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Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές 

πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία 

Α/Α ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ                    

(Μέγιστη 

Βαθμολογία)  

ΒΑΡΥΤΗΤΗΤΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

1 
Γεωργοί νεαρής 

ηλικίας 

Η ηλικία του 

υποψηφίου κατά 

την ημερομηνία 

αίτησής του στο 

Μέτρο.  

Από 18 έως και 31 ετών η 

μοριοδότηση βαίνει 

μειούμενη κατά 1 μόριο για 

κάθε δύο έτη ξεκινώντας 

από το 100 

100-94 

100 50% 

Από 32 έως και 41 ετών η 

μοριοδότηση βαίνει 

μειούμενη κατά 1 μόριο για 

κάθε ένα έτος ξεκινώντας 

από το 93 

93-84 

Από 42 ετών έως και 55 η  

μοριοδότηση βαίνει 

μειούμενη κατά 6 μόρια για 

κάθε έτος ξεκινώντας από 

το 83.  

83-0 

Από 56 ετών και πάνω 

παίρνει 0 μόρια 
 

0 
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Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές 

πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία 

Α/Α 
ΑΡΧΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ                    

(Μέγιστη 

Βαθμολογία)  

ΒΑΡΥΤΗΤΗ

ΤΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

2 
Εντασσόμενη 

έκταση 

Α) Το μέγεθος της υπό ένταξη 

έκτασης  του υποψηφίου στο Μέτρο 

σε ορεινές περιοχές 

Η μοριοδότηση θα υπολογίζεται βάσει του τύπου:  

(Δεκαδικός Λογάριθμος της υπό ένταξης έκτασης σε 

εκτάρια +1) επί το συντελεστή βαθμολογίας (40) και μέχρι 

το μέγιστο της βαθμολογίας.  

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

40 

48% 

Β) Το μέγεθος της υπό ένταξη 

έκτασης  του υποψηφίου στο Μέτρο 

σε περιοχές με φυσικούς 

περιορισμούς και ειδικά 

μειονεκτήματα 

Η μοριοδότηση θα υπολογίζεται βάσει του τύπου:  

(Δεκαδικός Λογάριθμος της υπό ένταξης έκτασης σε 

εκτάρια +1) επί το συντελεστή βαθμολογίας (30) και μέχρι 

το μέγιστο της βαθμολογίας.  

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

30 

Γ) Το μέγεθος της υπό ένταξη 

έκτασης  του υποψηφίου, ο οποίος 

είναι δικαιούχος στο Μέτρο 11 

(δράσεις 11.1.2 & 11.2.2) για την 

παραγωγή ζωοτροφών  

Η μοριοδότηση θα υπολογίζεται βάσει του τύπου:  

(Δεκαδικός Λογάριθμος της υπό ένταξης έκτασης σε 

εκτάρια +1) επί το συντελεστή βαθμολογίας (20) και μέχρι 

το μέγιστο της βαθμολογίας.  

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

20 

Δ) Το ποσοστό της υπό ένταξη 

έκτασης της εκμετάλλευσης που 

αιτείται ο υποψήφιος ως προς τη 

συνολική του έκταση (εξαιρουμένων 

των βοσκοτόπων) 

Η μοριοδότηση θα υπολογίζεται βάσει του τύπου:  

(Δεκαδικός Λογάριθμος της υπό ένταξης έκτασης σε 

εκτάρια +1) επί το συντελεστή βαθμολογίας (10) και μέχρι 

το μέγιστο της βαθμολογίας. Μόρια = min( log( Εκτάρια +1) 

x 10 , 10) 

 

10 

3 



Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές 

πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία 

Α/Α ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ 
ΜΟΡΙΟΔ

ΟΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ                    

(Μέγιστη 

Βαθμολογία)  

ΒΑΡΥΤΗΤΗΤΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

3 

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) 

Η μοριοδότηση θα 

υπολογίζεται βάσει του τύπου:  

(Δεκαδικός Λογάριθμος της 

υπό ένταξης έκτασης σε 

εκτάρια +1) επί το συντελεστή 

βαθμολογίας (100) και μέχρι το 

μέγιστο της βαθμολογίας.  

Μόρια = min( log( Εκτάρια +1 ) 

x 100 , 100) 

- 100 2% 

4 

Σύνολο Μέγιστης Βαθμολογίας Κριτηρίων Επιλογής Δράσης 11.1.1 (1+2+3) = 100 

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



Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών 

πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία 

Α/Α 
ΑΡΧΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΤΙΜΩΝ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ                    

(Μέγιστη 

Βαθμολογία)  

ΒΑΡΥΤΗΤΗΤΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

1 

Χρονική 

διάρκεια 

προηγούμενης 

εφαρμογής 

βιολογικού 

συστήματος 

Συμπληρωμένα έτη εφαρμογής του 

συστήματος της βιολογικής γεωργίας,  κατά το 

χρονικό διάστημα των αμέσως προηγούμενων 

δέκα  (10) ετών από την  ημερομηνία αίτησης 

του υποψηφίου στο Μέτρο. Το ανώτατο όριο 

μοριοδότησης είναι τα δέκα (10) έτη. Ως 

ημερομηνία  ένταξης της εκμετάλλευσης στο 

σύστημα  ελέγχου θεωρείται η ημερομηνία  

ένταξης του παλαιότερου  ενταγμένου στο 

σύστημα αγροτεμαχίου του υποψηφίου. 

10 

μόρια/έτος 

εφαρμογής 

της 

βιολογικής 

γεωργίας 

100-94 100 50% 
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Α/Α 
ΑΡΧΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ                    

(Μέγιστη 

Βαθμολογία)  

ΒΑΡΥΤΗΤΗ

ΤΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

2 
Εντασσόμενη 

έκταση 

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

Η μοριοδότηση θα υπολογίζεται βάσει του τύπου:  

(Δεκαδικός Λογάριθμος της υπό ένταξης έκτασης σε 

εκτάρια +1) επί το συντελεστή βαθμολογίας (40) και μέχρι 

το μέγιστο της βαθμολογίας. Μόρια = min( log( Εκτάρια +1) 

x 40 , 40)  

40 

38% 

Β) Το μέγεθος της υπό ένταξη 
έκτασης  του υποψηφίου στο Μέτρο 
σε περιοχές με φυσικούς 
περιορισμούς και ειδικά 
μειονεκτήματα 

Η μοριοδότηση θα υπολογίζεται βάσει του τύπου:  

(Δεκαδικός Λογάριθμος της υπό ένταξης έκτασης σε 

εκτάρια +1) επί το συντελεστή βαθμολογίας (30) και μέχρι 

το μέγιστο της βαθμολογίας. Μόρια = min( log( Εκτάρια +1) 

x 30 , 30) 

30 

Γ) Το μέγεθος της υπό ένταξη 
έκτασης  του υποψηφίου, ο οποίος 
είναι δικαιούχος στο Μέτρο 11 
(δράσεις 11.1.2 & 11.2.2) για την 
παραγωγή ζωοτροφών  

Η μοριοδότηση θα υπολογίζεται βάσει του τύπου:  

(Δεκαδικός Λογάριθμος της υπό ένταξης έκτασης σε 

εκτάρια +1) επί το συντελεστή βαθμολογίας (20) και μέχρι 

το μέγιστο της βαθμολογίας. Μόρια = min( log( Εκτάρια +1) 

x 20 , 20)  

20 

Δ) Το ποσοστό της υπό ένταξη 

έκτασης της εκμετάλλευσης που 

αιτείται ο υποψήφιος ως προς τη 

συνολική του έκταση 

(εξαιρουμένων των βοσκοτόπων) 

Η μοριοδότηση θα υπολογίζεται βάσει του τύπου:  

(Δεκαδικός Λογάριθμος της υπό ένταξης έκτασης σε 

εκτάρια +1) επί το συντελεστή βαθμολογίας (10) και μέχρι 

το μέγιστο της βαθμολογίας. Μόρια = min( log( Εκτάρια +1) 

x 10 , 10) 

 

10 

6 

Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών 

πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία 



Α/Α 
ΑΡΧΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ                    

(Μέγιστη 

Βαθμολογία)  
 

ΒΑΡΥΤΗΤ

ΗΤΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Υ 

3 

Επαγγελματίας 

Αγρότης 

 

 

Εγγραφή του υποψηφίου στο ΜΑΑΕ 
και μέχρι την ημερομηνία της 
οριστικής υποβολής της ως κατά 
κύριο επάγγελμα αγρότης και 
ταυτόχρονα μέλος Συνεταιρισμού ή 
Οργάνωσης Παραγωγών ή Ομάδας 
Παραγωγών  

ΝΑΙ 
75 

 

100 10% 

Εγγραφή του υποψηφίου στο ΜΑΑΕ 
και μέχρι την ημερομηνία της 
οριστικής υποβολής της ως κατά 
κύριο επάγγελμα αγρότης 

ΝΑΙ 
25 

 

ΟΧΙ 
0 
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Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών 

πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία 



Α/Α ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ                    

(Μέγιστη 

Βαθμολογία)  

ΒΑΡΥΤΗΤΗΤΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

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) 

Η μοριοδότηση θα 

υπολογίζεται βάσει του τύπου:  

(Δεκαδικός Λογάριθμος της 

υπό ένταξης έκτασης σε 

εκτάρια +1) επί το συντελεστή 

βαθμολογίας (100) και μέχρι το 

μέγιστο της βαθμολογίας. 

Μόρια = min( log( Εκτάρια +1 ) 

x 100 , 100)  

100 2% 
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Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών 

πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία 

Σύνολο Μέγιστης Βαθμολογίας Κριτηρίων Επιλογής Δράσης 11.2.1 (1+2+3+4) = 100 

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

παραγωγών ή ομάδας παραγωγών 



9 

Ευχαριστώ για την προσοχή 

σας 


