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ΠΡ

ΟΣΚΛΗΣΗ 
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ΠΡ

ΟΣΚΛΗΣΗ 

3 ΠΡ

ΟΣΚΛΗΣΗ 

4(ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ) 
ΓΙΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΒΟΣΚΗΣΗΣ 
1 ΜΖΚ/ΕΚΤΑΡΙΟ 

Αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά

Ακρόδρυα

Φυλλώδη λαχανικά, σταυρανθή, 
βολβώδη, καρότο, πατάτα

Ροδιά, ακτινίδιο, συκιά, 
μικρόκαρπες/δάσους, αβοκάντο

Αγκινάρα, φασολάκια, αρακάς, κουκιά, 
μπάμια, καρπούζι, πεπόνι, φράουλα, 

αγγούρι, γλυκοπατατά, κηπευτικά υπό 
κάλυψη, αρωματικά κουζίνας
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49.1

49.1
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49.3

Αλλαγές μετά τη διαβούλευση

Στα Βιολογικά και 
με συμβάσεις από 
αρχές του 2021  
Η μελέτη έδειξε 60 ευρώ πριμ για όλα τα κηπευτικά, 
προώθηση βιολογικού βάμβακος σε συνεργασία με ΔΟΒ

Τα νέα κηπευτικά που θα ενταχθούν 
στο πρόγραμμα με 60 ευρώ το στρέμμα 
ενίσχυση είναι: η αγκινάρα, τα φασο-
λάκια, ο αρακάς, τα κουκιά, η μπάμια, 
το καρπούζι, το πεπόνι, η φράουλα υ-
παίθρια και θερμοκηπιακή, το αγγού-
ρι, η γλυκοπατάτα, τα κηπευτικά υπό 
κάλυψη και τα αρωματικά κουζίνας. 

Πληροφορίες της Agrenda αναφέ-
ρουν πως η μελέτη που διενέργησε το 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, έ-
δειξε πως η απώλεια εισοδήματος για 
αυτές τις κατηγορίες είναι πολύ μεγα-
λύτερη από τα 60 ευρώ που επιτρέπει 
ως πριμ το νομικό πλαίσιο της ΚΑΠ για 
τα βιολογικά προγράμματα, το οποίο 
φτάνει ίσα ίσα για να καλύψει το κό-
στος πιστοποίησης. 

Ωστόσο, με τη σκέψη πως η βιοκαλ-
λιέργεια θα μοριοδοτείται στα ερχόμε-
να Σχέδια Βελτίωσης (Οκτώβριο-Νοέμ-
βριο 2021 η πρόσκληση), το βιολογι-
κό πριμ θεωρείται ένα μικρό κίνητρο 
για να εκκινήσουν οι ενδιαφερόμε-
νοι αυτή τη δραστηριότητα. Σύμφω-
να με τις ίδιες πηγές, θα δοθεί προ-
τεραιότητα ένταξης σε κηπευτικά και 
δέντρα με τη διάθεση μεγάλης πίτας 
από τα 400 εκατ. ευρώ που θα είναι 
συνολικά διαθέσιμα.

Παράλληλα, εξετάζεται να δίνεται 
η δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμ-
μα για όσους καλλιεργούν λιγότερο 
από ένα στρέμμα κηπευτικά.

Φρούτα, 
κηπευτικά1

Με τη μηδική σχεδόν να μονοπωλεί το 
ενδιαφέρον στις περασμένες προκηρύ-
ξεις βιολογικής γεωργίας, αυτή τη φορά 
οι αρχές, επέλεξαν να δώσουν προτεραιό-
τητα σε φρούτα και κηπευτικά. Ως εκ τού-
του ο προϋπολογισμός για τις αροτραίες 
καλλιέργειες αναμένεται μειωμένος σε 
σχέση με την πρόσκληση για φρουτολα-
χανικά. Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος 
που το Μέτρο 11 αυτή τη φορά θα χωρι-
στεί σε τέσσερις διαφορετικές προσκλή-
σεις (αροτραίες, δέντρα-κηπευτικά, ζωικά, 
μελισσοκομία), ώστε να υπάρξει καλύτε-
ρη διαχείριση των κονδυλίων. Ως εκ τού-
του, αν δημιουργηθεί ξανά συρροή αιτή-
σεων για ένταξη στη βιολογική γεωργία 
με μηδική, κατά πάσα πιθανότητα θα με-
τρήσει η συγκεκριμένη προκήρυξη αρκε-
τούς επιλαχόντες. Εκτός και εάν περισσέ-
ψουν χρήματα από τις άλλες τρεις προ-
σκλήσεις. Σημειώνεται επίσης πως στην 
πρόσκληση για τις αροτραίες θα απουσι-
άζει το βιολογικό ρύζι, λόγω μειωμένης 
ζήτησης και ορισμένων ατασθαλιών που 
βρέθηκαν σε δικαιούχους. Κατά τα άλλα, 
καλαμπόκι, ζωοτροφές, χειμερινά σιτη-
ρά, όσπρια, βαμβάκι κ.α., είναι επιλέξιμα.

Αροτραίες 
εκτάσεις2

Ο πίνακας μοριοδότησης του Μέτρου 
11 θα πριμοδοτεί κατά βάση όσους δρα-
στηριοποιούνται για μεγάλο χρονικό δι-
άστημα (π.χ έως 5 έτη) στον κλάδο των 
βιολογικών. Παράλληλα, όσοι διαθέ-
τουν μεγαλύτερες εκτάσεις σε στρέμ-
ματα θα έχουν επίσης προτεραιότητα 
ένταξη, όπως και το να θεωρείται κά-
ποιος κατ’ επάγγελμα αγρότης με βά-
σει της φετινές φορολογικές δηλώσεις. 
Όσον αφορά το κριτήριο που πριμοδο-
τεί μία έκταση εφόσον βρίσκεται σε πε-
ριοχές Natura, δεν αναμένεται να έχει 
μεγάλη βαρύτητα σε σχέση με τα υπό-
λοιπα κριτήρια. Σημαντικό είναι πως 
στη Βιολογική Κτηνοτροφία  και στις 
αρχές κριτηρίων της Δράσης 11.2.1, θα 
ληφθεί υπόψη η βιολογική παραγωγή 
ζωοτροφών ως ένα έξτρα κριτήριο μο-
ριοδότησης. Η βαρύτητα για κάθε κρι-
τήριο δεν έχει ακόμα γνωστοποιηθεί, 
ενώ αναμένεται να βγει ο σχετικός πί-
νακας σε δημόσια διαβούλευση. Ση-
μειώνεται εδώ πως για την ένταξη στο 
Μέτρο δεν υπάρχει ελάχιστος αριθμός 
μοριοδότησης (βάση), όπως στα επεν-
δυτικά προγράμματα.

Μόρια 
ένταξης5

Στη ζωική παραγωγή, η πριμοδότηση δί-
νεται ανάλογα τα στρέμματα βοσκοτόπου 
που διαθέτει ο κτηνοτρόφος, σε αναλο-
γία με τις Μονάδες Ζωικού Κεφαλαίου 
(ΜΖΚ). Για παράδειγμα, αν το ζωικό κε-
φάλαιο που διαθέτει o κτηνοτρόφος α-
ντιστοιχεί σε λιγότερο από 1 ΜΖΚ ανά 10 
στρέμματα βοσκοτόπου (εκτάριο), τότε η 
ενίσχυση θα είναι μειωμένη. 

Αν, η πυκνότητα βόσκησης της ενταγ-
μένης εκμετάλλευσης είναι μεγαλύτε-
ρη του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο, η ενίσχυση 
μεταβάλλεται και αντιστοιχεί σε εκείνη 
του σχετικού πίνακα πολλαπλασιαζόμε-
νη κατά μέγιστο επί 1,29. Υπενθυμίζεται 
πως τα Αιγοπρόβατα (ανεξαρτήτως ηλικί-
ας και φύλου) αντιστοιχούν σε 0,15 ΜΖΚ, 
τα βοοειδή ηλικίας κάτω των 6 μηνών σε 
0,2 ΜΖΚ, έως 24 μηνών σε 0,6 ΜΖΚ και 
άνω των 2 ετών σε 1 ΜΖΚ. 

Σημειώνεται εδώ πως υπάρχουν διαφο-
ρές στην πυκνότητα βόσκησης μεταξύ των 
χωρικών ενοτήτων της χώρας που λαμβά-
νονται υπόψη για τον υπολογισμό της ε-
νίσχυσης. Τα ποσά που εμφανίζονται (βλ. 
πίνακα) αφορούν πυκνότητα βόσκησης 
1 Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου/εκτάριο.

Ζωική 
παραγωγή3

Σε νέα βάση φιλοδοξούν να θέσουν οι 
αρμόδιες αρχές την καλλιέργεια βιολο-
γικού βάμβακος, με την πριμοδότηση 
της, με 51 ευρώ το στρέμμα.  Μετά από 
τεχνικές συναντήσεις που πραγματο-
ποιήθηκαν μεταξύ της Διεπαγγελματι-
κής Βάμβακος και της αρμόδιας διεύ-
θυνσης Συστημάτων Ποιότητας & Βι-
ολογικής Γεωργίας, το ρεπορτάζ λέει 
πως υπήρξαν δεσμεύσεις από την πλευ-
ρά των εκκοκκιστών για απορρόφηση 
της παραγωγής με αυξημένη τιμή πα-
ραγωγού. Ένας από τους λόγους αυτής 
της πρωτοβουλίας ήταν και το σκάνδα-
λο που προέκυψε με το βιολογικό βαμ-
βάκι Ινδίας το οποίο είχε επιμόλυνση 
από GMO. Ως εκ τούτου οι τιμές της βι-
ολογικές ίνας σε σχέση με τη συμβατι-
κή εμφανίζονται 30% αυξημένες. 
Λέγεται μάλιστα, πως η προώθηση του 
βιολογικού βαμβακιού μέσου του Μέ-
τρου 11, συνδέεται και με την πρόθεση 
της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών 
Μεσολογγίου – Ναυπακτίας να μπει με 
κάποια στρέμματα στη βιοκαλλιέργεια, 
μετά τη σύναψη συνεργασίας με τη Κλω-
στοϋφαντουργία Ναυπάκτου. Βέβαια, να 
σημειωθεί εδώ πως στην προκήρυξη ε-
ντάσσονται μόνο οι έχοντες ήδη σύμ-
βαση με Οργανισμό Πιστοποίησης, ως 
εκ τούτου, κατά πόσο το νέο πρόγραμ-
μα θα βοηθήσει στην αύξηση των καλ-
λιεργούμενων στρεμμάτων με βιολογι-
κό βαμβάκι, μένει να φανεί. 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Τα 60 ευρώ το στρέμμα οριζόντια πριμοδό-
τηση για όλα τα κηπευτικά που μπήκαν στο 
Μέτρο των Βιολογικών, προβλέπει η σχετι-
κή μελέτη που είχε παραγγείλει το ΥΠΑΑΤ, 
όσον αφορά τη νέα προκήρυξη που θα βγει 
τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αυτή τη στιγ-
μή βρίσκεται σε επεξεργασία το νέο θεσμι-
κό πλαίσιο, με τους ιθύνοντες να έχουν α-
πορρίψει το ενδεχόμενο να μπουν στο πρό-
γραμμα νεοεισερχόμενοι στον βιολογικό 
κλάδο όπως και όσοι διατηρούν ακόμα δε-
σμεύσεις από περασμένη προκήρυξη, ώστε 
να αποφευχθεί κυρίως το πολιτικό κόστος 
που έχει η «στρατιά» των επιλαχόντων που 
ενδέχεται να δημιουργηθεί. Ωστόσο, αυτό 
που φαίνεται να προχωράει μετά τα σχό-
λια της διαβούλευσης είναι να μπορούν 
να μπουν στο πρόγραμμα και όσοι έκαναν 

συμβάσεις με Πιστο-
ποιητή μέσα στις αρ-
χές του έτους (Γενά-
ρη-Φλεβάρη), και κα-
τά πάσα πιθανότητα 
προτού βγει στον α-
έρα η προδημοσίευ-
ση του Μέτρου. Ση-
μειώνεται πως η προ-
δημοσίευση ανέφερε 
ότι: «Επιλέξιμοι προς 
ένταξη στις Δράσεις 
11.2.1 και 11.2.2 εί-
ναι οι υποψήφιοι με

αγροτεμάχια, μελισ-
σοσμήνοι, βοσκοτόπους ή εκτροφές, τα ο-
ποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιο-
λογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 
834/2007, μέσω σύμβασης με Οργανισμό 
Πιστοποίησης και Ελέγχου, η οποία έχει συ-
ναφθεί το αργότερο μέχρι την 31/12/2020 
και είναι ενεργή μέχρι και την ημερομηνία 
έκδοσης των Προσκλήσεων».

Όσον αφορά τώρα το «παράθυρο» που 
είχαν αφήσει περασμένες προκηρύξεις για 
την ένταξη όσων διατηρούσαν δεσμεύσεις 
προερχόμενη από παλαιότερη πρόσκληση, 
αυτό φέρεται να έκλεισε οριστικά. Άλλωστε, 
όπως λένε οι πληροφορίες, η συγκεκριμέ-

νη «κίνηση» είχε επιλεγεί καθώς προέκυ-
πτε ένα «κενό» ανάμεσα στις τελικές εντά-
ξεις των δικαιούχων και τη λήξη των δε-
σμεύσεων, που έδινε τη δυνατότητα να υ-
πάρξει η σχετική ευελιξία. 

Σημειώνεται εδώ πως πριν βγει οτιδήπο-
τε στον «αέρα» ως επίσημο χαρτί θα πρέπει 
να πάρει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, καθώς μερικά προϊόντα που έχουν 
προσθέσει οι διαχειριστικές αρχές μπορεί 
να μην περάσουν τον έλεγχο. 

Όσον αφορά ειδικότερα το περιεχόμενο 
της προδημοσίευσης του Μέτρου 11, το υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων λέει πως θα βγάλει τέσσερις προσκλή-
σεις ανάλογα την ομάδα προϊόντων:

Πρώτη πρόσκληση: Επιλέξιμες καλλιέρ-
γειες: αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβό-
σιτος εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά, μηδική, 
τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή, 
όσπρια, βαμβάκι, λινάρι, ελαιοκράμβη, η-
λίανθος, σόργο και άλλες αροτραίες καλ-
λιέργειες.

∆εύτερη πρόσκληση: Επιλέξιμες καλλι-
έργειες: ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια 
σταφύλια, σταφύλια οινοποιήσιμα, μηλοει-
δή, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή, αρωματι-
κά – φαρμακευτικά φυτά, ακρόδρυα, φυλ-
λώδη λαχανικά, σταυρανθή, βολβώδη, κα-
ρότο, πατάτα. Νέες προσθήκες ροδιά, ακτι-
νίδιο, συκιά, μικρόκαρπες/δάσους, αβοκά-
ντο, αγκινάρα, φασολάκια, αρακάς, κουκιά, 
μπάμια, καρπούζι, πεπόνι, φράουλα υπαί-
θρια και θερμοκηπιακή, αγγούρι, γλυκο-
πατάτα, κηπευτικά υπό κάλυψη και αρω-
ματικά κουζίνας.

Τρίτη πρόσκληση: Επιλέξιμες εκτροφές: 
αιγοπρόβατα, βοοειδή με κρεατοπαραγω-
γική/μικτή κατεύθυνση, βοοειδή με γαλα-
κτοπαραγωγική κατεύθυνση. Επιλέξιμα για 
ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μη-
νών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών.

Τέταρτη πρόσκληση: Θα περιλαμβάνει ως 
επιλέξιμα τα μελίσσια. Από την πρόσκληση 
για τα μελισσοσμήνη αναμένεται να επωφε-
ληθούν περίπου 340 ενεργοί μελισσοκόμου 
βιολογικού μελιού με περίπου 60.000 κυ-
ψέλες, υποστηρίζει το ΥΠΑΑΤ. Το ποσό ε-
νίσχυσης εδώ έχει εκτιμηθεί στα 26,5 ευ-
ρώ ευρώ ανά κυψέλη σύμφωνα με μελέτη 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Γέφυρα στη νέα
ΚΑΠ έως το 2025 
οι πληρωμές  
Οι εντάξεις στο πρόγραμμα των Βιολογικών θα 
πραγματοποιηθεί με βάση το ΟΣΔΕ 2021 με 
πρώτο έτος δεσμεύσεων το 2022. Οι δεσμεύ-
σεις είναι τριετείς, δηλαδή, έως το 2025, κάτι 
που σημαίνει ότι εφόσον βγει νέο πρόγραμμα 
στις αρχές της νέας ΚΑΠ (2023), όσοι μπουν 
τώρα, δεν θα μπορέσουν να επωφεληθούν 
αυτού, πριν τελειώσουν οι δεσμεύσεις τους. 
Αναλυτικότερα, οι δικαιούχοι δεσμεύονται: 

 Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έ-
κτασης των αγροτεμαχίων / βοσκοτόπων το 
είδος των ζώων και τον αριθμό των κυψελών 
με τα οποία εντάχθηκαν στο μέτρο, πλην των 
περιπτώσεων ανωτέρας βίας – εξαιρετικών 
περιστάσεων. 

 Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια 
με τα οποία έχουν ενταχθεί στο μέτρο, καθώς 
δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων 
για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις 
της παρούσας. 

Στην περίπτωση των βοσκοτόπων, τμήμα-
τα αυτών δύνανται να ανανεώνονται με τμή-
ματα άλλων βοσκοτόπων. 

 Να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής 
γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 
του Συμβουλίου, τον Καν. (ΕΚ) 889/2008 της 
Επιτροπής, και τις εθνικές διατάξεις που εκδί-
δονται για την εκτέλεση εφαρμογής αυτών, 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, με 
την προϋπόθεση της τήρησης της λοιπής ε-
θνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τις α-
ντίστοιχες συμβατικές καλλιέργειες, εκτρο-
φές και τα προϊόντα τους, καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της δέσμευσης. 

 Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής. 
 Να δέχονται και να διευκολύνουν όλους 

τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμό-
δια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα. 

 Να τηρούν φάκελο δικαιούχου, ο οποί-
ος φυλάσσεται για τρία (3) επιπλέον έτη μετά 
την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων 

Οι δεσμεύσεις για τους δικαιούχους είναι 
τριετούς διάρκειας. 

Για τη Δράση της φυτικής παραγωγής ε-
φαρμόζονται σε σταθερά αγροτεμάχια καθ’ ό-
λη τη διάρκεια της τριετίας, τα οποία κατέχο-
νται νόμιμα κατ΄ έτος και καθ’ όλη την περί-
οδο της δέσμευσης. Το ελάχιστο μέγεθος εκ-
μετάλλευσης στο οποίο εφαρμόζεται η δράση 
θα πρέπει να ανέρχεται σε 2 στρέμματα για α-
ροτραίες καλλιέργειες, 3 στρέμματα για μόνι-
μες φυτείες και 3 στρέμματα για μεικτές εκ-
μεταλλεύσεις. Όσον αφορά την ομάδα καλ-
λιέργειας «Ελαιοκομία», η ελάχιστη πυκνό-
τητα φύτευσης ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 
80 ελαιόδεντρα/ανά 10 στρέμματα προκειμέ-
νου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συ-
στηματικό ελαιώνα. 

Βιολογικό 
βαμβάκι4

Με φετινό ΟΣΔΕ
Η αίτηση ΟΣΔΕ 2021  

θα καθορίσει το 
ποσό ενίσχυσης που 

δικαιούται ο κάθε 
ενδιαφερόμενος στη 

νέα πρόσκληση


