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Πρότυπα αγροκτήματα  
βιολογικού κοτόπουλου  
από την BIOGRECO 

  Η καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής διαθέτει το 70%
της εγχώριας αγοράς βιολογικών πιστοποιημένων κοτόπουλων 
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Πρωτοπόρα στη διάθεση νωπού πιστο-
ποιηµένου βιολογικού κοτόπουλου 
µπορεί να χαρακτηριστεί η εταιρεία 
BIOGRECO στη Λακωνία, καθώς ήταν 
η πρώτη που µπήκε στην εν λόγω α-
γορά, µε το µερίδιό της τώρα, που α-
σχολούνται και άλλοι µε τη βιολογι-
κή παραγωγή κοτόπουλων, να ξεπερ-
νά το 70%. Μάλιστα, η BIOGRECO εί-
ναι «η µόνη πτηνοτροφική επιχείρη-
ση που ασχολείται αποκλειστικά µε 
τη βιολογική παραγωγή», µας λέει ο 
συνιδρυτής της Χαράλαµπος Λύρας. 

Η ιστορία της εταιρείας ξεκίνησε το 
2001, µε τις παραγόµενες ποσότητες 
να δεκαπλασιάζονται µες σε ένα χρό-
νο και τη ζήτηση να αυξάνεται µε γε-
ωµετρική πρόοδο. Να σηµειωθεί ότι 
το 2010 ήταν χρονιά-σταθµός όσον 
αφορά την παραγωγή, που έφτασε 
τα 200.000 βιολογικά κοτόπουλα. 

Στη συνέχεια, αν και τα χρόνια της 
κρίσης επήλθε µία µείωση της παρα-
γωγής, τα τελευταία 3 έτη παρουσιά-
ζεται αυξητική τάση προς τα προ κρί-
σης επίπεδα παραγωγής, που τώρα εί-
ναι στα 140.000 κοτόπουλα το χρόνο. 

Αφορµή για την δηµιουργία της 
BIOGRECO ήταν η σχετική εµπειρία 
των ιδρυτών της, δηλαδή του Χαρά-
λαµπου Λύρα, που εργαζόταν ως ε-
λεγκτής σε οργανισµό πιστοποίησης 
βιολογικών προϊόντων, του Σταύρου 

Αργυρόπουλου, γεωπόνου-ζωοτέ-
χνη που εργαζόταν σε κτηνοτροφική 
µονάδα της κεντρικής Ευρώπης, όπου 
είχε αναπτυχθεί η βιολογική κτηνο-
τροφία, σε αντίθεση µε την Ελλάδα, 
και του Μελέτη Γιαννάκου, βιοκαλ-
λιεργητή. 

Σταδιακά, στα αγροκτήµατα που υ-
πήρχαν εξ αρχής, «προστέθηκαν» και 
ιδιόκτητα µεταφορικά µέσα, συσκευ-
αστήριο, εγκαταστάσεις σφαγής και 
τυποποίησης και εργοστάσιο ζωοτρο-
φών προκειµένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες της εταιρείας. Ωστόσο, τώρα 
το εργοστάσιο κατά 50% καλύπτει τις 
ανάγκες της επιχείρησης, που χρη-
σιµοποιεί µόνο βιολογικές ζωοτρο-
φές και κατά 50% τροφοδοτεί κτη-
νοτροφικές και πτηνοτροφικές µο-
νάδες βιολογικής παραγωγής σε Ελ-
λάδα και Κύπρο. 

Όσον αφορά τα βιολογικά κοτό-
πουλα, διατίθενται στον ΑΒ Βασιλό-
πουλο, σε κρεοπωλεία και καταστή-
µατα βιολογικών προϊόντων σε όλη 
την Ελλάδα, ενώ µικρές ποσότητες ε-
ξάγονται και στη Βουλγαρία. 

Να σηµειωθεί ότι η επιχείρηση έχει 
βραβευτεί µε τα Βραβεία Ποιότητας 
του Γαστρονόµου, την πρώτη χρονιά 
του θεσµού, το ’08, όπως επίσης, και 
στα Diamonds of the Greek Economy 
το ’13, στην Agrotica από το Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης την ίδια 
χρονιά και στα European Business 
Awards το ’14. 

Επισκέψιµες 
οι µονάδες 
της επιχείρησης
Ανοιχτά για το κοινό είναι τα βιολογικά 
αγροκτήµατα της BIOGRECO, καθώς οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να ξεναγηθούν στις 
εγκαταστάσεις κατόπιν συνεννόησης. 
Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι η όλη η 
διαδικασία µεταποίησης και διακίνησης –σφαγή, 
παραγωγή, τυποποίηση, αποθήκευση, ψύξη, 
κατάψυξη, µεταφορά- πιστοποιείται σύµφωνα µε 
το πρότυπο FSSC 22000:2011, ένα από τα 
αυστηρότερα σχήµατα πιστοποίησης παγκοσµίως, 
που περιλαµβάνει το πρότυπο ISO 22000. 
Σηµειωτέον ότι τα προϊόντα της εταιρείας 
διατίθενται µόνο συσκευασµένα και σε κάθε 
συσκευασία αναγράφεται το όνοµα του 
παραγωγού, ο ευρωπαϊκός κωδικός του σφαγείου 
και του τυποποιητηρίου, ο κωδικός πιστοποίησης, 
η ηµεροµηνία λήξης, το καθαρό βάρος, η τιµή –
όπου αυτό απαιτείται- και ο γραµµωτός κώδικας. 

Τα νωπά κοτόπουλα –ολόκληρα και τεµαχισµένα- 
βρίσκονται στην αγορά εντός 24 ωρών απ’ τη σφαγή. 

Η BIOGRECO αγοράζει από όλη την Ελλάδα 
πιστοποιηµένες βιολογικές πρώτες ύλες 
ζωοτροφών πληρώνοντας τοις µετρητοίς. 

Η BIOGRECO αποτελείται από 
4 πτηνοτροφικές µονάδες, 
εγκαταστάσεις σφαγής και 
τυποποίησης, ιδιόκτητο δίκτυο 
διανοµής και εργοστάσιο βιολογικών 
ζωοτροφών δυναµικότητας 20.000 
τόνων το έτος, µία απ’ τις ελάχιστες 
µονάδες επεξεργασίας αποκλειστικά 
βιολογικών ζωοτροφών. 

Στην αρχή, πριν από 15 περίπου 
χρόνια η εταιρεία είχε το µονοπώλιο 
στην αγορά νωπών πιστοποιηµένων 
βιολογικών κοτόπουλων και τώρα 
παράγει και διαθέτει πάνω από το 
70% των εγχώριων κοτόπουλων 
βιολογικής παραγωγής.  

Στόχος της εταιρείας είναι να 
κατοχυρωθεί η επιστροφή της 
παραγωγής στα επίπεδα προ κρίσης 
διατηρώντας την ποιότητα, για την 
οποία έχει λάβει αρκετά βραβεία. 
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