
Κλειστό club τα Βιολογικά 
εκτός οι νεοεισαχθέντες 
Μόνο όσοι είχαν συνάψει σύμβαση με πιστοποιητή μέχρι το τέλος του 2020 στη νέα 
πρόσκληση του Μέτρου 11, για δεύτερη φορά μένουν εκτός οι νέοι βιοκαλλιεργητές
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Μεγαλώνει το κύμα αντιδράσεων στις τάξεις των α-
γροτών για τους καινούργιους περιορισμούς που 
θέτει η προδημοσίευση της πρόσκλησης για τα βι-
ολογικά και ο αποκλεισμός από το μέτρο των πα-
ραγωγών (γεωργών και κτηνοτρόφων) που δεν έ-
χουν συμβληθεί από τον προηγούμενο χρόνο (30 
Δεκεμβρίου 2020) με φορείς πιστοποίησης για την 
ένταξη των εκμεταλλεύσεών τους στο συγκεκριμέ-
νο μοντέλο. Σημειωτέον ότι είναι η δεύτερη φορά 
που το «κλαμπ των βιολογικών» παραμένει κλει-
στό για συγκεκριμένο κύκλο δραστηριοποιούμε-
νων στον αγροτικό χώρο, σε βαθμό μάλιστα που 
πολλοί να κάνουν λόγο για παιχνίδι με «σημαδε-
μένη τράπουλα» το οποίο μάλιστα καθοδηγείται α-
πό συγκεκριμένα κέντρα επιρροής.

Μάλιστα, με τον τρόπο που διατυπώνεται η προ-
δημοσίευση, μένουν ακάλυπτοι και όσοι διατηρούν 
ακόμα δεσμεύσεις από περασμένες προκηρύξεις 
που λήγουν τη διετία 2021-2022.

 Για διάκριση και αδικία που πρέπει να αλλάξει 
άμεσα κατά τη διαβούλευση της προδημοσίευσης 
κάνουν λόγο και οι Οργανισμοί Πιστοποίησης και 
Ελέγχου, την ώρα που ο μεταβατικός κανονισμός 
της ΚΑΠ διατυπώνει ρητά πως δύναται να πριμο-
δοτηθούν και οι νεοεισαχθέντες από τη νέα πρό-
σκληση. Μάλιστα, όπως αναφέρει στέλεχος ενός 
από τους μεγαλύτερους ΟΠ&Ε της χώρας στην 
Agrenda, μοιάζει παράλογο το γεγονός ότι δικαί-
ωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι είχαν ενεργή 
βιολογική σύμβαση έως τις 30/12/2020 και όχι 
για παράδειγμα όσοι έκαναν σύμβαση το φετινό 
Γενάρη ή Φλεβάρη για παράδειγμα. 

Πάντως, δεν πρέπει να περιμένουν και πολλά όσοι 
έγιναν βιοκαλλιεργητές ή βιοκτηνοτρόφοι προ ενός 
ή 2 ετών καθώς η μοριοδότηση θα εξαρτηθεί από τα 
συμπληρωμένα έτη εφαρμογής του συστήματος της 
βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με την προδημοσί-
ευση. Δηλαδή, με άλλα λόγια αν κάποιος είναι βι-

οκαλλιεργητής από το 2016, τότε θα συγκεντρώνει 
περισσότερα μόρια από έναν που μπήκε στον κλά-
δο από το 2017 και μετά κ.ο.κ. Μένει να φανεί λοι-
πόν αν θα γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στο Μέ-
τρο που βρίσκεται σε διαβούλευση έως 21 Απριλίου, 
όπως «δουλεύτηκε» προς το καλύτερο και η προκή-
ρυξη των Νέων Αγροτών. 

Επιλέξιμες καλλιέργειες και εκτροφές
Όσον αφορά τώρα ειδικότερα το περιεχόμενο 

της προδημοσίευσης του Μέτρου 11, το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης λέει πως θα βγάλει τέσσερις 
προσκλήσεις εντός του καλοκαιριού: 

Πρώτη πρόσκληση: Επιλέξιμες καλλιέργειες: α-
ραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος, χει-
μερινά σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφι-
κά ψυχανθή, όσπρια, βαμβάκι, λινάρι, ελαιοκράμβη, 
ηλίανθος, σόργο και άλλες αροτραίες καλλιέργειες. 

Δεύτερη πρόσκληση: Επιλέξιμες καλλιέργειες: 
ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια, σταφύ-
λια οινοποιήσιμα, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, εσπε-
ριδοειδή, αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά, ακρό-
δρυα, φυλλώδη λαχανικά, σταυρανθή, βολβώδη, 
καρότο, πατάτα. Νέες προσθήκες ροδιά, ακτινίδιο, 
συκιά, μικρόκαρπες/δάσους, αβοκάντο.

Τρίτη πρόσκληση: Επιλέξιμες εκτροφές: αιγο-
πρόβατα, βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κα-
τεύθυνση, βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύ-
θυνση. Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω 
των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών.

Τέταρτη πρόσκληση: Θα περιλαμβάνει ως επι-
λέξιμα τα μελίσσια. Από την πρόσκληση για τα με-
λισσοσμήνη αναμένεται να επωφεληθούν περίπου 
340 ενεργοί μελισσοκόμου βιολογικού μελιού με 
περίπου 60.000 κυψέλες, υποστηρίζει το ΥΠΑΑΤ. 

Τα ποσά ενίσχυσης θα εξειδικευτούν από τις προ-
κηρύξεις αναφέρει το υπουργείο. Η Agrenda παρου-
σιάζει (βλ. πίνακες) τα ποσά που είχαν προβλεφθεί 
στις περασμένες προκηρύξεις και από μελέτες του 
Γ.Π.Α τις οποίες είχαν παραγγείλει στο παρελθόν οι 
διαχειριστικές αρχές για το Μέτρο 11.

Το καλοκαίρι
τα αιτήματα
ένταξης  
Το Μέτρο των Βιολογικών θα ανοίξει 
για αιτήσεις εντός καλοκαιριού. 
Δικαιούχοι των Δράσεων που θα 
προκηρυχθούν σύμφωνα με την 
προδημοσίευση μπορούν να κριθούν 
οι κάτωθι: 
 Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή 

ομάδες φυσικών ή νομικών 
προσώπων,  
τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.
 Επιλέξιμοι προς ένταξη είναι  

οι υποψήφιοι με αγροτεμάχια, 
μελισσοσμήνη, βοσκοτόπους ή 
εκτροφές, τα οποία είναι ενταγμένα 
στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας 
σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007, 
μέσω σύμβασης με Οργανισμό 
Πιστοποίησης και Ελέγχου, η οποία 
έχει συναφθεί το αργότερο μέχρι την 
31/12/2020 και είναι ενεργή μέχρι 
και την ημερομηνία έκδοσης των 
Προσκλήσεων.
Σημειώνεται ότι ένας υποψήφιος 
δύναται να υποβάλει αίτηση στήριξης 
συγχρόνως και στις δύο προσκλήσεις 
της ίδιας Δράσης.
Απουσιάζει λοιπόν από την 
προδημοσίευση η δυνατότητα που 
έδιναν οι περασμένες προσκλήσεις,  
να εντάσσονται στο Μέτρο και όσοι 
είχαν δεσμεύσεις από παλαιότερο 
πρόγραμμα αλλά έληγαν σύντομα.

Προτεραιότητα 
ένταξης στη 
βιολογική 
κτηνοτροφία 
θα έχουν όσοι 
καλλιεργούν 
παράλληλα 
και βιολογικές 
ζωοτροφές.

Πρώτο έτος πληρωμής  
για τις δεσμεύσεις το 2022
Προκειμένου να ενταχθούν σε κάποια από τις 
δράσεις του Μέτρου 11, τα αιτούμενα προς έ-
νταξη αγροτεμάχια, μελισσοσμήνη, βοσκότο-
ποι και ζωικό κεφάλαιο, κατά περίπτωση, πρέ-
πει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλε-
ξιμότητας: 

 Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2021 (αι-
τήσεις ΟΣΔΕ) του υποψηφίου. 

 Να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη, και 
για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης. 

 Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δεν-
δρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς 
ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλω-
μένα στην ΕΑΕ του 2021 του ενδιαφερόμενου 
με επιλέξιμη για τη δέσμευση καλλιέργεια. 

 Να περιλαμβάνονται από την 31/12/2020 
μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της Πρό-
σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ενερ-
γή σύμβαση με ΟΕ&Π. 

 Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγρο-
τεμαχίων / βοσκοτόπων ανέρχεται σε 1 στρέμμα.

 Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή ά-
νω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 
μηνών, τα οποία έχουν σημανθεί σύμφωνα με 
την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. 

 Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμά-
χια τα οποία: α) είναι ενταγμένα στο μέτρο της 
δάσωσης γεωργικών γαιών, β) είναι ενταγμέ-
να σε άλλες μη συμβατές, σε επίπεδο ενταγ-
μένης εκμετάλλευσης αγροτεμαχίου, δράσεις 
των μέτρων 10 και 11. γ) είναι συνιδιόκτητα, με 
την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με 
ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% 
στην ΕΑΕ του 2021 του υποψηφίου. 

Σημειώνεται πως οι δεσμεύσεις για τους δι-
καιούχους είναι τριετούς διάρκειας.

Στο σκοτάδι με τη μοριοδότηση
Όπως έγινε και στο περασμένο πρόγραμμα, 

θεμελιώδους σημασίας θα είναι τα κριτήρια μο-
ριοδότησης, καθώς εκεί θα κριθεί εν πολλοίς το 
παιχνίδι της επιλεξιμότητας καθώς τα Βιολογι-
κά είναι ένα Μέτρο με μεγάλη ζήτηση. Για άλλη 
μία φορά ωστόσο οι διαχειριστικές αρχές απο-
φεύγουν να ορίσουν επ’ ακριβώς τα κριτήρια, 
δίνοντας στη δημοσιότητα μόνο τις γενικές αρ-
χές που θα προσφέρουν μόρια. Συγκεκριμένα: 

Για τις δράσεις φυτικής παραγωγής οι αρχές 
κριτηρίων επιλογής είναι οι κάτωθι: 

 Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμο-
γής βιολογικού συστήματος 

 Εντασσόμενη έκταση. 
 Επαγγελματίας Αγρότης. 
 Εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περι-

βαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.
Για τις δράσεις ζωικής παραγωγής οι αρχές 

κριτηρίων επιλογής είναι οι κάτωθι: 
 Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμο-

γής βιολογικού συστήματος. 
 Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών. 
 Επαγγελματίας Αγρότης.

Ως εκ τούτου φαίνεται από τα παραπάνω ότι 
θέση στα βιολογικά θα κερδίσουν όσοι έχουν 
κλείσει τα περισσότερα χρόνια έως σήμερα ως 
βιοκαλλιεργητές και βιοκτηνοτρόφοι. Παράλ-
ληλα, στη φυτική παραγωγή ενδέχεται να μπει 
ξανά φίλτρο «Natura» που είχε προκαλέσει πολ-
λές αντιδράσεις στο παρελθόν.

Η διαβούλευση του 
Μέτρου συνεχίζεται 
έως τις 21 Απριλίου 
και μετά η προκήρυξη 
θα προσαρμοστεί με 
βάση τα σχόλια. 
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ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ 1

ΚΑΛΛΙΈΡΓΈΙΑ
ΜΈΓΙΣΤΗ 
ΈΝΙΣΧΥΣΗ / 
ΈΥΡΩ ΣΤΡΜ.

Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 60,0
Αραβόσιτος εδώδιμος 54,4
Χειμερινά σιτηρά 12,0
Μηδική, τριφύλλι 57,4
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 49,1
Όσπρια 49,1
Βαμβάκι 51.6
Λινάρι, Έλαιοκράμβη, Ηλίανθος, 
Σόργο και άλλες αροτραίες 
καλλιέργειες

49,3

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ 2

ΚΑΛΛΙΈΡΓΈΙΑ
ΜΈΓΙΣΤΗ 
ΈΝΙΣΧΥΣΗ / 
ΈΥΡΩ ΣΤΡΜ.

Έλαιοκομία 50,5
Σταφίδα 63,6

Έπιτραπέζια σταφύλια, Πυρηνόκαρπα, Ακρόδρυα, Ροδιά, 
Ακτινίδιο, Συκιά, Μικρόκαρπες/Δάσους, Αβοκάντο

90

Οινοποιήσιμα σταφύλια 65,7
Μηλοειδή 53,2

Έσπεριδοειδή 33,4

Αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά, Φυλλώδη λαχανικά, 
Σταυρανθή, Βολβώδη, Καρότο, Πατάτα

60

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ 3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ
ΜΈΓΙΣΤΗ ΈΝΙΣΧΥΣΗ / 
ΈΥΡΩ ΣΤΡΜ.  *

Αιγοπρόβατα 24,7

Βοοειδή κρεοπαραγωγής/μικτή 28,0

Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής 34,7

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ 4

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΈΓΙΣΤΗ ΈΝΙΣΧΥΣΗ 

Μελισσοκομία 26,0 ευρώ / κυψέλη

*Για πυκνότητα βόσκησης  
 1 Μονάδας Ζωικού Κεφαλαίου/εκτάριο
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