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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 – Μέτρο 9  

Μέτρο 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών» 

Στόχος του Μέτρου είναι η συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις στο τομέα της γεωργίας που θα 
τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους 
δύναμη, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το ανά παραγωγό κόστος παραγωγής. 

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 25.000.000 εκ € και συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.». Το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί σε Νομικές Δεσμεύσεις 
που θα προκύψουν από την χορήγηση ενισχύσεων που θα προκληθούν από την εφαρμογή της παρούσας πρόσκλησης 
για το Μέτρο 9. 

Ποσά και ποσοστά στήριξης 

Η α’ δόση καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης με την υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαιούχο. 
Οι υπόλοιπες τέσσερεις (4) δόσεις καταβάλλονται μία κάθε έτος για τα επόμενα τέσσερα (4) έτη και με τη 
συμπλήρωση του ημερολογιακού έτους από την αναγνώριση της ομάδας / οργάνωσης από τον αρμόδιο φορέα με την 
υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαιούχο.  

Στην περίπτωση που η ομάδα παραγωγών / οργάνωση παραγωγών έχει αναγνωριστεί σε έτος προηγούμενο της 
αίτησης υποβολής στήριξης τότε μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης μπορεί να υποβάλει αίτηση πληρωμής για 
όσα έτη λειτουργίας έχουν συμπληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής αυτής.  

Ο υπολογισμός της αξίας παραγωγής για την α΄ δόση πληρωμής εφόσον η ομάδα παραγωγών ή η οργάνωση 
παραγωγών δεν έχει συμπληρώσει ένα ημερολογιακό έτος λειτουργίας από την αναγνώρισή της, πραγματοποιείται 
βάσει της μέσης ετήσιας αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής των μελών κατά τη διάρκεια τριών (3) ετών 
πριν από την αναγνώριση της ομάδας ή της οργάνωσης. 

 Στην περίπτωση που η ομάδα παραγωγών ή η οργάνωση παραγωγών έχει συμπληρώσει ένα ημερολογιακό έτος 
λειτουργίας από την αναγνώρισής της ο υπολογισμός της αξίας παραγωγής προκύπτει από τη μέση ετήσια αξία της 
διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής της ομάδας ή οργάνωσης παραγωγών. Η μέση ετήσια αξία προκύπτει από τα 
ανάλογα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια).  

Για τα επόμενα έτη η αξία παραγωγής περιλαμβάνεται ως εκτίμηση στο επιχειρηματικό σχέδιο και επαληθεύεται από 
τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια). Η βεβαίωση της αξίας εμπορευθείσας παραγωγής προκύπτει σε όλες τις άνω 
περιπώσεις από ορκωτό λογιστή εγγεγραμμένο στο μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ, για το προϊόν ή τα προϊόντα που έχει 
αναγνωριστεί η ομάδα / οργάνωση, για κάθε ημερολογιακό έτος από την αναγνώρισή τους.  

Το ποσό στήριξης καταβάλλεται ανά έτος ως ακολούθως:  

▪ 10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση (σύμφωνα με το 
δεύτερο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 27 του Καν.1305/2013)  

▪ 8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση  

▪ 6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση  

▪ 4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση  

▪ 2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 5ο έτος μετά την αναγνώριση 

Ο προϋπολογισμός ένταξης υπολογίζεται ως το άθροισμα των ετήσιων εκτιμώμενων ποσών πληρωμής, όπως 
προκύπτει από τον σχετικό πίνακα του επιχειρηματικού σχεδίου και δε δύναται να αυξηθεί.  

Η ετήσια στήριξη κάθε δικαιούχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 €. 

Δικαιούχοι 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν νέες ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες έχουν 

αναγνωριστεί επίσημα σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 397/18235/2017 ΥΑ (Β΄ 601), όπως ισχύει, μετά τη δημοσίευση του 

ν.4384/2016 και ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) όπως αυτές 

ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής (2003/361/ΕΚ) (Παράρτημα Ι) με σκοπό σύμφωνο με την παρ. 1 του άρθρου 27 

του Καν. 1305/2013.  

Ο ελάχιστος αριθμός μελών για τις ομάδες φυτικής παραγωγής είναι 10, για τις ομάδες ζωικής παραγωγής 5 και για 

τις οργανώσεις παραγωγών φυτικής και ζωικής παραγωγής όπως προβλέπεται από την υπ’ αριθμ. 397/18235/2017 

ΥΑ (ΦΕΚ 601/Β/2017), όπως ισχύει κάθε φορά.  

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι οι ακόλουθες:   

▪ Να έχει έδρα στην ελληνική επικράτεια  
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▪ Στην περίπτωση που η Ομάδα / Οργάνωση αποτελεί σαφώς οριζόμενο μέρος νομικού προσώπου του 

συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου να λειτουργεί με ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση, 

σύμφωνα με την απόφαση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του ν.4384/2016. 

Κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου 

Δεν είναι επιλέξιμοι ως υποψήφιοι για ένταξη στο Μέτρο 9 και δε δύναται να κριθούν δικαιούχοι στήριξης οι κάτωθι: 

▪ Υπό σύσταση ομάδες παραγωγών ή οργανώσεις παραγωγών που δεν έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με την υπ΄ 

αριθμ. 397/18235/2017 ΥΑ (Β΄ 601), όπως ισχύει. 

▪ Οργανώσεις παραγωγών που εφαρμόζουν επιχειρησιακό πρόγραμμα / πρόγραμμα εργασιών στο πλαίσιο του 

Καν.1308/2013 κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. 

▪ Ομάδες παραγωγών ή οργανώσεις παραγωγών που έχουν αναγνωριστεί πριν τη δημοσίευση του ν. 4384/2016. 

▪ Οργανώσεις παραγωγών, οι στόχοι των οποίων είναι ασυμβίβαστοι με τα άρθρα 152 και 159 του κανονισμού 

1308/2013.  

▪ Ομάδες παραγωγών ή οργανώσεις παραγωγών που προκύπτουν από συγχωνεύσεις ήδη υπαρχουσών ομάδων 

παραγωγών και οργανώσεων παραγωγών. 

▪ Όσοι δεν συγκεντρώνουν την ελάχιστη συνολική βαθμολογία όσον αφορά στα βαθμολογικά κριτήρια του Μέτρου 

9, όπως αυτά διαμορφώνονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014 – 2020.  

▪ Όσοι δηλώνουν με την υποβολή της αίτησης στήριξης ψευδή ή ανακριβή στοιχεία. 

▪ Όσοι δεν υποβάλουν εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση στήριξης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

εντός των απαιτούμενων χρονικών προθεσμιών σύμφωνα με την προκήρυξη του Μέτρου 9. 

▪ Ομάδες παραγωγών / οργανώσεις παραγωγών μέλη των οποίων συμμετείχαν στο παρελθόν σε άλλη ομάδα ή 

οργάνωση η οποία έλαβε στήριξη από το παρόν Μέτρο. 

Διάρκεια Πράξεων 

Για τις πράξεις που θα επιλεγούν στο πλαίσιο της παρούσας, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο 

και να έχει υποβληθεί, από τον αντίστοιχο δικαιούχο, τελική αίτηση πληρωμής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

Απόφαση Ένταξης, στην οποία περιλαμβάνεται και πάντως όχι αργότερα από την 31η Αυγούστου 2023. 

Περίοδος υποβολής αιτήσεων 

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 08/01/2018 έως 07/05/2018. 

Δικαιολογητικά 

Α. Αντίγραφο της αίτησης πληρωμής όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του 
δικαιούχου.  

Β. Το σύνολο των συνημμένων δικαιολογητικών και συγκεκριμένα:   

▪ Τυποποιημένη αίτηση συμπληρωμένη, όπως παράγεται και εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική της υποβολή στο 
ΠΣΚΕ. Η αίτηση υπογράφεται και σφραγίζεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της ομάδας παραγωγών / οργάνωσης 
παραγωγών ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης. 

▪ Τεχνική Έκθεση επιχειρηματικού σχεδίου που συμπληρώνεται σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα. 
Συντάσσεται από γεωπόνο ή τεχνολόγο γεωπονίας και υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο και από τον 
συντάκτη της. Η έκθεση αφορά στην κατάσταση επίτευξης των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου του έτους 
που αφορά η αίτηση πληρωμής. Στην έκθεση πρέπει να αναλύονται παράμετροι σχετικά με τις δράσεις και 
ενέργειες που έγιναν και να αποδεικνύεται η ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και η επίτευξη των 
σχετικών στόχων και δεσμεύσεων. Τα παραπάνω αναλύονται σε σχέση με την αρχική κατάσταση των μελών της 
ομάδας παραγωγών / οργάνωσης παραγωγών και με βάση το ισχύον (αρχικό ή τροποποιημένο) επιχειρηματικό 
σχέδιο.  

Ειδικότερα, στην τελική αίτηση πληρωμής και για την πιστοποίηση της Ολοκλήρωσης η Τεχνική Έκθεση αφορά 
στην ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται ανωτέρω και 
σχετίζονται με τις 16 ετήσιες εκθέσεις και επιπρόσθετα πρέπει υποχρεωτικά να περιέχονται στοιχεία σχετικά με 
την πορεία ολοκλήρωσης (όπως ενδεικτικά συμμόρφωση σε τυχόν συστάσεις ελέγχων, τροποποιήσεις 
επιχειρηματικού σχεδίου και ποσού στήριξης που ενδεχομένως έλαβαν χώρα) καθώς και όλα τα απαιτούμενα 
δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον καθορισμό δεικτών και την αξιολόγηση του Μέτρου 9 σύμφωνα με το 
πλαίσιο αξιολόγησης του ΠΑΑ 2014 – 2020.   
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▪ Για την πρώτη αίτηση πληρωμής:  

- Α) Βεβαίωση εμπορευθείσας αξίας παραγωγής υπογεγραμμένη από ορκωτό λογιστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο 
Ελεγκτών της ΕΛΤΕ για κάθε μέλος της ομάδας παραγωγών / οργάνωσης παραγωγών και για τα τρία (3) έτη πριν 
τη συμμετοχή τους στην ομάδα / οργάνωση (σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρώσει ένα ημερολογιακό έτος 
από την αναγνώριση) ή της ομάδας / οργάνωσης παραγωγών (σε περίπτωση που έχει συμπληρώσει 
τουλάχιστον ένα ημερολογιακό έτος λειτουργίας από την αναγνώρισή της),  

- Β) Αναλυτική κατάσταση ανά έτος για κάθε μέλος που θα αναφέρονται τα τιμολόγια υπογεγραμμένη από τον 
ορκωτό λογιστή και τον νόμιμο εκπρόσωπο της ομάδας/οργάνωσης παραγωγών  

- Γ) Αντίγραφα τιμολογίων, δελτίων αποστολής που αναφέρονται στην αναλυτική κατάσταση.  

Τα πρωτότυπα παραστατικά πώλησης (τιμολόγια, δελτία αποστολής, πιστωτικά τιμολόγια, ή ιδιωτικά συμφωνητικά, 
κ.λπ.) τηρούνται στο αρχείο της ομάδας παραγωγών / οργάνωσης παραγωγών και τα θέτουν στη διάθεση των 
αρμοδίων αρχών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις 
της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των εν λόγω δικαιολογητικών και παραστατικών.   

▪ Για κάθε επόμενη μετά την πρώτη αίτηση πληρωμής:  

- Α) Βεβαίωση εμπορευθείσας αξίας παραγωγής της ομάδας/οργάνωσης παραγωγών υπογεγραμμένη από 
ορκωτό λογιστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ελεγκτών της ΕΛΤΕ του ημερολογιακού έτους που αφορά η αίτηση 
πληρωμής,  

- Β) Αναλυτική κατάσταση ανά έτος που θα αναφέρονται τα τιμολόγια υπογεγραμμένη από τον ορκωτό λογιστή 
και τον νόμιμο εκπρόσωπο της ομάδας παραγωγών / οργάνωσης παραγωγών  

- Γ) Αντίγραφα τιμολογίων που αναφέρονται στην αναλυτική κατάσταση.  

Τα πρωτότυπα παραστατικά πώλησης (τιμολόγια, δελτία αποστολής, πιστωτικά τιμολόγια, ή ιδιωτικά συμφωνητικά, 
κ.λπ.) τηρούνται στο αρχείο της ομάδας παραγωγών / οργάνωσης παραγωγών και τα θέτουν στη διάθεση των 
αρμοδίων αρχών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις 
της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των εν λόγω δικαιολογητικών και παραστατικών.   

▪ Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου από το οποίο να 
προκύπτει σαφώς ο αριθμός ΙΒΑΝ. Το συγκεκριμένο παραστατικό προσκομίζεται μόνο εφόσον ο δικαιούχος 
αιτείται αλλαγή του τραπεζικού λογαριασμού.  

▪ Δικαιολογητικά (αντίγραφα ισολογισμών, έντυπα Ε3, το ηλεκτρονικό αρχείο των βεβαιώσεων αποδοχών και το 
αποδεικτικό υποβολής βάσει της ΠΟΛ 1025/2017 των 17 εργαζομένων, καθώς και συμπληρωμένο το υπόδειγμα 
δήλωσης ΜΜΕ του Παραρτήματος IV) που αποδεικνύουν ότι η Ομάδα Παραγωγών / Οργάνωση Παραγωγών 
ανήκει στην κατηγορία των ΜΜΕ (Σύσταση Επιτροπής 2003/361/ΕΚ). 

▪ Αντίγραφο της λογιστικής μερίδας (αναλυτική λογιστική καταχώρηση) που τηρεί ο δικαιούχος στην οποία θα 
εμφανίζονται η οικονομική ενίσχυση και τα αντίστοιχα παραστατικά δαπανών υπογεγραμμένα από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο της ομάδας παραγωγών / οργάνωσης παραγωγών. 

▪ Βεβαίωση από την αρμόδια ΔΑΟΚ ότι τηρούνται οι όροι αναγνώρισης. 

▪ Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου να δηλώνονται τα εξής σχετικά με τους δικαιούχους:  

- Δεν υπάρχει εκκρεμής διαδικασία περί ανάκτησης ή άλλης επιβολής κυρώσεων σχετικά με προηγούμενη 
καταβολή πληρωμής ή περί αθέτησης όρων της πράξης.  

- Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου έχουν τηρηθεί οι όροι επιλεξιμότητας. 

▪ Αντίγραφο του καθημερινού ημερολογίου, όπου θα αναγράφονται αναλυτικά οι εργασίες και η παροχή 
υπηρεσιών των εργαζόμενων στο δικαιούχο από όπου θα προκύπτουν οι ανθρωποημέρες απασχόλησης αυτών.  

▪ Δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει συμμόρφωση με τυχόν συστάσεις που έχουν απευθυνθεί στο δικαιούχο 
κατά την εκτέλεση του επιχειρηματικού του σχεδίου.  

▪ Δικαιολογητικά σχετικά με την επίτευξη των στόχων ανάλογα με το είδος και φύση αυτών για την απόδειξη 
επίτευξής τους.   

▪ Λοιπά επιπλέον έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν σε τροποποίηση της σύστασης του δικαιούχου (π.χ. 
αλλαγή μελών). 

▪ Ασφαλιστική ενημερότητα και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ για είσπραξη χρημάτων. Σε περίπτωση που 

υπάρχει όρος παρακράτησης οι ενημερότητες συνοδεύονται απαραιτήτως από τη δήλωση του δικαιούχου 

 

Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται τα κριτήρια επιλογής δικαιούχων. 

http://www.ependysis.eu/
mailto:info@ependysis.eu


7 
 

3.1.2 Κριτήρια επιλογής δικαιούχου 

                                   Τα κριτήρια επιλογής με τα οποία βαθμολογούνται οι αιτήσεις στήριξης είναι τα εξής:  

 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 
(κλίμακα 0-100) 

1. Εφαρμόζουν κάποιο από τα 
συστήματα ποιότητας που 

περιγράφονται στο υπομέτρο 
3.1 του ΠΑΑ

1
 

1.1 

Αξιολογείται η συμμετοχή 
των μελών σε παραγωγή 

βιολογικών ΠΟΠ/ΠΓΕ  ή σε 
ένα από τα υπόλοιπα 

συστήματα ποιότητας που 
περιγράφονται στο 

υπομέτρο 3.1 του ΠΑΑ 

Βαθμολογείται το ποσοστό των μελών που 
εφαρμόζει προϊόν βιολογικό ΠΟΠ ή 
βιολογικό ΠΓΕ (10%=10, …, 100%=100) 

15% 

0-100 

Βαθμολογείται το ποσοστό των μελών που 
εφαρμόζει κάποιο άλλο από τα συστήματα 
ποιότητας που περιγράφονται στο υπομέτρο 
3.1 του ΠΑΑ (10%=10, …, 100%=100) 

0-100 

2. Αποτελούνται εξολοκλήρου ή εν μέρει από μέλη γεωργούς νεαρής 
ηλικίας 

Βαθμολογείται το ποσοστό των μελών που 
είναι γεωργοί νεαρής ηλικίας (10%=10, …, 

100%=100) 
20% 0-100 

3. Αποτελούνται εξολοκλήρου ή εν μέρει από μέλη που συμμετέχουν
2
 

στο υπομέτρο 6.3 των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων του ΠΑΑ 

Βαθμολογείται το ποσοστό των μελών που 
συμμετέχουν στο υπομέτρο 6.3 των μικρών 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων του ΠΑΑ 
(10%=10, …, 100%=100) 

10% 0-100 

4. Αποτελούνται εξολοκλήρου ή εν μέρει από μέλη που συμμετέχουν
2
 σε 

γεωργο-περιβαλλοντικές δράσεις, στο πλαίσιο του ΠΑΑ και συστήνουν 
το σχετικό σχήμα και για την εφαρμογή των δράσεων αυτών 

Βαθμολογείται το ποσοστό των μελών που 
συμμετέχουν σε γεωργο-περιβαλλοντικές 

δράσεις, στο πλαίσιο του ΠΑΑ και συστήνουν 
το σχετικό σχήμα και για την εφαρμογή των 

δράσεων αυτών (10%=10, …, 100%=100) 

15% 0-100 

                                                           
1 Σε περίπτωση που βαθμολογηθεί ομάδα από το κριτήριο 1.1.1 δεν βαθμολογείται και από το 1.1.2. Στη βαθμολογία λαμβάνονται υπόψη και οι δικαιούχοι των ανειλημμένων 

υποχρεώσεων της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου. 
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5. Δραστηριοποιούνται στον 
κτηνοτροφικό τομέα 

5.1 

Αξιολογείται ο κύριος τομέας 
δραστηριότητας τους για τον 

οποίο αναγνωρίζεται η 
ομάδα / οργάνωση 

Κτηνοτροφικός τομέας 

20% 

100 

Φυτικής Παραγωγής  75 

6. Δραστηριοποιούνται σε 
ορεινές και νησιωτικές

3
 περιοχές 

6.1 

Αξιολογείται η χωρική 
δραστηριοποίηση των 
ομάδων παραγωγών / 

οργανώσεων παραγωγών
4
 

Νησιωτικές περιοχές 

20% 

100 

Ορεινές περιοχές 75 

Μειονεκτικές περιοχές 50 

Λοιπές 10 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (% της μέγιστης βαθμολογίας) 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

20 

 

 

 

2 
Ως μέλη που συμμετέχουν σε μέτρα/δράσεις του ΠΑΑ νοούνται και οι δικαιούχοι των ανειλημμένων υποχρεώσεων της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου. 

3 
Ως νησιωτικές περιοχές νοούνται όλα τα νησιά της χώρας εκτός της Κρήτης και της Εύβοιας. Οι ορεινές και μειονεκτικές περιοχές ορίζονται βάσει της οδηγίας (ΕΟΚ) 75/268, όπως 

ισχύουν. 
4
 Η έδρα της ομάδας/οργάνωσης να ανήκει σε περιοχή νησιωτική ή ορεινή ή μειονεκτική ή λοιπή περιοχή 
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