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ΜΕΤΡΟ 11: 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Στόχος του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» είναι η 
ενθάρρυνση των γεωργών και κτηνοτρόφων να εφαρμόσουν 
τις μεθόδους της βιολογικής παραγωγής, όπως αυτές ορίζονται 
στους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου και 
αριθ. 889/2008 της Επιτροπής, προκειμένου να συμβάλλουν 
στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της χρήσης γεωργι-
κών πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον, για την παραγωγή 
προϊόντων υψηλής ποιότητας και την καλή διαβίωση των ζώων.

Ειδικότερα όσον αφορά στην επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων 
συμβάλλει:

ü	 στην προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας μέσω 
αύξησης της οργανικής ουσίας και μείωσης των ρύπων

ü	 στην προστασία των νερών μέσω της μείωσης των ρύπων
ü	 στη βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω 

αύξησης της οργανικής ουσίας των εδαφών και της μείωσης 
των εκπομπών Ν2Ο και CH4

ü	 στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

ü	 στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και στη βελτίωση 
της διαχείρισης του εδάφους.

Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο (1 Ha=10 
στρέμματα) γεωργικής έκτασης, προκειμένου οι δικαιούχοι να 
αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες 
καθώς και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπά-
γεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής 
γεωργίας. 

Το Μέτρο έχει εφαρμογή σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. 

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία εί-
ναι ενεργοί γεωργοί.

ΥΠΟΜΕΤΡΑ 
A. Υπομέτρο 11.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές 

πρακτικές και μεθόδους

B. Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές 
πρακτικές και μεθόδους

Υπομέτρο 11.1 / Δράση 11.1.1: «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε 
βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία»

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΥΨΟΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
€/Ha/έτος

Εργαστηριακές 
αναλύσεις 

(πρόσθετο κόστος)

Πιστοποίηση 
(κόστος 

συναλλαγής)
Ελαιοκομία 629 50 - 679

Σταφίδα 669 50 - 719
Επιτραπέζια 
σταφύλια 850 50 - 900

Σταφύλια 
οινοποιήσιμα 795 50 - 845

Μηλοειδή 594 50 - 644
Πυρηνόκαρπα 850 50 - 900
Εσπεριδοειδή 295 50 - 345
Αραβόσιτος 

κτηνοτροφικός 550 50 - 600

Αραβόσιτος 
εδώδιμος 513 50 - 563

Χειμερινά 
σιτηρά 72 50 - 122

Ρύζι 321 50 - 371
Μηδική, 
τριφύλλι 535 50 - 585

Άλλα 
κτηνοτροφικά 

ψυχανθή
380 50 - 430

Όσπρια 406 50 - 456
Βαμβάκι 446 50 - 496
Λινάρι, 

ελαιοκράμβη, 
Ηλίανθος, 
Σόργο και 

άλλες 
αροτραίες 

καλλιέργειες

479 50 - 529

Αρωματικά-
Φαρμακευτικά 

φυτά
550 50 - 600

Υπομέτρο 11.2 / Δράση 11.2.1: «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε 
βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία»

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος

ΕΙΔΟΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΥΨΟΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
€/Ha/έτος

Εργαστηριακές 
αναλύσεις 

(πρόσθετο κόστος)

Πιστοποίηση 
(κόστος 

συναλλαγής)
Ελαιοκομία 415 50 40 505

Σταφίδα 483 50 103 636
Επιτραπέζια 
σταφύλια 735 50 115 900

Σταφύλια 
οινοποιήσιμα 499 50 108 657

Μηλοειδή 394 50 88 532
Πυρηνόκαρπα 766 50 84 900
Εσπεριδοειδή 225 50 59 334
Αραβόσιτος 

κτηνοτροφικός 516 50 34 600

Αραβόσιτος 
εδώδιμος 452 50 42 544

Χειμερινά 
σιτηρά 51 50 19 120

Ρύζι 311 50 85 446
Μηδική, 
τριφύλλι 506 50 18 574

Άλλα 
κτηνοτροφικά 

ψυχανθή
353 50 88 491

Όσπρια 353 50 88 491
Βαμβάκι 431 50 35 516
Λινάρι, 

ελαιοκράμβη, 
Ηλίανθος, 
Σόργο και 

άλλες 
αροτραίες 

καλλιέργειες

336 50 107 493

Αρωματικά-
Φαρμακευτικά 

φυτά
375 50 175 600

ΔΡΑΣΕΙΣ
Επιλέξιμες για ενίσχυση καλλιέργειες / κατηγορίες ζώων /  Ύψος ενίσχυσης



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ
Λ. Αθηνών 54-56, 104 41 Αθήνα | Μονάδα Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος | Τηλ.: 210 5275204, 210 5275220

Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων 
Λ. Αθηνών 58, 104 41 Αθήνα | Τηλ.: 2105275276, 2105275279, 2105275280, 2105275281, 2105275282, 2105275283, 2105275284 

e-mail: etzavara@minagric.gr | amavridou@minagric.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών: 1540

Χρήσιμες συνδέσεις:
 www.minagric.gr, www.agrotikianaptixi.gr, www.ead.gr

Υπομέτρο 11.1 / Δράση 11.1.2: «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε 
βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία»

Ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος 
για πυκνότητα βόσκησης 1 Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου/Ha

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΥΨΟΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
€/Ha/έτοςΠιστοποίηση 

(κόστος 
συναλλαγής)

Αιγοπρόβατα 211 - 211
Βοοειδή με 

κρεατοπαραγωγική/μικτή 
κατεύθυνση

267 - 267

Βοοειδή με 
γαλακτοπαραγωγική 

κατεύθυνση
333 - 333

Υπομέτρο 11.2 / Δράση 11.2.2: «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε 
βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία»

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος 
για πυκνότητα βόσκησης 1 Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου/Ha

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ ΑΠΩΛΕΙΑ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ 

ΥΨΟΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
€/Ha/έτοςΠιστοποίηση 

(κόστος 
συναλλαγής)

Αιγοπρόβατα 211 36 247
*Βοοειδή με 

κρεατοπαραγωγική/μικτή 
κατεύθυνση

267 13 280

*Βοοειδή με 
γαλακτοπαραγωγική 

κατεύθυνση
333 14 347

* Στα βοοειδή συμπεριλαμβάνονται η αγελαδοτροφία και η βουβαλοτροφία

§ Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.1 είναι οι «νεο-
εισερχόμενοι» δηλαδή οι γεωργοί που αναλαμβάνουν να 
εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα 
με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, αγροτεμάχια ή/
και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων που δεν συμπερι-
λαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και 
Πιστοποίησης μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της πρό-
σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

§ Οι δεσμεύσεις για τους δικαιούχους του υπομέτρου 11.1 
είναι τριετούς διάρκειας με δυνατότητα εφ’ όσον το επιθυ-
μούν και μετά από σχετική πρόσκληση, να ενταχθούν στις 
αντίστοιχες δράσεις του υπομέτρου 11.2.

§ Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.2 είναι υποψήφιοι 
με αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων, τα 
οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γε-
ωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007, μέσω σύμ-
βασης με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, η οποία έχει 
συναφθεί μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλη-
σης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

§ Οι δεσμεύσεις για τους δικαιούχους του υπομέτρου 11.2 
είναι πενταετούς διάρκειας, με δυνατότητα ετήσιας πα-
ράτασης μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου και μετά από 
σχετική πρόσκληση.

§ Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις 
προκηρυσσόμενες δράσεις του Μέτρου 11 υποβάλλουν από 
24-01-2017 έως 22-02-2017 ηλεκτρονικά την αί-
τηση στήριξής τους, μέσω Πληροφοριακού Συστήματος σε 
όσες από τις προκηρυσσόμενες δράσεις επιθυμούν.

§ Η εγγραφή στο πληροφοριακό σύστημα γίνεται στον ιστότο-
πο: https://p2.dikaiomata.gr/Organics16Registration

§ Η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται στον ιστότοπο: https://
p2.dikaiomata.gr/Organics16

§ Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
βρουν στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr, και 
συγκεκριμένα στο μενού Αγρότες / Επιχειρηματίες / Βιολογι-
κή Γεωργία - Κτηνοτροφία.

§ Όσον αφορά στους δικαιούχους του Μέτρου 214 του 
ΠΑΑ 2007-2013, των δράσεων 1.1 «Βιολογική γεωργία» 
και 1.2 «Βιολογική κτηνοτροφία», μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση στήριξης για το Μέτρο 11 ακόμη κι αν οι συμβατικές 
υποχρεώσεις τους δεν έχουν λήξει κατά την ημερομηνία έκ-
δοσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

§ Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, βοσκότοποι και 
ζωικό κεφάλαιο πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του 
υποψηφίου για το έτος 2016 και να κατέχονται νόμιμα κατά 
την ένταξη και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευ-
σης.

Πληροφορίες για τη συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
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