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ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ       
Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής & Κτηνιατρικής 
Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων 
& Συστημάτων Εκτροφής Ζώων 
Τμήμα Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων  
& Διατήρησης – Διάδοσης Σπάνιων Φυλών 
Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 46 - Τ.Κ.:10438-Αθήνα 
Πληροφορίες: Ε. Δαρζέντα 
Τηλέφωνο: 210-527-1634 
Fax: 210-5247319 
       
ΘΕΜΑ: Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην 

κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-2020. 

 
Ο  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Το ν.δ. 131/1974 «περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, 

δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (Α΄ 320), που τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 
1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 περί παροχής 
οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν 
παραγωγήν και άλλες διατάξεις» ( Α΄ 199) και τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2512/1997 
«Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων στρατιωτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138). 

2. Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄). 

3. Το Ν. 2065/92, άρθρο 39 παράγραφος 10 (ΦΕΚ 113/Α΄/92) που αφορά την έγκριση 
οικονομικών ενισχύσεων από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας. 

4. Το Νόμο 3508/2006 (ΦΕΚ 249 Α΄), Άρθρο 3 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

5. To Π.δ. 73 (ΦΕΚ 116/23-9-2015, Α΄) σχετικά με τον διορισμό Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».  

6. Tην αρ. Υ 26/06-10-2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη» (Β΄ 2144). 

7. Το Π.δ. 70 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ….» (ΦΕΚ 114/22-9-2015, Α΄) 

8. Τις αποφάσεις Υ1 και Υ2 (ΦΕΚ 2076/22-9-2015, τ. Β΄) σχετικά με τον καθορισμό σειράς τάξης 
των Υπουργείων και τη σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 

9. Το Ν. 4314/14 (ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-2014) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ιδίως το άρθρο 69. 

10. Τον Καν. (Ε.Ε.) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
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Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο,  το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την 
κατάργηση του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. 

11. Τον Καν. (Ε.Ε.) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 347) για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και  την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου. 

12. Τον Καν. (Ε.Ε.) 1306/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 347) σχετικά με 
τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και 
την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, 
(ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου. 

13. Τον κατ΄ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για 
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη 
δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του 
ευρώ, όπως τροποποιημένος ισχύει. 

14. Τον κατ΄ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για 
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων  

15. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη 
θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 

16.  Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη 
θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και 
ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση. 

17. Τον Καν. (ΕΚ) 1857/2006 της Επιτροπής «σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της 
συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και για την τροποποίηση 
του Καν. (ΕΚ) αριθ. 70/2001» και ειδικότερα τις παραγράφους 1α και 1β του άρθρου 16 όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

18. Τον Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 4 και 5 και τα 
παραρτήματα ΙΙΙ και IV, όπως τροποποιημένος ισχύει. 

19. Τον Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2014 για τη 
θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους 
οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τους κανόνες 
σχετικά με τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια. 

20. Τον κατ΄ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για 
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους 
απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις 
άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση. 

21. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2015) 9170/11-12-2015 για την έγκριση του 
προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού 2014-
2020», όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. 

22. Την υπ’ αριθ. 201066/213/02-3-82 απόφαση Υπουργού Γεωργίας περί του Κανονισμού ελέγχου 
αποδόσεων των ζώων. 
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23. Την υπ’ αριθ. 331492/29-5-86 απόφαση Υπουργού Γεωργίας περί του Κανονισμού 
Γενεαλογικών Βιβλίων Αγροτικών Ζώων. 

24. Την υπ΄ 1065/19-4-2016 αριθ. απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για τη ¨Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος 
«Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»¨ (ΦΕΚ Β΄ 1273/2016) 

25. Την υπ΄ αριθ. 1063 / 19-4-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014−2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και 
Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως 
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» (ΦΕΚ Β΄ 1295/2016) 

26. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη. 
27. Την με αριθ. 1329/30-5-2016 σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ 
28. Την από 6-6-2016 εισήγηση της Δ/νσης Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και 

Συστημάτων Εκτροφής 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
Άρθρο 1 

Σκοπός της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι για την Κτηνοτροφία» 
Η διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας αποτελεί το πλέον σημαντικό εργαλείο για την 

γενετική παραλλακτικότητα, που είναι βασική προϋπόθεση για την επιβίωση των ειδών, 
συνεισφέροντας αποφασιστικά στην αειφόρο ανάπτυξη.  

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την αναβάθμιση της παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης των 
κτηνοτρόφων σε όλες τις αγροτικές περιοχές της Χώρας, για τη διατήρηση και αξιοποίηση των 
εγχώριων φυλών αγροτικών ζώων, ώστε να διασφαλιστεί αφενός η βιώσιμη διαχείριση αυτών των 
πόρων και αφετέρου να ενισχύσει τη βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών μονάδων, σε ένα σύγχρονο 
αναπτυξιακό μοντέλο πράσινης ανάπτυξης. 

 
Άρθρο 2 
Ορισμοί 

Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 
1. Αναγνωρισμένος φορέας αναπαραγωγής 

Ο αναγνωρισμένος φορέας καθαρής φυλής είναι νομικό πρόσωπο που έχει αναγνωριστεί ως 
φορέας κατάρτισης και τήρησης γενεαλογικού βιβλίου μιας φυλής αγροτικών ζώων, σύμφωνα 
με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, όπως ισχύει κάθε φορά. 

2. Ο Έλεγχος αποδόσεων και η γενεολογία των αγροτικών ζώων ως έννοιες και διαδικασία 
ορίζεται στις ακόλουθες εθνικές διατάξεις:  
α. Η αρ. 340194/92 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Αναγνώριση φορέων που καταρτίζουν 

ή/και τηρούν γενεαλογικά βιβλία αιγοπροβάτων αναπαραγωγής καθαρής φυλής, 
καταρτίζουν ή/και εφαρμόζουν προγράμματα γενετικής βελτίωσης αιγοπροβάτων, 
διάσωσης και διατήρησης σπάνιων φυλών» σε συμμόρφωση με την 90/254/ΕΟΚ απόφαση 
της επιτροπής (ΦΕΚ 339/26.5.1992 τεύχος δεύτερο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   

β. Η αρ. 314710/93 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Αναγνώριση φορέων που καταρτίζουν 
ή τηρούν γενεαλογικά βιβλία για τα ιπποειδή» (ΦΕΚ 19/22.1.1993). 

γ. Η αρ. 303082/97 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Αναγνώριση φορέων που καταρτίζουν 
γενεαλογικά βιβλία βοοειδών αναπαραγωγής καθαρής φυλής και εφαρμόζουν προγράμματα 
γενετικής βελτίωσης ή διάσωσης – διατήρησης σπάνιων φυλών αυτών» σε συμμόρφωση με 
την 84/247/ΕΟΚ απόφαση της Επιτροπής (ΦΕΚ 241/28.3.1997 τεύχος δεύτερο). 

δ. Η αρ. 350183/1992 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Αναγνώριση φορέων που 
καταρτίζουν ή τηρούν γενεαλογικά βιβλία ή μητρώα των αναπαραγωγών χοιροειδών και 
εφαρμόζουν προγράμματα γενετικής βελτίωσης, διάσωσης και διατήρησης σπάνιων φυλών 
αυτών» σε συμμόρφωση με τις 89/501/ΕΟΚ και 89/504/ΕΟΚ αποφάσεις της Επιτροπής 
(ΦΕΚ 485/Β΄/28073.1992). 

 
Άρθρο 3 

Αρμόδιοι Φορείς για τη διαχείριση και εφαρμογή της Δράσης 10.2.1 
1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 η οποία είναι αρμόδια για τη συνολική 

διαχείριση και εφαρμογή του ΠΑΑ για την περίοδο 2014-2020 
2. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και την παρακολούθηση της 

πιστής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του θεσμικού πλαισίου. 
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3. Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για την εφαρμογή, την εποπτεία και συνολική αξιολόγηση της 
Δράσης ορίζεται η Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής 
Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

4. Τα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων (Κ.Γ.Β.Ζ.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων τα οποία είναι αρμόδια για: 
α. Τον έλεγχο, την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των ενεργειών  της 
Δράσης, κατά την έννοια του άρθρου 5 της παρούσας, από τους φορείς που είναι ενταγμένοι 
στην περιοχή αρμοδιότητας τους.  
β. Την αξιολόγηση των ενεργειών της Δράσης και τον έλεγχο των υποχρεώσεων των 
δικαιούχων στην περιοχή αρμοδιότητας τους. 
γ. τους διοικητικούς ελέγχους των αιτήσεων στήριξης και των αιτήσεων πληρωμής των 
δικαιούχων (Φακέλων υποψηφιότητας). 
δ. την επίβλεψη υλοποίησης του προγράμματος. 
ε. την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης της Δράσης σύμφωνα με την 
κείμενη Εθνική και  Κοινοτική νομοθεσία και τις υποδείξεις της Αρχής Διαχείρισης και της 
Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων και 
προβαίνουν στην: 
 Τεχνική στήριξη των δικαιούχων για την υλοποίηση της Δράσης. 
 Συμπλήρωση και αποστολή των απαραίτητων εγγράφων παρακολούθησης του 

οικονομικού και φυσικού αντικειμένου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων. 

 Πιστοποίηση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της υλοποιούμενης της Δράσης. 
 Διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της 

υλοποιούμενης της Δράσης 
 Υποβολή ετήσιας έκθεσης για την πορεία υλοποίησης της Δράσης. 

Για την επαλήθευση των παραπάνω διαδικασιών τα ΚΓΒΖ προβαίνουν σε επιτόπιες επισκέψεις 
στις έδρες των δικαιούχων και στους συμμετέχοντες κτηνοτρόφους.  

5. Ως Οργανισμός πληρωμών είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ: Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 

 
Άρθρο 4 

Πεδίο Εφαρμογής 
1. Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής είναι όλη η Χώρα. 
2. Τομείς παρέμβασης: τοπικές – εγχώριες και προσαρμοσμένες φυλές ζώων, όπως εμφανίζονται 

στον ακόλουθο πίνακα: 
ΕΙΔΟΣ ΦΥΛΗ 

ΒΟΟΕΙΔΗ 
Βραχυκερατική, Κατερίνης, Συκιάς, Εγχώριος Βούβαλος, Ασπρόμαυρη*, 

Ασπροκόκκινη*, Ελληνική Κόκκινη, Ελληνική Ξανθόχρωμη  

ΠΡΟΒΑΤΑ 

Καραγκούνικη, Μυτιλήνης (Λέσβου), Σφακίων, Καρύστου, Φριζάρτα 

(Άρτας), Ορεινό Ηπείρου, Σερρών, Χίου, Κεφαλληνίας, Καλαρρύτικη, 

Πηλίου, Γλώσσας Σκοπέλου, Θράκης, Σκύρου,  Κατσικά Ιωαννίνων, 

Σαρακατσάνικη, Άργους, Κύμης, Ζακύνθου, Φλώρινας - Πελαγονίας, 

Αγρινίου  

ΑΙΓΕΣ Σκοπέλου 

ΙΠΠΟΙ Σκύρου, Πηνείας, Μεσσαρά Κρήτης, Θεσσαλίας, Πίνδου 

ΧΟΙΡΟΙ Εγχώριος  χοίρος  
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*η ασπρόμαυρη και ασπροκόκκινη φυλή αγελάδων είναι προσαρμοσμένες ελληνικές φυλές που προέρχονται από φυλές αγελάδων Holstein. 
 

Άρθρο 5 
Επιλέξιμες Ενέργειες και ποσοστά στήριξης. 

 
Ορίζονται ως επιλέξιμες ενέργειες της Δράσης 10.2.1 τα ακόλουθα: 
1. Η συλλογή - τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση-διατήρηση γενεαλογικών 

βιβλίων και μητρώων, με ποσοστό στήριξης 100%. 
2. Ο ατομικός έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης των ζώων, με ποσοστό στήριξης 

70%, εξαιρουμένων των δαπανών που αφορούν ελέγχους που διενεργεί ο ιδιοκτήτης. 
3. Η ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου για την κάθε 

περιοχή ζωικού γενετικού υλικού, με ποσοστό στήριξης 100%. Η ενημέρωση θα έχει τη μορφή 
θεωρητικής και πρακτικής ενημέρωσης των έμμεσα ωφελούμενων κτηνοτρόφων από την 
υλοποίηση της Δράσης του δικαιούχου και θα αφορά: 
- Στη διάδοση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού γενετικού υλικού 
- Στη σωστή διαχείριση των ποιμνίων και αγελών 
- Σε οργανωτικά θέματα για την εφαρμογή της Δράσης  
Τα σεμινάρια και οι ημερίδες θα πραγματοποιούνται μέχρι τρεις φορές ανά έτος και ανά 
δικαιούχο και μπορούν να λάβουν μέρος και στα πλαίσια Ζωοτεχνικών εκθέσεων. 

4. Ο γονοτυπικός έλεγχος των ζώων, με ποσοστό στήριξης 100%, ο οποίος γίνεται προκειμένου να 
εντοπισθούν τα γονίδια που θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση και αξιοποίηση της φυλής και να 
αποκλείονται από την αναπαραγωγή ώστε να μειωθεί η συχνότητα τους στον εκτρεφόμενο 
πληθυσμό. 

Ο γονοτυπικός έλεγχος των ζώων της, παραγράφου 4 του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, θα 
γίνεται με συγκεκριμένο ποσοστό γονοτύπισης ανά έτος εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη τον 
πληθυσμό των ζώων, τη διάρκεια υλοποίησης της Δράσης και τα ιδιαίτερα αναπαραγωγικά και 
γενετικά χαρακτηριστικά της φυλής. 
 

Άρθρο 6  
Δικαιούχοι των Ενεργειών Στήριξης - Όροι επιλεξιμότητας 

 
Δικαιούχοι των ενεργειών στήριξης είναι: 

Αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
καθώς και Ομάδες Παραγωγών, και Συνεταιρισμοί και λοιπά συλλογικά νομικά πρόσωπα που 
διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και τα μέλη 
τους.  

Επιπλέον ισχύουν τα παρακάτω: 
1. Η δράση εφαρμόζεται στις φυλές αγροτικών ζώων του Πίνακα του άρθρου 4 της παρούσας. 
2. Η υλοποίηση της Δράσης , για την  οποία ενισχύεται ο δικαιούχος, δεν πρέπει να χρηματοδοτείται 

και από άλλη εθνική ή κοινοτική πηγή. 
 

 
Άρθρο 7 

Καθορισμός επιλέξιμων δαπανών  
 

1. Στο πλαίσιο της ενέργειας στήριξης της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της παρούσας 
απόφασης, ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται: 

 
Α. Οι δαπάνες του κατάλληλου προσωπικού σύμφωνα με τον Πίνακα 1.  
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Πίνακας 1. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
Μόνιμο προσωπικό του δικαιούχου 
της παρ. 1, του άρθρου 5 της παρούσας 
που απασχολείται για τις ανάγκες 
υλοποίησης της Δράσης  

Γεωτεχνικοί 
 

Οδοιπορικά 
 

 
Μη μόνιμο προσωπικό που 
απασχολείται αποκλειστικά για την 
υλοποίηση της Δράσης από τον 
δικαιούχο στα πλαίσια της ισχύουσας 
εργατικής νομοθεσίας 

Γεωπόνοι Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπόνος με 
πενταετή εμπειρία στη Ζωική Παραγωγή 

Μισθοδοσία και 
οδοιπορικά 

Τεχνολόγοι Ζωικής Παραγωγής 

Τεχνικό προσωπικό για την συλλογή και τήρηση 
στοιχείων γενεαλογίας των ζώων (ελεγκτές 
γενεαλογίας) και αιμοληψίες και σπερματεγχύσεις. 
Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί Η/Υ μόνον για 
Αναγνωρισμένους φορείς αναπαραγωγής καθαρών 
φυλών 

Μισθοδοσία Χειριστές Η/Υ 

Διοικητικοί-Οικονομικοί  

 
Β. Δαπάνες εφοδίων, υλικών, οργάνων και διαδικασιών υλοποίησης σύμφωνα με τον Πίνακα 2 

 
Πίνακας 2. 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΟΔΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Α/
Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

1 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός Η/Υ, εξοπλισμός δικτύου, εκτυπωτής, ηλεκτρονικά καταγραφικά χειρός (hand 
terminals) και λογισμικά περιβάλλοντος εργασίας αυτών, για Η/Υ, εξωτερικός 
σκληρός δίσκος 

2 Υλικά εκτύπωσης Εκτυπωτικό χαρτί, μελάνι-toner εκτυπωτών 
3 Λογισμικά προγράμματα 

για την καταχώρηση, 
επεξεργασία στοιχείων 
και τήρηση γενεαλογικών 
βιβλίων 

Δαπάνες προμήθειας και αναβάθμισης λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ για την 
τήρηση γενεαλογικών βιβλίων και έκδοση γενεαλογικών πιστοποιητικών. Σε 
περίπτωση που σε μια φυλή ζωικού πληθυσμού υπάρχει αναγνωρισμένος φορέας 
αναπαραγωγής η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη μόνον για τον φορέα αυτόν, ο 
οποίος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει και να προσφέρει τεχνική στήριξη 
για τα σχετικά λογισμικά προγράμματα: 
α) στους υπόλοιπους δικαιούχους, που δραστηριοποιούνται στη φυλή ζωικού 
πληθυσμού για την οποία είναι αναγνωρισμένος  
β) στα αρμόδια Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, στο τμήμα γενετικής 
βελτίωσης αγροτικών ζώων & διατήρησης – διάδοσης σπάνιων φυλών.  

4 Όργανα 
σωματομετρήσεων 

Ράβδοι σωματομέτρησης, ζυγοί μέτρησης σωματικού βάρους μόσχων, 
αιγοπροβάτων και ιπποειδών, χοίρων. 

5 Δαπάνες ανάλυσης DNA Δαπάνες ανάλυσης για τον έλεγχο πατρότητας των ιπποειδών και τον 
δειγματοληπτικό έλεγχο για την επαλήθευση στοιχείων γενεαλογίας σε 
αιγοπρόβατα και βοοειδή. 

6 Δαπάνες εφοδίων Αγορά ενωτίων για τη σήμανση νεογέννητων αμνοεριφίων και αγορά εργαλείων 
δερματοστιξίας και εφαρμογής ενωτίων. Ηλεκτρονικά μέσα σήμανσης (ενώτια – 
στομαχικοί βόλοι) για όσα ζώα έχουν γονοτυπηθεί. Ποδιές ανιχνευτών κριών και 
τράγων, σφουγγαράκια συγχρονισμού οίστρου. 
Για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της γενεολογίας μέσω συντονισμού της 
αναπαραγωγής και της ταυτοποίησης των ζώων.  

7 Δαπάνες ηλεκτρονικής 
ανίχνευσης 

Προμήθεια μηχανημάτων για την ταυτοποίηση ανίχνευσης – ανάγνωσης 
ηλεκτρονικών μέσων σήμανσης. 
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2. Στο πλαίσιο της ενέργειας στήριξης της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της παρούσας 
απόφασης, ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται: 

A. Οι δαπάνες του κατάλληλου προσωπικού σύμφωνα με τον Πίνακα 3.  
 
Πίνακας 3 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
Μη μόνιμο προσωπικό που 
απασχολείται αποκλειστικά για την 
υλοποίηση της Δράσης από τον 
δικαιούχο στα πλαίσια της 
ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας 

Γεωπόνοι Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπόνος με 
πενταετή εμπειρία στη Ζωική Παραγωγή 

Μισθοδοσία και 
οδοιπορικά 

Τεχνολόγοι Ζωικής Παραγωγής 

Τεχνικό προσωπικό για τον έλεγχο της 
ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης των ζώων 
(ελεγκτές αποδόσεων). 
Χειριστές Η/Υ Μισθοδοσία 

 
Β.  Δαπάνες εφοδίων, υλικών, οργάνων και διαδικασιών υλοποίησης. 

 
α) Ογκομετρητές γάλακτος 
β) Δαπάνες ανάλυσης δειγμάτων γάλακτος ή / και κρέατος  
Η εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων γάλακτος ή / και κρέατος γίνεται από κρατικά ή 
οποιοδήποτε διαπιστευμένα Ιδιωτικά εργαστήρια που μπορούν να πραγματοποιήσουν τις 
αναλύσεις αυτές (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Πανεπιστήμια, Ιδιωτικά Εργαστήρια κλπ), κατόπιν ειδικής 
συμβάσεως μεταξύ του δικαιούχου και του εργαστηρίου. Οι όροι, διαδικασίες και υποχρεώσεις για 
την εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων γάλακτος ή / και κρέατος και περιγράφονται αναλυτικά 
στην εν λόγω ειδική σύμβαση η οποία μετά την υπογραφή της από τους συμβαλλόμενους,  
ελέγχεται και εγκρίνεται, από τη Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων 
Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σχετική εισήγηση 
του αρμόδιου ΚΓΒΖ λαμβάνοντας υπόψη τον βελτιωτικό στόχο.  
Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος δύναται να προβεί στην αγορά εξοπλισμού που αφορά τη 
συλλογή, διατήρηση δειγμάτων μέχρι την αποστολή τους για ανάλυση: 

- Ψυγείου για την αποθήκευση και διατήρηση των δειγμάτων γάλακτος και κρέατος  
- Πλυντηρίου πλύσης φιαλιδίων δειγματοληψίας γάλακτος 
- Αντιδραστήρια για ποιοτική ανάλυση του κρέατος ή / και του γάλακτος  
- Υλικά συσκευασίας δειγμάτων κρέατος 
- Στην προμήθεια φιαλιδίων δειγματοληψίας γάλακτος, καθώς και ισοθερμικών κιβωτίων 

διατήρησης και μεταφοράς δειγμάτων γάλακτος ή / και κρέατος για την αποστολή ή και 
μεταφορά των δειγμάτων καθώς και στην ανάληψη όλων των δαπανών αποστολής ή/και 
μεταφοράς δειγμάτων γάλακτος ή / και κρέατος (ταχυδρομικά τέλη, κόστος μεταφορικών 
εταιρειών). 

 
3. Στο πλαίσιο της ενέργειας στήριξης της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της παρούσας 

απόφασης, ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι αναφερόμενες στον πίνακα 4: 
 
Πίνακας 4 
Α/Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
1 Έξοδα πρόσκλησης που έχουν ως ακολούθως:  

 δαπάνες εκτύπωσης προσκλήσεων, 
 δαπάνες αποστολής προσκλήσεων 
 δαπάνες δημοσίευσης πρόσκλησης 

2 Ενοικίαση αίθουσας και οπτικοακουστικών μέσων 
3 Δαπάνες για την έκδοση-εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών, ενημερωτικού ηλεκτρονικού 
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και έντυπου υλικού, δαπάνες για τη διανομή - αποστολή του εν λόγω υλικού καθώς και δαπάνες 
κατασκευής ιστοσελίδας για την προβολή και προώθηση της φυλής. 

4 Τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος για την τεχνική και επιστημονική στήριξη με την παροχή 
εξειδικευμένης τεχνογνωσίας περί της διαχείρισης ζωικών γενετικών πόρων σε επίπεδο 
εκμετάλλευσης. Ο τεχνικός σύμβουλος θα διαθέτει εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης γενετικών 
ζωικών πόρων και θα παρέχει συνεχή τεχνική στήριξη δίνοντας οδηγίες εφαρμογής και συντάσσοντας 
τακτικές εκθέσεις προόδου, συμπερασμάτων και οδηγιών. Επίσης όπου απαιτείται θα παρέχει τεχνική 
στήριξη και στους ωφελούμενους κτηνοτρόφους σε θέματα διαχείρισης των ζώων τους σε σχέση με 
τη Δράση . Επιπλέον, θα στηρίζει το Δικαιούχο σε θέματα ενημέρωσης, προώθησης και διάδοσης του 
κατάλληλου (σε επίπεδο περιοχής και εκμετάλλευσης) ζωικού γενετικού υλικού. 

5 Κόστος συμμετοχής σε ζωοτεχνικές εκθέσεις που περιλαμβανομένου τη μεταφορά των ζώων, τη 
διατροφή τους, την ενοικίαση και διαμόρφωση του χώρου και τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης 
των συνοδών ατόμων και των ατόμων για την τήρηση ενημερωτικού περιπτέρου  

 
  
4. Στο πλαίσιο της ενέργειας στήριξης της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της παρούσας 

απόφασης, ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται: 
 
Οι δαπάνες για το κόστος προμήθειας υλικών δειγματοληψίας, διενέργειας δειγματοληψίας, 
μεταφοράς και ανάλυσης δειγμάτων όπως αναλύονται στον παρακάτω Πίνακας 5. 
 
Πίνακας 5 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΟΔΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ 
1 Όργανα  Ισοθερμικά κιβώτια διατήρησης και μεταφοράς 

Προμήθεια φορητού ψυγείου 
2 Υλικά δειγματοληψίας,  Φιαλίδια δειγματοληψίας και εν γένει υλικά δειγματοληψίας   
3 Κόστος διενέργειας δειγματοληψίας Αμοιβή διενεργούντα δειγματοληψία 
4 Κόστος αναλύσεων Κόστος εργαστηριακών αναλύσεων, κόστος αποστολής δειγμάτων 
 

Άρθρο 8 
Καθορισμός κριτηρίων για την υλοποίηση των επιλέξιμων Δαπανών 

 
Για την πραγματοποίηση των δαπανών, του άρθρου 7, των ενεργειών στήριξης ισχύουν τα κάτωθι: 

α. Η μισθοδοσία του προσωπικού καθώς και τα οδοιπορικά θα γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες 
εθνικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ειδικότερα για τα οδοιπορικά αυτά θα αποδίδονται 
σύμφωνα με τα ισχύοντα περί οδοιπορικών στο Δημόσιο. 
β. Η αγορά εξοπλισμού, λογισμικών προγραμμάτων, υλικών και των δαπανών εργαστηριακής 
ανάλυσης δειγμάτων γάλακτος ή και κρέατος θα διενεργείται σύμφωνα με την νομοθεσία για τις 
προμήθειες στο Δημόσιο. Σε κάθε περίπτωση και για οποιαδήποτε δαπάνη άνω των πεντακοσίων 
Ευρώ (500,00 €) θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις προσφορές.  
γ. Η σκοπιμότητα των δαπανών και η σύνδεση τους με τις ενέργειες στήριξης πρέπει να 
αποδεικνύεται. Αυτό τεκμηριώνεται με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου Υποδείγματος της 
παρούσας απόφασης. 
δ. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι σε κατάσταση λειτουργίας καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της 
Δράσης.  

 
Άρθρο 9 

Ύψος επιλέξιμων δαπανών 
 

Το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του άρθρου 7 της παρούσας εξαρτώνται από το φυσικό 
αντικείμενο του έργου που αναλαμβάνει ο δικαιούχος και συγκεκριμένα: Τον αριθμό των 
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ελεγχόμενων ζώων σε συνάρτηση με τον αριθμό των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, τον αριθμό 
των μετρούμενων επιλεκτικών χαρακτηριστικών, τη μεθοδολογία διεξαγωγής του ελέγχου 
γενεαλογίας και αποδόσεων και τις ιδιομορφίες της φυλής, 

- με βάση την εμπειρία του αντίστοιχου προγράμματος της Δράσης 3.4, Μέτρο 214 του 
Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007-2013, 

- και τα επίσημα στοιχεία της Χώρας στη βάση δεδομένων της ICAR  
Με βάση τα παραπάνω κριτήρια η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 17 της παρούσας καθορίζει το 
ύψος των επιλέξιμων δαπανών, με ανώτατο όριο το μέσο κόστος ανά ζώο ανά έτος και τριετία 
σύμφωνα με τον πίνακα 6. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Ύψος επιλέξιμων δαπανών 
 Για το καθεστώς στήριξης της 

παραγράφου 1 του άρθρου 5 της 
παρούσας απόφασης 

Για το καθεστώς στήριξης της παραγράφου 2 του άρθρου 5 
της παρούσας απόφασης 

ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ Ανά έτος για όλα τα έτη εφαρμογής 
του προγράμματος 

Ανά έτος για όλα τα έτη εφαρμογής του προγράμματος 

ΒΟΟΕΙΔΗ Έως 40€/ζώο/έτος Έως 40€/ζώο/έτος 
ΑΙΓΕΣ Έως 22€/ζώο/έτος Έως 22€/ζώο/έτος 
ΠΡΟΒΑΤΑ Έως 22€/ζώο/έτος Έως 22€/ζώο/έτος 
ΧΟΙΡΟΙ Έως 100€/ζώο/έτος  Έως 100€/ζώο/έτος 

ΙΠΠΟΕΙΔΗ Έως 200€/ζώο/έτος Έως 200€/ζώο/έτος 
 
 

Άρθρο 10 
Δημοσιοποίηση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 
1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 

που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και 
Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, δημοσιοποιείται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την 
υποβολή φακέλων υποψηφιότητας των δικαιούχων, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να 
ενταχθούν στις ενέργειες στήριξης της παρούσας Y.A.. 

2. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της παραγράφου (1) του παρόντος άρθρου θα 
πρέπει να αναφέρονται: 

i. Το υπόδειγμα της αίτησης στήριξης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν  
ii. H διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στήριξης μέσω του ΟΠΣΑΑ 
iii. Οι ενέργειες στήριξης 
iv. O τόπος και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις 

στήριξης. 
v. Οι διαδικασίες για το διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων στήριξης και το χρονοδιάγραμμα που 

θα πρέπει να τηρηθεί, όπως τύπος αξιολόγησης, κύκλοι αξιολόγησης, στάδια αξιολόγησης, 
αρμόδια όργανα, τρόπος και προθεσμίες υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής 

vi. Οι υπηρεσίες στις οποίες υποβάλλονται οι φάκελοι υποψηφιότητας,  
vii. Οι υπηρεσίες και ο δικτυακός τόπος από τις οποίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να 

προμηθεύονται το έντυπο υλικό και να λαμβάνουν τις απαραίτητες πληροφορίες, 
viii. Ότι η Δράση είναι συγχρηματοδοτούμενη από την Ε.Ε., 
ix. Το συνολικό ποσό της δημόσιας ενίσχυσης που διατίθεται, τα ποσά και ποσοστά στήριξης 
x. Ο στόχος της υλοποιούμενης Δράσης. 
xi. Ότι οι επωνυμίες των δικαιούχων και τα ποσά στήριξης τους δημοσιεύονται σε ιστοσελίδα 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή/και του ΟΠΕΚΕΠΕ. 
xii. Τα κριτήρια ένταξης, τις προϋποθέσεις και τους όρους επιλεξιμότητας τους οποίους πρέπει 

να πληρούν οι δυνητικοί δικαιούχοι. 
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xiii. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων μετά την ένταξη τους, ιδίως 
υποχρεώσεις: 
- τήρησης των δεσμεύσεων που απορρέουν  από την ένταξη τους στη Δράση, 
- τήρησης και παροχής των απαραίτητων στοιχείων, 
- εφαρμογής δράσεων ενημέρωσης ή δημοσιότητας όπου απαιτείται, 
- αποδοχής ελέγχων και επιτόπιων επισκέψεων από όλα τα εθνικά και κοινοτικά όργανα 
- αποδοχής ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 

διεύθυνση που έχουν δηλωθεί στην αίτηση στήριξης επέχουν θέση κοινοποίησης και 
συνεπάγονται την έναρξη όλων των εννόμων συνεπειών και προθεσμιών   

xiv. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων 
xv. Την ενημέρωση των ενδιαφερομένων ότι τα στοιχεία τους θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με 

το άρθρο 111 του Καν. 1306/2013 και ότι τα στοιχεία ενδέχεται να αποτελέσουν 
αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή της Χώρας.  Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και του 
Καν. (ΕΚ) 45/2001 περί προστασίας των δεδομένων. 

xvi. Άλλα απαιτούμενα στοιχεία και διαδικασίες όπως αυτά ορίζονται στις επιμέρους διατάξεις 
της παρούσας απόφασης ή κρίνονται απαραίτητα από τον ΕΦΔ ή τη Διαχειριστική Αρχή. 

3. H πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής αναρτάται στον 
δικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δημοσιεύεται σε 
τουλάχιστον 2 εφημερίδες εθνικής εμβέλειας. Αποδεικτικά στοιχεία της ανάρτησης και 
δημοσίευσης αποστέλλονται στον ΕΦΔ όπου και τηρούνται. 

4. H πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με ευθύνη του ΕΦΔ, καταχωρίζεται στο ΟΠΣΑΑ και   
διαβιβάζεται στα Κ.Γ.Β.Ζ.  τα οποία προβαίνουν, στις παρακάτω ενέργειες: 
i. Θυροκόλληση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διάστημα δεκαπέντε (15) 

τουλάχιστον εργάσιμων ημερών στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας. 
ii. Αποστολή της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, στις Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών, 
στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και σε λοιπούς φορείς της περιοχής δικαιοδοσίας τους, 
που μπορούν να συμβάλλουν στην ευρύτερη δυνατή ενημέρωση του πληθυσμού και όλων 
των δυνητικών δικαιούχων, χωρίς διακρίσεις, με την επισήμανση άτι αυτή πρέπει να 
δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο και να θυροκολληθεί για διάστημα δεκαπέντε (15) 
εργάσιμων ημερών στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας τους.   

iii. Όπου ενδείκνυται λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα δημοσιότητας με συνεργασία των 
εμπλεκόμενων φορέων, όπως οργάνωση ημερίδων.  

5. Τα Κ.Γ.Β.Ζ. συγκεντρώνουν τα αποδεικτικά στοιχεία των ενεργειών δημοσιότητας και τα 
διαβιβάζουν στον ΕΦΔ, ο οποίος τα τηρεί σε ξεχωριστό φάκελο. 

6. Μετά το πέρας των ενεργειών δημοσιότητας από τα ΚΓΒΖ ο ΕΦΔ ενημερώνει τη Διαχειριστική 
Αρχή για την ολοκλήρωση της Δημοσιοποίησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 
 

Άρθρο 11 
Φάκελος Υποψηφιότητας Δικαιούχων 

 
1. Οι δικαιούχοι του άρθρου 6 που έλαβαν γνώση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

που αναφέρεται στο άρθρο 10 της παρούσας και επιθυμούν να ενταχθούν στις ενέργειες 
στήριξης του άρθρου 5, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στήριξης μέσω του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) και στο αρμόδιο Κ.Γ.Β.Ζ. 
φάκελο με τα περιεχόμενα της ακόλουθης παραγράφου 2 και εντός των προθεσμιών του 
άρθρου 13 της παρούσας: 

2. Περιεχόμενα φακέλου υποψηφιότητας: 
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α. Αίτηση στήριξης, 
β. Έντυπο τεχνικοοικονομικών στοιχείων σύμφωνα με τα υποδείγματα (2), (3), (4) και (5) του 

παραρτήματος της παρούσας, 
γ.  Απόφαση του Δ. Σ. του δικαιούχου στην οποία θα αναφέρεται: 

-  ο ορισμός του νόμιμου εκπροσώπου έναντι της υλοποιούμενης Δράσης και, 
- ότι για την ορθή εφαρμογή και καλύτερη αποτελεσματικότητα της υλοποιούμενης Δράσης 

ο δικαιούχος και οι κτηνοτρόφοι στους οποίους ο δικαιούχος προσφέρει τις υπηρεσίες της 
εν λόγω Δράσης: 
i.  θα δεχτούν ανεπιφύλακτα οποιοδήποτε έλεγχο που αφορά την εν λόγω Δράση από τα 

αρμόδια Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, τη Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών 
Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, τη Διαχειριστική Αρχή, τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
και τα λοιπά αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα και  

ii. θα εφαρμόζουν τις υποδείξεις των Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης Ζωών και της Δ/νση 
Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  

- η αποδοχή της τυχόν ιδίας συμμετοχής  
δ. Υπεύθυνη Δήλωση κάθε κτηνοτρόφου που συμμετέχει στην υλοποιούμενη Δράση και στην 

οποία θα αναφέρονται οι παραπάνω δεσμεύσεις i και ii, 
ε. Πρόσφατη ασφαλιστική ενημερότητα, 
στ. Πρόσφατη φορολογική ενημερότητα, 
ζ. Αντίγραφο καταστατικού νομίμως θεωρημένου. 

 
Άρθρο 12 

Υποβολή Φακέλων υποψηφιότητας 
 

1. Ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ), την αίτηση για στήριξη. 
Εφόσον η αίτηση υποβληθεί επιτυχώς, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία 
οριστικοποίησης , από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ. 1065 / 2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1273/2016). 

2. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, ο δυνητικός δικαιούχος αποστέλλει στο αρμόδιο για την 
περιοχή του Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων τον φάκελο υποψηφιότητας, σε τρία (3) αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και δυο 
αντίγραφα με όλα τα δικαιολογητικά. Επισημαίνεται, ότι τα υποδείγματα των εντύπων όπως 
καθορίζονται στο παράρτημα της παρούσας θα προσκομίζονται και σε ηλεκτρονική μορφή. Οι 
περιοχές αρμοδιότητας και τα στοιχεία των Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης Ζώων αναφέρονται 
στο παράρτημα της παρούσας. 

3. Όταν ο δικαιούχος δραστηριοποιείται σε περιοχή ευρύτερη του ενός Κ.Γ.Β.Ζ. ο φάκελος 
υποψηφιότητας υποβάλλεται στο Κ.Γ.Β.Ζ. στο οποίο βρίσκεται η έδρα του δικαιούχου. Στην 
περίπτωση αυτή η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου γίνεται από το έκαστο Κ.Γ.Β.Ζ. για 
τις εκμεταλλεύσεις που έχει στην περιοχή αρμοδιότητας του και η τελική συγκεντρωτική από 
το Κ.Γ.Β.Ζ. στο οποίο βρίσκεται η έδρα του δικαιούχου. 

 
Άρθρο 13 

Χρόνος υποβολής των Φακέλων υποψηφιότητας  
1. Οι φάκελοι υποψηφιότητας, για την ένταξη στις ενέργειες του άρθρου 5, υποβάλλονται τον 

Ιανουάριο και Ιούλιο κάθε έτους και μέχρι 31-7-2020 και μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων 
πιστώσεων. Για το έτος έκδοσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  η υποβολή των 
αιτήσεων θα γίνεται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία δημοσιοποίησής της. 

ΑΔΑ: 6Φ5Ν4653ΠΓ-ΠΗΧ



Σελίδα 13 από 60 

2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να αλλάζουν οι 
περίοδοι υποβολής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

 
Άρθρο 14 

Χρονική διάρκεια εκτέλεσης της Δράσης 
1. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι για την υλοποίηση των ενεργειών του άρθρου 5 του θα πρέπει να 

υποβάλλουν φάκελο για την υλοποίηση της Δράσης χρονικής διάρκειας τριών ετών, με τις 
ακόλουθες εξαιρέσεις:  

- Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της Δράσηςμπορεί να είναι μικρότερη των τριών ετών 
στις περιπτώσεις που ο χρόνος που υπολείπεται για το τέλος  υλοποίησης της Δράσης 
είναι μικρότερος της τριετίας, αλλά δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο έτη.  

- Σε περίπτωση μη επάρκειας των διαθέσιμων πιστώσεων η χρονική διάρκεια υλοποίησης 
της Δράσης μπορεί να είναι μικρότερη των τριών ετών. 

2. Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις, οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν αίτηση για 
παράταση υλοποίησης της Δράσης, υποβάλλοντας αίτηση τροποποίησης της αρχικής απόφασης 
έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας απόφασης, έως τον Οκτώβριο του 2022. Η εν 
λόγω αίτηση τροποποίησης για παράταση, κατατίθεται την τελευταία περίοδο υποβολής του 
άρθρου 21 πριν τη λήξη υλοποίησης της Δράσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ  

ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  
 

Άρθρο 15 
Διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης  

1. Ο  Διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων στήριξης διενεργείται από αξιολογητές Γεωπόνους 
που ορίζονται από τον προϊστάμενο του αντίστοιχου Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων στο 
οποίο υποβλήθηκαν οι αιτήσεις στήριξης. 

2. Το έργο των αξιολογητών συνίσταται σε επαλήθευση των ακόλουθων προϋποθέσεων : 
α.   Της πληρότητας και εγκυρότητας των δικαιολογητικών του φακέλου υποψηφιότητας. 
β.  Της επιλεξιμότητας των ενεργειών και των δαπανών κατά την υλοποίηση της Δράσης από το 

δικαιούχο. 
γ.  Των όρων επιλεξιμότητας του άρθρου 6 της παρούσας. 
δ. Την τήρηση του ύψους επιλέξιμων δαπανών του άρθρου 9 της παρούσας.. 
ε. Της βιωσιμότητας της πρότασης του δικαιούχου με βάση την εμπειρία εκτέλεσης όμοιων 

Δράσεων που συγχρηματοδοτήθηκαν κατά το παρελθόν και ειδικότερα από το έτος 2000 
και μετά. 

στ. Τη συμβατότητα της υλοποιούμενης Δράσης από τον δικαιούχο με την κείμενη εθνική και 
κοινοτική νομοθεσία περί του ελέγχου αποδόσεων και γενεαλογίας των αγροτικών ζώων.  

ζ. Την ακρίβεια των στοιχείων του ζωικού κεφαλαίου και των κτηνοτροφικών 
 εκμεταλλεύσεων που δηλώνονται στο έντυπο τεχνικοοικονομικών στοιχείων. Η 
επαλήθευση των στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία του αρμόδιου Κέντρου 
Γενετικής Βελτίωσης Ζώων  και με διασταυρωτικό έλεγχο των στοιχείων με την Εθνική 
Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων. 

3. Ο αξιολογητής συντάσσει έντυπο αξιολόγησης (υπόδειγμα 6) του παραρτήματος της 
παρούσας 

4. Κατά την εξέταση του φακέλου υποψηφιότητας το αρμόδιο Κ.Γ.Β.Ζ., εφόσον τούτο 
κρίνεται αναγκαίο, αποστέλλει με απόδειξη στον δικαιούχο, έγγραφο με το οποίο ζητείται η 
προσκόμιση τυχόν πρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών καθώς και η παροχή περαιτέρω 
διευκρινήσεων, προς υποβοήθηση του έργου της αξιολόγησης και της ένταξης. 

5. Οι αξιολογήσεις των φακέλων υποψηφιότητας στέλνονται από τα Κ.Γ.Β.Ζ. στη Δ/νση 
Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, η οποία μεριμνά 
για την διαβίβασή τους στον πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 16 της 
παρούσας.  

6. Η Επιτροπή του άρθρου 16 λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση: 
α.  εξετάζει την επιλεξιμότητα και νομιμότητα της πρότασης 
β. εξετάζει την οικονομικότητα της πρότασης έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καλύτερη σχέση 
κόστους/ αποτελεσματικότητας, 
γ.  διενεργεί την τελική αξιολόγηση των επιμέρους επιλέξιμων δαπανών της πρότασης και  
καθορίζει το ύψος αυτών για κάθε μια χωριστά καθώς και το σύνολό τους και  προβαίνει στην 
έγκριση ή απόρριψη συνολικά της πρότασης του δικαιούχου, 
δ. συντάσσει πρακτικό με τα πορίσματά της. 

7. Με ευθύνη του ΕΦΔ, συμπληρώνεται το φύλλο διοικητικού ελέγχου στο ΟΠΣΑΑ. 
8. Το πρακτικό της επιτροπής αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή με αποδεικτικό επίδοσης, 

από την υπηρεσία στην οποία υποβλήθηκε ο φάκελος υποψηφιότητας, στον δικαιούχο 
προκειμένου αυτός να το αποδεχθεί ή να υποβάλλει ένσταση, εντός 7 εργάσιμων ημερών, 
αλλιώς η αίτηση του απορρίπτεται. Η αποδοχή πραγματοποιείται μέσω ΟΠΣΑΑ. 
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Άρθρο 16 
Επιτροπή 

1. Η αρμόδια Επιτροπή είναι τριμελής, συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αποτελείται από: 
α. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων και Διατήρησης – 

Διάδοσης Σπάνιων Φυλών, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και 
Συστημάτων Εκτροφής Ζώων ως πρόεδρό της,  με τον αναπληρωτή του. 

β.  Έναν υπάλληλο ΠΕ ή ΤΕ του Τμήματος Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων και 
Διατήρησης – Διάδοσης Σπάνιων Φυλών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών 
Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων ως μέλος, με τον αναπληρωτή του. 

γ.  Τον Προϊστάμενο του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, στο οποίο υποβλήθηκε ο φάκελος, 
ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.  

Στη Επιτροπή δεν μπορεί να συμμετέχει υπάλληλος που έλαβε μέρος στην αξιολόγηση του 
φακέλου υποψηφιότητας του άρθρου 15 της παρούσας  

2. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών 
Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων. 

3. Η Επιτροπή συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τόπο και ημερομηνία που θα 
ορίζεται σε αυτήν. Κατά την κρίση του προέδρου δύναται να προσκληθεί και ο αρμόδιος/οι 
αξιολογητής/ές προκειμένου να δώσει πληροφορίες και επεξηγήσεις επί της αξιολόγησής του. 
 

Άρθρο 17 
Απόρριψη Φακέλων υποψηφιότητας 

Ο φάκελος υποψηφιότητας του δικαιούχου απορρίπτεται: 
 

1. Λόγω μη βιωσιμότητας, σε περίπτωση που κατά την κρίση της επιτροπής του άρθρου 16 της 
παρούσας περικόπτεται το οικονομικό αντικείμενο της προτεινόμενης προς υλοποίηση Δράσης σε 
ποσοστό άνω του 40%. 

2. Εάν από τον διοικητικό έλεγχο της παραγράφου 2 του άρθρου 15 της παρούσας προκύψει μη 
επαλήθευση των ελεγχόμενων στοιχείων. Ειδικότερα, εάν από διασταυρωτικό έλεγχο των 
στοιχείων του ζωικού κεφαλαίου και των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε σχέση με τα 
δηλωθέντα στοιχεία προκύψει ότι υπάρχει σημαντική απόκλιση (άνω του 20%) (αριθμός ζώων και 
εκμεταλλεύσεων) ή/και δήλωση ψευδών στοιχείων. 

3. Όταν κατατίθενται εκπρόθεσμα. 
4. Όταν κατά τον έλεγχο του αξιολογητή ή / και της επιτροπής του άρθρου 16 της παρούσας δεν 

επαληθεύονται μία ή περισσότερες προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 15 της παρούσας. 
 

Άρθρο 18 
Υποβολή Ενστάσεων 

1. Η ένσταση υποβάλλεται στη Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων 
Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

2. Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται από τριμελή δευτεροβάθμια επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
αποτελείται από: 
α) Τον προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής ως 

πρόεδρό της, με τον αναπληρωτή του. 
β) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων 

Εκτροφής Ζώων ως μέλος της επιτροπής,  με τον αναπληρωτή του. 
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γ)  Ο προϊστάμενος της αντίστοιχης Αποκεντρωμένης Δ/νσης του ΥΠΑΑΤ στην οποία υπάγεται  το 
αντίστοιχο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ως μέλος της επιτροπής με τον αναπληρωτή 
του.  

Στην δευτεροβάθμια επιτροπή δεν συμμετέχει ως μέλος, υπάλληλος που συμμετείχε στην επιτροπή. 
Η δευτεροβάθμια επιτροπή συγκαλείται μετά από πρόσκληση του Προέδρου της και σε τόπο και 
ημερομηνία που θα ορίζεται σε αυτήν. Της συνεδρίασης της δευτεροβάθμιας Επιτροπής μπορεί να 
προηγηθεί τεχνική σύσκεψη, ανάλογα με τον αριθμό και τη σοβαρότητα των θεμάτων, γεγονός που 
θα πρέπει να επισημαίνεται στην πρόσκληση. 
Το πόρισμα της επιτροπής ενστάσεων είναι οριστικό και αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή 
αποδεικτικό επίδοσης στον δικαιούχο ενώ κοινοποιείται και στο αρμόδιο Κέντρο Γενετικής 
Βελτίωσης Ζώων.  
Σε περίπτωση που το πόρισμα της δευτεροβάθμια επιτροπής δεν αφορά απόρριψη αλλά 
τροποποίηση της προτεινόμενης προς υλοποίηση Δράσης από το δικαιούχο, τότε ο εν λόγω 
δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να απαντήσει για την αποδοχή εντός 7 εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής του πορίσματος αλλιώς απορρίπτεται οριστικά η αίτησή του. Η αποδοχή 
γίνεται με έγγραφη απαντητική επιστολή. 

Άρθρο 19 
Ένταξη  

1. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών των άρθρων 15, 16, 17 και 18  της παρούσας, και κατόπιν 
εισήγησης της Δ/νσης Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων ο 
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εκδίδει απόφαση ένταξης 
την οποία καταχωρίζει στο ΟΠΣΑΑ με ευθύνη του ο ΕΦΔ. 

2. Στην ανωτέρω απόφαση περιλαμβάνονται: 
α. Η επωνυμία του δικαιούχου και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του   (Α.Φ.Μ) καθώς 

και ο κωδικός ΟΠΣΑΑ της πράξης. 
β. Η Έδρα - και η περιοχή δραστηριότητας του δικαιούχου. 
γ. Ο συνολικός και αναλυτικός προϋπολογισμός. 
δ. Οι επιλέξιμες δαπάνες. 
ε. Τα ποσά και τα ποσοστά στήριξης. 
στ. Η ιδία συμμετοχή. 
ζ.   Η ημερομηνία έναρξης και λήξης του έργου. 
η. Οι όροι χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης της αναληφθείσας προς υλοποίηση Δράσης. 
θ. Το φυσικό αντικείμενο του δικαιούχου. 
ι. Οι έλεγχοι και οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 
ια. Οι υποχρεώσεις του δικαιούχου. 
ιβ. Οι δεσμευτικοί στόχοι της προτεινόμενης δράσης. 
ιγ. Ότι η Δράση είναι συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΓΤΑΑ. 
ιδ.   Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται απαραίτητο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 20 

Έναρξη εργασιών 
Η ημερομηνία έναρξης εργασιών του δικαιούχου και η επιλεξιμότητα των δαπανών, στα 

πλαίσια υλοποίησης των Ενεργειών στήριξης του άρθρου 5, είναι η ημερομηνία υποβολής της 
αίτησής του και σε καμία περίπτωση προγενέστερη αυτής. Οποιαδήποτε δαπάνη του δικαιούχου 
πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας αιτήσεως  και της 
ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης ένταξης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου.  

Οικονομική στήριξη για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά το προαναφερόμενο 
χρονικό διάστημα καταβάλλεται εφόσον αυτές εγκριθούν. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί το 
σύνολο ή μέρος των προτεινόμενων δαπανών του δικαιούχου, τότε οι μη εγκεκριμένες 
πραγματοποιηθείσες δαπάνες, βαρύνουν αποκλειστικά τον δικαιούχο. 
 

Άρθρο 21 
Τροποποίηση απόφασης ένταξης 

1. Η απόφαση ένταξης του άρθρου 19 της παρούσας μπορεί να τροποποιηθεί, εφόσον ο 
δικαιούχος υποβάλλει αίτηση τροποποίησης μέσω του (ΟΠΣΑΑ) και νέο φάκελο 
υποψηφιότητας, η αξιολόγηση και η ένταξη του οποίου ακολουθεί τη διαδικασία των άρθρων 
15, 16, 17 και 18 της παρούσας. 

2. Η υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας που αφορούν τροποποίηση της αναληφθείσας προς 
υλοποίηση Δράσης από τον δικαιούχο γίνεται κατά την περίοδο υποβολής του άρθρου 13 της 
παρούσας.  

3. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι από την πορεία υλοποίησης της Δράσης από τον 
δικαιούχο μέρος των πιστώσεων που έχουν δεσμευτεί δεν είναι δυνατόν να απορροφηθούν, 
δύναται, εφόσον δεν τροποποιείται το εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο 

- κατόπιν σύμφωνης γνώμης του εν λόγω δικαιούχου και του αρμόδιου Κέντρου 
Γενετικής Βελτίωσης Ζώων και  

- με εισήγηση της Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων 
Εκτροφής Ζώων,  

να γίνει τροποποίηση της αρχικής απόφασης ένταξης, προκειμένου να αποδεσμευτούν οι εν 
λόγω πιστώσεις.  
 

Άρθρο 22 
Υποχρεώσεις δικαιούχων  

Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων φορέων, πέραν των υποχρεώσεων που αναφέρονται στις 
επιμέρους διατάξεις της παρούσας, είναι οι εξής: 

1. Να τηρούν πιστά το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου και της εργασίας του 
έργου που αναλαμβάνει όπως τους έχει εγκριθεί.  

2. Να τηρούν φάκελο παραστατικών, τιμολογίων και λοιπών δικαιολογητικών πλήρως 
ενημερωμένο.  

3. Να ακολουθούν τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμόδιων Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης 
Ζώων και της Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ορθή εκτέλεση της προς 
υλοποίηση Δράσης της παρούσας. 

4. Να διευκολύνουν τον έλεγχο και την παρακολούθηση προσκομίζοντας οποιοδήποτε 
παραστατικό ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
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Τροφίμων, τη Διαχειριστική Αρχή, τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια 
εθνική και κοινοτική αρχή. 

5. Να καταχωρούν όλα τα πρωτογενή στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγουν στα πλαίσια 
εφαρμογής των ενεργειών στήριξης της Δράσης του άρθρου 5 της παρούσας, σε λογισμικό 
πρόγραμμα στο οποίο να έχουν άμεση πρόσβαση τα ΚΓΒΖ και το τμήμα Γενετικής Βελτίωσης 
Αγροτικών Ζώων & Διατήρησης – Διάδοσης Σπάνιων Φυλών. 

6. Να αποστέλλουν εξαμηνιαίες και ετήσιες τακτικές εκθέσεις στα αρμόδια Κέντρα Γενετικής 
Βελτίωσης Ζώων σχετικά με την πορεία του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της 
υλοποιούμενης Δράσης που εκτελείται στα πλαίσια της παρούσας απόφασης. 
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι και φορέας αναπαραγωγής στα πλαίσια των εν λόγω 
εκθέσεων αποστέλλει επιπλέον στοιχεία για την κατάσταση του ζωικού κεφαλαίου της φυλής, 
αναφέροντας όλα τα αποτελέσματα, πληροφορίες και επεξεργασμένα στοιχεία της 
υλοποιούμενης Δράσης της παρούσας απόφασης. 

7. Μεριμνούν για την τήρηση των υποχρεώσεων των κτηνοτρόφων του άρθρου 23 της παρούσας. 
 

Άρθρο 23 
Υποχρεώσεις κτηνοτρόφων  

Οι κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στην υλοποιούμενη Δράση από τον δικαιούχο υποχρεούνται: 
1.  Να ακολουθούν τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμόδιων αναγνωρισμένων φορέων 

αναπαραγωγής και των Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης Ζώων για την ορθή εκτέλεση υλοποίησης 
της Δράσης της παρούσας και για την αξιοποίηση των στοιχείων και πληροφοριών με στόχο τη 
βέλτιστη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου των εκτροφών τους. 

2. Να διευκολύνουν τον έλεγχο και την παρακολούθηση του ζωικού κεφαλαίου των εκτροφών 
τους, και να προσκομίζουν οποιοδήποτε παραστατικό ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τη Διαχειριστική Αρχή, τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
και από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια εθνική και κοινοτική αρχή. 

3. Να τηρούν τους κανόνες πολλαπλής συμμόρφωσης του άρθρου 93 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 
1306/2013 

Μη τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων έχει ως συνέπεια την αποβολή τους από τη Δράση που 
υλοποιεί ο δικαιούχος. 
 

Άρθρο 24 
Υπέρβαση εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

Οποιαδήποτε υπέρβαση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού όπως αυτός καθορίζεται στην απόφαση 
ένταξης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων του άρθρου 
19 της παρούσας, επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο το δικαιούχο.  
 

Άρθρο 25 
Διαδικασία καταβολής της στήριξης 

Η καταβολή της στήριξης στους δικαιούχους πραγματοποιείται από τον Οργανισμό Πληρωμών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). 
 

Άρθρο 26 
Προθεσμία κατάθεσης αιτημάτων πληρωμής 

  Οι δικαιούχοι οφείλουν να καταθέτουν στα αρμόδια Κ.Γ.Β.Ζ.: 
α)  τα δίμηνα αιτήματα πληρωμών, εντός του επόμενου μήνα.. 
β) το αίτημα πληρωμής του τελευταίου διμήνου, εντός του α΄ δεκαημέρου του επόμενου μήνα. 

Σε περίπτωση που τα ως άνω αιτήματα πληρωμών κατατεθούν εκπρόθεσμα απορρίπτονται και 
δεν χορηγούνται οι αντίστοιχες οικονομικές ενισχύσεις, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας του 
άρθρου 27 της παρούσας. 
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Άρθρο 27 

Ανωτέρα βία 
Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας είναι οι ακόλουθες: 

α) φυσικές καταστροφές: πλημμύρες, σεισμός, πυρκαγιά, που επηρέασαν σημαντικά τη 
δραστηριότητα των εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στην υλοποιούμενη Δράση,  

β) επιζωοτία που έπληξε το σύνολο ή μέρος του ζωικού κεφαλαίου των κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων που συμμετέχουν στην υλοποιούμενη Δράση.  

 
Άρθρο 28 

Παραίτηση-Αποκλεισμοί 
1. Εφόσον ο δικαιούχος αδυνατεί να υλοποιήσει το έργο  που του έχει εγκριθεί με την απόφαση 

ένταξης του άρθρου 19 της παρούσας, οφείλει να προβεί σε παραίτηση ένταξης από τη Δράση 
υποβάλλοντας δήλωση ως το υπόδειγμα (1) του παραρτήματος της παρούσας, στο αρμόδιο για 
την περιοχή του Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, ως ακολούθως: 
α. σε περίπτωση ανωτέρας βίας ο δικαιούχος πρέπει να καταθέσει τη δήλωση παραίτησης 
ένταξης μαζί με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που κρίνονται ικανοποιητικά από το αρμόδιο 
Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που είναι σε 
θέση να το πράξει. Εφόσον το αρμόδιο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης διαπιστώσει τους λόγους 
ανωτέρας βίας, του άρθρου 27 της παρούσας , ανακαλείται η απόφαση ένταξης του άρθρου 19 
της παρούσας χωρίς αναζήτηση επιστροφής χρημάτων και χωρίς οποιαδήποτε άλλη συνέπεια.  
β. Σε κάθε άλλη περίπτωση: 

i. εάν η υλοποίηση του έργου έχει πραγματοποιηθεί σε ποσοστό < του 50%, ο δικαιούχος 
υποχρεούται να επιστρέψει το σύνολο της καταβληθείσας οικονομικής στήριξης ως 
αχρεωστήτως καταβληθέν, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία  

ii. εάν η υλοποίηση του έργου έχει πραγματοποιηθεί σε ποσοστό > του 50%, και χρονικής 
διάρκειας όχι μικρότερης των δύο ετών, τότε το έργο θεωρείται λειτουργικό για τα έτη 
που έχει πιστοποιηθεί και επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 30 της παρούσας 

iii.  απεντάσσεται και αποκλείεται ο δικαιούχος για τουλάχιστον πέντε έτη από κάθε Δράση 
στήριξης / επιχορήγησης εθνική ή κοινοτική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων 

2. Εάν ο δικαιούχος αδυνατεί να υλοποιήσει το έργο  που έχει αναλάβει και δεν προβαίνει σε 
παραίτηση ή στα πλαίσια παρακολούθησης και ελέγχων διαπιστωθούν μη εκτέλεση της Δράσης, 
ψευδή δήλωση εκ προθέσεως, ανακρίβειες και χρήση αναληθών στοιχείων κατά επανάληψη, 
τότε ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων και της Δ/νση 
Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων  εκδίδεται απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία: 
α. Ανακαλείται η απόφαση ένταξης του άρθρου 19 της παρούσας και το σύνολο της 

χρηματοδότησης που έχει χορηγηθεί στον δικαιούχο ανακτάται ως αχρεωστήτως 
καταβληθέν, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 

β. Απεντάσσεται και αποκλείεται ο δικαιούχος για τουλάχιστον πέντε έτη από κάθε Δράση 
στήριξης /επιχορήγησης εθνική ή κοινοτική του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων. 

 
Άρθρο 29 

Επιτόπιοι Έλεγχοι 
Οι επιτόπιοι έλεγχοι του άρθρου 49 του Καν. (ΕΕ) αριθ. 809/2014 διενεργούνται από τη 
Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ. 
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Άρθρο 30 
Μερική ή πλήρης ανάκτηση της στήριξης και διοικητικές κυρώσεις 

1.   Οι πληρωμές υπολογίζονται βάσει των ποσών που διαπιστώνεται ότι είναι επιλέξιμα κατά τους 
διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους και επισκέψεις, και επιβάλλονται οι ανάλογες διοικητικές 
κυρώσεις και η μερική ή πλήρης ανάκτηση της στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 63 του Καν. 
(ΕΕ) αριθ. 809/2014. 

2. Σε περίπτωση αποβολής κτηνοτρόφων ή αποχώρησης τους, από την υλοποιούμενη Δράση των 
δικαιούχων, τότε: 

- Εάν ο αριθμός των ζώων του δικαιούχου είναι μικρότερος σε ποσοστό έως 15% τότε δεν 
επηρεάζεται η οικονομική ενίσχυση του δικαιούχου και η πληρωμή εκτελείται κανονικά. 

- Εάν είναι μεγαλύτερος σε ποσοστό από 15% έως 40% δεν εκτελείται το αίτημα πληρωμής 
του δικαιούχου έως ότου αναπροσαρμοστεί η δικαιούμενη συνολική οικονομική στήριξη 
του δικαιούχου στα νέα δεδομένα του φυσικού αντικειμένου. Η αναπροσαρμογή γίνεται με 
τροποποίηση της σχετικής απόφασης ένταξης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Διαχείρισης Ζωικών 
Γενετικών Πόρων& Συστημάτων Εκτροφής Ζώων. Μετά την αναπροσαρμογή το αίτημα 
πληρωμής ελέγχεται εκ νέου. 

- Εάν ο αριθμός των ζώων του δικαιούχου είναι μικρότερος σε ποσοστό άνω του 40%, τότε 
δεν εκτελείται το αίτημα πληρωμής του δικαιούχου, καθώς ο δικαιούχος αδυνατεί πλέον να 
υλοποιήσει το έργο  που ανέλαβε και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 28 της 
παρούσας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Δημοσιονομικές, Μεταβατικές  

και Τελικές Διατάξεις 
 

Άρθρο 31 
Χρηματοδότηση  

Η Διαχειριστική Αρχή σε συνεργασία με τον ΕΦΔ προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες 
για τη χρηματοδότηση του Μέτρου 10, του Υπομέτρου 10.2, της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί Πόροι 
στην Κτηνοτροφία» εξασφαλίζοντας την εγγραφή σχετικού ενάριθμου έργου (ΣΑΕ) στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  
 

Άρθρο 32 
Τεχνική Στήριξη 

Για τις ανάγκες εφαρμογής του Μέτρου 10, το Υπομέτρου 10.2, της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί 
Πόροι στην Κτηνοτροφία» του ΠΑΑ 2014-22020 η Διαχειριστική Αρχή μεριμνά:  

i. Για την κάλυψη δαπανών οδοιπορικών εξόδων των υπαλλήλων του ΕΦΔ, 
ii. Για την κάλυψη δαπανών τεχνικής στήριξης για την παρακολούθηση και αξιολόγηση 

εφαρμογής του Μέτρου. 
 

Άρθρο 33 
Τελικές Διατάξεις 

Ύστερα από εισήγηση της Δ/νσης Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων 
Εκτροφής Ζώων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, δύναται να εκδίδονται 
αποφάσεις από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με πρόσθετους όρους 
εφαρμογής για την πλέον προσήκουσα υλοποίηση της Δράσης 10.2.1.. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (1) 

 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ  ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  

 
 
………………………………………………………………………………………………… 

 
ΠΡΟΣ 
Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Δ/νση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων & 
Συστημάτων Εκτροφής Ζώων 
Βερανζέρου 46, 101 76 ΑΘΗΝΑ  

 
ΘΕΜΑ: Παραίτηση ένταξης από τις ενέργειες της Δράσης 
……………………………………………... 
 
Κ.Α. ΕΡΓΟΥ:………………….…………………………………………………………… 
Κ.Α. ΥΠΟΕΡΓΟΥ:...……………………………………………………………………… 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:……………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος (1)………………………………………………………………………... 
Εξουσιοδοτημένος νόμιμος εκπρόσωπος, σύμφωνα με την αριθ……………….δηλώνω με την 
παρούσα ότι ο/η 
………………………………………………………………………………………….. 
Παραιτείται από την πραγματοποίηση των εργασιών / του υπολοίπου των εργασιών (2) που 
αφορούν το παραπάνω σχέδιο, όπως επίσης και από τη συνδρομή που έχει εγκριθεί από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βάση την απόφαση αριθμ……………………... 
Αιτία παραίτησης: 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Ημερομηνία                                       ………………………………… 
                 (υπογραφή) 
 
 
(1) Όνομα του δικαιούχου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του 
(2) Να διαγραφεί η εκάστοτε περιττή αναφορά 
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 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (2) 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
(για την Ενέργεια στήριξης της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της παρούσας) 

 
Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία, στα πλαίσια του Μέτρου 10, του Υπομέτρου 10.2, 
της Δράσης 10.2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 
 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: συλλογή - τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και 
καθιέρωση-διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων, με ποσοστό στήριξης 100%. 
 
 
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

 
ΕΔΡΑ (Ταχ. Δ/νση)  

 
ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ / 
ΔΗΜΟΣ 

 

Δ.Ο.Υ.  
Α.Φ.Μ.  
Τηλέφωνο  
Fax  
Email  
 
2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  
(Συνοπτική περιγραφή ιστορικού της πορείας σας από το έτος ίδρυσης έως σήμερα, των 
δραστηριοτήτων σας στον τομέα της κτηνοτροφίας) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 
Εκτέλεση παρόμοιων Δράσεων κατά το παρελθόν και ειδικότερα 
από το έτος 2000 και μετά 

  

Αναφέρετε ποιες Δράσεις και χρονική περίοδος εκτέλεσης 
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3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ 
ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ *ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ 

ΖΩΑ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΖΩΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΚΤΡΟΦΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ΣΥΝΟΛΟ      
*Στη στήλη «ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΖΩΑ» όταν πρόκειται : 
1. για βοοειδή θα αναγράφετε ξεχωριστά πρώτα τον αριθμό των ζώων ηλικίας μικρότερης των έξι μηνών στη συνέχεια 

τον αριθμό των ζώων ηλικίας 6 μηνών έως δυο ετών και ακολούθως τον αριθμό των ζώων ηλικίας μεγαλύτερης των 
δυο ετών δηλαδή π.χ. 18/32/53 όπου το 18 είναι τα ζώα ηλικίας μικρότερης των έξι μηνών, το 32 τα ζώα ηλικίας 6 
μηνών έως 2 ετών και το 53 τα ζώα ηλικίας μεγαλύτερης των δυο ετών 

2. για ιπποειδή θα αναγράφετε ξεχωριστά πρώτα τον αριθμό των ζώων ηλικίας μικρότερης των έξι μηνών και στη 
συνέχεια τον αριθμό των ζώων ηλικίας μεγαλύτερης των 6 μηνών δηλαδή π.χ. 18/32 όπου το 18 είναι ο αριθμός των 
ζώων ηλικίας μικρότερης των  έξι μηνών και το 32 ο αριθμός των ζώων ηλικίας μεγαλύτερης 6 μηνών. 
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4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
(αναφέρετε τον τρόπο και τις διαδικασίες με τις οποίες θα υλοποιηθεί η Δράση – Μεθοδολογία, 
τεχνικές εργασίες για τη συλλογή – καταχώρηση και επεξεργασία των στοιχείων) 
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5. ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ 
ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
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Μ
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Σ

 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ 
ΕΚΤΡΟΦΗΣ  

            
ΟΧΕΙΕΣ              
ΤΟΚΕΤΟΙ              
ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΡΙΩΝ              
ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΣΥΖΕΥΞΕΩΝ 

            
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΩΝ             
ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΜΝΩΝ             
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

            
ΑΛΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ             

 
 
6. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ 
 

 (συμπληρώνεται για κάθε εργαζόμενο) 
Ειδικότητα 
εργαζόμενου  ΜΗΝΕΣ 
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Διάρκεια 
απασχόλησης  

            
Εργασία που 
εκτελείται 

            
Δαπάνες 
μισθοδοσίας  

            
Δαπάνες 
οδοιπορικών  

            
Σύνολο 
δαπανών  
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7. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
 

Περιοχή Δραστηριοποίησης   
Είδος ζώου   
Φυλή  
Αριθμός ζώων   
Αριθμός εκτροφών   
Ημερομηνία έναρξης υλοποίησης   
Ημερομηνία λήξης υλοποίησης   
Διάρκεια εφαρμογής υλοποίησης   
 
 

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 
8α. ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

Μη μόνιμο προσωπικό 
που θα απασχοληθεί 
αποκλειστικά στην 
υλοποιούμενη  Δράση 

Αριθμός 
ατόμων  

Δαπάνες 
μισθοδοσίας 

Δαπάνες 
οδοιπορικών και 
ημερήσιων 
αποζημιώσεων 

1. Γεωπόνος     
2. Τεχνολόγος Ζωικής 
Παραγωγής  

   

3. Τεχνικό προσωπικό 
(ελεγκτές γενεαλογίας) 

   

4. Ηλ/νικός Μηχανικός 
Η/Υ (μόνον για φορείς 
αναπαραγωγής) 

   

5. Χειριστές Η/Υ      
6. Διοικητικός- 
Οικονομικός 

   

ΣΥΝΟΛΟ    
 
8β. ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

Μόνιμο προσωπικό που θα 
απασχοληθεί στην υλοποιούμενη  
Δράση  

Αριθμός ατόμων  Δαπάνες οδοιπορικών 
και ημερήσιων 
αποζημιώσεων 

Γεωτεχνικό προσωπικό   
ΣΥΝΟΛΟ   
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8γ. ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

Είδος Ποσότητα Κόστος 
μονάδας 

Κόστος 

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός Ηλεκτρονικός υπολογιστής 
συμπεριλαμβανομένων και των λογισμικών 
περιβάλλοντος εργασίας  

   

Εξοπλισμός δικτύου    
Εκτυπωτής     
Ηλεκτρονικά καταγραφικά χειρός (hand 
terminals) 

   

Εξωτερικό σκληρό δίσκο    
Υλικά εκτύπωσης Εκτυπωτικό χαρτί    

Μελάνη-tonner    
Όργανα σωματομετρήσεων Ράβδοι    

Ζυγοί μέτρησης σωματικού βάρους    
Δαπάνες ανάλυσης DNA 
για τον έλεγχο πατρότητας 

    
    
    

Λογισμικά προγράμματα 
για την καταχώρηση, 
επεξεργασία στοιχείων και 
τήρηση γενεαλογικού 
βιβλίου. 
(Σε περίπτωση που σε μια φυλή 
ζωικού πληθυσμού υπάρχει 
αναγνωρισμένος φορέας 
αναπαραγωγής η εν λόγω δαπάνη 
είναι επιλέξιμη μόνον για τον 
φορέα αυτόν.) 

    
    
    
    
    
    
    
    

Δαπάνες εφοδίων Ενώτια    
Εργαλεία δερματοστιξίας και εφαρμογής 
ενωτίων 

   

Ποδιές ανιχνευτών κριών και τράγων     
Δαπάνες ηλεκτρονικής 

ανίχνευσης 
Συσκευή ανίχνευσης – ανάγνωσης 
ηλεκτρονικών μέσων σήμανσης 

   

ΣΥΝΟΛΟ  
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8δ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ 
Κατηγορία δαπάνης ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΟ 

    
Δαπάνες προσωπικού      
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός      
Υλικά εκτύπωσης      
Όργανα σωματομετρήσεων      
Δαπάνες ανάλυσης DNA για τον 
έλεγχο πατρότητας 

     

Λογισμικά προγράμματα για την 
καταχώρηση, επεξεργασία 
στοιχείων και τήρηση γενεαλογικού 
βιβλίου. 
(Σε περίπτωση που σε μια φυλή ζωικού 
πληθυσμού υπάρχει αναγνωρισμένος φορέας 
αναπαραγωγής η εν λόγω δαπάνη είναι 
επιλέξιμη μόνον για τον φορέα αυτόν.) 

     

Δαπάνες εφοδίων      
Δαπάνες ηλεκτρονικής ανίχνευσης      

 
8ε. ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΖΩΟ 

Για την πρώτη τριετία 
Κόστος ανά ζώο:  

Ανά έτος μετά την  πρώτη τριετία 
ΕΤΗ     

Κόστος ανά ζώο:     
Ανά έτος (για τα ιπποειδή) 

ΕΤΗ     
Κόστος ανά ζώο:     

 
8στ. ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΖΩΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

 
Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται μόνον από τους φορείς αναπαραγωγής 

Για την πρώτη τριετία 
Αριθμός ζώων που ελέγχονται από τον φορέα αναπαραγωγής  
Εκτιμώμενος Αριθμός ζώων που θα ελέγχονται από άλλους 
δικαιούχους και θα καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του φορέα 

 

Κόστος ανά ζώο  
Ανά έτος μετά την  πρώτη τριετία 

ΕΤΟΣ     
Αριθμός ζώων που ελέγχονται από τον 
φορέα αναπαραγωγής 

    

Αριθμός ζώων που ελέγχονται από άλλους 
δικαιούχους 

    

Κόστος ανά ζώο     
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Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται από  τους δικαιούχους των οποίων τα ζώα ανήκουν 
σε φυλή στην οποία δεν υπάρχει αναγνωρισμένος φορέας αναπαραγωγής  

Για την πρώτη τριετία 
Αριθμός ζώων που ελέγχονται   
Κόστος ανά ζώο  

 
Ανά έτος μετά την  πρώτη τριετία 

ΕΤΟΣ     
Αριθμός ζώων που ελέγχονται      
Κόστος ανά ζώο     
 

8ζ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 
 
 
 

9. ΣΤΟΧΟΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
(Αρχικός) 

ΜΕΣΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

1. Αριθμός ελεγχόμενων ζώων    
2. Αριθμός ζώων εγγεγραμμένων στο 
γενεαλογικό βιβλίο 

   

3. Αριθμός ζώων αναπαραγωγής 
εγγεγραμμένων στο γενεαλογικό βιβλίο 
που θα δημιουργηθούν (παράγωγα του 
προγράμματος)  

   

 
Παρητηρήσεις – σχόλια: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Ημ/νια:  

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
(Υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (3) 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
(για την Ενέργεια στήριξης της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της παρούσας) 

 
Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία, στα πλαίσια του Μέτρου 10, του Υπομέτρου 10.2, 
της Δράσης 10.2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 
 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: ατομικός έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής 
απόδοσης των ζώων και προσδιορισμός της γενετικής ποιότητάς τους εξαιρουμένων των δαπανών 
που αφορούν ελέγχους που διενεργεί ο ιδιοκτήτης, με ποσοστό στήριξης 70%. 
 
 
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

 
ΕΔΡΑ (Ταχ. Δ/νση)  

 
ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ / 
ΔΗΜΟΣ 

 

Δ.Ο.Υ.  
Α.Φ.Μ.  
Τηλέφωνο  
Fax  
Email  
 
2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  
(Συνοπτική περιγραφή ιστορικού της πορείας σας από το έτος ίδρυσης έως σήμερα, των 
δραστηριοτήτων σας στον τομέα της κτηνοτροφίας) 
 
 
 
 
 
 
 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 
Εκτέλεση παρόμοιων Δράσεων κατά το παρελθόν και ειδικότερα 
από το έτος 2000 και μετά 

  

Αναφέρετε ποιες Δράσεις και χρονική περίοδος εκτέλεσης 
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3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ 
ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ * 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ 
ΖΩΑ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΖΩΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΚΤΡΟΦΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ΣΥΝΟΛΟ      
*Στη στήλη «ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΖΩΑ» όταν πρόκειται : 
1 για βοοειδή θα αναγράφετε ξεχωριστά πρώτα τον αριθμό των ζώων ηλικίας μικρότερης των έξι μηνών στη συνέχεια 

τον αριθμό των ζώων ηλικίας 6 μηνών έως δυο ετών και ακολούθως τον αριθμό των ζώων ηλικίας μεγαλύτερης των 
δυο ετών δηλαδή π.χ. 18/32/53 όπου το 18 είναι τα ζώα ηλικίας μικρότερης των έξι μηνών, το 32 τα ζώα ηλικίας 6 
μηνών έως 2 ετών και το 53 τα ζώα ηλικίας μεγαλύτερης των δυο ετών 
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4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
(αναφέρετε τον τρόπο και τις διαδικασίες με τις οποίες θα υλοποιηθεί η Δράση – Μεθοδολογία, 
τεχνικές εργασίες για τη συλλογή – καταχώρηση και επεξεργασία των στοιχείων) 
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5. ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ 
ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

ΙΑ
Ν

Ο
Υ

Α
ΡΙ

Ο
Σ 

Φ
ΕΒ

ΡΟ
Υ

Α
ΡΙ

Ο
Σ 

 

Μ
Α

ΡΤ
ΙΟ

Σ 
 

Α
Π

ΡΙ
Λ

ΙΟ
Σ 

 

Μ
Α

ΙΟ
Σ 

 

ΙΟ
Υ

Ν
ΙΟ

Σ 
 

ΙΟ
Υ

Λ
ΙΟ

Σ 

Α
Υ

ΓΟ
Υ

ΣΤ
Ο

Σ 
 

ΣΕ
Π

ΤΕ
Μ

ΒΡ
ΙΟ

Σ
 

Ο
Κ

ΤΩ
ΒΡ

ΙΟ
Σ

 

Ν
Ο

ΕΜ
ΒΡ

ΙΟ
Σ

 

ΔΕ
Κ

ΕΜ
ΒΡ

ΙΟ
Σ

 

ΓΑΛΑΚΤΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ             
ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

            
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

            
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

            
ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ             

 
 
6. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ  
 

 (συμπληρώνεται για κάθε εργαζόμενο) 
Ειδικότητα 
εργαζόμενου  ΜΗΝΕΣ 

 ΙΑ
Ν

Ο
Υ

Α
ΡΙ

Ο
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ΡΟ
Υ

Α
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Μ
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ΕΜ
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Σ

 
Διάρκεια 
απασχόλησης  

            
Εργασία που 
εκτελείται 

            
Δαπάνες 
μισθοδοσίας  

            
Δαπάνες 
οδοιπορικών  

            
Σύνολο 
δαπανών  
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7. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
 

Περιοχή Δραστηριοποίησης   
Είδος ζώου   
Φυλή  
Αριθμός ζώων   
Αριθμός εκτροφών   
Ημερομηνία έναρξης υλοποίησης   
Ημερομηνία λήξης υλοποίησης   
Διάρκεια εφαρμογής υλοποίησης   
 
 

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 
8α. ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

Μη μόνιμο προσωπικό 
που θα απασχοληθεί 
αποκλειστικά στην 
υλοποιούμενη Δράση 

Αριθμός 
ατόμων  

Δαπάνες 
μισθοδοσίας 

Δαπάνες 
οδοιπορικών και 
ημερήσιων 
αποζημιώσεων 

1. Γεωπόνος     
2. Τεχνολόγος Ζωικής 
Παραγωγής  

   

3. Τεχνικό προσωπικό 
(ελεγκτές αποδόσεων) 

   

5. Χειριστές Η/Υ      
ΣΥΝΟΛΟ    
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8β. ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Τύπος Ποσότητα Κόστος 

μονάδας 
Κόστος 

Ογκομετρητές* γάλακτος 

    
    
    
    

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

    

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΡΕΑΤΟΣ     
ΥΛΙΚΑ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

    

ΣΥΝΟΛΟ  
 οι ογκομετρητές πρέπει να είναι οπωσδήποτε εγκεκριμένοι από τον ICAR (International Commit for Animal 

Recording) 
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8γ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΕΦΟΔΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Είδος Ποσότητα Κόστος 

μονάδας 
Κόστος 

Δαπάνες για την αγορά 
εξοπλισμού που αφορά τη 
συλλογή, διατήρηση 
δειγμάτων μέχρι την 
αποστολή τους για 
ανάλυση  

Ψυγείο για την αποθήκευση και 
διατήρηση των δειγμάτων γάλακτος 

   

Πλυντήριο πλύσης φιαλιδίων 
δειγματοληψίας γάλακτος 

   

Αντιδραστήρια για ποιοτική 
ανάλυση του κρέατος ή / και του 
γάλακτος 

   

Υλικά συσκευασίας δειγμάτων 
κρέατος 

   

 Φιαλίδια δειγματοληψίας γάλακτος    
Ισοθερμικά κιβώτια διατήρησης και 
μεταφοράς δειγμάτων γάλακτος ή 
και κρέατος  

   

Δαπάνες για την Αποστολή – Μεταφορά δειγμάτων γάλακτος και κρέατος (να περιγραφεί 
αναλυτικά το κόστος και ο τρόπος της δαπάνης στο τέλος του πίνακα). 

 

Δαπάνες προσωπικού (να περιγραφεί αναλυτικά στο τέλος του πίνακα)  
ΣΥΝΟΛΟ  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
(αναφέρετε τον τρόπο και τις διαδικασίες με τις οποίες θα υλοποιηθεί η ποιοτική ανάλυση του 
γάλακτος –  Μεθοδολογία, εργαστηριακή ανάλυση, τεχνικές εργασίες για τη συλλογή – 
καταχώρηση και επεξεργασία των στοιχείων) 
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8δ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ 
 

Κατηγορία δαπάνης ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΟ 
    

Δαπάνες προσωπικού      
Ογκομετρητές γάλακτος      
Δαπάνες ποιοτικής ανάλυσης του 
γάλακτος ή / και κρέατος 

     

ΣΥΝΟΛΟ      
 

8ε. ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΖΩΟ 
 

Για την πρώτη τριετία 
Κόστος ανά ζώο:  

Ανά έτος μετά την  πρώτη τριετία 
ΕΤΗ     

Κόστος ανά ζώο:     
 
 

8ζ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
 

ΣΥΝΟΛΟ  
 

 
 
9. ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Να αναφέρετε τον τρόπο και τη διαδικασία εξεύρεσης της ιδίας συμμετοχής. Επισημαίνεται ότι 
η διαδικασία θα πρέπει να αποδεικνύεται και υπόκειται σε έλεγχο.  
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10. ΣΤΟΧΟΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΤΙΜΗ 

ΒΑΣΗΣ 
(Αρχικός) 

ΜΕΣΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

1. Αριθμός ελεγχόμενων ζώων    
2. Αριθμός πιστοποιημένων ζώων 
αναπαραγωγής ως προς τη γενετική 
τους αξία ή/και τις αποδόσεις τους  

   

 
Παρητηρήσεις – σχόλια: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Ημ/νια:  

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
(Υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (4) 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
(για την Ενέργεια στήριξης της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της παρούσας) 

 
Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία, στα πλαίσια του Μέτρου 10, του Υπομέτρου10. 2, 
της Δράσης 10.2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 
 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: κόστος ενημέρωσης των κτηνοτρόφων για τη διάδοση 
και χρήση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, με ποσοστό 
στήριξης 100%. 
 
 
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

 
ΕΔΡΑ (Ταχ. Δ/νση)  

 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  
Δ.Ο.Υ.  
Α.Φ.Μ.  
Τηλέφωνο  
Fax  
Email  
 
2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  
(Συνοπτική περιγραφή ιστορικού της πορείας σας από το έτος ίδρυσης έως σήμερα, των 
δραστηριοτήτων σας στον τομέα της κτηνοτροφίας) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 
Εκτέλεση παρόμοιων Δράσεων κατά το παρελθόν και ειδικότερα 
από το έτος 2000 και μετά 

  

Αναφέρετε ποιες Δράσεις και χρονική περίοδος εκτέλεσης 
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3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΟΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ * 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ 
ΖΩΑ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΖΩΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΚΤΡΟΦΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ΣΥΝΟΛΟ      
*Στη στήλη «ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΖΩΑ» όταν πρόκειται : 
1. για βοοειδή θα αναγράφετε ξεχωριστά πρώτα τον αριθμό των ζώων ηλικίας μικρότερης των έξι μηνών στη 

συνέχεια τον αριθμό των ζώων ηλικίας 6 μηνών έως δυο ετών και ακολούθως τον αριθμό των ζώων ηλικίας 
μεγαλύτερης των δυο ετών δηλαδή π.χ. 18/32/53 όπου το 18 είναι τα ζώα ηλικίας μικρότερης των έξι μηνών, το 
32 τα ζώα ηλικίας 6 μηνών έως 2 ετών και το 53 τα ζώα ηλικίας μεγαλύτερης των δυο ετών 

2. για ιπποειδή θα αναγράφετε ξεχωριστά πρώτα τον αριθμό των ζώων ηλικίας μικρότερης των έξι μηνών και στη 
συνέχεια τον αριθμό των ζώων ηλικίας μεγαλύτερης των 6 μηνών δηλαδή π.χ. 18/32 όπου το 18 είναι ο αριθμός 
των ζώων ηλικίας μικρότερης των  έξι μηνών και το 32 ο αριθμός των ζώων ηλικίας μεγαλύτερης 6 μηνών. 
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4. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Αναφέρετε τον τρόπο και τις διαδικασίες με τις οποίες θα υλοποιηθεί η Δράση ως ακολούθως:  
Ημερίδες: αριθμός ημερίδων – θέματα ενημέρωσης-τόπος διεξαγωγής- 
Τεχνικός σύμβουλος: τι υπηρεσίες θα παρέχει και ποιος ο ρόλος του 
Εκθέσεις: σε ποιες θα συμμετάσχετε  και με ποιο τρόπο  
Προβολή και διάδοση : με ποιο τρόπο θα προβάλλετε και θα διαδώσετε τη φυλή και τα ζώα 
που συμμετέχουν στην υλοποιούμενη Δράση. 

Ημερομηνία έναρξης υλοποίησης   
Ημερομηνία λήξης υλοποίησης   
Διάρκεια εφαρμογής υλοποίησης   
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5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 
5α. ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΙΔΩΝ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΟΣΤΟΣ 
Έξοδα πρόσκλησης Εκτύπωση 

προσκλητηρίων 
 

Αποστολή 
προσκλητηρίων  

 

Δημοσίευση  
Εκτύπωση αφισών  

Ενοικίαση αίθουσας  
Ενοικίαση οπτικοακουστικών μέσων  
Ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, 
ενημερωτικό ηλεκτρονικό υλικό  

 

ΣΥΝΟΛΟ  
Σημείωση:Ο πίνακας θα συμπληρωθεί ανά ημερίδα 

          
5β. ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΗΣΙΑ 
ΑΜΟΙΒΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ   
 

5γ. ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ 
ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΟΣΤΟΣ 
  
  
  

ΣΥΝΟΛΟ  
 

5δ. ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ 
ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΟΣΤΟΣ 

 Κόστος Συμμετοχής  
Μεταφορά των ζώων  
Διατροφή κατά τη διάρκεια της έκθεσης  
Ενοικίαση και διαμόρφωση χώρου  
Έξοδα διαμονής και μετακίνησης των 
ατόμων που συνοδεύουν και περιποιούνται 
τα ζώα κατά τη διάρκεια της έκθεσης  

 

 ΣΥΝΟΛΟ  
Σημείωση: ο ως άνω πίνακας θα συμπληρωθεί ανά συμμετοχή σε Ζωοτεχνική έκθεση 
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5ε. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΟ 
    

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 
ΗΜΕΡΙΔΩΝ 

     

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

     

ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ 
ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 

     

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

     

ΣΥΝΟΛΟ      
 
 

Παρητηρήσεις – σχόλια: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Ημ/νια:  
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

(Υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (5) 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
(για τη Ενέργεια στήριξης της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της παρούσας) 

 
Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία, στα πλαίσια του Μέτρου 10, του Υπομέτρου 10.2, 
της Δράσης 10.2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 
 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: κόστος γονοτυπικού ελέγχου των ζώων, με ποσοστό 
στήριξης 100%, ο οποίος γίνεται προκειμένου να εντοπισθούν τα γονίδια που θέτουν σε κίνδυνο τη 
διατήρηση και αξιοποίηση της φυλής και να αποκλείονται από την αναπαραγωγή ώστε να μειωθεί 
η συχνότητα τους στον εκτρεφόμενο πληθυσμό.  
 
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

 
ΕΔΡΑ (Ταχ. Δ/νση)  

 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ  
Δ.Ο.Υ.  
Α.Φ.Μ.  
Τηλέφωνο  
Fax  
Email  
 
2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  
(Συνοπτική περιγραφή ιστορικού της πορείας σας από το έτος ίδρυσης έως σήμερα, των 
δραστηριοτήτων σας στον τομέα της κτηνοτροφίας) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 
Εκτέλεση παρόμοιων Δράσεων κατά το παρελθόν και ειδικότερα 
από το έτος 2000 και μετά 

  

Αναφέρετε ποιες Δράσεις και χρονική περίοδος εκτέλεσης 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6Φ5Ν4653ΠΓ-ΠΗΧ



Σελίδα 47 από 60 

 
3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΟΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ * 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ 
ΖΩΑ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΖΩΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΚΤΡΟΦΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

ΣΥΝΟΛΟ      
*Στη στήλη «ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΖΩΑ» όταν πρόκειται : 
1. για βοοειδή θα αναγράφετε ξεχωριστά πρώτα τον αριθμό των ζώων ηλικίας μικρότερης των έξι μηνών στη 

συνέχεια τον αριθμό των ζώων ηλικίας 6 μηνών έως δυο ετών και ακολούθως τον αριθμό των ζώων ηλικίας 
μεγαλύτερης των δυο ετών δηλαδή π.χ. 18/32/53 όπου το 18 είναι τα ζώα ηλικίας μικρότερης των έξι μηνών, το 
32 τα ζώα ηλικίας 6 μηνών έως 2 ετών και το 53 τα ζώα ηλικίας μεγαλύτερης των δυο ετών 

2. για ιπποειδή θα αναγράφετε ξεχωριστά πρώτα τον αριθμό των ζώων ηλικίας μικρότερης των έξι μηνών και στη 
συνέχεια τον αριθμό των ζώων ηλικίας μεγαλύτερης των 6 μηνών δηλαδή π.χ. 18/32 όπου το 18 είναι ο αριθμός 
των ζώων ηλικίας μικρότερης των  έξι μηνών και το 32 ο αριθμός των ζώων ηλικίας μεγαλύτερης 6 μηνών. 
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4. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
Αναφέρετε τον τρόπο και τις διαδικασίες με τις οποίες θα υλοποιηθεί η υλοποιούμενη Δράση 
ως ακολούθως:  
Πρόγραμμα γονοτυπήσεων : αριθμός γονοτυπήσεων 

Ημερομηνία έναρξης υλοποίησης   
Ημερομηνία λήξης υλοποίησης   
Διάρκεια εφαρμογής υλοποίησης   
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5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 
5α. ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΟΔΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΟΣΤΟΣ 
Όργανα   
Υλικά δειγματοληψίας  
Κόστος διενέργειας δειγματοληψίας  
Κόστος αναλύσεων  

ΣΥΝΟΛΟ  
          
5β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΟ 
    

ΟΡΓΑΝΑ      
ΥΛΙΚΑ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

     
ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 

     
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ      
ΣΥΝΟΛΟ      

 
 

Παρητηρήσεις – σχόλια: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Ημ/νια:  
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

(Υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (6) 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ    ΗΜ/ΝΙΑ: 
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 
 
 
 
 
 
      ΠΡΟΣ: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝ. & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
& ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ 

 
 

 
 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 
 

 
Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία, στα πλαίσια του Μέτρου 10, του Υπομέτρου 
10.2, της Δράσης 10.2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 

 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ……………………. …….ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
που αφορά ανάληψη έργου στα πλαίσια των Ενέργειων  Στήριξης της Δράσης 
«………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………». 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : 
…………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………, σύμφωνα με την αριθ. 
………………………….. απόφαση του 
Προϊσταμένου………………………………………………………………………….. 
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Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Περιεχόμενα φακέλου 

α/α Δικαιολογητικά ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 Αίτηση     
2 Έντυπο τεχνοοικονομικών στοιχείων     
3 Απόφαση του Δ.Σ.     
4 Υπεύθυνες Δηλώσεις κτηνοτρόφων     
5 Ασφαλιστική ενημερότητα     
6 Φορολογική ενημερότητα     
7 Αντίγραφο Καταστατικού ίδρυσης     
Παρατηρήσεις – σχόλια: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΡΑΞΗΣ 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΝΑΙ ΟΧΙ 
Συμβατότητα της προτεινόμενης προς υλοποίηση Δράσης  με τους 
όρους επιλεξιμότητας της παρούσας απόφασης και της κείμενης 
εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας 

  

Συμβατότητα της προτεινόμενης προς υλοποίηση Δράσης του 
υποψήφιου δικαιούχου με τους στόχους που έχουν τεθεί στο άρθρο 
1 της παρούσας 

  

Συμβατότητα της προτεινόμενης προς υλοποίηση Δράσης του 
υποψήφιου δικαιούχου με την κείμενη εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία περί του ελέγχου αποδόσεων και γενεαλογίας των 
αγροτικών ζώων. 

  

 
Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΝΑΙ ΟΧΙ 
Εκτέλεση παρόμοιων Δράσεων κατά το παρελθόν και ειδικότερα 
από το έτος 2000 και μετά 

  

Αναφέρεται ποιες Δράσεις και χρονική περίοδος εκτέλεσης 
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Δ. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 
ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
 

 ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝ
ΩΝ ΖΩΩΝ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΖΩΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΚΤΡΟΦΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝ
ΩΝ ΖΩΩΝ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΖΩΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΚΤΡΟΦΗΣ 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

ΣΥΝΟΛΟ          
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Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ 
 
 
α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 

Αριθμός 
ατόμων  

Δαπάνες 
μισθοδοσίας 

Δαπάνες 
οδοιπορικών 

Αριθμός 
ατόμων  

Δαπάνες 
μισθοδοσίας 

Δαπάνες 
οδοιπορικώ
ν 

* 
ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΠΙΛΕΞΙ
ΜΟΤΗΤΑΣ  

ΜΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
        
        
        
        
        
        
        

ΣΥΝΟΛΟ        
ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

        
        

ΣΥΝΟΛΟ        
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
       

Αιτιολόγηση (σε περίπτωση διαφοροποίησης): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Στην στήλη «Έλεγχος Επιλεξιμότητας» συμπληρώνεται με ΝΑΙ εφόσον κρίνεται επιλέξιμη 
την αιτούμενη δαπάνη και ΟΧΙ εφόσον την κρίνεται μη επιλέξιμη. 
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β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΑΠΑΝΗΣ Είδος 

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 
Ποσότητα Κόστος 

μονάδας 
Κόστος Ποσότητα Κόστος 

μονάδας 
Κόστος * 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜ
ΟΤΗΤΑΣ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

ΣΥΝΟΛΟ      
Αιτιολόγηση (σε περίπτωση διαφοροποίησης): 
 
 
 
 
 
 

*Στην στήλη «Έλεγχος Επιλεξιμότητας» συμπληρώνεται με ΝΑΙ εφόσον κρίνεται επιλέξιμη την αιτούμενη δαπάνη και ΟΧΙ εφόσον την κρίνεται μη επιλέξιμη. 
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γ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 
 

Κατηγορία δαπάνης 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  ΣΥΝΟΛΟ 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
ΣΥΝΟΛΟ          
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δ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΟΡΙΑ : ΚΟΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΖΩΟ 
 

 ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 
 Για την πρώτη τριετία Για την πρώτη τριετία 

Κόστος 
ελέγχου ανά 
ζώο: 

  

Επιπρόσθετο 
κόστος 
ελέγχου ανά 
ζώο 

  

 Ανά έτος μετά την  πρώτη τριετία Ανά έτος μετά την  πρώτη τριετία 
ΕΤΟΣ         
Κόστος 
ελέγχου ανά 
ζώο: 

        

Επιπρόσθετο 
κόστος 
ελέγχου ανά 
ζώο 

        

 
 
ε. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

  

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
 

 

ΣΥΝΟΛΟ  
 

 

 
 

ΣΤ. ΣΤΟΧΟΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  
 

ΔΕΙΚΤΕΣ 
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

(Αρχικός) 

ΜΕΣΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΤΙΜΗ 
ΒΑΣΗΣ 

(Αρχικός) 

ΜΕΣΗ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΤΙΜΗ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

       
       
       
       

 
Παρητηρήσεις – σχόλια: 
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Ζ. ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ 
 
 
Α/Α ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΝΑΙ ΟΧΙ 

1 Απόκλιση επαλήθευσης στοιχείων ζωικού 
κεφαλαίου σε ποσοστό άνω του 20% 

  

2 Δήλωση ψευδών στοιχείων   
3 Περικοπή δαπανών σε ποσοστό άνω του 40% 

επί του συνόλου της οικονομικής πρότασης του 
δικαιούχου 

  

4 Ελλιπής φάκελος υποψηφιότητας    
5 Προσκόμιση μη έγκυρων δικαιολογητικών   
6 Μη τήρηση κριτηρίων επιλογής του άρθρου 15 

της παρούσας 
  

7 Μη αξιοπιστία του υποψήφιου δικαιούχου   
 
 

ΘΕΤΙΚΗ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΝΑΙ  
 

ΟΧΙ  
 

 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΑ: 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Τόπος, Ημερ/νία 
(Υπογραφή Αξιολογητή/ων) 
 
 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας 
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ΚΕΝΤΡΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ 

 
 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ Ν. 
ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Ταχ. Δ/νση: Νέα Μεσήμβρια Θεσ/νίκης 

Τ.Κ.: 570 11 
Τηλ.: 2310-714061-2 

Fax: 2310-713963 
Email:  info@igenthes.gr 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΙΛΚΙΣ 
ΠΕΛΛΑΣ 
ΠΙΕΡΙΑΣ 
ΣΕΡΡΩΝ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

 
 
 
 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  ΖΩΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
 

Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 46 
Τ.Κ.: 104 38 

Τηλ., Fax: 210-3453944, 3461104 
Email: kgbz-ath@otenet.gr 

 
 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΘΗΝΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΦΩΚΙΔΟΣ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΛΕΣΒΟΥ 

ΧΙΟΥ 
ΣΑΜΟΥ 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΧΑΪΑΣ 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΗΛΕΙΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

ΚΡΗΤΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ 

ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 
Ταχ. Δ/νση: Δράμα, Τ.Κ.: 661 00 - ΔΡΑΜΑ 

Τηλ., Fax: 25210-46992, Email: kgbz_dra@otenet.gr 
 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ  

ΘΡΑΚΗΣ 

ΔΡΑΜΑΣ 
ΕΒΡΟΥ 

ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΞΑΝΘΗΣ 

ΡΟΔΟΠΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 32, Τ.Κ.: 454 44 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Τηλ.: 26510-21686, 35881, Fax: 26510-21686 
Email: kgbzioan@otenet.gr 

ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΑΡΤΑΣ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΖΩΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Ταχ. Δ/νση: «Αμπέλια» Δ. Καρδίτσας 

Τ.Κ.: 431 00 - ΚΑΡΔΙΤΣΑ 
Τηλ.: 24410-77360,61,62,63,64 

Fax: 2441020928 
Email: kgbzk@otenet.gr 

 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (7) 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 
 

                          ΠΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
                ΖΩΩΝ ……………………………….. 
         
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ    : 
ΕΔΡΑ (Ταχ. Δ/νση)   : 
Δημοτικό Διαμέρισμα   : 
Περιοχή Δραστηριοποίησης  : 
Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει  : 
Α.Φ.Μ.    : 
Τηλέφωνο επικοινωνίας  : 
Fax     : 
E-mail     : 
Τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο  
θα κατατίθεται η επιχορήγηση : 
 
Στα πλαίσια της Δράσης  «Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία», παρακαλώ να 
εγκρίνετε την παράταση εκτέλεσης υλοποίησης της με τίτλο: 
 
 
 
όπως περιγράφεται στο έντυπο τεχνικοοικονομικών στοιχείων που συνοδεύει την αίτηση. 
 
 
Συνημμένα δικαιολογητικά: 
1 Έντυπο τεχνοοικονομικών στοιχείων 
2 Απόφαση του Δ.Σ. 
3 Δήλωση φυσικού αντικειμένου  
 
 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
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Άρθρο 34 
Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έχει ισχύ από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της. 
 

Αθήνα,     09-06-2016 
 

 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 
 
 

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ 
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