
 

Δράση 11.1.1 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους 
παραγωγής στη γεωργία 

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η μετατροπή των καλλιεργητικών πρακτικών και μεθόδων 
παραγωγής στη γεωργία από συμβατικές σε βιολογικές, σε δικαιούχους που εφαρμόζουν τον 
Κανονισμό 834/2007. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να συνάψουν σύμβαση με εγκεκριμένο 
Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Η δέσμευση είναι τριετούς διάρκειας και 
εφαρμόζεται σε σταθερά αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της τριετίας, τα οποία κατέχονται 
νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης. 

Η δέσμευση είναι τριετούς διάρκειας και εφαρμόζεται σε σταθερά αγροτεμάχια καθόλη τη 
διάρκεια της τριετίας, τα οποία κατέχονται νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη την περίοδο της 
δέσμευσης. 

Όροι Επιλεξιμότητας 
Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ενεργός γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 
1307/2013, όπως προσδιορίστηκε στις εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες 
εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Τα αγροτεμάχια που θα ενταχθούν στο υπομέτρο πρέπει να τηρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις 

 Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου. 

Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς 
ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του 
ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη για τη δέσμευση καλλιέργεια 

Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων ανέρχεται σε 0,1Ha. Το ελάχιστο μέγεθος 
της εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 0,2 Ha για ετήσιες καλλιέργειες, 0,3 για μόνιμες φυτείες και 
0,3 για μικτές εκμεταλλεύσεις. 

Όσον αφορά την ομάδα καλλιέργειας «Ελαιοκομία», η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό 
ένταξη ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι 
πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα. 

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης είναι οι ετήσιες και μόνιμες καλλιέργειες που 
αποτυπώνονται στο σχετικό πίνακα με τα ύψη ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα 
προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, και οι υδροπονικές 
καλλιέργειες. 

 

 

Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής  

Γεωργοί νεαρής ηλικίας 

Εντασσόμενη έκταση 

Εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές 

 



 

 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ                    

(Μέγιστη 
Βαθμολογία)  

ΒΑΡΥΤΗΤΗΤΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

1.  Γεωργοί νεαρής ηλικίας 1.1 
Η ηλικία του υποψηφίου κατά την 
ημερομηνία αναφοράς που 
ορίζεται στην πρόσκληση. 

Από 18 έως και 31 ετών η 
μοριοδότηση βαίνει μειούμενη 
κατά 1 μόριο για κάθε δύο έτη 
ξεκινώντας από το 100 

100-94  

100 50% 

Από 32 έως και 41 ετών η 
μοριοδότηση βαίνει μειούμενη 
κατά 1 μόριο για κάθε ένα έτος 
ξεκινώντας από το 93 

93-84 

 

Από 42 ετών έως και 55 η  
μοριοδότηση βαίνει μειούμενη 
κατά 6 μόρια για κάθε έτος 
ξεκινώντας από το 83.  

83-1 

Από 56 ετών και πάνω παίρνει 0 
μόρια 

0 

2. Εντασσόμενη έκταση 2.1 
Το μέγεθος της υπό ένταξη 
έκτασης  του υποψηφίου στο 
Μέτρο σε ορεινές περιοχές 

Η μοριοδότηση θα υπολογίζεται βάσει του τύπου:  
(Δεκαδικός Λογάριθμος της υπό ένταξης έκτασης σε 
εκτάρια +1) επί το συντελεστή βαθμολογίας (40) και 
μέχρι το μέγιστο της βαθμολογίας.  
Μόρια = min ( log( Εκτάρια +1 ) x 40 , 40) 

40 

 

 

 

 

 



2.2 

Το μέγεθος της υπό ένταξη 
έκτασης  του υποψηφίου στο 
Μέτρο σε περιοχές με φυσικούς 
περιορισμούς εκτός των 
ορεινών 

Η μοριοδότηση θα υπολογίζεται βάσει του τύπου:  
(Δεκαδικός Λογάριθμος της υπό ένταξης έκτασης σε 
εκτάρια +1) επί το συντελεστή βαθμολογίας (30) και 
μέχρι το μέγιστο της βαθμολογίας.  

Μόρια = min( log( Εκτάρια +1 ) x 30 , 30) 

30 

 

 

 

 

 

 

 

48% 

2.3 

 

Το μέγεθος της υπό ένταξη 
έκτασης  του υποψηφίου που 
έχει δηλωθεί για την παραγωγή 
ζωοτροφών στην ΕΑΕ αναφοράς 
και ο υποψήφιος είναι 
δικαιούχος στο Μέτρο 11 
δράσεις 11.1.2 και 11.2.2 

Η μοριοδότηση θα υπολογίζεται βάσει του τύπου:  
(Δεκαδικός Λογάριθμος της υπό ένταξης έκτασης σε 
εκτάρια +1) επί το συντελεστή βαθμολογίας (20) και 
μέχρι το μέγιστο της βαθμολογίας.  

Μόρια = min( log( Εκτάρια +1 ) x 20 , 20) 

20 



2.4 

Η υπό ένταξη έκταση της 
εκμετάλλευσης που αιτείται ο 
υποψήφιος, ως προς τη 
συνολική του έκταση 
(εξαιρουμένων των 
βοσκοτόπων) 

Η μοριοδότηση θα υπολογίζεται βάσει του τύπου:                               
αιτούμενη έκταση προς ένταξη         x τη μέγιστη 
βαθμολογία (10)                                                                        
σύνολο έκτασης της εκμετάλλευσης    

 

10 

 

3. Εντασσόμενη έκταση που 
ανήκει σε περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές 

3.1 

Το μέγεθος της αιτούμενης προς 
ένταξη έκτασης που βρίσκεται σε 
προστατευόμενη περιοχή 
(NATURA, θεσμοθετημένες 
περιοχές εθνικών πάρκων), ή 
περιοχή υψηλής φυσικής αξίας 
(High Nature Value, HNV) 

Η μοριοδότηση θα υπολογίζεται βάσει του τύπου:  
(Δεκαδικός Λογάριθμος της υπό ένταξης έκτασης σε 
εκτάρια +1) επί το συντελεστή βαθμολογίας (100) και 
μέχρι το μέγιστο της βαθμολογίας.  
Μόρια = min( log( Εκτάρια +1 ) x 100 , 100) 

 

100 2% 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  100 βαθμοί 

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας εντάσσεται αυτός που έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο κριτήριο 2Α εντάσσει έκταση σε ορεινές 
περιοχές 

 

 



 

Δράση 11.2.1 Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων 
παραγωγής στη γεωργία 
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η διατήρηση βιολογικών καλλιεργητικών πρακτικών και 
μεθόδων παραγωγής στη γεωργία, σε δικαιούχους που εφαρμόζουν τον Κανονισμό 834/2007 
και  διατηρούν ενεργή σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης 
βιολογικών προϊόντων. Η δέσμευση  είναι πενταετής με δυνατότητα ετήσιας παράτασης μετά 
τη λήξη της αρχικής περιόδου. Η δέσμευση εφαρμόζεται σε σταθερά αγροτεμάχια που 
κατέχονται νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης. 

Όροι Επιλεξιμότητας 
Ο δικαιούχος πρέπει να είναι ενεργός γεωργός σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 
1307/2013, όπως προσδιορίστηκε στις εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες 
εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Τα αγροτεμάχια που θα ενταχθούν στο υπομέτρο πρέπει να τηρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 

 Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου. Στην περίπτωση των 
μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια 
θα πρέπει να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου με επιλέξιμη 
για τη δέσμευση καλλιέργεια. 

 Να υφίσταται ενεργή σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης 
βιολογικών προϊόντων για την εφαρμογή των κατευθύνσεων, προδιαγραφών και τεχνικών 
της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007. Αγροτεμάχια που 
βρίσκονται σε φάση μετάβασης από τη συμβατική στη βιολογική γεωργία είναι επιλέξιμα 
στη δράση, δεδομένου ότι στη φάση μετάβασης εφαρμόζονται ήδη στο αγροτεμάχιο οι 
διατάξεις του καν. 834/2007 περί βιολογικού τρόπου παραγωγής. 

Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων ανέρχεται σε 0,1Ha. Το ελάχιστο μέγεθος 
της εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 0,2 Ha για ετήσιες καλλιέργειες, 0,3 για μόνιμες φυτείες και 
0,3 για μικτές εκμεταλλεύσεις. 

Όσον αφορά την ομάδα καλλιέργειας «Ελαιοκομία», η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό 
ένταξη ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι 
πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα. 

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της δράσης είναι οι ετήσιες και μόνιμες καλλιέργειες που 
αποτυπώνονται στο σχετικό πίνακα με τα ύψη ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα 
προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, και οι υδροπονικές 
καλλιέργειες. 

 

Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής  

Επαγγελματίες αγρότες 

Χρονική διάρκεια προηγούμενης εφαρμογής  βιολογικού συστήματος 

Εντασσόμενη έκταση 

Εντασσόμενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές  



 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ                    

(Μέγιστη 
Βαθμολογία)  

ΒΑΡΥΤΗΤΗΤ
Α ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

1. Χρονική διάρκεια 
προηγούμενης 
εφαρμογής 
βιολογικού 
συστήματος 

1.1 

Συμπληρωμένα έτη εφαρμογής 
του συστήματος της βιολογικής 
γεωργίας,  κατά το χρονικό 
διάστημα των αμέσως 
προηγούμενων πέντε  (5) ετών 
από την  ημερομηνία αναφοράς 
που ορίζεται στην πρόσκληση. Το 
ανώτατο όριο μοριοδότησης 
είναι τα πέντε (5) έτη. Ως 
ημερομηνία  ένταξης της 
εκμετάλλευσης στο σύστημα  
ελέγχου θεωρείται η ημερομηνία  
ένταξης του παλαιότερου  
ενταγμένου στο σύστημα 
αγροτεμαχίου του υποψηφίου. 

 20 μόρια/έτος εφαρμογής της 
βιολογικής γεωργίας 

0-100 100 50% 

2. Εντασσόμενη 
έκταση 

2.1 

 

Το μέγεθος της υπό ένταξη 
έκτασης  του υποψηφίου στο 
Μέτρο σε ορεινές περιοχές 

Η μοριοδότηση θα υπολογίζεται βάσει του τύπου:  
(Δεκαδικός Λογάριθμος της υπό ένταξης έκτασης σε εκτάρια 
+1) επί το συντελεστή βαθμολογίας (40) και μέχρι το μέγιστο 
της βαθμολογίας.  

Μόρια = min ( log( Εκτάρια +1 ) x 40 , 40) 

40 38% 



2.2 

Το μέγεθος της υπό ένταξη 
έκτασης  του υποψηφίου στο 
Μέτρο σε περιοχές με φυσικούς 
περιορισμούς εκτός των ορεινών 

Η μοριοδότηση θα υπολογίζεται βάσει του τύπου:  
(Δεκαδικός Λογάριθμος της υπό ένταξης έκτασης σε εκτάρια 
+1) επί το συντελεστή βαθμολογίας (30) και μέχρι το μέγιστο 
της βαθμολογίας.  

Μόρια = min ( log( Εκτάρια +1 ) x 30 , 30) 

30 

2.3 

Το μέγεθος της υπό ένταξη 
έκτασης  του υποψηφίου που 
έχει δηλωθεί για την παραγωγή 
ζωοτροφών στην ΕΑΕ αναφοράς 
και ο υποψήφιος είναι 
δικαιούχος στο Μέτρο 11 
δράσεις 11.1.2 και 11.2.2 

Η μοριοδότηση θα υπολογίζεται βάσει του τύπου:  
(Δεκαδικός Λογάριθμος της υπό ένταξης έκτασης σε εκτάρια 
+1) επί το συντελεστή βαθμολογίας (20) και μέχρι το μέγιστο 
της βαθμολογίας.  

Μόρια = min ( log( Εκτάρια +1 ) x 20 , 20) 

20 

2.4 

Η υπό ένταξη έκταση της 
εκμετάλλευσης που αιτείται ο 
υποψήφιος, ως προς τη συνολική 
του έκταση (εξαιρουμένων των 
βοσκοτόπων) 

Η μοριοδότηση θα υπολογίζεται βάσει του τύπου:                               
αιτούμενη έκταση προς ένταξη  x τη μέγιστη βαθμολογία (10)                                                   
σύνολο έκτασης της εκμετάλλευσης     

10 

  

3. Επαγγελματίας 
Αγρότης 

3.1 

Εγγραφή του υποψηφίου στο 
ΜΑΑΕ και ταυτόχρονα μέλος 
ενήμερου Συνεταιρισμού, ή 
Οργάνωσης Παραγωγών, ή 
Ομάδας Παραγωγών μέχρι την 
ημερομηνία αναφοράς που 
ορίζεται στην πρόσκληση. 

ΝΑΙ 100 100 10% 



3.2 

Εγγραφή του υποψηφίου στο 
ΜΑΑΕ  ως κατά κύριο επάγγελμα 
αγρότης, μέχρι την ημερομηνία 
αναφοράς που ορίζεται στην 
πρόσκληση. 

ΝΑΙ 50 

4. Εντασσόμενη 
έκταση που ανήκει σε 
περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές 

4.1 

Το μέγεθος της αιτούμενης προς 
ένταξη έκτασης που βρίσκεται σε 
προστατευόμενη περιοχή 
(NATURA, θεσμοθετημένες 
περιοχές εθνικών πάρκων), ή 
περιοχή υψηλής φυσικής αξίας 
(High Nature Value, HNV) 

Η μοριοδότηση θα υπολογίζεται βάσει του τύπου:  
(Δεκαδικός Λογάριθμος της υπό ένταξης έκτασης σε εκτάρια 
+1) επί το συντελεστή βαθμολογίας (100) και μέχρι το 
μέγιστο της βαθμολογίας.  

Μόρια = min ( log( Εκτάρια +1 ) x 100 , 100) 

100 2% 

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  100 βαθμοί 

Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας εντάσσεται αυτός που είναι κατ' επάγγελμα αγρότης και μέλος συνεταιρισμού ή οργάνωσης παραγωγών 
ή ομάδας παραγωγών 

 

 

 

 


