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ΠιστοποιοÜμε Βιολογικά 

Πρόγραμμα Επιδότησης για τη Βιολογική Γεωργία 

 

 
 

➢ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Στόχος του Μέτρου 11 «Βιολογική γεωργία» είναι να προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν 

στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων.  

 

Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, χωρίς να γίνεται καταμερισμός των 

ποσών ενίσχυσης ανά περιφέρεια. Η Δημόσια Δαπάνη του Μέτρου ανέρχεται συνολικά, σε 

τετρακόσια ενενήντα εκατομμύρια (490.000.000,00) ευρώ.  

 

Στην παρούσα πρόσκληση υπάρχει διαχωρισμός στις δράσεις για τις επιλέξιμες αροτραίες  

καλλιέργειες και για τις μόνιμες καλλιέργειες συμπεριλαμβανομένων των κηπευτικών και των 

αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών. 
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Οι προκηρυσσόμενες Δράσεις για τις επιλέξιμες αροτραίες καλλιέργειες είναι οι παρακάτω: 

 

 Α. Υπομέτρο 11.1 - Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και 

μεθόδους παραγωγής στην γεωργία για τις καλλιέργειες του παρακάτω  πίνακα,  με το συνολικό 

κονδύλι να φτάνει στα πενήντα οκτώ εκατομμύρια (58.000.000,00) ευρώ. 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

€/HA/έτος 

Με περίοδο 

μετατροπής 

Εργαστηριακές 

αναλύσεις 

(πρόσθετο 

κόστος) 

Πιστοποίηση 

(κόστος 

συναλλαγής) 

Με περίοδο 

μετατροπής 

Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 550 - - 550 

Αραβόσιτος εδώδιμος 513 - - 513 

Χειμερινά σιτηρά 72 - - 72 

Μηδική, Τριφύλλι 535 - - 535 

Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 380 - - 380 

Όσπρια 406 - - 406 

Βαμβάκι 446 - - 446 
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Λινάρι, ελαιοκράμβη, 

Ηλίανθος, Σόργο και άλλες 

αροτραίες καλλιέργειες 

479 - - 479 

 

 Β. Υπομέτρο 11.2 - Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και 

μεθόδους παραγωγής  στην γεωργία για τις καλλιέργειες του παρακάτω  πίνακα,  με το συνολικό 

κονδύλι να φτάνει στα πενήντα οκτώ εκατομμύρια (58.000.000,00) ευρώ. 

Στην παρούσα δράση προβλέπεται να επιδοτείται και το κόστος πιστοποίησης ανάλογα την 

καλλιέργεια. 

ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

€/HA/έτος 

Με περίοδο 

μετατροπής 

Εργαστηριακές 

αναλύσεις 

(πρόσθετο 

κόστος) 

Πιστοποίηση 

(κόστος 

συναλλαγής) 

Με περίοδο 

μετατροπής 

Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 516 - 34 550 

Αραβόσιτος εδώδιμος 452 - 42 494 

Χειμερινά σιτηρά 51 - 19 70 

Μηδική, Τριφύλλι 506 - 18 524 

Άλλα κτηνοτροφικά 

ψυχανθή 
353 - 88 441 

Όσπρια 353 - 88 441 

Βαμβάκι 431 - 35 466 

Λινάρι, ελαιοκράμβη, 

Ηλίανθος, Σόργο και άλλες 

αροτραίες καλλιέργειες 

336 - 107 443 

Οι δαπάνες πιστοποίησης υπολογίζονται και καταβάλλονται σε ετήσια βάση, ανάλογα την 

καλλιέργεια  και μόνο αν πραγματοποιηθούν και αποδειχθούν με παραστατικά του Κώδικα 

Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ). 

 

Οι προκηρυσσόμενες Δράσεις για τις  επιλέξιμες μόνιμες καλλιέργειες, κηπευτικά και  

αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά είναι οι παρακάτω : 
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Α. Υπομέτρο 11.1- Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και 

μεθόδους παραγωγής στην γεωργία για τις καλλιέργειες του παρακάτω  πίνακα,  με το συνολικό 

κονδύλι να φτάνει στα εκατό δέκα  εκατομμύρια (110.000.000,00) ευρώ. 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

€/HA/έτος 

Με περίοδο 

μετατροπής 

Εργαστηριακές 

αναλύσεις 

(πρόσθετο κόστος) 

Πιστοποίηση 

(κόστος 

συναλλαγής) 

Με περίοδο 

μετατροπής 

Ελαιοκομία 629 - - 629 
Σταφίδα 669 - - 669 
Επιτραπέζια σταφύλια 850 - - 850 
Σταφύλια 
οινοποιήσιμα 

795 - - 795 

Μηλοειδή 594 - - 594 
Πυρηνόκαρπα 850 - - 850 
Εσπεριδοειδή 295 - - 295 
Αρωματικά – 
Φαρμακευτικά φυτά 

550 - - 550 

Ροδιά 850 - - 850 
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Ακτινίδιο 850 - - 850 
Συκιά 850 - - 850 
Μικρόκαρπες / 
Δάσους 

850 - - 850 

Αβοκάντο 850 - - 850 
Ακρόδρυα 850 - - 850 
Φυλλώδη Λαχανικά- 
Σταυρανθή/ Βολβώδη/ 
Καρότο/ Πατάτα 

550 - - 550 

Φραγκόσυκα 850 - - 850 
Αγκινάρα 600 - - 600 
Φσολάκια υπαίθρια 600 - - 600 
Φσσολάκια 
θερμοκηπίου 

600 
- - 600 

Αρακάς (χλωρός) 600 - - 600 
Κουκιά (χλωρά) 600 - - 600 
Μπάμια (λωβός) 600 - - 600 
Καρπούζι υπαίθριο 600 - - 600 
Καρπούζι 
θερμοκηπίου 

600 
- - 600 

Πεπόνι υπαίθριο 600 - - 600 
Πεπόνι θερμοκηπίου 600 - - 600 
Φράουλα υπαίθρια 600 - - 600 
Φράουλα 
θερμοκηπίου 

600 
- - 600 

Αγγούρι υπαίθριο 600 - - 600 
Αγγούρι  θερμοκηπίου 600 - - 600 
Γλυκοπατάτα 600 - - 600 
Τομάτα υπαίθρια 550 - - 550 
Τομάτα θερμοκηπίου 600 - - 600 
Αρωματικά κουζίνας 
(Μάραθος, Άνηθος, 
Σέλινο, Μαϊντανός, 
Ρίγανη κ.λπ) 

600 - - 600 

Άγρια Λαχανευόμενα 
(Ραδίκι, Σέσκουλο, 
Βλήτα, Σπανάκι, 
Σταμναγκάθι κ.λπ) 

600 - - 600 

Πιπεριά υπαίθρια 550 - - 550 
Πιπεριά θερμοκηπίου 600 - - 600 
Μελιτζάνα υπαίθρια 550 - - 550 
Μελιτζάνα 
θερμοκηπίου 

600 - - 600 

 

Β. Υπομέτρο 11.2 - Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και 

μεθόδους παραγωγής  στην γεωργία για τις καλλιέργειες του παρακάτω  πίνακα  με το συνολικό 

κονδύλι να φτάνει στα εκατό εκατομμύρια (100.000.000,00) ευρώ. 

Στην παρούσα δράση προβλέπεται να επιδοτείται και το κόστος πιστοποίησης ανάλογα την 

καλλιέργεια : 
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ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

€/HA/έτος 

Με περίοδο 

μετατροπής 

Εργαστηριακές 

αναλύσεις 

(πρόσθετο κόστος) 

Πιστοποίηση 

(κόστος 

συναλλαγής) 

Με περίοδο 

μετατροπής 

Ελαιοκομία 415 - 40 455 
Σταφίδα 483 - 103 586 
Επιτραπέζια σταφύλια 735 - 115 850 
Σταφύλια 
οινοποιήσιμα 

499 - 108 607 

Μηλοειδή 394 - 88 482 
Πυρηνόκαρπα 766 - 84 850 
Εσπεριδοειδή 225 - 59 284 
Αρωματικά – 
Φαρμακευτικά φυτά 

375 - 175 550 

Ροδιά 725 - 125 850 
Ακτινίδιο 745 - 75 820 
Συκιά 730 - 120 850 
Μικρόκαρπες / 
Δάσους 

725 - 125 850 

Αβοκάντο 700 - 150 850 
Ακρόδρυα 506 - 60 566 
Φυλλώδη Λαχανικά- 
Σταυρανθή/ Βολβώδη/ 
Καρότο/ Πατάτα 

488 - 62 550 

Φραγκόσυκα 762 - 88 850 
Αγκινάρα 481,48 - 118,52 600 
Φσολάκια υπαίθρια 481,48 - 118,52 600 
Φσσολάκια 
θερμοκηπίου 

480 
- 120 600 

Αρακάς (χλωρός) 488,37 - 111,63 600 
Κουκιά (χλωρά) 482,35 - 117,65 600 
Μπάμια (λωβός) 496,55 - 103,45 600 
Καρπούζι υπαίθριο 497 - 103 600 
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Καρπούζι 
θερμοκηπίου 

530,1 
- 69,9 600 

Πεπόνι υπαίθριο 481,32 - 118,18 600 
Πεπόνι θερμοκηπίου 485,71 - 114,29 600 
Φράουλα υπαίθρια 485,03 - 114,97 600 
Φράουλα 
θερμοκηπίου 

480 
- 120 600 

Αγγούρι υπαίθριο 483,58 - 116,42 600 
Αγγούρι  θερμοκηπίου 480 - 120 600 
Γλυκοπατάτα 480 - 120 600 
Τομάτα υπαίθρια 462 - 88 550 
Τομάτα θερμοκηπίου 485,29 - 114,71 600 
Αρωματικά κουζίνας 
(Μάραθος , Άνηθος, 
Σέλινο, Μαϊντανός, 
Ρίγανη κ.λπ) 

480 - 120 600 

Άγρια Λαχανευόμενα 
(Ραδίκι , Σέσκουλο , 
Βλήτα, Σπανάκι, 
Σταμναγκάθι κ.λπ) 

481,69 - 118,31 600 

Πιπεριά υπαίθρια 462 - 88 550 
Πιπεριά θερμοκηπίου 482,14 - 117,86 600 
Μελιτζάνα υπαίθρια 462 - 88 550 
Μελιτζάνα 
θερμοκηπίου 

482,14 - 117,86 600 

Οι δαπάνες πιστοποίησης υπολογίζονται και καταβάλλονται σε ετήσια βάση, ανάλογα την 
καλλιέργεια  και μόνο αν πραγματοποιηθούν και αποδειχθούν με παραστατικά του Κώδικα 
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ). 

 

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και για διάστημα τριών (3) ετών, ανά καλλιέργεια, και 

αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγέν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες τους, ως 

αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που ανέλαβαν. 

Αιτήσεις στήριξης μπορούν να υποβάλλουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών 

ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.  

 

Προκειμένου να ενταχθούν σε κάποια από τις δράσεις του Μέτρου 11, τα αιτούμενα  προς ένταξη 

αγροτεμάχια πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:  

 
1. Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2021 του ενδιαφερόμενου. 

2. Να κατέχονται νόμιμα. 

3. Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες, μικρόκαρπες/δάσους, ακτινίδιο, 

αμπελώνες κ.λπ) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του 2021 του 

ενδιαφερόμενου, με επιλέξιμη για τη δέσμευση μόνιμη καλλιέργεια των παραπάνω πινάκων κατά 

περίπτωση δράσης 
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4.Ειδικά για τη Δράση 11.2.2 «διατήρηση στη βιολογική γεωργία», τα προς ένταξη αγροτεμάχια να 

περιλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π μέχρι και την 31/12/2020, είτε σε στάδιο βιολογικής 

παραγωγής, είτε σε περίοδο μετατροπής από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία, είτε σε στάδιο 

υποβιβασμού κατά την 31/12/2020.  

 
Αποκλείονται από την ένταξη : 

 
α) αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών 

β) αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα σε άλλες δράσεις των μέτρων 10 και 11 

γ) αγροτεμάχια που είναι συνιδιόκτητα με ποσοστό μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ του 2021 του 

υποψηφίου 

δ) αγροτεμάχια για τα οποία, κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης, δεν έχουν 

λήξει οι συμβατικές τους  υποχρεώσεις  στο πλαίσιο των προσκλήσεων α) 130/5917/18.01.2017, 

δράση 11.2.1 β)539/27369/20.02.2018 δράση 11.2.2, γ)4075/182059/31.12.18 και 

δ)1102/72525/08.04.19 του Μέτρου 11 του ΠΑΑ 2014 – 2020 

ε) για τις προκηρυσσόμενες δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 γεωργική έκταση που στην ΕΑΕ του 

υποψηφίου για το έτος 2021 έχει δηλωθεί αμιγώς με τις ακόλουθες κατηγορίες καλλιεργειών – 

χρήσεων : 

• μη επιλέξιμες μόνιμες καλλιέργειες 

• ανθοκομικές καλλιέργειες θερμοκηπίου 

• βοσκότοποι 

• γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα  

• δασικά δένδρα 

• μανιτάρια 

• μπανάνες 

• φυτώρια 

• χώροι εκτροφής σαλιγκαριών 

• μη επιλέξιμες εκτάσεις 

 

Εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός των αιτήσεων στήριξης ανά δράση είναι μεγαλύτερος των 

προκηρυχθέντων ποσών, η κατάταξη των ενδιαφερομένων θα γίνει βάση κριτηρίων επιλογής, που 

περιγράφονται στη συνέχεια και είναι διαφορετικά για κάθε δράση.  
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Στη Δράση 11.1.1 τα  κριτήρια  επιλογής της εκμετάλλευσης είναι : 

1. Γεωργοί νεαρής ηλικίας με βαρύτητα  κριτηρίου έως 40% 

2. Εντασσόμενη έκταση  με βαρύτητα  κριτηρίου έως 55% 

3. Εντασσόμενη έκταση  που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές με βαρύτητα  

κριτηρίου έως 5% 

Το σύνολο μέγιστης βαθμολογίας κριτηρίων επιλογής δράσης 11.1.1 είναι  100 μόρια. Για τις 

προσκλήσεις στις οποίες δεν περιλαμβάνονται ως επιλέξιμες καλλιέργειες οι αροτραίες, η μέγιστη 

δυνατή βαθμολογία είναι 89 μόρια. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εντάσσεται αυτός που έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο κριτήριο 3. 

 

Στη Δράση 11.2.1 τα κρίτηρια επιλογής της εκμετάλλευσης είναι : 

1. Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος με βαρύτητα  

κριτηρίου έως 30% 

2. Εντασσόμενη έκταση  με βαρύτητα  κριτηρίου έως 50% 

3. Επαγγελματίας αγρότης με βαρύτητα  κριτηρίου έως 15% 

4. Εντασσόμενη έκταση  που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές με βαρύτητα  

κριτηρίου έως 5% 
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Το σύνολο μέγιστης βαθμολογίας κριτηρίων επιλογής δράσης 11.2.1 είναι 100 μόρια. Για τις 

προσκλήσεις στις οποίες δεν περιλαμβάνονται ως επιλέξιμες καλλιέργειες οι αροτραίες, η μέγιστη 

δυνατή βαθμολογία είναι 90 μόρια. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εντάσσεται αυτός που έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο κριτήριο 4. 

 
➢ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

1. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να τηρούν, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών 

τους, την αντίστοιχη γραμμή βάσης της δράσης, 

2. Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων ξεκινούν από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων 

του Μέτρου 11 που τους περιλαμβάνει και είναι τριετούς διάρκειας. 

3. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να καλύπτονται κάθε έτος, από νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο, ο 

οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Η σύμβαση μαζί 

με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει να συναφθεί και να κατατεθεί στις αρμόδιες 

περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος εντός τριών 

(3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων του Μέτρου. Ο δικαιούχος 

οφείλει να τηρεί αντίγραφο της εν λόγω σύμβασης, στο φάκελο του και να την προσκομίζει 

σε οποιοδήποτε έλεγχο του ζητηθεί. Κάθε σύμβαση πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια 12 

μηνών και να καλύπτει ένα ολόκληρο έτος εφαρμογής. Ο σύμβουλος υποχρεούται να 

ενημερώνει το δικαιούχο σε ότι αφορά στην ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων του Μέτρου 

καθώς και της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή. 

4. Τα αγροτεμάχια που εντάσσονται  στο Μέτρο 11 πρέπει να κατέχονται νόμιμα για κάθε έτος 

και για όλη την περίοδο δέσμευσης. 

5. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων 

με τα οποία εντάχθηκαν στο μέτρο, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας – εξαιρετικών 

περιστάσεων. 

6. Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στο μέτρο καθώς δεν 

επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της 

παρούσας. 

7. Να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τις εθνικές διατάξεις που 

εκδίδονται για την εκτέλεση εφαρμογής αυτών, και της λοιπής εθνικής και ενωσιακής 

νομοθεσίας για τη μελισσοκομία, καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης. 

8. Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωμής. Για τη λήψη της ενίσχυσης του Μέτρου, οι 

δικαιούχοι υποβάλλουν κάθε έτος ΕΑΕ μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής ή όπως 

προβλέπεται σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 
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9. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους 

ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα. 

10. Να τηρούν «φάκελο δικαιούχου» ο οποίος φυλάσσεται για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την 

ολοκλήρωση των δεσμεύσεων. 

11. Για τις Δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 οι δεσμεύσεις εφαρμόζονται σε σταθερά αγροτεμάχια 

καθ’όλη τη διάρκεια της τριετίας, τα οποία κατέχονται νόμιμα κατ’έτος και καθόλη την περίοδο 

της δέσμευσης. Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμάχιων που έχει δηλωθεί στην 

ΕΑΕ του υποψηφίου να ανέρχεται σε 0,1 Ηa. Το ελάχιστο μέγεθος εκμετάλλευσης θα πρέπει 

να ανέρχεται σε 0,2 Ηa για αροτραίες καλλιέργειες , 0,3 Ηa για μόνιμες φυτείες και 0,3 Ηa για 

μεικτές εκμεταλλεύσεις. Όσον αφορά την ομάδα καλλιέργειας ΄΄Ελαιοκομία΄΄ η ελάχιστη 

πυκνότητα φύτευσης ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδενδρα/ Ha  προκειμένου να 

εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα. 

12. Οι δικαιούχοι των δράσεων του υπομέτρου 11.1 «μετατροπή στη βιολογική γεωργία» 

υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με ΟΕ&Π εντός χρονικού διαστήματος δέκα πέντε 

(15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων. 

13. Στην περίπτωση που δικαιούχος στο πλαίσιο μιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

του Μέτρου ή μιας προκηρυσσόμενης δράσης του τρέχοντος Μέτρου, ενταχθεί και σε άλλη 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή προκηρυσσόμενη δράση με διαφορετικά 

αγροτεμάχια, οι εκμεταλλεύσεις δεν ενοποιούνται και οι δεσμεύσεις εφαρμόζονται σε κάθε 

τμήμα της εκμετάλλευσης ξεχωριστά. 

 

 

 



 
 
 

12 
 

➢ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 16 Φεβρουαρίου 2022 

(16/02/2022) έως και 16 Μαρτίου 2022 (16/03/2022). Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν 

ηλεκτρονικά αίτηση στήριξης και αναρτούν το σύνολο των δικαιολογητικών προς τον ΕΦΔ, μέσω 

του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπου Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) 

του Μέτρου, έχει οριστεί η Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ. 

 

Η εγγραφή στο σύστημα γίνεται στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration 

και η επεξεργασία των αιτήσεων, στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/ όπου θα βρείτε 

και Εγχειρίδιο Οδηγιών συμπλήρωσης της Αίτησης Στήριξης. Εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης 

υποβληθεί επιτυχώς, παίρνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία 

αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο της υποβολής. Ο υποψήφιος στη συνέχεια εκτυπώνει, υπογράφει την 

οριστικοποιημένη αίτηση και τη φυλάσσει μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο «φάκελο 

του δικαιούχου». Το ΠΣ παρέχει τη δυνατότητα στους υποψηφίους να διορθώνουν την αίτηση 

στήριξης και τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά, ακόμη και μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, 

πριν παρέλθει όμως η καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων (16/3/2022). 

Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της αίτησης στήριξης στο ΠΣ, η πληρότητα του  ηλεκτρονικού 

φακέλου και η εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της αίτησης, ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του 

υποψηφίου. 

 

Από 1/1/2022 τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΕ) 848/2018 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, που αντικατέστησε τον Κανονισμό (ΕΕ) 834/2007 περί βιολογικής παραγωγής. Τα 

βασικά σημεία της νομοθεσίας για την άσκηση της βιολογικής γεωργίας σε ετήσιες καλλιέργειες και   

πολυετείς είναι: 

 
Στάδια παραγωγής: Με την σύναψη σύμβασης με εγκεκριμένο Οργανισμό  Ελέγχου και 

Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων (ΟΕΠ) και για τους επόμενους 12 μήνες ό,τι παράγει η 

εκμετάλλευση μπορεί να διατεθεί στην αγορά μόνο ως συμβατικό προϊόν. Με την συμπλήρωση 12 

μηνών πιστοποίησης και έως τους  24 μήνες, ό,τι προϊόν παραχθεί μπορεί να διατεθεί στην αγορά 

ως προϊόν Υπό Μετατροπή στη Βιολογική Γεωργία με το απαραίτητο αποδεικτικό έγγραφο που 

εκδίδει ο ΟΕΠ. Για τις ετήσιες καλλιέργειες (συμπεριλαμβάνονται τα αρωματικά φυτά ετήσιου κύκλου 

παραγωγής ) με  την συμπλήρωση 24 μηνών πιστοποίησης, ό,τι σπορά ή φύτευση πραγματοποιηθεί 

από την εκμετάλλευση, το προϊόν που θα συγκομισθεί  θα είναι  σε Βιολογικό Στάδιο και μπορεί να 

διατεθεί στην αγορά με το απαραίτητο πιστοποιητικό που εκδίδει ο ΟΕΠ σύμφωνα με το Παρ. VI του 

Καν. 848/2018. Για τις μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώδεις), το Βιολογικό Στάδιο προκύπτει με την 

https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/
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συγκομιδή προϊόντος που θα πραγματοποιηθεί  μετά τους 36 μήνες από την ένταξη του 

αγροτεμαχίου στην πιστοποίηση.  

Πολλαπλασιαστικό Υλικό (ισχύει μόνο για ετήσιες καλλιέργειες και αρωματικά φυτά ετήσιου 

κύκλου παραγωγής): Κατά την επιλογή του βιολογικού φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, ο 

παραγωγός προτιμά βιολογικό φυτικό αναπαραγωγικό υλικό κατάλληλο για τη βιολογική γεωργία 

και το αναζητά στην αγορά και στην Εθνική Βάση δεδομένων για την καταγραφή του βιολογικού και 

του υπό μετατροπή φυτικού αναπαραγωγικού υλικού εκτός των σποροφύτων 

(http://minagric.gr/index.php/el/minagric-db-viologiki). Σε περίπτωση χρήσης βιολογικών σπόρων, ο 

παραγωγός θα πρέπει να έχει το σχετικό παραστατικό και το πιστοποιητικό του προμηθευτή των 

σπόρων και θα πρέπει να το επιδεικνύει, όταν του ζητηθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. 

 

Στην περίπτωση που ο παραγωγός δεν βρει το βιολογικό πολλαπλασιαστικό υλικό που αναζητά, θα 

πρέπει πριν τη σπορά, να αιτηθεί για την έκδοση της σχετικής Άδειας Παρέκκλισης στην οικεία 

ΔΑΟΚ, ώστε να χρησιμοποιήσει συμβατικούς σπόρους ή/και κονδύλους πατάτας. 

Αν ο παραγωγός επιθυμεί να χρησιμοποιήσει σπορόφυτα,  θα πρέπει το φυτώριο που θα τα 

προμηθευτεί να είναι πιστοποιημένο ως βιολογικό. Και σε αυτήν την περίπτωση, κατά την αγορά 

των σποροφύτων,  θα πρέπει το φυτώριο να χορηγεί στον παραγωγό το απαραίτητο  παραστατικό 

και πιστοποιητικό.    

Λίπανση – Φυτοπροστασία – Διαχείριση ζιζανίων: Στο Παράρτημα Ι και ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 

2021/1165  αναφέρονται οι ουσίες και οι πρώτες ύλες που μπορεί να υπάρχουν ως συστατικά ή ως 

δραστικές ουσίες σε  βιολογικά λιπάσματα-εδαφοβελτιωτικά και φυτοπροστατευτικά προϊόντα.  

 

http://minagric.gr/index.php/el/minagric-db-viologiki
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Μια τελευταία εξέλιξη είναι η ανάρτηση λίστας, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση του 

Υπουργείου, που περιέχει εισροές εγκεκριμένες για χρήση στη βιολογική γεωργία 

http://minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/biologikgeorgiaktinotrofia/11670-egekrimenes-biologikh-
georgia100821 

 
Τέλος, οι τρόποι αντιμετώπισης των ζιζανίων είναι οι εξής: 

- βοτάνισμα 

- αμειψισπορά 

- ψευδοσπορά 

- χορτοκοπή 

- μηχανική καλλιέργεια (φρέζα, καταστροφέας) 

- βόσκηση από ζώα 

- πυροζιζανιoκτονία 

- χρήση συνθετικού υποστρώματος (φιλμ) ανάμεσα ή πάνω στις γραμμές φύτευσης  

 

➢ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  

 
Προκειμένου μία γεωργική μονάδα να πιστοποιηθεί,  θα πρέπει να συνάψει σύμβαση  με 

διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.  Η TÜV AUSTRIA HELLAS 

αποτελεί τον πρώτο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα και έναν από τους πρώτους 

στην Ευρώπη που αξιολογήθηκαν και διαπιστεύτηκαν με τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 2018/848 για τη πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες µας 

του Τµήµατος Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων θα είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω 

ενημέρωση επί των απαιτήσεων της νομοθεσίας περί βιολογικής παραγωγής ή του Μέτρου 11 

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ». 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις προϋποθέσεις ένταξης  στο νέο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να απευθυνθούν στo Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων της TÜV AUSTRIA Hellas: 

Αθήνα 

Ελένη Τζουρτζουκλή               
Τ. 210 5220920 (εσωτ. 158) 

eleni.tzourtzoukli@tuv.at 

 

Θεσσαλονίκη  
 
Ευγενία Λαζούδη          
T.2310 941100 
M. 697 401 1976 
evgenia.lazoudi@tuv.at 

Ηράκλειο Κρήτης  

Βαρδουλάκη Μαίρη        
Τ. 2810 244150  
 

maria.vardoulaki@tuv.at 

Μυτιλήνη  

Δημήτρης Γραμματής        
Τ. 22510 40504-5  

M. 695 8459879 

dimitrios.grammatis@tuv.at 

http://minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/biologikgeorgiaktinotrofia/11670-egekrimenes-biologikh-georgia100821
http://minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/biologikgeorgiaktinotrofia/11670-egekrimenes-biologikh-georgia100821
mailto:eleni.tzourtzoukli@tuv.at

