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ΘΕΜΑ:  «Διόρθωση σφάλματος» 

 

Στην αριθμ.3189/129898 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4739/Β/29-12-2017  

α)στη σελίδα    66722    στη …Α.     στήλη διορθώνεται στο άρθρο 25 παρ.2 όπου 

η λέξη "τελική" αντικαταστάθηκε από την λέξη "αρχική" στην πρόταση " Όταν 

κατά τη διάρκεια του διοικητικού ελέγχου της τελικής αίτησης πληρωμής δεν 

τηρούνται οι υποχρεώσεις δημοσιότητας ο μεν διοικητικός έλεγχος της αίτησης 

ολοκληρώνεται κανονικά η δε αναλογούσα ενίσχυση δεν καταβάλλεται μέχρι την 

οριστική συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις δημοσιότητας: 

 

Από το εσφαλμένο : «τελική » 

Στο ορθό : « αρχική » 

β) στη σελίδα    66722    στη …Α.     στήλη  διορθώνεται στο άρθρο 25 παρ.2  

διαγράφεται  η τελευταία πρόταση της ίδιας παραγράφου που αναφέρει "Συγχρόνως 

επιβάλλεται η κύρωση της προηγούμενης παραγράφου". 

 

 

 

Διαγράφεται:  

mailto:me22u119@minagric.gr
ΑΔΑ: 62Μ34653ΠΓ-1ΣΙ



Το εσφαλμένο :«Συγχρόνως επιβάλλεται η κύρωση της προηγούμενης 

παραγράφου» 

Στο ορθό : « » 

γ)οι  σελίδες    66726 -66727    και οι  δύο σελίδες . διορθώνονται με  το 

παράρτημα 3:                                                                    

Από το εσφαλμένο :  

«                                                

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

Κριτήρια επιλογής 

 (Το παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ΥΑ του Υ/Μ 5.1 του ΠΑΑ). 

 

 

 

 

 

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  

ΝΑΙ  14%  100 

ΑΡΧΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Α/Α  ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  

ΒΑΡΥΤΗΤΑ  
(%)  

ΜΟΡΙΟΔΟ
ΤΗΣΗ 

(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 

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.) 

1.501 €/στρέμμα και 
άνω  

16%  100  

Μεταξύ 1.001-1.500 
€/στρέμμα 

80 

Μεταξύ 501-1.000 
€/στρέμμα 

60 

500 €/ στρέμμα και 
κάτω 

40 
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Στο ορθό : «  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

Κριτήρια επιλογής 

(Το παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ΥΑ του Υ/Μ 5.1 του ΠΑΑ). 

   ΟΧΙ  0 

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%  100 

ΟΧΙ 0 

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 12.000€  14%  100 

Από 12.001€ έως 
25.000€ 

70 

> από 25.001€ 0 

6. Αγρότες των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ΝΑΙ 
 

15% 100 
 

ΟΧΙ 0 

7. Καλλιέργειες με τον χαρακτηρισμό ΠΟΠ (Προστατευόμενη 

Ονομασία Προέλευσης) ή {ΓΕ (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 40 βαθμοί 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

(40% της μέγιστης βαθμολογίας) 

 

* Τα κριτήρια 3 και 5 αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα. Για τα νομικά πρόσωπα τα μόρια στο κριτήριο 3 υπολογίζονται στο 
maximum  
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ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Α/Α  ΚΡΙΤΗΡΙΟ  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ  

ΒΑΡΥΤΗΤΑ  
(%)  

ΜΟΡΙΟΔΟ
ΤΗΣΗ 

(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 

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.) 

1.501 €/στρέμμα και 
άνω  

16%  100  

Μεταξύ 1.001-1.500 
€/στρέμμα 

80 

Μεταξύ 501-1.000 
€/στρέμμα 

60 

500 €/ στρέμμα και 
κάτω 

40 

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  

ΝΑΙ  14%  100 

ΟΧΙ 0 

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%  100 

ΟΧΙ 0 

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 12.000€  14%  100 

Από 12.001€ έως 
25.000€ 

70 

> από 25.001€ 0 

6. Αγρότες των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ΝΑΙ 
 

15% 100 
 

ΟΧΙ 0 

7. Καλλιέργειες με τον χαρακτηρισμό ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία 

Προέλευσης) ή {ΓΕ (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 40 βαθμοί 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

(40% της μέγιστης βαθμολογίας) 

 

* Τα κριτήρια 3 και 5 αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα. Για τα νομικά πρόσωπα τα μόρια στο κριτήριο 3 υπολογίζονται στο 
maximum εφόσον το 51% των μετοχών του νομικού προσώπου ανήκει σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Σημειώνεται ότι το 

κριτήριο 4 αφορά μόνο τις ομάδες παραγωγών ενώ τα κριτήρια 3 και 5 αφορούν μόνο τα φυσικά / νομικά πρόσωπα. 
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 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

     

        ΜΠΕΣΗΣ  ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
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