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Πρόταση τροποποίησης Κριτηρίων Επιλογής 

• Υπομέτρο 5.1: Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα, που σκοπεύουν στη μείωση 
των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών 
καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων 

 

• Υπομέτρο 7.3: Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές 

 

Ζητάμε την έγκριση της πρότασης 
τροποποίησης των κριτηρίων επιλογής 

 



Υπομέτρο 5.1: Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα, που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων 
πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-

100) 

1. Συχνότητα των 

φυσικών φαινομένων, 

δυσμενών καιρικών 

συνθηκών και 

καταστροφικών 

συμβάντων, με 

προτεραιότητα στις 

περιοχές, όπου 

παρατηρείται συστημικός 

κίνδυνος 

1.1 

Για τον προσδιορισμό του συγκεκριμένου κριτηρίου 

λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής 

επικινδυνότητας, ο οποίος προκύπτει από το λόγο 

του μέσου όρου των αποζημιώσεων της τελευταίας 

πενταετίας, που αφορούν το συγκεκριμένο αίτιο 

(χαλάζι , βροχή, παγετός), στην συγκεκριμένη 

καλλιέργεια, στην περιφερειακή ενότητα (ΠΕ) 

αναφοράς προς το μέσο όρο της ασφαλιζόμενη 

αξία της τελευταίας πενταετίας της αναφερόμενης 

καλλιέργειας στην συγκεκριμένη ΠΕ. (Στην 

περίπτωση πολλών καλλιεργειών η 

κατηγοριοποίηση γίνεται βάσει της καλλιέργειας με 

τα περισσότερα στρέμματα) 

Υψηλός κίνδυνος 

21% 

100 

Μεσαίος κίνδυνος 70 

Χαμηλός κίνδυνος 40 

 

ΔΕΝ 
ΑΛΛΑΖΕΙ 

 



Υπομέτρο 5.1: Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα, που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών 
επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και 
καταστροφικών συμβάντων 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-100) 

2. Αξία του παραγόμενου 

προϊόντος, με 

προτεραιότητα στις 

μεγαλύτερες αξίες 

παραγωγής 

2.1 

Οι καλλιέργειες με την μεγαλύτερη ασφαλιζόμενη 

αξία (σύμφωνα με τη Δήλωση Καλλιέργειας 

Εκτροφής (ΔΚΕ), όπως προκύπτει από την Αίτηση 

Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) - Ολοκληρωμένο Σύστημα 

Διαχείρισης Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του τελευταίου έτους) 

έχουν μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας. (Στην 

περίπτωση πολλών καλλιεργειών υπολογίζεται ο 

σταθμισμένος με βάση την έκταση μ.ο της 

ασφαλιζόμενης αξίας.) 

1501 €/στρέμμα και 

άνω 

16% 

100 

Μεταξύ 1.001-

1500€/στρέμμα 
80 

Μεταξύ 501-

1000€/στρέμμα 
60 

500 €/ στρέμμα 

και κάτω 
40 

 

ΔΕΝ 
ΑΛΛΑΖΕΙ 

 



Υπομέτρο 5.1: Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα, που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών 
επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και 
καταστροφικών συμβάντων 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΤΙΜΩΝ – 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-

100) 

3. Ιδιότητα επαγγελματία 

αγρότη, όπως αυτός ορίζεται από 

την εθνική νομοθεσία (δεν 

εφαρμόζεται σε συλλογικούς 

φορείς) 

3.1 

Αξιολογείται αν το εισόδημα των εν δυνάμει 

δικαιούχων διαμορφώνεται κύρια από την αγροτική 

δραστηριότητα. Στην περίπτωση που η αίτηση 

ενίσχυσης αφορά σε συλλογικό σχήμα γεωργών (ΣΣΓ) 

δηλαδή Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις 

Παραγωγών, συλλογικές αγροτικές οργανώσεις, 

σύμφωνα με το Ν. 4015/2011/210Α/21.09.2011, 

όπως κάθε φορά ισχύει, η ιδιότητα του επαγγελματία 

αγρότη θεωρείται ότι υφίσταται εξ ορισμού. 

ΝΑΙ 

14% 

100 

ΟΧΙ 0 

 

ΝΕΟ 
 



Υπομέτρο 5.1: Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα, που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών 
επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και 
καταστροφικών συμβάντων 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-100) 

4. Συλλογικότητα των 

επενδύσεων πρόληψης σε μια 

δεδομένη περιοχή 

4.1 
Αξιολογείται αν μια επένδυση πρόληψης είναι 

ατομική ή συλλογική, ως προς τη χρήση της 

ΝΑΙ 
28% 

27% 

100 

ΟΧΙ 0 

4.2 

Αξιολογείται εάν ο εν δυνάμει δικαιούχος είναι 

μέλος ΣΣΓ (Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις 

Παραγωγών, συλλογικές αγροτικές οργανώσεις, 

σύμφωνα με το Ν. 4015/2011/210Α/21.09.2011, 

όπως κάθε φορά ισχύει) ή το ίδιο το συλλογικό 

σχήμα γεωργών (ΣΣΓ) 

NAI 

9% 

100 

OXI 0 

 

ΝΕΟ 
 



Υπομέτρο 5.1: Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα, που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών 
επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και 
καταστροφικών συμβάντων 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΤΙΜΩΝ  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-100) 

5. Οικονομικά κριτήρια, με 

προτεραιότητα στους 

δικαιούχους με χαμηλότερα 

εισοδήματα (δεν εφαρμόζεται 

σε συλλογικούς φορείς) 

5.1 

Αξιολογείται και βαθμολογείται το 

οικονομικό μέγεθος της 

εκμετάλλευσης σε όρους τυπικής 

απόδοσης 

Έως 20.000€ 

14% 10% 

100 

Από 20.001€ 

έως 50.000€ 
70 

> από 50.001€ 0 

 

ΝΕΟ 
 



Υπομέτρο 5.1: Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα, που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών 
επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και 
καταστροφικών συμβάντων 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ (%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-100) 

6. Αγρότες των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών 
ΝΑΙ 

15% 10% 
100 

ΟΧΙ 0 

7. Καλλιέργειες με τον χαρακτηρισμό ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία 

Προέλευσης) ή ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) ή προϊόν 

Πιστοποιημένης Βιολογικής παραγωγής 

ΝΑI 
3% 

100 

ΟΧΙ 0 

8. Δικαιούχοι των μέτρων 112 (ΠΑΑ 2007-2013) και Μ6.1 (ΠΑΑ 2014-

2020) 

ΝΑΙ 
17% 

100 

ΟΧΙ 0 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ* 100 βαθμοί 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 35 βαθμοί 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο 

ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
(35% της μέγιστης βαθμολογίας) 

 

ΝΕΟ 
 

 

ΝΕΟ 
 



Υπομέτρο 7.3: Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-10) 

1. Βαθμός τεκμηρίωσης 

αναγκαιότητας υλοποίησης 

της πράξης 

1.1 

Εξετάζεται η παρεχόμενη στο ΤΔΠ 

τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα 

υλοποίησης της πράξης και ο τρόπος με 

τον οποίο η προτεινόμενη πράξη 

συμβάλλει στην αντιμετώπιση της 

ανάγκης ή προβλήματος που έχει 

εντοπιστεί ή και του ειδικού στόχου που 

έχει προσδιοριστεί. Συγκεκριμένα 

εξετάζεται η παρέμβαση σε περιοχές που 

δεν καλύπτονται από ευρυζωνικές 

συνδέσεις υπερυψηλής ταχύτητας και 

δεν υπάρχει πρόθεση να καλυφθούν από 

ιδιωτικές επενδύσεις. Αξιολογείται η 

ύπαρξη σχετικής χαρτογράφησης 

Δεν τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα 

παρέμβασης 

39% 

0 

Τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα 

παρέμβασης για την κάλυψη των 

περιοχών στόχου με υπερυψηλές 

ταχύτητες 

50 

Τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα 

παρέμβασης για την κάλυψη των 

περιοχών στόχου με υπερυψηλές 

ταχύτητες και υπάρχει χαρτογράφηση 

ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων μέχρι 

το 2023 

100 

 

ΝΕΟ 
 



Υπομέτρο 7.3: Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΤΙΜΩΝ – 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-10) 

1. Βαθμός τεκμηρίωσης 

αναγκαιότητας υλοποίησης 

της πράξης 

1.2 

Εξετάζεται αν η προτεινόμενη πράξη συμβάλλει στην αντιμετώπιση 

του προβλήματος της προσβασιμότητας του πληθυσμού των 

αγροτικών περιοχών ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών. 

Συγκεκριμένα, για την φάση κατασκευής αξιολογούνται: Θετική 

γνωμοδότηση 

26% 

100 

- Η ανάπτυξη Δικτύου ικανού να προσφέρει ευρυζωνικές συνδέσεις 

υπερυψηλής ταχύτητας στους τελικούς χρήστες με ταχύτητες 

τουλάχιστον 100Mbps ή τουλάχιστον 100Mbps -αναβαθμίσιμες σε 

1 Gbps  

- Η κάλυψη του συνόλου σχεδόν του διαθέσιμου πληθυσμού (>98% 

των συνδέσεων) των περιοχών στόχου, με υπηρεσία τουλάχιστον 

100 Mbps και η κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους 

αυτού με υπηρεσία τουλάχιστον 100 Mbps αναβαθμίσιμη σε 1 

Gbps (Κλάση Α’) (μεσοσταθμικά άνω του 63% των συνδέσεων ) 

Αρνητική 

γνωμοδότηση 
0 

 

ΝΕΟ 
 



Υπομέτρο 7.3: Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-10) 

2. Συνεισφορά – 

συμβατότητα σε άλλα 

μέτρα και προγράμματα 

συγχρηματοδοτούμενα ή 

μη, συμπεριλαμβανομένης 

της μόχλευσης πόρων 

2.1 

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και 

συμπληρωματικότητας με άλλες 

πράξεις για την ευρυζωνικότητα, 

καθώς και με το Εθνικό Σχέδιο NGA, 

που είτε έχουν ολοκληρωθεί, είτε 

υλοποιούνται, είτε σχεδιάζονται να 

υλοποιηθούν στο πλαίσιο του 

ΕΠΑΝΕΚ, του ΠΑΑ, των ΠΕΠ ή άλλων 

προγραμμάτων, ώστε να 

εξασφαλίζεται πολλαπλασιαστικό 

αποτέλεσμα από την υλοποίησή της. 

Αναγνωρίσιμη 

συνέργεια / 

συμπληρωματικότητα 

21% 

100 

Μη αναγνωρίσιμη 

συνέργεια / 

συμπληρωματικότητα 

  

0 

 

ΝΕΟ 
 



Υπομέτρο 7.3: Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-10) 

2. Συνεισφορά – 

συμβατότητα σε άλλα 

μέτρα και προγράμματα 

συγχρηματοδοτούμενα ή 

μη, συμπεριλαμβανομένης 

της μόχλευσης πόρων 

2.2 

Αξιολογείται η ύπαρξη μόχλευσης 

επιπρόσθετων πόρων (ιδιωτικών ή 

κρατικών εκτός εθνικής συμμετοχής 

σε συγχρηματοδοτούμενα έργα) , 

συνεισφέροντας στην συνέργεια της 

πράξης με λοιπές παρεμβάσεις του 

Ιδιωτικού ή Δημοσίου Τομέα και στην 

μακροχρόνια λειτουργία των έργων 

Ευρυζωνικών Υποδομών 

Ύπαρξη μόχλευσης 

επιπρόσθετων 

πόρων 

14% 

100 

Μη ύπαρξη 

μόχλευσης 

επιπρόσθετων 

πόρων 

0 

 

ΝΕΟ 
 



Υπομέτρο 7.3: Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (% της 

μέγιστης βαθμολογίας) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

30 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  100 βαθμοί 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  30 βαθμοί 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  

30 (% της μέγιστης βαθμολογίας) 

 

 



Πρόταση τροποποίησης Κριτηρίων Επιλογής 



 
 

 

Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 


