
Υπομέτρο 6.3: Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων  

Αφορά την παροχή κατ΄ αποκοπή ποσού ενίσχυσης προς υφιστάμενες μικρές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή τους μέσω ενεργειών που αφορούν, σε σχέση με την 
υφιστάμενη κατάσταση, τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν 
γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή (όπως παραγωγική, οργανωτική κλπ), συνεισφέροντας σε 
σχετικές στοχεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για το γεωργικό τομέα. 
Αφορά γεωργικές εκμεταλλεύσεις, επαγγελματιών αγροτών, σε αγροτικές κοινότητες με πληθυσμό έως 
και 5.000 κατοίκους. 

Όροι Επιλεξιμότητας 

 Θα πρέπει να γίνει υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη της γεωργικής 
εκμετάλλευσης με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 3 έτη και μέγιστη τα 4 έτη. 

 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων, ως επαγγελματίες αγρότες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα ίσο με 0,01 ευρώ έως και 
3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδημα  έως και 15.000 ευρώ 

 Η γεωργική εκμετάλλευση στην αρχική κατάσταση πρέπει να έχει τυπική απόδοση «εισόδου» 
τουλάχιστον ίση με 5.000 € έως 7.999€ . Για το σύνολο της εν λόγω γεωργικής εκμετάλλευσης 
πρέπει να έχει υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης ΟΣΔΕ κατά το έτος αναφοράς της αίτησης ενίσχυσης 
από τον υποψήφιο δικαιούχο. 

 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών 
επιχειρήσεων (σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) 

 Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι στις περιοχές εφαρμογής του υπομέτρου 
και η γεωργική εκμετάλλευση να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης 
κατοικίας (δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης) 

 Θα πρέπει να τηρούνται η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές 
και η μη διπλή χρηματοδότηση. 

 Δεν είναι επιλέξιμοι ως δικαιούχοι: νομικά πρόσωπα, δημόσιοι φορείς , δικαιούχοι υπομέτρων 6.1 
και 6.2 του ΠΑΑ 2014 – 2020 (νέοι γεωργοί, εκκίνηση μη γεωργικών δραστηριοτήτων), 
παλαιότεροι δικαιούχοι μέτρων «νέων γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 ή 2000-2006, ομάδες ή 
οργανώσεις παραγωγών ή άλλο κοινό εταιρικό σχήμα (και νόμιμος εκπρόσωπος ή κύριος εταίρος 
αυτών) που χρηματοδοτούνται από άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014 – 2020 για κοινό επιχειρηματικό 
σχέδιο. 

 

Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής  

 στήριξη της  νεανικής επιχειρηματικότητας, 

 συμμετοχή σε συνεργασία ή συστήματα ποιότητας ή δράσεις για το περιβάλλον (όπως ενδεικτικά 
συμμετοχή σε ομάδα παραγωγών, ένταξη σε προγράμματα βιολογικής ή άλλης πιστοποίησης και 
γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα), 

 εισοδηματικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων με χαμηλό ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα), 

 χαρακτηριστικά περιοχών (όπως ενδεικτικά πληθυσμιακά κριτήρια, άλλα χαρακτηριστικά), 

 χαρακτηριστικά «εισόδου» εκμετάλλευσης (όπως ενδεικτικά ιδιοκτησία έναντι μίσθωσης), 

 Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (όπως ρεαλιστικότητα και θετική συμβολή της μελλοντικής 
κατάστασης σε στοχεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για τον 
γεωργικό τομέα π.χ. βελτίωση οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, βελτίωση της 
πρόσβασης στην αγορά, επιλεγμένοι τομείς παραγωγής).. 

 



Μ 6.3: Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(κλίμακα 0-100) 

1. Στήριξη νεανικής 
επιχειρηματικότητ

ας 
1.1.  

Αξιολογούνται ηλικιακά 
κριτήρια  

Ηλικία έως και 35 ετών 4% 
ΝΑΙ 100 

ΟΧΙ 0 

2. Συμμετοχή σε 
συλλογικές δράσεις 

ή ποιοτικά 
συστήματα 

2.1 

Αξιολογείται η αρχική 
συμμετοχή σε συλλογικές 
δράσεις (όπως ομάδες ή 

οργανώσεις παραγωγών) 

Συμμετοχή σε Ομάδες ή Οργανώσεις παραγωγών 5% 

ΝΑΙ 100 

ΟΧΙ 0 

2.2 

Αξιολογείται η αρχική 
παραγωγή ποιοτικών 

προϊόντων και η 
συμμετοχή σε σχετικές 

διαδικασίες 

Η γεωργική εκμετάλλευση, συμβάλλει στην 
παραγωγή ποιοτικών προϊόντων βιολογικής 
παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης. 

Βαθμολογείται εφόσον αφορά ποσοστό της 
παραγωγικής δυναμικότητας  της 

εκμετάλλευσης (εκφρασμένη  ως αρχική τυπική 
απόδοση) που είναι τουλάχιστον ίσο ή 

υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της 
εκμετάλλευσης.  

6% 

ΝΑΙ 100 

ΌΧΙ 0 

3. Εισοδηματικά 
κριτήρια 

3.1  

Αξιολογείται το εισόδημα 
και πριμοδοτείται η 

ενίσχυση υποψηφίων 
δικαιούχων με χαμηλό  

ατομικό εισόδημα 

Ατομικό εισόδημα 3ετίας (Μ.Ο.) από 0,01€ έως 
και 4.000,00 ευρώ  (από κάθε πηγή)  

8% 

100 

Ατομικό εισόδημα 3ετίας(Μ.Ο.) από  4.000,01 
ευρώ έως και 7.000,00 ευρώ  (από κάθε πηγή)  

70 

Ατομικό εισόδημα 3ετίας (Μ.Ο.) από  7.000,01 
ευρώ έως και 9.000,00 ευρώ  (από κάθε πηγή)  

50 



3.2 

Αξιολογείται το εισόδημα 
και πριμοδοτείται η 
ενίσχυση υποψηφίων 
δικαιούχων με χαμηλό 
οικογενειακό εισόδημα 

Η βαθμολογία υπολογίζεται ως Ποσοστό 
Οικογενειακού εισοδήματος 3ετίας (Μ.Ο.) ως 

εξής:  [(15.000 - Ε )/15.000 ] Χ 100  
όπου Ε = Οικογενειακό εισόδημα 3ετίας (Μ.Ο.) 

(από κάθε πηγή) .   
Όταν το Ε = 0,01 το κριτήριο λαμβάνει τιμή ίση 

με 100. 

7% 0-100 

4. Χαρακτηριστικά 
περιοχών 

4.1  

Αξιολογούνται τα 
χαρακτηριστικά του τόπου 

μόνιμης κατοικίας του 
υποψηφίου δικαιούχου 

(ορεινότητα & 
νησιωτικότητα) 

Νησιά με πληθυσμό έως και 3.000 κάτοικοι ή 
Νησιά που ανήκουν σε μη νησιωτικές 

περιφέρειες ή Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως 
Ορεινές σύμφωνα  με την Οδηγία 75/268/ΕΟΚ ή 

συνδυασμός αυτών 

8% 

ΝΑΙ 100 

ΟΧΙ 0 

4.2  

Αξιολογούνται τα 
χαρακτηριστικά του τόπου 

μόνιμης κατοικίας του 
υποψηφίου δικαιούχου  

(πληθυσμός) 

Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό 
έως και 1.500 κατοίκους 

9% 

100 

Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό 
από 1.501 έως και 3.000 κατοίκους 

70 

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 50% στο 
σύνολο της εκμετάλλευσης 

(50%=50, … 100%=100) 

12% 50-100 

5.2  

Αξιολογείται  η αρχική 
παραγωγική δυναμικότητα 

της εκμετάλλευσης και 
ενισχύονται αυτές με μέση 

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

από 6.000,00 ευρώ έως και 7.000,00 ευρώ 
13%  50 



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

από 7.000,01 ευρώ έως και 7.999,00 ευρώ. 
100 

5.3  

Αξιολογείται η συμβολή 
του αρχικού 

προσανατολισμού της 
γεωργικής εκμετάλλευσης 
σε τομείς προτεραιότητας  

για το ΠΑΑ 2014-201 
 

Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας 
(εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που 

προέρχεται από την αιγο-προβατοτροφία, όταν 
είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο 

σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 1 
(50%=80, … 100%=100) 

7%  

80-100 

Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της 
εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική 
απόδοση) που προέρχεται από την καλλιέργεια 

οπωροκηπευτικών, όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή 
υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της 

εκμετάλλευσης με βαρύτητα 0,6 
(50%=40, … 100%=60) 

40-60 

Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της 
εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική 
απόδοση) που προέρχεται από την παραγωγή 

ζωοτροφών, όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή 
υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της 

εκμετάλλευσης με βαρύτητα 0,6 
(50%=40, …, 100%=60) 

40-60 

Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας  της 
εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική 

απόδοση) που προέρχεται από καλλιέργεια 
φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή  όταν 
είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο 

σύνολο της εκμετάλλευσης με βαρύτητα 0,6 
(50%=40, … 100%=60) 

40-60 

                                                           
1 Βαθμολογείται η συνεισφορά μόνο σε ένα τομέα , ήτοι το κριτήριο παίρνει μόνο μία τιμή και δεν μπορούν να αθροίζονται διαφορετικές τιμές του κριτηρίου.  



5.4  

Αξιολογείται η συμβολή 
του αρχικού 

προσανατολισμού της 
γεωργικής εκμετάλλευσης 
σε τομείς προτεραιότητας 

των Στρατηγικών των 
Περιφερειών 

Οι τιμές του κριτηρίου και η σχετική βαθμολογία 
ορίζονται από τις Περιφέρειες ανάλογα με τον 

κλάδο προτεραιότητας2  

7% έως 100 

6. Προσέγγιση 
επιχειρηματικού 

σχεδίου 

 

6.1  

Αξιολογείται η συμβολή 
του επιχειρηματικού 

σχεδίου σε τομείς 
προτεραιότητας του ΠΑΑ 

2014-203 

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο 
λόγο στον τομέα της  αιγο-προβατοτροφίας 

εφόσον ποσοστό της παραγωγικής 
δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη 

ως τελική τυπική απόδοση)  που είναι 
τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο 

σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτό 
τον τομέα 

7%  

100 

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο 
λόγο στην καλλιέργεια οπωροκηπευτικών 

εφόσον ποσοστό της παραγωγικής 
δυναμικότητας της εκμετάλλευσης εκφρασμένη 

ως τελική τυπική απόδοση)  που είναι 
τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο 

σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτό 
τον τομέα 

60  

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο 
λόγο στην παραγωγή ζωοτροφών εφόσον 

ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της 
εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική 

απόδοση)  που είναι τουλάχιστον ίσο ή 
υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της 

εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτό τον τομέα 

60  

Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλει κατά κύριο 
λόγο στην καλλιέργεια φυτών ανθεκτικών στην 

60  

                                                           
2 Η μέγιστη μοριοδότηση είναι 100  μόρια και οι τιμές του κριτηρίου μπορεί να αθροίζονται στη μέγιστη μοριοδότηση του κριτηρίου.  
3 Βαθμολογείται η συνεισφορά μόνο σε ένα τομέα , ήτοι το κριτήριο παίρνει μόνο μία τιμή και δεν μπορούν να αθροίζονται διαφορετικές τιμές του κριτηρίου.  



κλιματική αλλαγή εφόσον ποσοστό της 
παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης 

(εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση)  που 
είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο 

σύνολο της εκμετάλλευσης προέρχεται από αυτό 
τον τομέα 

6.2  

Αξιολογείται η συμβολή 
του επιχειρηματικού 

σχεδίου  σε στόχους και 
τομείς προτεραιότητας 
των  Στρατηγικών των 

Περιφερειών 

Οι τιμές του κριτηρίου και η σχετική βαθμολογία 
ορίζονται από τις Περιφέρειες ανάλογα με τον 

κλάδο προτεραιότητας4  

7%  έως 100 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  100 βαθμοί 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  65  βαθμοί 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ 
ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  

65  (% της μέγιστης βαθμολογίας) 

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων, η διαδικασία επίλυσης ισοβαθμιών για τη δημιουργία απόλυτης σειράς κατάταξης 
είναι η ακόλουθη: 

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας στα επιμέρους κριτήρια με διαδοχική εφαρμογή τους σύμφωνα με την κάτωθι 
σειρά προτεραιότητας: 

1. Κριτήριο 3.2 : Οικογενειακό εισόδημα  

2. Κριτήριο 1.1 : Ηλικιακό κριτήριο  

                                                           
4 Η μέγιστη μοριοδότηση είναι 100  μόρια και οι τιμές του κριτηρίου μπορεί να αθροίζονται στη μέγιστη μοριοδότηση του κριτηρίου.  



 



 


