
 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννης Τσιρώνης,  καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις του σχετικά 

με τα κριτήρια ένταξης στο ΜΕΤΡΟ 11. 

Παρακαλείστε όπως, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις να τα αποστείλετε έως και την Τετάρτη 4/10/2017,  στην ηλεκτρονική  διεύθυνση 

Biologikikritiria2017@yahoo.gr 

Ακολουθεί πίνακας μοριοδότησης  κριτηρίων  
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Α/Α ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ                    

(Μέγιστη 
Βαθμολογία)  

ΒΑΡΥΤΗΤΗΤΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

1 Γεωργοί νεαρής ηλικίας Ηλικία του αιτούντα 

μέχρι και 35 ετών (συμπληρωμένα κατά το 
έτος υποβολής της αίτησης ένταξης) 

100 

100 50% από 36-45 ετών (συμπληρωμένα κατά το 
έτος υποβολής της αίτησης ένταξης ) 

50 

άνω των 46 ετών(συμπληρωμένα κατά το 
έτος υποβολής της αίτησης ένταξης) 

0 

2 Εντασσόμενη έκταση  

Α) Το μέγεθος της υπό 
ένταξη έκτασης  του εν 
δυνάμει δικαιούχου στο 
Μέτρο  

μέχρι το 1,0 ha  2,475/0,1 ha 

45 

45% 

από 1,01 ha και μέχρι το 2,0 ha 1,375 /0,1ha 

 από  2,01 ha και μέχρι το 3,0 ha 0,825/0,1 ha 

 από τα 3,01 ha και μέχρι το 4,0 ha 0,33/0,1 ha 

 από τα 4,01 ha και μέχρι το 5,0 ha 0,165/0,1 ha 

από τα 5,01 ha και μέχρι 6,00 0,1375/0,1 ha 

από 6,01 ha και μέχρι 7 ha 0,11/0,1 ha 

από τα7,01 ha και μέχρι 8,00 ha 0,055/0,1 ha 

από τα 8,01 ha και μέχρι 10,0 ha 0,0275/0,1 ha 

από τα 10,01 ha και πάνω 0/0,1 ha 

Β) Το ποσοστό της υπό 
ένταξη έκτασης της 
εκμετάλλευσης που 
αιτείται ο εν δυνάμει 
δικαιούχος ως προς τη 
συνολική του έκταση 
(εξαιρουμένων των 
βοσκοτόπων) 

  

0,45μόρια  για 
κάθε 1% 
αιτούμενης προς 
ένταξη έκτασης 

55 

Σύνολο (μέγιστο) Α+Β=     100 

3 

Εντασσόμενη έκταση 
που ανήκει σε 
περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές  

Ποσοστό της αιτούμενης 
προς ένταξη έκτασης που 
βρίσκεται σε 
προστατευόμενη περιοχή 

Έως 5% της συνολικής εντασσόμενης 
έκτασης 

9 

100 5% 
5,1-10%   της συνολικής εντασσόμενης 
έκτασης  

18 



(NATURA, θεσμοθετημένες 
περιοχές εθνικών 
πάρκων), ή περιοχή 
υψηλής φυσικής αξίας 
(High Nature Value, HNV) 

10,1-20%   της συνολικής εντασσόμενης 
έκτασης 

27 

20,1-30% της συνολικής εντασσόμενης 
έκτασης 

36 

30,1-40% της συνολικής εντασσόμενης 
έκτασης 

45 

40,1-50% της συνολικής εντασσόμενης 
έκτασης 

54 

50,1-60%   της συνολικής εντασσόμενης 
έκτασης 

63 

60,1-70%   της συνολικής εντασσόμενης 
έκτασης 

72 

70,1-80%   της συνολικής εντασσόμενης 
έκτασης 

81 

80,1-90%   της συνολικής εντασσόμενης 
έκτασης 

90 

90,1-100%   της συνολικής εντασσόμενης 
έκτασης 

100 

Σύνολο Μέγιστης Βαθμολογίας Κριτηρίων Επιλογής Δράσης 11.1.1 (1+2+3) = 300   

Α/Α ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ                    

(Μέγιστη 
Βαθμολογία)  

ΒΑΡΥΤΗΤΗΤΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

1 Γεωργοί νεαρής ηλικίας Ηλικία του αιτούντα 

μέχρι και 35 ετών (συμπληρωμένα κατά το 
έτος υποβολής της αίτησης ένταξης) 

100 

100 60% από 36-45 ετών (συμπληρωμένα κατά το 
έτος υποβολής της αίτησης ένταξης ) 

50 

άνω των 46 ετών(συμπληρωμένα κατά το 
έτος υποβολής της αίτησης ένταξης) 

0 



2 
Βιολογική παραγωγή 

ζωοτροφών 

Έκταση, η οποία 
καλλιεργείται με 
βιολογικές ζωοτροφές  

2,5 μόρια  για κάθε 0.1 εκτάριο (ha) έκτασης 
που είναι ενταγμένη σε  σύστημα ελέγχου 
για βιολογική παραγωγή και η οποία 
καλλιεργείται με   ζωοτροφές  με μέγιστο τα  
4 ha 

  100 40% 

Σύνολο Μέγιστης Βαθμολογίας Κριτηρίων Επιλογής Δράσης 11.1.2 (1+2)= 200   

              

Α/Α ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ                    

(Μέγιστη 
Βαθμολογία)  

ΒΑΡΥΤΗΤΗΤΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

1 

Χρονική διάρκεια 
προηγούμενης 
εφαρμογής βιολογικού 
συστήματος  

Συμπληρωμένο  μέχρι 
31/12/16 έτος εφαμογής 
του συστήματος της 
βιολογικής γεωργίας με 
ανώτατο όριο τα 5 (πέντε) 
έτη. Ως ημερομηνία  
ένταξης της εκμετάλευσης 
στο σύστημα  ελέγχου θα  
λαμβάνεται η ημερομηνία  
ένταξης του παλαιότερου  
ενταγμένου στο σύστημα 
αγροτεμαχίου.                                  

  

20 μόρια/έτος 
εφαρμογής της 

βιολογικής 
γεωργίας 

100 50% 

2 Εντασσόμενη έκταση  

Α) Το μέγεθος της υπό 
ένταξη έκτασης  του εν 
δυνάμει δικαιούχου στο 
Μέτρο  

μέχρι το 1,0 ha  2,475/0,1 ha 

45 35% 

από 1,01 ha και μέχρι το 2,0 ha 1,375 /0,1ha 

από  2,01 ha και μέχρι το 3,0 ha 0,825/0,1 ha 

από τα 3,01 ha και μέχρι το 4,0 ha 0,33/0,1 ha 

από τα 4,01 ha και μέχρι το 5,0 ha 0,165/0,1 ha 

από τα 5,01 ha και μέχρι 6,00 ha 0,1375/0,1 ha 

από 6,01ha και μέχρι 7 ha 0,11/0,1 ha 

από τα7,01 ha και μέχρι 8,00 ha 0,055/0,1 ha 

από τα 8,01 ha και μέχρι 10,00 ha 0,0275/0,1 ha 



από 10,01 και πάνω 0/0,1 ha 

Β) Το ποσοστό της υπό 
ένταξη έκτασης της 
εκμετάλλευσης που 
αιτείται ο εν δυνάμει 
δικαιούχος ως προς τη 
συνολική του έκταση 
(εξαιρουμένων των 
βοσκοτόπων) 

  

0,45 μόρια  για 
κάθε 1% 
αιτούμενης προς 
ένταξη έκτασης 

55 

Σύνολο (μέγιστο)Α+Β=     100 

3 Επαγγελματίας Αγρότης 

Ένταξη του αιτούντα στο 
ΜΑΑΕ  και μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία 
της αίτησης και αφορά  
στα εισοδήματα  του 
προηγούμενου 
φορολογικού έτους 

Τήρηση των απαιτήσεων του δικαιούχου 
κατά το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης  

80 100 

10% 

Μη τήρηση των απαιτήσεων του δικαιούχου 
κατά το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης  

0 0 

4 

Εντασσόμενη έκταση 
που ανήκει σε 
περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες περιοχές  

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

Έως 5% της συνολικής εντασσόμενης 
έκτασης 

9 

100 5% 

5,1-10%   της συνολικής εντασσόμενης 
έκτασης  

18 

10,1-20%   της συνολικής εντασσόμενης 
έκτασης 

27 

20,1-30% της συνολικής εντασσόμενης 
έκτασης 

36 

30,1-40% της συνολικής εντασσόμενης 
έκτασης 

45 

40,1-50% της συνολικής εντασσόμενης 
έκτασης 

54 

50,1-60%   της συνολικής εντασσόμενης 
έκτασης 

63 

60,1-70%   της συνολικής εντασσόμενης 
έκτασης 

72 

70,1-80%   της συνολικής εντασσόμενης 
έκτασης 

81 

80,1-90%   της συνολικής εντασσόμενης 90 



 

έκτασης 

90,1-100%   της συνολικής εντασσόμενης 
έκτασης 

100 

Σύνολο Μέγιστης Βαθμολογίας Κριτηρίων Επιλογής Δράσης 11.2.1 (1+2+3+4)= 400   
  

 
          

Α/Α ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ                    

(Μέγιστη 
Βαθμολογία)  

ΒΑΡΥΤΗΤΗΤΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

1 

Χρονική διάρκεια 
προηγούμενης 
εφαρμογής βιολογικού 
συστήματος  

Συμπληρωμένο  μέχρι 
31/12/16 έτος εφαμογής 
του συστήματος της 
βιολογικής κτηνοτροφίας, 
για  την αιτούμενη ζωική 
κατεύθυνση(αρχική 
ημερομηνία  ένταξης 
ζωικού κεφαλαίου για 
συγκεκριμένο είδος ζώων) 
με ανώτατο όριο τα 5 
(πέντε)  έτη.                                  

  

20 μόρια/έτος 
εφαρμογής της 

βιολογικής 
κτηνοτροφίας 

100 50% 

2 
Βιολογική παραγωγή 

ζωοτροφών 

Έκταση, η οποία 
καλλιεργείται με 
βιολογικές ζωοτροφές  

2,5 μόρια  για κάθε 0.1 εκτάριο (ha) έκτασης 
που είναι ενταγμένη σε  σύστημα ελέγχου 
για βιολογική παραγωγή και η οποία 
καλλιεργείται με   ζωοτροφές  με μέγιστο τα  
4 ha. 

  100 30% 

3 Επαγγελματίας Αγρότης 

Ένταξη του αιτούντα στο 
ΜΑΑΕ  και μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία 
της αίτησης και αφορά  
στα εισοδήματα  του 
προηγούμενου 
φορολογικού έτους 

Τήρηση των απαιτήσεων του δικαιούχου 
κατά το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης  

100 100 

20% 
Μη τήρηση των απαιτήσεων του δικαιούχου 
κατά το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης  

0 0 

Σύνολο Μέγιστης Βαθμολογίας Κριτηρίων Επιλογής Δράσης 11.2.2 (1+2+3) = 300   


