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Μ02: Συμβουλευτικές υπηρεσίες 

 

Υπο-Μέτρο 2.1: Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα 

 

Αρχές σχετικά με τον καθορισμό των κριτηρίων επιλογής 

Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν μέσω διαδικασίας επιλογής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο, ανοιχτό σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με αντικειμενική διαδικασία, που θα αποκλείει 
υποψήφιους όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. 

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία (εν δυνάμει πάροχοι) αντιμετωπίζονται ισότιμα και χωρίς διακρίσεις, 
ενεργώντας με διαφάνεια και αναλογικό τρόπο. 

Στην προσφορά / αίτηση στήριξης, που θα υποβάλλεται από τον εν δυνάμει δικαιούχο θα 
αξιολογούνται: 

 Η μεθοδολογία προσέγγισης της ομάδας στόχου και τα χαρακτηριστικά της, στο επιλεγέν χωρικό 
επίπεδο κάλυψης συμβουλών (για παράδειγμα σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, δημοτικής 
ενότητας, κ.λπ.) 

 Περαιτέρω εξειδίκευση του προσωπικού, του εν δυνάμει παρόχου, σε πεδία σχετικά με τα επιλέξιμα 
είδη συμβουλών, πέραν των ελάχιστων, που προσδιορίζονται στα κριτήρια επιλεξιμότητας και 
αποδεικνύονται με ακαδημαϊκούς τίτλους ή εξειδικευμένη ή/και πολυετή εμπειρία. 

 Αποδοτική χρήση των πόρων και αποτελεσματική εφαρμογή των συμβουλευτικών υπηρεσιών.
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ΥΜ 2.1: Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα 

ΑΡΧΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

(%) 

ΜΟΡΙΟ-
ΔΟΤΗΣΗ 

(κλίμακα 0-
100) 

1. Η μεθοδολογία 
προσέγγισης της 

ομάδας στόχου και 
τα 

χαρακτηριστικά 
της, στο επιλεγέν 
χωρικό επίπεδο 

κάλυψης 
συμβουλών (για 
παράδειγμα σε 

επίπεδο 
περιφερειακής 

ενότητας, 
δημοτικής 

ενότητας, κ.λπ.) 

 
1.1 

Μέσα και τρόποι προσέγγισης της 
ομάδας στόχου, ώστε να 

ενημερωθεί για τη δυνατότητα 
παροχής συμβουλών1 

Χρήση εντύπων 

4% 

25 

Δημοσιεύσεις σε ΜΜΕ 25 

Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνίας 

25 

Ενημερωτικές συναντήσεις/ημερίδες2 25 

 
1.2 

Χωρική προσέγγιση (σε σχέση με τα 
χαρακτηριστικά του επιλεχθέντος 

χωρικού επιπέδου κάλυψης 
συμβουλών) 

Τουλάχιστον 50% της ομάδας στόχου 
σε ορεινή, μειονεκτική ή/και νησιωτική 

περιοχή3 
6% 

100 

Τουλάχιστον 10% και λιγότερο από 
50% της ομάδας στόχου σε ορεινή, 

μειονεκτική ή/και νησιωτική περιοχή 

50 
 

 
1.3 

Πληθυσμιακή προσέγγιση 
(σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των 
ωφελούμενων της ομάδας στόχου4)  

Νέοι & νεοεισερχόμενοι γεωργοί  ≥ 
50% της ομάδας στόχου 

12% 50 

                                                           
1
 Άθροιση μοριοδότησης: εφόσον ο εν δυνάμει πάροχος χρησιμοποίησε όλα τα περιγραφόμενα μέσα κατά την προετοιμασία της πρότασης υλοποίησης, λαμβάνει τη μέγιστη 

μοριοδότηση. 
2
 Προσμετρούνται και αυτές που πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου. 

3
 Ορεινή, μειονεκτική, νησιωτική με βάση την Οδηγία του Συμβουλίου 81/645/ΕΟΚ. και σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013. 

4
 Για τον υπολογισμό χρησιμοποιούνται στοιχεία ΟΣΔΕ και ΟΠΣΑΑ. 
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20% ≤ Νέοι & νεοεισερχόμενοι γεωργοί 
< 50% της ομάδας στόχου 

25 

Δικαιούχοι  Μέτρων/υπο-Μέτρων του 
ΠΑΑ 4.1, 6.3, 10, 11 ≥ 10% της ομάδας 

στόχου 
25 

Ωφελούμενοι με εκμετάλλευση που 
περιλαμβάνει κλάδους προτεραιότητας 
της Περιφέρειας ή προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ5 

≥ 50% της ομάδας στόχου 

25 

2. Περαιτέρω 
εξειδίκευση του 

προσωπικού, του 
εν δυνάμει 

παρόχου, σε πεδία 
σχετικά με τα 
επιλέξιμα είδη 

συμβουλών, πέραν 
των ελάχιστων, 

που 
προσδιορίζονται 

στα κριτήρια 
επιλεξιμότητας και 
αποδεικνύονται με 

ακαδημαϊκούς 
τίτλους ή 

2.1 

Περαιτέρω εκπαίδευση (σε 
σχετικά αντικείμενα με τα πεδία 

συμβουλών) του προσωπικού (ΓΣ) 
του εν δυνάμει παρόχου 

ΓΣ με διδακτορικό 
({Αριθμός ΓΣ με διδακτορικό6} Χ 

{μοριοδότηση 3} – Μέγιστο: 9 βαθμοί) 
15% 

60 

ΓΣ με μεταπτυχιακό 
({Αριθμός ΓΣ με μεταπτυχιακό7} Χ 

{μοριοδότηση 2} – Μέγιστο: 6 βαθμοί) 
40 

2.2 
Εξειδίκευση του προσωπικού (ΓΣ) 

του εν δυνάμει παρόχου 

Ένας τουλάχιστον ΓΣ κτηνίατρος 

9% 

34 
Ένας τουλάχιστον ΓΣ  συμμετέχει σε 

δράσεις του Μ16, σε έργα Horizon 
2020 για τη γεωργία ή άλλα 

ερευνητικά ή καινοτόμα προγράμματα 
δημόσιας χρηματοδότησης για τη 

γεωργία 

33 

Ένας τουλάχιστον ΓΣ συμμετέχει σε 
σχεδιασμό/δράσεις προώθησης 

πωλήσεων σε αγορές του εξωτερικού8 
33 

                                                           
5
 Προϊόντα ή πρώτη ύλη για προϊόντα π.χ. γάλα αιγοπρόβειο για φέτα. 

6
 ΓΣ που βαθμολογούνται για διδακτορικό δεν βαθμολογούνται για μεταπτυχιακό 

7
 Δεν λαμβάνονται υπόψη οι ενιαίοι και αδιάσπαστοι τίτλοι σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated masters) που αποτελούν προϋποθέσεις για την πιστοποίηση των ΓΣ 

8
 Σε αυτό και στο προηγούμενο υπο-κριτήριο η βαθμολογία δίνεται και στην περίπτωση που η εξειδίκευση αφορά τον ίδιο τον εν δυνάμει πάροχο ως οντότητα 
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εξειδικευμένη 
ή/και πολυετή 

εμπειρία. 

2.3 

Επιπλέον εμπειρία (σε σχετικά 
αντικείμενα με τα πεδία 

συμβουλών) του προσωπικού (ΓΣ) 
του εν δυνάμει παρόχου9 

ΓΣ με συμβουλευτική/μελετητική 
εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών 

({Αριθμός ΓΣ με εμπειρία τουλάχιστον 
3 ετών} Χ {μοριοδότηση 3} – Μέγιστο: 

15 βαθμοί) 18% 

83 

Ένας τουλάχιστον ΓΣ με εμπειρία 
τουλάχιστον 3 ετών στην εφαρμογή 
συστημάτων / προτύπων ποιότητας 

στο γεωργικό χώρο 

17 

3. Αποδοτική 
χρήση των πόρων 

και 
αποτελεσματική 

εφαρμογή των 
συμβουλευτικών 

υπηρεσιών. 

3.1 

Εφαρμογές τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνίας 
που θα χρησιμοποιηθούν για τη 

συμβουλευτική υπηρεσία και την 
επικοινωνία παρόχου-

ωφελούμενου και θα συμβάλουν 
στην αποτελεσματικότητα της 

συμβουλής10 

Αριθμός εφαρμογών  ≥ 2 

12% 

100 

Αριθμός εφαρμογών = 1 50 

3.2 
Δυνατότητα παροχής συνεχούς βοήθειας  και άμεσης επικοινωνίας 

(helpdesk) και κατάλληλη οργάνωση υποστήριξης των ΓΣ11 
6% 100 

3.3 
Εγγύτητα εν δυνάμει παρόχου 
προς τους συμβουλευόμενους 

Ο εν δυνάμει πάροχος διατηρεί 
εγκατάσταση 

(έδρα/υποκατάστημα/γραφείο) στις 
επιπλέον ΠΕ που θα δραστηριοποιηθεί 

({Αριθμός ΠΕ που διατηρεί επιπλέον 
εγκατάσταση} Χ {μοριοδότηση 9} – 

Μέγιστο: 18 βαθμοί)12 

18% 100 

                                                           
9
 Ο εν δυνάμει πάροχος μπορεί να αθροίζει σε παραπάνω από μια τιμές του σχετικού κριτηρίου με μέγιστη μοριοδότηση = 100. 

10
 Εφαρμογές ψηφιακής γεωργίας και γεωργίας ακριβείας για καταγραφή στοιχείων, ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ παρόχου-ωφελούμενου, αξιοποίηση δορυφορικών 

δεδομένων, αποτελεσματικότερη χρήση εξοπλισμού ωφελούμενου κ.ά. 
11

 Η κατάλληλη οργάνωση του εν δυνάμει παρόχου μπορεί να βοηθήσει υποστηρίζοντας επιστημονικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι ΓΣ που δραστηριοποιούνται στον 

αγρό, εξασφαλίζει τακτική ενημέρωση και - επιπλέον της υποχρεωτικής - εκπαίδευση, αξιοποιεί δεδομένα, διατηρεί διασύνδεση με ερευνητικούς φορείς και άλλους ΦΠΓΣ 

κ.ά. 
12

 Βαθμολογούνται εγκαταστάσεις με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για τον/την/τους/τις ΓΣ που εδρεύουν σε αυτό. 
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΒΑΡΥΤΗΤΑ Χ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 100 βαθμοί 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 43 βαθμοί 

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ Ο ΕΝ 
ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  

43  (% της μέγιστης βαθμολογίας) 

 

 


