
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(Το Παράρτημα 2 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ. αριθ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης) 

Άρθρο 1 

Δομή και διαμόρφωση της βαθμολογίας 

1. Κάθε αρχή κριτηρίων αξιολόγησης των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 13 της παρούσας περιλαμβάνει 

επιμέρους κριτήρια βαθμολόγησης της αίτησης ενίσχυσης του υποψηφίου όπως αυτά ορίζονται στα 

άρθρα του παρόντος παραρτήματος. Κάθε κριτήριο βαθμολόγησης αναλύεται περαιτέρω σε επί μέρους 

πεδία βαθμολόγησης, ανάλυση τιμών, όρια και τιμές που μπορεί να λαμβάνει για το καθένα. 

2. Κάθε κριτήριο βαθμολόγησης αναλύεται σε ένα τουλάχιστον πεδίο βαθμολόγησης. Τα πεδία 

βαθμολόγησης ενός κριτηρίου μπορεί να είναι αμοιβαία αποκλειόμενα (π.χ. Κριτήριο 2.1 - οικονομικό 

μέγεθος της εκμετάλλευσης σε όρους τυπικής απόδοσης) ή ανεξάρτητα μεταξύ τους (π.χ. Κριτήριο 3.1 -

δυνατότητα υλοποίησης του αιτούμενου επενδυτικού σχεδίου).  

3. Η τιμές κάθε πεδίου βαθμολόγησης τεκμηριώνονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που συνοδεύουν 

την αίτηση στήριξης, όπως αυτά προβλέπονται στο παρόν παράρτημα. Επισημαίνεται ότι τα 

δικαιολογητικά τεκμηρίωσης πρέπει να είναι σε ισχύ. 

4. Η τελική βαθμολογία κάθε πεδίου βαθμολόγησης προκύπτει ως γινόμενο της τιμής του πεδίου 

«Μοριοδότηση» επί το συντελεστή βαρύτητας (πεδίο «Βαρύτητα») όπως αυτός αναγράφεται στους 

παρακάτω πίνακες βαθμολογίας.  

5. Όταν η βαθμολογία προκύπτει από εφαρμογή σχετικού ποσοστού % ή δείκτη, όπως π.χ. στο κριτήριο 1.1 

«Προσανατολισμός της παραγωγικής δυναμικότητας της υφιστάμενης εκμετάλλευσης σε τομείς 

προτεραιότητας» του Πίνακα 1.1, η βαθμολογία υπολογίζεται, εντός του εύρους της μοριοδότησης (π.χ. 

60-100 μόρια), με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. Αν στη μοριοδότηση δεν υπάρχει εύρος τιμών 

τότε το κριτήριο βαθμολογείται είτε με μηδέν είτε με το σύνολο των μορίων. 

Παράδειγμα: Υποθέτουμε ότι η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης προέρχεται σε ποσοστό 

49,16% από την αιγοπροβατοτροφία, 26,85% από την καλλιέργεια ζωοτροφών και 23,99% από την 

καλλιέργεια βαμβακιού. Συνεπώς, ποσοστό 76,01% (>60%) της παραγωγικής δυναμικότητας της 

προέρχεται από τομείς προτεραιότητας, σύμφωνα με το κριτήριο 1.1. Στην περίπτωση αυτή η 

βαθμολογία είναι 76,01 (μόρια) × 12% (βαρύτητα)= 9,12 βαθμοί. 

6. Όταν υφίσταται προϋπόθεση βαθμολόγησης, όπως π.χ. στο κριτήριο 1.2 «Προσανατολισμός της 

παραγωγικής δυναμικότητας της υφιστάμενης εκμετάλλευσης σε συστήματα ποιότητας» ή στο κριτήριο 

3.2 «Δυναμική του δικαιούχου» του Πίνακα 1.1, το πεδίο βαθμολόγησης λαμβάνει τιμή εφόσον η 

προϋπόθεση ικανοποιείται. Σε διαφορετική περίπτωση η τιμή του πεδίου βαθμολόγησης είναι μηδέν. 

7. Η τελική βαθμολογία της αίτησης στήριξης προκύπτει από το άθροισμα των μορίων που δίνονται σε κάθε 

πεδίο βαθμολόγησης επί τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας. Η μέγιστη βαθμολογία της αίτησης 

στήριξης ανέρχεται σε εκατό (100) βαθμούς. Προκειμένου μια αίτηση στήριξης να θεωρηθεί παραδεκτή, 

πέραν των λοιπών προϋποθέσεων, πρέπει να βαθμολογείται, κατ’ ελάχιστο, με σαράντα πέντε (45) 

βαθμούς για τη δράση 4.1.1 και με τριάντα τρεις (33) βαθμούς για τη δράση 4.1.3. Αιτήσεις στήριξης που 

συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία μικρότερη από την ελάχιστη αποδεκτή, απορρίπτονται. 

8. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα ενταχθεί κατά προτεραιότητα ο ενταγμένος στο πρόγραμμα των νέων 

γεωργών του υπομέτρου 6.1 και εν συνεχεία η αίτηση με το χαμηλότερο αιτούμενο προϋπολογισμό. 
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Άρθρο 2 

Αρχές καθορισμού των κριτηρίων επιλογής αιτήσεων στήριξης φυσικών προσώπων & νομικών προσώπων 

για τη δράση 4.1.1. 

1. Οι αρχές των κριτηρίων επιλογής των αιτήσεων στήριξης φυσικών προσώπων & νομικών προσώπων του 

εμπορικού δικαίου είναι: 

1.1. Παραγωγικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης.  

Προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά σχέδια γεωργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η παραγωγική 

δυναμικότητα είναι προσανατολισμένη στην αιγο-προβατοτροφία, στην παραγωγή 

οπωροκηπευτικών, στην παραγωγή ζωοτροφών και σε καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιματική 

αλλαγή. Επίσης, προτεραιότητα δίνεται στην παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων. 

1.2. Οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης. 

Προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά σχέδια γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ετήσια Τυπική Απόδοση 

(Τ.Α.) μεταξύ 8.000 ευρώ και 40.000 ευρώ με έμφαση στις εκμεταλλεύσεις με Τ.Α. από 8.000 έως και 

25.000 ευρώ. Επίσης, προτεραιότητα δίνεται στις αιτήσεις στήριξης που το ύψος του 

προϋπολογισμού τους προσαρμόζεται καλύτερα στο υφιστάμενο οικονομικό μέγεθος του 

υποψήφιου προς ένταξη. 

1.3. Δυναμική της εκμετάλλευσης.  

Προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά σχέδια γεωργικών εκμεταλλεύσεων για τις οποίες υπάρχουν 

ενδείξεις δυνατότητας υλοποίησης καθώς και στους υποψήφιους που παρουσιάζουν καλύτερη 

δυναμική και μεγαλύτερη κατάρτιση. 

1.4. Είδος επενδυτικής δαπάνης.  

Προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά σχέδια γεωργικών εκμεταλλεύσεων που περιλαμβάνουν 

επενδύσεις εγκαταστάσεων κτηνοτροφίας, νέων φυτειών και θερμοκηπίων. 

1.5. Αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας.  

Προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά σχέδια γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αυξάνουν το δείκτη 

«τυπική απόδοση / ΜΑΕ». Επιπλέον,  για τη ζωική παραγωγή υλοποιούν επενδύσεις που αυξάνουν 

την αποδοτικότητα της εργασίας. 

1.6. Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.  

Προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά σχέδια γεωργικών εκμεταλλεύσεων που περιλαμβάνουν 

επενδύσεις που αναβαθμίζουν ποιοτικά τα προϊόντα μέσω της προετοιμασίας τους για χονδρική 

διάθεση. 

1.7. Εισαγωγή / χρήση καινοτομίας.  

Προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά σχέδια γεωργικών εκμεταλλεύσεων που περιλαμβάνουν 

επενδύσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται καινοτόμες. 

1.8. Συμμετοχή σε κλάδους προτεραιότητας της Περιφέρειας 

Προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά σχέδια γεωργικών εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται 

σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας, 

λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα αλλά και τις RIS3. 

2. Η ανάλυση των ανωτέρω αρχών σε κριτήρια επιλογής παρατίθεται στον Πίνακα 1.1 και ο τρόπος 

τεκμηρίωσης τους στον Πίνακα 1.3. 
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Πίνακας 1.1 Ανάλυση των αρχών καθορισμού των κριτηρίων επιλογής αιτήσεων στήριξης φυσικών και νομικών προσώπων σε επιμέρους κριτήρια για τη 

δράση 4.1.1 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-100) 

1. Προσανατολισμός της 

εκμετάλλευσης 

1.1 

Αξιολογείται και 

βαθμολογείται ο 

προσανατολισμός της 

παραγωγικής δυναμικότητας 

της υφιστάμενης 

εκμετάλλευσης σε τομείς 

προτεραιότητας 

Ποσοστό της παραγωγικής 

δυναμικότητας που προέρχεται από την 

αιγο-προβατοτροφία ή/και την 

παραγωγή οπωροκηπευτικών ή/και την 

παραγωγή ζωοτροφών ή/και την 

καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην 

κλιματική αλλαγή σε σχέση με τη 

συνολική παραγωγική δυναμικότητα 

της εκμετάλλευσης (≥ 60%) 

12% 60-100 

1.2 

Αξιολογείται και 

βαθμολογείται ο 

προσανατολισμός της 

παραγωγικής δυναμικότητας 

της υφιστάμενης 

εκμετάλλευσης σε συστήματα 

ποιότητας  

Εκμεταλλεύσεις με πιστοποίηση 

βιολογικών ή/και 

ενωσιακών/εθνικών/λοιπών 

συστημάτων ποιότητας για παραγωγή 

άνω του 50% της συνολικής Τυπικής 

Απόδοσης 
5% 

100 

Εκμεταλλεύσεις με παραγωγή 

γεωργικών προϊόντων ΠΟΠ & ΠΓΕ για 

παραγωγή άνω του 50% της συνολικής 

Τυπικής Απόδοσης 

70 

2. Οικονομικό μέγεθος 2.1 

Αξιολογείται και 

βαθμολογείται το οικονομικό 

μέγεθος της εκμετάλλευσης 

σε όρους τυπικής απόδοσης 

Οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης 

μεταξύ 8.000 και 15.000€ σε όρους 

τυπικής απόδοσης 

5% 

70 

Οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης 

μεταξύ 15.001 και 25.000€ σε όρους 

τυπικής απόδοσης 

100 

Οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης 

μεταξύ 25.001 και 40.000€ σε όρους 

τυπικής απόδοσης 

50 
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ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-100) 

2.2 

Αξιολογείται και 

βαθμολογείται η συσχέτιση 

του οικονομικού μεγέθους 

της εκμετάλλευσης, σε όρους 

τυπικής απόδοσης, με το 

ύψος των αιτούμενων 

επενδύσεων και 

βαθμολογούνται οι 

προτάσεις που 

προσαρμόζονται καλυτέρα 

στο υφιστάμενο οικονομικό 

μέγεθος 

Εκμεταλλεύσεις με παραγωγική 

δυναμικότητα: 

α) έως και 15.000 € που το ύψος των 

αιτούμενων επενδύσεων δεν ξεπερνά 

τα 60.000 € ή  

β) πάνω από 15.000 € που το σύνολο 

των αιτούμενων επενδύσεων δεν 

ξεπερνούν 4πλάσιο της παραγωγικής 

δυναμικότητας 

15% 100 

3. Δυναμική της εκμετάλλευσης 

 
3.1 

Αξιολογείται και 

βαθμολογείται η δυνατότητα 

υλοποίησης του αιτούμενου 

επενδυτικού σχεδίου 

(βαθμολογείται αθροιστικά) 

Τεκμηριωμένη ικανότητα κάλυψης 

τουλάχιστον του 20% του αιτούμενου 

προϋπολογισμού κατά την υποβολή της 

αίτησης στήριξης 

13% 

40 

Φορολογική και ασφαλιστικές 

ενημερότητες (για είσπραξη χρημάτων) 

χωρίς παρακρατούμενες οφειλές  

20 

Ύπαρξη αδειών απαραίτητων για την 

υλοποίηση κατά την υποβολή της 

αίτησης στήριξης 

10 

Ύπαρξη κερδοφορίας κατά τις 3 

τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις 

(μέσος όρος 3ετίας) προ αποσβέσεων 

και φόρων 

20 

Τα ακίνητα επί των οποίων 

χωροθετούνται οι επενδύσεις σε 

κτηριακές εγκαταστάσεις είναι 

ιδιόκτητα και απαλλαγμένα βαρών  

10 
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ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-100) 

3.2 

Αξιολογείται και 

βαθμολογείται η δυναμική 

του δικαιούχου 

(βαθμολογείται ένα κριτήριο) 

Ενταγμένος στο πρόγραμμα των νέων 

αγροτών της προκήρυξης του 2014  

8% 100 

Έχει υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στο 

μέτρο 6.1 η οποία έχει καταταχθεί 

στους πίνακες των δικαιούχων ή των 

επιλαχόντων 

Επαγγελματική εμπειρία στη γεωργία:  

- Φυσικά Πρόσωπα: Εμπειρία άνω 

των 5 ετών και ηλικία έως και 45 

ετών 

- Νομικά Πρόσωπα: Εμπειρία άνω 

των 5 ετών 

3.3 

Αξιολογείται και 

βαθμολογείται το επίπεδο 

εκπαίδευσης του δικαιούχου  

(βαθμολογείται ένα κριτήριο) 

Εκπαίδευση: Κατοχή Πτυχίου - Τίτλου 

σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης 

ανώτερο ή ίσο του επιπέδου 3, 4, 5 του 

Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 
5% 

70 

Εκπαίδευση: Κατοχή Πτυχίου - Τίτλου 

σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης 

ανώτερο ή ίσο του επιπέδου 6, 7, 8 του 

Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 

100 

4. Είδος επενδυτικής δαπάνης 4.1 

Αξιολογείται και 

βαθμολογείται η κατηγορία 

επενδυτικών δαπανών 

(βαθμολογείται ένα κριτήριο) 

Επενδύσεις σε σταβλικές 

εγκαταστάσεις – ίδρυση / επέκταση / 

εκσυγχρονισμός  

(άνω του 30% του συνόλου του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού) 8% 

100 

Επενδύσεις σε εγκατάσταση νέων 

φυτειών  

(άνω του 10% του συνόλου του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού) 

100 
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ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-100) 

Επενδύσεις σε θερμοκηπιακές 

εγκαταστάσεις φυτικής  

(άνω του 30% του συνόλου του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού) 

100 

5. Αύξηση της 

παραγωγικότητας της 

χρησιμοποιούμενης 

ανθρώπινης εργασίας 

5.1 

Αξιολογείται και 

βαθμολογείται η αύξηση της 

παραγωγικότητας της 

ανθρώπινης εργασίας 

(βαθμολογείται ένα κριτήριο) 

Αύξησης του δείκτη τυπική 

απόδοση/ΜΑΕ πάνω από 20% 

5% 
100 

 
Επενδύσεις σε συγκεκριμένο εξοπλισμό 

στη ζωική παραγωγή 

6. Αύξηση της προστιθέμενης 

αξίας των προϊόντων 
6.1 

Αξιολογείται και 

βαθμολογείται η εισαγωγή 

επενδύσεων που 

αναβαθμίζουν ποιοτικά την 

παραγωγή 

Επενδύσεις που αφορούν 

εγκαταστάσεις ή/και εξοπλισμό για την 

προετοιμασία ή/και συσκευασία ή/και 

πρώτη πώληση της παραγωγής  

(άνω του 20% του συνόλου του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού) 

5% 100 

7. Εισαγωγή/χρήση 

καινοτομίας 
7.1 

Αξιολογείται και 

βαθμολογείται η 

ενσωμάτωση καινοτομίας 

στην εκμετάλλευση 

Ποσοστό (%) των καινοτόμων 

επενδύσεων επί του συνόλου των 

αιτούμενων επενδύσεων 

Ποσοστό καινοτόμων επενδύσεων ≥ 

20% βαθμολογείται με 100 μόρια και τα 

μόρια μειώνονται γραμμικά έως 

ποσοστού καινοτόμων επενδύσεων 2% 

που βαθμολογείται με 10 μόρια. 

5% 0-100 
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ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-100) 

8. Συμμετοχή σε κλάδους που 

αναδεικνύονται στο πλαίσιο 

των ιδιαιτεροτήτων και 

αναγκών της κάθε 

Περιφέρειας 

8.1 

Αξιολογείται και 

βαθμολογείται η συμμετοχή 

σε κλάδους (στην υφιστάμενη 

κατάσταση) που 

αναδεικνύονται στο πλαίσιο 

των ιδιαιτεροτήτων και 

αναγκών της κάθε 

Περιφέρειας λαμβάνοντας 

υπόψη τα συγκριτικά της 

πλεονεκτήματα αλλά και τις 

στρατηγικές RIS3
1
 

Περιφερειακή Επιλογή (1) 

14% 

60-100 

Περιφερειακή Επιλογή (2) 60-100 

Περιφερειακή Επιλογή (3) 60-100 

 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ × ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 βαθμοί 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 45 βαθμοί 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ 

ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  
(45% της μέγιστης βαθμολογίας) 

 

Η εξειδίκευση του κριτηρίου 8 ανά Περιφέρεια για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.2 

  

                                                           
1
Η συμμετοχή σε κλάδους προτεραιότητας αξιολογείται βάσει της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση-ΤΑ), όταν αυτή είναι ≥ 60 % της ΤΑ 

του συνόλου της εκμετάλλευσης, που αφορά στους ακόλουθους συνδυασμούς: 

• Η ΤΑ προκύπτει αθροιστικά από τους τομείς προτεραιότητας (επιλέγονται έως τρεις τομείς προτεραιότητας, ανά περιφερειακή επιλογή), βάσει των περιφερειακών στρατηγικών ή 

στρατηγικών RIS3 

• Η ΤΑ αφορά σε προϊόντα: 

- πιστοποιημένα ως βιολογικά,  

- ολοκληρωμένης διαχείρισης,  

- ΠΟΠ/ΠΓΕ  

Επισημαίνεται ότι δεν αθροίζονται οι βαθμολογίες των τριών περιφερειακών επιλογών.  
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Πίνακα 1.2. Εξειδίκευση του κριτηρίου 8. «Συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας» ανά 

Περιφέρεια για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-100) 

Αξιολογείται και βαθμολογείται η 

συμμετοχή σε κλάδους (στην 

υφιστάμενη κατάσταση) που 

αναδεικνύονται στο πλαίσιο των 

ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της 

Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

λαμβάνοντας υπόψη τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήματα 

αλλά και τις στρατηγικές RIS3 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται αθροιστικά από τους τομείς της 

αιγοπροβατοτροφίας ή/και βοοτροφίας ή/και χοιροτροφίας είναι μεγαλύτερο 

ή ίσο του 60% της ΤΑ του συνόλου της εκμετάλλευσης. 

14% 60-100 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται αθροιστικά από τους τομείς των 

οπωροκηπευτικών ή/και των φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή ή/και 

των αροτραίων καλλιέργειων είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 60% της ΤΑ του 

συνόλου της εκμετάλλευσης. 

14% 60-100 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται αθροιστικά από τους τομείς των 

οπωροκηπευτικών ή/και των φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή ή/και 

της μελισσοκομίας είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 60% της ΤΑ του συνόλου της 

εκμετάλλευσης. 

14% 60-100 

Αξιολογείται και βαθμολογείται η 

συμμετοχή σε κλάδους (στην 

υφιστάμενη κατάσταση) που 

αναδεικνύονται στο πλαίσιο των 

ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της 

Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ 

λαμβάνοντας υπόψη τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήματα 

αλλά και τις στρατηγικές RIS3 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται από προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ ή/και βιολογικής 

παραγωγής ή/και ολοκληρωμένης διαχείρισης είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 60% 

της ΤΑ του συνόλου της εκμετάλλευσης. 

14% 60-100 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται αθροιστικά από τους τομείς της 

πτηνοτροφίας ή/και της αιγοπροβατοτροφίας ή/και της μελισσοκομίας είναι 

μεγαλύτερο ή ίσο του 60% της ΤΑ του συνόλου της εκμετάλλευσης. 

14% 60-100 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται αθροιστικά από τους τομείς των 

οπωροκηπευτικών ή/και της ανθοκομίας ή/και των αμπελιών είναι 

μεγαλύτερο ή ίσο του 60% της ΤΑ του συνόλου της εκμετάλλευσης. 

14% 60-100 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-100) 

Αξιολογείται και βαθμολογείται η 

συμμετοχή σε κλάδους (στην 

υφιστάμενη κατάσταση) που 

αναδεικνύονται στο πλαίσιο των 

ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της 

Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

λαμβάνοντας υπόψη τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήματα 

αλλά και τις στρατηγικές RIS3 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται από φυτά ανθεκτικά στην κλιματική 

αλλαγή είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 60% της ΤΑ του συνόλου της εκμετάλλευσης. 

14% 60-100 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται αθροιστικά από τους τομείς της 

αιγοπροβατοτροφίας ή/και βοοτροφίας ή/και μελισσοκομίας είναι 

μεγαλύτερο ή ίσο του 60% της ΤΑ του συνόλου της εκμετάλλευσης. 

14% 60-100 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται αθροιστικά από τους τομείς των 

οπωροκηπευτικών ή/και των ζωοτροφών είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 60% της 

ΤΑ του συνόλου της εκμετάλλευσης. 

14% 60-100 

Αξιολογείται και βαθμολογείται η 

συμμετοχή σε κλάδους (στην 

υφιστάμενη κατάσταση) που 

αναδεικνύονται στο πλαίσιο των 

ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της 

Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΔΑΣ 

λαμβάνοντας υπόψη τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήματα 

αλλά και τις στρατηγικές RIS3 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται από τους τομείς της κτηνοτροφίας 

(αιγοπροβατοτροφία, χοιροτροφία βοοτροφία-αγελαδοτροφία) ή /και την 

παραγωγή ζωοτροφών ή/και θερμοκηπιακές καλλιέργειες υψηλής ή χαμηλής 

κάλυψης είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 60% της ΤΑ του συνόλου της 

εκμετάλλευσης. 

14% 60-100 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται αθροιστικά από μόνιμες δενδρώδεις 

καλλιέργειες ή/και αμπελοειδή ή/και υπαίθριες καλλιέργειες 

οπωροκηπευτικών είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 60% της ΤΑ του συνόλου της 

εκμετάλλευσης. 

14% 54-90 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται αθροιστικά από τη μελισσοκομία ή/και τα 

αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 60% της 

ΤΑ του συνόλου της εκμετάλλευσης. 

14% 48-80 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-100) 
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Αξιολογείται και βαθμολογείται η 

συμμετοχή σε κλάδους (στην 

υφιστάμενη κατάσταση) που 

αναδεικνύονται στο πλαίσιο των 

ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της 

Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ λαμβάνοντας 

υπόψη τα συγκριτικά της 

πλεονεκτήματα αλλά και τις 

στρατηγικές RIS3 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται από τους τομείς της κτηνοτροφίας ή/και 

της μελισσοκομίας ή/και της καλλιέργειας ζωοτροφών είναι μεγαλύτερο ή ίσο 

του 60% της ΤΑ του συνόλου της εκμετάλλευσης. 

14% 60-100 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται αθροιστικά από τους τομείς των 

οπωροκηπευτικών, των βρώσιμων οσπρίων ή/και των αρωματικών-

φαρμακευτικών φυτών είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 60% της ΤΑ του συνόλου της 

εκμετάλλευσης. 

14% 54-90 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται αθροιστικά από τους τομείς βιολογικής 

παραγωγής ή/και ολοκληρωμένης διαχείρισης ή/και παραγωγής προϊόντων 

ΠΟΠ/ΠΓΕ είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 60% της ΤΑ του συνόλου της 

εκμετάλλευσης. 

14% 48-80 

Αξιολογείται και βαθμολογείται η 

συμμετοχή σε κλάδους (στην 

υφιστάμενη κατάσταση) που 

αναδεικνύονται στο πλαίσιο των 

ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της 

Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ 

λαμβάνοντας υπόψη τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήματα 

αλλά και τις στρατηγικές RIS3 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται από τους τομείς της κτηνοτροφίας ή/και 

μελισσοκομίας ή/και καλλιέργειας ζωοτροφών είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 60% 

της ΤΑ του συνόλου της εκμετάλλευσης. 

14% 60-100 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται αθροιστικά από τους τομείς 

οπωροκηπευτικών ή/και αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών ή/και φυτών 

ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 60% της ΤΑ του 

συνόλου της εκμετάλλευσης. 

14% 60-100 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται αθροιστικά από τους τομείς βιολογικής 

παραγωγής ή/και ολοκληρωμένης διαχείρισης ή/και ΠΟΠ/ΠΓΕ είναι 

μεγαλύτερο ή ίσο του 60% της ΤΑ του συνόλου της εκμετάλλευσης. 

14% 60-100 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-100) 

Αξιολογείται και βαθμολογείται η 

συμμετοχή σε κλάδους (στην 

υφιστάμενη κατάσταση) που 

αναδεικνύονται στο πλαίσιο των 

ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της 

Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

λαμβάνοντας υπόψη τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήματα 

αλλά και τις στρατηγικές RIS3 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται από τη ζωική παραγωγή (γάλα και κρέας) 

ή/και τα κτηνοτροφικά φυτά είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 60% της ΤΑ του 

συνόλου της εκμετάλλευσης. 

14% 60-100 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται αθροιστικά από τα φυτά μεγάλης 

καλλιέργειας ή/και τα οπωροκηπευτικά (υπαίθρια και υπό κάλυψη) ή/και 

ανθοκομικά φυτά είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 60% της ΤΑ του συνόλου της 

εκμετάλλευσης. 

14% 54-90 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται αθροιστικά από τη μελισσοκομία ή/και τα 

ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 60% της 

ΤΑ του συνόλου της εκμετάλλευσης. 

14% 54-90 

Αξιολογείται και βαθμολογείται η 

συμμετοχή σε κλάδους (στην 

υφιστάμενη κατάσταση) που 

αναδεικνύονται στο πλαίσιο των 

ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της 

Περιφέρειας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

λαμβάνοντας υπόψη τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήματα 

αλλά και τις στρατηγικές RIS3 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται από την καλλιέργεια μόνιμων φυτειών 

και αμπελοειδών είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 60% της ΤΑ του συνόλου της 

εκμετάλλευσης. 

14% 60-100 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται αθροιστικά από την αιγοπροβατοτροφία 

ή/και τη μελισσοκομία είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 60% της ΤΑ του συνόλου της 

εκμετάλλευσης. 

14% 54-90 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται αθροιστικά από την καλλιέργεια 

υπαίθριων ή θερμοκηπιακών κηπευτικών ή/και οσπρίων ή/και αρωματικών 

και φαρμακευτικών φυτών είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 60% της ΤΑ του συνόλου 

της εκμετάλλευσης. 

14% 48-80 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-100) 

Αξιολογείται και βαθμολογείται η 

συμμετοχή σε κλάδους (στην 

υφιστάμενη κατάσταση) που 

αναδεικνύονται στο πλαίσιο των 

ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της 

Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ λαμβάνοντας 

υπόψη τα συγκριτικά της 

πλεονεκτήματα αλλά και τις 

στρατηγικές RIS3 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται από τους τομείς της κτηνοτροφίας ή/και 

μελισσοκομίας ή/και παραγωγής ζωοτροφών είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 60% 

της ΤΑ του συνόλου της εκμετάλλευσης. 

14% 60-100 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται αθροιστικά από τους τομείς των 

οπωροκηπευτικών ή/και αροτραίων καλλιεργειών ή/και την καλλιέργεια 

φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 60% της 

ΤΑ του συνόλου της εκμετάλλευσης. 

14% 60-100 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται αθροιστικά από την παραγωγή ποιοτικών 

προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή/και ολοκληρωμένης διαχείρισης ή/και 

γεωργικών προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 60% της ΤΑ του 

συνόλου της εκμετάλλευσης. 

14% 60-100 

Αξιολογείται και βαθμολογείται η 

συμμετοχή σε κλάδους (στην 

υφιστάμενη κατάσταση) που 

αναδεικνύονται στο πλαίσιο των 

ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της 

Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ 

λαμβάνοντας υπόψη τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήματα 

αλλά και τις στρατηγικές RIS3 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται από την κτηνοτροφία (βοοειδή, 

αιγοπροβατοτροφία, χοίροι, πτηνοτροφία, κονικλοτροφία) ή/και την 

παραγωγή ζωοτροφών είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 60% της ΤΑ του συνόλου της 

εκμετάλλευσης. 

14% 48-80 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται αθροιστικά από την παραγωγή 

οπωροκηπευτικών - ανθοκομικών καλλιεργειών ή/και την καλλιέργεια φυτών 

ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή ή/και τη μελισσοκομία είναι μεγαλύτερο ή 

ίσο του 60% της ΤΑ του συνόλου της εκμετάλλευσης. 

14% 54-90 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται αθροιστικά από την παραγωγή 

πιστοποιημένων προϊόντων βιολογικής παραγωγής είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 

60% της ΤΑ του συνόλου της εκμετάλλευσης. 

14% 60-100 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-100) 

Αξιολογείται και βαθμολογείται η 

συμμετοχή σε κλάδους (στην 

υφιστάμενη κατάσταση) που 

αναδεικνύονται στο πλαίσιο των 

ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της 

Περιφέρειας ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

λαμβάνοντας υπόψη τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήματα 

αλλά και τις στρατηγικές RIS3 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται από τους τομείς της κτηνοτροφίας ή/και 

της μελισσοκομίας ή/και της καλλιέργειας ζωοτροφών είναι μεγαλύτερο ή ίσο 

του 60% της ΤΑ του συνόλου της εκμετάλλευσης. 

14% 60-100 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται αθροιστικά από τους τομείς της φυτικής 

παραγωγής είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 60% της ΤΑ του συνόλου της 

εκμετάλλευσης. 

14% 54-90 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται αθροιστικά από τους τομείς βιολογικής 

παραγωγής ή/και ολοκληρωμένης διαχείρισης ή/και προϊόντων ΠΟΠ ή ΠΓΕ 

είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 60% της 

ΤΑ του συνόλου της εκμετάλλευσης. 

14% 54-90 

Αξιολογείται και βαθμολογείται η 

συμμετοχή σε κλάδους (στην 

υφιστάμενη κατάσταση) που 

αναδεικνύονται στο πλαίσιο των 

ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της 

Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

λαμβάνοντας υπόψη τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήματα 

αλλά και τις στρατηγικές RIS3 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται από την αιγο-προβατοτροφίας ή/και τη 

βοοτροφία ή/και την παραγωγή ζωοτροφών είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 60% 

της ΤΑ του συνόλου της εκμετάλλευσης. 

14% 60-100 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται αθροιστικά από την παραγωγή 

οπωροκηπευτικών ή/και ανθοκομίας ή/και την καλλιέργεια φυτών 

ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 60% της ΤΑ του 

συνόλου της εκμετάλλευσης. 

14% 54-90 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται αθροιστικά από τη μελισσοκομία ή/και 

την πτηνοτροφία ή/και τη χοιροτροφία είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 60% της ΤΑ 

του συνόλου της εκμετάλλευσης. 

14% 54-90 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-100) 

Αξιολογείται και βαθμολογείται η 

συμμετοχή σε κλάδους (στην 

υφιστάμενη κατάσταση) που 

αναδεικνύονται στο πλαίσιο των 

ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της 

Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

λαμβάνοντας υπόψη τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήματα 

αλλά και τις στρατηγικές RIS3 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται από τα οπωροκηπευτικά ή/και τις 

αροτραίες καλλιέργειες ή/και τα φυτά ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή είναι 

μεγαλύτερο ή ίσο του 60% της ΤΑ του συνόλου της εκμετάλλευσης. 

14% 60-100 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται αθροιστικά από την κτηνοτροφία ή/και τη 

μελισσοκομία ή/και την καλλιέργεια ζωοτροφών είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 

60% της ΤΑ του συνόλου της εκμετάλλευσης. 

14% 60-100 

Το ποσοστό της υφιστάμενης παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως 

τυπική απόδοση-ΤΑ) που προέρχεται αθροιστικά από βιολογικά προϊόντα ή/και 

προϊόντα ολοκληρωμένης διαχείρισης ή/και προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ είναι 

μεγαλύτερο ή ίσο του 60% της ΤΑ του συνόλου της εκμετάλλευσης. 

14% 60-100 
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Πίνακας 1.3. Τεκμηρίωση πεδίων βαθμολογίας φυσικών προσώπων & νομικών προσώπων για τη δράση 

4.1.1. 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1. Παραγωγικός προσανατολισμός της εκμετάλλευσης 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.1 Ο προσανατολισμός της παραγωγικής δυναμικότητας της υφιστάμενης εκμετάλλευσης 

σε τομείς προτεραιότητας.  

(Βαθμοί=0,12 x μόρια που λαμβάνει το πεδίο) 

Πεδίο 1.1 

Μόρια:60-100 

Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας που προέρχεται από την αιγο-

προβατοτροφία ή/και την παραγωγή οπωροκηπευτικών ή/και την παραγωγή 

ζωοτροφών ή/και την καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή σε 

σχέση με τη συνολική παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (≥ 60%) 

Τα μόρια ταυτίζονται με το ποσοστό της Τυπικής Απόδοσης (Τ.Α.) που προέρχεται αθροιστικά από τους 

τέσσερις τομείς προτεραιότητας ως προς τη συνολική Τ.Α. της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τη δήλωση 

ΟΣΔΕ, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 60% της συνολικής Τ.Α. 

Δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικού. Το ποσοστό υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της 

δήλωσης ΟΣΔΕ της εκμετάλλευσης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.2 Ο προσανατολισμός της παραγωγικής δυναμικότητας της υφιστάμενης εκμετάλλευσης 

σε συστήματα ποιότητας. Περιλαμβάνει 2 πεδία αμοιβαία αποκλειόμενα. 

(Βαθμοί=0,05 x μόρια που λαμβάνει το πεδίο) 

Πεδίο 1.2.α 

Μόρια: 100 

Εκμεταλλεύσεις με πιστοποίηση βιολογικών ή/και ενωσιακών/ εθνικών/ λοιπών 

συστημάτων ποιότητας για παραγωγή άνω του 50% της συνολικής Τυπικής 

Απόδοσης. 

Το πεδίο μοριοδοτείται για πιστοποιημένη παραγωγή σε ποσοστό >50% της συνολικής Τ.Α. σύμφωνα 

με τη δήλωση ΟΣΔΕ. 

Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι το αντίγραφο του σχετικού εγγράφου του πιστοποιητικού 

οργανισμού. 

Πεδίο 1.2.β 

Μόρια: 70 

Εκμεταλλεύσεις με παραγωγή γεωργικών προϊόντων ΠΟΠ & ΠΓΕ για παραγωγή 

άνω του 50% της συνολικής Τυπικής Απόδοσης 

Το πεδίο μοριοδοτείται για παραγωγή προϊόντων εντός σχετικών ζωνών ΠΟΠ & ΠΓΕ σε ποσοστό >50% 

της συνολικής Τ.Α. σύμφωνα με την δήλωση ΟΣΔΕ και τον τόπο μόνιμης κατοικίας / έδρας του 

υποψηφίου. Στο συγκεκριμένο πεδίο βαθμολογείται και η παραγωγή γάλακτος εντός της ζώνης 

σχετικού τυροκομικού προϊόντος ΠΟΠ / ΠΓΕ. 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. Οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.1 Το οικονομικό μέγεθος της υφιστάμενης εκμετάλλευσης σε όρους τυπικής απόδοσης. 

Περιλαμβάνει 3 πεδία αμοιβαία αποκλειόμενα. 

(Βαθμοί=0,05 x μόρια που λαμβάνει το πεδίο) 

Πεδίο 2.1.α Οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης μεταξύ 8.000€ και 15.000€ σε όρους Τ.Α. 
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Μόρια: 70 

Δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικού. Υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της δήλωσης ΟΣΔΕ 

της εκμετάλλευσης. 

Πεδίο 2.1.β 

Μόρια: 100 

Οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης μεταξύ 15.001€ και 25.000€ σε όρους Τ.Α. 

Δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικού. Υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της δήλωσης ΟΣΔΕ 

της εκμετάλλευσης. 

Πεδίο (2.1.γ) 

Μόρια: 50 

Οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης μεταξύ 25.001€ και 40.000€ σε όρους Τ.Α. 

Δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικού. Υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της δήλωσης ΟΣΔΕ 

της εκμετάλλευσης. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.2 Η συσχέτιση του οικονομικού μεγέθους της εκμετάλλευσης, σε όρους τυπικής 

απόδοσης, με το ύψος των αιτούμενων επενδύσεων 

(Βαθμοί=0,15 x μόρια που λαμβάνει το πεδίο) 

Πεδίο (2.2.α) 

Μόρια: 100 

Η συνολική Τ.Α. της εκμετάλλευσης ανέρχεται έως και 15.000€ και το ύψος των 

αιτούμενων επενδύσεων δεν ξεπερνά τα 60.000 €, ή  

η συνολική Τ.Α. της εκμετάλλευσης υπερβαίνει τις 15.000€ και το σύνολο των 

αιτούμενων επενδύσεων δεν υπερβαίνουν το 4πλάσιο της Τ.Α. 

Το πεδίου μοριοδοτείται όταν, σύμφωνα με την αίτηση στήριξης του υποψήφιου και τη δήλωση ΟΣΔΕ 

της εκμετάλλευσης, ικανοποιείται μία από τις παραπάνω συνθήκες.  

Δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικού. 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3. Η δυναμική της εκμετάλλευσης 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.1 Η δυνατότητα υλοποίησης του αιτούμενου επενδυτικού σχεδίου. 

Περιλαμβάνει 5 πεδία που συνυπολογίζονται.  

(Βαθμοί=0,13 x μόρια που λαμβάνουν αθροιστικά τα πεδία 3.1.α έως και 3.1.ε) 

Πεδίο (3.1.α) 

Μόρια: 40 

Τεκμηριωμένη ικανότητα κάλυψης τουλάχιστον του 20% του αιτούμενου 

προϋπολογισμού κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης. 

Για την τεκμηρίωση της ιδιωτικής συμμετοχής υποβάλλεται βεβαίωση μέσου υπολοίπου για κάθε 

τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι δικαιούχος ο υποψήφιος. Η περίοδος του μέσου υπολοίπου 

επιλέγεται από τον υποψήφιο και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών μηνών ή μεγαλύτερη του 

έτους. Η περίοδος του μέσου υπολοίπου πρέπει να τελειώνει το νωρίτερο κατά τη συμπλήρωση του 

τριμήνου που προηγείται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος στήριξης. Ως ημερομηνίες 

συμπλήρωσης τριμήνων ορίζονται οι 31/3, 30/6, 30/9 και 31/12. Συνεπώς για ημερομηνία κατάθεσης, 

έστω 12/2, η περίοδος του υπολοίπου δεν μπορεί να τελειώνει πριν τις 31/12 ενώ δύναται να 

τελειώνει μέχρι και τις 12/2. 

Οι βεβαιώσεις εκδίδονται από τις τράπεζες στις οποίες ο υποψήφιος είναι δικαιούχος σε καταθετικούς 

(ταμιευτηρίου, όψεως, προθεσμιακούς) ή αλληλόχρεους λογαριασμούς. Οι βεβαιώσεις μπορεί να 

αναγράφουν το μέσο υπόλοιπο μιας, έστω 3μηνης ή 6μηνης περιόδου (α’/ β’/ γ’/ δ’ τραπεζικό τρίμηνο 
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ή α’ / β’ τραπεζικό εξάμηνο κ.λπ.) η οποία έχει κλείσει και προηγείται (με τον τρόπο που ήδη 

αναφέρθηκε) της υποβολής της αίτησης στήριξης ή να αναγράφουν το μέσο υπόλοιπο για την περίοδο 

από την αρχή του έτους έως την ημερομηνία που ζητήθηκε η βεβαίωση (εφόσον έχει συμπληρωθεί 

τρίμηνο) ή να αναγράφουν το μέσο υπόλοιπο κάθε μήνα μιας τουλάχιστον 3μηνης περιόδου. 

Συμπληρωματικά, η ιδιωτική συμμετοχή τεκμηριώνεται με την προσκόμιση εξοφλημένων, σύμφωνα με 

τη φορολογική νομοθεσία, παραστατικών γενικών δαπανών που περιλαμβάνονται στο υποβαλλόμενο 

σχέδιο και έχουν υλοποιηθεί πριν την υποβολή σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 1.7 της ΥΑ. Το πεδίο 

μοριοδοτείται εφόσον το άθροισμα των ανωτέρω ποσών δεν υπολείπεται του 20% του αιτούμενου 

προϋπολογισμού  

Πεδίο (3.1.β) 

Μόρια: 20 

Ύπαρξη φορολογικής και ασφαλιστικών ενημεροτήτων χωρίς παρακρατούμενες 

οφειλές. 

Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι οι σχετικές βεβαιώσεις της ΑΑΔΕ, του ΟΓΑ και του ΙΚΑ για είσπραξη 

χρημάτων απαλλαγμένες παρακρατούμενων ποσών και λήξης μεταγενέστερης της ημερομηνίας 

οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης. 

Πεδίο (3.1.γ) 

Μόρια: 10 

Ύπαρξη αδειών απαραίτητων για την υλοποίηση κατά την υποβολή της αίτησης 

στήριξης. 

Στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με τις αιτούμενες επενδύσεις, απαιτείται έκδοση νέας ή 

τροποποίηση υφιστάμενης άδειας δόμησης ή άδεια φύτευσης και αυτή προϋπάρχει για το ακίνητο στο 

οποίο θα χωροθετηθεί η επένδυση, το πεδίο μοριοδοτείται.  

Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι θεωρημένο αντίγραφο της άδειας που έχει εκδοθεί στο όνομα του 

υποψήφιου και είναι σε ισχύ. Η άδεια δόμησης μπορεί να υποβληθεί και να ληφθεί υπόψη ακόμα και 

στην περίπτωση που, λόγω των αιτούμενων επενδύσεων, αυτή θα τροποποιηθεί ή θα επεκταθεί. Η 

άδεια φύτευσης πρέπει να αφορά νέες φυτεύσεις και όχι εκρίζωση-φύτευση. 

Πεδίο (3.1.δ) 

Μόρια: 20 

Ύπαρξη κερδοφορίας κατά τις 3 τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (μέσος όρος 

3ετίας
1
) προ αποσβέσεων και φόρων 

Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης είναι τα υποβληθέντα με τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος έντυπα Ε3 για 

τα φορολογικά έτη 2014, 2015 και 2016 σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και τα 

σχετικά στοιχεία υπολογίζονται ως εξής: 

1. Για την κατηγορία βιβλίων που τηρούνται απλογραφικά, από τα υποβληθέντα έντυπα Ε3 

υπολογίζεται το άθροισμα των πεδίων [570 Καθαρό Αποτέλεσμα]+[543 Αποσβέσεις Παγίων]  

2. Για την κατηγορία βιβλίων που τηρούνται διπλογραφικά, από το Ε3 υπολογίζεται το άθροισμα 

των πεδίων [479 Καθαρό Αποτέλεσμα Χρήσης]+[454 Αποσβέσεις Παγίων]. 

Στην περίπτωση μη ύπαρξης φορολογικών στοιχείων κατά την τελευταία τριετία, εξετάζεται ο μέσος 

όρος των διαθέσιμων ετών.  

1
Η 3ετία περιλαμβάνει το τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση πριν την 

ημερομηνία οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης, και τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη. Ο 

μέσος όρος 3ετίας είναι ο αριθμητικός μέσος όρων των αποτελεσμάτων των τριών ετών. 
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Πεδίο (3.1.ε) 

Μόρια: 10 

Τα ακίνητα επί των οποίων χωροθετούνται οι επενδύσεις σε κτιριακές 

εγκαταστάσεις είναι ιδιόκτητα και απαλλαγμένα βαρών 

Το πεδίο βαθμολόγησης αφορά αποκλειστικά ακίνητα επί των οποίων χωροθετούνται κτιριακές 

εγκαταστάσεις (όπως κτίρια, θερμοκήπια, σιλό κλπ).  

Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι το αντίγραφο του συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου νομίμως 

μετεγγραμμένο, συνοδευόμενο από αντίγραφο πρόσφατης μερίδας και πιστοποιητικού βαρών από το 

υποθηκοφυλακείο. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.2 Η δυναμική του υποψηφίου. 

(Βαθμοί=0,08 x μόρια που λαμβάνει το πεδίο) 

Πεδίο (3.2.α) 

Μόρια: 100 

(1) Ενταγμένος στο πρόγραμμα Εγκατάστασης Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 της 

προκήρυξης του έτους 2014 ή 

(2) Έχει υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στο υπομέτρο 6.1 η οποία έχει καταταχθεί 

στους πίνακες των δικαιούχων ή των επιλαχόντων ή 

(3) Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στη γεωργία άνω των 5 ετών και τα φυσικά 

πρόσωπα έχουν ηλικία έως και 45 ετών 

(1) Η αναζήτηση γίνεται αυτόματα από τα αρχεία της Υπηρεσίας και συνεπώς δεν απαιτείται η 

προσκόμιση κάποιου δικαιολογητικού. 

(2) Η αναζήτηση γίνεται αυτόματα από τα αρχεία της Υπηρεσίας και συνεπώς δεν απαιτείται η 

προσκόμιση κάποιου δικαιολογητικού. 

(3) Για τα φυσικά πρόσωπα τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της επαγγελματικής εμπειρίας 

ενδεικτικά μπορεί να είναι το αντίγραφο της έναρξης ή της μεταβολής των στοιχείων της από τη 

ΔΟΥ από το οποίο να προκύπτει η διάρκεια της επαγγελματικής ενασχόλησης με την γεωργία ή το 

αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της εκμετάλλευσης ή τα εκκαθαριστικά σημειώματα 

φορολογίας εισοδήματος τουλάχιστον 5 παρελθόντων ετών, όχι απαραίτητα συνεχόμενων, από 

τα οποία να προκύπτει για κάθε έτος ότι τα ατομικά γεωργικά του εισοδήματα, 

συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων του πυλώνα Ι, είναι μεγαλύτερα από τα πάσης φύσης 

ατομικά εξωγεωργικά. Η ηλικία τεκμηριώνεται από το δικαιολογητικό ταυτοποίησης. 

Για τα νομικά πρόσωπα τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης είναι το καταστατικό από το οποίο 

προκύπτει ο χρόνος ίδρυσης και ο κύριος σκοπός της εταιρείας. Έπεται ότι ο κύριος σκοπός του 

νομικού προσώπου πρέπει να είναι η άσκηση της γεωργίας επί τουλάχιστον μία πενταετία. Για 

επιχειρήσεις που προέρχονται από μετατροπή, ως χρόνος ίδρυσης νοείται αυτός της αρχικής 

σύστασής τους και για επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση, ως χρόνος ίδρυσης 

νοείται αυτός της σύστασης της αρχαιότερης. Ο χρόνος ο οποίος λαμβάνεται υπόψη είναι ο 

συνεχόμενος χρόνος άσκησης αγροτικής δραστηριότητας ως κύρια. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.3 Το επίπεδο εκπαίδευσης του υποψηφίου. Περιλαμβάνει 2 πεδία αμοιβαία 

αποκλειόμενα.  

(Βαθμοί=0,05 x μόρια που λαμβάνει το πεδίο) 

Πεδίο (3.3.α) 

Μόρια:70 

Κατοχή Πτυχίου - Τίτλου σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης ανώτερο ή ίσο του 

επιπέδου 3, 4, 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 
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Το δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι το κατά περίπτωση αντίγραφο του αποδεικτικού σπουδών του 

υποψηφίου. Για τα νομικά πρόσωπα, η κατοχή πτυχίου τεκμηριώνεται για το νόμιμο εκπρόσωπο. 

Πεδίο (3.3.β) 

Μόρια:100 

Κατοχή Πτυχίου - Τίτλου σπουδών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης ανώτερο ή ίσο του 

επιπέδου 6, 7, 8 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων 

Το δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι το κατά περίπτωση αντίγραφο του αποδεικτικού σπουδών του 

υποψηφίου. Για τα νομικά πρόσωπα, η κατοχή πτυχίου τεκμηριώνεται για το νόμιμο εκπρόσωπο. 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4. Το είδος της επένδυσης 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4.1 Η κατηγορία των επενδυτικών δαπανών. Περιλαμβάνει 3 πεδία αμοιβαία 

αποκλειόμενα.  

(Βαθμοί=0,08 x μόρια που λαμβάνει το πεδίο) 

Πεδίο (4.1.α) 

Μόρια: 100 

Επενδύσεις σε σταβλικές εγκαταστάσεις (ίδρυση/επέκταση/εκσυγχρονισμός) σε 

ποσοστό άνω του 30% του συνόλου του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

Η αναζήτηση γίνεται από τα στοιχεία της αίτησης στήριξης του υποψήφιου και συνεπώς δεν απαιτείται 

η προσκόμιση κάποιου δικαιολογητικού.  

Σημειώνεται ότι λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες που αφορούν τις κτηριακές εγκαταστάσεις (όπως 

κτίρια και σιλό) και όχι τον εξοπλισμό. 

Πεδίο (4.1.β) 

Μόρια: 100 

Επενδύσεις σε εγκατάσταση νέων φυτειών σε ποσοστό άνω του 10% του συνόλου 

του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

Η αναζήτηση γίνεται από τα στοιχεία της αίτησης στήριξης του υποψήφιου και συνεπώς δεν απαιτείται 

η προσκόμιση κάποιου δικαιολογητικού. 

Πεδίο (4.1.γ) 

Μόρια: 100 

Επενδύσεις σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις φυτικής σε ποσοστό άνω του 30% 

του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

Η αναζήτηση γίνεται από τα στοιχεία της αίτησης στήριξης του υποψήφιου και συνεπώς δεν απαιτείται 

η προσκόμιση κάποιου δικαιολογητικού.  

Σημειώνεται ότι λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες που αφορούν τόσο τις κτηριακές εγκαταστάσεις όσο 

και τον εξοπλισμό. 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 5. Η αύξηση της παραγωγικότητας 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5.1 Η αύξηση της παραγωγικότητας της ανθρώπινης εργασίας. Περιλαμβάνει 2 πεδία 

αμοιβαία αποκλειόμενα.  

(Βαθμοί=0,05 x μόρια που λαμβάνει το πεδίο) 

Πεδίο (5.1.α) 

Μόρια: 100 

Αύξησης του δείκτη: [Τυπική Απόδοση Μελλοντικής]/[ΜΑΕ Μελλοντικής] ≥ 20% 

Η τεκμηρίωση γίνεται από τα στοιχεία της αίτησης στήριξης και τον υπολογισμό των σχετικών μεγεθών 

και συνεπώς δεν απαιτείται η προσκόμιση κάποιου δικαιολογητικού. 

Πεδίο (5.1.β) 

Μόρια: 100 

Επενδύσεις σε συγκεκριμένο εξοπλισμό στη ζωική παραγωγή. 
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Το πεδίο μοριοδοτείται όταν υπάρχουν επενδύσεις, σύμφωνα με την αξιολόγηση της αίτηση στήριξης 

του υποψήφιου, οι οποίες αφορούν εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στον Πίνακα 1.4. 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 6. Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6.1 Η εισαγωγή επενδύσεων που αναβαθμίζουν ποιοτικά την παραγωγή. 

(Βαθμοί=0,05 x μόρια που λαμβάνει το πεδίο) 

Πεδίο (6.1.α) 

Μόρια: 100 

Επενδύσεις που αφορούν εγκαταστάσεις ή/και εξοπλισμό για την προετοιμασία 

ή/και συσκευασία ή/και πρώτη πώληση της παραγωγής σε ποσοστό ≥ 20% του 

συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

Το πεδίο μοριοδοτείται όταν υπάρχουν επενδύσεις, σύμφωνα με την αξιολόγηση της αίτησης στήριξης 

του υποψήφιου, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1.5. 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 7. Εισαγωγή/χρήση καινοτομίας 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7.1 Η ενσωμάτωση καινοτομίας στην εκμετάλλευση. 

(Βαθμοί=0,05 x μόρια που λαμβάνει το πεδίο) 

Πεδίο (7.1) 

Μόρια: 0-100 

Ποσοστό (%) των καινοτόμων επενδύσεων επί του συνόλου των αιτούμενων 

επενδύσεων 

Το πεδίο μοριοδοτείται όταν υπάρχουν επενδύσεις, σύμφωνα με την αξιολόγηση της αίτηση στήριξης 

του υποψήφιου, οι οποίες χαρακτηρίζονται καινοτόμες σύμφωνα με τους Πίνακες 1.6.1 και 1.6.2. 

Ποσοστό καινοτόμων επενδύσεων ≥ 20% βαθμολογείται με 100 μόρια ενώ τα μόρια μειώνονται 

γραμμικά έως ποσοστού καινοτόμων επενδύσεων 2% που βαθμολογείται με 10 μόρια. Για εξοπλισμό ο 

οποίος προσαρτάται σε γεωργικούς ελκυστήρες ή άλλες γεωργικές μηχανές και αποτελεί καινοτομία, 

πρέπει να υπάρχουν διακριτές προσφορές ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα συγκεκριμένα ποσά. 

Απαιτείται η υποβολή τεχνικού φυλλαδίου (prospectus). 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 8.Συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και 

αναγκών της κάθε Περιφέρειας. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 8.1 Η συμμετοχή σε κλάδους (στην υφιστάμενη κατάσταση) που αναδεικνύονται στο 

πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά 

του πλεονεκτήματα αλλά και τις RIS3. Περιλαμβάνει 3 πεδία αμοιβαία αποκλειόμενα.  

(Βαθμολογείται με βαρύτητα 14% × το άθροισμα των μορίων που λαμβάνουν τα πεδία.) 

Πεδίο (8.1.α) 

Μόρια: 60-100 

Περιφερειακή Επιλογή 1 

Τα μόρια ταυτίζονται με το ποσοστό της Τυπικής Απόδοσης (Τ.Α.) που προέρχεται αθροιστικά από τους 

τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Επιλογής 1 της Περιφέρειας ως προς τη συνολική Τ.Α. της 

εκμετάλλευσης, όπως αυτοί εξειδικεύονται στον πίνακα 1.2, σύμφωνα με τη δήλωση ΟΣΔΕ, εφόσον 

αυτό είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 60% της συνολικής Τ.Α. 

Δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικού. Το ποσοστό υπολογίζεται αυτόματα βάσει των 

στοιχείων της δήλωσης ΟΣΔΕ. 
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Πεδίο (8.1.β) 

Μόρια:60-100 

Περιφερειακή Επιλογή 2 

Τα μόρια ταυτίζονται με το ποσοστό της Τυπικής Απόδοσης (Τ.Α.) που προέρχεται αθροιστικά από τους 

τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Επιλογής 2 της Περιφέρειας ως προς τη συνολική Τ.Α. της 

εκμετάλλευσης, όπως αυτοί εξειδικεύονται στον πίνακα 1.2, σύμφωνα με τη δήλωση ΟΣΔΕ, εφόσον 

αυτό είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 60% της συνολικής Τ.Α. 

Δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικού. Το ποσοστό υπολογίζεται αυτόματα βάσει των 

στοιχείων της δήλωσης ΟΣΔΕ. 

Πεδίο (8.1.γ) 

Μόρια:60-100 

Περιφερειακή Επιλογή 3 

Τα μόρια ταυτίζονται με το ποσοστό της Τυπικής Απόδοσης (Τ.Α.) που προέρχεται αθροιστικά από τους 

τρεις τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Επιλογής 3 της Περιφέρειας, όπως αυτοί 

εξειδικεύονται στον πίνακα 1.2, ως προς τη συνολική Τ.Α. της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τη δήλωση 

ΟΣΔΕ, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 60% της συνολικής Τ.Α. 

Δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικού. Το ποσοστό υπολογίζεται αυτόματα βάσει των 

στοιχείων της δήλωσης ΟΣΔΕ. 
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Πίνακας 1.4. Επενδύσεις σε εξοπλισμό στη ζωική παραγωγή που αυξάνει την παραγωγικότητα της 

ανθρώπινης εργασίας. 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΜΕΛΞΗΣ 

Περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι αμελκτικών μηχανών, με εξαίρεση 

τα μικρά φορητά αμελκτήρια (π.χ. τροχήλατα) καθώς και ο 

εξοπλισμός που συνδέεται με την μηχανική άμελξη, (εξοπλισμός 

γαλακτομέτρησης, αυτόματη διατροφή στο αμελκτήριο, 

εγκλωβισμός κατά την άμελξη κ.α.) Δεν συμπεριλαμβάνονται 

κτιριακά και δαπάνες λογισμικού. 

2. ΓΑΛΟΥΧΙΕΣ Μηχανές απογαλακτισμού. 

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΟΠΡΟΥ Περιλαμβάνεται κάθε μηχάνημα που απομακρύνει την κόπρο με 

αυτόματη διαδικασία (π.χ. scraper). 

4. ΣΧΑΡΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ 

Περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι σχαρωτών δαπέδων που ανάλογα 

με το είδος εκτροφής δεν επηρεάζουν αρνητικά την ευζωία των 

ζώων αλλά ελαχιστοποιούν τις εργασίες απομάκρυνσης της 

κόπρου. 

5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ 

Κάθε μηχανολογικός εξοπλισμός που σχετίζεται με την αυτόματη 

διανομή του σιτηρεσίου (ταινίες τροφοδοσίας κ.α.). 

6. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Φορτωτές πολλαπλών χρήσεων, ενσιροδιανομείς, αναμίκτες 

σιτηρεσίου, μηχανήματα προώθησης του σιτηρεσίου και πάσης 

φύσεως ταινίες μεταφοράς. 

7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Περιλαμβάνεται κάθε αυτόματος εξοπλισμός που σχετίζεται με 

την παρακολούθηση των ζώων όσον αφορά τα σιτηρέσια, την 

ανίχνευσης οίστρων, την κατάσταση της υγείας των ζώων κ.α. 

(περιλαίμια, αυτόματες πόρτες διαλογής - ομαδοποίησης και 

προώθησης στον χώρο αναμονής, κ.α.). Δεν συμπεριλαμβάνονται 

δαπάνες λογισμικού. 

8. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός αυτόματης συλλογής αυγών, 

ταινίες μεταφοράς κ.α. 

9. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Περιλαμβάνεται κάθε άλλος αυτοματισμός για τον οποίον 

τεκμηριώνεται η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας στην 

εκμετάλλευση, κατόπιν τεχνικής έκθεσης του συντάκτη. Δεν 

συμπεριλαμβάνονται δαπάνες λογισμικού. 
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Πίνακας 1.5. Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που αναβαθμίζουν ποιοτικά την παραγωγή. 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

1. ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ Ενδεικτικά, ψυκτικοί θάλαμοι για κηπευτικά, φρούτα, άνθη, φυτά, 

καρπούς με κέλυφος, προϊόντα μελισσοκομίας κ.λπ. 

2. ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ 

Ενδεικτικά, ξηραντήρια για αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, 

δημητριακά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ζωοτροφών, 

καρπούς με κέλυφος, σταφίδες κ.λπ.  

3.  ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΑ Ενδεικτικά, διαλογητήρια για κηπευτικά, φρούτα και καρπούς με 

κέλυφος. 

4. ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ Ενδεικτικά, εξοπλισμός για τον καθαρισμό και το στέγνωμα των 

προϊόντων. 

5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Ενδεικτικά, εξοπλισμός για την επικέρωση των καρπών, την 

μυκητοκτονία και την απολύμανση των προϊόντων, τον αποπρασινισμό 

και την ταχεία ωρίμανση των καρπών. 

6. ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ Ζυγιστικά και συσκευαστήρια για προετοιμασία χονδρικής πώλησης. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

Για τον ακριβή υπολογισμό της συγκεκριμένης επενδυτικής δαπάνης για τη μοριοδότηση των κριτηρίων 6.1 του 

Πίνακα 1.1 και 4.1 του Πίνακα 1.7 της βαθμολογίας, αθροίζεται η επιλέξιμη δαπάνη του σχετικού εξοπλισμού και 

η επιλέξιμη δαπάνη των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων όπου χωροθετείται ο εξοπλισμός. Στην περίπτωση που 

ο εξοπλισμός χωροθετείται σε νέα κτίρια με μικτή χρήση, στην αξία του εξοπλισμού αθροίζεται η επιμερισμένη 

δαπάνη του κτιρίου βάσει των τετραγωνικών μέτρων που καταλαμβάνει ο εξοπλισμός σε λειτουργία, όπως 

αυτός εμφανίζεται στα αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις).  

Στο κόστος για την κατασκευή των σχετικών κτιριακών εγκαταστάσεων δεν περιλαμβάνονται οι γενικές δαπάνες, 

η άδεια δόμησης, η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και η περίφραξή. 

 

 

  

68



Πίνακας 1.6.1 Επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως καινοτόμες στη φυτική παραγωγή. 

ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μηχανική πλοήγηση 

1. Συστήματα πλοήγησης (GPS) 

Σύστημα μηχανικής διεύθυνσης  

Αυτόματος πιλότος με δυνατότητα πλήρους ελέγχου του συστήματος 

διεύθυνσης του ελκυστήρα 

Πλοήγηση Lightbar για την υπόδειξη στον οδηγό του ελκυστήρα της πιο 

αποτελεσματικής διαδρομής 

2. Συστήματα ελεγχόμενης 

μετακίνησης στον αγρό 

(tramlining) 

Τα συστήματα tramlining δημιουργούν μόνιμα ίχνη μετακίνησης των 

γεωργικών μηχανημάτων στον αγρό. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η 

συμπίεση του εδάφους, διευκολύνεται η μετακίνηση των μηχανημάτων 

και αποτρέπονται φαινόμενα αλληλοεπικάλυψης ή κενών κατά τις 

καλλιεργητικές επεμβάσεις (π.χ. λίπανση, ψεκασμοί κ.λπ.) 

Τα συστήματα tramlining μπορούν να είναι επιπλέον εξοπλισμός, ή να 

τοποθετηθούν ως πρόσθετα στις μηχανές σποράς σιτηρών (δεν είναι 

επιλέξιμα στις σκαλιστικές καλλιέργειες). Έχουν τη δυνατότητα να 

απομονώνουν ανά ορισμένες διαδρομές, 2 ή 3 σπαρτικά στοιχεία (μάτια) 

της μηχανής αφήνοντας άσπαρτες ζώνες πάνω στις οποίες θα κινούνται 

οι τροχοί του ελκυστήρα καθ΄ όλη τη μετέπειτα καλλιεργητική περίοδο.  

Το σύστημα αποτελείται από: 

• ένα προγραμματιζόμενο μικροελεγκτή  

• συστήματα που προσαρμόζονται πάνω στις σπαρτικές για την 

διακοπή του σπόρου. 

Συστήματα αειφορικής διαχείρισης του εδάφους – Γεωργίας Συντήρησης 

3. Σπαρτικές μηχανές για 

απευθείας σπορά (εφαρμογή 

στην μέθοδο της ακαλλιέργειας) 

Είναι σπαρτικές μηχανές με ικανότητα τοποθέτησης των σπόρων χωρίς 

πρότερη προετοιμασία του εδάφους. Οι μηχανές χαρακτηρίζονται ως No-

till ή direct seeding και διαθέτουν δίσκους για κοπή των φυτικών 

υπολειμμάτων και δίσκους για τη διάνοιξη της αυλακιάς (π.χ. σύστημα 

τριπλού δίσκου). Επίσης προϋπόθεση είναι να μπορούν να εξασκούν 

πίεση (βάρος) τουλάχιστον 160 kg σε κάθε σπαρτικό στοιχείο (μονάδα) 

της μηχανής. 

4. Μηχανήματα για κατεργασία του 

εδάφους σε λωρίδες 

Τα μηχανήματα αυτά αναφέρονται ως strip till-age και κατεργάζονται το 

έδαφος με ένα μόνο πέρασμα σε λωρίδες πάνω στις οποίες ακολουθεί η 

σπορά. Ως εξαρτήματα περιλαμβάνουν υνιά καλλιεργητή βαθέως ή 

αβαθούς τύπου, μικρά φρεζάκια ή περιστροφικές σβάρνες. Τα 

εξαρτήματα είναι διατεταγμένα σε συστοιχίες που κατεργάζονται 

λωρίδες στενού πλάτους. Χρησιμοποιούνται σε σκαλιστικές 

καλλιέργειες. 

Μεταβλητή Σπορά 

5. Σπαρτικές μηχανές μεταβλητής Είναι σπαρτικές μηχανές που έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν 
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δόσης (με GPS) σπόρους σε διαφορετικές πυκνότητες.  

Το σύστημα αποτελείται από : 

• αισθητήρες ή χάρτες βασισμένους σε προδιαγεγραμμένους χάρτες 

• μια μονάδα GPS  

• έναν μικροελεγκτή 

• έναν υπολογιστή αγρού  

6. Σετ σποράς μεταβλητής δόσης 

 Είναι μια ομάδα εξαρτημάτων που προσαρμόζονται σε μια συμβατική 

σπαρτική μηχανή. Το σύστημα αποτελείται από:  

• μικροϋπολογιστή αγρού για την εκτίμηση της απαραίτητης 

ποσότητας του σπόρου από αισθητήρες μέτρησης ιδιοτήτων του 

εδάφους ή/και από προδιαγεγραμμένους χάρτες 

• μικροελεγκτές για τον έλεγχο των δόσεων σπόρων 

• ηλεκτρομηχανικό σύστημα που προσαρμόζεται στο κιβώτιο σχέσεων 

της μηχανής 

• μια μονάδα GPS για τον ελκυστήρα. 

Λίπανσης μεταβλητής δόσης 

7. Διανομείς λιπάσματος 

μεταβλητής δόσης (με GPS) 

Οι διανομείς λιπάσματος μεταβλητής δόσης έχουν τη δυνατότητα 

εφαρμογής λιπασμάτων σε διαφορετικές δόσεις ανάλογα με τις ειδικές 

ανάγκες του αγροτεμαχίου. Αυτά τα συστήματα αποτελούνται από: 

• μικροελεγκτή για την λήψη πληροφοριών και προσαρμογή των 

δόσεων των λιπασμάτων  

• μονάδα GPS  

• ηλεκτρονικό υπολογιστή στον αγρό για τον υπολογισμό των δόσεων 

που πρέπει να εφαρμοστούν ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του 

αγροτεμαχίου. Οι πληροφορίες μπορεί να παρέχονται μέσω 

αισθητήρων ή να βασίζονται σε προδιαγεγραμμένους χάρτες 

8. Σετ διανομέα λιπάσματος 

μεταβλητής δόσης 

Είναι μια ομάδα εξαρτημάτων που προσαρμόζονται σε συμβατικό 

διανομέα για εφαρμογές γεωργίας ακριβείας. Τα βασικά στοιχεία του 

συστήματος είναι: 

• μικροϋπολογιστής αγρού για την εκτίμηση των απαραίτητων δόσεων 

λιπασμάτων από αισθητήρα ανίχνευσης των θρεπτικών αναγκών της 

καλλιέργειας ή δυνατότητα ή/και από προδιαγεγραμμένους χάρτες 

• μικροελεγκτές για τον έλεγχο του λιπασματοδιανομέα  

• αυτοματοποιημένο μηχανικό βραχίονα που προσαρμόζεται στο 

σύστημα ελέγχου του ανοίγματος των θυρίδων. 

• μονάδα GPS 

 

Ψεκασμός μεταβλητής δόσης 

9. Ψεκαστικά μηχανήματα μεταβλητής 

δόσης 

Τα ψεκαστικά μηχανήματα μεταβλητής δόσης μπορούν να είναι μεγάλων 

καλλιεργειών (ιστού) ή οπωρώνων σύμφωνα με τον τύπο καλλιέργειας 

και αποτελούνται από: 

• μικροελεγκτή που λαμβάνει πληροφορίες και προσαρμόζει ανάλογα 
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τις δόσεις του φυτοφάρμακου  

• αισθητήρες που ανιχνεύουν άμεσα τις ανάγκες καλλιέργειας για τις 

δόσεις ψεκασμού  

• μικροϋπολογιστή αγρού για τον υπολογισμό των δόσεων που πρέπει 

να εφαρμοστούν για τις ειδικές ανάγκες του τεμαχίου (μέσω 

αισθητήρων ή πληροφοριών βασισμένων σε προδιαγεγραμμένους 

χάρτες) 

• ακροφύσια μεταβαλλόμενης ροής ή ηλεκτρονικά ελεγχόμενα 

συστήματα μεταβολής του ψεκαζόμενου όγκου 

• μονάδα GPS 

10. Σετ ψεκαστικών μηχανημάτων 

μεταβλητής δόσης 

Αποτελείται από μια ομάδα εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται σε ένα 

συμβατικό ψεκαστήρα για να εφαρμοστεί στη γεωργία ακριβείας. Τα 

βασικά στοιχεία του συστήματος είναι: 

• μικροελεγκτές για τον έλεγχο των δόσεων ψεκασμού 

• υπολογιστής αγρού που στέλνει δεδομένα στον μικροελεγκτή με 

βάση τους προδιαγεγραμμένους χάρτες  

• σύστημα μεταβολής του ψεκαζόμενου όγκου  

• μονάδα GPS για τον ελκυστήρα. 

11. Ψεκαστικά οπωρώνων με 

συστήματα ανίχνευσης της 

κόμης 

Τα ψεκαστικά αυτά διαθέτουν αισθητήρες (συνήθως υπερήχων ή λέιζερ) 

τα οποία σαρώνουν το περιβάλλον δεξιά και αριστερά του ψεκαστικού 

και ανιχνεύουν τα σημεία όπου υπάρχουν δένδρα. Στα ενδιάμεσα κενά, 

ένας μικρο-ελεγκτής δίνει εντολή για διακοπή του ψεκασμού. Με αυτό 

τον τρόπο πετυχαίνουν σημαντική εξοικονόμηση φ/π προϊόντων και 

περιορίζουν τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Σε ορισμένα μηχανήματα 

υπάρχει μάλιστα η δυνατότητα για τμηματικό έλεγχο των ακροφυσίων 

και διακοπή ενός τμήματος από το νέφος (π.χ. αν συναντήσουν ένα 

δένδρο κοντό) 

12. Σετ ανίχνευσης της κόμης των 

δένδρων 

Το σετ αυτό εγκαθίσταται σε συμβατικούς νεφελοψεκαστήρες και τους 

δίνει τη δυνατότητα να διακόπτουν το ψεκασμό όταν δεν ανιχνεύεται 

κόμη δένδρου. Αποτελούνται από 

• Αισθητήρα υπερήχων ή λέιζερ  

• Συστήματα που προσαρμόζονται στο κύκλωμα του ψεκαστικού για 

έλεγχο της ροής  

• Μικροελεγκτή  

Ψεκαστικά με μείωση της διασποράς του ψεκαστικού νέφους 

13. Ψεκαστικά μηχανήματα με 

ηλεκτροστατική φόρτιση 

Τα ψεκαστικά αυτά φορτίζουν αρνητικά τις σταγόνες ψεκασμού μέσω 

ενός ηλεκτροδίου στο άκρο κάθε ακροφυσίου. 

14. Σύστημα ηλεκτροστατικής 

φόρτισης σταγονιδίων 

Είναι ένα σύστημα που προσαρμόζεται πάνω σε ήδη υπάρχοντα 

ψεκαστικά μηχανήματα. Οι σταγόνες ψεκασμού φορτίζονται αρνητικά 

μέσω στεφάνης ιονισμού μετά την έξοδό τους από τα ακροφύσια. 
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15. Ψεκαστικά μηχανήματα τύπου 

τούνελ 

Τα ψεκαστικά αυτά χρησιμοποιούνται σε αμπελώνες και σε 

δενδροκομικές καλλιέργειες με διαμόρφωση παλμέτας. Αποτελούνται 

από μια κατασκευή η οποία «αγκαλιάζει» μια γραμμή της καλλιέργειας 

και ψεκάζει από όλες τις πλευρές. Τα μηχανήματα αυτά 

κατασκευάζονται είτε ως αυτοκινούμενα είτε ως παρελκόμενα σε 

γεωργικούς ελκυστήρες. 

Μηχανήματα καταπολέμησης ζιζανίων 

16. Μηχανήματα καταπολέμησης με 

συστήματα αναγνώρισης των 

ζιζανίων 

Τα μηχανήματα αυτά έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν τη θέση των 

ζιζανίων και να τα καταστρέφουν επιλεκτικά.  

Αποτελούνται από: 

• Κάμερες σάρωσης της επιφάνειας του εδάφους 

• Μικροϋπολογιστή αγρού με κατάλληλο λογισμικό για την 

αναγνώριση των ζιζανίων 

• Μικροελεγκτές που ελέγχουν τα συστήματα καταστροφής των 

ζιζανίων 

• Συστήματα καταστροφής που μπορεί να αποτελούνται από 

ηλεκτρονικά ελεγχόμενους ψεκαστήρες μικρού όγκου, συστήματα με 

χρήση λέιζερ, φλόγας ή ελεγχόμενα μηχανικά συστήματα  

Μηχανήματα καλλιεργητικών φροντίδων σε οπωρώνες και αμπελώνες 

17. Μηχανήματα για μηχανικό προ-

κλάδεμα οπωρώνων και 

αμπελώνων 

Τα μηχανήματα αυτά προσαρμόζονται στο γεωργικό ελκυστήρα και 

εφαρμόζουν ένα προ-κλάδεμα, δηλαδή μια χονδρική μείωση του όγκου 

των κλαδιών, πριν εισέλθουν οι εργάτες και κάνουν τις τελικές τομές. Με 

τον τρόπο αυτό προσφέρεται μια σημαντική υποβοήθηση του 

κλαδέματος με το χέρι. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες: 

• μηχανήματα με περιστρεφόμενα ελάσματα που αποτελούνται από 

ένα κιβώτιο, μέσα στο οποίο περιστρέφονται μια σειρά από άξονες 

που φέρουν δύο αρθρωτά ελάσματα 

• μηχανήματα με παλινδρομικά κινούμενα μαχαίρια τύπου 

παλινδρομικού χορτοκοπτικού και 

• μηχανήματα με πριόνια που περιλαμβάνουν κυρίως δίσκους 

(δισκοπρίονα) 

Και στις τρεις κατηγορίες τα εξαρτήματα τοποθετούνται πάνω σε ένα ή 

περισσότερους αρθρωτούς βραχίονες 

18. Μηχανήματα για μηχανικό 

αραίωμα ανθέων και μικρών 

καρπών 

Τα μηχανήματα αυτά προσαρμόζονται στο γεωργικό ελκυστήρα και 

αραιώνουν είτε τα άνθη είτε τους μικρούς καρπούς των δένδρων. 

Διαθέτουν περιστρεφόμενα ή παλλόμενα ελάσματα (συνήθως πλαστικά) 

που αφαιρούν με δόνηση ή χτύπημα τα άνθη ή τους καρπούς Τα πλέον 

προηγμένα μηχανήματα διαθέτουν και κάμερες που ελέγχουν την 

πυκνότητα των ανθέων ή των καρπών και ρυθμίζουν το εύρος της 

δόνησης.  

19. Μηχανήματα για αφαίρεση 

φύλλων σε αμπελώνες 

Τα μηχανήματα αυτά απομακρύνουν τμήμα του φυλλώματος 

επιτρέποντας τον ήλιο να πέσει πάνω στους βότρυες κατά την ωρίμανση 

διευκολύνοντας τον αερισμό και περιορίζοντας τις προσβολές από 

ασθένειες. Υπάρχουν δύο κατηγορίες μηχανημάτων: 

• Τα μηχανικά με εύκαμπτα περιστρεφόμενα ελάσματα που 
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απομακρύνουν τα φύλλα με την κρούση και  

• τα πνευματικά που χρησιμοποιούν ισχυρό ρεύμα αέρα, για να 

παρασύρει τα φύλλα  

και στις δύο περιπτώσεις αποτελούνται από μια κεφαλή που 

προσαρμόζεται στο σύστημα ανάρτησης ή σε κάποιο σταθερό σημείο 

του γεωργικού ελκυστήρα και λειτουργεί στο πλάι, κινούμενη 

παράλληλα στο μήκος της γραμμής των πρεμνών 

20. Μηχανήματα για τεμαχισμό και 

εναπόθεση των κλαδοδεμάτων 

στην επιφάνεια του εδάφους 

Τα μηχανήματα αυτά τεμαχίζουν τα κλαδοδέματα σε πολύ μικρά 

τμήματα τα οποία και τα εναποθέτουν είτε μεταξύ των γραμμών των 

δένδρων, είτε στη βάση των κορμών. 

 Αποτελούνται από : 

• ένα σύστημα συλλογής 

• ισχυρά περιστρεφόμενα ελάσματα που τεμαχίζουν τα κλαδοδέματα 

πάνω από ένα πλέγμα.  

21. Μηχανήματα δημιουργίας 

μικρών κυλινδρικών δεμάτων 

από κλαδοδέματα σε οπωρώνες 

και αμπελώνες. 

Τα μηχανήματα αυτά συγκεντρώνουν τα κλαδιά από το έδαφος και 

παράγουν δέματα, συνήθως κυλινδρικά. Οι μηχανές έχουν μικρό πλάτος, 

για να λειτουργούν ανάμεσα στις σειρές της καλλιέργειας 

Μηχανήματα συγκομιδής καρπών οπωροφόρων δένδρων 

22. Δονητές κορμού ή βραχιόνων 

(ακρόδρυα, ελιές) 

Τα μηχανήματα προσαρμόζονται στο υδραυλικό σύστημα ανάρτησης του 

γεωργικού ελκυστήρα και ισχυοδοτούνται από το δυναμοδότη. 

Αποτελούνται από: 

• Ένα μηχανισμό παραγωγής δόνησης τύπου στροφάλου διωστήρα ή 

με έκκεντρες περιστρεφόμενες μάζες 

• Μια κεφαλή πρόσδεσης στο κορμό ή τους βραχίονες τύπου V ή με 

σιαγόνες 

• Έναν αρθρωτό, υδραυλικά κατευθυνόμενο βραχίονα που κατευθύνει 

τη κεφαλή στο δένδρο 

23. Σύνθετα μηχανήματα δόνησης 

με σύστημα περισυλλογής των 

καρπών 

(ακρόδρυα, ελιές) 

Τα μηχανήματα προσαρμόζονται στο υδραυλικό σύστημα ανάρτησης του 

γεωργικού ελκυστήρα και ισχυοδοτούνται από το δυναμοδότη. 

Αποτελούνται από: 

• Ένα μηχανισμό παραγωγής δόνησης τύπου στροφάλου διωστήρα ή 

με έκκεντρες περιστρεφόμενες μάζες 

• Μια κεφαλή πρόσδεσης στο κορμό ή τους βραχίονες τύπου V ή με 

σιαγόνες 

• Έναν αρθρωτό, υδραυλικά κατευθυνόμενο βραχίονα που κατευθύνει 

τη κεφαλή στο δένδρο 

• Υποδοχείς τύπου ανεστραμμένης ομπρέλας ή εκπτυσσόμενου 

τάπητα που περικλείουν τον κορμό και συγκεντρώνουν τους καρπούς 

μετά από τη πτώση. 

24. Μηχανήματα απόσπασης 

καρπών με κρούση 

(για ελαιώνες σε υποστηριγμένα 

Τα μηχανήματα αποσπούν τους καρπούς με κρούση. Είναι 

διασκελαστικού τύπου και κατασκευάζονται είτε ως αυτοκινούμενα ή ως 

παρελκόμενα σε γεωργικό ελκυστήρα.  
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σχήματα) Αποτελούνται από: 

• Μηχανισμούς απόσπασης των καρπών από αποτελούμενους από 

παράλληλες κρουστικές ράβδους ή από πλαστικά περιστρεφόμενα 

δάκτυλα  

• Πλαστικούς υποδοχείς στο κατώτερο τμήμα που περικλείουν τους 

κορμούς και συλλέγουν τους αποσπώμενους καρπούς. 

• Σύστημα μεταφοράς (που μπορεί να είναι οι ίδιοι οι υποδοχείς) που 

μεταφέρουν τους καρπούς σε δοχείο αποθήκευσης. 

25. Μηχανήματα για συλλογή 

καρπών από το έδαφος με 

μηχανικό τρόπο 

(ελιές, δαμάσκηνα, εσπεριδοειδή, 

ακρόδρυα) 

Τα μηχανήματα αυτά συλλέγουν τους καρπούς που πέφτουν στο έδαφος 

με τη δόνηση. Μπορεί να είναι αυτοκινούμενα ή παρελκόμενα σε 

γεωργικό ελκυστήρα. Περιλαμβάνουν: 

• Ένα μηχανισμό παραλαβής των καρπών από το έδαφος με 

μεταφορική ταινία και ενδεχομένως ένα περιστρεφόμενο βοηθητικό 

τροχό με μακριά ελαστικά δόντια 

26. Μηχανήματα για συλλογή 

καρπών από το έδαφος με 

πνευματικό τρόπο (ελιές, ξηροί 

καρποί) 

Τα μηχανήματα αυτά συλλέγουν τους καρπούς που πέφτουν στο έδαφος 

με τη δόνηση. Μπορεί να είναι αυτοκινούμενα ή παρελκόμενα σε 

γεωργικό ελκυστήρα. Περιλαμβάνουν: 

• Έναν ανεμιστήρα που παράγει υποπίεση για την αναρρόφηση των 

καρπών 

• Κόσκινα για τον καθαρισμό των ξένων υλών 

• Ταινίες μεταφοράς για την μεταφορά των καρπών στα δοχεία 

συλλογής 

27. Πλατφόρμες με κινητές θέσεις 

για εργάτες συλλογής 

(Ευπαθείς καρποί: Μήλα, αχλάδια, 

ροδάκινα, εσπεριδοειδή, κεράσια 

κ.λπ.) 

Τα μηχανήματα μπορεί να έλκονται από το γεωργικό ελκυστήρα ή να 

διαθέτουν αυτόνομο κινητήρα και σύστημα διεύθυνσης. Διαθέτουν 

υδραυλικά ανυψούμενα και εκπτυσσόμενα δάπεδα για τους εργάτες. 

28. Πνευματικές πλατφόρμες με 

κινητές θέσεις για εργάτες 

συλλογής 

(Ευπαθείς καρποί: Μήλα, αχλάδια, 

ροδάκινα, εσπεριδοειδή, κεράσια 

κ.λπ.) 

Τα μηχανήματα μπορεί να έλκονται από το γεωργικό ελκυστήρα ή να 

διαθέτουν αυτόνομο κινητήρα και σύστημα διεύθυνσης. 

Αποτελούνται από: 

• Υδραυλικά ανυψούμενα και εκπτυσσόμενα δάπεδα για τους εργάτες 

• Πνευματικό σύστημα μεταφοράς και εναπόθεσης των καρπών  

• Αποσπώμενο καλάθι εναπόθεσης των καρπών 

Μηχανήματα συγκομιδής αμπέλου 

29. Αυτοκινούμενες μηχανές 

συγκομιδής αμπέλου 

Αποτελούνται από: 

• Κινητήρα, σύστημα διεύθυνσης  

• Σύστημα απόσπασης βοτρύων με κρουστικές ράβδους 

• Σύστημα μεταφοράς  

• Καλάθι αποθήκευσης βοτρύων 

30. Παρελκόμενα μηχανήματα Τα μηχανήματα ισχυοδοτούνται από το γεωργικό ελκυστήρα και 
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συγκομιδής αμπέλου αποτελούνται από: 

• Σύστημα απόσπασης βοτρύων με κρουστικές ράβδους 

• Σύστημα μεταφοράς  

• Καλάθι αποθήκευσης βοτρύων 

Μηχανήματα συγκομιδής λαχανικών 

31. Παρελκόμενα μηχανήματα 

συγκομιδής για ριζώδη, 

βολβώδη λαχανικά 

(καρότα, παντζάρια, ρεπάνια, σέλινο) 

Τα μηχανήματα ισχυοδοτούνται από το γεωργικό ελκυστήρα και 

αποτελούνται από: 

• Σύστημα εξαγωγής των βολβών / ριζωμάτων 

• Σύστημα ανύψωσης 

• Σύστημα καθαρισμού από ξένες ύλες 

• Σύστημα αποφύλλωσης 

• Καλάθι αποθήκευσης βολβών ή ταινιομεταφορά για μεταφόρτωση 

32. Μηχανές συγκομιδής και 

δεματοποίησης σκόρδων 

Τα μηχανήματα ισχυοδοτούνται από το γεωργικό ελκυστήρα και 

αποτελούνται από: 

• Βραχίονα εξαγωγής κ ανύψωσης των σκόρδων από το έδαφος 

• Σύστημα καθαρισμού από ξένες ύλες 

• Σύστημα δεματοποίησης των σκόρδων 

33. Παρελκόμενα μηχανήματα 

συγκομιδής για λάχανο, 

κουνουπίδι, μπρόκολο 

Τα μηχανήματα ισχυοδοτούνται από το γεωργικό ελκυστήρα και 

αποτελούνται από: 

• Μηχανισμούς εκρίζωσης με περιστρεφόμενους κυλίνδρους 

• Σύστημα κοπής με περιστρεφόμενους δίσκους ή μαχαίρια για κοπή 

της κεφαλής 

• Μεταφορέα για μεταφορά σε παρακείμενο όχημα ή δοχείο 

αποθήκευσης 

34. Παρελκόμενα μηχανήματα 

συγκομιδής για φυλλώδη 

λαχανικά (μαρούλι, σπανάκι, 

ρόκα κ.λπ.) 

Τα μηχανήματα ισχυοδοτούνται από το γεωργικό ελκυστήρα και 

αποτελούνται από: 

• Μηχανισμό θερισμού με παλινδρομικά ή περιστροφικά μαχαίρια 

• Μηχανισμούς προώθησης των φυτών με ανέμη ή βοηθητικό 

ανυψωτήρα 

• Ανυψωτήρα με ιμάντα ή με ράβδους με κενά 

• Θέσεις για διαλογή και συσκευασία σε κιβώτια από τους εργάτες 

• Μηχανισμούς για εκφόρτωση ή μεταφόρτωση των κιβωτίων 

Μεταφυτευτικές μηχανές 

35. Αυτόματες μεταφυτευτικές 

μηχανές 

Είναι μεταφυτευτικές μηχανές που δεν χρειάζονται επιπλέον χειριστές 

κατά της εργασία στον αγρό. 

Οι μηχανές αυτές συνήθως αποτελούνται από 

• Αυτόνομες μονάδες επιλογής των υπό μεταφύτευση φυτών 

• Συστήματα μεταφοράς των φυτών στο έδαφος 

• Σύστημα διάνοιξης αυλακιάς για τοποθέτηση των φυτών 

• Σύστημα κάλυψης της ρίζας και στήριξης των φυτών 
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Θερμοκήπια 

36. Δικτυοκήπιο 

Αποτελείται από μια μεταλλική κατασκευή με κολώνες και σύνδεση 

αυτών με συρματόσκοινα, τα υλικά κάλυψης είναι ειδικά εντομοστεγή 

δίχτυα, τα οποία αποτρέπουν την είσοδο των εντόμων. Η κατασκευή 

μπορεί να εξοπλιστεί και με ειδικά φωτορυθμιστικά δίχτυα σκίασης. 

37. Σύστημα υποστήριξης λήψης 

αποφάσεων για έλεγχο 

άρδευσης-λίπανσης (π.χ. 

σύστημα OPIRIS) 

Αυτόνομο σύστημα που στόχο έχει την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων 

για τον προγραμματισμό της άρδευσης σε θερμοκήπια και οπωρώνες. 

Αποτελείται από μια εφαρμογή που επικοινωνεί με το δίκτυο 

αισθητήρων που βρίσκονται στο πεδίο. Οι αισθητήρες στέλνουν συνεχώς 

δεδομένα σε πραγματικό χρόνο τα οποία αφού επεξεργαστούν από το 

σύστημα δίνουν πληροφορίες για το προτεινόμενο πρόγραμμα 

άρδευσης/λίπανσης. 

38. Σύστημα υποστήριξης λήψης 

αποφάσεων για έλεγχο 

ασθενειών 

Αυτόνομο σύστημα που στόχο έχει την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων 

για τον προγραμματισμό ψεκασμών.  

39. Καινοτόμα υλικά κάλυψης 

μεγάλης διάρκειας ζωής 

Υλικά κάλυψης που έχουν μια ή περισσότερες από τις παρακάτω 

ιδιότητες:  

• Μειώνουν τον πληθυσμό των εντόμων (έλεγχος διαπερατότητας σε 

συγκεκριμένα μήκη κύματος ακτινοβολίας) 

• Μειώνουν τις ασθένειες των φυτών (έλεγχος διαπερατότητας σε 

συγκεκριμένα μήκη κύματος ακτινοβολίας) 

• Μειώνουν τη θερμική ακτινοβολία που εισέρχεται ή εξέρχεται από το 

θερμοκήπιο για μείωση του θερμικού φορτίου και των απωλειών 

ενέργειας από το θερμοκήπιο 

• Αυξάνουν τη φωτοσυνθετικά ενεργή ακτινοβολία που εισέρχεται στο 

θερμοκήπιο 

• Ελέγχουν την ανάπτυξη των φυτών (έλεγχος διαπερατότητας σε 

συγκεκριμένα μήκη κύματος ακτινοβολίας) 

40. Κλειστό υδροπονικό σύστημα και 

αυτοματισμοί διαχείρισης 

υδροπονικών συστημάτων 

Κλειστό υδροπονικό σύστημα με ανακύκλωση του διαλύματος απορροής 

και αυτοματισμοί διαχείρισης υδροπονικών συστημάτων 

41. Συστήματα αισθητήρων για 

μετρήσεις παραμέτρων 

μικροκλίματος, καλλιέργειας και 

εδάφους-υποστρωμάτων 

Συλλογή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο με χρήση ασύρματων 

δικτύων αισθητήρων (Wireless Sensor Networks). Οι πληροφορίες 

μπορεί να αφορούν παραμέτρους όπως υγρασία, θερμοκρασία, 

ατμοσφαιρική πίεση, φωτεινότητα, επίπεδο υδροφόρου ορίζοντα, 

διεύθυνση και δύναμη ανέμου  

42. Αυτοματισμοί μέτρησης – 

χαρτογράφησης της παραγωγής 

Καταγραφή της παραλλακτικότητας της παραγωγής εντός του αγρού με 

καταγραφή της παραγωγής σε πολλά τμήματα του χωραφιού και 

ρύθμιση των καλλιεργητικών εργασιών ανά τμήμα (π.χ. λίπανση) 

43. Αυτοματισμοί ψεκασμών στο 

θερμοκήπιο 

Συστήματα ψεκασμού με τον ανάλογο ηλεκτρονικό εξοπλισμό που 

προγραμματίζουν την αυτόματη εκτέλεση του ψεκασμού στον 

επιθυμητό χρόνο 
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Προετοιμασία προϊόντων για την πρώτη πώληση 

44. Συστήματα διαχωρισμού 

Συστήματα διαχωρισμού που με την χρήση ηλεκτρονικών αισθητήρων 

(π.χ. κάμερα) ανιχνεύουν μέγεθος/χρώμα, μπορούν να έχουν εφαρμογή 

σε φρούτα, λαχανικά και ξηρούς καρπούς  

45. Συστήματα ποιοτικού ελέγχου 

Συστήματα ποιοτικού ελέγχου που με την χρήση αισθητήρων ανιχνεύουν 

υποβαθμισμένους καρπούς ή λαχανικά /ύπαρξη μικροοργανισμών. 

Μπορούν ενδεικτικά να έχουν εφαρμογή σε φρούτα, λαχανικά και 

ξηρούς καρπούς. 

46. Συστήματα ποιοτικού ελέγχου για 

την ανίχνευση τοξινών 

Συστήματα ποιοτικού ελέγχου που με την χρήση αισθητήρων ανιχνεύουν 

την ύπαρξη τοξινών, μπορούν να έχουν εφαρμογή σε ξηρούς καρπούς 

47. Συστήματα ελέγχου καθαρότητας 

(ανίχνευση υπολειμμάτων 

φυτοφαρμάκων) 

Συστήματα έλεγχου που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση 

υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, μπορούν να έχουν εφαρμογή σε 

φρούτα, λαχανικά και ξηρούς καρπούς 

 

Κάθε άλλη επένδυση που τεκμηριώνεται ως καινοτόμα, κατόπιν τεχνικής έκθεσης του συντάκτη θα αξιολογείται κατά 

περίπτωση. Δεν θεωρείται ως καινοτομία η αγορά ελκυστήρα.  

 

Πίνακας 1.6.2. Επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως καινοτόμες στη ζωική παραγωγή. 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Ρομποτικό σύστημα κατανομής 

τροφής στον στάβλο. Λειτουργεί 

αυτόνομα σπρώχνοντας την 

τροφή προς τα ζώα. 

Το ρομποτικό σύστημα κατανομής τροφής προγραμματίζεται έτσι ώστε 

σε συγκεκριμένες ώρες να ακολουθεί μια προσχεδιασμένη διαδρομή, 

ώστε να προωθεί ξανά στα ζώα την τροφή που διασκορπίστηκε στον 

διάδρομο του στάβλου. Επιστρέφει αυτόβουλα στον σταθμό φόρτισης 

του όταν ολοκληρώσει την εργασία του ή όταν κρίνει απαραίτητο ότι 

χρειάζεται να επαναφορτιστεί. 

2. Ρομποτικό σύστημα άμελξης 

Τα ζώα εισέρχονται κατά βούληση στο ρομποτικό box άμελξης το οποίο 

διαθέτει ειδικό βραχίονα με θερμική κάμερα που αυτοματοποιεί όλη την 

ρουτίνα άμελξης: καθαρισμός θηλής, predipping, προάρμεγμα, 

ερεθισμός θηλής, άρμεγμα, postdipping, αυτόματη αφαίρεση 

θηλάστρων και απολύμανση τους. Με το πέρας της άμελξης το ζώο 

αποπαγιδεύεται ώστε να γυρίσει ξανά στον στάβλο. 

3. Σύστημα γαλακτομέτρησης 

αγελάδων και αιγοπροβάτων με 

υπολογισμό ροής γάλακτος ή με 

ογκομέτρηση γάλακτος 

Γαλακτομέτρηση που βασίζεται σε θάλαμο από τον οποίο περνά το γάλα. 

Υπολογίζεται η συνολική ποσότητα γάλακτος του κάθε ζώου και ο 

βέλτιστος χρόνος αυτόματης αφαίρεσης των θηλάστρων. 

4. Συστήματα παρακολούθησης και 

καταγραφής οίστρου, 

μηρυκασμού, χρόνων κίνησης 

και συμπεριφοράς και 

χωλότητας των ζώων 

Κάθε ζώο φέρει ένα ατομικό διακριτικό, είτε περιλαίμιο είτε περιπόδιο. 

Στην περίπτωση του περιλαιμίου καταγράφονται οι χρόνοι διατροφής 

και μηρυκασμού του ζώου, ενώ στην περίπτωση των περιποδίων οι 

χρόνοι κατά τους οποίους το ζώο στέκεται, ξαπλώνει ή περπατά. Στο 

εσωτερικό του στάβλου τοποθετούνται κεραίες, με την βοήθεια των 

οποίων ανανεώνεται συνεχώς η κατάσταση κάθε ζώου, ανιχνεύοντας 
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ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

οίστρο, προβλήματα υγείας και προβλήματα στον ίδιο τον εξοπλισμό. 

5. Σύστημα αυτόματης 

παρακολούθησης και 

καταγραφής βάρους των ζώων 

(κυρίως για χοίρους) 

Ηλεκτρονική ζυγαριά που συνδυάζεται με κεραία αναγνώρισης. Τα ζώα 

οδηγούνται υποχρεωτικά στη ζυγαριά, αναγνωρίζονται, ζυγίζονται και τα 

στοιχεία αποστέλλονται στο κεντρικό λογισμικό διαχείρισης. 

6. Σταθμοί διατροφής αγελάδων σε 

σύνδεση με ηλεκτρονικό 

σύστημα διαχείρισης 

Ειδικά box διατροφής, με κεραία αναγνώρισης σε κάθε θέση ώστε να 

αναγνωρίζουν το ζώο που προσεγγίζει και σύμφωνα με το ηλεκτρονικό 

σύστημα διαχείρισης να ανατρέχουν στο προφίλ του ζώου και να του 

σερβίρουν αντίστοιχη ποσότητα. 

7. Ηλεκτρονικοί βόλοι 

αιγοπροβάτων 

Ηλεκτρονικοί βόλοι ( αιγοπροβάτων) με την βοήθεια των οποίων τα ζώα 

αναγνωρίζονται κατά την είσοδό του στο αρμεκτήριο ή σε οποιαδήποτε 

άλλη κεραία. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικά 

ενώτια. Η πληροφορία μπορεί να ενσωματωθεί σε γενικότερα 

συστήματα ιχνηλασιμότητας. 

8. Λογισμικό ελέγχου 

περιβάλλοντος και αερισμού για 

μονάδες εντατικής παραγωγής 

Ενεργοποίηση συστημάτων κλιματισμού ανάλογα με τις επιθυμητές 

συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας στο εσωτερικό των κτηνοτροφικών 

κτιρίων 

9. Λογισμικά διαχείρισης μονάδων 

παραγωγής 

Κεντρικό λογισμικό διαχείρισης γαλακτοπαραγωγικών μονάδων που 

συνδέεται με σχετικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Διατηρεί πλήρες προφίλ 

των ζώων του κοπαδιού, καταγράφει τις καθημερινές μετρήσεις των 

ζώων, δημιουργεί αυτόματα χρήσιμες λίστες για τον παραγωγό και τον 

συμβουλεύει ώστε να λάβει αποφάσεις σωστά, με τη βοήθεια και την 

ακρίβεια αναλυτικών υπολογισμών. 

10. GPS και λοιπά συναφή 

συστήματα δορυφορικής 

παρακολούθησης ζώων 

Σύστημα GPS σε συνδυασμό με ειδικές κεραίες και ατομικά διακριτικά σε 

κάθε ζώο, με τη βοήθεια των οποίων μπορούμε να εντοπίσουμε την 

ακριβή θέση του ζώου καθώς και την διαδρομή που κατέγραψε με τις 

κινήσεις του. 

 

 

Κάθε άλλη επένδυση που τεκμηριώνεται ως καινοτόμα, κατόπιν τεχνικής έκθεσης του συντάκτη θα αξιολογείται κατά 

περίπτωση.
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Άρθρο 3 

Αρχές καθορισμού των κριτηρίων επιλογής αιτήσεων στήριξης συλλογικών σχημάτων για τη δράση 4.1.1. 

1. Οι αρχές των κριτηρίων επιλογής των αιτήσεων στήριξης συλλογικών σχημάτων του εμπορικού δικαίου 

είναι: 

1.1. Παραγωγικός προσανατολισμός του φορέα. 

Προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά σχέδια συλλογικών σχημάτων που, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό τους σκοπό, δραστηριοποιούνται ή/και επενδύουν στην αιγοπροβατοτροφία, στα 

οπωροκηπευτικά, στην καλλιέργεια ζωοτροφών, σε καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική 

αλλαγή καθώς και σε πιστοποιημένα προϊόντα. 

1.2. Οικονομικό μέγεθος του φορέα. 

Προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά σχέδια συλλογικών σχημάτων με μέσο ετήσιο κύκλο 

εργασιών πάνω από 500.000 ευρώ, με καλύτερη διάρθρωση ιδίων κεφαλαίων και σε επενδυτικά 

σχέδια που προσαρμόζονται καλυτέρα στο υφιστάμενο οικονομικό μέγεθος του υποψήφιου 

φορέα. 

1.3. Δυναμική του συλλογικού σχήματος. 

Προτεραιότητα δίδεται σε επενδυτικά σχέδια συλλογικών σχημάτων τα οποία παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη δυνατότητα υλοποίησης καθώς και υψηλότερη δυναμική και μεγαλύτερη 

εξωστρέφεια. 

1.4. Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων.  

Προτεραιότητα δίδεται σε επενδυτικά σχέδια συλλογικών σχημάτων που περιλαμβάνουν 

επενδύσεις που αναβαθμίζουν ποιοτικά τα προϊόντα μέσω της προετοιμασίας τους για χονδρική 

διάθεση. 

1.5. Εισαγωγή / χρήση καινοτομίας.  

Προτεραιότητα δίδεται σε επενδυτικά σχέδια συλλογικών σχημάτων που περιλαμβάνουν 

επενδύσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται καινοτόμες. 

1.6. Συμμετοχή σε κλάδους προτεραιότητας της Περιφέρειας. 

Προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά σχέδια συλλογικών σχημάτων που δραστηριοποιούνται σε 

κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας, 

λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα αλλά και τις RIS3. 

2. Η ανάλυση των ανωτέρω αρχών σε κριτήρια επιλογής παρατίθεται στον Πίνακα 1.7 και ο τρόπος 

τεκμηρίωσης τους στον Πίνακα 1.9. 
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Πίνακας 1.7. Ανάλυση των αρχών καθορισμού των κριτηρίων επιλογής αιτήσεων στήριξης συλλογικών σχημάτων σε επιμέρους κριτήρια για τη δράση 4.1.1 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-100) 

1. Προσανατολισμός του 

συλλογικού σχήματος 

1.1 

Αξιολογείται και βαθμολογείται ο 

παραγωγικός προσανατολισμός 

του συλλογικού σχήματος στους 

τομείς προτεραιότητας βάσει του 

κύριου καταστατικού σκοπού 

(βαθμολογείται ένα κριτήριο) 

 

Κύριος καταστατικός σκοπός πρωτοβάθμιου φορέα 

η αιγοπροβατοτροφία 

5% 

100 

Κύριος καταστατικός σκοπός πρωτοβάθμιου φορέα 

τα οπωροκηπευτικά 
100 

Κύριος καταστατικός σκοπός πρωτοβάθμιου φορέα 

οι ζωοτροφές 
100 

Κύριος καταστατικός σκοπός πρωτοβάθμιου φορέα 

τα ανθεκτικά φυτά στην κλιματική αλλαγή 
100 

Ενώσεις συλλογικών φορέων  

(π.χ. ΕΑΣ, κ.λπ. εκτός πρωτοβάθμιων) 
100 

1.2 

Αξιολογείται και βαθμολογείται ο 

προσανατολισμός της 

παραγωγικής δυναμικότητας των 

μελών πρωτοβάθμιων φορέων 

στους τομείς προτεραιότητας  

 

 

Ποσοστό (%) του κύκλου εργασιών από τη διάθεση 

προϊόντων παραγωγής μελών επί του συνολικού 

κύκλου εργασιών (άνω του 50%) - αιγο-

προβατοτροφία 

10% 

50-100 

Ποσοστό (%) του κύκλου εργασιών από τη διάθεση 

προϊόντων παραγωγής μελών επί του συνολικού 

κύκλου εργασιών (άνω του 50%) - οπωροκηπευτικά 

50-100 

Ποσοστό (%) του κύκλου εργασιών από τη διάθεση 

προϊόντων παραγωγής μελών επί του συνολικού 

κύκλου εργασιών (άνω του 50%) - ζωοτροφές 

50-100 

Ποσοστό (%)του κύκλου εργασιών από τη διάθεση 

προϊόντων παραγωγής μελών επί του συνολικού 

κύκλου εργασιών (άνω του 50%) - φυτά ανθεκτικά 

στην κλιματική αλλαγή 

50-100 

1.3 

Αξιολογείται και βαθμολογείται ο 

προσανατολισμός του συλλογικού 

σχήματος σε ποιοτικά προϊόντα 

Συλλογικό σχήμα βιολογικής κατεύθυνσης 5% 100 
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ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-100) 

(υφιστάμενη) 

(βαθμολογείται ένα κριτήριο) Συλλογικό σχήμα ΠΟΠ & ΠΓΕ 70 

1.4 

Αξιολογείται και βαθμολογείται η 

εισαγωγή επενδύσεων στους 

τομείς προτεραιότητας  

Επενδύσεις στους τομείς: αιγοπροβατοτροφία, 

οπωροκηπευτικά, ζωοτροφές και ανθεκτικά φυτά 

στην κλιματική αλλαγή 

5% 100 

2. Οικονομικό μέγεθος 

συλλογικού σχήματος 

2.1 

Αξιολογείται και βαθμολογείται 

το οικονομικό μέγεθος του 

συλλογικού σχήματος 

Ετήσιος κύκλος εργασιών μεταξύ 500.000 και 

1.500.000€  

(μέσος όρος τριετίας) 

5% 

50 

Ετήσιος κύκλος εργασιών μεταξύ 1.500.001 και 

5.000.000€  

(μέσος όρος τριετίας) 

100 

Ετήσιος κύκλος εργασιών άνω των 5.000.001 €  

(μέσος όρος τριετίας) 
70 

2.2 

Αξιολογείται και βαθμολογείται η 

σχέση του τακτικού αποθεματικού 

με τις υποχρεωτικές μερίδες των 

μελών του 

Τα σχηματισμένα τακτικά αποθεματικά καλύπτουν 

το συνολικό ποσό των υποχρεωτικών μερίδων των 

μελών του συλλογικού σχήματος κατόχου του ΑΦΜ 

9% 100 

2.3 

Αξιολογείται και βαθμολογείται η 

συσχέτιση του οικονομικού 

μεγέθους με το ύψος των 

αιτούμενων επενδύσεων  

Το σύνολο των αιτούμενων επενδύσεων δεν 

ξεπερνά το τετραπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων 

(μέσος όρος τριετίας) του συλλογικού σχήματος 

κατόχου του ΑΦΜ 

15% 100 

3. Δυναμική συλλογικού 

σχήματος 
3.1 

Αξιολογείται και βαθμολογείται η 

δυνατότητα υλοποίησης του 

αιτούμενου επενδυτικού σχεδίου 

από το συλλογικό σχήμα 

(βαθμολογείται αθροιστικά) 

 

Τεκμηριωμένη ικανότητα κάλυψης τουλάχιστον του 

20% του αιτούμενου προϋπολογισμού κατά την 

υποβολή της αίτησης στήριξης 

17% 

20 

Ύπαρξη αδειών απαραίτητων για την υλοποίηση 

κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης 
10 

Τα ακίνητα επί των οποίων χωροθετούνται οι 

επενδύσεις σε κτηριακές εγκαταστάσεις είναι 

ιδιόκτητα και απαλλαγμένα βαρών  

10 
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ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-100) 

Ύπαρξη κερδοφορίας κατά τις 3 τελευταίες 

διαχειριστικές χρήσεις (μέσος όρος τριετίας) προ 

αποσβέσεων και φόρων 

10 

Φορολογική και ασφαλιστικές ενημερότητες (για 

είσπραξη χρημάτων) χωρίς παρακρατούμενες 

οφειλές 

10 

Πιστοποιημένος φορέας κατά  

ISO 9001 ή/και ISO 22000 
10 

Ύπαρξη εμπορικών σημάτων  

(Αναγνωρισιμότητα προϊόντων) 
5 

Ποσοστό (%) δαπανών προβολής & προώθησης επί 

του κύκλου εργασιών  

(μέσος όρος τριετίας άνω του 1%) 

5 

   
Ομάδες και οργανώσεις του άρθρου 27 του Καν. 

1305/2013 
20 

4. Αύξηση της προστιθέμενης 

αξίας της παραγωγής 
4.1 

Αξιολογείται και βαθμολογείται η 

εισαγωγή επενδύσεων που 

αναβαθμίζουν ποιοτικά την 

παραγωγή 

Επενδύσεις που αφορούν εγκαταστάσεις ή/και 

εξοπλισμό για την συντήρηση ή/και την 

προετοιμασία ή/και την συσκευασία για την πρώτη 

πώληση της παραγωγής  

(άνω του 30% του συνολικού εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού) 

10% 100 
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ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-100) 

5. Εισαγωγή / χρήση 

καινοτομίας 
5.1 

Αξιολογείται και βαθμολογείται η 

ενσωμάτωση καινοτομίας στην 

προτεινόμενη επένδυση 

Ποσοστό (%) των καινοτόμων επενδύσεων επί του 

συνόλου των αιτούμενων επενδύσεων. 

Ποσοστό καινοτόμων επενδύσεων ≥ 20% 

βαθμολογείται με 100 μόρια και τα μόρια 

μειώνονται γραμμικά έως ποσοστού καινοτόμων 

επενδύσεων 2% που βαθμολογείται με 10 μόρια. 

5% 0-100 

6. Συμμετοχή σε κλάδους που 

αναδεικνύονται στο πλαίσιο 

των ιδιαιτεροτήτων και 

αναγκών της κάθε Περιφέρειας 

6.1 

Αξιολογείται και βαθμολογείται η 

συμμετοχή σε κλάδους (στην 

υφιστάμενη κατάσταση) που 

αναδεικνύονται στο πλαίσιο των 

ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της 

κάθε Περιφέρειας, λαμβάνοντας 

υπόψη τα συγκριτικά της 

πλεονεκτήματα αλλά και τις 

στρατηγικές RIS3
2
 

Περιφερειακή Επιλογή (1) 

14% 

60-100 

Περιφερειακή Επιλογή (2) 60-100 

Περιφερειακή Επιλογή (3) 60-100 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ × ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 βαθμοί 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 45 βαθμοί 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ 

ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  
(45% της μέγιστης βαθμολογίας) 

 

                                                           
2
Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος, αξιολογείται και βαθμολογείται εφόσον αυτός είναι εντός 

των τομέων προτεραιότητας της Περιφέρειας. 
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Η εξειδίκευση του κριτηρίου 6 ανά Περιφέρεια για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.8. 

Πίνακας 1.8. Εξειδίκευση του κριτηρίου 6. «Συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας» 

ανά Περιφέρεια για τα συλλογικά σχήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-100) 

Αξιολογείται και βαθμολογείται η 

συμμετοχή σε κλάδους (στην 

υφιστάμενη κατάσταση) που 

αναδεικνύονται στο πλαίσιο των 

ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της 

Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

λαμβάνοντας υπόψη τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήματα 

αλλά και τις στρατηγικές RIS3 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά τους τομείς της 

αιγοπροβατοτροφίας ή/και βοοτροφίας ή/και χοιροτροφίας. 

14% 100 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά τους τομείς των 

οπωροκηπευτικών ή/και των φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή ή/και 

των αροτραίων καλλιέργειων. 

14% 100 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά τους τομείς των 

οπωροκηπευτικών ή/και των φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή ή/και 

της μελισσοκομίας. 

14% 100 

Αξιολογείται και βαθμολογείται η 

συμμετοχή σε κλάδους (στην 

υφιστάμενη κατάσταση) που 

αναδεικνύονται στο πλαίσιο των 

ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της 

Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ 

λαμβάνοντας υπόψη τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήματα 

αλλά και τις στρατηγικές RIS3 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ ή/και 

βιολογικής παραγωγής ή/και ολοκληρωμένης διαχείρισης. 

14% 100 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά τους τομείς της 

πτηνοτροφίας ή/και της αιγοπροβατοτροφίας ή/και της μελισσοκομίας. 

14% 100 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά τους τομείς των 

οπωροκηπευτικών ή/και της ανθοκομίας ή/και των αμπελιών. 

14% 100 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-100) 

Αξιολογείται και βαθμολογείται η 

συμμετοχή σε κλάδους (στην 

υφιστάμενη κατάσταση) που 

αναδεικνύονται στο πλαίσιο των 

ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της 

Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

λαμβάνοντας υπόψη τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήματα 

αλλά και τις στρατηγικές RIS3 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά φυτά ανθεκτικά στην 

κλιματική αλλαγή. 

14% 100 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά τους τομείς της 

αιγοπροβατοτροφίας ή/και βοοτροφίας ή/και μελισσοκομίας. 

14% 100 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά τους τομείς των 

οπωροκηπευτικών ή/και των ζωοτροφών. 

14% 100 

Αξιολογείται και βαθμολογείται η 

συμμετοχή σε κλάδους (στην 

υφιστάμενη κατάσταση) που 

αναδεικνύονται στο πλαίσιο των 

ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της 

Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΔΑΣ 

λαμβάνοντας υπόψη τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήματα 

αλλά και τις στρατηγικές RIS3 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά τους τομείς της 

κτηνοτροφίας (αιγοπροβατοτροφία, χοιροτροφία βοοτροφία-αγελαδοτροφία) 

ή /και την παραγωγή ζωοτροφών ή/και θερμοκηπιακές καλλιέργειες υψηλής 

ή χαμηλής κάλυψης. 

14% 100 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά μόνιμες δενδρώδεις 

καλλιέργειες ή/και αμπελοειδή ή/και υπαίθριες καλλιέργειες 

οπωροκηπευτικών. 

14% 90 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά τη μελισσοκομία ή/και τα 

αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά. 

14% 80 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-100) 

85



 
Αξιολογείται και βαθμολογείται η 

συμμετοχή σε κλάδους (στην 

υφιστάμενη κατάσταση) που 

αναδεικνύονται στο πλαίσιο των 

ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της 

Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ λαμβάνοντας 

υπόψη τα συγκριτικά της 

πλεονεκτήματα αλλά και τις 

στρατηγικές RIS3 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά τους τομείς της 

κτηνοτροφίας ή/και της μελισσοκομίας ή/και της καλλιέργειας ζωοτροφών. 

14% 100 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά τους τομείς των 

οπωροκηπευτικών, των βρώσιμων οσπρίων ή/και των αρωματικών-

φαρμακευτικών φυτών. 

14% 90 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά τους τομείς βιολογικής 

παραγωγής ή/και ολοκληρωμένης διαχείρισης ή/και παραγωγής προϊόντων 

ΠΟΠ/ΠΓΕ. 

14% 80 

Αξιολογείται και βαθμολογείται η 

συμμετοχή σε κλάδους (στην 

υφιστάμενη κατάσταση) που 

αναδεικνύονται στο πλαίσιο των 

ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της 

Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ 

λαμβάνοντας υπόψη τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήματα 

αλλά και τις στρατηγικές RIS3 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά τους τομείς της 

κτηνοτροφίας ή/και μελισσοκομίας ή/και καλλιέργειας ζωοτροφών. 

14% 100 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά τους τομείς 

οπωροκηπευτικών ή/και αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών ή/και φυτών 

ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή. 

14% 100 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά τους τομείς βιολογικής 

παραγωγής ή/και ολοκληρωμένης διαχείρισης ή/και ΠΟΠ/ΠΓΕ. 

14% 100 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-100) 

Αξιολογείται και βαθμολογείται η 

συμμετοχή σε κλάδους (στην 

υφιστάμενη κατάσταση) που 

αναδεικνύονται στο πλαίσιο των 

ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της 

Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

λαμβάνοντας υπόψη τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήματα 

αλλά και τις στρατηγικές RIS3 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά τη ζωική παραγωγή (γάλα 

και κρέας) ή/και τα κτηνοτροφικά φυτά. 

14% 100 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά τα φυτά μεγάλης 

καλλιέργειας ή/και τα οπωροκηπευτικά (υπαίθρια και υπό κάλυψη) ή/και 

ανθοκομικά φυτά. 

14% 90 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά τη μελισσοκομία ή/και τα 

ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή. 

14% 90 

Αξιολογείται και βαθμολογείται η 

συμμετοχή σε κλάδους (στην 

υφιστάμενη κατάσταση) που 

αναδεικνύονται στο πλαίσιο των 

ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της 

Περιφέρειας ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

λαμβάνοντας υπόψη τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήματα 

αλλά και τις στρατηγικές RIS3 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά την καλλιέργεια μόνιμων 

φυτειών και αμπελοειδών. 

14% 100 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά την αιγοπροβατοτροφία 

ή/και τη μελισσοκομία. 

14% 90 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά την καλλιέργεια 

υπαίθριων ή/ θερμοκηπιακών κηπευτικών ή/και οσπρίων ή/και αρωματικών 

και φαρμακευτικών φυτών. 

14% 80 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-100) 

Αξιολογείται και βαθμολογείται η 

συμμετοχή σε κλάδους (στην 

υφιστάμενη κατάσταση) που 

αναδεικνύονται στο πλαίσιο των 

ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της 

Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ λαμβάνοντας 

υπόψη τα συγκριτικά της 

πλεονεκτήματα αλλά και τις 

στρατηγικές RIS3 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά τους τομείς της 

κτηνοτροφίας ή/και μελισσοκομίας ή/και παραγωγής ζωοτροφών. 

14% 100 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά τους τομείς των 

οπωροκηπευτικών ή/και αροτραίων καλλιεργειών ή/και την καλλιέργεια 

φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή. 

14% 100 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά την παραγωγή ποιοτικών 

προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή/και ολοκληρωμένης διαχείρισης ή/και 

γεωργικών προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ. 

14% 100 

Αξιολογείται και βαθμολογείται η 

συμμετοχή σε κλάδους (στην 

υφιστάμενη κατάσταση) που 

αναδεικνύονται στο πλαίσιο των 

ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της 

Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ 

λαμβάνοντας υπόψη τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήματα 

αλλά και τις στρατηγικές RIS3 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά την κτηνοτροφία 

(βοοειδή, αιγοπροβατοτροφία, χοίροι, πτηνοτροφία, κονικλοτροφία) ή/και 

την παραγωγή ζωοτροφών. 

14% 80 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά την παραγωγή 

οπωροκηπευτικών - ανθοκομικών καλλιεργειών ή/και την καλλιέργεια φυτών 

ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή ή/και τη μελισσοκομία. 

14% 90 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά την παραγωγή 

πιστοποιημένων προϊόντων βιολογικής παραγωγής. 

14% 100 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-100) 

Αξιολογείται και βαθμολογείται η 

συμμετοχή σε κλάδους (στην 

υφιστάμενη κατάσταση) που 

αναδεικνύονται στο πλαίσιο των 

ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της 

Περιφέρειας ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

λαμβάνοντας υπόψη τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήματα 

αλλά και τις στρατηγικές RIS3 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά τους τομείς της 

κτηνοτροφίας ή/και της μελισσοκομίας ή/και της καλλιέργειας ζωοτροφών. 

14% 100 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά τους τομείς της φυτικής 

παραγωγής. 

14% 90 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά τους τομείς βιολογικής 

παραγωγής ή/και ολοκληρωμένης διαχείρισης ή/και προϊόντων ΠΟΠ ή ΠΓΕ. 

14% 90 

Αξιολογείται και βαθμολογείται η 

συμμετοχή σε κλάδους (στην 

υφιστάμενη κατάσταση) που 

αναδεικνύονται στο πλαίσιο των 

ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της 

Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

λαμβάνοντας υπόψη τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήματα 

αλλά και τις στρατηγικές RIS3 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά την αιγο-προβατοτροφίας 

ή/και τη βοοτροφία ή/και την παραγωγή ζωοτροφών. 

14% 100 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά την παραγωγή 

οπωροκηπευτικών ή/και την καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιματική 

αλλαγή. 

14% 90 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά την παραγωγή προϊόντων 

με πιστοποίηση βιολογικών ή/και ενωσιακών/εθνικών/λοιπών συστημάτων 

ποιότητας ή/και γεωργικών προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ. 

14% 90 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-100) 

Αξιολογείται και βαθμολογείται η 

συμμετοχή σε κλάδους (στην 

υφιστάμενη κατάσταση) που 

αναδεικνύονται στο πλαίσιο των 

ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της 

Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

λαμβάνοντας υπόψη τα 

συγκριτικά της πλεονεκτήματα 

αλλά και τις στρατηγικές RIS3 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά τα οπωροκηπευτικά ή/και 

τις αροτραίες καλλιέργειες ή/και τα φυτά ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή. 

14% 100 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά την κτηνοτροφία ή/και τη 

μελισσοκομία ή/και την καλλιέργεια ζωοτροφών. 

14% 100 

Η δραστηριοποίηση σε κλάδους προτεραιότητας, σύμφωνα με τον κύριο 

καταστατικό σκοπό του συλλογικού σχήματος αφορά βιολογικά προϊόντα ή/και 

προϊόντα ολοκληρωμένης διαχείρισης ή/και προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ. 

14% 100 
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Πίνακας 1.9 Τεκμηρίωση πεδίων βαθμολογίας συλλογικών σχημάτων για τη δράση 4.1.1. 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1.Παραγωγικός προσανατολισμός του συλλογικού σχήματος  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.1 Ο προσανατολισμός της παραγωγικής δυναμικότητας του φορέα σε τομείς 

προτεραιότητας. Περιλαμβάνει 5 πεδία αμοιβαία αποκλειόμενα. 

(Βαθμοί=0,05 x μόρια που λαμβάνει το πεδίο) 

Πεδίο (1.1.α) 

Μόρια: 100 

Κύριος καταστατικός σκοπός του υποψήφιου πρωτοβάθμιου φορέα στην 

αιγοπροβατοτροφία. 

Το δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι το καταστατικό του συλλογικού σχήματος, από το οποίο προκύπτει 

ο καταστατικός σκοπός του φορέα. 

Πεδίο (1.1.β) 

Μόρια: 100 

Κύριος καταστατικός σκοπός του υποψήφιου πρωτοβάθμιου φορέα στην 

παραγωγή οπωροκηπευτικών. 

Το δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι το καταστατικό του συλλογικού σχήματος, από το οποίο προκύπτει 

ο καταστατικός σκοπός του φορέα. 

Πεδίο (1.1.γ) 

Μόρια: 100 

Κύριος καταστατικός σκοπός του υποψήφιου πρωτοβάθμιου φορέα στην 

παραγωγή ζωοτροφών. 

Το δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι το καταστατικό του συλλογικού σχήματος, από το οποίο προκύπτει 

ο καταστατικός σκοπός του φορέα. 

Πεδίο (1.1.δ) 

Μόρια: 10 

Κύριος καταστατικός σκοπός του υποψήφιου πρωτοβάθμιου φορέα στην 

καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή. 

Το δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι το καταστατικό του συλλογικού σχήματος, από το οποίο προκύπτει 

ο καταστατικός σκοπός του φορέα. 

Πεδίο (1.1.ε) 

Μόρια: 100 Ενώσεις συλλογικών σχημάτων (π.χ. ΕΑΣ) εκτός πρωτοβάθμιων φορέων. 

Το δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι το καταστατικό του συλλογικού σχήματος, από το οποίο φαίνεται η 

δομή του φορέα. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.2 Ο προσανατολισμός της παραγωγικής δυναμικότητας των μελών του πρωτοβάθμιου 

συλλογικού σχήματος. Περιλαμβάνει 4 πεδία αμοιβαία αποκλειόμενα. 

(Βαθμοί=0,10 x μόρια που λαμβάνει το πεδίο. 

Πεδίο (1.2.α) 

Μόρια: 50-100 

Συνεισφορά άνω του 50% στον συνολικό κύκλο εργασιών του πρωτοβάθμιου 

συλλογικού σχήματος που προέρχεται από τη διάθεση προϊόντων παραγωγής 

μελών – αιγοπροβατοτροφία. 

 

Το δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι οι καταστάσεις Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης και τα 

αναλυτικά καθολικά των λογ/μών Αγορών και Πωλήσεων από το οποίο προκύπτει τι ποσοστό του κύκλου 

εργασιών προκύπτει από τη διάθεση των προϊόντων των μελών.  

Τα νεοσύστατα συλλογικά σχήματα με κύριο καταστατικό σκοπό την αιγοπροβατοτροφία λαμβάνουν 50 

μόρια. Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι το καταστατικό της σύστασης από το οποίο προκύπτει ο 

91



καταστατικός σκοπός του φορέα. 

Πεδίο (1.2.β) 

Μόρια: 50-100 

Συνεισφορά άνω του 50% στον συνολικό κύκλο εργασιών του πρωτοβάθμιου 

συλλογικού σχήματος που προέρχεται από τη διάθεση προϊόντων παραγωγής 

μελών - οπωροκηπευτικά 

Το δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι οι καταστάσεις Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης και τα 

αναλυτικά καθολικά των λογ/μών Αγορών και Πωλήσεων από το οποίο προκύπτει τι ποσοστό του κύκλου 

εργασιών προκύπτει από τη διάθεση των προϊόντων των μελών. 

Τα νεοσύστατα συλλογικά σχήματα με κύριο καταστατικό σκοπό την παραγωγή οπωροκηπευτικών 

λαμβάνουν 50 μόρια. Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι το καταστατικό της σύστασης από το οποίο 

προκύπτει ο καταστατικός σκοπός του φορέα. 

Πεδίο (1.2.γ) 

Μόρια: 50-100 

Συνεισφορά άνω του 50% στον συνολικό κύκλο εργασιών του πρωτοβάθμιου 

συλλογικού σχήματος που προέρχεται από τη διάθεση προϊόντων παραγωγής 

μελών - ζωοτροφές 

Το δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι οι καταστάσεις Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης και τα 

αναλυτικά καθολικά των λογ/μών Αγορών και Πωλήσεων από το οποίο προκύπτει τι ποσοστό του κύκλου 

εργασιών προκύπτει από τη διάθεση των προϊόντων των μελών.  

Τα νεοσύστατα συλλογικά σχήματα με κύριο καταστατικό σκοπό την παραγωγή ζωοτροφών λαμβάνουν 

50 μόρια. Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι το καταστατικό της σύστασης από το οποίο προκύπτει ο 

καταστατικός σκοπός του φορέα. 

Πεδίο (1.2.δ) 

Μόρια: 50-100 

Συνεισφορά άνω του 50% στον συνολικό κύκλο εργασιών του πρωτοβάθμιου 

συλλογικού σχήματος που προέρχεται από τη διάθεση προϊόντων παραγωγής 

μελών-φυτά ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή. 

Το δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι οι καταστάσεις Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης και τα 

αναλυτικά καθολικά των λογ/μών Αγορών και Πωλήσεων, από το οποίο προκύπτει τι ποσοστό του 

κύκλου εργασιών προκύπτει από τη διάθεση των προϊόντων των μελών. 

Τα νεοσύστατα συλλογικά σχήματα με κύριο καταστατικό σκοπό την καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην 

κλιματική αλλαγή λαμβάνουν 50 μόρια. Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι το καταστατικό της σύστασης 

από το οποίο προκύπτει ο καταστατικός σκοπός του φορέα. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.3 Ο προσανατολισμός του συλλογικού σχήματος σε ποιοτικά προϊόντα στην υφιστάμενη. 

Περιλαμβάνει 2 πεδία αμοιβαία αποκλειόμενα.  

(Βαθμοί=0,05 x μόρια που λαμβάνει το πεδίο) 

Πεδίο (1.3.α) 

Μόρια: 100 
Το συλλογικό σχήμα είναι βιολογικής παραγωγικής κατεύθυνσης. 

Τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης είναι α) το καταστατικό του συλλογικού σχήματος, από το οποίο 

προκύπτει ο κύριος καταστατικός σκοπός και οι δραστηριότητες του φορέα και β) η σχετική βεβαίωση 

πιστοποίησης του συλλογικού σχήματος με ονομαστική κατάσταση των μελών. 

Πεδίο (1.3.β) 

Μόρια: 70 
Το συλλογικό σχήμα είναι παραγωγικής κατεύθυνσης ΠΟΠ & ΠΓΕ. 

Το πεδίο μοριοδοτείται για παραγωγική κατεύθυνση ΠΟΠ & ΠΓΕ σύμφωνα με το καταστατικό του 
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συλλογικού σχήματος από το οποίο προκύπτει ο καταστατικός σκοπός, οι δραστηριότητες του φορέα και 

τα προϊόντα που παράγουν τα μέλη του.  

Στο συγκεκριμένο πεδίο βαθμολογείται και η παραγωγή γάλακτος εντός της ζώνης σχετικού τυροκομικού 

προϊόντος ΠΟΠ / ΠΓΕ. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.4 Η εισαγωγή επενδύσεων στους τομείς προτεραιότητας.  

(Βαθμοί=0,05 x μόρια που λαμβάνει το πεδίο) 

Πεδίο (1.4) 

Μόρια: 100 

Επενδύσεις στους παραγωγικούς τομείς αιγοπροβατοτροφία, οπωροκηπευτικά, 

ζωοτροφές και ανθεκτικά φυτά στην κλιματική αλλαγή 

Το πεδίο μοριοδοτείται όταν υπάρχουν επενδύσεις, σύμφωνα με την αξιολόγηση της αίτηση στήριξης 

του υποψήφιου, στους τομείς προτεραιότητας. 

Δεν απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικού. 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. Οικονομικό μέγεθος του συλλογικού σχήματος 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.1 Το οικονομικό μέγεθος του συλλογικού σχήματος. Περιλαμβάνει 3 πεδία αμοιβαία 

αποκλειόμενα.  

(Βαθμοί=0,05 x μόρια που λαμβάνει το πεδίο) 

Πεδίο (2.1.α) 

Μόρια: 50 
Ετήσιος κύκλος εργασιών μεταξύ 500.000 και 1.500.000€ (μέσος όρος τριετίας) 

Τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης είναι οι ισολογισμοί του συλλογικού σχήματος των τριών διαχειριστικών 

περιόδων που προηγούνται της υποβολής της αίτησης στήριξης. Στην περίπτωση που το συλλογικό 

σχήμα λόγω πρόσφατης σύστασης δεν έχει κλείσει ακόμα τρεις χρήσεις, αξιολογείται ο μέσος όρος των 

διαθέσιμων χρήσεων.  

Στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα δεν έχει κλείσει χρήση (νεοσύστατο), το πεδίο αυτό 

βαθμολογείται. Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι το καταστατικό της σύστασης από το οποίο προκύπτει 

ότι είναι νεοσύστατο. 

Πεδίο (2.1.β) 

Μόρια: 100 
Ετήσιος κύκλος εργασιών μεταξύ 1.500.001 και 5.000.000€ (μέσος όρος τριετίας) 

Τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης είναι οι ισολογισμοί του συλλογικού σχήματος των τριών διαχειριστικών 

περιόδων που προηγούνται της υποβολής της αίτησης στήριξης. Στην περίπτωση που το συλλογικό 

σχήμα λόγω πρόσφατης σύστασης δεν έχει κλείσει ακόμα τρεις χρήσεις, αξιολογείται ο μέσος όρος των 

διαθέσιμων χρήσεων.  

Στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα δεν έχει κλείσει χρήση (νεοσύστατο), το πεδίο δεν 

βαθμολογείται.  

Πεδίο (2.1.γ) 

Μόρια: 70 
Ετήσιος κύκλος εργασιών άνω των 5.000.001 € (μέσος όρος τριετίας) 

Τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης είναι οι ισολογισμοί του συλλογικού σχήματος των τριών διαχειριστικών 

περιόδων που προηγούνται της υποβολής της αίτησης στήριξης. Στην περίπτωση που το συλλογικό 

σχήμα λόγω πρόσφατης σύστασης δεν έχει κλείσει ακόμα τρεις χρήσεις, αξιολογείται ο μέσος όρος των 

διαθέσιμων χρήσεων.  
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Στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα δεν έχει κλείσει χρήση (νεοσύστατο), το πεδίο δεν 

βαθμολογείται.  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.2 Η σχέση του τακτικού αποθεματικού με τις υποχρεωτικές μερίδες των μελών του 

(Βαθμοί=0,09 x μόρια που λαμβάνει το πεδίο) 

Πεδίο (2.2.α) 

Μόρια: 100 

Τα σχηματισμένα τακτικά αποθεματικά να μην υπολείπονται του συνολικού ποσού 

των υποχρεωτικών μερίδων των μελών του συλλογικού σχήματος κατόχου του 

ΑΦΜ. 

Τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης είναι ο ισολογισμός του συλλογικού σχήματος της διαχειριστικής 

περιόδου που προηγείται της υποβολής της αίτησης στήριξης. Λαμβάνονται υπόψη από το λογαριασμό 

«Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ» τα ποσά «Ι. Συνεταιριστικό Κεφάλαιο» και «ΙV. 1. Τακτικό Αποθεματικό». 

Τα νεοσύστατα συλλογικά σχήματα βαθμολογούνται με 100 μόρια. Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι το 

καταστατικό της σύστασης από το οποίο προκύπτει ότι είναι νεοσύστατο. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.3 Η συσχέτιση του οικονομικού μεγέθους του συλλογικού σχήματος με το ύψος των 

αιτούμενων επενδύσεων 

(Βαθμοί=0,15 x μόρια που λαμβάνει το πεδίο) 

Πεδίο (2.3.α) 

Μόρια: 100 

Το σύνολο των αιτούμενων επενδύσεων δεν ξεπερνά το τετραπλάσιο των ιδίων 

κεφαλαίων (μέσος όρος τριετίας) του συλλογικού σχήματος κατόχου του ΑΦΜ 

Τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης είναι οι ισολογισμοί του συλλογικού σχήματος των τριών διαχειριστικών 

περιόδων που προηγούνται της υποβολής της αίτησης στήριξης. 

Λαμβάνονται υπόψη το συνολικό ποσό του λογαριασμού «Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ» και το σύνολο του 

αιτούμενου προϋπολογισμού όπου, για τις ανάγκες του παρόντος, περιλαμβάνονται και οι Γενικές 

Δαπάνες. 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3. Η δυναμική του συλλογικού σχήματος 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.1 Η δυνατότητα υλοποίησης του αιτούμενου επενδυτικού σχεδίου. 

Περιλαμβάνει 9 πεδία που συνυπολογίζονται.  

(Βαθμοί=0,17 x μόρια που λαμβάνει το πεδίο) 

Πεδίο (3.1.α) 

Μόρια: 20 

Κάλυψη τουλάχιστον του 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού με τεκμηρίωση 

διαθεσίμων κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης. 

Για την τεκμηρίωση της ιδιωτικής συμμετοχής υποβάλλεται βεβαίωση μέσου υπολοίπου για κάθε 

τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοιχθεί με το ΑΦΜ του συλλογικού σχήματος ή με το ΑΦΜ του 

συλλογικού σχήματος στο οποίο αυτό υπάγεται. Η περίοδος του μέσου υπολοίπου επιλέγεται από το 

συλλογικό σχήμα και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών μηνών ή μεγαλύτερη του έτους. Η 

περίοδος του μέσου υπολοίπου πρέπει να τελειώνει το νωρίτερο κατά τη συμπλήρωση του τριμήνου που 

προηγείται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος στήριξης. Ως ημερομηνίες συμπλήρωσης 

τριμήνων ορίζονται οι 31/3, 30/6, 30/9 και 31/12. Συνεπώς για ημερομηνία κατάθεσης, έστω 12/2, η 

περίοδος του υπολοίπου δεν μπορεί να τελειώνει πριν τις 31/12 ενώ δύναται να τελειώνει μέχρι και τις 

12/2.  

Οι βεβαιώσεις εκδίδονται από τις τράπεζες στις οποίες ο κάτοχος του ΑΦΜ είναι δικαιούχος σε 

καταθετικούς ή αλληλόχρεους λογαριασμούς. Οι βεβαιώσεις μπορεί να αναγράφουν το μέσο υπόλοιπο 

μιας, έστω 3μηνης ή 6μηνης περιόδου (α’/ β’/ γ’/ δ’ τραπεζικό τρίμηνο ή α’ / β’ τραπεζικό εξάμηνο κ.λπ.) 
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η οποία έχει κλείσει και προηγείται (με τον τρόπο που ήδη αναφέρθηκε) της υποβολής της αίτησης 

στήριξης ή να αναγράφουν το μέσο υπόλοιπο για την περίοδο από την αρχή του έτους έως την 

ημερομηνία που ζητήθηκε η βεβαίωση (εφόσον έχει συμπληρωθεί τρίμηνο) ή να αναγράφουν το μέσο 

υπόλοιπο κάθε μήνα μιας τουλάχιστον 3μηνης περιόδου. Συμπληρωματικά, η ιδιωτική συμμετοχή 

τεκμηριώνεται με την προσκόμιση εξοφλημένων, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, παραστατικών 

γενικών δαπανών που περιλαμβάνονται στο υποβαλλόμενο σχέδιο και έχουν υλοποιηθεί πριν την 

υποβολή σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 1.7 της ΥΑ. Το πεδίο μοριοδοτείται εφόσον το άθροισμα 

των ανωτέρω ποσών δεν υπολείπεται του 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού. 

Πεδίο (3.1.β) 

Μόρια: 10 

Ύπαρξη φορολογικής και ασφαλιστικών ενημεροτήτων χωρίς παρακρατούμενες 

οφειλές. 

Για την τεκμηρίωση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας υποβάλλονται σχετικές βεβαιώσεις 

της ΑΑΔΕ, και του ΕΦΚΑ για είσπραξη χρημάτων απαλλαγμένες παρακρατούμενων ποσών και λήξης 

μεταγενέστερης της ημερομηνίας οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης. Οι 

ενημερότητες εκδίδονται για τον Α.Φ.Μ. του συλλογικού σχήματος ή για τον Α.Φ.Μ. του σχήματος στο 

οποίο υπάγεται. 

Πεδίο (3.1.γ) 

Μόρια: 10 

Ύπαρξη αδειών απαραίτητων για την υλοποίηση κατά την υποβολή της αίτησης 

στήριξης. 

Το πεδίο μοριοδοτείται στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με τις αιτούμενες επενδύσεις, 

απαιτείται έκδοση νέας ή τροποποίηση υφιστάμενης άδειας δόμησης ή άδεια φύτευσης και αυτή 

προϋπάρχει για το ακίνητο στο οποίο θα χωροθετηθεί η επένδυση. Για την τεκμηρίωση των παραπάνω, 

με την αίτηση στήριξης υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο της άδειας που έχει εκδοθεί και είναι σε 

ισχύ. Η άδεια δόμησης μπορεί να υποβληθεί και να ληφθεί υπόψη ακόμα και στην περίπτωση που, λόγω 

των αιτούμενων επενδύσεων, αυτή θα τροποποιηθεί ή θα επεκταθεί. Η άδεια φύτευσης πρέπει να 

αφορά νέες φυτεύσεις και όχι εκρίζωση-φύτευση. 

Πεδίο (3.1.δ) 

Μόρια: 10 

Ύπαρξη κερδοφορίας κατά τις 3 τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (μέσος όρος 

3ετίας
1
) προ αποσβέσεων και φόρων 

Τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης είναι τα υποβληθέντα με τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος έντυπα Ε3 

για τα φορολογικά έτη 2014, 2015 και 2016 σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και τα 

σχετικά στοιχεία υπολογίζονται ως εξής: 

1. Για την κατηγορία βιβλίων που τηρούνται απλογραφικά, από τα υποβληθέντα έντυπα Ε3 

υπολογίζεται το άθροισμα των πεδίων [570 Καθαρό Αποτέλεσμα]+[543 Αποσβέσεις Παγίων]  

2. Για την κατηγορία βιβλίων που τηρούνται διπλογραφικά, από το Ε3 υπολογίζεται το 

άθροισμα των πεδίων [479 Καθαρό Αποτέλεσμα Χρήσης]+[454 Αποσβέσεις Παγίων]. 

Στην περίπτωση μη ύπαρξης φορολογικών στοιχείων κατά την τελευταία τριετία, εξετάζεται ο μέσος όρος 

των διαθέσιμων ετών. Στην περίπτωση συλλογικών σχημάτων που δεν έχουν κλείσει χρήση 

(νεοσύστατο), το πεδίο αυτό βαθμολογείται με 10 μόρια. 

1
Η 3ετία περιλαμβάνει το τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση πριν την 

ημερομηνία οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης, και τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη. Ο 

μέσος όρος 3ετίας είναι ο αριθμητικός μέσος όρων των αποτελεσμάτων των τριών ετών. 
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Πεδίο (3.1.ε) 

Μόρια: 10 

Οι επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις χωροθετούνται σε ακίνητα ιδιόκτητα και 

απαλλαγμένα βαρών. 

Το πεδίο βαθμολόγησης αφορά αποκλειστικά ακίνητα επί των οποίων χωροθετούνται κτιριακές 

εγκαταστάσεις.  

Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι το αντίγραφο του συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου νομίμως 

μετεγγραμμένο, συνοδευόμενο από αντίγραφο πρόσφατης μερίδας και πιστοποιητικού βαρών από το 

υποθηκοφυλακείο. Η ιδιοκτησία πρέπει να ανήκει στο συλλογικό σχήμα ή στον κάτοχο του ΑΦΜ του 

συλλογικού σχήματος. 

Πεδίο (3.1.στ) 

Μόρια: 10 
Πιστοποιημένος φορέας κατά ISO 9001 ή/και ISO 22000. 

Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι το αντίγραφο του σχετικού εγγράφου του πιστοποιητικού οργανισμού 

που έχει εκδοθεί στην επωνυμία του υποψήφιου φορέα. 

Πεδίο (3.1.ζ) 

Μόρια: 5 
Ύπαρξη εμπορικών σημάτων (Αναγνωρισιμότητα προϊόντων) 

Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης είναι τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις κατάθεσης των εμπορικών 

σημάτων κ.λπ. διακριτικών που φέρουν τα προϊόντα. 

Πεδίο (3.1.η) 

Μόρια: 5 

Μέσος όρος τριετίας δαπανών προβολής & προώθησης ως ποσοστό επί του μέσου 

όρου τριετίας του συνολικού κύκλου εργασιών ≥1%. 

Τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης είναι οι ισολογισμοί του συλλογικού σχήματος των τριών διαχειριστικών 

περιόδων που προηγούνται της υποβολής της αίτησης στήριξης. Λαμβάνονται υπόψη το συνολικό ποσό 

του λογαριασμού «ΠΩΛΗΣΕΙΣ» και το άθροισμα των λογαριασμών [6401ΕξοδαΤαξιδίων Εξωτερικού] + 

[6402 Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης] + [6403 Έξοδα Εκθέσεων & Επιδείξεων] + [6405 Ειδικά Έξοδα 

Εξαγωγών] της κατάστασης λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης. 

Το πεδίο βαθμολογείται όταν ο μέσος όρος του ποσοστού την τριετία είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 1%.  

Πεδίο (3.1.θ) 

Μόρια: 20 
Ομάδες και οργανώσεις του άρθρου 27 του Καν. 1305/2013 

Τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης είναι το καταστατικό του συλλογικού σχήματος ή η απόφαση ένταξής 

του στο Μέτρο 9 του ΠΑΑ 2014-2020. 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4. Αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγής 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4.1 Η εισαγωγή επενδύσεων που αναβαθμίζουν ποιοτικά την παραγωγή. 

(Βαθμοί=0,10 x μόρια που λαμβάνει το πεδίο) 

Πεδίο (4.1.α) 

Μόρια: 100 

Επενδύσεις που αφορούν εγκαταστάσεις ή/και εξοπλισμό για την συντήρηση ή/και 

την προετοιμασία ή/και την συσκευασία για την πρώτη πώληση της παραγωγής σε 

ποσοστό ≥ 30% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

Το πεδίο μοριοδοτείται όταν υπάρχουν επενδύσεις, σύμφωνα με την αξιολόγηση της αίτησης στήριξης 

του υποψήφιου, οι οποίες περιλαμβάνεται στον Πίνακα 1.5. Στον υπολογισμό του συνολικού 
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εγκεκριμένου προϋπολογισμού αθροίζεται η επιλέξιμη δαπάνη του σχετικού εξοπλισμού και η επιλέξιμη 

δαπάνη των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων όπου χωροθετείται ο εξοπλισμός.  

Στην περίπτωση που ο εξοπλισμός χωροθετείται σε νέα κτίρια με μικτή χρήση, στην αξία του εξοπλισμού 

αθροίζεται η επιμερισμένη δαπάνη του κτιρίου βάσει των τετραγωνικών μέτρων που καταλαμβάνει ο 

εξοπλισμός σε λειτουργία, όπως αυτός εμφανίζεται στα αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις).  

Δεν περιλαμβάνονται οι γενικές δαπάνες, η άδεια δόμησης, η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και η 

περίφραξή. Δεν απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικού. 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 5.Εισαγωγή/χρήση καινοτομίας 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5.1 Η ενσωμάτωση καινοτομίας στην εκμετάλλευση. 

(Βαθμοί=0,05 x μόρια που λαμβάνει το πεδίο) 

Πεδίο (5.1)  

Μόρια: 0-100 

Εγκεκριμένες καινοτόμες επενδύσεις ως ποσοστό % επί του συνολικού 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

Το πεδίο μοριοδοτείται όταν υπάρχουν επενδύσεις, σύμφωνα με την αξιολόγηση της αίτησης στήριξης 

του υποψήφιου, οι οποίες χαρακτηρίζονται καινοτόμες σύμφωνα με τον Πίνακα 1.10.  

Ποσοστό καινοτόμων επενδύσεων ≥ 20% βαθμολογείται με 100 μόρια και τα μόρια μειώνονται γραμμικά 

έως ποσοστού καινοτόμων επενδύσεων 2% που βαθμολογείται με 10 μόρια. Για τις ανάγκες του 

παρόντος, στον υπολογισμό του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού δεν περιλαμβάνονται οι 

γενικές δαπάνες. Για εξοπλισμό ο οποίος προσαρτάται σε θεριζοαλωνιστικές , βαμβακοσυλλεκτικές, 

μηχανές συλλογής βιομηχανικής ντομάτας και τεύτλων ή άλλες γεωργικές μηχανές και αποτελεί 

καινοτομία, πρέπει να υπάρχουν διακριτές προσφορές ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα συγκεκριμένα 

ποσά. 

Απαιτείται η προσκόμιση τεχνικού φυλλαδίου (prospectus). 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 6. Συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και 

αναγκών της κάθε Περιφέρειας. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6.1 Η συμμετοχή σε κλάδους (υφιστάμενη) που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των 

ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά του 

πλεονεκτήματα αλλά και τις RIS3. Περιλαμβάνει 3 πεδία που συνυπολογίζονται.  

(Βαθμοί=0,14 x μόρια που λαμβάνει το πεδίο) 

Πεδίο (6.1.α)  

Μόρια: 100 
Περιφερειακή Επιλογή (1) 

Το πεδίο βαθμολογείται εφόσον το συλλογικό σχήμα δραστηριοποιείται σε κλάδους εντός των τομέων 

προτεραιότητας της Περιφέρειας.  

Πεδίο (6.1.β)  

Μόρια: 100 
Περιφερειακή Επιλογή (2) 

Το πεδίο βαθμολογείται εφόσον το συλλογικό σχήμα δραστηριοποιείται σε κλάδους εντός των τομέων 

προτεραιότητας της Περιφέρειας. 
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Πεδίο (6.1.γ)  

Μόρια: 100 
Περιφερειακή Επιλογή (3) 

Το πεδίο βαθμολογείται εφόσον το συλλογικό σχήμα δραστηριοποιείται σε κλάδους εντός των τομέων 

προτεραιότητας της Περιφέρειας, όπως αυτοί εξειδικεύονται στον Πίνακα 1.8. 

Διευκρινήσεις - Επεξηγήσεις Πίνακα 1.9 

Τα πεδία βαθμολογίας με κωδικούς:  

1.2.α «Συνεισφορά άνω του 50% στον συνολικό κύκλο εργασιών…», 

1.2.β «Συνεισφορά άνω του 50% στον συνολικό κύκλο εργασιών…», 

1.2.γ «Συνεισφορά άνω του 50% στον συνολικό κύκλο εργασιών…», 

1.2.δ «Συνεισφορά άνω του 50% στον συνολικό κύκλο εργασιών…», 

2.1.α «Ετήσιος κύκλος εργασιών (μέσος όρος τριετίας)»,  

2.1.β «Ετήσιος κύκλος εργασιών (μέσος όρος τριετίας)», 

2.1.γ «Ετήσιος κύκλος εργασιών (μέσος όρος τριετίας)», 

2.2.α «Η σχέση του τακτικού αποθεματικού με τις υποχρεωτικές μερίδες»,  

2.3.α «Η συσχέτιση του οικονομικού μεγέθους του συλλογικού σχήματος με το ύψος των αιτούμενων 

επενδύσεων»,  

3.1.δ «Ύπαρξη κερδοφορίας κατά τις 3 τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (μέσος όρος 3ετίας) προ 

αποσβέσεων και φόρων»,  

3.1.η «Μέσος όρος τριετίας δαπανών προβολής & προώθησης ως ποσοστό επί του μέσου όρου τριετίας 

του συνολικού κύκλου εργασιών», 

η τεκμηρίωση των μεγεθών γίνεται με την υποβολή σχετικής βεβαίωσης ορκωτού λογιστή με την οποία 

επιβεβαιώνεται η ορθότητα των στοιχείων που αναφέρονται στα παραπάνω σημεία. 

 

Πίνακας 1.10 Επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως καινοτόμες στα συλλογικά σχήματα. 

ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Μηχανήματα συγκομιδής καρπών οπωροφόρων δένδρων 

1. Δονητές κορμού ή βραχιόνων 

(ακρόδρυα, ελιές) 

Τα μηχανήματα προσαρμόζονται στο υδραυλικό σύστημα ανάρτησης του 

γεωργικού ελκυστήρα και ισχυοδοτούνται από το δυναμοδότη. 

Αποτελούνται από: 

• Ένα μηχανισμό παραγωγής δόνησης τύπου στροφάλου διωστήρα ή με 

έκκεντρες περιστρεφόμενες μάζες 

• Μια κεφαλή πρόσδεσης στο κορμό ή τους βραχίονες τύπου V ή με 

σιαγόνες 

• Έναν αρθρωτό, υδραυλικά κατευθυνόμενο βραχίονα που κατευθύνει 

τη κεφαλή στο δένδρο. 

2. Σύνθετα μηχανήματα δόνησης με 

σύστημα περισυλλογής των 

καρπών (ακρόδρυα, ελιές) 

Τα μηχανήματα προσαρμόζονται στο υδραυλικό σύστημα ανάρτησης του 

γεωργικού ελκυστήρα και ισχυοδοτούνται από το δυναμοδότη. 

Αποτελούνται από: 

• Ένα μηχανισμό παραγωγής δόνησης τύπου στροφάλου διωστήρα ή με 

έκκεντρες περιστρεφόμενες μάζες 

• Μια κεφαλή πρόσδεσης στο κορμό ή τους βραχίονες τύπου V ή με 

σιαγόνες 

• Έναν αρθρωτό, υδραυλικά κατευθυνόμενο βραχίονα που κατευθύνει 
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τη κεφαλή στο δένδρο 

• Υποδοχείς τύπου ανεστραμμένης ομπρέλας ή εκπτυσσόμενου τάπητα 

που περικλείουν τον κορμό και συγκεντρώνουν τους καρπούς μετά 

από τη πτώση. 

3. Μηχανήματα απόσπασης 

καρπών με κρούση (για ελαιώνες 

σε υποστηριγμένα σχήματα) 

Τα μηχανήματα αποσπούν τους καρπούς με κρούση. Είναι διασκελαστικού 

τύπου και κατασκευάζονται είτε ως αυτοκινούμενα ή ως παρελκόμενα σε 

γεωργικό ελκυστήρα.  

Αποτελούνται από: 

• Μηχανισμούς απόσπασης των καρπών από αποτελούμενους από 

παράλληλες κρουστικές ράβδους ή από πλαστικά περιστρεφόμενα 

δάκτυλα  

• Πλαστικούς υποδοχείς στο κατώτερο τμήμα που περικλείουν τους 

κορμούς και συλλέγουν τους αποσπώμενους καρπούς. 

• Σύστημα μεταφοράς (που μπορεί να είναι οι ίδιοι οι υποδοχείς) που 

μεταφέρουν τους καρπούς σε δοχείο αποθήκευσης. 

4. Μηχανήματα για συλλογή 

καρπών από το έδαφος με 

μηχανικό τρόπο (ελιές, 

δαμάσκηνα, εσπεριδοειδή, 

ακρόδρυα) 

Τα μηχανήματα αυτά συλλέγουν τους καρπούς που πέφτουν στο έδαφος με 

τη δόνηση. Μπορεί να είναι αυτοκινούμενα ή παρελκόμενα σε γεωργικό 

ελκυστήρα. Περιλαμβάνουν: 

• Ένα μηχανισμό παραλαβής των καρπών από το έδαφος με μεταφορική 

ταινία και ενδεχομένως ένα περιστρεφόμενο βοηθητικό τροχό με 

μακριά ελαστικά δόντια 

5. Μηχανήματα για συλλογή 

καρπών από το έδαφος με 

πνευματικό τρόπο (ελιές, ξηροί 

καρποί) 

Τα μηχανήματα αυτά συλλέγουν τους καρπούς που πέφτουν στο έδαφος με 

τη δόνηση. Μπορεί να είναι αυτοκινούμενα ή παρελκόμενα σε γεωργικό 

ελκυστήρα. Περιλαμβάνουν: 

• Έναν ανεμιστήρα που παράγει υποπίεση για την αναρρόφηση των 

καρπών 

• Κόσκινα για τον καθαρισμό των ξένων υλών 

• Ταινίες μεταφοράς για την μεταφορά των καρπών στα δοχεία 

συλλογής 

6. Πλατφόρμες με κινητές θέσεις 

για εργάτες συλλογής (Ευπαθείς 

καρποί: Μήλα, αχλάδια, 

ροδάκινα, εσπεριδοειδή, 

κεράσια κ.λπ.) 

Τα μηχανήματα μπορεί να έλκονται από το γεωργικό ελκυστήρα ή να 

διαθέτουν αυτόνομο κινητήρα και σύστημα διεύθυνσης. Διαθέτουν 

υδραυλικά ανυψούμενα και εκπτυσσόμενα δάπεδα για τους εργάτες 

7. Πνευματικές πλατφόρμες με 

κινητές θέσεις για εργάτες 

συλλογής (Ευπαθείς καρποί: 

Μήλα, αχλάδια, ροδάκινα, 

εσπεριδοειδή, κεράσια κ.λπ.) 

Τα μηχανήματα μπορεί να έλκονται από το γεωργικό ελκυστήρα ή να 

διαθέτουν αυτόνομο κινητήρα και σύστημα διεύθυνσης. 

 Αποτελούνται από: 

• Υδραυλικά ανυψούμενα και εκπτυσσόμενα δάπεδα για τους εργάτες 

• Πνευματικό σύστημα μεταφοράς και εναπόθεσης των καρπών  

• Αποσπώμενο καλάθι εναπόθεσης των καρπών 

Μηχανήματα συγκομιδής λαχανικών 

8. Παρελκόμενα μηχανήματα 

συγκομιδής για ριζώδη, βολβώδη 

Τα μηχανήματα ισχυοδοτούνται από το γεωργικό ελκυστήρα και 

αποτελούνται από: 
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λαχανικά (καρότα, παντζάρια, 

ρεπάνια, σέλινο) 

• Σύστημα εξαγωγής των βολβών / ριζωμάτων 

• Σύστημα ανύψωσης 

• Σύστημα καθαρισμού από ξένες ύλες 

• Σύστημα αποφύλλωσης 

• Καλάθι αποθήκευσης βολβών ή ταινιομεταφορά για μεταφόρτωση 

9. Μηχανές συγκομιδής και 

δεματοποίησης σκόρδων 

Τα μηχανήματα ισχυοδοτούνται από το γεωργικό ελκυστήρα και 

αποτελούνται από: 

• Βραχίονα εξαγωγής κ ανύψωσης των σκόρδων από το έδαφος 

• Σύστημα καθαρισμού από ξένες ύλες 

• Σύστημα δεματοποίησης των σκόρδων 

10. Παρελκόμενα μηχανήματα 

συγκομιδής για λάχανο, 

κουνουπίδι, μπρόκολο 

Τα μηχανήματα ισχυοδοτούνται από το γεωργικό ελκυστήρα και 

αποτελούνται από: 

• Μηχανισμούς εκρίζωσης με περιστρεφόμενους κυλίνδρους 

• Σύστημα κοπής με περιστρεφόμενους δίσκους ή μαχαίρια για κοπή 

της κεφαλής 

• Μεταφορέα για μεταφορά σε παρακείμενο όχημα ή δοχείο 

αποθήκευσης 

11. Παρελκόμενα μηχανήματα 

συγκομιδής για φυλλώδη 

λαχανικά (μαρούλι, σπανάκι, 

ρόκα κ.λπ.) 

Τα μηχανήματα ισχυοδοτούνται από το γεωργικό ελκυστήρα και 

αποτελούνται από: 

• Μηχανισμό θερισμού με παλινδρομικά ή περιστροφικά μαχαίρια 

• Μηχανισμούς προώθησης των φυτών με ανέμη ή βοηθητικό 

ανυψωτήρα 

• Ανυψωτήρα με ιμάντα ή με ράβδους με κενά 

• Θέσεις για διαλογή και συσκευασία σε κιβώτια από τους εργάτες 

• Μηχανισμούς για εκφόρτωση ή μεταφόρτωση των κιβωτίων 

Εξοπλισμός για μηχανήματα συγκομιδής σιτηρών, βάμβακος, βιομηχανικής ντομάτας και τεύτλων  

Συστήματα χαρτογράφησης της 

παράγωγης και της υγρασίας των 

σπόρων 

Συστήματα που μπορούν να προσαρμοστούν σε συμβατικές μηχανές 

συλλογής ή να αποτελούν πρόσθετο εξοπλισμό. .Διαθέτουν ειδικούς 

αισθητήρες για χαρτογράφηση της παράγωγης και της υγρασίας των 

σπόρων  

Προετοιμασία προϊόντων για την πρώτη πώληση 

1. Συστήματα διαχωρισμού 

Συστήματα διαχωρισμού που με την χρήση ηλεκτρονικών αισθητήρων (π.χ. 

κάμερα) ανιχνεύουν μέγεθος/χρώμα, μπορούν να έχουν εφαρμογή σε 

φρούτα, λαχανικά και ξηρούς καρπούς. 

2. Συστήματα ποιοτικού ελέγχου  

Συστήματα ποιοτικού ελέγχου που με την χρήση αισθητήρων ανιχνεύουν 

υποβαθμισμένους καρπούς ή λαχανικά/ύπαρξη μικροοργανισμών. 

Μπορούν ενδεικτικά να έχουν εφαρμογή σε φρούτα, λαχανικά και ξηρούς 

καρπούς. 

3. Συστήματα ποιοτικού ελέγχου για 

την ανίχνευση τοξινών 

Συστήματα ποιοτικού ελέγχου που με την χρήση αισθητήρων ανιχνεύουν 

την ύπαρξη τοξινών, μπορούν να έχουν εφαρμογή σε ξηρούς καρπούς. 

4. Συστήματα ελέγχου καθαρότητας 

(ανίχνευση υπολειμμάτων 

φυτοφαρμάκων) 

Συστήματα έλεγχου που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση 

υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, μπορούν να έχουν εφαρμογή σε φρούτα, 

λαχανικά και ξηρούς καρπούς. 
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Άρθρο 4 

Αρχές καθορισμού των κριτηρίων επιλογής αιτήσεων στήριξης για τη δράση 4.1.3 

1. Οι αρχές των κριτηρίων επιλογής των αιτήσεων στήριξης είναι: 

1.1. Ανάγκες σε ενέργεια  

Προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που έχουν σημαντικές ανάγκες σε ενέργεια. 

Παράλληλα συνεκτιμώνται το ποσοστό κάλυψης ενεργειακών αναγκών, η αποδοτικότητα 

υποκατάστασης της ενέργειας καθώς και η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία. 

1.2. Ανάγκες διαχείρισης αποβλήτων  

Προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που παράγουν μεγάλο όγκο αποβλήτων. 

Παράλληλα συνεκτιμώνται ο τύπος της επένδυσης, η κατηγορία εκμετάλλευσης και η 

αποδοτικότητα συστήματος διαχείρισης αποβλήτων. 

1.3. Δυναμική της εκμετάλλευσης/του συλλογικού σχήματος.  

Προτεραιότητα δίνεται σε επενδυτικά σχέδια τα οποία παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυνατότητα 

υλοποίησης. 

2. Η ανάλυση των ανωτέρω αρχών σε κριτήρια επιλογής παρατίθεται στον Πίνακα 1.11 και ο τρόπος 

τεκμηρίωσης τους στον Πίνακα 1.12. 
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Πίνακας 1.11 Ανάλυση των αρχών καθορισμού των κριτηρίων επιλογής αιτήσεων στήριξης σε επιμέρους κριτήρια για τη δράση 4.1.3 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-100) 

Ανάγκες 

εκμετάλλευσης σε 

ενέργεια 

1.1 

Αξιολογούνται και 

βαθμολογούνται οι 

ενεργειακές ανάγκες 

εκμετάλλευσης σε Κwh  

kWh ετήσιας 

πρωτογενούς 

ενέργειας της 

εκμετάλλευσης 

ανά μονάδα 

(βάσει 

τεκμηριωμένης 

μελέτης) 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ  

(kWh / στρέμμα) 

Για τις Περιφέρειες της ομάδας 1
3
: 

• Τιμές από 40.000 έως 240.000 

kWh/στρέμμα βαθμολογούνται από 

50 έως 100 μόρια (αναλογικά) με 

ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. 

• Τιμές άνω των 240.000 Kwh/στρέμμα 

βαθμολογούνται με 100 μόρια.  

• Τιμές κάτω των 40.000 Kwh/στρέμμα 

βαθμολογούνται με μηδέν (0). 

 

 

Για τις Περιφέρειες της ομάδας 2
4
: 

• Τιμές από 100.000 έως 350.000 

kWh/στρέμμα βαθμολογούνται από 

10 έως 100 μόρια (αναλογικά) με 

ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. 

• Τιμές άνω των 350.000 Kwh/στρέμμα 

βαθμολογούνται με 100 μόρια.  

• Τιμές κάτω των 100.000 

Kwh/στρέμμα βαθμολογούνται με 

μηδέν (0). 

10 % 10-100  

                                                           
3
 Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Ιόνιο, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Αττική 

4
 Ήπειρος, Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία 

102



ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-100) 

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ  

(kWh / στρέμμα) 

• Τιμές από 80 έως 400 kWh/στρέμμα 

βαθμολογούνται από 50 έως 100 

μόρια (αναλογικά) με ακρίβεια δύο 

δεκαδικών ψηφίων.  

• Τιμές άνω των 400 Kwh/στρέμμα 

βαθμολογούνται με 100 μόρια.  

• Τιμές κάτω των 80 Kwh/στρέμμα 

βαθμολογούνται με μηδέν (0). 

10-100 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ  

(kWh / MZK
5
) 

• Τιμές από 300 έως 3.000 kWh/MZK 

βαθμολογούνται από 10 έως 100 

μόρια (αναλογικά) με ακρίβεια δύο 

δεκαδικών ψηφίων.  

• Τιμές άνω των 3.000 kWh/MZK 

βαθμολογούνται με 100 μόρια.  

• Τιμές κάτω των 300 kWh/MZK 

βαθμολογούνται με μηδέν (0). 

10-100 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ:  

Λαμβάνουν 50 μόρια χωρίς να 

χρειάζεται να αποδείξουν τις 

ενεργειακές τους ανάγκες 

                                                           
5
 Mονάδα Zωικού Kεφαλαίου: Σύμφωνα με τη Eurostat [http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Livestock_unit_(LSU)] 
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ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-100) 

1.2 

Αξιολογείται και 

βαθμολογείται η 

κάλυψη ενεργειακών 

αναγκών της 

εκμετάλλευσης  

(βάσει τεκμηριωμένης 

μελέτης) 

Ποσοστό κάλυψης ενεργειακών αναγκών 

(με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων) 
10 % 10-100 

1.3 

Αξιολογείται και 

βαθμολογείται η 

αποδοτικότητα 

υποκατάστασης της 

ενέργειας  

(βάσει τεκμηριωμένης 

μελέτης)  

kWh παραγόμενης ενέργειας συστήματος ΑΠΕ /ευρώ 

επένδυσης 

Τιμές από 1-9 kWh/ευρώ βαθμολογείται από 50 έως 100 

μόρια (αναλογικά) με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. 

Τιμές μεγαλύτερες των 9 kWh/ευρώ βαθμολογείται με 100 

μόρια 

Τιμές μικρότερη της 1 kWh/ευρώ βαθμολογείται με μηδέν 

(0). 

10 % 50-100 

1.4 

Αξιολογείται και 

βαθμολογείται η 

χρησιμοποιούμενη 

τεχνολογία  

Θερμοκήπια 

Αντλία θερμότητας με 3<COP<3.5  

15 % 

25 

Καυστήρας βιομάζας για παραγωγή 

θερμικής ενέργειας  
30 

ΦΒ  50 

Aνεμογεννήτριες 50 

Αυτόνομο σύστημα (*μόνο για μη 

ηλεκτροδοτούμενες εκμεταλλεύσεις) 
60 

Αντλία θερμότητας με COP>3.5  75 

Γεωθερμική αντλία θερμότητας  100 

Κτηνοτροφική 

εκμετάλλευση 

Αντλία θερμότητας με 3<COP<3.5  25 

Καυστήρας βιομάζας για παραγωγή 35 
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ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-100) 

θερμικής ενέργειας 

ΦΒ 50 

Ανεμογεννήτριες 50 

Αντλία θερμότητας με COP>3.5 75 

Αυτόνομο σύστημα (*μόνο για μη 

ηλεκτροδοτούμενες εκμεταλλεύσεις) 
75 

Γεωθερμική αντλία θερμότητας  100 

Γεωτρήσεις 

ΦΒ  100 

   
Αυτόνομο ΦΒ (*μόνο για μη 

ηλεκτροδοτούμενες εκμεταλλεύσεις) 
80 

Διαχείριση 

αποβλήτων 

2.1 

Αξιολογείται και 

βαθμολογείται η 

ποσότητα αποβλήτων 

που παράγει η 

εκμετάλλευση στη 

μελλοντική κατάσταση 

(βάσει τεκμηριωμένης 

μελέτης) 

Ποσότητα παραγόμενων αποβλήτων ανά μονάδα ζωικού 

κεφαλαίου  

(kg αποβλήτων/ΜΖΚ) 

Τιμές από 700 έως 6.000 kg αποβλήτων/MZK 

βαθμολογούνται από 10 έως 100 μόρια (αναλογικά) με 

ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.  

Τιμές άνω των 6.000 kg αποβλήτων/MZK βαθμολογούνται με 

100 μόρια.  

Τιμές κάτω των 700 kg αποβλήτων /MZK βαθμολογούνται με 

μηδέν (0). 

10 % 10-100 

2.2 

Αξιολογείται και 

βαθμολογείται ο τύπος 

της επένδυσης  

Διαχωρισμός με μηχανικά μέσα 

10 % 

10 

Κομποστοποίηση σε θάλαμο/σωρούς 30 

Αναερόβια επεξεργασία 100 
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ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-100) 

2.3 

Αξιολογείται και 

βαθμολογείται η 

κατηγορία 

εκμετάλλευσης 

(βαθμολογείται ένα 

κριτήριο) 

Χοιροτροφικές  

10 % 

100 

Βοοτροφικές 80 

Αιγοπροβατοτροφικές 50 

Πτηνοτροφικές 50 

2.4 

Αξιολογείται και 

βαθμολογείται η 

αποδοτικότητα 

συστήματος 

διαχείρισης 

αποβλήτων 

(βάσει τεκμηριωμένης 

μελέτης) 

Ευρώ (€) επένδυσης/tn επεξεργαζόμενων αποβλήτων 

 

Τιμές από 250 έως 25 ευρώ/tn βαθμολογούνται από 10 έως 

100 μόρια (αναλογικά) με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.  

Τιμές κάτω των 25 ευρώ/tn βαθμολογούνται με 100 μόρια.  

Τιμές άνω των 250 ευρώ/tn βαθμολογούνται με μηδέν (0). 

10 % 10-100 
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ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-100) 

Δυναμική της 

εκμετάλλευσης 

3.1 

Αξιολογείται και 

βαθμολογείται η 

δυνατότητα υλοποίησης 

του αιτούμενου 

επενδυτικού σχεδίου 

(βαθμολογείται 

αθροιστικά) 

Τεκμηριωμένη ικανότητα κάλυψης τουλάχιστον του 20% του 

αιτούμενου προϋπολογισμού κατά την υποβολή της αίτησης 

στήριξης  

10 % 

40 

Ύπαρξη αδειών απαραίτητων για την υλοποίηση κατά την 

υποβολή της αίτησης στήριξης 
20 

Φορολογική και ασφαλιστικές ενημερότητες (για είσπραξη 

χρημάτων) χωρίς παρακρατούμενες οφειλές 
20 

Ύπαρξη κερδοφορίας κατά τις 3 τελευταίες διαχειριστικές 

χρήσεις (μέσος όρος 3ετίας) προ αποσβέσεων και φόρων (Ε3 / 

ισολογισμοί)  

10 

Τα ακίνητα επί των οποίων χωροθετούνται οι επενδύσεις σε 

κτηριακές εγκαταστάσεις είναι ιδιόκτητα και απαλλαγμένα 

βαρών 

10 

3.2 

Αξιολογείται και 

βαθμολογείται η 

συμμετοχή σε 

γεωργοπεριβαλλοντικές 

δράσεις 

Συμμετοχή σε γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές δράσεις 

του ΠΑΑ 
5 % 100 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 βαθμοί 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 33 βαθμοί 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  
(33% της μέγιστης βαθμολογίας) 
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Πίνακας 1.12 Τεκμηρίωση πεδίων βαθμολογίας για τη δράση 4.1.3. 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1. Ανάγκες σε ενέργεια 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.1 Οι ενεργειακές ανάγκες στη μελλοντική.  

(Βαθμοί=0,10 x μόρια που λαμβάνει το πεδίο) 

Πεδίο 1.1 

Μόρια: 0 ή 10-100 

Ανάγκες πρωτογενούς ενέργειας (kWh) ανά μονάδα 

 

Βαθμολογείται μόνο το ένα από τα τρία κριτήρια κάθε φορά. Η βαθμολόγηση γίνεται βάσει σχετικής 

μελέτης
6
, που συνυποβάλλεται με την αίτηση, γίνεται ανάλυση των ενεργειακών αναγκών της 

εκμετάλλευσης ή των εγκαταστάσεων του συλλογικού σχήματος. Οι ανάγκες αυτές, ανάλογα με την 

κατηγορία στην/από την οποία πραγματοποιείται η επένδυση (θερμοκήπια, γεωτρήσεις, 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, συλλογικά σχήματα), μετατρέπονται σε μόρια ως ακολούθως: 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ  

(kWh / στρέμμα) 

Για τις Περιφέρειες της ομάδας 1
7
: 

• Τιμές από 40.000 έως 240.000 kWh/στρέμμα βαθμολογούνται από 50 έως 100 μόρια (αναλογικά) με 

ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. 

• Τιμές άνω των 240.000 Kwh/στρέμμα βαθμολογούνται με 100 μόρια.  

• Τιμές κάτω των 40.000 Kwh/στρέμμα βαθμολογούνται με μηδέν (0). 

 

Για τις Περιφέρειες της ομάδας 2
8
: 

• Τιμές από 100.000 έως 350.000 kWh/στρέμμα βαθμολογούνται από 50 έως 100 μόρια (αναλογικά) 

με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. 

• Τιμές άνω των 350.000 Kwh/στρέμμα βαθμολογούνται με 100 μόρια.  

• Τιμές κάτω των 100.000 Kwh/στρέμμα βαθμολογούνται με μηδέν (0). 

 

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ  

(kWh / στρέμμα) 

Τιμές από 80 έως 400 kWh/στρέμμα βαθμολογούνται από 50 έως 100 μόρια (αναλογικά) με ακρίβεια 

δύο δεκαδικών ψηφίων.  

Τιμές άνω των 400 Kwh/στρέμμα βαθμολογούνται με 100 μόρια.  

Τιμές κάτω των 80 Kwh/στρέμμα βαθμολογούνται με μηδέν (0). 

 

                                                           
6
 Τα βασικά χαρακτηριστικά της ενεργειακής μελέτης παρουσιάζονται στον Πίνακα 7 του Παραρτήματος 2 (Αίτηση 

Στήριξης-Τυπικά Δικαιολογητικά) 

7
 Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Ιόνιο, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Αττική 

8
 Ήπειρος, Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία 
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ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ  

(kWh / MZK
9)

 

Τιμές από 300 έως 3.000 kWh/MZK βαθμολογούνται από 10 έως 100 μόρια (αναλογικά) με ακρίβεια 

δύο δεκαδικών ψηφίων.  

Τιμές άνω των 3.000 kWh/MZK βαθμολογούνται με 100 μόρια.  

Τιμές κάτω των 300 kWh/MZK βαθμολογούνται με μηδέν (0). 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 

Λαμβάνουν 50 μόρια (5 βαθμούς) χωρίς να χρειάζεται να αποδείξουν τις ενεργειακές τους ανάγκες. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.2 Η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών από ΑΠΕ.  

(Βαθμοί=0,10 x μόρια που λαμβάνει το πεδίο) 

Πεδίο 1.2 

Μόρια: 0 ή 10-100 

Ποσοστό η κάλυψης (%) ενεργειακών αναγκών από ΑΠΕ 

 

Βάσει σχετικής μελέτης, που συνυποβάλλεται με την αίτηση, γίνεται ανάλυση του ποσοστού κάλυψης 

ενεργειακών αναγκών από ΑΠΕ, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.3 Η αποδοτικότητα υποκατάστασης της ενέργειας.  

(Βαθμοί=0,10 x μόρια που λαμβάνει το πεδίο) 

Πεδίο 1.3 

Μόρια: 0 ή 50-100 

Η αποδοτικότητα υποκατάστασης της ενέργειας 

Βάσει σχετικής μελέτης, που συνυποβάλλεται με την αίτηση, γίνεται ανάλυση του τρόπου 

υποκατάστασης της ενέργειας και εκτιμάται η αποδοτικότητα της επένδυσης υποκατάστασης (kWh 

παραγόμενης ενέργειας συστήματος ΑΠΕ /ευρώ επένδυσης). 

Ανάλογα με την τιμή του δείκτη αυτού βαθμολογείται.  

Πιο συγκεκριμένα: 

Τιμές από 1-9 kWh/ευρώ βαθμολογείται από 50 έως 100 μόρια (αναλογικά) με ακρίβεια δύο 

δεκαδικών ψηφίων. 

Τιμές μεγαλύτερες των 9 kWh/ευρώ βαθμολογείται με 100 μόρια 

Τιμές μικρότερη της 1 kWh/ευρώ βαθμολογείται με μηδέν (0). 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.4 Η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία.  

(Βαθμοί=0,15 x μόρια που λαμβάνει το πεδίο) 

Πεδίο 1.4 

Μόρια: 0 ή από 25 

έως 100 

Η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία 

Βάσει σχετικής μελέτης, που συνυποβάλλεται με την αίτηση, εξετάζεται η τεχνολογία που θα 

χρησιμοποιηθεί για την υποκατάσταση των ενεργειακών αναγκών από ΑΠΕ. Ανάλογα με την 

                                                           
9
Mονάδα Zωικού Kεφαλαίου: Σύμφωνα με τη Eurostat [http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Glossary:Livestock_unit_(LSU)] 
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τεχνολογία αυτή και την κατηγορία στην/από την οποία πραγματοποιείται η επένδυση (θερμοκήπια, 

γεωτρήσεις, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, συλλογικά σχήματα) παίρνει και τα αντίστοιχα μόρια. 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. Διαχείριση αποβλήτων 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.1 Η ποσότητα αποβλήτων που παράγονται στη μελλοντική κατάσταση.  

(Βαθμοί=0,10 x μόρια που λαμβάνει το πεδίο) 

Πεδίο 2.1 

Μόρια: 0 ή 10-100 

Ποσότητα αποβλήτων που παράγονται στη μελλοντική κατάσταση 

 

Βάσει σχετικής μελέτης
10

, που συνυποβάλλεται με την αίτηση, αναφορικά με την επεξεργασία των 

αποβλήτων, περιγράφεται ο όγκος τα αποβλήτων που παράγονται ανά μονάδα ζωικού κεφαλαίου (kg 

αποβλήτων/ΜΖΚ). Ανάλογα με την τιμή του δείκτη αυτού βαθμολογείται. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Τιμές από 700 έως 6.000 kg αποβλήτων/MZK βαθμολογούνται από 10 έως 100 μόρια (αναλογικά) με 

ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.  

Τιμές άνω των 6.000 kg αποβλήτων/MZK βαθμολογούνται με 100 μόρια.  

Τιμές κάτω των 700 kg αποβλήτων /MZK βαθμολογούνται με μηδέν (0). 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.2 Ο τύπος της επένδυσης για τη διαχείριση των αποβλήτων.  

(Βαθμοί=0,10 x μόρια που λαμβάνει το πεδίο) 

Πεδίο 2.2 

Μόρια: 0 ή 10-100 

Επενδύσεις για την διαχείριση των αποβλήτων  

 

Βάσει σχετικής μελέτης, που συνυποβάλλεται με την αίτηση, αναφορικά με την επεξεργασία των 

αποβλήτων, περιγράφονται οι προτεινόμενες επενδύσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων. Ανάλογα 

με τις επενδύσεις αυτές παίρνει και τα αντίστοιχα μόρια. 

Σημειώνεται ότι οι επενδύσεις αυτές πρέπει να είναι επιπλέον των υποχρεωτικών που αναφέρονται 

στην άδεια λειτουργίας ή στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.3 Ο τύπος της εκμετάλλευσης.  

(Βαθμοί=0,10 x μόρια που λαμβάνει το πεδίο) 

Πεδίο 2.3 

Μόρια: 0 ή 50-100 

Επενδύσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων  

 

Ανάλογα με το εκτρεφόμενο είδος λαμβάνεται η βαθμολογία. Τα στοιχεία σχετικά με το είδος της 

εκτροφής λαμβάνονται από τη δήλωση ΟΣΔΕ της εκμετάλλευσης. 

Δεν απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικού. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.4 Αποδοτικότητα συστήματος διαχείρισης αποβλήτων. 

(Βαθμοί=0,15 x μόρια που λαμβάνει το πεδίο) 

                                                           
10

 Τα βασικά χαρακτηριστικά της μελέτης παρουσιάζονται στον Πίνακα 8 του Παραρτήματος 2 (Αίτηση Στήριξης-Τυπικά 

Δικαιολογητικά) 
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Πεδίο 2.4 

Μόρια: 0 ή 10-100 

Αποδοτικότητα συστήματος διαχείρισης αποβλήτων. 

Βάσει σχετικής μελέτης, που συνυποβάλλεται με την αίτηση, αναφορικά με την επεξεργασία των 

αποβλήτων, γίνεται ανάλυση του τρόπου επεξεργασίας των αποβλήτων και εκτιμάται η αποδοτικότητα 

του συστήματος αυτού (Ευρώ (€) επένδυσης/tn επεξεργαζόμενων αποβλήτων). Ανάλογα με την τιμή 

του δείκτη αυτού βαθμολογείται.  

Πιο συγκεκριμένα: 

Τιμές από 250 έως 25 ευρώ/tn βαθμολογούνται από 10 έως 100 μόρια (αναλογικά) με ακρίβεια δύο 

δεκαδικών ψηφίων.  

Τιμές κάτω των 25 ευρώ/tn βαθμολογούνται με 100 μόρια.  

Τιμές άνω των 250 ευρώ/tn βαθμολογούνται με μηδέν (0). 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 3. Η δυναμική της εκμετάλλευσης/του συλλογικού σχήματος 

Περιλαμβάνει κριτήρια που φανερώνουν τη δυναμική της εκμετάλλευσης. 

Κριτήρια 3.1.: Περιλαμβάνει 5 πεδία που συνυπολογίζονται.  

(Βαθμοί=0,10 x μόρια που λαμβάνουν αθροιστικά τα πεδία 3.1.α έως και 3.1.ε) 

Πεδίο (3.1.α) 

Μόρια: 0 ή 40 

Τεκμηριωμένη ικανότητα κάλυψης τουλάχιστον του 20% του αιτούμενου 

προϋπολογισμού κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης. 

Για την τεκμηρίωση της ιδιωτικής συμμετοχής υποβάλλεται βεβαίωση μέσου υπολοίπου για κάθε 

τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι δικαιούχος ο υποψήφιος. Η περίοδος του μέσου υπολοίπου 

επιλέγεται από τον υποψήφιο και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών μηνών ή μεγαλύτερη του 

έτους. Η περίοδος του μέσου υπολοίπου πρέπει να τελειώνει το νωρίτερο κατά τη συμπλήρωση του 

τριμήνου που προηγείται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος στήριξης. Ως ημερομηνίες 

συμπλήρωσης τριμήνων ορίζονται οι 31/3, 30/6, 30/9 και 31/12. Συνεπώς για ημερομηνία κατάθεσης, 

έστω 12/2, η περίοδος του υπολοίπου δεν μπορεί να τελειώνει πριν τις 31/12 ενώ δύναται να 

τελειώνει μέχρι και τις 12/2.  

Οι βεβαιώσεις εκδίδονται από τις τράπεζες στις οποίες ο υποψήφιος είναι δικαιούχος σε καταθετικούς 

(ταμιευτηρίου, όψεως, προθεσμιακούς) ή αλληλόχρεους λογαριασμούς. Οι βεβαιώσεις μπορεί να 

αναγράφουν το μέσο υπόλοιπο μιας, έστω 3μηνης ή 6μηνης περιόδου (α’/ β’/ γ’/ δ’ τραπεζικό τρίμηνο 

ή α’ / β’ τραπεζικό εξάμηνο κ.λπ.) η οποία έχει κλείσει και προηγείται (με τον τρόπο που ήδη 

αναφέρθηκε) της υποβολής της αίτησης στήριξης ή να αναγράφουν το μέσο υπόλοιπο για την περίοδο 

από την αρχή του έτους έως την ημερομηνία που ζητήθηκε η βεβαίωση (εφόσον έχει συμπληρωθεί 

τρίμηνο) ή να αναγράφουν το μέσο υπόλοιπο κάθε μήνα μιας τουλάχιστον 3μηνης περιόδου. 

Συμπληρωματικά, η ιδιωτική συμμετοχή τεκμηριώνεται με την προσκόμιση εξοφλημένων, σύμφωνα με 

τη φορολογική νομοθεσία, παραστατικών γενικών δαπανών που περιλαμβάνονται στο υποβαλλόμενο 

σχέδιο και έχουν υλοποιηθεί πριν την υποβολή σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 1.7 της ΥΑ. Το 

πεδίο μοριοδοτείται εφόσον το άθροισμα των ανωτέρω ποσών δεν υπολείπεται του 20% του 

αιτούμενου προϋπολογισμού. Για υπαγόμενα συλλογικά σχήματα, οι βεβαιώσεις εκδίδονται για τους 

τραπεζικούς λογαριασμούς του συλλογικού σχήματος στο οποίο υπάγονται. 

Πεδίο (3.1.β) 

Μόρια: 0 ή 20 

Ύπαρξη φορολογικής και ασφαλιστικών ενημεροτήτων χωρίς παρακρατούμενες 
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οφειλές. 

Για την τεκμηρίωση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας υποβάλλονται σχετικές 

βεβαιώσεις της ΑΑΔΕ, του ΟΓΑ και του ΙΚΑ για είσπραξη χρημάτων απαλλαγμένες παρακρατούμενων 

ποσών και λήξης μεταγενέστερης της ημερομηνίας οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης 

στήριξης. Για υπαγόμενα συλλογικά σχήματα, οι ενημερότητες εκδίδονται για τον Α.Φ.Μ. του 

συλλογικού σχήματος ή για τον Α.Φ.Μ. του σχήματος στο οποίο υπάγεται. 

Πεδίο (3.1.γ) 

Μόρια: 0 ή 10 

Ύπαρξη αδειών απαραίτητων για την υλοποίηση κατά την υποβολή της αίτησης 

στήριξης. 

Στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με τις αιτούμενες επενδύσεις, απαιτείται έκδοση νέας ή 

τροποποίηση υφιστάμενης άδειας δόμησης και αυτή προϋπάρχει για το ακίνητο στο οποίο θα 

χωροθετηθεί η επένδυση, το πεδίο μοριοδοτείται. Για την τεκμηρίωση των παραπάνω, με την αίτηση 

στήριξης υποβάλλεται θεωρημένο αντίγραφο της άδειας που έχει εκδοθεί στο όνομα του υποψήφιου 

και είναι σε ισχύ. Η άδεια δόμησης μπορεί να υποβληθεί και να ληφθεί υπόψη ακόμα και στην 

περίπτωση που, λόγω των αιτούμενων επενδύσεων, αυτή θα τροποποιηθεί ή θα επεκταθεί. 

Πεδίο(3.1.δ) 

Μόρια: 0 ή 20 

Ύπαρξη κερδοφορίας κατά τις 3 τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (μέσος όρος 

3ετίας
1
) προ αποσβέσεων και φόρων 

Τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης είναι τα υποβληθέντα με τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος έντυπα Ε3 

για τα φορολογικά έτη 2014, 2015 και 2016 σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και τα 

σχετικά στοιχεία υπολογίζονται ως εξής: 

1. Για την κατηγορία βιβλίων που τηρούνται απλογραφικά, από τα υποβληθέντα έντυπα Ε3 

υπολογίζεται το άθροισμα των πεδίων [570 Καθαρό Αποτέλεσμα]+[543 Αποσβέσεις Παγίων]  

2. Για την κατηγορία βιβλίων που τηρούνται διπλογραφικά, από το Ε3 υπολογίζεται το άθροισμα 

των πεδίων [479 Καθαρό Αποτέλεσμα Χρήσης]+[454 Αποσβέσεις Παγίων]. 

Στην περίπτωση μη ύπαρξης φορολογικών στοιχείων κατά την τελευταία τριετία, εξετάζεται ο μέσος 

όρος των διαθέσιμων ετών.  

1
Η 3ετία περιλαμβάνει το τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση πριν την 

ημερομηνία οριστικής υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στήριξης, και τα δύο προηγούμενα φορολογικά έτη. Ο 

μέσος όρος 3ετίας είναι ο αριθμητικός μέσος όρων των αποτελεσμάτων των τριών ετών. 

Πεδίο (3.1.ε) 

Μόρια: 0 ή 10 

Τα ακίνητα επί των οποίων χωροθετούνται οι επενδύσεις σε κτηριακές 

εγκαταστάσεις είναι ιδιόκτητα και απαλλαγμένα βαρών 

Το πεδίο βαθμολόγησης αφορά αποκλειστικά ακίνητα επί των οποίων χωροθετούνται κτιριακές και 

λοιπές εγκαταστάσεις (φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, αντλίες 

θερμότητας για παραγωγή θερμικής ενέργειας, ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 

καυστήρες βιομάζας, δεξαμενές κ.λπ.). 

Δικαιολογητικό τεκμηρίωσης είναι το αντίγραφο του συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου νομίμως 

μετεγγραμμένο, συνοδευόμενο από αντίγραφο πρόσφατης μερίδας και πιστοποιητικού βαρών από το 

υποθηκοφυλακείο. Για υπαγόμενα συλλογικά σχήματα, τα ακίνητα μπορεί να ανήκουν στο συλλογικό 

σχήμα στο οποίο υπάγονται. 

Κριτήριο 3.2: Βαθμολόγηση συμμετοχής σε γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 

(Βαθμοί: 0,05 x μόρια που λαμβάνει το κριτήριο) 

Βαθμολογείται με 100 μόρια εφόσον ο υποψήφιος έχει κριθεί δικαιούχος γεωργοπεριβαλλοντικής - 

κλιματικής δράσης (μέτρα10 και 11) του ΠΑΑ 2014-2020. 
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