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ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΡΥΤΗΤ

Α 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(κλίμακα 0-100) 

5. 

Χαρακτηριστικά 

«εισόδου» 

εκμετάλλευσης 

5.1 

Αξιολογείται το ποσοστό 

ιδιοκτησίας στη γεωργική 

εκμετάλλευση (γεωργική γη 

και ζωικό κεφάλαιο) 

Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της 

εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική 

απόδοση) που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη 
και ζωικό κεφάλαιο και όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή 

υπερβαίνει το 25% στο σύνολο της εκμετάλλευσης 

(25%=50, …, 100%=100) 

12% 50-100 

5.2 

Αξιολογείται  η αρχική 

παραγωγική δυναμικότητα 

της εκμετάλλευσης και 

ενισχύονται αυτές με μέση 

παραγωγική δυναμικότητα 

Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης 

(εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι 

μικρότερη των 15.000 € 

10%  

50 

Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης 

(εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση η 

μεγαλύτερη των 15.000 ευρώ και μικρότερη των 
20.000 € 

80 
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Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης 
(εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση ή 

μεγαλύτερη των 20.000  € 
100 

5.3 

Αξιολογείται η συμβολή του 

αρχικού προσανατολισμού 

της γεωργικής εκμετάλλευσης 

σε τομείς προτεραιότητας  για 

το ΠΑΑ 2014-2020 

 

Βαθμολογείται η παραγωγική δυναμικότητα 

(εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) της 

εκμετάλλευσης που προέρχεται από τον τομέα της 
αιγοπροβατοτροφίας ή/και της μελισσοκομίας ή/και 

της καλλιέργειας οπωροκηπευτικών ή/και της 

παραγωγής ζωοτροφών ή/και της καλλιέργειας φυτών 

ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή. Υπολογίζεται το 
ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της 

εκμετάλλευσης που προέρχεται από το σύνολο αυτών 

των κλάδων σε σχέση με το σύνολο της τυπικής 
απόδοσης της εκμετάλλευσης κατά το έτος αναφοράς. 

Το ποσοστό αυτό πρέπει να είναι ίσο ή να υπερβαίνει 

το 50% του συνόλου της ΤΑ της εκμετάλλευσης 
(50%=50, …, 100%=100) 

5% 
50-100 

 

5.4 

Αξιολογείται η συμβολή του 

αρχικού προσανατολισμού 

της γεωργικής εκμετάλλευσης 

Οι τιμές του κριτηρίου και η σχετική βαθμολογία 

ορίζονται από τις Περιφέρειες ανάλογα με τον κλάδο 
προτεραιότητας

1
  

12% έως 100 

                                                             
1 Η μέγιστη μοριοδότηση είναι 100  μόρια και οι τιμές του κριτηρίου μπορεί να αθροίζονται στη μέγιστη μοριοδότηση του κριτηρίου.  
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σε τομείς προτεραιότητας των 

Στρατηγικών των 

Περιφερειών 

 


