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Θέλει στρέμματα η ένταξη
στο νέο Μέτρο Βιολογικών
Πρόκριμα ένταξης σε κατόχους εκτάσεων άνω των 100 στρεμμάτων και νέους αγρότες
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τους πίνακες με τα κριτήρια μοριοδότησης
για το επερχόμενο πρόγραμμα της Βιολογικής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας ύψους 490 εκατ. ευρώ που θα εκδωθεί εντός του Δεκεμβρίου, δημοσίευσαν οι διαχειριστικές αρχές. Συνολικά οι προκηρύξεις στα πλαίσια
του Μέτρου 11 θα είναι τέσσερις. Δύο για τη
φυτική παραγωγή ( μία για αροτραίες καλλιέργειες, 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 χωρίζονται ανά δράση. Στη φυτική παραγωγή θα
περιλαμβάνονται δύο δράσεις. Η Δράση

11.1.1 για αγροτεμάχια που δεν περιλαμβάνονται σε σύμβαση με Οργανισμό Πιστοποίησης. Εδώ απόλυτη προτεραιότητα θα έχουν νέοι αγρότες έως 40 ετών, οι έχοντες
αγροτεμάχια άνω των 100 στρμ. σε ορεινές
περιοχές ή περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα και όσοι βάζουν το σύνολο της εκμετάλλευσή τους στη δράση. Η Δράση 11.1.2
αφορά όσα αγροτεμάχια περιλαμβάνονται σε
ενεργή σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων η οποία έχει
συναφθεί μέχρι και την 31/12/2020. Σε αυτήν
την περίπτωση προκρίνονται οι αιτήσεις κατ’ επάγγελμα αγροτών που είναι μέλη συλλογικών
οργανώσεων και όσων δραστηριοποιούνται στη
βιολογική παραγωγή για μία 5ετία και πάνω.
Στη ζωική παραγωγή και στη μελισσοκομία 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 μελισσοκόμους ρόλο παίζει μόνο η ηλικία όσον αφορά
τα κριτήρια προτεραιότητας. Για τους κτηνοτρόφους λαμβάνεται υπόψη και η καλλιέργεια ζωοτροφών (άνω των 40 στρεμμάτων
τα περισσότερα μόρια.
Η Δράση 11.2.2 αφορά βοσκοτόπους ή εκτροφές, ή κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδεςπεριλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση
με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων η οποία έχει συναφθεί μέχρι και την 31/12/2020. Σε αυτήν την περίπτωση προκρίνονται οι αιτήσεις κατ’ επάγγελμα και
όσων δραστηριοποιούνται στη βιολογική παραγωγή για μία 5ετία και πάνω.

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 μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία» αφορά τη φυτική παραγωγή και σε αυτήν μπορούν να εντάξουν οι ενεργοί αγρότες όσα αγροτεμάχια δήλωσαν στο ΟΣΔΕ του 2021 και δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) μέχρι και την 31/12/2020.
Οι δεσμεύσεις διαρκούν για τρία έτη.

Κριτήρια μοριοδότησης
1. Γεωργοί νεαρής ηλικίας: Η ηλικία του υποψηφίου κατά την ημερομηνία αναφοράς που ορίζεται στην πρόσκληση. 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 ξεκινώντας από το 24.
Οι άνω των 65 ετών δεν παίρνουν κανένα μόριο.
2. Εντασσόμενη έκταση:
2.1 Το μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης του υποψηφίου 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 μεγαλύτερη από 10 εκτάρια (100 στρμ.) ο μέγιστος αριθμός μορίων που λαμβάνει ο υποψήφιος είναι 11 μόρια.
2.2 Το μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης του υ-

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.

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 εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Αν η
εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι μεγαλύτερη από 10 εκτάρια (100 στρμ.) ο μέγιστος αριθμός μορίων που λαμβάνει ο υποψήφιος είναι 11 μόρια.
2.3 Το μέγεθος της υπό ένταξης έκτασης του
υποψηφίου που έχει δηλωθεί για την παραγωγή ζωοτροφών στην ΕΑΕ αναφοράς και ο υποψήφιος είναι δικαιούχος στο Μέτρο 11 (βιολογική κτηνοτροφία). Για τις προσκλήσεις στις οποίες
δεν περιλαμβάνονται 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: 11
Χ (αριθμός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι μεγαλύτερη από 10 εκτάρια (100 στρμ.) ο μέγιστος αριθμός μορίων που λαμβάνει ο υποψήφιος 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/συνολική έκταση της εκμετάλλευσης που ο υποψήφιος
μπορεί να εντάξει στην αίτηση της πρόσκλησης.
3. Το μέγεθος της αιτούμενης προς ένταξη έκτασης που βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή (Natura, θεσμοθετημένες περιοχές εθνικών
πάρων), ή περιοχή υψηλής φυσικής αξίας. Αν η
εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10 εκτάρια, τα μόρια υπολογίζονται ως εξής: 5 Χ (αριθμός εκταρίων της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι
μεγαλύτερη από 10 εκτάρια (100 στρμ.) ο μέγιστος αριθμός μορίων που λαμβάνει ο υποψήφιος είναι 5 μόρια.

1η ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ |
ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΕΣ

ΟΕ&Π

ΥΠΟΜΈΤΡΟ 11.1
ΝΈΟΙ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΈΣ

ΥΠΟΜΈΤΡΟ 11.2
ΠΑΛΙΟΊ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΈΣ

(ΕΥΡΏ /ΣΤΡΜ.)

ΑΡΑΒΌΣΙΤΟΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΌΣ

60,0

60,0

ΑΡΑΒΌΣΙΤΟΣ ΕΔΏΔΙΜΟΣ

56.3

54.4

ΧΕΙΜΕΡΙΝΆ ΣΙΤΗΡΆ

12.2

12,0

ΜΗΔΙΚΉ, ΤΡΙΦΎΛΛΙ

58.5

57.4

ΆΛΛΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΆ
ΨΥΧΑΝΘΉ

43,0

49.1

ΌΣΠΡΙΑ

45.6

49.1

ΒΑΜΒΆΚΙ

49.6

51.6

ΛΙΝΆΡΙ, ΕΛΑΙΟΚΡΆΜΒΗ,
ΗΛΊΑΝΘΟΣ, ΣΌΡΓΟ ΚΑΙ
ΆΛΛΕΣ ΑΡΟΤΡΑΊΕΣ
ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΕΣ

52.9

49.3

ΕΛΑΙΟΚΟΜΊΑ

67.9

50.5

ΣΤΑΦΊΔΑ

71.9

63.6

ΣΤΑΦΎΛΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΉΣΙΜΑ

84.5

65.7

ΜΗΛΟΕΙΔΉ

64.4

53.2

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΉ

34.5

33.4

ΑΡΩΜΑΤΙΚΆ –
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΆ ΦΥΤΆ

60,0

60,0

ΑΚΤΙΝΊΔΙΟ

90,0

87,0

ΕΠΙΤΡΑΠΈΖΙΑ ΣΤΑΦΎΛΙΑ,
ΠΥΡΗΝΌΚΑΡΠΑ, ΡΟΔΙΆ,
ΣΥΚΙΆ, ΜΙΚΡΌΚΑΡΠΕΣ/
ΔΆΣΟΥΣ, ΑΒΟΚΆΝΤΟ,
ΑΚΡΌΔΡΥΑ

90,0

90,0

ΚΗΠΕΥΤΙΚΆ

60,0

60,0

2η ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ |
ΚΑΛΛΙΈΡΓΕΙΕΣ

3η ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ |
ΕΚΤΡΟΦΉ

ΥΠΟΜΈΤΡΟ 11.1
ΝΈΟΙ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΊΑ

ΥΠΟΜΈΤΡΟ 11.2
ΠΑΛΙΟΊ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΊΑ

€/HA/ΈΤΟΣ ΓΙΑ 1 ΜΖΚ

211

247

ΒΟΟΕΙΔΉ ΜΕ
ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΉ/
ΜΙΚΤΉ ΚΑΤΕΎΘΥΝΣΗ

267

280

ΒΟΟΕΙΔΉ ΜΕ
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΉ
ΚΑΤΕΎΘΥΝΣΗ

333

347

ΑΙΓΟΠΡΌΒΑΤΑ

Εντάσσονται όσα
αγροτεμάχια δεν
συμπεριλαμβάνονται
σε ενεργή σύμβαση με
Οργανισμό Ελέγχου και
Πιστοποίησης μέχρι και
την 31/12/2020

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
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4η ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ |
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΊΑ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΊΑ

ΠΟΣΌ / ΚΥΨΈΛΗ
26,39
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Έξτρα πόντοι για μέλη
συλλογικών σχημάτων
Στο πλαίσιο της δράσης 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη
διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία» εντάσσονται τα αγροτεμάχια 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 εφαρμογής βιολογικού συστήματος. Συμπληρωμένα έτη
εφαρμογής του συστήματος της βιολογικής γεωργίας, κατά το χρονικό διάστημα των αμέσως προηγούμενων 5 ετών από την ημερομηνία αναφοράς
που ορίζεται στην πρόσκληση: 6 μόρια/έτος εφαρμογής της βιολογικής γεωργίας
2. Εντασσόμενη έκταση:
2.1 Το μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης του υποψηφίου 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 εκταρίων 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 υποψηφίου 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: 10 x (αριθμός εκταρίων της
εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Αν η έκταση είναι μεγαλύτερη από 100 στρέμματα ο μέγιστος αριθμός μορίων που λαμβάνει ο υποψήφιος είναι 10.
2.3 Το μέγεθος της υπό ένταξης έκτασης του υποψηφίου που έχει δηλωθεί για την παραγωγή ζω-

οτροφών στην ΕΑΕ αναφοράς και ο υποψήφιος είναι δικαιούχος στο Μέτρο 11 (βιολογική κτηνοτροφία). Για τις προσκλήσεις στις οποίες δεν περιλαμβάνονται 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 (εκτάρια 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 έκταση (εξαιρουμένων των βοσκοτόπων): 20 x (υπό
ένταξη έκταση της εκμετάλλευσης/συνολική έκταση της εκμετάλλευσης που ο υποψήφιος μπορεί να
εντάξει στην αίτηση της πρόσκλησης.
3. Επαγγελματίας αγρότης:
3.1 Εγγραφή του υποψηφίου στο ΜΑΑΕ και ταυτόχρονα μέλος ενήμερου Συνεταιρισμού, ή Οργάνωσης Παραγωγών, ή Ομάδας Παραγωγών μέχρι
την ημερομηνία αναφοράς που ορίζεται στην πρόσκληση: 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 περιοχή υψηλής φυσικής αξίας. Αν η εν λόγω υπό ένταξη έκταση είναι έως και 10 εκτάρια, τα μόρια υπολογίζονται ως εξής: 5 x (εκτάρια της εν λόγω υπό ένταξη έκτασης/10). Αν η εν λόγω υπό ένταξη
έκταση είναι μεγαλύτερη από 100 στρέμματα ο μέγιστος αριθμός μορίων είναι 5 μόρια.

H βιολογική γεωργία θα είναι
ο πρωταγωνιστής της νέας 10ετίας
Η Βιολογική Γεωργία στην Ελλάδα διανύει την τρίτη δεκαετία επίσημης εφαρμογής της στην Ελλάδα. Το αυθόρμητο
ξεκίνημα από λιγοστούς οραματιστές του
χώρου εξελίχθηκε πολύ γρήγορα, ξεπερνώντας αρκετές από τις «παιδικές ασθένειες» αλλά και εμπόδια που βρέθηκαν μπροστά
της. Σήμερα στην Ελλάδα, πάνω από 30.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν επιλέξει το βιολογικό τρόπο παραγωγής στις εκμεταλλεύσεις τους.
Τα ελληνικά βιολογικά προϊόντα ταξιδεύουν σε
όλον τον πλανήτη, ως η πιο premium κατηγορία της Ελληνικής Διατροφής.
Η επόμενη δεκαετία είναι μια περίοδος σημαντικών προκλήσεων για τα βιολογικά προϊόντα. Ήδη
έχει τεθεί ως ευρωπαϊκός στόχος το 25% των καλλιεργούμενων εκτάσεων της Ε.Ε. να έχουν στραφεί
στη βιολογική παραγωγή έως το 2030. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει ότι θα τριπλασιαστούν τα σημερινά μεγέθη στην καλλιέργεια/εκτροφή και παραγωγή. Αυτή η στροφή πέραν από την επιδίωξη
για αύξηση του εισοδήματος του ευρωπαίου αγρότη και ικανοποίησης της καταναλωτικής τάσης για
βιολογικά προϊόντα, υπαγορεύεται έντονα και από
τις σύγχρονες εξελίξεις που αφορούν την προστασία

του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή που αγγίζει τη χώρα μας επικίνδυνα.
Το 2022 ξεκινά με μια έμπρακτη εκδήλωση αυτής της πολιτικής. Ένα πολύ γενναίο
πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης υφιστάμενων και νέων βιοκαλλιεργητών έρχεται
να δώσει ένα επιπλέον κίνητρο για τους Έλληνες
αγρότες να γίνουν μέλη αυτής της νέας πραγματικότητας για τη γεωργία. Η Βιολογική Γεωργία θα
είναι ο πρωταγωνιστής αυτής της δεκαετίας και η
Ελλάδα δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία να ανέβει σε αυτό τρένο που οδηγεί στο μέλλον. Με σύμμαχο την καινοτομική διάθεση των νέων αγροτών,
την αυξανόμενη ζήτηση από τη διεθνή αγορά, την
αξιόπιστη πιστοποίηση και εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές, η ελληνική βιολογική γεωργία μπορεί
και θα εξελιχθεί ακόμη περισσότερο κατακτώντας
νέους στόχους και αγορές.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΌΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΎΝΩΝ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ COSMOCERT Α.Ε.

Η COSMOCERT Α.Ε. είναι διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης που δραστηριοποιείται σε όλη την
Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, ελέγχοντας και πιστοποιώντας περισσότερους από 4500 βιοκαλλιεργητές.
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Το νέο Μέτρο 11 για τη Βιολογική Γεωργία
Το στοίχημα της νέας
εποχής του Μέτρου 11,
είναι να συγκεραστεί
ο ευρωπαϊκός στόχος
του 25% των βιολογικά
καλλιεργούμενων
εκτάσεων
Το Μέτρο 11 ήρθε για πρώτη φορά το
2017 για να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά των προγραμμάτων Βιολογικής Γεωργίας. Εντάσσεται στην πολιτική “πρασινίσματος” της αγροτικής παραγωγής
που για πολλά χρόνια προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άνοιξε για πρώτη φορά το 2017 για όλες τις Δράσεις (11.1 & 11.2). Το μόνο
κριτήριο επιλεξιμότητας όμως, ήταν τα τεμάχια να βρίσκονται σε περιοχές Natura.
Το δεδομένο αυτό, σε συνδυασμό με τον πολύ αυξημένο αριθμό αιτήσεων, οδήγησε για τη μεν Κτηνοτροφία στην ακύρωση του
Προγράμματος, ενώ για τη
Φυτική Παραγωγή που τελικά προχώρησε, στην απόρριψη πολλών αιτήσεων, με
αποτέλεσμα να μείνουν εTΗΣ ΜΑΡΊΑΣ Γ.
κτός προγράμματος κατηΧΑΤΖΗΔΆΚΗ*
γορίες παραγωγών που δεν
θα έπρεπε, όπως πχ παλιοί
Βιοκαλλιεργητές, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν εντόνως και όχι άδικα.
Στη συνέχεια όμως, και αφού τροποποιήθηκαν και εμπλουτίστηκαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, άνοιξε το 2018 πρόγραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας
(Μέτρο 11.2). Τα αποτελέσματα δικαίωσαν τους αιτούντες και όσους είχαν δυσαρεστηθεί από την Πρόκληση του έτους
2017. Στη ίδια λογική κινήθηκε και το
πρόγραμμα του 2019 για τη Φυτική Παραγωγή (11.1), εντάσσοντας μεγάλο αριθμό Αγροτών.
Είναι δε ξακάθαρο, ότι το Μέτρο 11,
μετά από πέντε πλέον έτη πληρωμής,
πληρώνει στην ώρα του. Κάτι που δεν ίσχυε σε παλαιότερα προγράμματα Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, γεγονός που δίνει προστιθέμενη αξία στο
Πρόγραμμα αυτό.
Η δυναμική του Μέτρου 11 αποδεικνύεται, 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 Βιολογικής Γεωργίας στη χώρα μας, ανεξάρτητα από προγράμματα, αποδεικνύεται

από το γεγονός, ότι παρότι δεν δημοσιεύθηκε 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 Συμφωνίας, έχουν τεθεί από την ΕΕ πολύ φιλόδοξοι στόχοι για κράτη μέλη της, όπως
η μείωση χρήσης λιπασμάτων και φυτοπροσταστευτικών, αλλά και ο ξεκάθαρος
στόχος της αύξησης των Βιοκαλλιεργούμενων εκτάσεων της Ευρώπης στο 25%
των συνολικά καλλιεργούμενων εκτάσεών της έως το 2030.
Αν αναλογιστεί κανείς ότι η χώρα μας,
μετά και τα Προγράμματα 2017-2019 βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις της Ευρώπης με το 9% περίπου των εκτάσεών

της να καλλιεργούνται Βιολογικά, μπορεί εύκολα να αντιληφθεί τί θα συμβεί
κατά την επόμενη οκταετία, προκειμένου η χώρα μας να φτάσει τον Ευρωπαϊκό στόχο του 25%.
Το επόμενο διάστημα και πριν την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, αναμένεται να
δημοσιευθεί νέα Πρόσκληση για το Μέτρο 11, για τέσσερις διαφορετικές Δράσεις, τόσο για τη Μετατροπή όσο και για
τη Διατήρηση.
Το νέο πρόγραμμα έρχεται να δικαιώσει τις αδικίες του παρελθόντος ως προς
τις επιλέξιμες καλλιέργειες, βάζοντας πχ
εσπεροιδοειδή, μηλοειδή, που ήταν για
χρόνια εκτός προγραμμάτων και βάζοντας και για πρώτη φορά σε Πρόγραμμα τη Βιολογική Μελισσοκομία. Επίσης
διευρύνεται η 1η κλίμακα του βαθμολογούμενού κριτηρίου της ηλικίας στη Με-

Διορθώσεις αδικιών
Το νέο πρόγραμμα έρχεται να
δικαιώσει τις αδικίες του παρελθόντος ως προς τις επιλέξιμες
καλλιέργειες, βάζοντας π.χ
εσπεριδοειδή, μηλοειδή και τη
μελισσοκομία

τατροπή, από τα 31 στα 41 έτη. Εξέλιξη
ιδιαιτέρως θετική.
Το στοίχημα της νέας εποχής του Μέτρου 11, είναι να συγκεραστεί ο Ευρωπαϊκός στόχος του 25% με το πάγιο αίτημα όλων των εμπλεκόμενων στο χώρο 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 Βιοκαλλιεργητές που δεν επιδοτήθηκαν ποτέ, αλλά και να μπουν καινούριοι, δημιουργώντας ανταγωνιστικές ποσότητες βιολογικών 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 πέσει σε λάθη του παρελθόντος, αφήνοντας αφενός εκτός προγραμμάτων πολύ δυναμικές βιολογικές καλλιέργειες
και εκτροφές και αφετέρου δίνοντας υπέρογκα ποσά σε παραγωγούς, αφήνοντας ταυτόχρονα έξω άλλους, που δεν
το άξιζαν.

* ΓΕΝΙΚΉΣ ΔΙΕΥΘΎΝΤΡΙΑΣ IRIS
ΦΟΡΈΑ ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
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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 διαθέσιμη η Δράση 11.1.2. «Ενισχύσεις
για τη μετατροπή σε βιολογικές
πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία». Προκειμένου να ενταχθούν στη Δράση 11.2.2 του Μέτρου 11, οι αιτούμενοι προς ένταξη βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο, κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες,
κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:
1. Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου κατά το
έτος 2021.
2. Να κατέχονται νόμιμα κατά 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 βιολογικής παραγωγής, ή
β) βρίσκονται σε στάδιο μετατροπής από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία κατά την 31/12/2020,

δεδομένου ότι στη φάση μετατροπής εφαρμόζονται ήδη οι διατάξεις του Καν.(ΕΚ) 834/2007 περί
βιολογικού τρόπου παραγωγής, ή
γ) βρίσκονται σε στάδιο υποβιβασμού κατά την 31/12/2020.
4. Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι
τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και
τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών, τα οποία έχουν σημανθεί
σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Επίσης σε κάθε αίτηση είναι επιλέξιμα για ενίσχυση τουλάχιστον
πέντε κατεχόμενες κυψέλες και
παραφυάδες .

Κριτήρια μοριοδότησης:
1. Γεωργοί νεαρής ηλικίας: Η
ηλικία του υποψηφίου κατά την
ημερομηνία αναφοράς που ορίζεται στην πρόσκληση.
Από 18 έως και 40 ετών: 60
μόρια.
Από 41 έως και 50 ετών η μοριοδότηση βαίνει μειούμενη κατά 1,2 μόρια για κάθε ένα έτος ξεκινώντας από το 58,8.
Από 51 ετών έως και 55 η μοριοδότηση βαίνει μειούμενη κατά 1,8 μόρια για κάθε έτος ξεκι-

Σύστημα ελέγχου
Για έκταση που καλλιέργειται με βιολογικές
ζωοτροφές 1 βαθμός
για κάθε 1 στρέμμα
έκτασης ενταγμένης
σε σύστημα ελέγχου

νώντας από το 46,2.
Από 56 ετών έως και 65 η μοριοδότηση βαίνει μειούμενη κατά 3,6 μόρια για κάθε έτος ξεκινώντας από το 35,4.
Ανω των 65 ετών: 0 βαθμοί
2. Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών. Έκταση η οποία καλλιέργειται με βιολογικές ζωοτροφές: 1 βαθμός για κάθε 0,1 εκτάριο (1 στρέμμα) έκτασης που
είναι ενταγμένη σε σύστημα ε-

λέγχου για βιολογική παραγωγή και η οποία καλλιεργείται με
ζωοτροφές. Για έκταση μεγαλύτερη των 40 στρεμμάτων ο υποψήφιος λαμβάνει 40 μόρια.
Για τους υποψήφιους των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων
οι οποίοι πληρούν καταρχήν τα
κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης, το κριτήριο επιλογής εκμετάλλευσης για τη Δράση 11.1.2
είναι : «Γεωργοί νεαρής ηλικίας».

Κτηνοτρόφοι και κάτοχοι κυψελών που έχουν
κλείσει 5ετία με ενεργή βιολογική σύμβαση
Η Δράση 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία» αφορά 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 Δράση 11.1.2 του Μέτρου 11, οι αιτούμενοι
προς ένταξη βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο, κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες, , κατά περίπτωση, πρέπει να
πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:
1. Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου κατά το έτος 2021.
2. Να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη, και για κάθε έτος, καθ’ όλη την
περίοδο δέσμευσης.
3. Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρό-

βατα άνω των 12 μηνών, τα οποία έχουν
σημανθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Επίσης
σε κάθε αίτηση είναι επιλέξιμα για ενίσχυση τουλάχιστον πέντε κατεχόμενες
κυψέλες και παραφυάδες .
4. Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια τα οποία:
α) είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών,
β) είναι ενταγμένα σε άλλες μη συμβατές, σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης- αγροτεμαχίου, δράσεις των μέτρων 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 εφαρμογής βιολογικού συστήματος: Συ-

μπληρωμένα έτη εφαρμογής του συστήματος της βιολογικής γεωργίας, κατά το
χρονικό διάστημα των άμεσων προηγούμενων 5 ετών από την ημερομηνία αίτησης του δικαιούχου στο Μέτρο. Το ανώτατο όριο μοριοδότησης είναι τα 5 έτη: 6
μόρια/έτος εφαρμογής της βιολογικής
κτηνοτροφίας
2. Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών.
Έκταση η οποία καλλιέργειται με βιολογικές ζωοτροφές: 1 βαθμός για κάθε
0,1 εκτάριο (1 στρέμμα) έκτασης που είναι ενταγμένη σε σύστημα ελέγχου για
βιολογική παραγωγή και η οποία καλλιεργείται με ζωοτροφές. Για έκταση μεγαλύτερη των 40 στρεμμάτων ο υποψήφιος λαμβάνει 40 μόρια.
3. Επαγγελματίας αγρότης (30% βαρύτητα): Εγγραφή του υποψηφίου στο ΜΑΑΕ ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης,
μέχρι την ημερομηνία αναφοράς που ορίζεται στην πρόσκληση: 30 μόρια.

