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Θέμα: «Πξνβιήκαηα πνπ αλαθύπηνπλ από ηελ πξόζθιεζε ηνπ Κέηξνπ 11 όζνλ αθνξά ηελ Βηνινγηθή 

Θηελνηξνθία» 

 

Θ. Τπνπξγέ, 

ε δεκνζίεπζε ηεο πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ζηήξημεο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζην Κέηξν 11 

«Βηνινγηθέο Θαιιηέξγεηεο» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2014-2020, έθεξε μαλά ζην 

πξνζθήλην ηελ αδηθία πνπ πξνθαιεί ζηνπο θηελνηξόθνπο θαη ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο θηελνηξόθνπο 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρώλ (ρσξηθώλ ελνηήησλ), ε θαηαλνκή ησλ επηιέμηκσλ βνζθνηόπσλ κε ηνπο νπνίνπο 

ππνινγίζηεθε ε βαζηθή ελίζρπζε ηεο ΘΑΠ 2014 – 2020. Γηα ην κέηξν ηεο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο, ην 

πξόβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη από ηηο δηαθνξέο ζηελ ππθλόηεηα βόζθεζεο κεηαμύ ησλ ρσξηθώλ ελνηήησλ 

πνπ έρεη δηαηξεζεί ε ρώξα, απμάλεη ηελ ππάξρνπζα αδηθία κεηαμύ θηελνηξόθσλ, πνπ ελώ δηαζέηνπλ ηηο 

ίδηεο δσηθέο κνλάδεο, ηπγράλνπλ δηθαηνύρνη εληζρύζεσλ κε απνθιίζεηο αλάινγεο ηεο δηαθνξάο πνπ έρνπλ 

ζηελ ππθλόηεηα βόζθεζεο. Έηζη, παξνπζηάδνληαη θαηλόκελα όπνπ θηελνηξόθνη είλαη επηιέμηκνη ζηελ 

Βηνινγηθή Θηελνηξνθία γηα κέξνο ηνπ δσηθνύ ηνπο θεθαιαίνπ ελώ ζα πξέπεη ζηελ πξάμε λα ην εληάμνπλ 

όιν, επσκηδόκελνη θαη κε ην αληίζηνηρν θόζηνο παξαγσγήο γηα ην νπνίν δελ ζα εληζρπζνύλ. 

Ζ Βηνινγηθή Θηελνηξνθία καδί κε ην πξόγξακκα ησλ Λέσλ Αγξνηώλ είλαη από ηα κέηξα ηνπ Π.Α.Α. 

2014-2020 πνπ πξνζειθύνπλ λένπο θηελνηξόθνπο, νη νπνίνη πέξαλ ηεο πςειόηεξεο κόξθσζεο θαη 

θαηάξηηζεο ηνπο είλαη ζπλεηδεηνπνηεκέλνη θαη απνθαζηζκέλνη γηα ην επάγγεικα πνπ ζα αθνινπζήζνπλ θαη 

γηα ηελ κέζνδν παξαγσγήο (βηνινγηθή ή νινθιεξσκέλε). Απηνί νη θηελνηξόθνη είλαη πνπ ζα επηθέξνπλ 

ηελ ειηθηαθή αλαλέσζε ηνπ γεξαζκέλνπ αγξνηηθνύ πιεζπζκνύ ηεο ρώξαο θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο 

θηελνηξνθίαο καο θαη νη νπνίνη ζα κπνξέζνπλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζηηο αληαγσληζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ 

παγθνζκηνπνηεκέλνπ εκπνξίνπ ησλ θηελνηξνθηθώλ πξντόλησλ, δεκηνπξγώληαο ηαπηόρξνλα θαη έλα 

θεκηζκέλν Brand Name γηα ηα Διιεληθά Θηελνηξνθηθά καο πξντόληα.    

Γπζηπρώο όκσο, απηνί νη θηελνηξόθνη είλαη θαη νη πην αδηθεκέλνη δηόηη δελ δηαζέηνπλ ηζηνξηθά 

δηθαηώκαηα θαη επηιέμηκεο γηα εληζρύζεηο εθηάζεηο, ελώ παξάγνπλ πξαγκαηηθά δελ ηπγράλνπλ ησλ ίδησλ 

εληζρύζεσλ κε θηελνηξόθνπο πνπ δηαζέηνπλ ηζηνξηθά δηθαηώκαηα. Δπηπιένλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ απόθηεζε ηεο άδεηαο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο ή ηελ πξνέγθξηζε απηήο, 

ιόγσ θαη λνκνζεηηθώλ πξνβιεκάησλ, απνηεινύλ αηηία κε επηιεμηκόηεηαο ηνπο ζην Κέηξν 11.  
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Πξνθεηκέλνπ ινηπόλ λα έρεη επηηπρία ην Κέηξν 11 θαη ζηελ Βηνινγηθή Θηελνηξνθία θαη εηδηθόηεξα ε 

Γξάζε 11.1.2 πνπ αθνξά ηηο εληζρύζεηο γηα ηε κεηαηξνπή ζε βηνινγηθέο πξαθηηθέο θαη κεζόδνπο 

παξαγσγήο ζηελ θηελνηξνθία, κε ηελ είζνδν λέσλ θηελνηξόθσλ ζην κέηξν, ην παξάξηεκα καο πξνηείλεη 

ηα παξαθάησ: 

 Υξήζε ηεο παξάηαζεο γηα ηελ έθδνζε άδεηαο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο όπσο απηή πξνβιέπεηαη 

(Άξζξν 4, Λ. 4424/2016, ΦΔΘ Α΄ 183). 

 Απνδέζκεπζε επηιέμηκσλ βνζθνηόπσλ από ηηο ζηαβιηζκέλεο εθηξνθέο. 

 Υξήζε εληαίαο ππθλόηεηαο βόζθεζεο γηα όιε ηελ επηθξάηεηα. 

Αλ απηό δελ είλαη εθηθηό  

 Γηαθνξεηηθή ζηξεκκαηηθή ηηκή ελίζρπζεο αλά ρσξηθή ελόηεηα, αλάινγε κε ηελ ππθλόηεηα 

βόζθεζεο, γηα λα ππάξμεη απόιπηε ζύγθιηζε ζηα ηειηθά πνζά ελίζρπζεο.  

 Άκεζε δηεπζέηεζε όισλ ησλ εθθξεκνηήησλ από πιεπξάο πνιηηείαο, ώζηε λα κπνξνύλ λα 

πξνρσξήζνπλ όιεο νη αλσηέξσ εθθξεκόηεηεο κε ηαπηόρξνλε παξάηαζε ησλ πξνζεζκηώλ έληαμεο 

ζην Κέηξν 11, ή έζησ αλ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα, λα γίλεη κεηαγελέζηεξε ζπκπιεξσκαηηθή 

επαλαπξνθήξπμε ηνπ κέηξνπ όζνλ αθνξά ηελ Γξάζε 11.1.2. 

Παξακέλνπκε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία, αλακέλνληαο ηελ επίιπζε 

ησλ δεηεκάησλ πνπ ζαο ζέζακε. 
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