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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 



Νέα πρόσκληση Μέτρου 11 

Υπομέτρο 11.1  (νέοι βιοκαλλιεργητές)  

Υπομέτρο 11.2  (ήδη βιοκαλλιεργητές)  

 έκδοση προσκλήσεων: τέλη του 2021 
 αίτηση στήριξης: βάση της δήλωσης ΟΣΔΕ 2021 (προϋπόθεση) 
 η αίτηση στήριξης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά &  μηχανογραφική 

αξιολόγηση (εν δυνάμει δικαιούχοι ή απορριπτόμενοι) 
 διάρκεια δεσμεύσεων: 3 έτη (1ο έτος το 2022) 
 για πρώτη φορά εντάσσονται καλλιέργειες όπως κηπευτικά, συκιές, 

μικρόκαρπες δάσους, ροδιές, ακτινιδίες κ.α 
 για πρώτη φορά εντάσσονται τα μελίσσια 
 



Δικαιούχοι 

 
 

Φυσικά και νομικά πρόσωπα τα 
οποία είναι ενεργοί γεωργοί 
 
 
Υπομέτρο 11.2 (ήδη 
βιοκαλλιεργητές): Σύμβαση με 
πιστοποιητικό οργανισμό &  
αυτή να έχει συναφθεί μέχρι 
31/12/2020  
 

Κριτήρια επιλεξιμότητας 
εκμετάλλευσης 

 

• ετήσιες καλλιέργειες  
δηλωμένες στο ΟΣΔΕ 2021 
(δεν παίζει ρόλο η 
καλλιέργεια) 

• να κατέχονται νόμιμα 

• μόνιμες φυτείες (δέντρα, 
αμπέλια) να είναι 
δηλωμένα στο ΟΣΔΕ 2021 
με τις συγκεκριμένες 
καλλιέργειες 

• βοσκοτόπια & ζωικό 
κεφάλαιο δηλωμένο στο 
ΟΣΔΕ 2021 

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας 
εκμετάλλευσης 

 

 

• βοοειδή άνω των 6 μηνών 
και αιγοπρόβατα άνω των 
12 μηνών, τα οποία έχουν 
σημανθεί 

 
• ειδικά για Υπομέτρο 11.2 

(ήδη βιοκαλλιέργητες): τα 
ενταγμένα αγροτεμάχια/ 
βοσκοτόπια/ ζώα να 
περιλαμβάνονται σε ενεργή 
σύμβαση με πιστοποιητικό 
οργανισμό 
 



Αρχές κριτηρίων επιλογής (βαθμολογία) 

 

Υπομέτρο 11.1 (νέοι βιοκαλλιεργητές) 
• Γεωργοί νεαρής ηλικίας  
• Εντασσόμενη έκταση (συνολική και εντός περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών) 
• Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών (για κτηνοτροφία)  

Υπομέτρο 11.2 (ήδη βιοκαλλιεργητές) 
• Επαγγελματίες αγρότες  
• Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής της βιολογικής 
• Εντασσόμενη έκταση (συνολική και εντός περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών) 
• Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών (για κτηνοτροφία) 
 
  
  
  

Κατάταξη των αιτούντων με βάση την βαθμολογία που συγκεντρώνουν                      
Δημοσιοποίηση πινάκων κατάταξης 



Τι καλύπτει η ενίσχυση; 

 

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους 
δικαιούχους:  
• για το διαφυγόν εισόδημα που συνεπάγεται η μετατροπή σε 

βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία & 
την κτηνοτροφία.  

• για το πρόσθετο κόστος (εργαστηριακές αναλύσεις) 
 
 
  

Υπομέτρο 11.1 (νέοι βιοκαλλιεργητές) 

Οι δαπάνες πιστοποίησης για τους νεοεισερχόμενους 
δύνανται να ενισχυθούν από το Μέτρο 3 «στήριξη για νέα 
συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ 2014-2020  



Τι καλύπτει η ενίσχυση; 

 

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους 
δικαιούχους:  
 
• το διαφυγόν εισόδημα που συνεπάγεται η διατήρηση βιολογικών 

πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία & κτηνοτροφία  
 
• το πρόσθετο κόστος (εργαστηριακές αναλύσεις) 
 
• Το κόστος συναλλαγής δηλ. δαπάνες πιστοποίησης για την εφαρμογή 

της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007  
  

Υπομέτρο 11.2 (ήδη βιοκαλλιεργητές) 



 

Μέγιστα ύψη ενίσχυσης 
  

 

  Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει: 

 

  τα 60 €/στρ/έτος για τις αροτραίες καλλιέργειες  

  και τα κηπευτικά  

 

 τα 90 €/στρ/έτος για τις μόνιμες καλλιέργειες 

 

 Τα 45 €/στρ/έτος για βοσκοτόπια 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΥΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 

 

 

€/στρ/έτος Νέοι 
βιοκαλλιεργητές 

Ήδη 
βιοκαλλιεργητές 

  ελιά 67,9 50,5 

αραβόσιτος κτην. 60 60 

χειμερινά σιτηρά 12,2 12 

όσπρια 45,6 49,1 

αρωματικά/φαρμακευτικά 60 60 

αιγοπρόβατα 21,1 24,7 

βοοειδή 26,7 28 

βοοειδή γαλακτοπαραγωγής 33,3 34,7 



 

Μέγιστα ύψη ενίσχυσης 
  

  Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης εξαρτάται: 

 

 αν ο δικαιούχος είναι νέος βιοκαλλιεργητής ή ήδη βιοκαλλιεργητής 

 από το είδος καλλιέργειας ή το είδος των ζώων που εντάσσει και την 
αντίστοιχη έκταση 

 από τον λόγο των Μονάδων Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ) που διατηρεί 
βιολογικά / την έκταση των βοσκοτόπων (πυκνότητα βόσκησης)  

   
Οι τιμές στην κτηνοτροφία ισχύουν για πυκνότητα βόσκηση 1 ΜΖΚ/εκτάριο. Σε περίπτωση 
αποκλίσεων εφαρμόζεται αλγόριθμος υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης. 

 

1 αιγοπρόβατο  αντιστοιχεί σε  0,15 ΜΖΚ  

1 βοοειδές άνω των 24 μηνών αντιστοιχεί σε 1 ΜΖΚ 

1 βοοειδές από 6-24 μηνών αντιστοιχεί σε 0,6 ΜΖΚ 

 



Δεσμεύσεις δικαιούχων 
 

 

 Να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. 
               (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, τον Καν. (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής 
 

 Να διατηρούν σταθερή την έκταση των αγροτεμαχίων / 
               βοσκοτόπων / τα είδη ζώων /αριθμό κυψελών με τα οποία εντάχθηκαν 
               (Ελιά: ελάχιστη πυκνότητα 8 δέντρα/στρ) 
 

 Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί (στα 
βοσκοτόπια επιτρέπεται η εναλλαγή) 

 
 Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής, με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά (ηλεκτρονικά) 
 

 Να τηρούν φάκελο δικαιούχου, ο οποίος φυλάσσεται για τρία έτη μετά την 
ολοκλήρωση των δεσμεύσεων 

 
   
 



ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ  
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΚΤΑΣΗ (στρ.) 

Βιολογική Γεωργία 

1η (2017)  &3η (2019) 
(σύνολο χώρας) 

16.500 1.650.000 

Αιτωλοακαρνανία 920 85.000 

Βιολογική Κτηνοτροφία 

2η (2018) & 4η (2019) 
(σύνολο χώρας) 

7.000 1.700.000 

Αιτωλοακαρνανία 1.570 290.000 

Στοιχεία ΥΠΑΑΤ για την χώρα(2020): Καλλιεργούμενη έκταση  
    σε στάδιο μετατροπής:                      465.500 στρ. 
    σε πλήρως βιολογικό στάδιο:        1.260.000 στρ. 
 
 Η συνολική έκταση τριπλασιάζεται αν προσθέσουμε και τα βοσκοτόπια 

       1.960.000 αιγοπρόβατα & 163.000 βοοειδή εκτρέφονται βιολογικά 

 
  
  

Καν. 
834/2007 

Μέτρο 11 



 
 
 • Η Ε.Ε τον περασμένο Μάρτιο παρουσίασε το σχέδιο δράσης 

για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής   

• Γενικός στόχος του σχεδίου είναι η ενίσχυση της παραγωγής 
και της κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων (25% των 
γεωργικών εκτάσεων υπό βιολογική γεωργία έως το 2030) 

 

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) 

 Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» (From Farm To 
Fork)  

 Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα  



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας ! 


