
 

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 11.2 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 - 2020 

 

1. ΣΚΟΠΟΣ 

Το Υπομέτρο 11.2 του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» στοχεύει στην ενίσχυση φυσικών και νομικών προσώπων ή 
ομάδων για την διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία και στην κτηνοτροφία. Η 
περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης ορίζεται μεταξύ 24/01/2017 και 22/02/2017. Ο συνολικός 
Προϋπολογισμός του Υπομέτρου ανέρχεται στα 343.000.000€ και κατανέμεται σε δύο (2) Δράσεις ως κάτωθι: 

 Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία. Ο 
συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα 183.000.000 ,00€. 

 Δράση 11.2.2: Ενισχύσει για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία. 
Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα 160.000.000 ,00€. 

 

2.  ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Επιλεξιμότητα Προσώπων: 
Το Υπομέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Δικαιούχοι του Υπομέτρου μπορούν να κριθούν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το 
άρθρο 3 της υπ’ αριθμών 104/7056/21-1-2015 απόφασης, οι οποίοι κατέχουν αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και 
εκτροφές ζώων, τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Ελέγχου 
και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π), μέχρι και τις 18/01/2017.Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση στήριξης σε όσες 
από τις προκηρυσσόμενες Δράσεις επιθυμεί. 
 
Επιλεξιμότητα Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων: 
Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο κατά περίπτωση πρέπει να πληρούν τόσο κατά 
την υποβολή όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας: 

 Να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του υποψηφίου για το έτος 2016 
 Να κατέχονται νόμιμα κατά τη ένταξη και για κάθε έτος , καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης 
 Τα αγροτεμάχια θα πρέπει να βρίσκονται σε στάδιο βιολογικής παραγωγής ή σε στάδιο μετατροπής από 

συμβατική σε βιολογική παραγωγή ή σε στάδιο υποβιβασμού. 
 Προϋποθέσεις ελάχιστου μεγέθους: 

 Για την ένταξη αγροτεμαχίου/βοσκοτόπου ανέρχεται σε 0,1 εκτάρια 

 Για μόνιμες καλλιέργειες ανέρχεται σε 0,3 εκτάρια 

 Για αροτραίες καλλιέργειες ανέρχεται σε 0,2 εκτάρια 

 Για εκμεταλλεύσεις που απαρτίζονται από μόνιμες & αροτραίες καλλιέργειες ανέρχεται σε 0,3 εκτάρια 
 

3. ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Δράση 11.1.2: «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην 

κτηνοτροφία» 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΎΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ €/HA/ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 11.1.2 ΓΙΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΒΟΣΚΗΣΗΣ 1 ΜΟΝΑΔΑ ΖΩΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ/HA 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
€/Ha/έτος 

ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ (ΚΌΣΤΟΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΉΣ) 

Αιγοπρόβατα 211 - 211 

Βοοειδή με 
267 - 267 



 

 

κρεατοπαραγωγική/μικτή 

κατεύθυνση 

Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική 

κατεύθυνση 333 - 333 

 
Δράση 11.2.2 : «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην 

κτηνοτροφία» 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ €/HA/ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 11.2.2 ΓΙΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΒΟΣΚΗΣΗΣ 1 ΜΟΝΑΔΑ 

ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ/HA 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ ΔΙΑΦΥΓΟΝ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
€/HA/ΕΤΟΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ (ΚΌΣΤΟΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΉΣ) 

Αιγοπρόβατα 211 36 247 

Βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/ 

μικτή κατεύθυνση 

 
267 

 
13 

 
280 

Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική 

κατεύθυνση 
 

333 
 

14 
 

347 

 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε, είμαστε στη διάθεσή σας. 
 
Με εκτίμηση για το ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, 
 

 
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν την αντίληψη της Energy Financial Group για την ισχύουσα νομοθεσία και τη συνήθη πρακτική σε συνάρτηση πάντα με τη 

συγκεκριμένη ημερομηνία δημοσίευσης. Όλα τα παραπάνω ενδέχεται να επιδεχθούν μεγάλες αλλαγές και τροποποιήσεις. Η Energy Financial Group δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το 

παρόν έργο τροποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό ή ακόμα και ακυρωθεί.  

Μαριλένα Μπάκα 
Διεύθυνση Τμήματος Ιδιωτικών 
Επενδύσεων  
& Διαχείρισης Έργων 
τηλ: + 30 210-3822218 (Eσωτ. 103) 
φαξ: + 30 210-3822213 
κιν: + 30 6934-269192 
baka@energygroup.gr                     

 

                                                           Χρήστος Κυριακού 
Τμήμα Ιδιωτικών Επενδύσεων  

& Διαχείρισης Έργων 
τηλ: + 30 210-3822218 (Eσωτ. 118) 

φαξ: + 30 210-3822213 
κιν: + 30 6977-025900 

kyriakou@energygroup.gr 
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