. 

 

Η εκπτωτική αλυσίδα supermarket Asda άρχισε ήδη να πωλεί κάποια προϊόντα της 

όπως μπανάνες, μήλα, μανιτάρια, λάχανα και κουνουπίδια  χωρίς συσκευασία και 

άρχισε να αλλάζει τις συσκευασίες άλλων προϊόντων, των οποίων ήταν δύσκολη η 

ανακύκλωση τους, σε ανακυκλώσιμες συσκευασίες (όπως μπισκότα, πατατάκια και 

πλαστικά). Τον Οκτώβριο του 2020 ανακοίνωσε πως οι καταναλωτές θα μπορούν σε 11 

διαφορετικά καταστήματά της, να ανακυκλώνουν χαρτόκουτα από χυμούς, σούπες και 

άλλα είδη συσκευασιών, σε συνεργασία με εταιρείες παραγωγής. 

 

Σύμφωνα με την βρετανική εταιρεία συσκευασίας TrakRap (https://www.trakrap.com/), 

οι καταναλωτές επιθυμούν διαφάνεια από τις εταιρίες, δηλαδή επιθυμούν να γνωρίζουν 

το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το οποίο αφήνουν οι συσκευασίες των προϊόντων 

(συμβατικών και βιολογικών). Οι καταναλωτές ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για 

τα υλικά με τα οποία κατασκευάζεται μία συσκευασία. Όπως φαίνεται οι 

οικοπρωτότυπες συσκευασίες θα είναι αυτές που θα κάνουν τον καταναλωτή να 

εμπιστεύεται όλο και περισσότερο την εκάστοτε επωνυμία, παρέχοντας όμως πάντα την 

ασφάλεια που απαιτείται για τα προϊόντα τα οποία αγοράζει. 
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Καθώς οι πρωτότυπες οικολογικές συσκευασίες έχουν ανοδική τάση, μια νέα τεχνική 

συσκευασίας μπουκαλιών κρασιού άρχισε ήδη να έρχεται στην επιφάνεια. Η εταιρεία 

Frugalpac (https://www.frugalpac.com/) δημιούργησε ένα χάρτινο μπουκάλι κρασιού, το 

οποίο έφερε επανάσταση στη βιωσιμότητα της συσκευασίας εμφιάλωσης κρασιού. Η 

συγκεκριμένη φιάλη αποτελείται από 94%  ανακυκλώσιμο χαρτόνι, κρατώντας το κρασί 

στο εσωτερικό του και παράλληλα έχει βάρος το 1/5 της αντίστοιχης υάλινης φιάλης. 

Σύμφωνα με την εταιρεία, αρκετά βρετανικά supermarkets οδεύουν στο να υιοθετήσουν 

αυτό το νέο είδος συσκευασίας, με αρκετούς εμπόρους κρασιού και μεγάλες επωνυμίες, 

να σπεύδουν προς αλλαγή των φιαλών τους9. Άλλη αντίστοιχη εταιρεία, είναι η Mondi 

(https://www.mondigroup.com/en/home/ ), η οποία δραστηριοποιείται σε χάρτινες και 

πιο φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες προϊόντων. 

 

O μέσος βρετανός καταναλωτής ενδιαφέρεται όχι μόνο για το περιεχόμενο του 

προϊόντος αλλά και για τη συσκευασία με την οποία συσκευάζεται. Μία καινοτόμα, 

οικολογική συσκευασία είναι αυτή που θα φέρει τη διαφορά και θα του δώσει την ώθηση 

να αγοράσει ένα προϊόν. Ο συνδυασμός ενός βιολογικού προϊόντος με μια οικολογική 

συσκευασία, είναι πολύ πιθανό να είναι αυτός που θα αναδειχθεί νικητής έναντι των 

αντιστοίχων βιολογικών και συμβατικών προϊόντων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
9
 Περιοδικό The Grocer, “An advertising supplement to the Grocer”, τεύχος 14

ης
 Μαρτίου 2020, σελ 3-7, 12-14, 21  

https://www.frugalpac.com/
https://www.mondigroup.com/en/home/


[9] 

 

2.2  Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Στην κτηνοτροφία, για ένα προϊόν που θεωρείται βιολογικό, το ζώο πρέπει να τρέφεται 
χωρίς χημικά φυτοφάρμακα και χωρίς ίχνη γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, με 
περιορισμένη χρήση φαρμάκων και κτηνιατρικών θεραπειών, καθώς και συμμόρφωση 
με πρότυπα που σχετίζονται με την καλή διαβίωση των ζώων, όπως η παροχή 
ελάχιστου χώρου και η πρόσβαση σε εξωτερικούς χώρους. 
 

O κλάδος της γεωργίας και της κτηνοτροφίας του Ηνωμένου Βασιλείου συμβάλλει μόλις 

στο 1% της εθνικής οικονομίας του. Το 2019, το συνολικό εισόδημα από την γεωργία 

ανήλθε στα 5,3 δισεκατομμύρια λίρες, με την Αγγλία να συνεισφέρει το 75%, την Σκωτία 

το 14%, τη Βόρεια Ιρλανδία το 5,5% και την Ουαλία το 4,9%. 

Παρά τη έντονη ζήτηση βιολογικών προϊόντων και τροφίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο, η 

βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία δεν καταλαμβάνει μεγάλα ποσοστά στη συνολική 

παραγωγή της χώρας. Με βάση στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Τροφίμων και Γεωργίας για το έτος 2019 (Department for Environment, Food and Rural 

Affairs) μόλις το 3,1% από το σύνολο των βοοειδών στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτρέφεται 

βιολογικά και μόλις 485 χιλιάδες εκτάρια καλλιεργούνται επίσης βιολογικά. Το 2019, η 

συνολική έκταση που αξιοποιήθηκε για λόγους καλλιέργειας ανήλθε στα 6,1310 

εκατομμύρια εκτάρια και επομένως το 7,9%, καλλιεργήθηκε βιολογικά. Tο 62% της 

συνολικής βιολογικής καλλιέργειας συναντάται στην Αγγλία και κυρίως στις νοτιότερες 

και νοτιοδυτικές της περιοχές. 

Το 2015, το Ηνωμένο Βασίλειο εισήγαγε σχεδόν το 80% των βιολογικών ζωοτροφών 
του και αυτή η εξάρτηση αυξάνεται κάθε χρόνο. Τα περισσότερα από τα βιολογικά 
φρούτα και λαχανικά που πωλούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο εισάγονται επίσης. Αυτό 
οφείλεται κυρίως στις διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες που απαιτούνται για τις 
καλλιέργειες, το απρόβλεπτο κλίμα της χώρας και τις περιορισμένες διαθέσιμες εκτάσεις 
για τη βιολογική γεωργία. 
 
Το 2019 η βιολογική καλλιέργεια σημείωσε αύξηση 2,4%, σε σχέση με το 2018. Το 2009 
ανερχόταν περίπου στα 700 χιλιάδες εκτάρια και μέχρι το 2016 σημείωνε σταδιακά 
καθοδική πορεία, φτάνοντας περίπου τα 500 χιλιάδες εκτάρια. Το 2017 η καλλιέργεια 
διατηρήθηκε στο ίδιο επίπεδο και το 2018 μειώθηκε έτι περισσότερο στα 450 χιλιάδες 
εκτάρια. Επομένως η αύξηση η οποία σημειώθηκε το 2019, δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ιδιαίτερα σημαντική συγκρινόμενη με τις επιδόσεις των προηγουμένων ετών, όμως 
μπορεί να αποτελεί σημείο επανάκαμψης. Τα 400 χιλιάδες εκτάρια, χρησιμοποιήθηκαν 
ως βοσκοτόπια (μόνιμα ή προσωρινά) και τα υπόλοιπα 80 χιλιάδες εκτάρια, για 
καλλιέργεια δημητριακών, ξυλείας, λαχανικών, φρούτων και ξηρών καρπών. 
 
 
 
Το 2019 η βιολογική κτηνοτροφία μειώθηκε σε σχέση με το 2018. Η βιολογική εκτροφή  

προβάτων μειώθηκε κατά 5,4%, των χοίρων κατά 9,3% και των βοοειδών κατά 7,2%. Η 
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βιολογική εκτροφή ζώων δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη αλλαγή μετά το 2015 και 

παραμένει στο ίδιο περίπου επίπεδο με μικρές αυξομειώσεις. 

Η στροφή του βρετανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών 

Θεμάτων11, μετά την αποχώρηση του Η.Β. από την Ε.Ε., προς την εφαρμογή αγροτικής 

πολιτικής σχετικής με την πράσινη Γεωργία με την παροχή Κινήτρων Αειφόρου 

Γεωργίας (Sustainable Farming Incentive), τα οποία αφορούν μία σειρά από πρότυπα 

που μπορούν να επιλέξουν οι ενδιαφερόμενοι και τα οποία σύμφωνα με τον μέχρι τώρα 

προγραμματισμό θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από τα μέσα του 2022, ίσως αποτελεί 

το σημείο καμπής για την ενίσχυση της ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας, με την 

προϋπόθεση ότι, σύμφωνα με προτάσεις12 φορέων βιολογικών προϊόντων τα σχήματα 

που προτείνει το Υπουργείο θα διαφοροποιηθούν έτσι ώστε να περιλαμβάνουν 

επιλέξιμες δράσεις που θα προωθούν τη βιολογική γεωργία συμβατή με την ανάπτυξη 

εθνικής στρατηγικής τροφίμων.  
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 Σχετική ομιλία του αρμόδιου Βρετανού Υπουργού στην Εθνική Ένωση Αγροτών εντοπίζεται στο σύνδεσμο:  

https://www.gov.uk/government/news/eustice-sets-out-approach-for-future-agriculture-
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3. ΖΗΤΗΣΗ 

Η αγορά των βιολογικών προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι η 9η μεγαλύτερη 

αγορά σε πωλήσεις παγκοσμίως. Η ζήτηση βιολογικών προϊόντων παρουσιάζει μια 

σημαντική αύξηση από χρόνο σε χρόνο και από το 2011 έχει συνεχή ανοδική πορεία. 

Το 2019 σημείωσε αύξηση 4,5%, έναντι του 2018 και ανήλθε στα 2,45 δισ. λίρες ενώ το 

2020 έφθασε τα 2,79 δισ. λίρες, δηλαδή σημείωσε αύξηση 13,9%13 (έναντι αύξησης 

8,9% των συμβατικών).  

 

Αγορά Βιολογικών τροφίμων και ποτών στο Ηνωμένο βασίλειο  
(σε εκατ. λίρες -  £) 

 
Πηγή: Soil Association. Επεξεργασία πίνακα - Γραφείο ΟΕΥ   

 

 

Η αγορά βιολογικών τροφίμων και ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2019 

Προϊόντα 
Μερίδιο 

αγοράς  

Ποσοστιαία 

διαφορά 2018/2019 

Γαλακτοκομικά 26,9 % -0,9% 
Φρούτα και Λαχανικά 22,7% -2,4% 

Κονσερβοποιημένα και συσκευασμένα 16,9% +5,6% 

Κρέας, Ψάρι, Πουλερικά 10,3% +6,5% 

Παιδικά Γεύματα και Ποτά 8,5% -1,9% 
Γλυκά, κέικ και αναψυκτικά 4,5% +4,4% 

Τρόφιμα που διατηρούνται με απλή ψύξη και Delicatessen 4,5% +15,9% 

Μπύρα, Κρασί και Αλκοολούχα Ποτά 3,8% +32,7% 

Προϊόντα Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής 1,0% -8,9% 

Κατεψυγμένα 0,8% +15,6% 
Πηγή: Soil Association 2019 Report 
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Τα αλκοολούχα ποτά, η μπύρα και το κρασί, σημείωσαν την μεγαλύτερη αύξηση το 

2019 (32,7%). Τα τρόφιμα, τα οποία διατηρούνται με απλή ψύξη αυξήθηκαν κατά 15,9% 

και τα κατεψυγμένα προϊόντα κατά 15,6%. Η ανοδική πορεία αυτών των κατηγοριών 

προϊόντων αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια.  

Από την άλλη πλευρά, τα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, σημείωσαν 

μείωση κατά 8,9%. Επίσης τόσο τα γαλακτοκομικά όσο και τα φρούτα και τα λαχανικά 

και τα παιδικά γεύματα και ποτά, σημείωσαν μικρή μείωση.  

Ειδικότερα οι πωλήσεις πουλερικών και αυγών αυξήθηκαν το 2019 κατά 12%, σε σχέση 

με το 2018 και το βιολογικό κρασί κατά 50%. Όπως μάλιστα αναφέρει και ο κυριότερος 

Βρετανικός Σύνδεσμος Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων Soil Association, το 

γεγονός ότι οι πωλήσεις βιολογικού κρασιού αυξήθηκαν τόσο πολύ, καταδεικνύει ότι η 

ζήτηση για περισσότερα βιολογικά προϊόντα παραμένει σταθερή και ότι εάν οι 

λιανοπωλητές πωλούν περισσότερα βιολογικά προϊόντα, οι καταναλωτές είναι 

πρόθυμοι να τα αγοράσουν.  

 

Η αγορά βιολογικών τροφίμων και ποτών 14 στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2020  

(supermarkets και ανεξάρτητοι λιανοπωλητές) 

Προϊόντα Ποσοστιαία διαφορά 2019/2020 

Σύνολο τροφίμων και ποτών εκτός αλκοολούχων, 

μαζικής εστίασης και box schemes 
                                             +13% 

Μοσχαρίσιο κρέας +17% 

Τυρί +7% 

Γιαούρτι +10% 

Βούτυρο +17% 

Χοιρινό κρέας -24% 

Φρέσκες πατάτες -16% 

Αρνί -2% 
Πηγή: Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB) με στοιχεία της Kantar  
 

Η ως άνω απεικόνιση του πίνακα αποτελεί μία ισχυρή ενδεικτική εικόνα του πως 

κινήθηκε η αγορά των βιολογικών τροφίμων και ποτών το 2020, μολονότι δεν 

συμπεριλαμβάνει τα αλκοολούχα, τη μαζική εστίαση και τα κουτιά βιολογικών 

προϊόντων (box schemes). Σύμφωνα με την Kantar, εταιρεία που πραγματοποίησε την 

έρευνα και που δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στη συμπεριφορά καταναλωτών και 

αγοραστών, της κοινής γνώμης και στην αποτελεσματική χρήση των μέσων διαφήμισης 

και δημοσίων σχέσεων, έως και τον Νοέμβριο 2020, η αγορά βιολογικών τροφίμων στα 

supermarkets και τα ανεξάρτητα καταστήματα, αυξήθηκε κατά 13% σε σχέση με το 

2019, ενώ τα συμβατικά αυξήθηκαν κατά 9%. 1 στους 10 καταναλωτές σκέφτεται 

βιολογικά όταν αγοράζει φαγητό προς κατανάλωση15.  
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Άλλες έρευνες καταδεικνύουν ότι η αύξηση της ζήτησης των βιολογικών τροφίμων και 

ποτών το 2020 ήταν διπλάσια εκείνης των συμβατικών. Σύμφωνα με έρευνα της 

Nielsen, τα συμβατικά προϊόντα για την περίοδο των 12 μηνών μέχρι και τον Μάιο του 

2020, αυξήθηκαν κατά 3,3%, ενώ τα βιολογικά κατά 6,1%. Ιδιαίτερα για την περίοδο των 

3 μηνών μέχρι και τον Μάιο του 2020, τα βιολογικά τρόφιμα αυξήθηκαν κατά 18,7%. 

Μόνο τον μήνα Μάϊο, σημειώθηκε αύξηση 25,6% στα βιολογικά τρόφιμα. Η περίοδος 

από το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου μέχρι και τον Μάϊο αποτελεί περίοδο της 

πρώτης φάσης των μέτρων περιορισμού και απαγόρευσης της κυκλοφορίας 

(lockdown).16 Οι βιολογικές μπανάνες, τα πουλερικά, τα αυγά και το κρασί είναι τα 

προϊόντα των οποίων η αύξηση της κατανάλωσης φαίνεται ότι ήταν η μεγαλύτερη το 

2020 σε σχέση με το 2019. Ο αφρώδεις οίνος είχε μία εντυπωσιακή αύξηση 47% 17 

στους πρώτους τέσσερεις με πέντε μήνες της πανδημίας. 

 

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία που δημοσίευσε η Soil Association18, οι 

τέσσερεις μεγαλύτερες κατηγορίες της αγοράς βιολογικών τροφίμων, το 2020 

σημείωσαν αύξηση. Τα γαλακτοκομικά (+7,7%), τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά 

(15,5%),  αντίθετα με τις μειώσεις που παρουσίασαν και οι δύο αυτές κατηγορίες   

(-0,9% και -2,4% αντίστοιχα) το 2019 έναντι του 2018, τα κονσερβοποιημένα και 

συσκευασμένα τρόφιμα (+19,8%) και η κατηγορία κρέας, ψάρια και πουλερικά 

(16,8%). Η κατηγορία «Μπύρα, κρασί και αλκοολούχα ποτά» αυξήθηκε κατά 

32,9% και η κατηγορία «κατεψυγμένα» κατά 22,2%    
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https://www.theguardian.com/environment/2020/sep/03/uk-organic-food-and-drink-sales-boom-during-lockdown 
17

https://techround.co.uk/news/uk-sales-of-organic-food-and-wine-soar-over-2020/ 
18

 The Grocer, τεύχος 13
ης

 Φεβρουαρίου 2021, σελίδα 44. 

https://www.theguardian.com/environment/2020/sep/03/uk-organic-food-and-drink-sales-boom-during-lockdown
https://techround.co.uk/news/uk-sales-of-organic-food-and-wine-soar-over-2020/
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4. ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ  
 

Στον παρακάτω πίνακα, παρατίθενται τιμές ορισμένων βιολογικών προϊόντων ελληνικού 

ενδιαφέροντος, όπως αυτές κατεγράφησαν το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου στα 

μεγαλύτερα καταστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου (κανονική τιμή εκτός των 

προσφορών). 

  Morrisons   Waitrose   Tesco   M&S   Asda   Sainsbury's  

 Λάδι        

 Filippo Berio Organic Extra 
Virgin Oil 500ml  

     6,00         6,00         
5,00    

      
5,90    

 

 Carapelli Organix Extra Virgin 
Olive Oil 500ml  

     5,00             6,50    

 Waitrose Organic 100% Italian 
Extra Virgin Olive oil 500ml  

      5,50        

 M&S Organic Italian Extra 
Virgin Olive oil 250ml  

        
3,30    

  

 Tesco Organic Extra Virgin 
Olive Oil 500ml  

       
3,25    

   

 Asda Organic Extra Virgin 
Olive Oil 500ml  

         
3,25    

 

 Sainsbury's Olive Oil, Extra 
Virgin, SO Organic 500ml   

          3,25    

 Odysea Organic Greek Extra 
Virgin Olive Oil 500ml  

          6,25    

 Organic Palestinian Extra 
Virgin Olive Oil Canaan blend 
500ml  

          9,50    

       

 Ακτινίδια        

 So Organic, Kiwi, X4               1,25    

 ASDA Grower's Selection 
Organic Kiwi, X4  

            
1,20    

 

 Waitrose DUCHY Kiwi Fruit, 
X4  

         1,70        

 Waitrose Duchy Gold Kiwi 
Fruit, X4  

         2,00        

 M&S Organic Kiwi Fruit, X4  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          
1,50    
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 Morrisons 

  
Waitrose  

  
Tesco 

  
M&S  

  
Asda 

  
Sainsbury's 

 Σταφύλια        

 Sainsbury's Grapes (Red or 
black), So Organic, 400gr  

             3,00    

 Sainsbury's White Grapes , So 
Organic, 400gr  

             3,00    

 Waitrose Duchy Organic 
limted selection grapes, 400gr  

         2,99        

 Tesco Organic Grapes, 400gr            
3,00    

   

       

 Φέτα        

 Tesco Organic Greek Feta 
Cheese 200gr  
 

          
2,10    

   

 
 Waitrose Duchy Greek Feta 
Strenght 3, 200gr  

         
 2,75    

    

 Odysea Organic Feta PDO, 
200gr  

         2,75        

 Sainsbury's Feta Cheese, SO 
Organic, 200gr  

             2,10    

 Cypressa Organic Feta, 200gr        

 Epirus Organic Sheep & Goat 
Milk Feta, 350gr  

      

       

 Αγγούρια        

 Tesco Organic Whole 
Cucumber   

          
1,00    

   

 Morrisons Organic Cucumber           1,00         

 Duchy Organic Salad 
Cucumber   

         1,30        

 Duchy Organic Ridge 
Cucumber   

         1,40        

 M&S Organic Cucumber             
1,25    

  

 Asda Grower's Selection 
Organic Cucumber  

            
0,90    

 

 Sainsbury's Whole Cucumber, 
SO Organic  
 
 
 

 
 
 
 

            1,10   
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Morrisons  

 
 
 
 Waitrose  

  
 
 
Tesco  

  
 
 
M&S  

  
 
 
Asda  

  
 
 
Sainsbury's  

Κρασί        

 Carta Roja Pura Jumilla 
Organic Wine, 75CL  

        7,75         

 Castillo De Menara Organic 
Gran Seleccion Tempranillo, 
75CL  

        6,50         

 Castillo De Menara Organic 
Verdejo Sauvignon, 75CL  

        6,75         

 Corvezzo Organic Prosecco, 
75CL  

        8,50         

 Morrisons Organic 
Monteupulciano D'Abruzzo, 
75CL  

        6,75         

 Morrisons Organic Pinot 
Grigio, 75CL  

        6,50         

 Mv Reserve Organic Malbec, 
75CL  

        7,50         

 Aspall Organic Red Wine 
Vinegar, 350ml  

         1,70        

 Bonterra Estate Collection 
Organic Chardonnay, 75CL  

       12,99        

 Bonterra The Roost Organic 
Chardonnay, 75CL  

       19,99        

  
Chateau Maris Organic 
Minervois La Livinere, 75CL  

      
  10,99    

    

 Domaine Cady Cheninsolite 
Organic, 75CL  

       13,99        

 Fonseca Porto Organic Terra 
Prima, 75CL  

       18,39        

 Gabrier Meffre Organic Cotes 
du Rhone, 75CL  

       10,69        

 Gorgo Chiaretto Organic rose 
Bardolino, 75Cl  

       10,99        

 IGO Organic Red Wine Can, 
25CL  

         3,99        

 IGO Organic Rose Wine Can, 
25CL  

         4,99        

 IGO Organic White Wine Can, 
25CL  

 
 
 
 

        3,99 
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Morrisons 

 
 
 
Waitrose   

 
 
 
Tesco 

 
 
 
M&S 

 
 
 
Asda 

 
 
 
Sainsbury's 

 Inycon Organic Nero d'Avora  
Shiraz, 75CL  

 8,29     

 Maree d'ione Fiano IGP Puglia 
Organic, 2,25Lt  

 25,99     

 Maree d'ione Organic Nero di 
Troia  

         8,75        

 Miguel torres Las Mulas 
Organic Pinot Noir Rose, 75CL  

         9,39        

 O'Leary Walker Organic 
Riesling S Australia, 75CL  

       12,99        

 Oxney Organic Estate NV Brut 
Rose, 75CL  

       25,99        

 Oxney Organic Estate Pinot 
Rose, 75CL  

       16,99        

 Pacheco Monastrell, 75CL           7,99        

 Phillip Schofield Nero di Troia 
IGT Puglia Organic, 2,25Lt  

       24,99        

 Reyneke Organic Cabernet 
Merlot, 75CL  

       10,99        

 Reyneke Organic Chenin 
Blanc, 75CL  

       10,99        

 Santa Julia Organic Wine 
Torrontes, 75CL  

         9,49        

 Stormhoek Organic Shiraz 
Cabernet Sauvignon, 2,25Lt  

       15,99        

 Terre di Faiano Organic 
Primitivo, 18,7CL  

         2,99        

 Terre di Faiano Organic 
Primitivo, 75CL  

         9,99        

 Terre di Faiano Rosso IGP 
Puglia Organic, 2,25Lt  

       25,99        

 The Hedonist Shiraz McLaren 
Vale S Australia, 75CL  

       14,49        

 Tierra Sagrada Blanco, 75CL           6,99        

 Tierra Sagrada Tinto Organic, 
75CL  

         6,99        

 Tilimuqui Fairtrade Organic 
Malbec, 75CL  

       11,99        

 Torres Las Mulas Organic 
Cabernet Sauvignon  

         9,49        

 Tsantali Organic Cabernet          9,99        



[18] 

 

Sauvignon, 75CL  

Yalumba Organic Viognier, 
75CL 

         9,99  10,00    

 
 

 
 
Morrisons 

         
 
Waitrose  

    
 
Tesco 

 
 
M&S 

 
 
Asda 

 
 
Sainsburry’s 

  
Artesano De Argento Organic 
Malbec, 75CL  

   
 
8,00    

   

 Bonterra Cabernet Sauvignon, 
75CL  

        
12,00    

   

 Bonterra Chardonnay Organic 
Wine, 75CL  

        
12,00    

   

 Brancott Estate Organic 
Sauvignon Blac, 75CL  

        
11,00    

   

 Casa Roscoli Organic Pinot 
Grigio Doc, 75CL  

          
8,00    

   

 Casa Roscoli Organic 
Primitivo, 75CL  

          
8,00    

   

 Stormhoek Organic Shiraz 
Cabernet Sauvignon, 75CL  

          
7,50    

   

 Yalumba Organic Cabernet 
Merlot, 75CL  

        
10,00    

   

 Yalumba Organic 
Chardonnay, 75CL  

        
10,00    

   

 M&S Amarone Della 
Valpocella Classico, 75CL  

         
26,00    

  

 M&S Organic Bel Campo 
Fiano, 75CL  

           
8,50    

  

 M&S Organic Emiliana 
Chardonnay, 75CL  

           
8,00    

  

 M&S Organic Fairtrade Star 
Catcher Shiraz, 75CL  

           
8,00    

  

 M&S Organic Famille Brocard 
Chablis, 75CL  

         
15,00    

  

 M&S Organic Merinas Old 
Vines Tempranillo, 75CL  

           
7,00    

  

 M&S Organic Merinas Rose, 
75CL  

           
7,00    

  

 M&S Organic Prosecco, 75CL     9,00      

 M&S Organic Spanish 
Merinas White Wine, 75CL  

           
7,00    

  

 Babich Organic Marlborough 
Sauvignon Blanc, 75CL  

            
7,00    

 

 Farmers of Wine Organic              
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White Wine, 75CL  
 
 
 

 
 
 
 
Morrisons 

 
 
 
 
Waitrose 

 
 
 
 
Tesco 

 
 
 
 
M&S 

5,00 
 
 
 
Asda    

 
 
 
 
Sainsburry’s 

  
 
Ara Select Blocks Organic 
Sauvignon Blanc, 7,5CL  

            
 
 
      12,00    

 Coco Sur Organic Pinot Noir, 
75CL  

             9,00    

 Coco Sur Organic Sauvignon 
Blanc, 75CL  

             9,00    

 Entre Lunas Organic Moon 
WineTempranillo, 75CL  

           10,00    

 Sainsbury's Cabernet 
Sauvignon, SO Organic, 75Cl  

             6,50    

 Sainsbury's Fairtrade Shiraz, 
SO Organic, 75CL  

             6,50    

 Sainsbury's Sauvignon Blanc, 
SO Organic, 75CL   

             6,50    

 Sainsbury's SO Organic 
Fairtrade Chenin Blanc, 75CL  

             8,00    

 Sainsbury's White Wine 
Vinegar, SO Organic, 0,5Lt  

             1,60    

       

Γιαούρτι       

 Yeo Valley Organic Super 
Thick Kerned Yogurt Natural 
0% fat, 450gr  

            
        2,75    

        
        2,75    

        
2,75    

        
2,75    

        
2,75    

       
        2,75    

 Yeo Valley Organic Greek 
Style Natural Yogurt, 450gr  

        1,60            1,60            
1,60    

        
1,60    

         1,70    

 Yeo Valley Organic Natural 
Whole Milk Yogurt, 500gr  

        1,60            1,60            
1,60    

        
1,60    

        
1,60    

        1,65    

 Yeo Valley Organic, 0% Fat, 
Greek style Natural Yogurt, 
450gr  

        1,60            1,70             
1,70    

        
1,70    

        1,70    

 Yeo Valley Organic Whole 
Milk Natural Yogurt, 1kg  

        2,85            3,20            
2,80    

        
2,80    

        
2,75    

        2,80    

 Yeo Valley Organic, 0% Fat, 
Natural Yogurt, 500 gr  

        1,50            1,60            
1,60    

        
1,60    

        
1,60    

        1,65    

 Yeo Valley Organic Super 
Thick Kerned Yogurt Natural, 
5% fat, 450gr  

        2,75            2,75            
2,75    

        
2,75    

        
2,75    

        2,75    

 Yeo Valley Organic Greek 
Style Yogurt, 950kg  

         
        3,25  

        
        3,25  

        
2,75   

        
2,75  

        
3,00  

        
       3,00 
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Morrisons   

 
 
 
Waitrose   

 
 
 
Tesco  

 
 
 
M&S   

 
 
 
Asda   

 
 
 
Sainsburry’s    

Yeo Valley Organic Super 
Thick Kerned Yogurt Natural 
0% fat, 850gr  

        
3,60    

        
        2,75    

  
3,50    

  
3,50    

    
        3,75    

 Yeo Valley Organic Super 
Thick Kerned Natural 5% fat, 
850gr  

          
        2,75    

        
3,50    

        
3,50    

          
        3,75    

 Yeo Valley Organic 0% Fat, 
Natural Yogurt, 1kg  

         2,80            
2,75    

        
2,75    

  

 Yeo Valley Organic Natural 
Bio Live Yogurt, 150gr  

         0,55            
0,55    

        
0,55    

         0,55    

 Waitrose Organic Duchy Trick 
& Creamy Natural Yogurt, 
500gr  

         1,60        

 Racherl's Greek Style Organic 
Natural Yogurt,450gr  

         2,10             
2,10    

         2,00    

 Yeo Valley Greek Style 
Organic Natural Yogurt, 150gr  

         0,65             
0,65    

  

 Yeo Valley Organic, 0% Fat, 
Greek style Ntural Yogurt, 
950gr  

         3,25             
3,50    

  

 Yeo Valley Organic Super 
Thick 0%, Natural Yogurt, 
170gr  

          
1,10    

   

 Yeo Valley Organic Super 
Thick 5%, Natural Yogurt, 
170gr  

          
1,10    

   

 Yeo Valley Natural Greek Syle 
Yogurt 4X120gr  

        1,85            1,85            
1,85    

        
1,85    

         2,00    

 Yeo Valley 0% Fat Natural 
Yogurt, 150gr  

         0,55            
0,55    

        
0,55    

         0,55    

 Yeo Valley Organic Natural 
Yogurts, 4X120gr  

        1,85            1,85             
1,85    

         2,00    

 Dayslesford Organic Natural 
Yogurt, 450gr  

           
2,45    

  

 Woodlands Organic Sheeps 
Milk Yogurt, 450 gr  

         2,70             
2,70    

  

 Yeo Valley Organic Kefir 
Natural Organic Yogurt, 950gr  

         3,50             
3,50    

        
3,50    

        3,50    

 Yeo Valley Organic Natural 
Kefir Yogurt, 4X120gr  

         2,50             
2,50    

  

 Yeo Valley Organic Natural                                                  
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Kefir Yogurt, 350gr  
 
 
 
 

        1,50  
 
 
 
 
Morrisons   

        1,49    
 
 
 
 
Waitrose 

1,70   
 
 
 
 
Tesco  

1,50 
 
 
 
 
M&S    

1,50 
 
 
 
 
Asda    

       1,50   
 
 
 
 
Sainsburry’s  

 Sainsbury's Fat Free, Greek 
Style Natural Yogurt, SO 
Organic, 450gr  

             1,25    

 Sainsbury's Fat Free,  Natural 
Yogurt, SO Organic, 450gr  

             1,00    

 Sainsbury's Greek Style 
Natural Yogurt, SO Organic, 
450gr  

             1,25    

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[22] 

 

5. ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ    

Τα βιολογικά προϊόντα στο Ηνωμένο Βασίλειο, πωλούνται από τα καταστήματα 

αλυσίδων τροφίμων και ποτών, τους ανεξάρτητους λιανοπωλητές και τα μικρά 

καταστήματα, τις υπηρεσίες παραδόσεων κατ’ οίκον παραγγελιών τροφίμων και 

φαγητού που λειτουργούν διαδικτυακές πλατφόρμες και τους χώρους  μαζικής 

εστίασης. Το 2019 στις συνολικές πωλήσεις βιολογικών προϊόντων, τα κανάλια 

διανομής σημείωσαν αύξηση 4,5%. Τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης είχε το κανάλι των 

υπηρεσιών παραδόσεων κατ’ οίκον παραγγελιών που λειτουργούν διαδικτυακές 

πλατφόρμες με 11,2% ενώ το 2020 είχε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση 36,2%.  

Πωλήσεις βιολογικών προϊόντων ανά κανάλι διανομής 2019 – 2020 
 ( σε εκατ. λίρες - £) 

 

Πηγή: Soil Association  
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Το 2019 οι πωλήσεις βιολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως καλλυντικά 
ομορφιάς και ευεξίας, αυξήθηκαν κατά 23%, αγγίζοντας τα 106,4 εκατομμύρια λίρες από 
86,5 εκατομμύρια το 2018. Το 2019, ήταν η 9η συνεχής χρονιά ανάπτυξής τους. 

 

5.1  Αλυσίδες καταστημάτων τροφίμων και ποτών και εκπτωτικά 

καταστήματα. 

Οι πωλήσεις βιολογικών τροφίμων του καναλιού αυτού το 2019, αυξήθηκαν κατά 2,5% 

και έφθασαν τις 1,582 δισ. λίρες από 1,544 δισ. το 2018. Οι πιστοποιημένοι 

προμηθευτές βιολογικών προϊόντων των  supermarkets, αύξησαν τις πωλήσεις τους 

κατά 25,6%19.  Τα προϊόντα, τα οποία σημείωσαν τη μικρότερη αύξηση ήταν τα 

γαλακτοκομικά, τα φρούτα και τα λαχανικά. Ενώ το κρασί και τα κατεψυγμένα βιολογικά 

είχαν τη μεγαλύτερη απήχηση. Το 2020 οι πωλήσεις βιολογικών τροφίμων 

σημείωσαν αύξηση 14,4% σε σχέση με το 2019 και έφθασαν τις 1,81 δισ. λίρες. 

Παρ’ όλ’ αυτά το μερίδιό τους στο σύνολο της αγοράς εξακολουθεί να μειώνεται (από 

67% το 2017 σε 64,9 το 2020) λόγω της μεγάλης αύξησης  του καναλιού των πακέτων 

βιολογικών τροφίμων και των παραδόσεων κατ’ οίκον παραγγελιών τροφίμων και 

φαγητού που λειτουργούν διαδικτυακές πλατφόρμες. 

Οι κυριότερες αλυσίδες τροφίμων είναι: 

1) Tesco : Διαθέτει 3,961 καταστήματα και το μερίδιο (2019) το οποίο κατέχει στην 

αγορά συμβατικών και βιολογικών προϊόντων είναι 20%. Διαθέτει συνολικά 300 

βιολογικά προϊόντα (κωδικούς) στα καταστήματά του, τα οποία αποδίδουν το 1,5% των 

συνολικών πωλήσεων του (συμβατικών και βιολογικών). Έχει στόχο να προσθέσει 60 

νέα βιολογικά προϊόντα στα καταστήματά του ενώ το 2019 τοποθέτησε συγκεκριμένα 

τμήματα πώλησης μόνο βιολογικών τροφίμων και ποτών.  

2) Sainsbury’s : Διαθέτει 1,428 καταστήματα και το μερίδιο το οποίο κατέχει στην 

αγορά συμβατικών και βιολογικών προϊόντων είναι 11%. Συμμετέχει σε αρκετές 

δραστηριότητες για την προώθηση των βιολογικών προϊόντων, όπως σε καμπάνιες για 

ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα βιολογικά προϊόντα. Έχει τη δική του γκάμα 

250 βιολογικών προϊόντων (κωδικών). Στο διαγωνισμό “Best Of Organic Market” που 

διανέμει τα μοναδικά και ειδικά βραβεία – βιολογικών προϊόντων και εταιρειών  - στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, έλαβε το βραβείο καλύτερου βιολογικού supermarket για το 2019. 20 

3) Asda : Διαθέτει 631 καταστήματα και το μερίδιο το οποίο κατέχει στην αγορά 

συμβατικών και βιολογικών προϊόντων είναι 11%. Το ίδιο δεν έχει παραθέσει στοιχεία 

σχετικά με το τι ποσοστό των πωλήσεων του είναι βιολογικής παραγωγής και δεν έχει 

παρουσιάσει κάποιο πρόγραμμα για την αύξηση βιολογικών προϊόντων στα 

καταστήματά του.  

                                                 
19

https://www.ingredientsnetwork.com/uk-organic-food-sales-soar-despite-lockdown-news083876.html   
20

 https://www.soilassociation.org/certification/events/boom-awards/boom-winners/  

https://www.ingredientsnetwork.com/uk-organic-food-sales-soar-despite-lockdown-news083876.html
https://www.soilassociation.org/certification/events/boom-awards/boom-winners/
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4) Morrison’s : Διαθέτει 494 καταστήματα και το μερίδιο το οποίο κατέχει στην αγορά 

συμβατικών και βιολογικών προϊόντων είναι 9% . Στα καταστήματά του έχει 30 ‘σειρές’ 

(lines) βιολογικών προϊόντων.  

5) Aldi : Διαθέτει 870 καταστήματα και το μερίδιο το οποίο κατέχει στην αγορά 

συμβατικών και βιολογικών προϊόντων είναι 9% αλλά μόνο το 0,32% των πωλήσεών 

του αφορά βιολογικά προϊόντα. Σύμφωνα με την Kantar Worldpanel, τα εκπτωτικά 

καταστήματα Aldi και Lidl είχαν μερίδιο το 2018 άνω του 5% της αγοράς βιολογικών 

προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρά το γεγονός ότι έχουν μόνο ένα μικρό φάσμα 

βασικών ειδών (γραμμών) καθημερινά. 

6) Co-op : Διαθέτει 4,022 καταστήματα και το μερίδιο το οποίο κατέχει στην αγορά 

συμβατικών και βιολογικών προϊόντων είναι 4%. Το 2% των πωλήσεών του αφορά 

προϊόντα βιολογικής παραγωγής. Η αλυσίδα δηλώνει ότι έχει σκοπό να αυξήσει τις 

πωλήσεις βιολογικών προϊόντων και τη γκάμα των προϊόντων αλλά μόνο στα 

καταστήματα τα οποία ήδη έχουν υψηλά ποσοστά πωλήσεων βιολογικών προϊόντων.  

7) Lidl : Διαθέτει 760 καταστήματα και το μερίδιο που κατέχει στην αγορά συμβατικών 

και βιολογικών προϊόντων είναι 5% αλλά δεν διαθέτει περαιτέρω στοιχεία σχετικά με τα 

βιολογικά προϊόντα. 

8) Waitrose : Διαθέτει 338 καταστήματα και το συνολικό μερίδιο το οποίο κατέχει στην 

αγορά συμβατικών και βιολογικών προϊόντων είναι 4%. Σύμφωνα με την Soil 

Association το 23% των πωλήσεών του αφορά προϊόντα βιολογικής παραγωγής. 

Επίσης διαθέτει την δική του ετικέτα βιολογικών προϊόντων (Duchy Organic). Λόγω του 

ότι απευθύνεται σε υψηλότερου εισοδήματος πελάτες από όλες σχεδόν τις άλλες 

αλυσίδες (εκτός της Marks & Spenser) επιχειρεί να επωφεληθεί από την αύξηση της 

ζήτησης των βιολογικών προϊόντων στο μέτρο που αυτά διατίθενται σε υψηλότερες 

τιμές από τα αντίστοιχα συμβατικά.  

9) Iceland : Tο συνολικό μερίδιο το οποίο κατέχει στην αγορά συμβατικών και 

βιολογικών προϊόντων είναι 3%. Δεν διαθέτει βιολογικά προϊόντα προς πώληση στα 

καταστήματά του. 

10)Marks & Spenser (M&S) : Tο συνολικό μερίδιο το οποίο κατέχει στην αγορά 

συμβατικών και βιολογικών προϊόντων είναι 4%. Το 2% των πωλήσεων του αφορά 

προϊόντα βιολογικής παραγωγής. Η εταιρεία έχει στόχο να αυξήσει τη γκάμα των 

βιολογικών της προϊόντων κατά 15-20%, σε συνεργασία με την εταιρεία διαδικτυακών 

πωλήσεων Ocado και να αυξήσει τις πωλήσεις βιολογικών προϊόντων μέσω του 

επανασχεδιασμού συσκευασιών που θα καθιστούν τα βιολογικά προϊόντα περισσότερο 

ελκυστικά21.  

 

11) Οι αλυσίδες καταστημάτων ευκολίας όπως Spar, Costcutter και Nisa, έχουν 

δημιουργήσει περισσότερες οικολογικές γραμμές καθώς αυξάνεται η ζήτηση. Τα 

προϊόντα κυμαίνονται από γάλα και αυγά έως και επώνυμα προϊόντα όπως η Pukka και 
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η Green & Black. Tο συνολικό μερίδιό τους, το οποίο κατέχουν στην αγορά συμβατικών 

και βιολογικών προϊόντων είναι 11,6%. 

 

5.2  Διαδικτυακές    πωλήσεις 

Οι πωλήσεις μέσω του διαδικτύου τα τελευταία χρόνια βρίσκουν μεγάλη ανταπόκριση 
στους καταναλωτές. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο τρίτος μεγαλύτερος αγοραστής 
βιολογικών προϊόντων μέσω  του διαδικτύου στο κόσμο, σύμφωνα με σχετική έκθεση 
της eShopWorld22 . Σύμφωνα με άλλη έρευνα της Ecovia Intelligence23 
(https://www.ecoviaint.com/ ), η πανδημία έχει αλλάξει τις καταναλωτικές συνήθειες ενός 
μεγάλου μέρους του πληθυσμού, οι καταναλωτές έχουν στραφεί στην αγορά 
περισσότερο υγιεινών τροφίμων24, μεγαλώνοντας έτσι και την αγορά βιολογικών 
προϊόντων. Κατά την Mintel (https://www.mintel.com/ ) εταιρεία που δραστηριοποιείται 
στην ανταγωνιστικότητα, στις έρευνες αγοράς καταναλωτή και τα καινοτόμα προϊόντα 
(competitive intelligence, product intelligence, market research) ο κορωνοϊός είχε 
μεγάλο αντίκτυπο στη λιανική και ειδικότερα στις διαδικτυακές διανομές των τροφίμων, 
αφού οι καταναλωτές προτιμούσαν να αποφεύγουν την επίσκεψή τους στα 
καταστήματα για να μειώσουν τις επαφές τους με άλλα άτομα. Πριν την ανακοίνωση 
των μέτρων κοινωνικής απόστασης για τη διασπορά του ιού, στα τέλη Μαρτίου του 
2020, το 7% των Βρετανών είχαν ήδη αυξήσει τις διαδικτυακές τους αγορές. Δύο μήνες 
αργότερα το ποσοστό αυτό ανέβηκε στο 36% ενώ ένα επί πλέον 9% έκανε χρήση του 
click and collect. 25 
 

Τα μερίδιο αγοράς στις συνολικές διαδικτυακές πωλήσεις τροφίμων (συμβατικών και 
βιολογικών) το 2019, ήταν: για την Tesco 30,7%, για την Asda 17.6%, για την Ocado 
15.3%, για την Sainsbury’s 14.4%, για την Morrisons 4.5% και για την Waitrose 3.0%. 
Το υπόλοιπο 14,5% καλύπτεται από άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν διαδικτυακές 
πωλήσεις τροφίμων και ποτών26. Η αγορά αυτή (βιολογικών και συμβατικών) κατά το 
έτος 2019, υπολογίζεται πως έφτασε τα 11 δισεκατομμύρια λίρες. Μέσα σε διάστημα 2 
μηνών από (Μάρτιο – Απρίλιος 2020), το ποσοστό της κατ’ οίκον διανομής τροφίμων 
αυξήθηκε κατά 36%. Την περίοδο των τεσσάρων εβδομάδων μέχρι τις 14 Ιουνίου 2020,  
οι ηλεκτρονικές αγορές τροφίμων αυξήθηκαν κατά 91%. Το καλοκαίρι του 2020, και 
συγκεκριμένα τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Kantar World planet 2020,    πάνω από 1 στα 
5 νοικοκυριά συνέχισε να κάνει διαδικτυακές αγορές. Υπολογίζεται πως οι αυξήσεις της 
κατ’οίκον διανομής τροφίμων για τον μήνα  Σεπτέμβριο του 2020, σημείωσαν μία 
αύξηση της τάξεως 76%, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2019.27 .  Υπολογίζεται 
επίσης ότι στο δεύτερο τετράμηνο του 2020 (Μάιος μέχρι και Αύγουστος), περίπου μισό 
εκατομμύριο επιπλέον καινούριοι καταναλωτές προστέθηκαν στην κατ’ οίκον διανομή 
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ενώ οι νέες παραγγελίες έφτασαν τα 7,89 εκατομμύρια. Έως τα τέλη του 2020 
υπολογίζεται πως η αγορά έφτασε τα 14,3 δισεκατομμύρια λίρες, δηλαδή αυξήθηκε 
κατά 30%, λόγω των επιπτώσεων του κορωνοϊού28. Σύμφωνα με την  Mintel (για την 
οποία προφανώς η αγορά το 2019 έφτασε τα 12,7 δισ. λίρες και όχι τα 11 που αναφέρει 
η Research and Markets), η αγορά διαδικτυακών πωλήσεων στη περίοδο 5 ετών μέχρι 
και το 2024, θα έχει αυξηθεί κατά 41%, δηλαδή θα ανέλθει στα 17,9 δισεκατομμύρια 
λίρες29. Σύμφωνα με έρευνα της αλυσίδας τροφίμων  Waitrose, στην οποία συμμετείχαν 
2000 άτομα, το 70% των καταναλωτών θα συνεχίσουν να κάνουν ηλεκτρονικά τις 
παραγγελίες τους για τρόφιμα και ποτά. Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου (Office of National Statistics -ONS), οι 
καταναλωτές ξόδεψαν περίπου το διπλάσιο ποσό στις ηλεκτρονικές αγορές τροφίμων 
και ποτών τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2020, σημειώνοντας μία 
αύξηση 99,2%.  
 

Oι διαδικτυακές πωλήσεις των βιολογικών τροφίμων και ποτών στο Ηνωμένο 

Βασίλειο το 2019, αυξήθηκαν κατά 11,2% και από 326,4 εκατομμύρια το 2018, 

έφτασαν τα 362,9 εκ. το 2019. Πρόκειται για μία ικανού μεγέθους αύξηση και μάλιστα 

πριν από την περίοδο έλευσης της πανδημίας που εντάσσεται στο πλαίσιο της 

γενικότερης αυξητικής τάσης των καταναλωτών να αγοράζουν μέσω του διαδικτύου. 

Σύμφωνα με το περιοδικό “The Grocer”, οι επιχειρήσεις που θα έχουν την δυνατότητα 

να συνεχίσουν με επιτυχημένο τρόπο τις διαδικτυακές πωλήσεις, ενσωματώνοντας 

καλύτερες προσφορές και εμπειρίες, θα είναι αυτές οι οποίες θα παραμείνουν στη 

κορυφή30. Πράγματι το 2020 οι διαδικτυακές πωλήσεις βιολογικών τροφίμων και 

ποτών αυξήθηκαν κατά 36,2% και έφθασαν τα 494,331 εκ. λίρες αλλά κυρίως λόγω 

της πανδημίας. Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι ανατρέπονται οι προβλέψεις του 

«Grocer».  

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα και προβλέψεις, μέχρι το 2023, οι διαδικτυακές 

πωλήσεις των βιολογικών τροφίμων και ποτών, θα έχουν αυξηθεί στο 25%, δηλαδή θα 

κατέχουν το ¼ της συνολικής αγοράς. 

Η μεγαλύτερη εταιρεία διαδικτυακών πωλήσεων και εύρους προσφερόμενων 

βιολογικών προϊόντων του Η.Β., η Ocado, επωφελήθηκε και αυτή από τη τάση, 

αυξάνοντας το 2019, τις πωλήσεις της κατά 12%. Στον διαγωνισμό “Best Of Organic 

Market Awards”, που απονέμει τα μοναδικά και ειδικά βραβεία – βιολογικών προϊόντων 

και εταιρειών  - στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 2019 η Ocado, έλαβε το βραβείο Best of 

Organic Online Retailing32. Το μερίδιο το οποίο κατέχει στην συνολική αγορά τροφίμων 

και ποτών λιανικής (συμβατικών και βιολογικών, το οποίο όμως αφορά μόνο 

διαδικτυακές πωλήσεις) έφτασε το 1,7% το 202033  και αύξησε τις διαδικτυακές της 

                                                 
28

 https://www.globenewswire.com/news-release/2020/11/18/2129514/0/en/UK-Online-Grocery-Market-Analysis-by-
Quarter-2017-2020-Tesco-the-First-Retailer-in-the-UK-to-Fulfill-1M-Online-Grocery-Orders-in-a-Week-due-to-the-
Impetus-from-COVID-19.html  
29

 https://www.specialityfoodmagazine.com/news/online-grocery-sales-to-grow-33-in-2020-as-covid-19-changes-
shopping-habits  
30

 Περιοδικό Grocer, 21 Νοεμβρίου 2020, σελίδα 29  
31

 Περιοδικό Grocer, 13
ης

 Φεβρουαρίου 2021, σελίδα 44 
32

 https://www.soilassociation.org/certification/events/boom-awards/boom-winners  
33

 https://www.bbc.com/news/business-54352540  

https://www.globenewswire.com/news-release/2020/11/18/2129514/0/en/UK-Online-Grocery-Market-Analysis-by-Quarter-2017-2020-Tesco-the-First-Retailer-in-the-UK-to-Fulfill-1M-Online-Grocery-Orders-in-a-Week-due-to-the-Impetus-from-COVID-19.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/11/18/2129514/0/en/UK-Online-Grocery-Market-Analysis-by-Quarter-2017-2020-Tesco-the-First-Retailer-in-the-UK-to-Fulfill-1M-Online-Grocery-Orders-in-a-Week-due-to-the-Impetus-from-COVID-19.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/11/18/2129514/0/en/UK-Online-Grocery-Market-Analysis-by-Quarter-2017-2020-Tesco-the-First-Retailer-in-the-UK-to-Fulfill-1M-Online-Grocery-Orders-in-a-Week-due-to-the-Impetus-from-COVID-19.html
https://www.specialityfoodmagazine.com/news/online-grocery-sales-to-grow-33-in-2020-as-covid-19-changes-shopping-habits
https://www.specialityfoodmagazine.com/news/online-grocery-sales-to-grow-33-in-2020-as-covid-19-changes-shopping-habits
https://www.soilassociation.org/certification/events/boom-awards/boom-winners
https://www.bbc.com/news/business-54352540


[27] 

 

πωλήσεις (βιολογικών και συμβατικών) κατά 52% κατά τη περίοδο των τριών μηνών 

μέχρι τα τέλη Αυγούστου 202034. Η  ίδια συνεργάζεται με αρκετές επιχειρήσεις όπως η 

Marks & Spenser (διέκοψε την συνεργασία της με την Waitrose, η οποία στοχεύει στην 

ανάπτυξη και ενδυνάμωση του δικού της διαδικτυακού δικτύου), που διαθέτουν ικανό 

σχετικά ποσοστό βιολογικών προϊόντων στα ράφια τους, προωθώντας με αυτόν τον 

τρόπο σε μεγαλύτερο βαθμό τις ηλεκτρονικές πωλήσεις των προϊόντων αυτών. Η 

επιτυχία της Ocado οφείλεται στο γεγονός πως δεν πρόκειται για ένα φυσικό κατάστημα 

όπως τα υπόλοιπα που απλά προσφέρουν και κατ’ οίκο διανομή αλλά για μια 

διαδικτυακή υπηρεσία που κάποιος παραγγέλνει διαδικτυακά τα προϊόντα του, έχοντας 

τη δυνατότητα να βρει διαφόρων εταιρειών επώνυμα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων 

και ιδικών της, ιδιωτικής ετικέτας αλλά και τα ιδιωτικής ετικέτας της M&S. Ως 

αποτέλεσμα, προσφέρονται στους πελάτες περισσότερες επιλογές και καλύτερη αξία 

από ποτέ, ευρύτερες σειρές από οποιονδήποτε παραδοσιακό λιανοπωλητή και χιλιάδες 

προϊόντα που είναι διαθέσιμα μόνο στο διαδίκτυο μέσω του Ocado.com. Tόσο η Ocado, 

όσο και η M&S, δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να προσθέτουν περισσότερα βιολογικά 

προϊόντα στα ράφια τους 35 . 

Η Amazon λειτουργεί επίσης ως διαδικτυακό κανάλι πωλήσεων χάρη στην Amazon 
Fresh, μια πλατφόρμα όπου μπορεί να βρεί κάποιος μεγάλη ποικιλία προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων της αλυσίδας  Wholefoods. Είχε πολύ μεγάλη ανάπτυξη 
το 2020, μεγαλύτερη εκείνης της Ocado.  
 

Συμπερασματικά, οι πωλήσεις βιολογικών προϊόντων μέσω του διαδικτύου, όπως όλα 
δείχνουν, θα συνεχίσουν να αυξάνονται στο μέλλον. Τόσο οι αυξανόμενη τάση των 
καταναλωτών για χρήση του διαδικτύου για αγορές τροφίμων και ποτών συνολικά, όσο 
και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα, δείχνουν πως οι 
προβλέψεις των διαφόρων εταιρειών έρευνας και πρόγνωσης, έστω και αποκλίνουσες 
ως προς το καταληκτικό μέγεθος, δεν απέχουν από την πραγματικότητα.  
 

5.3  Ανεξάρτητα καταστήματα και μικρές αλυσίδες  

Περίπου χίλια ανεξάρτητα καταστήματα και μικρές αλυσίδες πωλούν και προωθούν 
βιολογικά προϊόντα. Αυτές οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν delicatessen, καταστήματα 
υγιεινής διατροφής, καταστήματα τροφίμων υψηλής ποιότητας και εξειδικευμένα 
αρτοποιεία, οπωροπωλεία και κρεοπωλεία. Προτιμώνται από τους καταναλωτές επειδή 
σ΄ αυτά μπορεί να βρει κάποιος περισσότερα βιολογικά επώνυμα προϊόντα κατ΄ 
αποκλειστικότητα απ΄ ότι στα  super markets. Σύμφωνα με έρευνες της Soil Association, 
οι επωνυμίες που προτιμούν οι ανεξάρτητοι λιανοπωλητές είναι οι Biona, Suma, Infinity 
Foods, Clearspring και Meridian Foods. 
 

Οι ανεξάρτητοι μικροπωλητές σημείωσαν αύξηση 6,5% το 2019 σε σχέση με το 2018. 

Τα έσοδά τους το 2018 και το 2019 ανερχόταν στα 381,5 και 406,3 εκατομμύρια λίρες 

αντίστοιχα. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα είναι κάτι που απασχολεί και αυτό το κανάλι 

διανομής, αφού το 82% των ανεξάρτητων καταστημάτων, αρχίζει και ενσωματώνει 
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πολιτικές zero waste36.  Διαθέτουν βιολογικά προϊόντα με συσκευασίες χωρίς πλαστικά, 

μια τάση που εκτιμάται όλο και περισσότερο από τους καταναλωτές. Η εταιρεία Planet 

Organic κυκλοφόρησε μια σειρά που ονομάζεται "Unpackaged" σε  καταστήματά της, 

ενώ η Better Food Company διαθέτει 40 βιολογικά προϊόντα χωρίς συσκευασία. 

Μολονότι μέχρι και το 2019 η τάση αυτή αποτελούσε ένα σημαντικό κλειδί για την 

ανάπτυξη, το 2020 με την πανδημία παρούσα, το κανάλι αυτό καρπώθηκε πολύ μικρό 

μερίδιο ανάπτυξης και σημείωσε αύξηση μόλις 0,9% φθάνοντας τις 409,8 εκ. λίρες.  

 

 

5.4 Κουτιά (Πακέτα) βιολογικών προϊόντων (Box Schemes) 
 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει γίνει αρκετά δημοφιλής η αγορά box schemes. Πρόκειται για 
ένα κουτί το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει ήδη ομορφιάς, τρόφιμα για μωρά, λαχανικά, 
φρούτα ή και άλλα βιολογικά προϊόντα.  Μετά την πανδημία έχει ενσωματωθεί έτι 
περισσότερο στις συνήθειες των καταναλωτών. Οι αγοραστές έχουν την δυνατότητα να 
επιλέγουν την συχνότητα που επιθυμούν (ανά εβδομάδα, ανά μήνα, ακόμα και σε 
καθημερινή βάση) να τους διανέμεται από τους διακινητές. Με τον τρόπο αυτό οι 
καταναλωτές βοηθούν την εγχώρια παραγωγή, τους μικροπωλητές και τα ανεξάρτητα 
και τα τοπικά καταστήματα και βοηθούν στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος 
στο μέτρο που δεν χρησιμοποιούνται αρκετά μέσα μεταφοράς προκειμένου να φτάσει 
το πακέτο στον αποδέκτη τους. Τα κουτιά είναι και επιστρεφόμενα, μειώνοντας με αυτόν 
τον τρόπο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, μια ικανή τάση που βαρύνει στην απόφαση 
αγοράς των καταναλωτών. Συνήθως οι εταιρείες του τομέα λειτουργούν με λίστα 
αναμονής, καθώς η ζήτησή των κουτιών με λαχανικά και φρούτα, είναι ιδιαίτερα 
αυξημένη.  
 
Κατά την περίοδο εφαρμογής των μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας, η 
ζήτηση τους αυξήθηκε έτι περισσότερο με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να τα εντάσσουν 
όλο και περισσότερο στις συνήθειές τους και στις παραγγελίες τους, αυξάνοντας τη 
ζήτησή τους συνεχώς. Σύμφωνα με έκθεση του Food Foundation την τελευταία 
εβδομάδα του Φεβρουαρίου 2020 πουλήθηκαν 70.029 κουτιά, ενώ την 3η εβδομάδα 
του Απριλίου οι πωλήσεις έφτασαν στα 147.564 κουτιά. Δηλαδή, οι πωλήσεις των 
κουτιών αυτών κατά τη περίοδο της πρώτης φάσης της πανδημίας (Μάρτιος, Απρίλιος 
2020) αυξήθηκαν κατά 111% σε σχέση με ένα μήνα πριν. Την ίδια περίοδο, τα 
μικρότερα box schemes (δηλαδή αυτά τα οποία περιλαμβάνουν λιγότερα βιολογικά 
προϊόντα σε σχέση με άλλα) αυξήθηκαν κατά 134%.  Αυτές οι συνθήκες συνετέλεσαν 
ώστε το 82% των βιολογικών κουτιών να έχουν λίστες αναμονής και να μην δεν 
δέχονται νέες παραγγελίες, λόγω του μεγάλου σε σχέση με την προσφορά αριθμού 
τους. Υπολογίζεται ότι εάν δεν υπήρχαν λίστες αναμονής και οι πελάτες 
εξυπηρετούνταν κανονικά, ο αριθμός των βιολογικών κουτιών ενδέχεται να έφτασε και 
τα 5,3 εκατομμύρια κούτες37 εντός έξη εβδομάδων από τις αρχές Μαϊου 2020. 
    

                                                 
36

 https://prestige-purchasing.com/news/bites/organic-food-sales-reach-record-high-uk/  
37

 https://foodfoundation.org.uk/fruit_and_veg_affect/new-food-foundation-data-veg-box-sales-increase-by-111-in-six-weeks-as-a-

result-of-covid-19/  
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Υπάρχουν περισσότερα από 500 σχήματα «box scheme» φρούτων και λαχανικών στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με έκθεση αγοράς βιολογικών προϊόντων του Soil 
Association. Ενώ οι περισσότερες εταιρείες του «box scheme» είναι μικρού μεγέθους, 
με ένα πελατολόγιο μερικών εκατοντάδων καταναλωτών, ορισμένες εταιρείες όπως η 
Riverford και η Abel & Cole έχουν περίπου 50.000 πελάτες η καθεμία38. 
 
Οι εταιρείες παράδοσης των «box scheme» στο σπίτι μπορούν να προσθέσουν 
επιπλέον αξία στην υπηρεσία τους, εάν πωλούν τα προϊόντα τους με λιγότερο πλαστικό 
και πλαστικές συσκευασίες, δηλαδή να χρησιμοποιούν 100% ανακυκλούμενες, 
κομποστοποιήσιμες και βιοαποικοδομήσιμες συσκευασίες (recyclable, compostable, 
biodegradable). 
 
Ορισμένες σημαντικές εταιρείες βιολογικών box schemes στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 
2019, συμπεριλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα ενδεικτικών τιμών πώλησης. 
  

Όνομα Εταιρείας 
Ελάχιστη 

Ενδεικτική Τιμή 
Πώλησης Κουτιού 

Μέγιστη 
Ενδεικτική Τιμή 

Πώλησης Κουτιού 

Riverford Organic Devon 12,65  £        36,75  £ 

Keveral Farm, Cornwall 12,00  £      21,00  £  

East Coast Organics, Edinburg   6,50  £          25,45  £ 

Boxfresh Organics, Hampshire 17,00  £           35,00  £ 

The Organic Pantry, North Yorkshire   5,60  £                24,85  £  

Sunnyfields, Hampshire  10,00  £          20,00  £ 

 

Στο διαγωνισμό “Best Of Organic Market Awards”, που απονέμει τα μοναδικά και ειδικά 

βραβεία – βιολογικών προϊόντων και εταιρειών  - στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εταιρεία 

Riverford, έλαβε το 2019, το βραβείο καλύτερο Best Organic Box Scheme39. Για 

περισσότερες πληροφορίες, αλλά για εταιρείες, οι οποίες αναλαμβάνουν τα 

παραδώσουν τα λεγόμενα box schemes, μπορείτε να επισκέφθεσθε τον σύνδεσμο: 

https://www.soilassociation.org/organic-living/buy-organic/find-an-organic-box-scheme/  
 
Το κανάλι των βιολογικών κουτιών μαζί με εκείνο των διαδικτυακών πωλήσεων είναι τα 
ταχύτερα αναπτυσσόμενα κανάλια βιολογικών προϊόντων στο Η.Β. Βέβαια το σύνολο ή 
εν πάσει περιπτώσει το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων των κουτιών 
πραγματοποιείται διαδικτυακά.  
 

Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτό το κανάλι είναι η εποχικότητα των 
προϊόντων. Για αυτόν τον λόγο, και για να ικανοποιηθούν οι καταναλωτές, πολλά «box 

                                                 
38

 https://www.ethicalconsumer.org/food-drink/whats-veg-box 
39

 https://www.soilassociation.org/certification/events/boom-awards/boom-winners  
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scheme» εισάγουν (ενδεχομένως και αεροπορικά) επίσης ορισμένα προϊόντα, ιδίως 
φρούτα, εάν δεν είναι διαθέσιμα τοπικά.  

 

5.5 Κανάλι HORECA – Μαζική Εστίαση 

   
Σύμφωνα με την Soil Association, οι πωλήσεις βιολογικών προϊόντων στην εστίαση για 

το έτος 2019 αυξήθηκαν κατά 8,3% σε σχέση με το 2018 και έφτασαν τα 98,5 

εκατομμύρια λίρες. Οι καταναλωτές επιθυμούν να βλέπουν στους καταλόγους των 

εστιατορίων  γεύματα τα οποία είναι βιολογικά40. Σύμφωνα με μία έρευνα της Soil 

Association, το 50% των καταναλωτών θα διάλεγε ένα εστιατόριο το οποίο ακολουθεί 

την βιωσιμότητα ή την περιβαλλοντική ηθική. 

 
Ο Soil Association κατανοώντας την ανάγκη να ανταποκριθεί και να ικανοποιήσει ο 
κλάδος τις τάσεις των καταναλωτών σχεδίασε και προσέφερε ένα πιστοποιητικό 
βιολογικών τροφίμων, το οποίο θα προσέλκυε το βρετανικό κοινό. Η σήμανση «Organic 
Served Here» που προσφέρει, πιστοποιεί καφετέριες, εστιατόρια και άλλους παρόχους 
υπηρεσιών εστιατορίων που περιλαμβάνουν ποσοστό 15-100% βιολογικά προϊόντα στο 
μενού τους, απονέμοντας ένα έως πέντε αστέρια ανάλογα με την ποσότητα των 
βιολογικών προϊόντων που σερβίρονται. Το πιστοποιητικό είναι αποδεικτικό της 
δέσμευσής των παρόχων στη χρήση βιολογικών συστατικών. Ένας από τους βασικούς 
στόχους του προγράμματος είναι να συμπτύξει την αλυσίδα εφοδιασμού από την 
καλλιέργεια έως το τραπέζι με την υποστήριξη ειδικών επαγγελματιών. Οι αποδέκτες 
της σήμανσης - βραβείου έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα παροχών: υποστήριξη 
από ειδικούς βιολογικής πιστοποίησης του Soil Association, πρόσβαση σε δίκτυο 
υψηλής ποιότητας προμηθευτών βιολογικών προϊόντων μέσω καταλόγου και 
συνεδριών δικτύωσης, ευκαιρίες να γνωρίσουν από πρώτο χέρι από που προέρχονται 
οι πρώτες ύλες - συστατικά, με συνεδρίες και επισκέψεις στη φάρμα, καταγραφή και 
προβολή όπως απονέμεται με τη σήμανση "Organic Served Here", προβολή στο δίκτυο 
των μελών και των συνοδοιπόρων της Soil Association και ευκαιρίες για διάδοση στον 
εθνικό τύπο. Όλα τα εστιατόρια και οι  καφετέριες που λαμβάνουν το σήμα ελέγχονται 
αυστηρά από ειδικούς πιστοποίησης της Soil Association, οι οποίοι αξιολογούν το 
ποσοστό των τροφίμων τους που προέρχονται από πιστοποιημένους βιολογικούς 
παραγωγούς και μεταποιητές. Όλο και περισσότερες υπηρεσίες εστιατορίων και 
τροφοδοσίας δήλωναν ενδιαφέρον να ενσωματώσουν οργανικές επιλογές στα μενού 
τους μέχρι την έλευση της πανδημίας.  Στοιχεία και πληροφορίες για την διαδικασία με 
την οποία μπορεί ένα εστιατόριο να πάρει μία τέτοιου είδους πιστοποίηση, μπορούν να 
εντοπισθούν στο παρακάτω σύνδεσμο: 
https://www.soilassociation.org/certification/foodservice/organic-served-here-award/ . 
 
Σύμφωνα με ευρήματα της Paymentsense’s41 (https://www.paymentsense.com/ ), το 
66% του πληθυσμού επηρεάζεται ως προς τη λήψη απόφασης επιλογής του τόπου 

                                                 
40

 https://www.publicsectorcatering.co.uk/news/organic-sales-uk-foodservice-market-grow-83  
41

  https://www.hospitalityandcateringnews.com/2020/01/new-annual-market-report-to-focus-on-what-consumers-
want-from-uk-restaurants/                   
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https://www.hospitalityandcateringnews.com/2020/01/new-annual-market-report-to-focus-on-what-consumers-want-from-uk-restaurants/
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κατανάλωσης γεύματος από το ηθικό αποτύπωμα του καταστήματος. Το 24% ψάχνει 
για εστιατόρια τα οποία είναι φιλικά προς το περιβάλλον ή ακολουθούν βιώσιμες 
πρακτικές. Στο Λονδίνο, το ποσοστό αυτό φθάνει το 39%. Το 23% των εστιατορίων 
δηλώνει πως είναι διατεθειμένα να διαθέσουν περισσότερα χρήματα για την αγορά 
βιολογικών προϊόντων (στο Λονδίνο το ποσοστό αυτό φθάνει το 41%).42 
 
Ο κλάδος της μαζικής εστίασης (συμβατικών και βιολογικών) κατά τις περιόδους 

εφαρμογής των έκτακτων μέτρων κατά της πανδημίας σταματούσε να λειτουργεί σε 

μεγάλο του μέρος στο μέτρο που επιτρεπόταν μόνο η πώληση τροφίμων για 

κατανάλωση εκτός καταστήματος (take away). Οι πωλήσεις του κλάδου κατά την πρώτη 

εβδομάδα της ανακοίνωσης των μέτρων είχαν πτώση 50% σε σχέση με την ίδια 

περίοδο του 201943.  Κατά τη περίοδο της πανδημίας, τα εστιατόρια πέρα από τη 

διανομή φαγητού και ποτού, παρείχαν και κάποιες άλλες υπηρεσίες για να μπορέσουν 

να ανταπεξέλθουν την δύσκολη οικονομική συγκυρία. Ορισμένα εστιατόρια στη 

προσπάθεια τους να εντυπωσιάσουν τους πελάτες τους αλλά και να κρατήσουν μέρος 

του πελατολογίου τους, κατά τη διάρκεια της παράδοσης των παραγγελιών φαγητού, 

παρείχαν και κεριά ή QR code για την απόλαυση μουσικών επιλογών στο διαδίκτυο. 

Μία από τις τάσεις για το 2021, με την επιφύλαξη βέβαια της εξέλιξης της πανδημίας, θα 

ήταν και τα βιολογικά προϊόντα στους καταλόγους των εστιατορίων ή περισσοτέρων 

εστιατορίων, καθώς οι καταναλωτές ενδιαφέρονται έτι περισσότερο για το τι ακριβώς 

καταναλώνουν. Φαίνεται ότι τα βιολογικά προϊόντα θα αρχίσουν να αποτελούν μια 

ιδιαίτερη κατηγορία, αφού τα εστιατόρια, τα catering και τα ξενοδοχεία θα αρχίσουν να 

τα προτιμούν. 44  

Οι πωλήσεις του καναλιού της μαζικής εστίασης βιολογικών τροφίμων και ποτών 

το 2020 υποχώρησαν κατά 23,2% και έφθασαν τα 75,7 εκ. λίρες από 98,5 εκ. το 

2019,  αναστέλλοντας τον ικανό ρυθμό αύξησης του κλάδου και την διείσδυσή της 

πιστοποίησης-σήμανσης «Organic Served Here» στην αγορά βιολογικών λόγω της 

πανδημίας και των μέτρων κοινωνικής απόστασης.  
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 https://www.revfine.com/hospitality-trends/  
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6. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ  
  
-  Η σημαντικότερη έκθεση βιολογικών προϊόντων στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η έκθεση 
Natural & Organic Products Europe (NOPE) που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στο 
Λονδίνο. Το 2020 ανεβλήθη λόγω της πανδημίας. Οι εκθέτες για το 2021 έχουν 
αναρτηθεί στην σχετική ιστοσελίδα. Η επίδειξη των προϊόντων επρόκειτο να 
πραγματοποιηθεί στις 18-19 Απριλίου αλλά λόγω των μέτρων της πανδημίας, νέα  
ημερομηνία διαξαγωγής ενδεχομένως να ανακοινωθεί προσεχώς.  Περισσότερες 
πληροφορίες για την έκθεση, τη συμμετοχή εκθετών  καθώς και των βραβείων που 
απονεμήθηκαν στη προηγούμενη, μπορείτε να εντοπίσετε στο σύνδεσμο 
https://www.naturalproducts.co.uk/ . 
 
-  Η βρετανική έκθεση Horeca, αφορά τη μαζική εστίαση, δεν είναι ειδική έκθεση για τα 
βιολογικά, όμως την αναφέρουμε λόγω της καθίζησης που υπέστη ο κλάδος της 
εστίασης και της φιλοξενίας κατά την περίοδο της πανδημίας.   Ακυρώθηκε το Μάρτιο 
του 2020 και η επόμενη θα πραγματοποιηθεί από 28 Φεβρουαρίου έως και 2 Μαρτίου 
2022. Παρά την ακύρωση, δόθηκαν τα βραβεία Hospitality Lockdown Hero Awards 
σε επιχειρήσεις, οι οποίες ανταποκρίθηκαν επιτυχώς κατά την περίοδο της πανδημίας. 
Τα κριτήρια αφορούσαν το πόσο δυναμική και εφευρετική στάθηκε η εκάστοτε 
επιχείρηση. Για παράδειγμα,  εταιρεία που αναδείχτηκε ως η πιο «εφευρετική / 
καινοτόμα», παρείχε τη δυνατότητα στους πελάτες να παραγγέλνουν ηλεκτρονικά τις 
μπύρες, οι οποίες συνοδευόντουσαν με μικρογεύματα, μουσικές λίστες ή άλλες 
συνοδευτικές δυνατότητες μικροαπολαύσεων. Περισσότερες πληροφορίες εντοπίζονται 
στον σύνδεσμο: 
https://www.hrc.co.uk/hospitality-lockdown-hero-awards-2020  . 
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7. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ  

 

Τα θέματα της πιστοποίησης και της επισήμανσης ρυθμίζονται από την συμφωνία 

Εμπορίου και Συνεργασίας (ΣΕΣ)45 Ε.Ε. – Η.Β., η οποία συνήφθη στις 24/12/20, εν όψει 

της αποχώρησης του Η.Β. από την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση της Ε.Ε. Η 

συμφωνία ρυθμίζει συνολικά την μελλοντική σχέση των δύο μερών. Η σχετική ενότητα 

που αφορά τα βιολογικά προϊόντα έχει στόχο τον καθορισμό των διατάξεων και των 

διαδικασιών για την προώθηση του εμπορίου βιολογικών προϊόντων σύμφωνα με τις 

αρχές της μη διακριτικής μεταχείρισης και της αμοιβαιότητας, μέσω της αναγνώρισης 

της ισοδυναμίας (equivalence) από τα δύο μέρη της αντίστοιχης νομοθεσίας τους.  

 

7.1. Πιστοποίηση     

Τα βιολογικά προϊόντα που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της αναγνώρισης της ισοδυναμίας 

(equivalence) από τα δύο μέρη της αντίστοιχης νομοθεσίας τους, ανήκουν στις εξής 

κατηγορίες: μη μεταποιημένα φυτικά προϊόντα, ζώντα ζώα ή μη μεταποιημένα ζωϊκά 

προϊόντα στα οποία συμπεριλαμβάνεται το μέλι, προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και φύκια, 

μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα, μεταποιημένα γεωργικά 

προϊόντα για χρήση ως ζωοτροφές, σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό.  

Ισοδυναμία σημαίνει πως το κάθε μέρος αναγνωρίζει ισότιμα την νομοθεσία, τους 

κανονισμούς, τις προϋποθέσεις, τον έλεγχο και το σύστημα πιστοποίησης του άλλου 

μέρους. 

Με βάση τη συμφωνία της ισοδυναμίας, το Η.Β. αποδέχεται την εισαγωγή στην 

επικράτειά του των ως άνω προϊόντων και τη διάθεσή τους στην αγορά του, ως 

βιολογικών προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά 

συμμορφώνονται με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Ε.Ε. ήτοι με τον 

κανονισμό αριθ. 834/2007 28/6/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και 

την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, τον κανονισμό αριθ. 889/2008 5/9/2008 της 

Επιτροπής, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 

αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την 

επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων και τον κανονισμό αριθ. 1235/2008 

8/12/2008 της Επιτροπής, για το καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 

κανονισμού αριθ. 834/2007 του συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής 

βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες  και συνοδεύονται από πιστοποιητικό 

ελέγχου (ή επιθεώρησης - Certificate of inspection) που έχει εκδοθεί από φορέα 

ελέγχου της Ε.Ε., ο οποίος είναι αναγνωρισμένος στην Ε.Ε. και έχει υποδειχθεί 

στο Η.Β. Κάθε μέρος αναγνωρίζει τις αρχές και τους φορείς ελέγχου που 

υποδεικνύονται από το άλλο μέρος ως αρμόδιες για τη διενέργεια των σχετικών 

ελέγχων και την έκδοση του πιστοποιητικού επιθεώρησης με σκοπό την εισαγωγή και 

τη διάθεση των βιολογικών προϊόντων στην αγορά στην επικράτεια του άλλου μέρους.  
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 Εντοπίζεται στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/government/publications/agreements-reached-between-the-

united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland-and-the-european-union  και το ελληνικό κείμενο στο 

σύνδεσμο: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN  

https://www.gov.uk/government/publications/agreements-reached-between-the-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland-and-the-european-union
https://www.gov.uk/government/publications/agreements-reached-between-the-united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland-and-the-european-union
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
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Το Η.Β. σε συνεργασία με την Ε.Ε. χορηγεί κωδικούς αριθμούς σε κάθε οικεία αρχή 

ελέγχου και οικείο φορέα ελέγχου που υποδεικνύεται από την Ε.Ε. (Άρθρο 4, παρ. 4 του 

παραρτήματος ΤΒΤ-4 της ΣΕΣ που αφορά τα βιολογικά προϊόντα). Δεν είναι γνωστό 

ακόμα πως θα εφαρμοσθεί η συγκεκριμένη ρύθμιση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

αναμένεται να δώσει τις σχετικές κατευθύνσεις. Ευθύς μόλις δοθούν θα 

πραγματοποιηθεί και η σχετική επικαιροποίηση.       

 

Ως προσωρινό μέτρο, η εισαγωγή βιολογικών46 προϊόντων στο Η.Β. θα επιτρέπεται 

χωρίς την προσκόμιση του πιστοποιητικού ελέγχου  (Certificate of Inspection - CoI)  

έως την 1η Ιουλίου 2022. Πιστοποιητικό Επιθεώρησης θα απαιτείται από την 1η Ιουλίου 

2022, κάνοντας χρήση του προσωρινού εγχειριδίου του συστήματος εισαγωγής 

βιολογικών προϊόντων στη Μεγάλη Βρετανία, το οποίο περιλαμβάνει και κατάλογο 

βρετανικών εγκεκριμένων φορέων ελέγχου, οι οποίοι εκδίδουν τις σχετικές φόρμες47 

(αναφέρονται και στην ενότητα 7.1.1). 

 

Ενόψει της ισχύος του Κανονισμού 2018/848 της 30/5/2018 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των 

βιολογικών προϊόντων, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ από 1/1/22 και θα καταργήσει τον 

προηγούμενο και ισχύοντα στο Η.Β. ως άνω κανονισμό αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, 

η αναγνώριση της ισοδυναμίας θα επαναξιολογηθεί  μέχρι την 31/12/2023, στο μέτρο 

που το Η.Β. είναι πλέον εκτός Ε.Ε. και στην Ε.Ε. θα ισχύσει ο νέος κανονισμός. Εάν, ως 

αποτέλεσμα της εν λόγω επαναξιολόγησης, η ισοδυναμία δεν επιβεβαιωθεί από ένα 

από τα δύο Μέρη, η αναγνώριση της ισοδυναμίας αναστέλλεται. Εκτός της περίπτωσης 

αυτής, σε περίπτωση τροποποίησης ή αντικατάστασης των νομοθετικών και 

κανονιστικών διατάξεων τις οποίες αναγνωρίζουν και συμμορφώνονται τα δύο Μέρη, οι 

νέοι κανόνες θα θεωρούνται ισοδύναμοι με τους κανόνες του άλλου Μέρους, εκτός εάν 

ένα Μέρος προβάλλει αντιρρήσεις σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται στη Συμφωνία.  

 

Συνεπώς, στο μέτρο που η Συμφωνία προβλέπει διαδικασίες επαναξιολόγησης των 

κανόνων για την επιβεβαίωση της ισοδυναμίας, η απαίτηση συνοδευτικού 

πιστοποιητικού ελέγχου, το οποίο εκδίδεται μόνο από φορέα ελέγχου της χώρας 

εξαγωγής για την αποστολή των εξαγόμενων βιολογικών προϊόντων με αυτή την 

απλουστευμένη διαδικασία, η οποία θα ισχύει μέχρι το τέλος του 2023, θα τελεί ή δεν θα 

τελεί υπό επανεξέταση αναλόγως των διαμορφούμενων συνθηκών από την αλλαγή ή 

μη των σχετικών κανόνων.    

 

Ως προς τις εξαγωγές βιολογικών προϊόντων από την Ε.Ε. προς την Βόρειο Ιρλανδία 

δεν υπάρχουν αλλαγές καθώς η Βόρειος Ιρλανδία σύμφωνα με το πρωτόκολλο Βορείου 

Ιρλανδίας/Δημοκρατίας της Ιρλανδίας παραμένει στην ενιαία αγορά της Ε.Ε.  
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 Λεπτομέρειες για την εισαγωγή βιολογικών προϊόντων στο Η.Β. που έχουν ανακοινωθεί από τις βρετανικές Αρχές εντοπίζονται 

στο σύνδεσμο https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-organic-food?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-
notifications&utm_source=0c93ef74-fd0e-473e-a9a6-f657747264c5&utm_content=immediately  
47

  Εντοπίζονται στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/organic-food-uk-approved-control-bodies  

https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-organic-food?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_source=0c93ef74-fd0e-473e-a9a6-f657747264c5&utm_content=immediately
https://www.gov.uk/guidance/importing-and-exporting-organic-food?utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_source=0c93ef74-fd0e-473e-a9a6-f657747264c5&utm_content=immediately
https://www.gov.uk/guidance/organic-food-uk-approved-control-bodies
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Δεν υφίσταται καμία αλλαγή στις μεταφορές βιολογικών αγαθών από την Βορ. Ιρλανδία 

στη Μεγάλη Βρετανία. 

 

Για τις μεταφορές βιολογικών αγαθών από τη Μεγάλη Βρετανία στη Βόρειο Ιρλανδία 

απαιτείται πιστοποιητικό επιθεώρησης χρησιμοποιώντας το σύστημα της Ε.Ε. TRACES 

NT. Δεν απαιτείται μέχρι 1/10/21 για τους εγκεκριμένους οικονομικούς (Authorised 

Economic Operators  – AEO - σύμφωνα με την Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας 

Ε.Ε. – Η.Β.) φορείς (εξουσιοδοτημένους εμπόρους, όπως τα supermarkets και άλλοι 

αξιόπιστοι προμηθευτές - trusted suppliers). Για τους εμπόρους που εξουσιοδοτούνται 

το τρέχον διάστημα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Β.Ι. (DAERA) έχει εκδώσει 

σχετικές οδηγίες48.  
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 Εντοπίζονται στο σύνδεσμο: https://www.daera-ni.gov.uk/publications/guidance-authorised-traders-during-three-month-grace-

period  

https://www.daera-ni.gov.uk/publications/guidance-authorised-traders-during-three-month-grace-period
https://www.daera-ni.gov.uk/publications/guidance-authorised-traders-during-three-month-grace-period
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7.1.1  Οι εγκεκριμένοι φορείς πιστοποίησης του Ηνωμένου Βασιλείου είναι οι 

ακόλουθοι:   
  

Organic Farmers & Growers CIC (GB-ORG-02) 
The Old Estate Yard 
Shrewsbury Road 
Albrighton 
Shrewsbury 
Shropshire 
SY4 3AG 
Telephone: 01939 291800 
Fax: 01939 291250 
Email: info@ofgorganic.org 
Website: www.ofgorganic.org 
 
Organic Food Federation (GB-ORG-04) 
31 Turbine Way 
Eco Tech Business Park 
Swaffham 
Norfolk 
PE37 7XD 
Telephone: 01760 720444 
Fax: 01760 720790 
Email: info@orgfoodfed.com 
Website: www.orgfoodfed.com 
 
Soil Association Certification Ltd (GB-ORG-05) 
Spear House 
51 Victoria Street 
Bristol 
BS1 6AD 
Website: www.soilassociation.org/certification/ 
Farmers and growers 
Telephone: 0117 914 2412 
Fax: 0117 314 5046 
Email: prod.cert@soilassociation.org 
Processors 
Telephone: 0117 914 2411 
Fax: 0117 314 5046 
Email: proc.cert@soilassociation.org 
 
 

 

 

mailto:info@ofgorganic.org
http://www.ofgorganic.org/
mailto:info@orgfoodfed.com
http://www.orgfoodfed.com/
https://www.soilassociation.org/certification/
mailto:prod.cert@soilassociation.org
mailto:proc.cert@soilassociation.org
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Biodynamic Association Certification (GB-ORG-06) 
Painswick Inn Project 
Gloucester Street 
Stroud 
GL5 1QG 
Telephone and fax: 01453 766296 
Email: certification@biodynamic.org.uk 
Website: www.bdcertification.org.uk 
 
 
Quality Welsh Food Certification Ltd (GB-ORG-13) 
Gorseland 
North Road 
Aberystwyth 
Ceredigion 
SY23 2WB 
Telephone: 01970 636688 
Fax: 01970 624049 
Email: info@wlbp.co.uk 
Website: www.wlbp.co.uk 
 
 
OF&G (Scotland) Ltd (GB-ORG-17) 
The Old Estate Yard 
Shrewsbury Road 
Albrighton 
Shrewsbury 
Shropshire 
SY4 3AG 
Telephone: 01939 291800 
Fax: 01939 291250 
Email: certification@sopa.org.uk 
Website: www.ofgorganic.org 
 
 

 

 

 

 

 

        

       

 

mailto:certification@biodynamic.org.uk
http://www.bdcertification.org.uk/
mailto:info@wlbp.co.uk
http://www.wlbp.co.uk/
mailto:certification@sopa.org.uk
http://www.ofgorganic.org/
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7.2 Επισήμανση – Labeling 

Ο εισαγωγέας βιολογικών προϊόντων στο Η.Β. πρέπει να είναι εγγεγραμμένος σε έναν 

από τους ως άνω εγκεκριμένους φορείς πιστοποίησης του Η.Β.  

Για να μπορεί ο καταναλωτής να διαφοροποιεί τα βιολογικά προϊόντα, όλες οι μονάδες 

συσκευασίας πρέπει να φέρουν διακριτικό στοιχείο. Σύμφωνα με τη Συμφωνία 

Εμπορίου και Συνεργασίας, τα βιολογικά προϊόντα που εισάγονται στο Η.Β. από την 

Ε.Ε. μπορούν να φέρουν το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της Ε.Ε., οποιοδήποτε 

λογότυπο βιολογικής παραγωγής του Η.Β. ή και τους δύο λογότυπους, όπως ορίζονται 

στις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις49, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν 

λόγω προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για το οικείο λογότυπο ή για 

αμφοτέρους τους λογότυπους. Οι λογότυποι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο 

για την επισήμανση, τη διαφήμιση ή στα εμπορικά έγγραφα βιολογικών προϊόντων, τα 

οποία συμμορφώνονται με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αναφέρθηκαν 

στην ενότητα 7.1 (Πιστοποίηση). Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέρος ενός 

εμπορικού σήματος ή μιας επωνυμίας εταιρείας ή σε οποιαδήποτε ετικέτα, εάν αυτό θα 

παραπλανούσε τους καταναλωτές ή χρήστες του προϊόντος. Επίσης πρέπει να φέρει 

τον αριθμητικό κωδικό του Οργανισμού ελέγχου από την οποία εξαρτάται ο υπεύθυνος 

διαχειριστής του βιολογικού προϊόντος, εκτός από τη δική του επωνυμία. Προς το 

παρόν δεν είναι ακόμα γνωστό πως θα εφαρμοσθεί η ρύθμιση του Άρθρου 4, παρ. 4 

του παραρτήματος ΤΒΤ-4 της ΣΕΣ που αφορά τα βιολογικά προϊόντα που αναφέρθηκε 

στην ενότητα 7.1. Ευθύς μόλις δοθούν κατευθύνσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 

πραγματοποιηθεί και η σχετική επικαιροποίηση.       

  

 

  (λογότυπο των βιολογικών προϊόντων στην Ε.Ε) 

   

 

Ένα προϊόν επισημαίνεται ως βιολογικό όταν τουλάχιστον  το 95% των συστατικών 

κατά μεικτό βάρος είναι  βιολογικά συστατικά.  
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 Οι οικίες βρετανικές διατάξεις εντοπίζονται στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/organic-food-labelling-rules    

https://www.gov.uk/guidance/organic-food-labelling-rules
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Όταν εμφανίζεται το ευρωπαϊκό βιολογικό λογότυπο, πρέπει να παρέχετε μια δήλωση 

προέλευσης που μπορεί να εμφανιστεί στη συσκευασία ταυτόχρονα με το λογότυπο. 

Αυτή η δήλωση πρέπει να είναι ή «EU Agriculture»,  εάν 98% των κατά μεικτό βάρος 

συστατικών έχουν παραχθεί στην Ε.Ε., ή «Non EU Agriculture», εάν 98% των κατά 

μεικτό βάρος συστατικών δεν έχουν παραχθεί στην Ε.Ε. ή «EU or non-EU Agriculture», 

εάν το προϊόν έχει παραχθεί με συστατικά παραχθέντα και στην Ε.Ε. και εκτός Ε.Ε.. - 

Εάν όλα τα συστατικά προέρχονται από χώρα της ΕΕ, τότε η δήλωση «EU Agriculture» 

μπορεί να αντικατασταθεί από το όνομα της χώρας δηλαδή «Greek Agriculture».  

Στα συμβατικά προϊόντα, μπορούν να επισημαίνονται στη λίστα των συστατικών τους, 

τα συστατικά εκείνα τα οποία είναι βιολογικά με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα 

πρότυπα του Η.Β. ή της Ε.Ε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[40] 

 

8. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 

 

Ο τομέας των βιολογικών τροφίμων και ποτών έχει ικανές αυξητικές τάσεις στο Η.Β. 

Από το 2011 έως και το 2020, παρατηρείται μια συνεχής αύξηση, η οποία 

ενδυναμώθηκε κατά τη περίοδο της πανδημίας, με αύξηση των πωλήσεων κατά 13,9% 

έναντι του 2019, φθάνοντας τα 2,79 δισ. λίρες. Το Η.Β. αποτελεί μία σημαντική αγορά 

βιολογικών προϊόντων, η οποία ενισχύεται ολοένα και περισσότερο. Το μεγάλο μέρος 

των βιολογικών προϊόντων εισάγονται. 

Η πανδημία έστρεψε τον μέσο βρετανό καταναλωτή ακόμα σε περισσότερο υγιεινές 

διατροφικές επιλογές με αποτέλεσμα να ωφελούνται τα βιολογικά τρόφιμα και ποτά και 

να έχουν μία ικανή παρουσία την περίοδο αυτή αλλά και γενικότερα συνολικά το 2020.  

Περισσότερο από κάθε άλλο τομέα της αγοράς, ο κορωνοϊός φαίνεται πως είχε θετικό 

αντίκτυπο τόσο στη ζήτηση των βιολογικών προϊόντων αυτών καθαυτών, όσο και στη 

γενικότερη τάση προς μία περισσότερο φιλοπεριβαλλοντική και πλανητοκεντρική 

φιλοσοφία των βρετανών καταναλωτών. Οι όροι μηδενικά απόβλητα (zero wate), 

οικολογικές συσκευασίες και ηθικό εμπόριο φαίνεται πως είναι αρκετά διαδεδομένες και 

δεσπόζουσες στις καταναλωτικές συμπεριφορές των Βρετανών.  

Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση του καναλιού των πακέτων (κουτιών) βιολογικών 

τροφίμων, της κατοίκον διανομής βιολογικών προϊόντων που χρησιμοποιούν 

διαδικτυακή πλατφόρμα. Το κανάλι αυτό θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο μέλλον, 

στέφοντας όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να υιοθετούν   τέτοιου είδους τεχνικές. Οι 

προοπτικές δείχνουν ότι έως και το 2023, θα καταλαμβάνει το 25% της αγοράς 

βιολογικών από 15% το 2019.  

Οι μικρές αλυσίδες καταστημάτων και λιανεμπορίου επίσης έχουν προσθέσει ή 

σκοπεύουν να προσθέσουν περισσότερα βιολογικά προϊόντα στα ράφια τους.  

Η σοβαρή υποχώρηση των πωλήσεων του καναλιού των βιολογικών προϊόντων και 

συστατικών εδεσμάτων της μαζικής εστίασης το 2020 αναμένεται να αναταχθεί ευθύς 

μόλις ξεπερασθεί η πανδημία λόγω της ικανής διείσδυσης της πιστοποίησης-σήμανσης 

«Organic Served Here» από τον Soil Association, τις παράπλευρες σχετικές 

πρωτοβουλίες αλλά και την ανταπόκριση του κλάδου της μαζικής εστίασης στις τάσεις 

των καταναλωτών. 

Τα ελληνικά τρόφιμα και ποτά διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα και κινούνται στη 

σωστή κατεύθυνση ως προς την ικανοποίηση των τάσεων των βρετανών καταναλωτών 

λόγω της εξαιρετικής τους ποιότητας. Οι συνθήκες για μεγαλύτερη διείσδυση στη 

βρετανική αγορά βιολογικών τροφίμων και ποτών είναι ευνοϊκές πολλώ δε μάλλον μετά 

την υπογραφή της διμερούς συμφωνίας Εμπορίου και συνεργασίας Ε.Ε. – Η.Β. στη 

οποία αναγνωρίζεται ισοδυναμία από τα δύο μέρη της αντίστοιχης νομοθεσίας τους, 

δηλαδή των κανονισμών, των προϋποθέσεων, των ελέγχων και του συστήματος 

πιστοποίησης του άλλου μέρους, τουλάχιστον μέχρι και το 2023. 
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9. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

 

- Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας Ε.Ε. – Η.Β. στην ελληνική γλώσσα 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN  

 

- UK Department for Environment Food & Rural Affairs: 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-

affairs  

 

- The Organic Food Federation: http://www.orgfoodfed.com/  

 

- BDA Certification: https://bdcertification.org.uk/  

 

- Irish Organic Association: https://www.irishorganicassociation.ie/  

 

- Organic Trust CLG: https://organictrust.ie/  

 

- Welsh Lamb and Beef Producers Ltd: https://www.wlbp.co.uk/  

 

- Soil Association: https://www.soilassociation.org/  

 

- Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB): https://ahdb.org.uk/  

 

- Office for National Statistics: https://www.ons.gov.uk/  

 

- Independent, not-for-profit, co-operative: Ethical Consumer:    

https://www.ethicalconsumer.org/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1231(01)&from=EN
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs
http://www.orgfoodfed.com/
https://bdcertification.org.uk/
https://www.irishorganicassociation.ie/
https://organictrust.ie/
https://www.wlbp.co.uk/
https://www.soilassociation.org/
https://ahdb.org.uk/
https://www.ons.gov.uk/
https://www.ethicalconsumer.org/

