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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 324132
Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 3.4, Μέ−

τρο 214 του Άξονα 2, του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007−2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ.» 
για τη Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτρο−
φία.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.δ. 131/1974 «περί παροχής οικονομικών ενι−

σχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν 
και αλιευτικήν παραγωγήν» (320/Α΄), που τροποποιή−
θηκε 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» (199/Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 
11 του ν. 2512/1997 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων 
στρατιωτικών και άλλες διατάξεις» (138/Α΄).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄).

3. Το ν. 2065/1992, άρθρο 39 παράγραφος 10 (Φ.Ε.Κ. 
113/Α΄/1992) που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύ−
σεων από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.

4. Το ν. 3508/2006 (Φ.Ε.Κ. 249/Α΄), Άρθρο 3 «Ρυθμί−
σεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων».

5. Το π.δ. 206/2007 (Φ.Ε.Κ. 232/Α΄/19.9.2007) «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 (Φ.Ε.Κ. 513/Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού με θέμα «Μεταβολή τίτλων Υπουρ−
γείου και καθορισμός σειράς τάξης Υπουργείων».

7. Την υπ’ αριθμ. 42362/4252/28.9.2007 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 1948/Β΄/2007).

8. Το ν. 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2007−2013».

9. Τον Καν. (Ε.Κ.) 1698/2005 του Συμβουλίου (L 277) για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊ−

κό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και 
ειδικότερα το άρθρο 39.

10. Τον Καν. (Ε.Κ.) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωρ−
γικής Πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.

11. Τον Καν. (Ε.Κ.) 883/2006 της Επιτροπής σχετικά με 
τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 1290/2005 
του Συμβουλίου σε ότι αφορά την τήρηση των λογαρια−
σμών των οργανισμών πληρωμών, τις δηλώσεις δαπανών 
και εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυή−
σεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης όπως τροποποιημένος ισχύει.

12. Τον Καν. (Ε.Κ.) 1974/2006 της Επιτροπής (L 368) για 
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. 
(ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγρο−
τικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και ειδικότερα το άρθρο 
28 και το Σημείο 5.3.2.1.4 του Παρατήματος ΙΙ.

13. Τον Καν. (ΕΚ) 1975/2006 της Επιτροπής για τη θέ−
σπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 
1698/2005 του Συμβουλίου.

14. Τον Καν. (ΕΚ) 1857/2006 της Επιτροπής σχετικά 
με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθή−
κης στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
παραγωγής γεωργικών προϊόντων και για την τροπο−
ποίηση του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 70/2001 και ειδικότερα τις 
παραγράφους 1α και 1β του άρθρου 16.

15. Τον Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου και ειδι−
κότερα τα άρθρα 4 και 5 και τα παραρτήματα ΙΙΙ και IV, 
όπως τροποποιημένος ισχύει.

16. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 259/2008 της Επιτροπής της 
18ης Μαρτίου 2008 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλί−
ου σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τους 
δικαιούχους κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπαϊ−
κό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

17. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκριση 
του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
για την περίοδο προγραμματισμού 2007−2013.

18. Τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις 
κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της Γεωργίας και της 
Δασοκομίας 2007−2013 (2006/C 319/ΕΚ).
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19. Την υπ’ αριθμ. 201066/213/2.3.1982 απόφαση Υπουρ−
γού Γεωργίας περί του Κανονισμού ελέγχου αποδόσεων 
των ζώων.

20. Την υπ’ αριθμ. 331492/29.5.1986 απόφαση Υπουργού 
Γεωργίας περί του Κανονισμού Γενεαλογικών Βιβλίων 
Αγροτικών Ζώων.

21. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

22. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε−
ων της παρούσης απόφασης, την περίοδο 2008 – 2015 
προκαλείται δαπάνη ύψους 25.000.000 Ευρώ εκ των 
οποίων 6.100.000 Ευρώ αποτελούν Εθνική συμμετοχή και 
18.900.000 Ευρώ Κοινοτική συμμετοχή, αποφασίζουμε:

Για την εφαρμογή του προγράμματος «Διατήρηση γε−
νετικών πόρων στην κτηνοτροφία», του Άξονα 2, Μέτρου 
214, του Υπομέτρου 3, της Δράσης 3.4 του Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ», όπως αυτό ισχύει κάθε φορά

Εγκρίνουμε τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 1
Εφαρμογή του προγράμματος

1. Ορίζεται ως φορέας εφαρμογής του προγράμματος 
η Δ/νση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι λεπτομέρειες 
εφαρμογής του προγράμματος, όπου θεωρείται απαραί−
τητο, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από εισήγηση της 
Δ/νσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Εξουσιοδοτούνται τα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης 
Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων να είναι αρμόδιοι φορείς για:

Α. Τον έλεγχο και την παρακολούθηση των δράσεων 
του προγράμματος. 

Β. τους διοικητικούς ελέγχους των αιτήσεων ενίσχυ−
σης των δικαιούχων (Φακέλων υποψηφιότητας).

Γ. Τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους των αι−
τήσεων πληρωμών 

Δ. Τον έλεγχο των υποχρεώσεων των δικαιούχων.
Το κάθε Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ορίζεται 

ως υπεύθυνο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση 
του προγράμματος στην περιοχή αρμοδιότητάς του, 
ενώ την εποπτεία και συνολική ευθύνη του προγράμ−
ματος έχει η Δ/νση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 2
Δράσεις και ποσοστά ενίσχυσης.

Ορίζονται ως επιλέξιμες δράσεις του προγράμματος 
τα ακόλουθα:

1. Η συλλογή − τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των 
ζώων και καθιέρωση−διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων 
και μητρώων, με ποσοστό ενίσχυσης 100%.

2. Ο ατομικός έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής 
απόδοσης των ζώων και ο προσδιορισμός της γενετικής 
ποιότητάς τους, με ποσοστό ενίσχυσης 70%, εξαιρουμέ−
νων των δαπανών που αφορούν ελέγχους που διενεργεί 
ο ιδιοκτήτης.

3. Η ενημέρωση και παροχή συμβουλών για τη διά−
δοση και χρήση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή 

και κτηνοτρόφο ζωικού γενετικού υλικού, με ποσοστό 
ενίσχυσης 100%. Η ενημέρωση θα έχει τη μορφή θεω−
ρητικής και πρακτικής ενημέρωσης των έμμεσα ωφελού−
μενων κτηνοτρόφων από το πρόγραμμα 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 του προ−

γράμματος 
Τα σεμινάρια ή οι ημερίδες θα πραγματοποιούνται 

μέχρι τρεις φορές ανά έτος και ανά δικαιούχο και μπο−
ρούν να λάβουν μέρος και στα πλαίσια Ζωοτεχνικών 
εκθέσεων.

Άρθρο 3
Πεδίο Εφαρμογής

1. Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής είναι όλη η Χώρα.
2. Τομείς παρέμβασης: τοπικές – εγχώριες και προ−

σαρμοσμένες φυλές ζώων, όπως εμφανίζονται στον 
ακόλουθο πίνακα:

ΕΙΔΟΣ ΦΥΛΗ

ΒΟΟΕΙΔΗ Βραχυκερατική, Κατερίνης, Συκιάς, 
εγχώριος Βούβαλος, ασπρόμαυρη*, 
ασπροκόκκινη* 

ΠΡΟΒΑΤΑ Καραγκούνικη, Μυτιλήνης, Σφακίων, 
Καρύστου, Φριζάρτα (Άρτας), Ορεινό 
Ηπείρου, Σερρών, Χίου, Κεφαλληνίας, 
Καλαρρύτικη, Πηλίου, Γλώσσας 
Σκοπέλου, Θράκης, Κατσικά Ιωαννίνων, 
Σαρακατσάνικη, Άργους, Κύμης, 
Ζακύνθου, Φλώρινας, Αγρινίου 

ΑΙΓΕΣ Εγχώρια (Βλάχικη), Σκοπέλου

ΙΠΠΟΙ Σκύρου, Πηνείας, Μεσσαρά Κρήτης, 
Θεσσαλίας, Πίνδου

*η ασπρόμαυρη και ασπροκόκκινη φυλή αγελάδων εί−
ναι προσαρμοσμένες ελληνικές φυλές που προέρχονται 
από φυλές αγελάδων Holstein.

Άρθρο 4
Στόχος του προγράμματος

1. Σκοπός του προγράμματος είναι η αναβάθμιση της 
παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης των εκτροφέων 
ζώων αναπαραγωγής σε όλες τις αγροτικές περιοχές 
της Χώρας, για την παραγωγή και χρησιμοποίηση του 
κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού αναπαρα−
γωγικού κεφαλαίου, ώστε να επιτευχθεί η μείωση του 
κόστους παραγωγής, η αύξηση της παραγωγικότητας 
της κτηνοτροφίας και η εξασφάλιση της βιωσιμότητας 
των κτηνοτροφικών μονάδων.

2. Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι:
Α Η διατήρηση και αξιοποίηση των γενετικών πόρων 

στη κτηνοτροφία με την εξασφάλιση δομών και υπη−
ρεσιών στήριξης για χρησιμοποίηση από τους κτηνο−
τρόφους του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού 
γενετικού υλικού.

Β Η δημιουργία και στήριξη σύγχρονων δομών και 
οργανώσεων για τον έλεγχο της γενεαλογίας και των 
αποδόσεων της κάθε φυλής.
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Άρθρο 5
Δικαιούχοι των Ενισχύσεων 

1. Δικαιούχοι των δράσεων ενίσχυσης είναι:
Αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυ−

λών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και Ενώ−
σεις και Συνεταιρισμοί που διαθέτουν νομική υπόσταση 
και ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή / 
και τα μέλη τους.

Ο αναγνωρισμένος φορέας καθαρής φυλής είναι νο−
μικό πρόσωπο που έχει αναγνωριστεί ως φορέας κα−
τάρτισης και τήρησης γενεαλογικού βιβλίου μιας φυλής 
αγροτικών ζώων, σύμφωνα με την ακόλουθη εθνική και 
κοινοτική νομοθεσία, όπως ισχύει κάθε φορά:

Α Η υπ’ αριθμ. 340194/1992 απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας «Αναγνώριση φορέων που καταρτίζουν ή/και 
τηρούν γενεαλογικά βιβλία αιγοπροβάτων αναπαρα−
γωγής καθαρής φυλής, καταρτίζουν ή/και εφαρμόζουν 
προγράμματα γενετικής βελτίωσης αιγοπροβάτων, διά−
σωσης και διατήρησης σπάνιων φυλών» σε συμμόρφω−
ση με την 90/254/ΕΟΚ απόφαση της επιτροπής (Φ.Ε.Κ. 
339/Β΄/26.5.1992), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
366988 υπ. απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
της υπ’ αριθμ. 340194/1992 απόφασης του Υφυπουργού 
Γεωργίας» (Φ.Ε.Κ. 477/Β΄/24.6.1994).

Β Η υπ’ αριθμ. 314710/1993 απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας «Αναγνώριση φορέων που καταρτίζουν ή 
τηρούν γενεαλογικά βιβλία για τα ιπποειδή» (Φ.Ε.Κ. 
19/22.1.1993).

Γ Η υπ’ αριθμ 303082/1997 απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας «Αναγνώριση φορέων που καταρτίζουν γενεα−
λογικά βιβλία βοοειδών αναπαραγωγής καθαρής φυλής 
και εφαρμόζουν προγράμματα γενετικής βελτίωσης ή 
διάσωσης – διατήρησης σπάνιων φυλών αυτών» σε συμ−
μόρφωση με την 84/247/ΕΟΚ απόφαση της Επιτροπής 
(Φ.Ε.Κ. 241/Β΄/28.3.1997).

Άρθρο 6
Καθορισμός επιλέξιμων δαπανών 

1. Στα πλαίσια της δράσης ενίσχυσης της παραγράφου 
1 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, ως επιλέξιμες 
δαπάνες θεωρούνται:

Α. Οι δαπάνες του κατάλληλου προσωπικού σύμφωνα 
με τον ακόλουθο Πίνακα 1. 

Πίνακας 1.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ

Μόνιμο 
προσωπικό που 
απασχολείται 
για τις ανάγκες 
εφαρμογής του 
προγράμματος

Γεωτεχνικοί Οδοιπορικά

Μη μόνιμο 
προσωπικό που 
απασχολείται 
αποκλειστικά 
για την 
υλοποίηση του 
προγράμματος 
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).

Ηλεκτρονικοί 
Μηχανικοί Η/Υ μόνον 
για Αναγνωρισμένους 
φορείς 
αναπαραγωγής 
καθαρών φυλών

Χειριστές Η/Υ

Διοικητικοί−
Οικονομικοί

Η καταλληλότητα του ως άνω προσωπικού κρίνεται 
από τον δικαιούχο με βάσει τα προσόντα ή και τη σχε−
τική εμπειρία σε θέματα ζωικής παραγωγής.

Β. Δαπάνες εφοδίων, υλικών, οργάνων και διαδικασιών 
υλοποίησης σύμφωνα με τον ακόλουθο 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, σαρωτής 
(scanner), ηλεκτρονικά 
καταγραφικά χειρός (hand 
terminals) και λογισμικά 
περιβάλλοντος εργασίας 
αυτών, ψηφιακή 
φωτογραφική μηχανή, UPS 
(μονάδα παροχής 
ρεύματος) για Η/Υ, 
εξωτερικός σκληρός δί−
σκος

2 Υλικά 
εκτύπωσης

Εκτυπωτικό χαρτί, 
μελάνι−toner εκτυπωτών
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3 Λογισμικά 
προγράμματα για 
την καταχώρηση, 
επεξεργασία 
στοιχείων και 
τήρηση 
γενεαλογικών 
βιβλίων

Δαπάνες προμήθειας 
λογισμικών προγραμμάτων 
Η/Υ για την τήρηση 
γενεαλογικών βιβλίων και 
έκδοση γενεαλογικών 
πιστοποιητικών καθώς και 
δικαιωμάτων χρήσης τους. 
Σε περίπτωση που σε μια 
φυλή ζωικού πληθυσμού 
υπάρχει αναγνωρισμένος 
φορέας αναπαραγωγής 
η εν λόγω δαπάνη είναι 
επιλέξιμη μόνον για τον 
φορέα αυτόν. Ο εν λόγω 
φορέας αναπαραγωγής 
είναι υποχρεωμένος να 
εγκαταστήσει και να 
προσφέρει τεχνική στήριξη 
για τα σχετικά λογισμικά 
προγράμματα, που 
αποτελούν επιλέξιμη 
δαπάνη για αυτόν:
α) στους υπόλοιπους 
δικαιούχους, που 
δραστηριοποιούνται στη 
φυλή ζωικού πληθυσμού 
για την οποία είναι 
αναγνωρισμένος
β) στα αρμόδια Κέντρα 
Γενετικής Βελτίωσης 
Ζώων.

4 Όργανα 
σωματομετρήσεων

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

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 
σήμανσης

Αγορά ενωτίων για τη 
σήμανση νεογέννητων 
αμνοεριφίων και αγορά 
εργαλείων δερματοστιξίας 
και εφαρμογής ενωτίων.

7 Δαπάνες 
ηλεκτρονικής ανί−
χνευσης

Συσκευή ανίχνευσης – 
ανάγνωσης ηλεκτρονικών 
μέσων σήμανσης.

8 Λοιπές δαπάνες Ποδιές ανιχνευτών κριών 
και τράγων

2. Στα πλαίσια της δράσης ενίσχυσης της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, ως επι−
λέξιμες δαπάνες θεωρούνται:

A. Οι δαπάνες του κατάλληλου προσωπικού σύμφωνα 
με τον ακόλουθο Πίνακα 3. 

Πίνακας 3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ

Μόνιμο 
προσωπικό που 
απασχολείται 
για τις ανάγκες 
εφαρμογής του 
προγράμματος

Γεωτεχνικοί Οδοιπορικά

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

Γεωπόνοι Ζωικής 
Παραγωγής ή 
Γεωπόνος με 
πενταετή εμπειρία 
στη Ζωική Παραγωγή

Μισθοδοσία 
και οδοιπο−
ρικά

Τεχνολόγοι Ζωικής 
Παραγωγής

Τεχνικό προσωπικό 
για τον έλεγχο της 
ποιοτικής και 
ποσοτικής απόδοσης 
των ζώων (ελεγκτές 
αποδόσεων).

Χειριστές Η/Υ

Διοικητικοί−
Οικονομικοί

Η καταλληλότητα του ως άνω προσωπικού κρίνεται 
από τον δικαιούχο με βάσει τα προσόντα ή και τη σχε−
τική εμπειρία σε θέματα ζωικής παραγωγής.

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

α) Δαπάνες εξοπλισμού και στήριξης σύμφωνα με τον 
ακόλουθο Πίνακα 4

Πίνακας 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΟΔΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

1 Ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός

Η/Υ, εξοπλισμός δικτύου, 
εκτυπωτής, σαρωτής 
(scanner), ηλεκτρονικά 
καταγραφικά χειρός (hand 
terminals) και λογισμικά 
περιβάλλοντος εργασίας 
αυτών, UPS (μονάδα 
παροχής ρεύματος) για 
Η/Υ, εξωτερικός σκληρός 
δίσκος

2 Υλικά εκτύπωσης Εκτυπωτικό χαρτί, 
μελάνι−toner εκτυπωτών

3 Εξοπλισμός 
ογκομέτρησης 
γάλακτος

Ογκομετρητές γάλακτος

β) Δαπάνες ποιοτικής ανάλυσης του γάλακτος
Η εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων γάλακτος 

γίνεται από τα εργαστήρια του ΕΛΟΓ (Ελληνικός Ορ−
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γανισμός Γάλακτος), κατόπιν ειδικής συμβάσεως μετα−
ξύ του δικαιούχου και του ΕΛΟΓ. Οι όροι, διαδικασίες 
και υποχρεώσεις για την εργαστηριακή ανάλυση των 
δειγμάτων γάλακτος περιγράφονται αναλυτικά στην εν 
λόγω σύμβαση η οποία μετά την υπογραφή της από τον 
ΕΛΟΓ και τον δικαιούχο, ελέγχεται και εγκρίνεται από 
τη Δ/νση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην περίπτωση 
αυτή ο δικαιούχος δύναται να προβεί:

• Στην αγορά ηλεκτρονικού, μηχανολογικού εξοπλι−
σμού και λοιπών συσκευών για την ποιοτική ανάλυση 
του γάλακτος, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στην 
1η κατηγορία της παρούσας παραγράφου. Ο εν λόγω 
εξοπλισμός και συσκευές χρησιμοποιούνται αποκλει−
στικά για την εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων 
γάλακτος του δικαιούχου στις εγκαταστάσεις του ΕΛΟΓ. 
Επισημαίνεται, ότι η αξία του εξοπλισμού θα πρέπει να 
είναι τέτοια ώστε να δικαιολογείται από την εκτέλεση 
του φυσικού αντικειμένου (όγκος δειγμάτων γάλακτος), 
γεγονός που εξετάζεται από τον αξιολογητή της πρό−
τασης του δικαιούχου και την αρμόδια γνωμοδοτική 
επιτροπή του άρθρου 16 της παρούσας.

• Στην τακτική προμήθεια φιαλιδίων δειγματοληψίας γά−
λακτος, αντιδραστηρίων καθώς και ισοθερμικών κιβωτίων 
διατήρησης και μεταφοράς δειγμάτων γάλακτος για χρή−
ση από τον ΕΛΟΓ με αποκλειστικό σκοπό την εργαστηρι−
ακή ανάλυση των δειγμάτων γάλακτος του δικαιούχου.

• Στην ανάληψη όλων των δαπανών αποστολής ή/και 
μεταφοράς δειγμάτων γάλακτος.

• Στην πρόσληψη κατάλληλου προσωπικού για την 
υποβοήθηση του έργου της εργαστηριακής ανάλυσης 
των δειγμάτων γάλακτος. Η καταλληλότητα του προσω−
πικού κρίνεται από τον δικαιούχο με βάση τα προσόντα 
ή και τη σχετική εμπειρία σε θέματα εργαστηριακής 
ανάλυσης του γάλακτος.

3. Στα πλαίσια της δράσης ενίσχυσης της παραγρά−
φου 3 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, ως επι−
λέξιμες δαπάνες θεωρούνται οι αναφερόμενες στον 
ακόλουθο πίνακα 5:

Πίνακας 5

Α/Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 Έξοδα πρόσκλησης που έχουν ως ακολούθως: 
• δαπάνες εκτύπωσης προσκλήσεων,
• δαπάνες αποστολής προσκλήσεων
• δαπάνες δημοσίευσης 

2 Ενοικίαση αίθουσας και οπτικοακουστικών 
μέσων

3 Δαπάνες για την έκδοση−εκτύπωση 
ενημερωτικών φυλλαδίων, αφισών, 
ενημερωτικού ηλεκτρονικού 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 Αμοιβές συμβούλων, για την ενημέρωση και 
την παροχή συμβουλών για τη διάδοση του 
κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού 
αναπαραγωγικού υλικού. Οι εν λόγω αμοιβές 
και η διαδικασία πληρωμής τους καθορίζονται 
με απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

5 Κόστος Ζωοτεχνικών εκθέσεων που 
περιλαμβάνει:
− Το κόστος συμμετοχής
− Τη μεταφορά των ζώων 
− Το κόστος διατροφής τους κατά την 
διάρκεια της έκθεσης 
− Την ενοικίαση και διαμόρφωση χώρου
− Έξοδα διαμονής και μετακίνησης ατόμων για 
τη συνοδεία και περιποίηση των ζώων κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης.

Άρθρο 7
Καθορισμός κριτηρίων και ορίων επιλέξιμων δαπανών

1. Οι επιλέξιμες δαπάνες του άρθρου 6 της παρού−
σας εξαρτώνται από το φυσικό αντικείμενο του έργου 
που αναλαμβάνει ο δικαιούχος. Ο σημαντικότερος πα−
ράγοντας διαφοροποίησης του κόστους εφαρμογής 
του προγράμματος είναι ο αριθμός των ελεγχόμενων 
ζώων σε συνάρτηση με τον αριθμό των κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων, τον αριθμό των μετρούμενων επιλε−
κτικών χαρακτηριστικών, τη μεθοδολογία διεξαγωγής 
του ελέγχου γενεαλογίας και αποδόσεων και τις ιδι−
ομορφίες της φυλής. Με βάση τα παραπάνω κριτήρια 
η αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 16 της 
παρούσας καθορίζει το ύψος των επιλέξιμων δαπανών, 
με ανώτατο όριο το μέσο κόστος ανά ζώο ανά έτος και 
τριετία σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα 6.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Όρια επιλέξιμων δαπανών

Για το καθεστώς ενίσχυσης της παραγράφου 1 
του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης

Για το καθεστώς ενίσχυσης της παραγράφου 2 
του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης

ΕΙΔΟΣ 
ΖΩΟΥ

Για την πρώτη τριετία 
εφαρμογής του 
προγράμματος

Για τα έτη μετά την 
πρώτη τριετία 
εφαρμογής του 
προγράμματος

Για την πρώτη τριετία 
εφαρμογής του 
προγράμματος

Για τα έτη μετά την 
πρώτη τριετία 
εφαρμογής του 
προγράμματος

ΒΟΟΕΙΔΗ Έως 120€/ζώο/τριετία Έως 48€/ζώο/έτος Έως 120€/ζώο/τριετία Έως 48€/ζώο/έτος

ΑΙΓΕΣ Έως 60€/ζώο/τριετία Έως 24€/ζώο/έτος Έως 60€/ζώο/τριετία Έως 24€/ζώο/έτος

ΠΡΟΒΑΤΑ Έως 60€/ζώο/τριετία Έως 24€/ζώο/έτος Έως 60€/ζώο/τριετία Έως 24€/ζώο/έτος

ΙΠΠΟΕΙΔΗ
Ανά έτος για όλα τα έτη εφαρμογής του 

προγράμματος

Έως 200€/ζώο/έτος
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2. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος συγκεντρώνει και 
επεξεργάζεται τα στοιχεία ελέγχου γενεαλογίας σε 
βάση δεδομένων ειδικού λογισμικού προγράμματος τή−
ρησης γενεαλογικών βιβλίων και έκδοσης γενεαλογικών 
πιστοποιητικών, τότε τα παραπάνω όρια της δράσης 
ενίσχυσης της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρού−
σας απόφασης, προσαυξάνονται κατά 9€/ζώο/τριετία 
για την πρώτη τριετία εφαρμογής του προγράμματος 
και κατά 3€/ζώο/έτος για τα επόμενα έτη και για όλα τα 
ζώντα ελεγχόμενα ζώα που καταχωρούνται στην προα−
ναφερόμενη βάση δεδομένων, εφόσον υπάρχει δαπάνη 
δικαιωμάτων χρήσης του ως άνω αναφερόμενου λογι−
σμικού. Επισημαίνεται, ότι εφόσον ο δικαιούχος είναι φο−
ρέας αναπαραγωγής μιας φυλής, αυτές οι προσαυξήσεις 
αποτελούν επιπρόσθετες επιλέξιμες δαπάνες για τα ζώα 
της φυλής που ελέγχονται από άλλους δικαιούχους και 
καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του.

3. Στα παραπάνω όρια επιλέξιμων δαπανών δεν συ−
μπεριλαμβάνεται η αγορά ηλεκτρονικού, μηχανολογι−
κού εξοπλισμού και λοιπών συσκευών για την ποιοτική 
ανάλυση του γάλακτος που αποτελεί πάγια δαπάνη 
με ανώτερο όριο συνολικής επιλέξιμης δαπάνης τα 
350.000,00 €.

4. Στα πλαίσια της δράσης ενίσχυσης της παραγρά−
φου 3 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης το συ−
νολικό επιλέξιμο ποσό δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό 
των 90.000,00 € ανά δικαιούχο και ανά τριετία για την 
πρώτη τριετία εφαρμογής του προγράμματός του και 
το ποσό των 30.000,00 € ανά έτος για τα επόμενα έτη 
εφαρμογής.

Άρθρο 8
Δημοσιοποίηση − Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος

1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, που εκδίδεται με μέριμνα της Δ/νσης Εισ−
ροών Ζωικής Παραγωγής, δημοσιοποιείται πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υποβολή φακέλων 
υποψηφιότητας των δικαιούχων, προκειμένου οι ενδι−
αφερόμενοι να ενταχθούν στις δράσεις ενίσχυσης της 
παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.

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

Α. οι δράσεις ενίσχυσης
Β. οι κατηγορίες των δικαιούχων
Γ. οι διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα που θα πρέ−

πει να τηρηθεί, 
Δ. οι υπηρεσίες στις οποίες υποβάλλονται οι φάκελοι 

υποψηφιότητας, 
Ε οι υπηρεσίες από τις οποίες μπορούν οι ενδιαφε−

ρόμενοι να προμηθεύονται το έντυπο υλικό και να λαμ−
βάνουν τις απαραίτητες πληροφορίες,

ΣΤ. ότι το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο 
από την Ε.Ε.,

Η. οι διαθέσιμες πιστώσεις,
Θ. ο στόχος του προγράμματος.
Ι. ότι οι επωνυμίες των δικαιούχων και τα ποσά ενί−

σχυσής τους δημοσιεύονται σε ιστοσελίδα του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή / και του 
ΟΠΕΚΕΠΕ.

3. Η απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρ−
θρου κοινοποιείται στα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανά−

πτυξης, στην ΠΑΣΕΓΕΣ, στις Περιφέρειες και σε όλες 
τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυ−
τοδιοικήσεων. Τα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης 
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να την δημοσιοποιήσουν 
στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Τοπικές εφημερίδες), 
στις Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών, στους Αγροτι−
κούς Συνεταιρισμούς και σε λοιπούς φορείς της περι−
οχής δικαιοδοσίας τους, που μπορούν να συμβάλλουν 
στην ευρύτερη δυνατή ενημέρωση του πληθυσμού και 
όλων των δυνητικών δικαιούχων, χωρίς διακρίσεις. Σε 
περίπτωση που σε κάποιο νομό δεν έχει συγκροτηθεί 
Τοπικό Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργεί−
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τότε η Δ/νση 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
μεριμνά για την ως άνω υποχρέωση δημοσιοποίησης.

4. Οι παραπάνω ενέργειες δημοσιοποίησης καταγρά−
φονται λεπτομερώς από τα Τοπικά Κέντρα Αγροτικής 
Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων ή τις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νο−
μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Άρθρο 9
Φάκελος Υποψηφιότητας Δικαιούχων

1. Οι δικαιούχοι του άρθρου 5 που έλαβαν γνώση της 
δημοσιοποίησης του άρθρου 8 της παρούσας και επιθυ−
μούν να αναλάβουν πρόγραμμα και να ενταχθούν στις 
δράσεις ενίσχυσης του άρθρου 2, υποβάλλουν φάκελο 
με τα περιεχόμενα της ακόλουθης παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου και εντός των προθεσμιών του άρ−
θρου 11 της παρούσας:

2. Περιεχόμενα φακέλου υποψηφιότητας:
Α. Αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 

του παραρτήματος,
Β. Έντυπο τεχνικοοικονομικών στοιχείων σύμφωνα με 

τα υποδείγματα (3), (4) και (5) του παραρτήματος της 
παρούσας,

Γ. Απόφαση του Δ.Σ. του δικαιούχου στην οποία θα 
αναφέρεται:

α) ο ορισμός του νόμιμου εκπροσώπου έναντι του 
εφαρμοζόμενου προγράμματος,

β) ότι για την ορθή εφαρμογή και καλύτερη αποτελε−
σματικότητα του προγράμματος:

• θα δέχεται ανεπιφύλακτα οποιοδήποτε έλεγχο που 
αφορά το εν λόγω πρόγραμμα από τα αρμόδια Κέντρα 
Γενετικής Βελτίωσης Ζώων, τη Δ/νση Εισροών Ζωικής 
Παραγωγής και τα λοιπά αρμόδια εθνικά και κοινοτικά 
όργανα και 

• θα εφαρμόζει τις υποδείξεις των Κέντρων Γενετι−
κής Βελτίωσης Ζωών και της Δ/νσης Εισροών Ζωικής 
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, 

αυτός και οι κτηνοτρόφοι στους οποίους ο δικαιούχος 
προσφέρει τις υπηρεσίες του εν λόγω προγράμματος. 
Ειδικότερα, ο υποψήφιος δικαιούχος θα προσκομίσει 
υπεύθυνη δήλωση από τον κάθε κτηνοτρόφο στην οποία 
θα αναφέρονται οι παραπάνω δεσμεύσεις του παρόντος 
εδαφίου,

γ) η αποδοχή της τυχόν ιδίας συμμετοχής 
Δ. Αντίγραφο δήλωσης ΟΣΔΕ για τον κάθε κτηνο−

τρόφο στον οποίο προσφέρονται οι υπηρεσίες του 
προγράμματος.

Ε. Πρόσφατη ασφαλιστική ενημερότητα,
ΣΤ. Πρόσφατη φορολογική ενημερότητα,
Ζ. Αντίγραφο καταστατικού.
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Άρθρο 10
Αρμόδιες Αρχές για την Παραλαβή των Φακέλων 

υποψηφιότητας

1. Ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος υποβάλλει στο αρμό−
διο για την περιοχή του Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης 
Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων φάκελο υποψηφιότητας σε τρία (3) αντίτυπα, (ένα 
πρωτότυπο και δυο αντίγραφα με όλα τα δικαιολογη−
τικά). 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 πα−
ρούσας.

2. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δραστηριοποι−
είται σε περιοχή ευρύτερη του ενός Κ.Γ.Β.Ζ. τότε ο 
φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται στη Δ/νση Εισ−
ροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 11
Χρόνος υποβολής των Φακέλων υποψηφιότητας 

1. Οι φάκελοι υποψηφιότητας, για εφαρμογή προγράμ−
ματος τριετούς διάρκειας, υποβάλλονται δύο φορές το 
χρόνο τους μήνες Ιανουάριο και Ιούλιο και μέχρι 31.7.2012 
και μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων πιστώσεων. Για 
το έτος 2008 η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από 
την ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης εκ−
δήλωσης ενδιαφέροντος του άρθρου 8 της παρούσας 
και μέχρι τέλους του έτους.

Άρθρο 12
Χρονική διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος

1. Οι δικαιούχοι του άρθρου 5 που επιθυμούν να αναλά−
βουν πρόγραμμα δράσης και να ενταχθούν στις δράσεις 
ενισχύσεων του άρθρου 2 θα πρέπει να υποβάλλουν 
πρόγραμμα χρονικής διάρκειας τριών ετών. 

2. Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις, οι δικαι−
ούχοι μπορούν να παρατείνουν την εκτέλεση του προ−
γράμματός τους έως τον Ιούλιο του έτους 2015 υποβάλ−
λοντας αίτηση τροποποίησης της αρχικής απόφασης 
έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας από−
φασης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Άρθρο 13
Αξιολόγηση των Φακέλων Υποψηφιότητας 

1. Η αξιολόγηση των Φακέλων Υποψηφιότητας γίνεται 
από την υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις, 
(Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων ή Δ/νση Εισροών 
Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων), από αξιολογητές Γεωπόνους που 
ορίζονται από τον αρμόδιο προϊστάμενο της υπηρε−
σίας.

2. Το έργο της αξιολόγησης διενεργείται σε όλους 
τους φακέλους υποψηφιότητας και συνίσταται σε διοι−
κητικό έλεγχο για την επαλήθευση:

Α. Της πληρότητας και εγκυρότητας των δικαιολογη−
τικών του φακέλου υποψηφιότητας.

Β. Της επιλεξιμότητας των ενεργειών του προτεινό−
μενου προγράμματος του δικαιούχου.

Γ. Της τήρησης των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 
15 της παρούσας.

Δ. Της τήρησης της κείμενης εθνικής και κοινοτικής 
νομοθεσίας.

Ε. Του εύλογου χαρακτήρα του κόστους του προτει−
νόμενου προγράμματος του δικαιούχου έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η καλύτερη σχέση κόστους / αποτελε−
σματικότητας με βάση τα καθορισμένα επιλέξιμα όρια 
δαπανών του άρθρου 7 της παρούσας.

ΣΤ. Της αξιοπιστίας του δικαιούχου. Η αξιοπιστία του 
ελέγχεται με βάση την εκτέλεση παρόμοιων προγραμ−
μάτων που συγχρηματοδοτήθηκαν κατά το παρελθόν 
και ειδικότερα από το έτος 2000 και μετά.

Ζ. Των στοιχείων του ζωικού κεφαλαίου και των κτηνο−
τροφικών εκμεταλλεύσεων που δηλώνονται στο έντυπο 
τεχνικοοικονομικών στοιχείων, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του αρμόδιου Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων και 
με διασταύρωση στοιχείων με το Ολοκληρωμένο Σύ−
στημα Διαχείρισης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

3. Όλα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του πα−
ρόντος άρθρου αναφέρονται από τον αξιολογητή κατά 
τη σύνταξη του έντυπου αξιολόγησης (υπόδειγμα 6) του 
παραρτήματος της παρούσας. 

4. Κατά την εξέταση του φακέλου υποψηφιότητας οι 
αξιολογητές ή οι αρμόδιες Υπηρεσίες δύναται, εφόσον 
τούτο κρίνεται αναγκαίο, να αποστέλλουν με απόδειξη 
στον δικαιούχο, έγγραφο με το οποίο να ζητείται η 
προσκόμιση τυχόν πρόσθετων στοιχείων και πληρο−
φοριών καθώς και η παροχή περαιτέρω διευκρινήσεων, 
προς υποβοήθηση του έργου της αξιολόγησης και της 
τελικής έγκρισης.

5. Οι αξιολογήσεις των φακέλων υποψηφιότητας 
στέλνονται από τα Κ.Γ.Β.Ζ. στη Δ/νση Εισροών Ζωικής 
Παραγωγής, η οποία φροντίζει για την διαβίβασή τους 
στον πρόεδρο της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
του άρθρου 16 της παρούσας. Στον πρόεδρο της Γνω−
μοδοτικής Επιτροπής διαβιβάζονται και οι αξιολογήσεις 
των φακέλων που υποβάλλονται στη Δ/νση Εισροών 
Ζωικής Παραγωγής. 

Άρθρο 14
Απόρριψη Φακέλων υποψηφιότητας

1. Σε περίπτωση που κατά την κρίση του αξιολογητή/
ων και της γνωμοδοτικής επιτροπής περικόπτεται το 
οικονομικό αντικείμενο του προτεινόμενου προγράμ−
ματος σε ποσοστό άνω του 40%, τότε απορρίπτεται ο 
φάκελος υποψηφιότητας του δικαιούχου.

2. Εάν από την επαλήθευση των στοιχείων του ζω−
ικού κεφαλαίου και των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύ−
σεων προκύψει ότι υπάρχει σημαντική απόκλιση (άνω 
του 20%) από τα δηλωθέντα στοιχεία (αριθμός ζώων 
και εκμεταλλεύσεων) ή / και δήλωση ψευδών στοιχεί−
ων τότε απορρίπτεται ο φάκελος υποψηφιότητας του 
δικαιούχου.

3. Εάν από τον διοικητικό έλεγχο της παραγράφου 2 
του άρθρου 13 της παρούσας προκύψει μη επαλήθευ−
ση των ελεγχόμενων στοιχείων τότε απορρίπτεται ο 
φάκελος υποψηφιότητας του δικαιούχου.

4. Φάκελοι υποψηφιότητας που κατατίθενται εκπρό−
θεσμα απορρίπτονται.
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Άρθρο 15
Κριτήρια επιλογής πράξεων

Κατά την επιλογή των πράξεων του προγράμματος 
εξετάζονται:

1. Η συμβατότητα του προτεινόμενου προγράμματος 
του δικαιούχου με τους όρους επιλεξιμότητας της πα−
ρούσας απόφασης και της κείμενης εθνικής και κοινο−
τικής νομοθεσίας.

2. Η συμβατότητα του προτεινόμενου προγράμματος 
του δικαιούχου με τους στόχους που έχουν τεθεί στο 
άρθρο 4 της παρούσας

3. Η συμβατότητα του προτεινόμενου προγράμματος 
του δικαιούχου με την κείμενη εθνική και κοινοτική νο−
μοθεσία περί του ελέγχου αποδόσεων και γενεαλογίας 
των αγροτικών ζώων. 

Άρθρο 16
Γνωμοδοτική Επιτροπή

1. Η αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή είναι τριμελής 
και συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
και αποτελείται από: 

Α. Τον προϊστάμενο της Δ/νσης Εισροών Ζωικής Πα−
ραγωγής ως πρόεδρό της, με τον αναπληρωτή του. 

Β. Έναν γεωπόνο του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης 
Εισροών Ζωικής Παραγωγής ως μέλος, με τον αναπλη−
ρωτή του ως ακολούθως:

α) Όταν ο φάκελος υποψηφιότητας αφορά στον το−
μέα της αγελαδοτροφίας, ως μέλος της Γνωμοδοτικής 
επιτροπής ορίζεται υπάλληλος του τμήματος Γενετι−
κής Βελτίωσης Βοοειδών της Δ/νσης Εισροών Ζωικής 
Παραγωγής.

β) Όταν ο φάκελος υποψηφιότητας αφορά στον τομέα 
της αιγοπροβατοτροφίας, ως μέλος της Γνωμοδοτικής 
επιτροπής ορίζεται υπάλληλος του τμήματος Γενετικής 
Βελτίωσης αιγοπροβατοτροφίας της Δ/νσης Εισροών 
Ζωικής Παραγωγής.

γ) Όταν ο φάκελος υποψηφιότητας αφορά στον τομέα 
της ιπποτροφίας ως μέλος της Γνωμοδοτικής επιτροπής 
ορίζεται υπάλληλος του τμήματος Γενετικής Βελτίωσης 
χοιροτροφίας και λοιπών ζώων της Δ/νσης Εισροών 
Ζωικής Παραγωγής.

Γ. Τον προϊστάμενο του αρμόδιου Κέντρου Γενετικής 
Βελτίωσης Ζώων ως μέλος, με τον αναπληρωτή του. 
Ως αρμόδιο είναι το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων 
στην περιοχή αρμοδιότητας του οποίου έχει την έδρα 
του ο δικαιούχος.

2. Χρέη γραμματέα της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
ασκεί υπάλληλος της οικείας υπηρεσίας.

3. Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι:
Α. η εξέταση της επιλεξιμότητας και νομιμότητας της 

πρότασης
Β. η οικονομικότητα της πρότασης έτσι ώστε να δια−

σφαλίζεται η καλύτερη σχέση κόστους / αποτελεσμα−
τικότητας,

Γ. η τελική αξιολόγηση των επιμέρους επιλέξιμων δα−
πανών της πρότασης και ο καθορισμός του ύψους αυτών 
για κάθε μια χωριστά καθώς και στο σύνολό τους και 
τέλος η έγκριση ή απόρριψη συνολικά της πρότασης 
του δικαιούχου,

Δ. η σύνταξη πρακτικού με τα πορίσματά της.
4. Η Γνωμοδοτική 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.

5. Το πρακτικό της γνωμοδοτικής επιτροπής απο−
στέλλεται 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.

Άρθρο 17
Ενστάσεις

1. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν την ένστασή τους εντός 
15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής 
του πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Η ένσταση 
υποβάλλεται στη Δ/νση Εισροών Ζωικής Παραγωγής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται από τριμελή 
δευτεροβάθμια επιτροπή που συγκροτείται με απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και αποτελείται από:

Α Τον προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Ζωικής Παρα−
γωγής ως πρόεδρό της, με τον αναπληρωτή του.

Β Δυο προϊσταμένους εκ των Τμημάτων Γενετικής 
Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων (τμήματα Γ΄, Δ΄, Ε΄) ως μέλη 
της επιτροπής με τους αναπληρωτές τους. 

Στην δευτεροβάθμια επιτροπή δεν συμμετέχει ως 
μέλος υπάλληλος που συμμετείχε στην πρωτοβάθμια 
επιτροπή.

Η επιτροπή συγκαλείται μετά από πρόσκληση του 
Προέδρου της και σε τόπο και ημερομηνία που θα ορί−
ζεται σε αυτήν. Της Επιτροπής μπορεί να προηγηθεί τε−
χνική σύσκεψη, ανάλογα με τον όγκο 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 αποδει−
κτικό επίδοσης στον δικαιούχο ενώ κοινοποιείται και 
στο αρμόδιο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων. Σε 
περίπτωση που το προτεινόμενο πρόγραμμα του δικαι−
ούχου δεν έχει απορριφθεί, αλλά τροποποιηθεί από τη 
Γνωμοδοτική Επιτροπή, τότε ο εν λόγω δικαιούχος είναι 
υποχρεωμένος να απαντήσει για την αποδοχή εντός 15 
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλα−
βής του πορίσματος της δευτεροβάθμιας επιτροπής 
ενστάσεων και σε περίπτωση μη αποδοχής του ή μη 
απάντησης απορρίπτεται οριστικά η αίτησή του.

Άρθρο 18
Μη επάρκεια διαθέσιμων πιστώσεων

1. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι πιστώσεις για 
την κάλυψη όλων των εγκεκριμένων, από την αρμόδια 
γνωμοδοτική επιτροπή, επενδυτικών προτάσεων που 
υποβλήθηκαν από δικαιούχους τηρείται σειρά προτε−
ραιότητας ως ακολούθως:

Α. Προηγούνται οι δικαιούχοι της Δράσης ενίσχυσης 
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας από−
φασης,

Β. έπονται οι δικαιούχοι της Δράσης ενίσχυσης της 
παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας απόφα−
σης,

Γ. εν συνεχεία ακολουθούν οι δικαιούχοι της Δράσης 
ενίσχυσης της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της πα−
ρούσας απόφασης



Μεταξύ των δικαιούχων για την ίδια Δράση ενίσχυσης 
τηρείται σειρά προτεραιότητας ως ακολούθως:

Κατηγορία Α: δικαιούχοι των οποίων τα ζώα του 
προτεινόμενου προγράμματός τους ανήκουν σε σπά−
νια φυλή 

Κατηγορία Β.: Αναγνωρισμένοι φορείς αναπαραγωγής 
καθαρών φυλών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Κατηγορία Γ.: Ενώσεις και Συνεταιρισμοί που δρα−
στηριοποιούνται, βάση του καταστατικού τους, στην 
κτηνοτροφία

Κατηγορία Δ.: Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών
Κατηγορία Ε.: Πρωτοβάθμιοι Αγροτικοί Συνεταιρι−

σμοί 
Κατηγορία ΣΤ.: Λοιπές Ενώσεις και Συνεταιρισμοί 

Μεταξύ των δικαιούχων της ίδιας κατηγορίας Α ή Β 
ή Γ ή Δ ή Ε ή ΣΤ τηρείται σειρά προτεραιότητας με 
βάση το σύνολο των ζωικών μονάδων των ελεγχόμε−
νων ζώων των κτηνοτρόφων στους οποίους παρέχονται 
οι υπηρεσίες του προτεινόμενου προγράμματος του 
υποψήφιου δικαιούχου. Προηγείται ο έχων μεγαλύτερο 
σύνολο ζωικών μονάδων και έπονται οι υπόλοιποι κατά 
φθίνουσα σειρά. Η μετατροπή των ζώων σε ζωικές μο−
νάδες γίνεται σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του 
πίνακα του Παραρτήματος του V του Καν. (ΕΚ) 1974/2006 
και έχει ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ ΖΩΟΥ ΜΖΚ/ΚΕΦΑΛΗ
(συντελεστής μετατροπής 

Μονάδων Ζωικού 
Κεφαλαίου)

ΒΟΟΕΙΔΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 6 
ΜΗΝΩΝ

0,4

ΒΟΟΕΙΔΗ 6 ΜΗΝΩΝ ΕΩΣ 
ΔΥΟ ΕΤΩΝ

0,6

ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΝΩ ΤΩΝ ΔΥΟ 
ΕΤΩΝ

1

ΠΡΟΒΑΤΑ 0,15

ΑΙΓΕΣ 0,15

ΙΠΠΟΕΙΔΗ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 6 
ΜΗΝΩΝ

0

ΙΠΠΟΕΙΔΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 6 
ΜΗΝΩΝ

1

2. Η κατάταξη των δικαιούχων γίνεται από τη Δ/νση 
Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 19
Οριστική έγκριση

1. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών των άρθρων 
13, 14, 15, 16 και 17 της παρούσας, ο Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων εκδίδει απόφαση οριστικής 
έγκρισης για τους δικαιούχους μετά από σχετική εισή−
γηση της Δ/νσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής. 

2. Στην ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων περιλαμβάνονται:

Α. Η επωνυμία του δικαιούχου και ο Αριθμός Φορολο−
γικού Μητρώου του (Α.Φ.Μ).

Β. Η Έδρα − και η περιοχή δραστηριότητας του δι−
καιούχου.

Γ. Ο συνολικός και αναλυτικός προϋπολογισμός.
Δ. Οι επιλέξιμες δαπάνες.
Ε. Τα ποσά και τα ποσοστά ενίσχυσης.
ΣΤ. Η ιδία συμμετοχή.
Η. Οι όροι χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης και 

το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του αναληφθέντος προ−
γράμματος.

Θ. Το φυσικό αντικείμενο του δικαιούχου.
Ι. Η ελεγκτική διαδικασία.
Κ. Οι υποχρεώσεις του δικαιούχου.
Λ. Οι δεσμευτικοί στόχοι της προτεινόμενης δρά−

σης.
Μ. Ότι το πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο 

από το ΕΓΤΑΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Άρθρο 20
Έναρξη εργασιών

1. Η ημερομηνία έναρξης εργασιών του δικαιούχου 
δύναται να είναι η ημερομηνία υποβολής της αίτησής 
του και σε καμία περίπτωση προγενέστερη αυτής. Οποι−
αδήποτε δαπάνη του δικαιούχου πραγματοποιηθεί κατά 
το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας αιτήσεως 
και της ημερομηνίας έκδοσης της οριστικής απόφασης 
έγκρισης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου. 
Δύναται να καταβληθεί οικονομική ενίσχυση για τις 
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά το προαναφε−
ρόμενο χρονικό διάστημα 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 αρχικής απόφασης έγκρισης

1. Στον δικαιούχο που έχει κριθεί δικαιούχος οικο−
νομικής ενίσχυσης βάσει της υπουργικής απόφασης 
έγκρισης του άρθρου 19 της παρούσας, επιτρέπεται η 
τροποποίηση του σχεδίου δράσης, εφόσον υποβάλλει 
νέο φάκελο υποψηφιότητας, η αξιολόγηση και η έγκριση 
του οποίου ακολουθεί τη διαδικασία των άρθρων 13, 14, 
15, 16, 17 και 19 της παρούσας.

2. Η υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας που αφο−
ρούν τροποποίηση αναληφθέντος προγράμματος από 
δικαιούχο γίνεται κατά τους μήνες Ιανουάριο και Ιούλιο 
και μέχρι τις 31.7.2013 και εξάντλησης των διαθέσιμων 
πιστώσεων.

3. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι από την πο−
ρεία υλοποίησης προγράμματος του δικαιούχου μέρος 
των πιστώσεων που έχουν δεσμευτεί δεν είναι δυνατόν 
να απορροφηθεί, δύναται 

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

− ύστερα από εισήγηση της Δ/νσης Εισροών Ζωικής 
Παραγωγής, 

να γίνει, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, τροποποίηση της αρχικής απόφασης ορι−
στικής έγκρισης, προκειμένου να αποδεσμευτούν οι εν 
λόγω πιστώσεις, χωρίς ωστόσο να τροποποιείται το 
εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο. 
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Άρθρο 22
Υποχρεώσεις 

1. Ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί πιστά το χρονοδι−
άγραμμα εκτέλεσης του προγράμματος που αναλαμ−
βάνει όπως του έχει εγκριθεί. Στην περίπτωση που 
αυτό παρεκκλίνει, τότε οι λόγοι της καθυστέρησης θα 
πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένοι. Οποιαδήποτε 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση συνιστά αιτία απένταξης 
του δικαιούχου γεγονός που ελέγχεται και εξετάζεται 
από το αρμόδιο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων και 
τη Δ/νση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα, για το οποίο έχει 
ενισχυθεί ο δικαιούχος, διατηρεί το δικαίωμα στη συ−
νεισφορά του ΕΓΤΑΑ, εφόσον επί διάστημα τουλάχιστον 
πέντε ετών από την αποπληρωμή του, δεν υποστεί ση−
μαντική τροποποίηση σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 
του Καν (ΕΚ) 1698/2005.

3. Ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί φάκελο παραστα−
τικών, τιμολογίων και λοιπών δικαιολογητικών πλήρως 
ενημερωμένο προκειμένου να μπορεί να επαληθευτεί η 
ύπαρξη και η ακρίβεια των πληρωμών που έκανε.

4. Το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα, για το οποίο ενισχύ−
εται ο δικαιούχος, δεν πρέπει να χρηματοδοτείται και 
από άλλη εθνική ή κοινοτική πηγή.

5. Πέραν των παραπάνω βασικών υποχρεώσεων ο δι−
καιούχος υποχρεούται παράλληλα:

Α. Να ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις των 
αρμόδιων Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης Ζώων και της 
Δ/νσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ορθή εκτέ−
λεση των προγραμμάτων της παρούσας.

Β. Να διευκολύνει τον έλεγχο και την παρακολούθη−
ση προσκομίζοντας οποιοδήποτε παραστατικό ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και από οποιαδήποτε άλλη 
αρμόδια εθνική και κοινοτική αρχή.

Γ. Να καταχωρεί όλα τα πρωτογενή στοιχεία και πλη−
ροφορίες που συλλέγει στα πλαίσια εφαρμογής των 
προγραμμάτων των δράσεων ενίσχυσης του άρθρου 2 
της παρούσας, σε λογισμικό πρόγραμμα που του πα−
ραδίδεται και εγκαθίσταται από τον αναγνωρισμένο 
φορέα αναπαραγωγής της φυλής ζωικού πληθυσμού 
στην οποία δραστηριοποιείται και στη συνέχεια να τα 
παραδίδει σε αυτόν και στα αρμόδια Κέντρα Γενετικής 
Βελτίωσης Ζώων. Ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης 
καθορίζεται από τον αναγνωρισμένο φορέα αναπαρα−
γωγής σε συνεργασία με τα αρμόδια Κέντρα Γενετικής 
Βελτίωσης Ζώων. 

Δ. Να αποστέλλει τριμηνιαίες και ετήσιες τακτικές 
εκθέσεις στα αρμόδια Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης 
Ζώων σχετικά με την πορεία του οικονομικού και φυ−
σικού αντικειμένου των προγραμμάτων που εκτελεί στα 
πλαίσια της παρούσας απόφασης.

Ε. Εφόσον είναι φορέας αναπαραγωγής να αποστέλλει 
τριμηνιαίες και ετήσιες τακτικές εκθέσεις στα αρμόδια 
Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων για την κατάσταση 
του ζωικού κεφαλαίου της φυλής, αναφέροντας όλα τα 
αποτελέσματα, πληροφορίες και επεξεργασμένα στοι−
χεία των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων στα πλαίσια 
της παρούσας απόφασης.

6. Οι κτηνοτρόφοι που συμμετέχουν στα προγράμματα 
των δικαιούχων υποχρεούνται:

Α. Να ακολουθούν τις οδηγίες και τις υποδείξεις των 
αρμόδιων αναγνωρισμένων φορέων αναπαραγωγής 
και των Κέντρων Γενετικής Βελτίωσης Ζώων για την 
ορθή εκτέλεση των προγραμμάτων της παρούσας και 
για την αξιοποίηση των στοιχείων και πληροφοριών με 
στόχο τη βέλτιστη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου 
των εκτροφών τους.

Β. Να διευκολύνουν τον έλεγχο και την παρακολού−
θηση του ζωικού κεφαλαίου των εκτροφών τους, προ−
σκομίζοντας οποιοδήποτε παραστατικό ζητηθεί από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και από οποιαδήποτε άλλη 
αρμόδια εθνική και κοινοτική αρχή.

Γ. Να τηρούν τους όρους της πολλαπλής συμμόρ−
φωσης σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ του Καν. (ΕΚ) 
1974/2006 και των άρθρων 4 και 5 και Παραρτημάτων 
ΙΙΙ και IV του Καν. (ΕΚ)1782/2003.

Άρθρο 23
Υπέρβαση εγκεκριμένου προϋπολογισμού

1. Οποιαδήποτε υπέρβαση του εγκεκριμένου προϋπο−
λογισμού όπως αυτός καθορίζεται στην οριστική από−
φαση έγκρισης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων του άρθρου 19 της παρούσας, επιβαρύνει 
αποκλειστικά και μόνο το δικαιούχο.

Άρθρο 24
Φορείς επίβλεψης και υλοποίησης 

1. Εξουσιοδοτούνται τα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης 
Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων να έχουν την επίβλεψη υλοποίησης του προ−
γράμματος. 

2. Οι αρμοδιότητες των Κέντρων Γενετικής Βελτίω−
σης Ζώων, πέραν των αναφερομένων σε προηγούμενα 
άρθρα της παρούσας, είναι η παρακολούθηση και ο 
έλεγχος της ορθής υλοποίησης του προγράμματος σύμ−
φωνα με την κείμενη Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία και 
τις υποδείξεις της Αρχής Διαχείρισης και της Δ/νσης 
Εισροών Ζωικής Παραγωγής, που συνίστανται:

Α. Στην τεχνική στήριξη των δικαιούχων για την υλο−
ποίηση του προγράμματος.

Β. Στη συμπλήρωση και αποστολή των απαραίτητων 
δελτίων και εγγράφων παρακολούθησης του οικονομι−
κού και φυσικού αντικειμένου στο Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Γ. Στην πιστοποίηση του οικονομικού και φυσικού 
αντικειμένου του προγράμματος.

Δ. Στη διενέργεια ελέγχων.
Ε. Στην υποβολή ετήσιας έκθεσης για την πορεία υλο−

ποίησης των προγραμμάτων και των αποτελεσμάτων 
του ελέγχου.

Άρθρο 25
Διαδικασία καταβολής των ενισχύσεων

1. Η εκταμίευση των πιστώσεων για την πληρωμή των 
δικαιούχων γίνεται με μέριμνα της Δ/νσης Προγραμματι−
σμού και Γ.Δ., σε βάρος των πιστώσεων των ενάριθμων 
έργων του Π.Δ.Ε., όπως αυτά έχουν εγκριθεί. 

2. Η καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους 
πραγματοποιείται από τον Οργανισμό Πληρωμών και 
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 
Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
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3. Η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων, ο καθορι−
σμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η επαλήθευ−
ση / διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων πληρωμής, η 
επιτόπια επαλήθευση / πιστοποίηση, ο αποκλεισμός των 
δικαιούχων και οι μειώσεις των ενισχύσεων καθορίζο−
νται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

Άρθρο 26
Παραίτηση − Αποκλεισμοί − Ανωτέρα βία

1. Εφόσον ο δικαιούχος αδυνατεί για διάφορους λό−
γους να υλοποιήσει το πρόγραμμα που του έχει εγκριθεί 
με την οριστική απόφαση έγκρισης του άρθρου 19 της 
παρούσας, οφείλει να προβεί σε παραίτηση ένταξης 
στο πρόγραμμα ενίσχυσης υποβάλλοντας δήλωση ως 
το υπόδειγμα (2) του παραρτήματος της παρούσας, στο 
αρμόδιο για την περιοχή του Κέντρο Γενετικής Βελτίω−
σης Ζώων. Σε αυτήν την περίπτωση εφόσον: 

Α. ο δικαιούχος επικαλεστεί λόγους ανωτέρας βίας 
πρέπει να καταθέσει τη δήλωση παραίτησης ένταξης 
μαζί με τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που κρίνονται 
ικανοποιητικά από το αρμόδιο Κέντρο Γενετικής Βελτί−
ωσης 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, ανακαλείται η οριστική απόφαση έγκρι−
σης του άρθρου 19 της παρούσας χωρίς αναζήτηση 
επιστροφής χρημάτων και χωρίς οποιαδήποτε άλλη 
συνέπεια. 

Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας καθορίζονται από τον 
Καν. 1974/2006 της Επιτροπής, όπως ισχύει κάθε φορά 
και ειδικότερα είναι οι ακόλουθες:

α) φυσικές καταστροφές: πλημμύρες, σεισμός, πυρκα−
γιά, που επηρέασαν σημαντικά τη δραστηριότητα των 
εκμεταλλεύσεων του προγράμματος, 

β) επιζωοτία που έπληξε το σύνολο ή μέρος του ζω−
ικού κεφαλαίου των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων 
του προγράμματος. 

Εάν, δεν διαπιστωθούν λόγοι ανωτέρας βίας:
• ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει το σύνολο 

της καταβληθείσας οικονομικής ενίσχυσης ως αχρεω−
στήτως καταβληθέν, σύμφωνα με την κείμενη εθνική 
και κοινοτική νομοθεσία,

• απεντάσσεται και αποκλείεται ο δικαιούχος για 
τουλάχιστον πέντε έτη από κάθε πρόγραμμα ενίσχυ−
σης / επιχορήγησης εθνικό ή κοινοτικό του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Β. ο δικαιούχος δεν επικαλεστεί λόγους ανωτέρας 
βίας υποχρεούται να επιστρέψει το σύνολο της κατα−
βληθείσας οικονομικής ενίσχυσης ως αχρεωστήτως κα−
ταβληθέν, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία χωρίς καμία άλλη συνέπεια.

2. Εάν ο δικαιούχος αδυνατεί να υλοποιήσει το πρό−
γραμμα που έχει αναλάβει και δεν προβαίνει σε πα−
ραίτηση ή στα πλαίσια παρακολούθησης και ελέγχων 
διαπιστωθούν μη εκτέλεση του προγράμματος, ψευδή 
δήλωση εκ προθέσεως, ανακρίβειες και χρήση ανα−
ληθών στοιχείων κατά επανάληψη, τότε ύστερα από 
εισήγηση του αρμόδιου Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης 
Ζώων και της Δ/νσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής εκ−
δίδεται απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων με την οποία:

Α. Ανακαλείται η οριστική απόφαση έγκρισης του άρ−
θρου 19 της παρούσας και το σύνολο της χρηματοδό−
τησης 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 πρόγραμμα ενίσχυ−
σης /επιχορήγησης εθνικό ή κοινοτικό του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Δημοσιονομικές, Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 27
Χρηματοδότηση των δράσεων ενίσχυσης

1. Οι χορηγούμενες ενισχύσεις στα πλαίσια των δρά−
σεων ενίσχυσης της παρούσης, αποτελούν δημόσια 
δαπάνη που συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ και 
Εθνικούς πόρους, ενώ εκτιμάται και ιδιωτική συμμετοχή 
σε ποσοστό 10,71% του συνολικού κόστους.

2. Η χρηματοδοτική συνδρομή του ΕΓΤΑΑ προβλέπεται 
σε ποσοστό 75,60% της δημόσιας δαπάνης.

3. Η συνολική δημόσια δαπάνη, Εθνική και Κοινοτική, 
εγγράφεται στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε 
έργο ή έργα της ΣΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις και τις 
διαδικασίες εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007−2013 όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 28
Εγγραφή πιστώσεων στο ΠΔΕ

1. Για την εφαρμογή των καθεστώτων ενίσχυσης της 
παρούσης, εγκρίνεται συνολική δημόσια δαπάνη για 
την περίοδο 2008−2015 ύψους 25.000.000 Ευρώ η οποία 
βαρύνει το ΠΔΕ 2008−2015, εγγραφομένης κατά έτος της 
ανάλογης πίστωσης, εκ των οποίων 18.900.000 Ευρώ 
αποτελούν τη Κοινοτική συμμετοχή και 6.100.000 Ευρώ 
την Εθνική συμμετοχή. Ειδικά για το έτος 2008 καθο−
ρίζονται πιστώσεις ύψους 1.000 Ευρώ.

2. Η δυνατότητα ανάληψης νομικών δεσμεύσεων ένα−
ντι των δικαιούχων των ενισχύσεων ολοκληρώνεται τη 
31.12.2013, ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσης καταβολής 
των ενισχύσεων στους δικαιούχους, μέσω του ΠΔΕ, λή−
γει την 31.12.2015. Οι εν λόγω ημερομηνίες δύναται να 
μεταβληθούν με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων ανάλογα με την τρέχουσα κοι−
νοτική νομοθεσία και τις ανάγκες του προγράμματος.

Άρθρο 29
Εφαρμογή, Διαχείριση, Ένταξη Πράξεων 

και Δημοσιότητα

1. Η διαδικασία εφαρμογής του καθεστώτος ακο−
λουθεί τις διατάξεις του ν. 3614 (Φ.Ε.Κ. 267/3.12.2007), 
συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων όλων των 
ενδιαμέσων επιπέδων μεταξύ Διαχειριστικής Αρχής και 
Αρχής Πληρωμής, Φορέα εφαρμογής και δικαιούχων 
των ενισχύσεων.

2. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
στα πλαίσια των διαθέσιμων πιστώσεων του Π.Δ.Ε. του 
άρθρου 28 της παρούσας καθορίζει τους δικαιούχους 
με τα αντίστοιχα ποσά όπως έχει οριστεί στο άρθρο 
19 της παρούσας 

3. Σε συνεργασία με την Διαχειριστική Αρχή, η Δι−
εύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου 
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Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναλαμβάνει την 
υποχρέωση δημοσιότητας και πληροφόρησης για τους 
όρους και προϋποθέσεις ενίσχυσης των ενδιαφερομέ−
νων υποψηφίων.

Άρθρο 30
Έγκριση Εθνικής Δαπάνης Εφαρμογής

1. Για την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή των 
προγραμμάτων της παρούσης, εγκρίνεται επιπλέον πί−
στωση σε βάρος του προγράμματος Δημοσίων Επενδύ−
σεων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για:

Α. δαπάνες οδοιπορικών και εκτός έδρας αποζημιώσε−
ων των υπαλλήλων που θα συμμετάσχουν στην παρακο−
λούθηση − έλεγχο – υλοποίηση του προγράμματος, 

Β. αποζημιώσεις των γνωμοδοτικών επιτροπών και 
των αξιολογητών. 

Γ. δαπάνες Δημοσιοποίησης – Δημοσίευσης. 
2. Ο τρόπος πληρωμής και δικαιολόγησης των δαπα−

νών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καθώς και 
οι αποζημιώσεις των αξιολογητών και των μελών της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής των άρθρων 13 και 16 καθορί−

ζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Οι αποζημιώσεις οδοιπορικών και εκτός έδρας απο−
ζημιώσεων των υπαλλήλων που συμμετέχουν στην πα−
ρακολούθηση − έλεγχο – υλοποίηση του προγράμματος 
καλύπτονται από πόρους της Τεχνικής Υποστήριξης 
της Εφαρμογής.

Άρθρο 31
Τελικές Διατάξεις

Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και ύστερα από εισήγηση της Δ/νσης 
Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύναται να: 

1. τροποποιούνται και να συμπληρώνονται όλα τα πα−
ραρτήματα της παρούσας απόφασης και να συντάσσο−
νται τυχόν νέα παραρτήματα που κρίνονται ότι απαιτού−
νται κατά την πορεία εφαρμογής των προγραμμάτων.

2. ορίζονται και διαφορετικές περιόδοι υποβολής φα−
κέλων υποψηφιότητας, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις 
διαθέσιμες πιστώσεις.

3. καθορίζονται όλες οι απαιτούμενες λεπτομέρειες 
εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας κοινής υπουρ−
γικής απόφασης.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έχει ισχύ από την ημερομηνία δημο−
σίευσής της.

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Α. ΚΟΝΤΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02019001709080048*
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