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ΠιστοποιοÜμε Βιολογικά 

Πρόγραμμα Επιδότησης για τη Βιολογική Κτηνοτροφία 

 

  

 

Η βιολογική κτηνοτροφία είναι μια μορφή εκτατικής κτηνοτροφίας που συμβάλλει στην αειφορική 

διαχείριση των βοσκότοπων, εφαρμόζει πρακτικές που προάγουν την ευζωία των εκτρεφόμενων 

ζώων και την εν γένει προστασία του περιβάλλοντος οδηγώντας στην παραγωγή κτηνοτροφικών 

προϊόντων υψηλής ποιότητας απαλλαγμένων από χημικές ουσίες.  

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 που αντικατέστησε τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007 στα 

εκτρεφόμενα είδη περιλαμβάνονται τα βοοειδή (περιλαμβανομένων των ειδών bubalus & bison), τα 

ιπποειδή, τα προβατοειδή, τα αιγοειδή, τα πουλερικά, οι μέλισσες, τα ελαφοειδή και τα κουνέλια. 

Η ένταξη στις βιολογικές μεθόδους εκτροφής επιδοτείται μέσω του Μέτρου 11 – “Βιολογική 

Γεωργία ” από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020  με στόχο την προσφορά δημόσιων 

αγαθών που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων. 

Όσο αφορά την ζωική παραγωγή ενισχύεται η βιολογική αιγοπροβατοτροφία και βοοτροφία. 

Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την επικράτεια με τη Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στα 

490.000.000 € ενώ για τα αιγοπρόβατα και τα βοοειδή αντιστοιχούν 130.000.000 € που θα 

κατανεμηθούν σε 2 δράσεις.  
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Πιο συγκεκριμένα: 

➢ ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ Κ’ ΒΟΟΕΙΔΗ 

1. Υπομέτρο 11.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους 

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

παραγωγής στην κτηνοτροφία (δημόσια δαπάνη 60.000.000 €). 

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

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

παραγωγής στην κτηνοτροφία (δημόσια δαπάνη 70.000.000 €). 

➢ ΕΙΔΟΣ Κ’ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης προκειμένου να 

αποζημιωθούν οι δικαιούχοι για το διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα 

των δεσμεύσεων που ανελήφθησαν. Ως «γεωργική έκταση» στη ζωική παραγωγή νοείται 

οποιαδήποτε έκταση μόνιμων βοσκοτόπων. Η κατανομή και το μέγιστο ύψος των ενισχύσεων στις 

2 δράσεις έχει ως εξής: 

• Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους 

παραγωγής στην κτηνοτροφία. 

 

 

Πίνακας 1: Μέγιστο ύψος ενίσχυσης για πυκνότητα βόσκησης 1ΜΖΚ/Ha σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.1.2 
για την αίτηση στήριξης των επιλέξιμων  αιγοπροβάτων και βοοειδών ανά είδος ζώου 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ 
ΔΙΑΦΥΓΟΝ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ / 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
€/Ηα/έτος 

Αιγοπρόβατα 211 - 211 

Βοοειδή με 
κρεατοπαραγωγική / 

μικτή κατεύθυνση 
267 - 267 

Βοοειδή με 
γαλακτοπαραγωγική 

κατεύθυνση 
333 - 333 
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• Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους 

παραγωγής στην κτηνοτροφία. 

 

Πίνακας 2: Μέγιστο ύψος ενίσχυσης για πυκνότητα βόσκησης 1ΜΖΚ/Ha σε €/Ha/έτος για τη δράση 11.2.2 
για την αίτηση στήριξης των επιλέξιμων  αιγοπροβάτων και βοοειδών ανά είδος ζώου 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ 
ΔΙΑΦΥΓΟΝ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ / 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
€/Ηα/έτος 

Αιγοπρόβατα 211 36 247 

Βοοειδή με 
κρεατοπαραγωγική / 

μικτή κατεύθυνση 
267 13 280 

Βοοειδή με 
γαλακτοπαραγωγική 

κατεύθυνση 
333 14 347 

 

Επισημαίνεται ότι: 

α)  Συντελεστές μετατροπής ζωικού κεφαλαίου σε ΜΖΚ: 

• Ταύροι, αγελάδες και άλλα βοοειδή ηλικίας άνω των δύο ετών = 1 ΜΖΚ 

• Βοοειδή ηλικίας από έξι μηνών έως δύο ετών = 0,6 ΜΖΚ 

• Αιγοπρόβατα = 0,15 ΜΖΚ 

β) Τα ύψη ενίσχυσης των παραπάνω πινάκων, έχουν υπολογιστεί για πυκνότητες βόσκησης 1 ΜΖΚ 

ανά εκτάριο (Ha). Αν η πυκνότητα βόσκησης για την ενταγμένη εκμετάλλευση είναι μικρότερη του 

1ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha), η ενίσχυση ανά εκτάριο (Ha) υπολογίζεται με τον πολλαπλασιασμό της 

πυκνότητας βόσκησης με την αντίστοιχη ενίσχυση του σχετικού πίνακα. Αν η πυκνότητα βόσκησης 

της ενταγμένης εκμετάλλευσης είναι μεγαλύτερη του 1 ΜΖΚ ανά εκτάριο (Ha), η ενίσχυση ανά 

εκτάριο (Ha) μεταβάλλεται και αντιστοιχεί σε εκείνη του σχετικού πίνακα πολλαπλασιαζόμενη κατά 

μέγιστο επί 1,29. 

γ) Οι δαπάνες πιστοποίησης υπολογίζονται και καταβάλλονται σε ετήσια βάση και μέχρι το ύψος 

που αναφέρεται στους πίνακες της παρούσας παραγράφου, μόνο αν πραγματοποιηθούν και 

αποδειχθούν με παραστατικά (Παραστατικά Συμμόρφωσης Ειδικών Διατάξεων) του Κώδικα 

Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ). 
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➢ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή 

νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί. 

1) Δράση 11.1.2: Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε 

βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» είναι οι υποψήφιοι που 

κατέχουν νεοεντασσόμενo βοσκοτόπο ή εκτροφές. 

Ως  νεοεντασσόμενοι βοσκότοποι / εκτροφές νοούνται οι βοσκότοποι, /εκτροφές που :  

• είναι ενταγμένοι στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας μέσω σύμβασης με 

Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου (σύμφωνα με τον Καν.834/2007) από την 1η 

Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος 

 

• μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης δεν είναι ενταγμένοι στο σύστημα ελέγχου 

της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν.834/2007 
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2) Δράση 11.2.2: Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε 

βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» είναι οι υποψήφιοι που 

κατέχουν βοσκοτόπο ή εκτροφές που είναι ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής 

γεωργίας (σύμφωνα με τον Καν.834/2007) μέσω σύμβασης με Οργανισμό Πιστοποίησης και 

Ελέγχου, η οποία έχει συναφθεί έως 31/12/2020.  

**Οι εν λόγω υποψήφιοι, εφόσον κατέχουν βοσκότοπο / εκτροφή που δεν συμπεριλαμβάνονται 

στην ανωτέρω αναφερόμενη σύμβαση με Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου μέχρι την 31/12/2020 

είναι επιλέξιμοι προς ένταξη και στη δράση 11.1.2 

 

➢ KΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

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

βοσκοτόπια και το ζωικό κεφάλαιο,  πρέπει να πληρούν – κυρίως - τα παρακάτω κριτήρια 

επιλεξιμότητας: 

 

 1. Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2021 

 

 2. Να κατέχονται νόμιμα 

 

 3. Ειδικά για τη δράση 11.2.2 (διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην 

κτηνοτροφία) θα πρέπει να περιλαμβάνονται μέχρι και την 31/12/2020 σε ενεργή σύμβαση με 

Φορέα Πιστοποίησης 

 

 4. Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή > 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα > 12 μηνών  
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➢ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

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

προκηρυχθέντος ποσού της, οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας κατατάσσονται 

βάσει κριτηρίων επιλογής (μοριοδότηση) ως εξής: 

 

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

στην κτηνοτροφία» (βλ. Πίνακα 3) 

 

• Hλικία του υποψηφίου κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 

 

• Έκταση που καλλιεργείται με βιολογικές ζωοτροφές 
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2) Δράση 11.2.2: «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής 

στην κτηνοτροφία» (βλ. Πίνακα 4) 

 

• Συμπληρωμένα έτη εφαρμογής στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας κατά το 

χρονικό διάστημα των αμέσως προηγούμενων 5 ετών από την ημερομηνία αίτησης του 

δικαιούχου στο Μέτρο 11. 

 

• Έκταση που καλλιεργείται με βιολογικές ζωοτροφές 

 

• Εγγραφή του υποψηφίου στο ΜΑΕΕ ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης 
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➢ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης 

Πράξεων του Μέτρου 11 που τους περιλαμβάνει και είναι τριετούς διάρκειας. Οι δικαιούχοι θα 

πρέπει: 

 

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

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

εκδίδονται για την εκτέλεση εφαρμογής αυτών. Συνοπτικά οι απαιτήσεις του Καν.848/2018 

αφορούν: 

 

• Την – κατά προτίμηση - επιλογή αυτόχθονων φυλών ζώων. 

• Την μέριμνα για διαρκή πρόσβαση των ζώων σε βοσκότοπο όταν το επιτρέπουν οι 

καιρικές συνθήκες. 

 

• Την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών σταβλισμού, περιλαμβανομένων της 

πυκνότητας των ζώων εντός των κτιρίων, της ύπαρξης προαύλιου χώρου για άσκηση, του 

φυσικού αερισμού, της κατασκευής του δαπέδου, του φωτισμού κ.α. 
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• Την ισορροπημένη διατροφή με βιολογικά παραγόμενες και πιστοποιημένες 

ζωοτροφές. 

 

• Κτηνιατρική προσέγγιση που βασίζεται στην πρόληψη των ασθενειών (μέσω τήρησης των 

προηγούμενων απαιτήσεων), στην ελαχιστοποίηση της χρήσης χημικών φαρμάκων και 

στην απαγόρευση της χρήσης ουσιών για την προώθηση της ανάπτυξης και τον έλεγχο της 

αναπαραγωγής. 

 

• Την εν γένει διαχείριση των ζωικών πληθυσμών ώστε να προάγεται η ευζωία τους κατά την 

εκτροφή, τη μεταφορά και τη σφαγή. 

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

την αντίστοιχη γραμμή βάσης της δράσης, όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα Ι της με αριθ. 

πρωτ. 2916/374421/24-12-2021 (ΦΕΚ Β’ 6266/2021) Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 

«Βιολογική Γεωργία» 

 

3.  Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης 

Ένταξης Πράξεων του Μέτρου 11 που τους περιλαμβάνει και είναι τριετούς  διάρκειας 

 

 4. Kατ’ έτος, να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο 

ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας 

 

 5. Να κατέχονται νόμιμα για κάθε έτος και για όλη την περίοδο δέσμευσης, οι βοσκότοποι και το 

είδος των ζώων, που εντάχθηκαν στο Μέτρο 11. 

 

 6. Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των  βοσκοτόπων και το είδος των  ζώων, με τα 

οποία εντάχθηκαν στο μέτρο, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων. 

 

 7. Οι δικαιούχοι της δράσης 11.1.2 (μετατροπή) που κατέχουν βοσκοτόπους / ζώα, τα οποία δεν 

είναι ενταγμένα στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής γεωργίας μέχρι την ημερομηνία της 

πρόσκλησης, υποχρεούνται να συνάψουν σύμβαση με ΟΕ&Π εντός χρονικού διαστήματος 

δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της απόφασης ένταξης 

πράξεων 
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➢ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, πραγματοποιείται κατά το 

διάστημα από 16 Φεβρουαρίου 2022 (16/02/2022) έως και 16 Μαρτίου 2022 (16/03/2022) και ώρα 

00:00. 

 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν σε μία από τις προκηρυσσόμενες 

δράσεις της παραγράφου 1 της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, 

ηλεκτρονικά αίτηση στήριξης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ). Η εγγραφή στο εν 

λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο  https://registration.dikaiomata.gr/user_registration και η 

επεξεργασία των αιτήσεων, στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/  

 

Εφόσον η ηλεκτρονική αίτηση στήριξης υποβληθεί επιτυχώς, παίρνει μοναδικό κωδικό και 

ημερομηνία οριστικοποίησης, από την οποία αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο της υποβολής 

 

Η οριστικοποιημένη αίτηση στη συνέχεια εκτυπώνεται, υπογράφεται από τον υποψήφιο 

δικαιούχο και φυλάσσεται από τον ίδιο μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο 

φάκελο του δικαιούχου. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίζει τα πρωτότυπα 

παραστατικά σε οποιοδήποτε έλεγχο του ζητηθεί. 

 

➢ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Προκειμένου μία κτηνοτροφική εκμετάλλευση να πιστοποιηθεί ως “βιολογική” θα πρέπει να υπαχθεί 

σε καθεστώς ελέγχου και πιστοποίησης από  διαπιστευμένο φορέα. 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. Επικοινωνήστε με 

τους γεωπόνους – ζωοτέχνες του Τμήματος Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων για περαιτέρω 

ενημέρωση σχετικά με τις απαιτήσεις του Καν. 848/2018 για τη βιολογική κτηνοτροφία. 

 

https://registration.dikaiomata.gr/user_registration
https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/


 
 
 

11 
 

➢ Σχετικά αρχεία: 
 

• Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 
2014 – 2020  
http://minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Biologika/2021/prosklhsh189_22614_metro11_310122.pdf  
 

• ΥΑ αριθμ.2916_374421(ΦΕΚ Β΄6266_28.12.2021) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 
«Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014 - 2020. 
http://minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Biologika/2021/fek6266_281221_metro11.pdf  
 

• Ερωτήσεις και απαντήσεις για την πρόσκληση του Μέτρου 11. 
http://minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Biologika/2021/metro11_erothseis110222.pdf  

 

 

 

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/images/stories/docs/agrotis/Biologika/2021/prosklhsh189_22614_metro11_310122.pdf
http://minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Biologika/2021/fek6266_281221_metro11.pdf
http://minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Biologika/2021/metro11_erothseis110222.pdf
mailto:eleni.tzourtzoukli@tuv.at

