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Τους πίνακες με τα κριτήρια μοριοδότησης 
για το επερχόμενο πρόγραμμα της Βιολογι-
κής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας ύψους 490 ε-
κατ. ευρώ που θα εκδωθεί εντός του Δεκεμ-
βρίου, δημοσίευσαν οι διαχειριστικές αρ-
χές. Συνολικά οι προκηρύξεις στα πλαίσια 
του Μέτρου 11 θα είναι τέσσερις. Δύο για τη 
φυτική παραγωγή ( μία για αροτραίες καλλι-
έργειες, μία για κηπευτικά και δενδρώδεις), 
μία για τη ζωική παραγωγή και μία για τη 
μελισσοκομία, με την κάθε προκήρυξη να 
έχει τον δικό της προϋπολογισμό.

Τα κριτήρια μοριοδότησης τώρα χωρίζο-
νται ανά δράση. Στη φυτική παραγωγή θα 
περιλαμβάνονται δύο δράσεις. Η Δράση 

11.1.1 για αγροτεμάχια που δεν περιλαμ-
βάνονται σε σύμβαση με Οργανισμό Πιστο-
ποίησης. Εδώ απόλυτη προτεραιότητα θα έ-
χουν νέοι αγρότες έως 40 ετών, οι έχοντες 
αγροτεμάχια άνω των 100 στρμ. σε ορεινές 
περιοχές ή περιοχές με φυσικά μειονεκτή-
ματα και όσοι βάζουν το σύνολο της εκμε-
τάλλευσή τους στη δράση. Η Δράση 11.1.2 
αφορά όσα αγροτεμάχια περιλαμβάνονται σε 
ενεργή σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πι-
στοποίησης βιολογικών προϊόντων η οποία έχει 
συναφθεί μέχρι και την 31/12/2020. Σε αυτήν 
την περίπτωση προκρίνονται οι αιτήσεις κατ’ ε-
πάγγελμα αγροτών που είναι μέλη συλλογικών 
οργανώσεων και όσων δραστηριοποιούνται στη 
βιολογική παραγωγή για μία 5ετία και πάνω. 

Στη ζωική παραγωγή και στη μελισσοκο-
μία περιλαμβάνονται επίσης δύο δράσεις. Η 

Δράση 11.2.1 για βοσκοτόπους ή εκτροφές, 
ή κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες, τα 
οποία δεν είναι ενταγμένα στο σύστημα της 
βιολογικής γεωργίας. Για τους μελισσοκό-
μους ρόλο παίζει μόνο η ηλικία όσον αφορά 
τα κριτήρια προτεραιότητας. Για τους κτηνο-
τρόφους λαμβάνεται υπόψη και η καλλιέρ-
γεια ζωοτροφών (άνω των 40 στρεμμάτων 
τα περισσότερα μόρια. 

Η Δράση 11.2.2 αφορά βοσκοτόπους ή ε-
κτροφές, ή κατεχόμενες κυψέλες και παρα-
φυάδεςπεριλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση 
με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιο-
λογικών προϊόντων η οποία έχει συναφθεί μέ-
χρι και την 31/12/2020. Σε αυτήν την περίπτω-
ση προκρίνονται οι αιτήσεις κατ’ επάγγελμα και 
όσων δραστηριοποιούνται στη βιολογική παρα-
γωγή για μία 5ετία και πάνω. 

Θέλει στρέμματα η ένταξη 
στο νέο Μέτρο Βιολογικών   
Πρόκριμα ένταξης σε κατόχους εκτάσεων άνω των 100 στρεμμάτων και νέους αγρότες

Προς συζήτηση 
Τα κριτήρια μοριοδοτήσης 
θα συζητηθούν στα πλαίσια 

της 10ης Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΠΑΑ 

που θα διεξαχθεί στο Ναύπλιο 
το Δεκέμβριο. Ενδέχεται 

λοιπόν να υπάρξουν κάποιες 
αλλαγές
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Προτεραιότητα ένταξης σε 
εκτάσεις 100 στρεμμάτων  
Σε ηλικία υποψηφίου, μέγεθος εκμετάλλευσης και περιοχή διατήρησης των αγροτεμαχίων 
επικεντρώνεται η μοριοδότηση στη Δράση 11.1.1 για τους νεοεισερχόμενους στη βιολογική

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Στη Δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατρο-
πή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παρα-
γωγής στη γεωργία» αφορά τη φυτική παραγω-
γή και σε αυτήν μπορούν να εντάξουν οι ενερ-
γοί αγρότες όσα αγροτεμάχια δήλωσαν στο ΟΣ-
ΔΕ του 2021 και δεν συμπεριλαμβάνονται σε ε-
νεργή σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πι-
στοποίησης (ΟΕ&Π) μέχρι και την 31/12/2020. 
Οι δεσμεύσεις διαρκούν για τρία έτη.  

Κριτήρια μοριοδότησης
1. Γεωργοί νεαρής ηλικίας: Η ηλικία του υπο-

ψηφίου κατά την ημερομηνία αναφοράς που ο-
ρίζεται στην πρόσκληση. Από 18 έως και 40 ε-
τών: 40 μόρια.

Από 41 έως και 50 ετών η μοριοδότηση βαίνει 
μειούμενη κατά 0,8 μόρια για κάθε ένα έτος ξε-
κινώντας από το 39,2.

Από 51 ετών έως και 55 η μοριοδότηση βαίνει 
μειούμενη κατά 1,2 μόρια για κάθε έτος ξεκινώ-
ντας από το 30,8.

Από 56 ετών έως και 65 η μοριοδότηση βαίνει 
μειούμενη κατά 2,4 μόρια για κάθε έτος ξεκινώ-
ντας από το 24.

Οι άνω των 65 ετών δεν παίρνουν κανένα μόριο.
2. Εντασσόμενη έκταση:
2.1 Το μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης του υ-

ποψηφίου στο Μέτρο σε ορεινές περιοχές. Αν η εν 
λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10 εκτάρια, 
τα μόρια υπολογίζονται ως εξής: 11 Χ (αριθμός 
εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10).

Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι μεγα-
λύτερη από 10 εκτάρια (100 στρμ.) ο μέγιστος α-
ριθμός μορίων που λαμβάνει ο υποψήφιος εί-
ναι 11 μόρια.

2.2 Το μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης του υ-

ποψηφίου στο Μέτρο σε περιοχές με φυσικούς 
περιορισμούς εκτός των ορεινών: Αν η εν λόγω 
υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10 εκτάρια, τα 
μόρια υπολογίζονται ως εξής: 11 Χ (αριθμός εκτα-
ρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Αν η 
εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι μεγαλύτερη α-
πό 10 εκτάρια (100 στρμ.) ο μέγιστος αριθμός μο-
ρίων που λαμβάνει ο υποψήφιος είναι 11 μόρια.

2.3 Το μέγεθος της υπό ένταξης έκτασης του 
υποψηφίου που έχει δηλωθεί για την παραγω-
γή ζωοτροφών στην ΕΑΕ αναφοράς και ο υπο-
ψήφιος είναι δικαιούχος στο Μέτρο 11 (βιολογι-
κή κτηνοτροφία). Για τις προσκλήσεις στις οποίες 
δεν περιλαμβάνονται ως επιλέξιμες καλλιέργει-
ες οι αροτραίες, το εν λόγω κριτήριο δεν ισχύει.

Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και 
10 εκτάρια, τα μόρια υπολογίζονται ως εξής: 11 
Χ (αριθμός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έ-
κτασης/10). Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση εί-
ναι μεγαλύτερη από 10 εκτάρια (100 στρμ.) ο μέ-
γιστος αριθμός μορίων που λαμβάνει ο υποψή-
φιος είναι 11 μόρια.

2.4 Η υπό ένταξη έκταση της εκμετάλλευσης 
που αιτείται ο υποψήφιος, ως προς τη συνολική 
του έκταση (εξαιρουμένων των βοσκοτόπων): 22Χ 
(υπό ένταξη έκταση της εκμετάλλευσης/συνολι-
κή έκταση της εκμετάλλευσης που ο υποψήφιος 
μπορεί να εντάξει στην αίτηση της πρόσκλησης.

3. Το μέγεθος της αιτούμενης προς ένταξη έ-
κτασης που βρίσκεται σε προστατευόμενη περι-
οχή (Natura, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών 
πάρων), ή περιοχή υψηλής φυσικής αξίας. Αν η 
εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10 ε-
κτάρια, τα μόρια υπολογίζονται ως εξής: 5 Χ (α-
ριθμός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτα-
σης/10). Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι 
μεγαλύτερη από 10 εκτάρια (100 στρμ.) ο μέγι-
στος αριθμός μορίων που λαμβάνει ο υποψήφι-
ος είναι 5 μόρια.

Αίτηση σε όσες
προσκλήσεις
χρειάζεται
Στη φυτική παραγωγή θα υπάρξουν 
δύο ξεχωριστές προσκλήσεις. Μία για 
τα κηπευτικά και τα δέντρα και ακόμα 
μία για τις αροτραίες καλλιέργειες 
(βλ. πίνακα πριμ). Και οι δύο 
προσκλήσεις θα αφορούν τη Δράση 
11.1.1 και τη Δράση 11.2.1. Ένας 
αγρότης μπορεί να ενταχθεί σε όσες 
δράσεις και όσες προκηρύξεις το 
επιθυμεί. Άλλωστε ο έλεγχος γίνεται 
σε επίπεδο αγροτεμαχίου ή 
εκτροφής. Για παράδειγμα, ένας 
καλλιεργητής ελιάς διαθέτει 20 
στρέμματα πιστοποιημένα βιολογικά 
και ακόμα 40 στρέμματα μη 
πιστοποιημένα. Επίσης καλλιεργεί 
ακόμα 150 στρέμματα μηδικής μη 
πιστοποιημένα. Στην περίπτωση αυτή, 
κάνει αίτηση για τα αγροτεμάχια 
ελαιοκαλλιέργειας στην προκήρυξη 
για τους δενδρώνες. Τις μη 
πιστοποιημένες ελιές τις εντάσσει 
στη Δράση 11.1.1 και τις ήδη 
βιολογικές στη Δράση 11.2.1. Για τα 
150 στρέμματα μηδικής κάνει αίτηση 
στην άλλη πρόσκληση με τα αροτραία 
και για τη Δράση 11.1.1. 

Έξτρα πόντοι για μέλη 
συλλογικών σχημάτων
Στο πλαίσιο της δράσης 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη 
διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων πα-
ραγωγής στη γεωργία» εντάσσονται τα αγροτεμά-
χια για τα οποία οι ενδιαφερόμενοι έχουν συνάψει 
σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης 
βιολογικών προϊόντων η οποία έχει συναφθεί μέχρι 
και την 31/12/2020. Οι δεσμεύσεις είναι τριετείς. 

Κριτήρια μοριοδότησης
1. Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμο-

γής βιολογικού συστήματος. Συμπληρωμένα έτη 
εφαρμογής του συστήματος της βιολογικής γεωρ-
γίας, κατά το χρονικό διάστημα των αμέσως προη-
γούμενων 5 ετών από την ημερομηνία αναφοράς 
που ορίζεται στην πρόσκληση: 6 μόρια/έτος εφαρ-
μογής της βιολογικής γεωργίας

2. Εντασσόμενη έκταση:
2.1 Το μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης του υ-

ποψηφίου στο Μέτρο σε ορεινές περιοχές. Αν η εν 
λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10 εκτάρια, 
τα μόρια υπολογίζονται ως εξής: 10 x (αριθμός ε-
κταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Αν η 
εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι μεγαλύτερη από 
100 στρέμματα ο μέγιστος αριθμός μορίων είναι 10.

2.2 Το μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης του υπο-
ψηφίου στο Μέτρο σε περιοχές με φυσικούς περι-
ορισμούς εκτός των ορεινών: Αν η εν λόγω υπό έ-
νταξη έκταση είναι έως και 10 εκτάρια, τα μόρια υ-
πολογίζονται ως εξής: 10 x (αριθμός εκταρίων της 
εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Αν η έκταση εί-
ναι μεγαλύτερη από 100 στρέμματα ο μέγιστος α-
ριθμός μορίων που λαμβάνει ο υποψήφιος είναι 10.

2.3 Το μέγεθος της υπό ένταξης έκτασης του υ-
ποψηφίου που έχει δηλωθεί για την παραγωγή ζω-

οτροφών στην ΕΑΕ αναφοράς και ο υποψήφιος εί-
ναι δικαιούχος στο Μέτρο 11 (βιολογική κτηνοτρο-
φία). Για τις προσκλήσεις στις οποίες δεν περιλαμ-
βάνονται ως επιλέξιμες καλλιέργειες οι αροτραίες, 
το εν λόγω κριτήριο δεν ισχύει.

Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10 
εκτάρια, τα μόρια υπολογίζονται ως εξής: 10 x (ε-
κτάρια της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Αν η 
εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι μεγαλύτερη από 
100 στρέμματα ο μέγιστος αριθμός μορίων είναι 10.

2.4 Η υπό ένταξη έκταση της εκμετάλλευσης που 
αιτείται ο υποψήφιος, ως προς τη συνολική του έ-
κταση (εξαιρουμένων των βοσκοτόπων): 20 x (υπό 
ένταξη έκταση της εκμετάλλευσης/συνολική έκτα-
ση της εκμετάλλευσης που ο υποψήφιος μπορεί να 
εντάξει στην αίτηση της πρόσκλησης.

3. Επαγγελματίας αγρότης:
3.1 Εγγραφή του υποψηφίου στο ΜΑΑΕ και ταυ-

τόχρονα μέλος ενήμερου Συνεταιρισμού, ή Οργά-
νωσης Παραγωγών, ή Ομάδας Παραγωγών μέχρι 
την ημερομηνία αναφοράς που ορίζεται στην πρό-
σκληση: 15 μόρια.

3.2 Εγγραφή του υποψηφίου στο ΜΑΑΕ ως κατά 
κύριο επάγγελμα αγρότης, μέχρι την ημερομηνία 
αναφοράς που ορίζεται στην πρόσκληση. 7,5 μόρια

4. Το μέγεθος της αιτούμενης προς ένταξη έκτασης 
που βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (Natura, 
θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών πάρων), ή περι-
οχή υψηλής φυσικής αξίας. Αν η εν λόγω υπό έ-
νταξη έκταση είναι έως και 10 εκτάρια, τα μόρια υ-
πολογίζονται ως εξής: 5 x (εκτάρια της εν λόγω υ-
πό ένταξη έκτασης/10). Αν η εν λόγω υπό ένταξη 
έκταση είναι μεγαλύτερη από 100 στρέμματα ο μέ-
γιστος αριθμός μορίων είναι 5 μόρια.

Η Βιολογική Γεωργία στην Ελλάδα δια-
νύει την τρίτη δεκαετία επίσημης εφαρ-
μογής της στην Ελλάδα. Το αυθόρμητο 
ξεκίνημα από λιγοστούς οραματιστές του 
χώρου εξελίχθηκε πολύ γρήγορα, ξεπερ-
νώντας αρκετές από τις «παιδικές ασθέ-
νειες» αλλά και εμπόδια που βρέθηκαν μπροστά 
της. Σήμερα στην Ελλάδα, πάνω από 30.000 α-
γρότες και κτηνοτρόφοι έχουν επιλέξει το βιολο-
γικό τρόπο παραγωγής στις εκμεταλλεύσεις τους. 
Τα ελληνικά βιολογικά προϊόντα ταξιδεύουν σε 
όλον τον πλανήτη, ως η πιο  premium κατηγο-
ρία της Ελληνικής Διατροφής. 

Η επόμενη δεκαετία είναι μια περίοδος σημαντι-
κών προκλήσεων για τα βιολογικά προϊόντα. Ήδη 
έχει τεθεί ως ευρωπαϊκός στόχος το 25% των καλλι-
εργούμενων εκτάσεων της Ε.Ε. να έχουν στραφεί 
στη βιολογική παραγωγή έως το 2030. Για την Ελ-
λάδα αυτό σημαίνει ότι θα τριπλασιαστούν τα ση-
μερινά μεγέθη στην καλλιέργεια/εκτροφή και πα-
ραγωγή. Αυτή η στροφή πέραν από την επιδίωξη 
για αύξηση του εισοδήματος του ευρωπαίου αγρό-
τη και ικανοποίησης της καταναλωτικής τάσης για 
βιολογικά προϊόντα, υπαγορεύεται έντονα και από 
τις σύγχρονες εξελίξεις που αφορούν την προστασία 

του περιβάλλοντος και την κλιματική αλ-
λαγή που αγγίζει τη χώρα μας επικίνδυνα.  

Το 2022 ξεκινά με μια έμπρακτη εκδήλω-
ση αυτής της πολιτικής. Ένα πολύ γενναίο 
πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης υφιστά-
μενων και νέων βιοκαλλιεργητών έρχεται 

να δώσει ένα επιπλέον κίνητρο για τους Έλληνες 
αγρότες να γίνουν μέλη αυτής της νέας πραγματι-
κότητας για τη γεωργία. Η Βιολογική Γεωργία θα 
είναι ο πρωταγωνιστής αυτής της δεκαετίας και η 
Ελλάδα δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία να ανέ-
βει σε αυτό τρένο που οδηγεί στο μέλλον. Με σύμ-
μαχο την καινοτομική διάθεση των νέων αγροτών, 
την αυξανόμενη  ζήτηση από τη διεθνή αγορά, την 
αξιόπιστη πιστοποίηση και εποπτεία από τις αρμό-
διες αρχές, η ελληνική βιολογική γεωργία μπορεί 
και θα εξελιχθεί ακόμη περισσότερο κατακτώντας 
νέους στόχους και αγορές. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ COSMOCERT Α.Ε.

Η COSMOCERT Α.Ε. είναι διαπιστευμένος φορέ-
ας πιστοποίησης που δραστηριοποιείται σε όλη την 
Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, ελέγχοντας και πιστοποι-

ώντας περισσότερους από 4500 βιοκαλλιεργητές.

ΟΕ&Π 
Εντάσσονται όσα 
αγροτεμάχια δεν 

συμπεριλαμβάνονται 
σε ενεργή σύμβαση με 

Οργανισμό Ελέγχου και 
Πιστοποίησης μέχρι και 

την 31/12/2020
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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

2η ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ  |   
ΚΑΛΛΙΈΡΓΈΙΈΣ

ΕΛΑΙΌΚΌΜΙΑ

ΣΤΑΦΙΔΑ

ΣΤΑΦΎΛΙΑ ΌΙΝΌΠΌΙΗΣΙΜΑ

ΜΗΛΌΕΙΔΗ

ΕΣΠΕΡΙΔΌΕΙΔΗ

ΑΡΏΜΑΤΙΚΑ – 
ΦΑΡΜΑΚΕΎΤΙΚΑ ΦΎΤΑ

ΑΚΤΙΝΙΔΙΌ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΎΛΙΑ, 
ΠΎΡΗΝΌΚΑΡΠΑ, ΡΌΔΙΑ,
ΣΎΚΙΑ, ΜΙΚΡΌΚΑΡΠΕΣ/

ΔΑΣΌΎΣ, ΑΒΌΚΑΝΤΌ, 
ΑΚΡΌΔΡΎΑ

ΚΗΠΕΎΤΙΚΑ

3η ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ  |   
ΈΚΤΡΟΦΉ

ΑΙΓΌΠΡΌΒΑΤΑ

ΒΌΌΕΙΔΗ ΜΕ 
ΚΡΕΑΤΌΠΑΡΑΓΏΓΙΚΗ/
ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΕΎΘΎΝΣΗ

ΒΌΌΕΙΔΗ ΜΕ 
ΓΑΛΑΚΤΌΠΑΡΑΓΏΓΙΚΗ 

ΚΑΤΕΎΘΎΝΣΗ

4η ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ  |   
ΜΈΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

ΜΕΛΙΣΣΌΚΌΜΙΑ

ΥΠΌΜΈΤΡΌ 11.1 
ΝΈΟΙ ΒΙΌΚΑΛΛΙΈΡΓΗΤΈΣ

ΥΠΌΜΈΤΡΌ 11.2 
ΠΑΛΙΟΙ ΒΙΌΚΑΛΛΙΈΡΓΗΤΈΣ

(ΈΥΡΏ /ΣΤΡΜ.)

60,0 60,0

56.3 54.4

12.2 12,0

58.5 57.4

43,0 49.1

45.6 49.1

49.6 51.6

52.9 49.3

67.9 50.5

71.9 63.6

84.5 65.7

64.4 53.2

34.5 33.4

60,0 60,0

90,0 87,0

90,0 90,0

60,0 60,0

ΥΠΌΜΈΤΡΌ 11.1 
ΝΈΟΙ ΣΤΗ ΒΙΌΛΌΓΙΚΗ ΚΤΗΝΌΤΡΌΦΙΑ

ΥΠΌΜΈΤΡΌ 11.2 
ΠΑΛΙΟΙ ΣΤΗ ΒΙΌΛΌΓΙΚΗ ΚΤΗΝΌΤΡΌΦΙΑ

€/HA/ΈΤΌΣ ΓΙΑ 1 ΜΖΚ

211 247

267 280

333 347

ΠΟΣΟ / ΚΥΨΈΛΉ

26,39

H βιολογική γεωργία θα είναι  
ο πρωταγωνιστής της νέας 10ετίας
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Το Μέτρο 11 ήρθε για πρώτη φορά το 
2017 για να ταράξει τα λιμνάζοντα νε-
ρά των προγραμμάτων Βιολογικής Γε-
ωργίας. Εντάσσεται στην πολιτική “πρα-
σινίσματος” της αγροτικής παραγωγής 
που για πολλά χρόνια προωθεί η Ευρω-
παϊκή Ένωση.

Άνοιξε για πρώτη φορά το 2017 για ό-
λες τις Δράσεις (11.1 & 11.2). Το μόνο 

κριτήριο επιλεξιμότητας ό-
μως, ήταν τα τεμάχια να βρί-
σκονται σε περιοχές Natura. 
Το δεδομένο αυτό, σε συν-
δυασμό με τον πολύ αυξη-
μένο αριθμό αιτήσεων, ο-
δήγησε για τη μεν Κτηνο-
τροφία στην ακύρωση του 
Προγράμματος, ενώ για τη 
Φυτική Παραγωγή που τελι-
κά προχώρησε, στην απόρ-
ριψη πολλών αιτήσεων, με 
αποτέλεσμα να μείνουν ε-
κτός προγράμματος κατη-
γορίες παραγωγών που δεν 
θα έπρεπε, όπως πχ παλιοί 

Βιοκαλλιεργητές, οι οποίοι διαμαρτυρή-
θηκαν εντόνως και όχι άδικα.

Στη συνέχεια όμως, και αφού τροπο-
ποιήθηκαν και εμπλουτίστηκαν τα κριτή-
ρια επιλεξιμότητας, άνοιξε το 2018 πρό-
γραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας 
(Μέτρο 11.2). Τα αποτελέσματα δικαίω-
σαν τους αιτούντες και όσους είχαν δυ-
σαρεστηθεί από την Πρόκληση του έτους 
2017. Στη ίδια λογική κινήθηκε και το 
πρόγραμμα του 2019 για τη Φυτική Πα-
ραγωγή (11.1), εντάσσοντας μεγάλο α-
ριθμό Αγροτών. 

Είναι δε ξακάθαρο, ότι το Μέτρο 11, 
μετά από πέντε πλέον έτη πληρωμής, 
πληρώνει στην ώρα του. Κάτι που δεν ί-
σχυε σε παλαιότερα προγράμματα Βιο-
λογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, γε-
γονός που δίνει προστιθέμενη αξία στο 
Πρόγραμμα αυτό. 

Η δυναμική του Μέτρου 11 αποδεικνύ-
εται, αν δει κανείς τα ποσοστά αύξησης 
των Βιοκαλλιεγούμενων εκτάσεων της 
χώρας μας την τριετία 2017-2019, σε 
σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και 
το 2020 που δεν άνοιξε το Πρόγραμμα. 

Από την άλλη, η δυναμική της Βιολο-
γικής Γεωργίας στη χώρα μας, ανεξάρ-
τητα από προγράμματα, αποδεικνύεται 

από το γεγονός, ότι παρότι δεν δημοσι-
εύθηκε κανένα πρόγραμμα επιδότησης 
Βιολογικών Προϊόντων κατά το 2020, τα 
ποσοστά Βιοκαλιεργούμενων εκτάσεων 
διατήρησαν την ανοδική τους πορεία.

Σήμερα έχουμε ως νέο δεδομένο τη 
Νέα ΚΑΠ και την Πράσινη Συμφωνία της 
ΕΕ. Στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνί-
ας, έχουν τεθεί από την ΕΕ πολύ φιλό-
δοξοι στόχοι για κράτη μέλη της, όπως 
η μείωση χρήσης λιπασμάτων και φυτο-
προσταστευτικών, αλλά και ο ξεκάθαρος 
στόχος της αύξησης των Βιοκαλλιεργού-
μενων εκτάσεων της Ευρώπης στο 25% 
των συνολικά καλλιεργούμενων εκτά-
σεών της έως το 2030. 

Αν αναλογιστεί κανείς ότι η χώρα μας, 
μετά και τα Προγράμματα 2017-2019 βρί-
σκεται στις υψηλότερες θέσεις της Ευ-
ρώπης με το 9% περίπου των εκτάσεών 

της να καλλιεργούνται Βιολογικά, μπο-
ρεί εύκολα να αντιληφθεί τί θα συμβεί 
κατά την επόμενη οκταετία, προκειμέ-
νου η χώρα μας να φτάσει τον Ευρωπα-
ϊκό στόχο του 25%. 

Το επόμενο διάστημα και πριν την ε-
φαρμογή της νέας ΚΑΠ, αναμένεται να 
δημοσιευθεί νέα Πρόσκληση για το Μέ-
τρο 11, για τέσσερις διαφορετικές Δρά-
σεις, τόσο για τη Μετατροπή όσο και για 
τη Διατήρηση. 

Το νέο πρόγραμμα έρχεται να δικαιώ-
σει τις αδικίες του παρελθόντος ως προς 
τις επιλέξιμες καλλιέργειες, βάζοντας πχ 
εσπεροιδοειδή, μηλοειδή, που ήταν για 
χρόνια εκτός προγραμμάτων και βάζο-
ντας και  για πρώτη φορά σε Πρόγραμ-
μα τη Βιολογική Μελισσοκομία. Επίσης 
διευρύνεται η 1η κλίμακα του βαθμολο-
γούμενού κριτηρίου της ηλικίας στη Με-

τατροπή, από τα 31 στα 41 έτη. Εξέλιξη 
ιδιαιτέρως θετική. 

Το στοίχημα της νέας εποχής του Μέ-
τρου 11, είναι να συγκεραστεί ο Ευρω-
παϊκός στόχος του 25% με το πάγιο αί-
τημα όλων των εμπλεκόμενων στο χώ-
ρο της Βιολογικής Γεωργίας, που είναι 
να επιδοτηθεί η παραγωγή προϊόντων 
που βγαίνουν στο ράφι. 

Με την ένταξη τέτοιων καλλιεργειών 
στο Μέτρο 11, θα μπορέσουν αφενός να 
ενισχυθούν οι επί χρόνια Βιοκαλλιερ-
γητές που δεν επιδοτήθηκαν ποτέ, αλ-
λά και να μπουν καινούριοι, δημιουρ-
γώντας ανταγωνιστικές ποσότητες βιο-
λογικών Προϊόντων στα ράφια τόσο τα 
εγχώρια, όσο και στα εκτός Ελλάδας. 

Ο στόχος του 25% δεν θα πρέπει να 
είναι ο αυτοσκοπός του Μέτρου 11, που 
στην αγωνία του να τον φτάσει, να πέ-
σει σε λάθη του παρελθόντος, αφήνο-
ντας αφενός εκτός προγραμμάτων πο-
λύ δυναμικές βιολογικές καλλιέργειες 
και εκτροφές και αφετέρου δίνοντας υ-
πέρογκα ποσά σε παραγωγούς, αφήνο-
ντας ταυτόχρονα έξω άλλους, που δεν 
το άξιζαν. 

 

* ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ IRIS
ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Το νέο Μέτρο 11 για τη Βιολογική Γεωργία

Διορθώσεις αδικιών
Το νέο πρόγραμμα έρχεται να 

δικαιώσει τις αδικίες του παρελ-
θόντος ως προς τις επιλέξιμες 

καλλιέργειες, βάζοντας π.χ 
εσπεριδοειδή, μηλοειδή και τη 

μελισσοκομία

TΗΣ   ΜΑΡΙΑΣ Γ. 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ*

Το στοίχημα της νέας 
εποχής του Μέτρου 11,   

είναι να συγκεραστεί 
ο ευρωπαϊκός στόχος 

του 25% των βιολογικά 
καλλιεργούμενων 

εκτάσεων  
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Πρόκριμα σε καλλιεργητές ζωοτροφών 
και νέους στη βιολογική κτηνοτροφία   
Μόνο κριτήριο η ηλικία του υποψήφιου για την πρόσκληση που αφορά τη μελισσοκομία

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Για τους κτηνοτρόφους και τους 
μελισσοκόμους θα είναι διαθέσι-
μη η Δράση 11.1.2. «Ενισχύσεις 
για τη μετατροπή σε βιολογικές 
πρακτικές και μεθόδους παρα-
γωγής στην κτηνοτροφία».  Προ-
κειμένου να ενταχθούν στη Δρά-
ση 11.2.2 του Μέτρου 11, οι αι-
τούμενοι προς ένταξη βοσκότο-
ποι και ζωικό κεφάλαιο, κατεχό-
μενες κυψέλες και παραφυάδες, 
κατά περίπτωση, πρέπει να πλη-
ρούν τα παρακάτω κριτήρια επι-
λεξιμότητας:

1. Να είναι δηλωμένα στην Ε-
ΑΕ του ενδιαφερόμενου κατά το 
έτος 2021.

2. Να κατέχονται νόμιμα κα-
τά την ένταξη, και για κάθε έτος, 
καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης.

3. Να περιλαμβάνονται μέχρι 
και την 31/12/2020 σε ενεργή 
σύμβαση με ΟΕ&Π, και συνεπώς:

α) βρίσκονται σε στάδιο βιολο-
γικής παραγωγής, ή

β) βρίσκονται σε στάδιο μετατρο-
πής από τη συμβατική στη βιολογι-
κή γεωργία κατά την 31/12/2020, 

δεδομένου ότι στη φάση μετατρο-
πής εφαρμόζονται ήδη οι διατά-
ξεις του Καν.(ΕΚ) 834/2007 περί 
βιολογικού τρόπου παραγωγής, ή

γ) βρίσκονται σε στάδιο υπο-
βιβασμού κατά την 31/12/2020.

4. Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι 
τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και 
τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μη-
νών, τα οποία έχουν σημανθεί 
σύμφωνα με την ισχύουσα ενω-
σιακή και εθνική νομοθεσία. Ε-
πίσης σε κάθε αίτηση είναι επι-
λέξιμα για ενίσχυση τουλάχιστον 
πέντε κατεχόμενες κυψέλες και 
παραφυάδες .

Κριτήρια μοριοδότησης:
1. Γεωργοί νεαρής ηλικίας: Η 

ηλικία του υποψηφίου κατά την 
ημερομηνία αναφοράς που ορί-
ζεται στην πρόσκληση.

Από 18 έως και 40 ετών: 60 
μόρια.

Από 41 έως και 50 ετών η μο-
ριοδότηση βαίνει μειούμενη κα-
τά 1,2 μόρια για κάθε ένα έτος ξε-
κινώντας από το 58,8.

Από 51 ετών έως και 55 η μο-
ριοδότηση βαίνει μειούμενη κα-
τά 1,8 μόρια για κάθε έτος ξεκι-

νώντας από το 46,2.
Από 56 ετών έως και 65 η μο-

ριοδότηση βαίνει μειούμενη κα-
τά 3,6 μόρια για κάθε έτος ξεκι-
νώντας από το 35,4.

Ανω των 65 ετών: 0 βαθμοί
2. Βιολογική παραγωγή ζωο-

τροφών. Έκταση η οποία καλλι-
έργειται με βιολογικές ζωοτρο-
φές: 1 βαθμός για κάθε 0,1 ε-
κτάριο (1 στρέμμα) έκτασης που 
είναι ενταγμένη σε σύστημα ε-

λέγχου για βιολογική παραγω-
γή και η οποία καλλιεργείται με 
ζωοτροφές. Για έκταση μεγαλύτε-
ρη των 40 στρεμμάτων ο υποψή-
φιος λαμβάνει 40 μόρια.

Για τους υποψήφιους των με-
λισσοκομικών εκμεταλλεύσεων 
οι οποίοι πληρούν καταρχήν τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλ-
λευσης, το κριτήριο επιλογής εκ-
μετάλλευσης για τη Δράση 11.1.2 
είναι : «Γεωργοί νεαρής ηλικίας».

Σύστημα ελέγχου
Για έκταση που καλλι-
έργειται με βιολογικές 
ζωοτροφές 1 βαθμός 
για κάθε 1 στρέμμα 

έκτασης ενταγμένης  
σε σύστημα ελέγχου

Η Δράση 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη δια-
τήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθό-
δων παραγωγής στην κτηνοτροφία» α-
φορά όσους έχουν εντάξει βοσκοτόπους 
ή εκτροφές, ή κατεχόμενες κυψέλες και 
παραφυάδες σε σύμβαση με Οργανισμό 
Πιστοποίησης και Ελέγχου, η οποία έχει 
συναφθεί μέχρι και την 31/12/2020.

Προκειμένου να ενταχθούν στη Δρά-
ση 11.1.2 του Μέτρου 11, οι αιτούμενοι 
προς ένταξη βοσκότοποι και ζωικό κε-
φάλαιο, κατεχόμενες κυψέλες και πα-
ραφυάδες, , κατά περίπτωση, πρέπει να 
πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλε-
ξιμότητας:

1. Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του εν-
διαφερόμενου κατά το έτος 2021.

2. Να κατέχονται νόμιμα κατά την έ-
νταξη, και για κάθε έτος, καθ’ όλη την 
περίοδο δέσμευσης.

3. Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βο-
οειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρό-

βατα άνω των 12 μηνών, τα οποία έχουν 
σημανθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ε-
νωσιακή και εθνική νομοθεσία. Επίσης 
σε κάθε αίτηση είναι επιλέξιμα για ενί-
σχυση τουλάχιστον πέντε κατεχόμενες 
κυψέλες και παραφυάδες .

4. Αποκλείονται από την ένταξη αγρο-
τεμάχια τα οποία:

α) είναι ενταγμένα στο μέτρο της δά-
σωσης γεωργικών γαιών,

β) είναι ενταγμένα σε άλλες μη συμ-
βατές, σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλ-
λευσης- αγροτεμαχίου, δράσεις των μέ-
τρων 10, 11 και 14.

γ) είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της 
δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό 
συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην 
ΕΑΕ του 2021 του υποψηφίου.

Κριτήρια μοριοδότησης
1. Χρονική διάρκεια προηγούμενης ε-

φαρμογής βιολογικού συστήματος: Συ-

μπληρωμένα έτη εφαρμογής του συστή-
ματος της βιολογικής γεωργίας, κατά το 
χρονικό διάστημα των άμεσων προηγού-
μενων 5 ετών από την ημερομηνία αίτη-
σης του δικαιούχου στο Μέτρο. Το ανώ-
τατο όριο μοριοδότησης είναι τα 5 έτη: 6 
μόρια/έτος εφαρμογής της βιολογικής 
κτηνοτροφίας

2. Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών. 
Έκταση η οποία καλλιέργειται με βιο-
λογικές ζωοτροφές: 1 βαθμός για κάθε 
0,1 εκτάριο (1 στρέμμα) έκτασης που εί-
ναι ενταγμένη σε σύστημα ελέγχου για 
βιολογική παραγωγή και η οποία καλ-
λιεργείται με ζωοτροφές. Για έκταση με-
γαλύτερη των 40 στρεμμάτων ο υποψή-
φιος λαμβάνει 40 μόρια.

3. Επαγγελματίας αγρότης (30% βαρύ-
τητα): Εγγραφή του υποψηφίου στο ΜΑ-
ΑΕ ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, 
μέχρι την ημερομηνία αναφοράς που ο-
ρίζεται στην πρόσκληση: 30 μόρια.

Κτηνοτρόφοι και κάτοχοι κυψελών που έχουν
κλείσει 5ετία με ενεργή βιολογική σύμβαση


