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ΜΕΤΡΟ 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014 – 2020 

 

 

 

Υπομέτρο 11.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους 
Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην 

γεωργία 
 

Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους 
Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην 

γεωργία 

 

 

Σκοπός 

 
Το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» έχει στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά που 
συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων. 
 
Ειδικότερα όσον αφορά την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων συμβάλλει: 
 

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

 στην προστασία των νερών μέσω της μείωσης των ρύπων 

 στην βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της οργανικής 
ουσίας των εδαφών και της μείωσης των εκπομπών Ν2Ο και CH4 

 στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

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

Δικαιούχοι 

 
α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι 
ενεργοί γεωργοί 
 
β) Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι, έστω κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις του σημείου (α) 
ανωτέρω, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων: 
 

1. όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών 
2. οι διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση 
αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα έτη 
3. όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση σε προηγούμενη 
Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει 
παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή. 
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γ) Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές 
πρακτικές και μεθόδους παραγωγής» είναι οι ≪νεοεισερχόμενοι≫, δηλαδή οι γεωργοί που 
αναλαμβάνουν να εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. 
(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, αγροτεμάχια που δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενεργή 
σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) μέχρι και την ημερομηνία 
έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
 
δ) Επιλέξιμοι υπομέτρο 11.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και 
μεθόδους παραγωγής» είναι υποψήφιοι με αγροτεμάχια, τα οποία είναι ενταγμένα στο 
σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007, μέσω 
σύμβασης με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης, η οποία έχει συναφθεί μέχρι και την 
ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
 

Ύψος ενίσχυσης 

 
Δράση 11.1.1: «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους 
παραγωγής στην γεωργία» 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε € /Ha αγροτεμαχίου/ έτος 

 
 
 
 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 
ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΥΨΟΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
€ / Ha / έτος 

Εργαστηριακές 

Αναλύσεις  

(πρόσθετο κόστος) 

Ελαιοκομία 629 50 679 

Σταφίδα 669 50 719 

                    Επιτραπέζια σταφύλια 
850 50 900 

 

Σταφύλια οινοποιήσιμα 
795 50 845 

 

Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 550 50 600 

Αραβόσιτος εδώδιμος 
513 50 563 

Χειμερινά σιτηρά 
72 50 122 

Μηδική τριφύλλι 
535 50 585 

Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 
380 50 430 

Όσπρια 
406 50 456 

Φυλλώδη Λαχανικά- Σταυρανθή/ 
Βολβώδη/ Καρότο/ Πατάτα 

550 50 600 

Ακρόδρυα 
850 50 900 
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Δράση 11.2.1 : «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και  μεθόδους 

παραγωγής στην γεωργία» 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης σε € /Ha αγροτεμαχίου/ 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 

 

Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 516 50 34 600 

Αραβόσιτος εδώδιμος 
452 50 42 544 

Χειμερινά σιτηρά 
51 50 19 120 

Μηδική τριφύλλι 
506 50 18 574 

Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 
353 50 88 491 

Όσπρια 
353 50 88 491 

Φυλλώδη Λαχανικά- 
Σταυρανθή/ Βολβώδη/ 

Καρότο/ Πατάτα 

488 50 62 600 

Ακρόδρυα 
506 50 60 616 

Κριτήρια 

επιλεξιμότητας 

εκμετάλλευσης 

 
Οι βασικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν τα αιτούμενα προς ένταξη, 
αγροτεμάχια, κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της 
δέσμευσης είναι: 
 
α) να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2018 
 
β) να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο 
δέσμευσης 
 
γ) ειδικά για τη δράση 11.2.1 του Υπομέτρου 11.2, να περιλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση 
με ΟΕ&Π και συνεπώς μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 
 
δ) το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίου που έχουν δηλωθεί στην ΕΑΕ του 
2018 του υποψηφίου να ανέρχεται σε 0,1 Ha (εκτάριο), το οποίο πρέπει να διατηρείται 
σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης. 
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Προϋπολογισμός 

για την 

περιφέρεια 

Κρήτης 

 
A. Δράση 11.1.1 (Μετατροπή) :  3.551.700 € 

 
B. Δράση 11.2.1(Διατήρηση):  7.981.900 € 

Περίοδος 

υποβολής 
19/02/2019  έως  21/03/2019 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τα γραφεία της εταιρείας μας. 
Στοιχεία επικοινωνίας:  

Τηλ.: 2810-360814, 2810-231510  

Fax.: 2810-360772  

E-mail: espa@proactive.com.gr 

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Μπουνάκης Νίκος, Λάμαρη Κατερίνα 
 

mailto:espa@proactive.com.gr

