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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

                                                            

Αθήνα, 9 Απριλίου 2021 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πάνω από 400 εκατ ευρώ το νέο Μέτρο για τις Βιολογικές Καλλιέργειες που 

εξήγγειλε ο Σπήλιος Λιβανός - Αγρόκτημα στη Ραφήνα επισκέφθηκε ο 

ΥΠΑΑΤ, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Γιάννη Οικονόμου και τον ΓΓ 

Κ. Μπαγινέτα  
 

Την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για την προδημοσίευση του Μέτρου 11 του ΠΑΑ 2014-

2020, που αφορά τις Βιολογικές Καλλιέργειες ανακοίνωσαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, κ. Σπήλιος Λιβανός και ο υφυπουργός, κ. Γιάννης Οικονόμου κατά την 

επίσκεψή τους σε αγρόκτημα με βιολογικές καλλιέργειες οπωροκηπευτικών στη Ραφήνα. 

 

Το μέγεθος της δημόσιας δαπάνης εκτιμάται ότι θα κινηθεί πάνω από τα 400 εκατ. ευρώ, ενώ 

για πρώτη φορά στις Βιολογικές Καλλιέργειες υπάρχει η πρόθεση να ενταχθούν και τα 

μελισσοσμήνη. Παράλληλα, αναμένεται να επωφεληθεί μεγάλος αριθμός βιοκαλλιεργητών, 

καθώς όσον αφορά τη φυτική παραγωγή εντάσσεται σειρά νέων καλλιεργειών. 

 

Σήμερα, το πρωί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Λιβανός, συνοδευόμενος 

από τον αρμόδιο υφυπουργό κ.  Γιάννη Οικονόμου  και τον ΓΓ Διαχείρισης Κοινοτικών 

Πόρων κ. Κ. Μπαγινέτα, επισκέφθηκαν κτήμα βιοκαλλιεργειών στην περιοχή της Δροσιάς 

Αττικής, όπου και συζήτησαν με αγρότες αναφορικά με τις προοπτικές του κλάδου, αλλά και 

γενικότερα του πρωτογενούς τομέα της χώρας 

 

Παρουσιάζοντας το Μέτρο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος 

Λιβανός, δήλωσε:  
«Είναι εξαιρετικά σημαντικό το νέο Μέτρο γιατί αποδεικνύει στην πράξη την επιλογή μας να 

στηρίξουμε τα βιολογικά προϊόντα και τους βιοκαλλιεργητές.  Από εκεί που εδίδοντο περίπου 85 

εκατ. € το χρόνο για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων στον τόπο μας, τώρα δίνουμε 200 

εκατ. €. Επίσης διευρύνουμε το πεδίο των προϊόντων που εντάσσουμε στο πρόγραμμα, βάζοντας 

μέσα οπωροκηπευτικά, τις δενδρώδεις καλλιέργειες – που δεν περιλαμβάνοντο στο προηγούμενο 

Μέτρο- και εντάσσουμε τα μελίσσια,  που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Στόχος μας είναι να 

ενισχύσουμε τα προϊόντα που έχουν προστιθέμενη αξία, που μπορούν να εξαχθούν στο 

εξωτερικό, να φέρουν εισόδημα στους παραγωγούς και στη χώρα και ταυτόχρονα να γίνουν οι 

καλύτεροι πρεσβευτές της Ελλάδας στα πέρατα της γης. Πιστεύω πολύ στα βιολογικά προϊόντα. 

Είναι το μέλλον για την πατρίδα μας και την ελληνική παραγωγή και ο πυλώνας ανάπτυξης της 

«Ελληνικής Διατροφής» που εκτιμώ ότι θα αλλάξει όλο τον αγροδιατροφικό τομέα μέσα στα 

επόμενα χρόνια». 
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Ο Υπφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιάννης Οικονόμου δήλωσε: 
«Βασική μας στόχευση είναι να δημιουργήσουμε στέρεα θεμέλια για τη βιοκαλλιέργεια στη χώρα 

μας και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε με κάθε δυνατό μέσο τους παραγωγούς, που στρέφονται στα 

βιολογικά προϊόντα. Διευρύνοντας τις επιλέξιμες καλλιέργειας δίνουμε τη δυνατότητα και σε 

νέους βιοκαλλιεργητές να αυξήσουν την προστιθέμενη αξία των προϊόντων τους και κατ’ 

επέκταση και του εισοδήματος τους. Τα βιολογικά προϊόντα είναι μία παγκόσμια τάση και μέσω 

της ενίσχυσης κάνουμε ακόμα ένα βήμα, ώστε ο πρωτογενής τομέας να γίνει βιώσιμος, 

ανταγωνιστικός και εξωστρεφής». 

 

Ο ΓΓ Κοινοτικών Πόρων κ. Κ. Μπαγινέτας δήλωσε:  
«Διευρύνονται οι επιλέξιμες καλλιέργειες και προστίθενται στο Μέτρο και οι δενδρώδεις και τα 

κηπευτικά. Ενώ όσον αφορά στη ζωική παραγωγή προστίθεται η μελισσοκομία. Δικαιούχοι του 

Μέτρου θα είναι περίπου 85.000 βιοκαλλιεργητές και ο προϋπολογισμός του 400 εκατ. Η 

προκήρυξη του Μέτρου αναμένεται να γίνει εντός του καλοκαιριού» 

Η κυρία Χριστιάνα Φράγκου, η οποία ασχολείται με βιολογικές καλλιέργειες από το 1997, 

μεταξύ άλλων δήλωσε ότι και με την πανδημία ο κόσμος εξακολουθεί να εμπιστεύεται τα 

βιολογικά προϊόντα.  Χαρακτήρισε το Μέτρο «μια καταπληκτική ευκαιρία για όλους τους 

βιοκαλλιεργητές» και προέτρεψε και τους συμβατικούς να καλλιεργήσουν με βιολογικό τρόπο. 

«Η ενίσχυση που προβλέπει το Μέτρο είναι απίστευτα σημαντική για τους βιοκαλλιεργητές γιατί 

θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε στο χώρο και θα μας δώσει μια πολύ μεγάλη ώθηση». 

Ο κ. Βασίλης Φράγκος, επίσης βιοκαλλιεργητής, σημείωσε ότι κατά την περίοδο της 

πανδημίας έχει αυξηθεί ο αριθμός των καταναλωτών που εμπιστεύονται τα βιολογικά 

προϊόντα. 

  

Τα 5 βασικά σημεία του Μέτρου 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: 
1.    Θα πραγματοποιηθούν 2 Δράσεις Προσκλήσεων. Η πρώτη δράση, με 2 

ξεχωριστές προσκλήσεις θα σχετίζεται με τη φυτική παραγωγή και η δεύτερη δράση, 

με 2 ξεχωριστές προσκλήσεις, θα σχετίζεται με την ζωική παραγωγή. 

2.    Ο συνολικός προϋπολογισμός και για τις 4 προσκλήσεις θα κυμανθεί πάνω από 

τα 400 εκατ. ευρώ. 

3.    Σε ό,τι αφορά τις 2 προσκλήσεις για τη φυτική παραγωγή: 

·   Δίδεται έμφαση σε δενδρώδεις καλλιέργειες και κηπευτικά. 

·   Θα ενταχτούν νέες καλλιέργειες όπως ροδιά, αβοκάντο, μικρόκαρπες/δάσους κ.α. 

·   Στις επιλέξιμες καλλιέργειες θα συμπεριληφθεί και το βαμβάκι, εφόσον έχει 

παρατηρηθεί συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για βιολογικό βαμβάκι τόσο από την 

εγχώρια κλωστοϋφαντουργία, όσο και στις διεθνείς αγορές. 

4.    Σε ό,τι αφορά τις 2 προσκλήσεις για τη ζωική παραγωγή: 

·   Η πρώτη πρόσκληση θα σχετίζεται με τα αιγοπρόβατα και βοοειδή. 

·   Η δεύτερη πρόσκληση, (αναμένεται έγκριση της σχετικής μελέτης από την Ε.Ε.), 

θα αφορά τα μελισσοσμήνη. 

·   Από την πρόσκληση για τα μελισσοσμήνη αναμένεται να επωφεληθούν περίπου 

340 ενεργοί μελισσοκόμου βιολογικού μελιού με περίπου 60.000 κυψέλες. 

5.    Οι δράσεις που θα προκηρυχτούν θα αφορούν μόνο τη διατήρηση σε βιολογικές 

πρακτικές και μεθόδους καλλιέργειας και παραγωγής στην κτηνοτροφία. 

  

Το Μέτρο τίθεται σε διαβούλευση στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΥΠΑΑΤ: 

http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/ 
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