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Τριετές πριμ, αφορολόγητο, σίγουρο 
και εισιτήριο και για άλλα Μέτρα 
Τον Φεβρουάριο ξεκινάνε οι αιτήσεις για ένταξη στο Μέτρο 11 της Βιολογικής 
Γεωργίας το οποίο αναμφίβολα  έρχεται να δώσει ένα σημαντικό συμπληρωματικό 
εισόδημα στον παραγωγό. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ξεκινήσουν γρήγορα τις 
διαδικασίες για να βρουν Οργανισμό Πιστοποίησης καθώς η ζήτηση είναι τεράστια και 
παρά τα 490 εκατ. ευρώ της προκήρυξης, η μοριοδότηση θα δώσει τελικά την ένταξη.  

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

490 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

3 ΕΤΗ
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Μία αίτηση, πολλαπλές 
δράσεις για τα Βιολογικά   
Ένας αγρότης μπορεί να ενταχθεί σε διαφορετικές δράσεις ανάλογα την κατάσταση των 
αγροτεμαχίων και την ύπαρξη ή όχι σύμβασης με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Σε όσες δράσεις το επιθυμεί μπορεί να κάνει αίτηση 
ένας ενδιαφερόμενος προς ένταξη στο Μέτρο 11 της 
Βιολογικής Γεωργίας προϋπολογισμού 490 εκατ. ευ-
ρώ που θα ανοίξει για ηλεκτρονικές αιτήσεις εντός 
Φεβρουαρίου. Για παράδειγμα: Ένας καλλιεργητής 
που διαθέτει 20 στρέμματα πιστοποιημένα βιολογι-
κά ελαιώνα και ακόμα 40 στρέμματα μη πιστοποιη-
μένα, ενώ καλλιεργεί ταυτόχρονα 150 στρέμματα 
μηδικής μη πιστοποιημένα. Στην περίπτωση αυτή: 

 Για τα 20 στρέμματα πιστοποιημένα ελιάς κά-
νει αίτηση ένταξης στη Δράση 11.2.1 (για δενδρο-
καλλιέργειες) με πριμ 50,5 ευρώ το στρέμμα. Σύνο-
λο 1.010 ευρώ ετησίως.

 Για τα 40 στρέμματα ελιάς για τα οποία δεν έ-
χει ενεργή σύμβαση με οργανισμό πιστοποίησης 
κάνει αίτηση ένταξης στη Δράση 11.1.1 με πριμ 
67,9 ευρώ το στρέμμα. Σύνολο 2.716 ευρώ ετησίως.

 Για τα 150 στρέμματα μηδικής (μη πιστοποιη-
μένα) κάνει αίτηση στη σχετική πρόσκληση των α-
ροτραίων και στη Δράση 11.1.1 με πριμ 58,5 ευρώ 
το στρέμμα. Σύνολο 8.775 ευρώ ετησίως.

Ως εκ τούτου ετησίως θα καρπώνεται περί τα 
12.500 ευρώ ενισχύσεις από το Μέτρο 11. Φυσικά 
εφόσον διαθέτει και εκτροφές, μπορεί και γι’ αυτές 
να κάνει αίτηση ενίσχυσης στις αντίστοιχες δράσεις.

Αναλυτικότερα στη Φυτική Παραγωγή οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να ενταχθούν στις εξής δρά-
σεις: Δράση 11.1.1 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε 
βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη 
γεωργία και Δράση 11.2.1 Ενισχύσεις για τη διατή-
ρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγω-
γής στη γεωργία.

Κριτήρια ένταξης
Τα κριτήρια για την ένταξη μιας εκμετάλλευσης 

στο Μέτρο 11 διακρίνονται σε: α) κριτήρια επιλε-

ξιμότητας, τα οποία πρέπει να συντρέχουν τόσο 
κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και 
καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης, και β) κρι-
τήρια επιλογής (βλ. σελ. 25). 

Α. Κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης 
Προκειμένου να ενταχθούν σε κάποια από τις 

δράσεις του Μέτρου 11, τα αιτούμενα προς έντα-
ξη αγροτεμάχια, κατεχόμενες κυψέλες και παρα-
φυάδες, βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο, κατά 
περίπτωση, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κρι-
τήρια επιλεξιμότητας: 

1. Να είναι δηλωμένα στην τελευταία ΕΑΕ του 
ενδιαφερόμενου. 

2. Να κατέχονται νόμιμα. 
3. Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δεν-

δρώδεις καλλιέργειες, μικρόκαρπες/δάσους, α-
κτινίδιο και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτε-
μάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην τελευ-
ταία ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για 
τη δέσμευση μόνιμη καλλιέργεια. 

4. Ειδικά για τις δράσεις του υπομέτρου 11.2, να 
περιλαμβάνονται μέχρι και την 31/12/2020 σε ε-
νεργή σύμβαση με ΟΕ&Π, και συνεπώς: α) βρίσκο-
νται σε στάδιο βιολογικής παραγωγής, ή β) βρί-
σκονται σε στάδιο μετατροπής από τη συμβατική 
στη βιολογική γεωργία κατά την 31/12/2020, δε-
δομένου ότι στη φάση μετατροπής εφαρμόζονται 
ήδη οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 834/2007 
περί βιολογικού τρόπου παραγωγής, ή γ) βρίσκο-
νται σε στάδιο υποβιβασμού κατά την 31/12/2020. 

5. Αποκλείονται από την ένταξη: α) αγροτε-
μάχια που είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσω-
σης γεωργικών γαιών, β) αγροτεμάχια ή βοσκό-
τοποι ή εκτροφές που είναι ενταγμένα σε άλλες 
δράσεις των μέτρων 10, 11 και 14. γ) αγροτεμά-
χια που είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της 
δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδι-
οκτησίας μικρότερο του 100% στην τελευταία Ε-
ΑΕ του υποψηφίου.

Επιλέξιμες
καλλιέργειες
 Αροτραίες: Κτηνοτροφικό και 

βρώσιµο καλαµπόκι, Χειµερινά 
σιτηρά, Ρύζι, Μηδική, Κτηνοτροφικά 
Ψυχανθή, Όσπρια, Βαµβάκι, Λινάρι, 
Ελαιοκράµβη, Ηλίανθος, Σόργο, 
Αρωµατικά φυτά, Καπνός.
 Πολυετείς-δενδρώδεις-θάµνοι: 

Ελιές, Σταφίδες, Επιτραπέζια και, 
οινοποιήσιµα Σταφύλια, Μηλοειδή, 
Πυρηνόκαρπα, Εσπεριδοειδή, Ρόδι, 
Ακτινίδιο, Σύκο, Μικρόκαρπες 
/∆άσους, Αβοκάντο, Ακρόδρυα.
 Κηπευτικά: Φυλλώδη Λαχανικά, 

Σταυρανθή/Βολβώδη/Καρότο, 
Πατάτα, Αγκινάρα, Φασολάκια 
υπαίθρια και θερµοκηπίου, 
Φασολάκια θερµοκηπίου, Αρακάς 
(χλωρός), Κουκιά (χλωρά), Μπάµια 
(λοβός), Καρπούζι υπαίθριο, Καρπούζι 
θερµοκηπίου, Πεπόνι υπαίθριο και 
θερµοκηπίου, φράουλα υπαίθρια και 
θερµοκηπίου, Αγγούρι υπαίθριο και 
θερµοκηπίου, Γλυκοπατάτα, Τοµάτα 
υπαίθρια και θερµοκηπίου, 
Αρωµατικά κουζίνας (Μάραθος, 
Άνηθος, Σέλινο, Μαϊντανός, Ρίγανη 
κ.λπ.), Άγρια Λαχανευόµενα (Ραδίκι, 
Σέσκουλο, Βλίτα, Σπανάκι, 
Σταµναγκάθι κ.λπ.), Πιπεριά υπαίθρια 
και θερµοκηπίου, Μελιτζάνα.

Κριτήρια μοριοδότησης 
για τη φυτική παραγωγή
Μοριοδότηση Δράσης 11.1.1 (Μετατροπή)

1. Ηλικία: Από 18 έως και 40 ετών: 40 μόρια. Από 
41 έως και 50 ετών η μοριοδότηση βαίνει μειούμενη 
κατά 0,8 μόρια για κάθε ένα έτος ξεκινώντας από το 
39,2. Από 51 ετών έως και 55 η μοριοδότηση βαίνει 
μειούμενη κατά 1,2 μόρια για κάθε έτος ξεκινώντας 
από το 30,8. Από 56 ετών έως και 65 η μοριοδότηση 
βαίνει μειούμενη κατά 2,4 μόρια για κάθε έτος ξεκι-
νώντας από το 23,6.

2. Εντασσόμενη έκταση:
2.1 Υπό ένταξη έκτασης σε ορεινές περιοχές. Τα μό-

ρια υπολογίζονται ως εξής: 11 Χ (αριθμός εκταρίων της 
υπό ένταξη έκτασης/10). Μέγιστο 11 μόρια.

2.2 Υπό ένταξη έκτασης σε περιοχές με φυσικούς πε-
ριορισμούς εκτός των ορεινών: 11 Χ (αριθμός εκταρίων 
της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Μέγιστο 11 μόρια.

2.3 Μέγεθος υπό ένταξης έκτασης για την παραγω-
γή ζωοτροφών για δικαιούχους βιολογικής κτηνοτρο-
φίας. 11 Χ (αριθμός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη 
έκτασης/10). Μέγιστο 11 μόρια.

2.4 Η υπό ένταξη έκταση της εκμετάλλευσης που αι-
τείται ο υποψήφιος, ως προς τη συνολική του έκταση 
(εξαιρουμένων των βοσκοτόπων): 22Χ (υπό ένταξη έ-
κταση της εκμετάλλευσης/συνολική έκταση της εκμε-
τάλλευσης που ο υποψήφιος μπορεί να εντάξει στην 
αίτηση της πρόσκλησης). Μέγιστο 22 μόρια.

3. Το μέγεθος της αιτούμενης προς ένταξη έκτασης 
που βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (Natura, 
θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρων), ή περιο-
χή υψηλής φυσικής αξίας: 5 Χ (αριθμός εκταρίων της 
εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Μέγιστο 5 μόρια.

Μοριοδότηση Δράσης 11.2.1 (Διατήρηση)
1. Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βι-

ολογικού συστήματος. 6 μόρια/έτος εφαρμογής της 
βιολογικής γεωργίας. Μέγιστο τα 30.

2. Εντασσόμενη έκταση:
2.1 Υπό ένταξη έκταση σε ορεινές περιοχές. 10 x (α-

ριθμός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). 
Μέγιστο τα 10 μόρια.

2.2 Υπό ένταξη έκταση σε περιοχές με φυσικούς 
περιορισμούς εκτός των ορεινών: 10 x (αριθμός ε-
κταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Μέγι-
στο τα 10 μόρια.

2.3 Η υπό ένταξη έκταση της εκμετάλλευσης που αι-
τείται ο υποψήφιος, ως προς τη συνολική του έκταση 
(εξαιρουμένων των βοσκοτόπων). Τα μόρια υπολογί-
ζονται ως εξής: 10 x (εκτάρια της εν λόγω υπό ένταξη 
έκτασης/10). Μέγιστο τα 10 μόρια.

2.4 Υπό ένταξη έκταση της εκμετάλλευσης, ως προς 
τη συνολική έκταση του υποψηφίου (εξαιρουμένων 
των βοσκοτόπων): 20 x (υπό ένταξη έκταση της εκμε-
τάλλευσης/συνολική έκταση της εκμετάλλευσης που 
ο υποψήφιος μπορεί να εντάξει στην αίτηση της πρό-
σκλησης.

3. Επαγγελματίας αγρότης:
3.1 Μέλος συνεργατικού σχήματος: 15 μόρια.
3.2 Κατά κύριο επάγγελμα αγρότης: 7,5 μόρια
4. Το μέγεθος της αιτούμενης προς ένταξη έκτασης 

που βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (Natura, 
θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρων), ή περιο-
χή υψηλής φυσικής αξίας: 5 Χ (αριθμός εκταρίων της 
εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Μέγιστο 5 μόρια.

Μετρούμε πλέον αντίστροφα για την πρόσκλη-
ση του μέτρου 11, ενός πολύ σημαντικού προ-
γράμματος οικονομικής ενίσχυσης υφιστάμε-
νων και νέων βιοκαλλιεργητών. Το πρόγραμ-
μα αυτό είναι ένα ιδανικό εφαλτήριο για το 
μεγάλο άλμα που ζητείται να πραγματοποιη-
θεί, όσον αφορά στο στόχο που έχει θέσει η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση για το 2030, ώστε το 25% των καλλιεργού-
μενων εκτάσεων να παράγουν βιολογικά προϊόντα. 

Καλούνται λοιπόν οι αγρότες να κάνουν το μεγάλο 
βήμα και να επιλέξουν την βιολογική γεωργία. Όπως 
εξάλλου προκύπτει και από την εμπειρία, η μεγαλύτε-
ρη πλειοψηφία όσων  προχώρησαν σε αυτό που μέχρι 
πριν κάποιες δεκαετίες φάνταζε δύσκολο συνεχίζουν 
έχοντας πλέον την ευκαιρία να πωλούν τα προϊόντα 
τους με σημαντική υπεραξία και να αναγνωρίζεται η 
προσπάθεια τους στις Διεθνείς αγορές.

Ας μην σταθούμε απλώς στο οικονομικό κίνητρο, το 
οποίο φυσικά και είναι σημαντικό. Να αναλογιστού-
με  την προσλαμβανόμενη αξία των παραγόμενων βι-
ολογικών προϊόντων. Την εκπαίδευση των αγροτών 
και την εξέλιξη των τεχνικών καλλιέργειας μέσω της 
ένταξης τους σε ένα ελεγχόμενο σύστημα πιστοποίη-
σης και γεωργικών συμβουλών. Η διαρκής αλληλε-
πίδραση των βιοκαλλιεργητών με τους ελεγκτές των 
φορέων πιστοποίησης και με τους συμβούλους των 
εκμεταλλεύσεων τους μόνο κέρδη γνώση και υπερα-
ξία προσδίδει. Οφέλη που οι παραδοσιακοί – συμβατι-

κοί παραγωγοί δεν έχουν. Και για να μην χά-
σουμε τον στόχο, η βιολογική μέθοδος καλ-
λιέργειας θα βελτιώσει σημαντικά το περι-
βαλλοντικό αποτύπωμα της χώρας με μεγά-
λο νικητή το περιβάλλον και το μέλλον των 
επόμενων γενεών. 

 Το νέο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας δίνει τη 
δυνατότητα στους υφιστάμενους βιοκαλλιεργητές και 
κτηνοτρόφους να συνεχίσουν αυτό που με κόπο έχτι-
σαν τα προηγούμενα χρόνια, δίνει όμως ευκαιρία και 
σε νέους βιοκαλλιεργητές και νέα είδη καλλιέργειας 
να αποκτήσουν πρόσβαση στις οικονομικές ενισχύσεις. 
Τα αρωματικά φυτά, τα εσπεριδοειδή, τα μηλοειδή, τα 
σύκα, τα ρόδια, τα ακτινίδια, οι λοιπές δενδρώδεις, τα 
μελίσσια αποκτούν το δικαίωμα να ενισχυθούν οικο-
νομικά. Κλάδοι που έχουν σημαντικό μερίδιο παρα-
γωγής και εξαγωγών στην Ελλάδα.  

Χρειάζονται φυσικά και άλλα βήματα και κίνητρα 
είτε άμεσης είτε έμμεσης ενίσχυσης, αλλά η αρχή εί-
ναι σημαντική. Η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία 
θα αποτελέσουν την κορωνίδα της καινοτόμου γεωρ-
γίας που θα σημαδέψει τη δεκαετία που διανύουμε. 
Ας είμαστε όλοι παρόντες.  

ΚΙΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ COSMOCERT Α.Ε.

Η COSMOCERT Α.Ε. είναι  
διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης που δραστηριοποιείται  

σε όλη την Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, ελέγχοντας και πιστο-
ποιώντας περισσότερους από 4500 βιοκαλλιεργητές. 

Αποκλείονται 
Αποκλείονται από την 
ένταξη αγροτεμάχια 
που είναι ενταγμένα 
στο μέτρο δάσωσης 

αγροτικών γαιών, στις 
δράσεις μέτρων 10,11 και 

14 και συνιδιόκτητα
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ΚΑΛΛΙΈΡΓΈΙΈΣ

ΑΡΑΒΌΣΙΤΌΣ 
ΚΤΗΝΌΤΡΌΦΙΚΌΣ

ΑΡΑΒΌΣΙΤΌΣ ΕΔΏΔΙΜΌΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ

ΜΗΔΙΚΗ, ΤΡΙΦΎΛΛΙ

ΑΛΛΑ ΚΤΗΝΌΤΡΌΦΙΚΑ 
ΨΎΧΑΝΘΗ

ΌΣΠΡΙΑ

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΛΙΝΑΡΙ, ΕΛΑΙΌΚΡΑΜΒΗ, 
ΗΛΙΑΝΘΌΣ, ΣΌΡΓΌ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ ΑΡΌΤΡΑΙΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
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ΕΛΑΙΌΚΌΜΙΑ

ΣΤΑΦΙΔΑ

ΣΤΑΦΎΛΙΑ ΌΙΝΌΠΌΙΗΣΙΜΑ

     ΜΗΛΌΕΙΔΗ

ΕΣΠΕΡΙΔΌΕΙΔΗ

ΑΡΏΜΑΤΙΚΑ – 
ΦΑΡΜΑΚΕΎΤΙΚΑ ΦΎΤΑ

ΑΚΤΙΝΙΔΙΌ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΎΛΙΑ, 
ΠΎΡΗΝΌΚΑΡΠΑ, ΡΌΔΙΑ,
ΣΎΚΙΑ, ΜΙΚΡΌΚΑΡΠΕΣ/
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Κορωνίδα της καινοτόμου γεωργίας  
ο βιολογικός τρόπος παραγωγής

ΎΨΟΣ ΕΝΊΣΧΎΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΦΥΤΙΚΉ)

ΚΡΊΤΗΡΊΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΉΣΉΣ (ΦΥΤΙΚΉ)
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ΤOY ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΛΟΥΚΑ*

Η υπουργική απόφαση 2916/374421 που 
καθορίζει το πλαίσιο εφαρμογής του Μέ-
τρου 11,ήρθε να επιβεβαιώσει τη δυνα-
μική της βιολογικής γεωργίας, αφού η 
λίστα με τις επιλέξιμες καλλιέργειες εί-
ναι η μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά, 
τα αιγοπρόβατα και τα βοοειδή ενισχύ-
ονται και πάλι με σημαντικά πριμ, ενώ 
για πρώτη φορά  περιλαμβάνεται η με-
λισσοκομία.

Το πρόγραμμα αυτό έρχεται αφενός 
για να καλύψει το μεγάλο ενδιαφέρον 
των Ελλήνων παραγωγών για τη βιολο-
γική γεωργία, κτηνοτροφία και μελισ-
σοκομία και αφετέρου για να δημιουρ-
γηθούν οι βάσεις επίτευξης του στόχου 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, 
σύμφωνα με την οποία, το 25% της καλ-
λιεργούμενης έκτασης της χώρας μας 
πρέπει να μετατραπεί σε βιολογική μέ-
χρι το 2030.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το ποσό που 
είναι διαθέσιμο, είναι το μεγαλύτερο που 
έχει προκηρυχτεί για τη βιολογική γεωρ-
γία σε μία πρόσκληση, το οποίο θα κα-
τανεμηθεί σε πολλαπλές δράσεις, με ξε-
χωριστά ποσά για την κάθε μία. Το πο-
σό αυτό αγγίζει τα 490 εκατομμύρια ευ-
ρώ και έρχεται ως συνέχεια των 550 εκα-
τομμυρίων ευρώ περίπου που προκηρύ-
χτηκαν σε 4  προσκλήσεις κατά την προ-
ηγούμενη πενταετία.

Έπειτα από 25 χρόνια και πλέον που 
τρέχουν προγράμματα ενίσχυσης της 
βιολογικής γεωργίας, η επιτυχία τους 
θεωρείται δεδομένη, με τις πληρωμές 
προς τους δικαιούχους να γίνονται ετη-
σίως και χωρίς καθυστερήσεις, βοηθώ-
ντας τον παραγωγό να σχεδιάσει πιο ο-
λοκληρωμένα τον προγραμματισμό των 
εργασιών του και να καλύψει ένα μέρος 
των υποχρεώσεών του.

Αναμφίβολα πλέον το πρόγραμμα ε-
νίσχυσης  της βιολογικής γεωργίας έρ-
χεται να δώσει ένα σημαντικό συμπλη-
ρωματικό εισόδημα στον παραγωγό, βο-
ηθώντας τον να μετατρέψει την εκμε-
τάλλευσή του σε ένα διαφορετικό μο-
ντέλο παραγωγής, το οποίο ενδεχομέ-
νως να του ανοίξει και νέες πόρτες διά-
θεσης των προϊόντων του, που θα είναι 
πιστοποιημένα και υψηλής ποιότητας. 
Ένα μοντέλο παραγωγής που βασίζεται 

στις μειωμένες εισροές, οι οποίες το τε-
λευταίο διάστημα έχουν εκτινάξει το κό-
στος παραγωγής λόγω των συνεχών α-
νατιμήσεων. Επιπλέον σημαντικό κίνη-
τρο αποτελεί ότι το πριμ που λαμβάνεται 
ως ενίσχυση από το πρόγραμμα της βιο-
λογικής γεωργίας, είναι αφορολόγητο, 
μιας και συγκαταλέγεται στα φιλο-περι-
βαλλοντικά μέτρα. 

Εκτός όμως από την ετήσια ενίσχυ-
ση που θα λαμβάνουν οι δικαιούχοι και 
κοιτάζοντας προς το μέλλον και την νέα 
ΚΑΠ 2023-2027, όπου η βιολογική γε-
ωργία θα κατέχει σημαντικό ρόλο, θα α-
ποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώ-
νες ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και θα υπάρχουν επιπλέον οφέλη από 
την εφαρμογή της. Η βιολογική γεωρ-

γία θα αποτελεί μία από τις παρεμβά-
σεις ως οικολογικό σχήμα, που θα πρέ-
πει να εφαρμόζουν οι παραγωγοί, για 
να λαμβάνουν το 25% των άμεσων ενι-
σχύσεων μέσω του νέου πρασινίσμα-
τος. Επιπλέον κονδύλια προβλέπονται 
από τον β’ πυλώνα και τα προγράμματα 
της αγροτικής ανάπτυξης της νέας ΚΑΠ 
2023-2027, με έμφαση τους νεοεισερχό-
μενους στην βιολογική γεωργία. Τέλος 
στα περισσότερα προγράμματα αγροτι-

κής ανάπτυξης (π.χ. νέοι αγρότες, σχέ-
δια βελτιώσεις, Leader κτλ), η εφαρμο-
γή της βιολογικής γεωργίας θα πριμο-
δοτείται με περισσότερα μόρια 

To ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣ-
ΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, είναι ένας ανεξάρτητος, α-
μιγώς ελληνικός φορέας ελέγχων, επι-
θεωρήσεων και πιστοποιήσεων. Το επι-
στημονικό μας προσωπικό απαρτίζεται α-
πό νέους και έμπειρους επιστήμονες, ά-
κρως καταρτισμένους στον κλάδο της πι-
στοποίησης, με στόχο την παροχή υπηρε-
σιών με συνέπεια, κύρος και αξιοπιστία.

Έχοντας ως αρχή να μην τρέχουμε πί-
σω από τις εξελίξεις, το ΟΞΥΓΟΝΟ έχει ε-
πενδύσει σε ολοκληρωμένο σύστημα μη-
χανογράφησης, σε υλικοτεχνικό εξοπλι-
σμό και κυρίως σε προσωπικό, απαραί-
τητα εφόδια για την παροχή άμεσων και 
αξιόπιστων υπηρεσιών πιστοποίησης.

Η εκτεταμένη εμπειρία του ΟΞΥΓΟΝΟ 
μαζί με τις συνεχείς επεκτάσεις των πεδί-
ων διαπίστευσής του και το καταρτισμέ-
νο προσωπικό του, του επιτρέπουν την 
κάλυψη ενός ευρύτατου φάσματος ανα-
γκών πιστοποίησης σε όλους τους τομείς 
(πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογε-
νής) της οικονομίας, σε όλη την Ελλάδα.

* ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΞΥΓΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα Βιολογικά εισιτήριο για άλλα Μέτρα

Σημαντικό 
εισόδημα

Το πρόγραμμα ενίσχυσης  
της βιολογικής γεωργίας 

έρχεται να δώσει ένα σημαντικό 
συμπληρωματικό εισόδημα 
στον παραγωγό βοηθώντας

τον να μετατρέψει 
την εκμετάλλευσή του 

σε ένα διαφορετικό 
μοντέλο παραγωγής

Άμεση πιστοποίηση 
προσφέρει η εταιρεία 
Οξυγόνο που σημειώνει 
ότι η βιολογική γεωργία 
πριμοδοτείται με μόρια  
σε επενδυτικά Μέτρα
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Πιστοποίηση με την εγγύηση ΔΗΩ    
O ιστορικός οργανισμός προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη βιοκαλλιέργεια  

ΤOY ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆Η *

Ο Οργανισμός ΔΗΩ - Οργανισμός Ελέγ-
χου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊό-
ντων, ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1993, 
είναι αναγνωρισμένος φορέας κοινωνικής 
και αλληλέγγυας οικονομίας (Κ.Α.Λ.Ο), 
και λειτουργεί ως Αστική μη Κερδοσκο-
πική Εταιρεία.  Ο Βασικός σκοπός του, εί-
ναι η πιστοποίηση των Προϊόντων Βιο-
λογικής Γεωργίας, αλλά και η πιστοποί-
ηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφά-
λειας Τροφίμων  & Συστημάτων Διαχεί-
ρισης Ποιότητας.

Αξιοπιστία - Εγκυρότητα και Διαφάνεια
Ο Οργανισμός ΔΗΩ διαθέτει πολυετή 

εμπειρία και κατέχει ηγετική θέση στο 
χώρο των Βιολογικών Προϊόντων. Έχει 
εγκριθεί από το ΥΠΑΑΤ, ως επίσημος φο-
ρέας Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊό-
ντων Βιολογικής Γεωργίας και είναι ο ι-
στορικότερος οργανισμός πιστοποίησης 
του κλάδου με τον κωδικό GR-BIO-01. Εί-
ναι ο πρώτος ελληνικός Φορέας Πιστο-
ποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωρ-
γίας που διαπιστεύτηκε από το Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης 
(Ε.ΣΥ.Δ.) το 2001 καθώς 
επίσης και το 2010 δια-
πιστεύτηκε για την επιθε-
ώρηση Συστημάτων Δι-
αχείρισης της Ασφάλει-
ας Τροφίμων - EN ISO 
22000:2005. 

Η λειτουργία του Συ-
στήματος Πιστοποίησης 
του Οργανισμού ΔΗΩ, ε-
λέγχεται κάθε χρόνο από 
τις αρμόδιες αρχές (EΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΣΥΔ) και ε-
πιπλέον εποπτεύεται α-
πό ανεξάρτητο όργανο, 
την Επιτροπή Αμερολη-
ψίας και Παρακολούθη-
σης, όπου συμμμετέχουν 
εκπρόσωποι καταναλω-
τικών, περιβαλλοντικών 

οργανώσεων και πιστοποιημένων επι-
χειρηματιών.

Διεθνή πρότυπα - Βιοδυναμική Γεωργία
Ο Οργανισμός ΔΗΩ αφουγκραζόμενος 

τις ολοένα και μεγαλύτερες απαιτήσεις 
της παγκόσμιας αγοράς για πιστοποιημέ-
να βιολογικά και βιοδυναμικά προϊόντα 
και τον προσανατολισμό των ελληνικών 
επιχειρήσεων στις εξαγωγές, έχει συνά-
ψει πρωτόκολλα συνεργασίας παρέχο-
ντας υπηρεσίες πιστοποίησης σύμφωνα 
με προδιαγραφές που υπερέχουν της ευ-
ρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για τα 
βιολογικά προϊόντα, όπως π.χ. DEMETER, 
BIOSUISSE, KRAV, NATURLAND κ.α. 

Πιστοποίηση άλλων βιολογικών 
προϊόντων, εκτός των τροφίμων 

Απαίτηση του καταναλωτικού κοινού 
παγκοσμίως είναι πλέον, η χρήση προϊ-
όντων που παράγονται με  σεβασμό στο 
περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα του οικο-
συστήματος, την υγεία του ανθρώπου και 
την ευζωία των ζώων. Ως πρωτεργάτης ο 
Οργανισμός ΔΗΩ με έντονη την οικολο-
γική συνείδηση έχει επεκτείνει τις δρα-
στηριότητες του στο χώρο των βιολογι-
κών καλλυντικών, απορρυπαντικών και 
υφασμάτων σε συνεργασία με τον διε-
θνή ιταλικό φορέα ICEA.

Συστήματα ασφάλειας τροφίμων  
ISO 22000 

Το ISO 22000 είναι σε παγκόσμιο ε-
πίπεδο η πιο ολοκληρωμένη λύση για 
την Διαχείριση της Ασφάλειας των τρο-
φίμων. Καλύπτει όλα τα στάδια παρα-
γωγής και Διακίνησης των τροφίμων 
και η εφαρμογή του, αποτελεί απαραί-
τητη προϋπόθεση της ίδιας της αγοράς 
των τροφίμων. Λειτουργεί ως πολύτιμο 
εργαλείο ανάπτυξης των επιχειρήσεων 
και δρα προληπτικά, μέσω της απόρρι-
ψης των μη ασφαλών τροφίμων, αλλά 
και προλαμβάνοντας ηθικές ζημίες για 
πιθανές αρνητικές συνέπειες στην υγεία 
του καταναλωτή. 

Συμμετοχές – εκθέσεις και συνέδρια 
Ο Οργανισμός ΔΗΩ είναι μέτοχος και 

μέλος των ευρωπαϊκών οργανισμών πι-
στοποίησης βιολογικών προϊόντων,  ICEA. 
(Ιταλία) & AGRIBIOCERT (Κροατία), μέλος 
της IFOAM (Διεθνής Ομοσπονδία Οργα-
νώσεων για την βιολογική Γεωργία) και 
μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τις 
επιπτώσεις της Γενετικής Μηχανικής.

Υποστηρίζει την προώθηση των ελλη-
νικών βιολογικών προϊόντων με:

 την διοργάνωση και τη συμμμετοχή 
σε εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις (πχ 
Natural organic σε μεγάλη Βρετανία και 
Σουηδία), την διοργάνωση συνεδρίων, 
συναντήσεων και εκδηλώσεων σε συ-
νεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς φο-
ρείς πιστοποίησης (CAEE, AIAB) καθώς 
και με το ευρωπαϊκό τμήμα της IFOAM

 τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμι-
ναρίων για, γεωτεχνικούς, αγρότες και κα-
ταναλωτές σε συνεργασία με το Ινστιτού-
το Οικολογικής Γεωργίας ΔΗΩ -   https://
insteco.gr/

 την δωρεάν προβολή των συμβεβλη-

μένων  με την ΔΗΩ εταιρειών και προ-
ϊόντων τους μέσω της ιστοσελίδας βιο-
ποιότητα -   https://www.biopoiotita.gr/

Υποστήριξη και υπηρεσίες  
σε όλη τη χώρα

Για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών, 
εκτός από τα Κεντρικά μας Γραφεία, λει-
τουργούμε Περιφερειακά Γραφεία και δι-
αθέτουμε ένα δίκτυο με εκπροσώπους μας 
σε όλη τη χώρα, διευκολύνοντας την ά-
μεση επικοινωνία. 

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία του ε-
πιστημονικού μας προσωπικού προσφέ-
ρει έγκυρη πληροφόρηση και ενημερώ-
νει τους πιστοποιημένους επιχειρηματί-
ες, αλλά και σε όσους θέλουν να εντα-
χθούν στα Συστήματα Πιστοποίησης που 
δραστηριοποιείται, με άμεση επικοινω-
νία, αλλά και με την τη διοργάνωση ει-
δικών ημερίδων/ σεμιναρίων, την έκδο-
ση εξειδικευμένων βιβλίων και φυλλα-
δίων και τριμηνιαίου Newsletter και της 
ιστοσελίδας μας http://www.dionet.gr/. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν 
ή να επισκεφθούν τα γραφεία μας για να 
ενημερωθούν για την διαδικασία πιστοποί-
ησης, την νομοθεσία και τις αλλαγές στις 
απαιτήσεις, τις επιδοτήσεις, τα διεθνή πρό-
τυπα και την πιστοποίηση συστημάτων δι-
αχείρισης της ασφάλειας των  τροφίμων.

* ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΗΩ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ (M. Sc) 

Με ένα ευρύ 
δίκτυο

Η ΔΗΩ διαθέτει ένα 
δίκτυο με εκπρο-

σώπους της σε όλη 
τη χώρα, διευκολύ-
νοντας την άμεση 

επικοινωνία



Πολλαπλά τα οφέλη από τα Βιολογικά    
Ένα πλήρες και ολοκληρωμένο πακέτο πιστοποίησης προσφέρει η TÜV AUSTRIA Hellas   

ΤOY ∆ΗΜΗΤΡΗ ΓΡΑΜΜΑΤΗ *

Για τις δράσεις της Βιολογικής Γεωργίας και για τα ε-
μπορικά οφέλη των βιολογικών πρακτικών ενημερώ-
νει η TÜV AUSTRIA Hellas, η οποία παρέχει ένα πλήρες 
και ολοκληρωμένο πακέτο πιστοποίησης για τους ενδι-
αφερόμενους.

Γιατί να ασχοληθώ με τη βιολογική γεωργία; 
Σύμφωνα με τον ορισμό του Καν.(ΕΕ)2018/848 «Η βιο-
λογική παραγωγή είναι ένα συνολικό σύστημα διαχείρι-

σης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
παραγωγής τροφίμων, το οποίο συνδυά-
ζει βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, 
υψηλό βαθμό βιοποικιλότητας, τη διατή-
ρηση των φυσικών πόρων, την εφαρμο-
γή υψηλού επιπέδου προτύπων στη με-
ταχείριση των ζώων και παραγωγή που 
ανταποκρίνεται στην προτίμηση ορισμέ-
νων καταναλωτών σε προϊόντα που πα-
ράγονται με φυσικές ουσίες και διεργα-
σίες. Ως εκ τούτου, η βιολογική παραγω-
γή επιτελεί διττό κοινωνικό ρόλο, αφε-
νός μεν τροφοδοτώντας μια συγκεκριμέ-
νη αγορά που καλύπτει την καταναλωτι-
κή ζήτηση βιολογικών προϊόντων και α-
φετέρου δε, προσφέροντας δημόσια δια-
θέσιμα αγαθά που συμβάλλουν στη προ-
στασία του περιβάλλοντος και στην καλή 
μεταχείριση των ζώων, καθώς και την α-

γροτική ανάπτυξη».
Επίσης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ε.Ε. (2018), 
αφενός μεν η βιολογική γεωργία αποτελεί το 8% της γε-
ωργίας στην Ε.Ε., με στόχο δια μέσου της Ευρωπαϊκής 

πράσινης συμφωνίας, «from field to table» να φτάσει το 
25% το 2030, αφετέρου δε, τα βιολογικά προϊόντα πω-
λούνται έως και 150% ποιο ακριβά από τα συμβατικά.

Ποια τα οφέλη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον;
Για όλους τους παραπάνω λόγους τα οφέλη για έναν α-
γρότη θα είναι:
1. Προστασία του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής 
2. Αύξηση εισοδήματος από την υπεραξία του βιολογι-
κού προϊόντος
3. Αύξηση του εισοδήματος από τις επιδοτήσεις των βιο-
λογικών, π.χ. ελιά ελαιοποίησης 67.9 ευρώ/στρέμμα για 
τους καινούργιους και 50.5 ευρώ/στρέμμα για τους πα-
λιούς ή για τα πρόβατα 247 ευρώ /ΖΜ για τους παλιούς 
και 211 ευρώ/ΖΜ για τους καινούργιους.

Τα οφέλη για τον καταναλωτή:
1. Καταναλώνουν προϊόντα απαλλαγμένα από χημικά 
σκευάσματα
2. Καταναλώνουν προϊόντα υψηλότερης θρεπτικής αξίας
3. Καταναλώνουν προϊόντα που χρησιμοποιούν μειωμέ-
νες εισροές, επομένως προστατεύουν το περιβάλλον και 
τη κλιματική αλλαγή

Ποιες θα είναι οι δράσεις για το Μέτρο 11;
Οι προκηρύξεις των βιολογικών του Μέτρου 11 «Βιολο-
γικές καλλιέργειες» του τρέχοντος Προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, που σύντομα θα ανακοινωθούν θα α-
φορούν τις παρακάτω Δράσεις:
Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές 
πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές 
πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία 
Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές 
πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές 
πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
Στις νέες προκηρύξεις θα περιλαμβάνονται για πρώτη φο-
ρά και τα μελισσοκομικά προϊόντα: μέλι, γύρη, πρόπολη, 
κερί αλλά και νέες καλλιέργειες, όπως οπωροφόρα δέ-
ντρα, κηπευτικά και σύκα.

Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης θα είναι:
Όσοι έχουν ενεργή σύμβαση με φορέα πιστοποίησης α-
πό 1-1-2021 και μετά (Νεοεισερχόμενοι).
Όσοι έχουν ενεργή σύμβαση με φορέα πιστοποίησης έ-
ως 31-12-2020 (Υφιστάμενοι).
Σε όλη αυτή τη διαδικασία παραγωγής, παρασκευής και 
διακίνησης των βιολογικών προϊόντων, ακρογωνιαίο 
λίθο αποτελεί η πιστοποίηση της TÜV AUSTRIA Hellas.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις προϋποθέ-
σεις ένταξης  στο νέο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθυνθούν στo Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων 
της  TÜV AUSTRIA Hellas.

*∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΤΗΣ TUV AUSTRIA HELLAS

Νέες 
δυνατότητες

Στις νέες προκηρύ-
ξεις θα περιλαμβά-
νονται για πρώτη 

φορά και τα μελισ-
σοκομικά προϊόντα: 
μέλι, γύρη, πρόπολη, 
κερί αλλά και νέες 

καλλιέργειες
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Η πυκνότητα 
βόσκησης 
προσδιοριστική 
της ενίσχυσης
Κρίσιμη η αναλογία ΜΖΚ ανά εκτάριο βοσκότοπου 
για τον υπολογισμό του τελικού πριμ στη βιολογική 
κτηνοτροφία. Μόνο η ηλικία του υποψήφιου παίζει ρόλο 
για την ένταξη στη μετατροπή σε βιολογικά μελίσσια

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Στη Βιολογική Κτηνοτροφία επιλέξιμα για ενί-
σχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών, τα 
αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών, οι κυψέλες 
και οι παραφυάδες. Ειδικότερα, οι μελισσοκό-
μοι θα πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον πέντε 
κυψέλες και παραφυάδες για να είναι επιλέξι-
μοι. Όπως και στη φυτική παραγωγή, οι δρά-
σεις προς ένταξη είναι δύο, η Δράση 11.1.2 
που αφορά τη μετατροπή σε βιολογικές πρα-
κτικές και βοσκοτόπια/μελίσσια χωρίς ενεργή 
σύμβαση με πιστοποιητή έως τις 30/12/2020. 
Και η Δράση 11.2.2 όπου τα βοσκοτόπια/με-
λίσσια πρέπει να περιλαμβάνονται μέχρι και 
την 31/12/2020 σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π. 

Ύψος ενίσχυσης
Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή 

σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παρα-
γωγής στην κτηνοτροφία και μελισσοκομία. Τα 
ετήσια ύψη ενίσχυσης για πυκνότητα βόσκη-
σης 1ΜΖΚ/Ha έχουν ως ακολούθως: Ύψος ε-
νίσχυσης σε ευρώ/εκτάριο/έτος:

 Αιγοπρόβατα: 211 ευρώ/εκτάριο
 Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κα-

τεύθυνση: 267 ευρώ/εκτάριο
 Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύ-

θυνση: 333 ευρώ/εκτάριο
 Κατεχόμενες κυψέλες/παραφυάδες: 26,39 

ευρώ ανά κυψέλη/παραφυάδα.
Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση 

σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παρα-
γωγής στην κτηνοτροφία  Τα ετήσια ύψη ενί-
σχυσης για πυκνότητα βόσκησης 1ΜΖΚ/Ha,  έ-
χουν ως ακολούθως: 

 Αιγοπρόβατα: 247 ευρώ/εκτάριο
 Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/μικτή κα-

τεύθυνση: 280 ευρώ/εκτάριο
 Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύ-

θυνση: 347 ευρώ/εκτάριο
 Κατεχόμενες κυψέλες/παραφυάδες: 

32,89 ευρώ ανά κυψέλη/παραφυάδα.
Τα παραπάνω ύψη ενίσχυσης, έχουν υπο-

λογιστεί για πυκνότητες βόσκησης 1 ΜΖΚ α-
νά εκτάριο (Ha). Αν η πυκνότητα βόσκησης 
για την ενταγμένη εκμετάλλευση είναι μικρό-
τερη του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha), η ενίσχυση 
ανά εκτάριο (Ha) υπολογίζεται με τον πολλα-
πλασιασμό της πυκνότητας βόσκησης με την 
αντίστοιχη ενίσχυση του σχετικού πίνακα. Αν 
η πυκνότητα βόσκησης της ενταγμένης εκμε-
τάλλευσης είναι μεγαλύτερη του 1ΜΖΚ ανά ε-
κτάριο (Ha), η ενίσχυση ανά εκτάριο (Ha) με-
ταβάλλεται και αντιστοιχεί σε εκείνη του σχε-
τικού πίνακα πολλαπλασιαζόμενη κατά μέγι-
στο επί 1,29. Οι δαπάνες πιστοποίησης υπολο-
γίζονται και καταβάλλονται σε ετήσια βάση και 
μέχρι το ύψος που αναφέρεται στους Πίνακες 
του παρόντος άρθρου, μόνο αν πραγματοποι-
ηθούν και αποδειχθούν με παραστατικά (Πα-
ραστατικά Συμμόρφωσης Ειδικών Διατάξεων) 
του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλ-
λαγών (ΚΦΑΣ).

Κριτήρια μοριοδότησης
Δράση 11.2.1 Βιολογική Κτηνοτροφία (Με-

τατροπή)
1. Γεωργοί νεαρής ηλικίας: Η ηλικία του υπο-

ψηφίου κατά την ημερομηνία αναφοράς που 
ορίζεται στην πρόσκληση: Από 18 έως και 40 
ετών: 60 μόρια

Από 41 έως και 50 ετών η μοριοδότηση βαί-
νει μειούμενη κατά 1,2 μόρια για κάθε έτος ξε-
κινώντας από το  58,8. 

Από 51 ετών έως και 55 η μοριοδότηση βαί-
νει μειούμενη κατά  1,8 μόρια για κάθε έτος ξε-
κινώντας από το 46,2.  

Από 56 ετών έως και 65 η μοριοδότηση βαί-
νει μειούμενη κατά 3,6 μόρια για κάθε έτος ξε-
κινώντας από το 35,4. 

Οι άνω των 65 ετών δεν παίρνουν κανένα μόριο 
2. Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών: Έκτα-

ση, η οποία καλλιεργείται με βιολογικές ζωο-
τροφές: 1 πόντο για κάθε 1 στρέμμα έκτασης 

που είναι ενταγμένη σε σύστημα ελέγχου για 
βιολογική παραγωγή και η οποία καλλιεργεί-
ται με ζωοτροφές. Για έκταση μεγαλύτερη των 
40 στρεμμάτων λαμβάνει 40 μόρια 

Για τους υποψήφιους των μελισσοκομικών 
εκμεταλλεύσεων οι οποίοι πληρούν καταρχήν 
τα κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης, το 
κριτήριο επιλογής εκμετάλλευσης για τη Δρά-
ση 11.1.2 είναι : «Γεωργοί νεαρής ηλικίας». 

Δράση 11.2.2 Βιολογική Κτηνοτροφία (Δι-
ατήρηση)

1. Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμο-
γής βιολογικού συστήματος: Συμπληρωμένα έ-
τη εφαρμογής του συστήματος της βιολογικής 
γεωργίας, κατά το χρονικό διάστημα των αμέ-
σως προηγούμενων 5 (πέντε) ετών από την η-
μερομηνία αίτησης του δικαιούχου στο Μέτρο. 
Το ανώτατο όριο μοριοδότησης είναι τα 5 (πέ-
ντε). 6 μόρια ανά έτος εφαρμογής της βιολο-
γικής κτηνοτροφίας.

2. Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών: Έκτα-
ση, η οποία καλλιεργείται με βιολογικές ζωο-
τροφές: 1 πόντο για κάθε 1 στρέμμα έκτασης 
που είναι ενταγμένη σε σύστημα ελέγχου για 
βιολογική παραγωγή και η οποία καλλιεργεί-
ται με ζωοτροφές. Για έκταση μεγαλύτερη των 
40 στρεμμάτων λαμβάνει 40 μόρια 

3. Επαγγελματίας Αγρότης Εγγραφή του υ-
ποψηφίου στο ΜΑΑΕ ως κατά κύριο επάγγελ-
μα αγρότης, μέχρι την ημερομηνία αναφοράς 
που ορίζεται στην πρόσκληση. 30 μόρια

Για τους υποψήφιους των μελισσοκομικών 
εκμεταλλεύσεων οι οποίοι πληρούν καταρ-
χήν τα κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευ-
σης, το μοναδικό κριτήριο επιλογής εκμετάλ-
λευσης για τη Δράση 11.2.2 είναι: «Χρονική 
διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογι-
κού συστήματος».

Επιλέξιµα για ενίσχυση είναι τα 
βοοειδή άνω των 6 µηνών, τα 
αιγοπρόβατα άνω των 12 µηνών,  
οι κυψέλες και οι παραφυάδες.

Επιλέξιμα

Η ενίσχυση που φιλοξενείται στο 
θεσµικό πλαίσιο έχει υπολογιστεί 
για πυκνότητα βόσκησης 1 ΜΖΚ/
εκτάριο. 

Βόσκηση

Για τους µελισσοκόµους τα 
µοναδικά κριτήρια µοριοδότησης 
που υπολογίζονται είναι η ηλικία  
και η χρονική περίοδος βιολογικής.

Μελίσσια

Η προκήρυξη των Βιολογικών θα 
προβλέπει ξεχωριστά κονδύλια για 
τις εκτροφές ζώων και ξεχωριστά 
για τη µελισσοκοµία. 

Προκήρυξη

4η ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ  |   
ΜΈΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

ΥΠΌΜΈΤΡΌ 11.1 
ΝΈΟΙ ΣΤΗ ΒΙΌΛΌΓΙΚΗ 
ΚΤΗΝΌΤΡΌΦΙΑ

ΥΠΌΜΈΤΡΌ 11.2 
ΠΑΛΙΟΙ ΣΤΗ ΒΙΌΛΌΓΙΚΗ 
ΚΤΗΝΌΤΡΌΦΙΑ

€/HA/ΈΤΌΣ ΓΙΑ 1 ΜΖΚ

ΑΙΓΌΠΡΌΒΑΤΑ 211 247

ΒΌΌΕΙΔΗ ΜΕ 
ΚΡΕΑΤΌΠΑΡΑΓΏΓΙΚΗ/
ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΕΎΘΎΝΣΗ

267 280

ΒΌΌΕΙΔΗ ΜΕ 
ΓΑΛΑΚΤΌΠΑΡΑΓΏΓΙΚΗ 

ΚΑΤΕΎΘΎΝΣΗ
333 347

4η ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ  |   
ΜΈΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΠΟΣΟ / ΚΥΨΈΛΗ

ΜΕΛΙΣΣΌΚΌΜΙΑ 26,39 32,89  

ΎΨΟΣ ΕΝΊΣΧΎΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΦΥΤΙΚΉ)


