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ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΚΡΙΣΗΡΙΑ   6.1  (3η ΠΡΟΚΛΗΗ)

 ΤΠΟΜΔΣΡΟ  6.1: Δληζτύζεης γηα ηε ζύζηαζε επητείρεζες από λέοσς γεωργούς

ΑΡΥΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΛΤΗ ΣΙΜΩΝ - ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΒΑΡΤΣΗΣΑ (%)

ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ 

(κλίμακα 0-100)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Ποζοζηό ηες παραγωγηθής δσλακηθόηεηας (εθθραζκέλε ως αρτηθή 

ησπηθή απόδοζε) ποσ προέρτεηαη αζροηζηηθά  από ηοκείς ηες 

αηγοπροβαηοηροθίας,  βοοηροθίας , τοηροηροθίας , πηελοηροθίας, 

θοληθιοηροθίας  θαη ηες θαιιηέργεηας δωοηροθώλ  όηαλ είλαη 

ηοσιάτηζηολ ίζο ή σπερβαίλεη ηο 50% ζηο ζύλοιο ηες 

εθκεηάιιεσζες, κε    (ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 1]                                               

(50%=50...100%=100)

50-100

Ποζοζηό ηες παραγωγηθής δσλακηθόηεηας (εθθραζκέλε ως αρτηθή 

ησπηθή απόδοζε) ποσ προέρτεηαη αζροηζηηθά  από ηοκείς ηες 

Φσηηθής παραγωγής (π.τ. εζπερηδοεηδή, πσρελόθαρπα, 

ακπειοσργία, θεπεσηηθά, ειαηοθοκία αθρόδρσα θηι )  όηαλ είλαη 

ηοσιάτηζηολ ίζο ή σπερβαίλεη ηο 50% ζηο ζύλοιο ηες 

εθκεηάιιεσζες, κε    (ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 0,9]                                               

(50%=45...100%=90

45-90

Ποζοζηό ηες παραγωγηθής δσλακηθόηεηας (εθθραζκέλε ως αρτηθή 

ησπηθή απόδοζε) ποσ προέρτεηαη αζροηζηηθά  από ηοκείς ηες 

κειηζζοθοκίας θαη θαιιηέργεηας θσηώλ  αλζεθηηθώλ ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή, όηαλ είλαη ηοσιάτηζηολ ίζο ή σπερβαίλεη ηο 50% 

ζηο ζύλοιο ηες εθκεηάιιεσζες, κε                  (ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 0,8]                                               (50%=40...100%=80)

40-80

Σο επητεηρεκαηηθό ζτέδηο ζσκβάιεη θαηά θύρηο ιόγο ζηοσς ηοκείς 

ηες αηγοπροβαηοηροθίας , βοοηροθίας , τοηροηροθίας , 

πηελοηροθίας, θοληθιοηροθίας  θαη ηες θαιιηέργεηας δωοηροθώλ  

(εθθραζκέλε ως ηειηθή ησπηθή απόδοζε) ποσ είλαη ηοσιάτηζηολ ίζο 

ή σπερβαίλεη ηο 50% ζηο ζύλοιο ηες εθκεηάιιεσζες προέρτεηαη 

αζροηζηηθά από ασηούς ηοσς ηοκείς 

100

Σο επητεηρεκαηηθό ζτέδηο ζσκβάιεη θαηά θύρηο ιόγο ζηοσς ηοκείς 

ηες Φσηηθής παραγωγής από δελδρώδεης θαιιηέργεηες, 

ακπειοσργία, θεπεσηηθά, αλζοθοκία,θσηώρηα θαη όζπρηα   

(εθθραζκέλε ως ηειηθή ησπηθή απόδοζε) ποσ είλαη ηοσιάτηζηολ ίζο 

ή σπερβαίλεη ηο 50% ζηο ζύλοιο ηες εθκεηάιιεσζες θαη 

προέρτεηαη αζροηζηηθά από ασηούς ηοσς ηοκείς .

100

Σο επητεηρεκαηηθό ζτέδηο ζσκβάιεη θαηά θύρηο ιόγο ζηοσς ηοκείς 

ηες κειηζζοθοκίας  θαη  ηες θαιιηέργεηας θσηώλ  αλζεθηηθώλ ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή, (εθθραζκέλε ως ηειηθή ησπηθή απόδοζε) ποσ 

είλαη ηοσιάτηζηολ ίζο ή σπερβαίλεη ηο 50% ζηο ζύλοιο ηες 

εθκεηάιιεσζες θαη προέρτεηαη αζροηζηηθά από ασηούς ηοσς ηοκείς 

100

ΝΑΙ 100

ΌΥΙ 0

ΜΔΓΙΣΗ ΓΤΝΑΣΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ Υ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ)

ΔΛΑΥΙΣΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ Υ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ)

ΚΑΣΩΣΔΡΟ ΚΑΣΩΦΛΙ = % ΣΗ ΜΔΓΙΣΗ ΓΤΝΑΝΣΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100 45 45%

ΔΛΑΥΙΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΤ ΟΦΔΙΛΔΙ ΝΑ ΤΓΚΔΝΣΡΩΔΙ 0 ΔΝ ΓΤΝΑΜΔΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ (% της μέγιστης βαθμολογίας) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Φ ΜΟΡΙΟΓΟΤΗΣΗ

Αξιολογείηαι η ζςμβολή ηος απσικού πποζαναηολιζμού 

ηηρ γεωπγικήρ εκμεηάλλεςζηρ ζε ηομείρ 

πποηεπαιόηηηαρ ηηρ Σηπαηηγικήρ ηηρ Πεπιθέπειαρ 

Πελοποννήζος

5.4

5.ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

ΔΙΟΓΟΤ 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ 

12%

14%

3%

Σο επητεηρεκαηηθό ζτέδηο ζσκβάιεη θαηά θύρηο ιόγο ζηοσς ηοκείς 

ποηοηηθώλ προϊόληωλ βηοιογηθής παραγωγής, οιοθιερωκέλες 

δηατείρηζες, ΠΟΠ-ΠΓΔ (εθθραζκέλε ως ηειηθή ησπηθή απόδοζε) 

ποσ είλαη ηοσιάτηζηολ ίζο ή σπερβαίλεη ηο 50% ζηο ζύλοιο ηες 

εθκεηάιιεσζες θαη  προέρτεηαη αζροηζηηθά από ασηούς ηοσς ηοκείς 

Αξιολογείηαι η ζςμβολή ηος επισειπημαηικού ζσεδίος 

ζε ζηόσοςρ και ηομείρ πποηεπαιόηηηαρ ηων 

Σηπαηηγικών ηηρ  Πεπιθέπειαρ Πελοποννήζος

6. ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ 

ΥΔΓΙΟΤ  

(ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ 

ΚΑΣΑΣΑΗ)

6.3

1


