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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Αθήνα,  8-11-2018   

Γεν. Δ/νση Γεωργίας         Αριθ. Πρωτ.:  1916/154257 
Δ/νση  Ζωικών Γενετικών Πόρων  
& Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων 

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Τμήματα:  
1. Ζωικών Γενετικών Πόρων Αιγών & 

Προβάτων 
2. Ζωικών Γενετικών Πόρων Βοοειδών, 

Χοίρων, Μονόπλων και Λοιπών Ζωικών 
Οργανισμών 

Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 46 - Τ.Κ.:10438-Αθήνα 
Πληρ.: Ε. Ηλιοπούλου, Ε. Δαρζέντα, Δ. Ντάβανος 
Τηλ.:  210 5271638,  210 5271634, 2105271637 
Fax: 210-5247319 

 
 
ΘΕΜΑ:  Απόφαση Ένταξης πράξεων στο πλαίσιο  της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση 
Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων», του Υπομέτρου 10.1, Μέτρο 10 
και της αριθμ. 922/87058/19-6-2018 πρόσκλησης με Κωδικό πρόσκλησης στο ΟΠΣΑΑ 
10.1.09   του Προγράμματος  Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 . 
 
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Π.Δ. 97/2017(ΦΕΚ 138/Α/15.9.2017): «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων». 

2. Το Νόμο 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) για την διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. 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 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.  

4. 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.  
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5. 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.  

6. 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.  

7. 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.  

8. 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   

9. 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). 

10. 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.  

11. 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. 

12.  Τον Καν.(ΕΕ) 2017/2393 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση 
και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, περί 
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης 
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής 
οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων. 

13. 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.  

14. Την υπ΄ αριθμ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ Β΄ 1273/2016),  απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», όπως ισχύει.  

15. Tην υπ΄αριθμ.1251/20-05-2016 ΥΑ «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 
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Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης 
(ΕΦΔ) Πράξεων του ΠΑΑ» (Β΄1580/03-06-2016), όπως ισχύει κάθε φορά 

16. Την υπ΄αριθμ. 401/48520/29-3-2018 (ΦΕΚ Β΄ 1226),ΥΑ «Καθορισμός πλαισίου 
εφαρμογής της Δράσης 10.1.09, «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών 
ζώων» του Υπομέτρου 10.1 «ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές 
υποχρεώσεις», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 όπως ισχύει. 

17. Την αριθμ. 1450/14-5-2018 Επιστολή Ενημέρωσης του Γεν. Γραμματέα Αγροτικής 
Πολιτικής  & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων. 

18. Την υπ΄αριθμ. 922/87058/19-6-2018 (ΑΔΑ: ΩΠΟΥ4653 ΠΓ-6Ω3) Πρόσκληση για την 
υποβολή αιτημάτων στήριξης στο πλαίσιο εφαρμογής της δράσης 10.1.9 « Διατήρηση 
απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Υπομέτρου 10.1 του Μέτρου 10, 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ 2014-2020). 

19. Τις αιτήσεις στήριξης, όπως αυτές υποβλήθηκαν από τους δυνητικούς δικαιούχους στο 
κατάλληλο Πληροφοριακό Σύστημα, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. 

20. Τα αποτελέσματα των διοικητικών ελέγχων επί των αιτήσεων στήριξης, όπως αυτά 
παρουσιάζονται στους πίνακες παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης  

21. Το γεγονός ότι υπάρχουν εξασφαλισμένες πιστώσεις και από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης προκαλείται δημόσια δαπάνη ύψους 34.005.034,00 € σε βάρος 
του Π.Δ.Ε., Σ.Α.Ε. 082/1 

 
 

  Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
 

Άρθρο 1 
Ένταξη- Έγκριση 

   
1. Την ένταξη στη Δράση 10.1.09, «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών 

ζώων» του Υπομέτρου 10.1 «ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές 
υποχρεώσεις», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, των δικαιούχων 
των οποίων οι αιτήσεις στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 
922/87058/19-6-2018 1ης  Πρόσκλησης, αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία των 
άρθρων  11 έως 15 της αριθμ. 401/48520/29-3-2018 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄1226/2-4-2018), με 
συνολική Δημόσια Δαπάνη ύψους  34.005.034,00 € , όπως αναφέρονται στον 
επισυναπτόμενο πίνακα με τον κατάλογο των δικαιούχων που αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας. 

 
Άρθρο 2 

Στοιχεία Εγγραφής Πράξεων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 
 

Η Δημόσια Δαπάνη των εντασσόμενων πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης 10.1.09, 
«Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Υπομέτρου 10.1 
«ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις», του Μέτρου 10 
«Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, ανέρχεται σε τριάντα τέσσερα εκατομμύρια πέντε χιλιάδες   
τριάντα τέσσερα ευρώ (34.005.034,00€) και θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑ 082/1 του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 
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Άρθρο 3 
Υποχρεώσεις – Δεσμεύσεις 

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν τις κάτωθι δεσμεύσεις: 
1. Να διατηρούν  τον αριθμό των επιλέξιμων ζώων ένταξης για μία πενταετία. Είναι δυνατή η 

αντικατάσταση των ζώων που εντάχθηκαν αρχικά με ζώα της ίδιας φυλής, εφόσον ο 
συνολικός αριθμός των ζώων κατά τη διάρκεια της πενταετίας παραμένει τουλάχιστον 
αυτός που αναφέρεται  κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα. 

2. Να αποδέχονται και να διευκολύνουν την πραγματοποίηση των ελέγχων από τις αρμόδιες 
Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές. 

3. Όλα τα ζώα που συμμετέχουν στη δράση πρέπει να φέρουν σήμανση (ενώτια, βώλους, κλπ), 
όπως προβλέπεται από την σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία  

4. Στην περίπτωση των ιπποειδών, θα πρέπει να φέρουν αναγνωριστικό στοιχείο, το οποίο να 
αντιστοιχεί μονοσήμαντα σε συγκεκριμένο κάτοχο/ιδιοκτήτη. Οι λεπτομέρειες που αφορούν 
στη διαδικασία που διασφαλίζει την αντιστοίχιση του κάθε ιπποειδούς με τον 
κάτοχο/ιδιοκτήτη του, καθορίζονται με την 428/51088/3-4-2018 εγκύκλιο (ΑΔΑ 
Ω61Ν4653ΠΓ-Κ7Ν) 

5. Να ακολουθούν τις οδηγίες και τις υποδείξεις των αρμόδιων  Κέντρων Ζωικών Γενετικών 
Πόρων για την τήρηση των γενεαλογικών βιβλίων των φυλών στις οποίες ανήκουν τα ζώα 
τους και να εφαρμόζουν όλες τις υποχρεώσεις  για την τήρησή του.  

6. Στην περίπτωση απομάκρυνσης επιλέξιμων ζώων από την εκμετάλλευση (σφαγή – 
πώληση), και για οποιαδήποτε μεταβολή να ενημερώνουν άμεσα και οπωσδήποτε πριν 
προβούν στην ενέργεια το αρμόδιο ΚΖΓΠ.  

7. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να υποβάλλουν κατ΄ έτος αίτηση πληρωμής, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 20 της 401/48520/29-3-2018 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄1226).  

8. Ειδικά οι δικαιούχοι με ιπποειδή οφείλουν να καταθέσουν στο αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π βεβαιώσεις 
ταυτοποίησης των ιπποειδών τους μέχρι 31-10-2018. Σε διαφορετική περίπτωση 
επιβάλλονται για το πρώτο έτος εφαρμογής  οι κυρώσεις που αφορούν την παράγραφο 4 του 
άρθρου 25 της 401/48520/29-3-2018 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄1226). Για το δεύτερο έτος εφαρμογής 
και για όσα ζώα δεν προσκομίστηκαν οι βεβαιώσεις ταυτοποίησης, αυτές  κατατίθενται  έως 
31-10 -2019 στο αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π, διαφορετικά επιβάλλονται εκ νέου οι παραπάνω 
κυρώσεις. Η εν λόγω διαδικασία επαναλαμβάνεται κατ΄έτος μέχρι τη λήξη της πενταετούς 
περιόδου δέσμευσης.  

9. Τα Κ.Ζ.Γ.Π  εξετάζουν την ακρίβεια των στοιχείων των βεβαιώσεων και ακολούθως 
συμπεριλαμβάνουν τα ανάλογα δεδομένα στα γενεαλογικά βιβλία ή μητρώα που τηρούν. Η 
βεβαίωση ταυτοποίησης ιπποειδούς καθορίζεται με την αριθμ. 428/51088/3-4-2018 
εγκύκλιο (ΑΔΑ Ω61Ν4653ΠΓ-Κ7Ν) του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ. Επισημαίνεται, 
ότι σε περίπτωση μεταβολών του ζωικού κεφαλαίου η εν λόγω βεβαίωση κατατίθεται εκ 
νέου.  

10. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να τηρούν φάκελο δικαιούχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της 
401/48520/29-3-2018 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄1226) καθ’ όλη τη διάρκεια τήρησης των δεσμεύσεων 
και για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων, ο οποίος θα πρέπει να 
είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα 
 Ο φάκελος περιλαμβάνει κατά περίπτωση και κατ΄ ελάχιστον:  
• Αντίγραφο της αίτησης στήριξης   
• Απόφαση Ένταξης Πράξεων στην οποία να συμπεριλαμβάνεται ο δικαιούχος και τυχόν 

τροποποιήσεις αυτής 
• Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής 
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• Βεβαίωση εγγραφής των ζώων στα γενεαλογικά βιβλία 
• Μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης των ζώων (χοίροι , αιγοπρόβατα) 
• Ειδικά οι δικαιούχοι με ιπποειδή Βεβαίωση ταυτοποίησης ιπποειδούς για την 

αντιστοίχιση κάθε ιπποειδούς με τον ιδιοκτήτη του 
•    Στην περίπτωση δικαιούχου νομικού προσώπου Αντίγραφο καταστατικού νομίμως 

θεωρημένου και Απόφαση του Δ. Σ. του δικαιούχου στην οποία θα αναφέρεται ο 
ορισμός του νόμιμου εκπροσώπου έναντι της υλοποιούμενης Δράσης.     

Επιπλέον οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν τη γραμμή βάσης της Δράσης και το άρθρο 48 
του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, όπως αναφέρονται στις περιπτώσεις Α και Γ του άρθρου 7 της 
401/48520/29-3-2018 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄1226). 
 

               Άρθρο  4 
                       Τροποποίηση πράξης 
 
      Οι ενταγμένες πράξεις δύναται να τροποποιούνται, προκειμένου να υπάρξει ένα πλαίσιο 

ευελιξίας στην υλοποίηση τους, διασφαλίζοντας παράλληλα την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους. 
Οι λεπτομέρειες  των όρων τροποποίησης πράξης καθορίζονται στο   άρθρο 18  της αριθμ. 
401/48520/29-3-2018 ΥΑ.  

 
 

            Άρθρο   5 
Ανάκληση ένταξης  πράξης 

 
Οι δικαιούχοι  έχουν  τη δυνατότητα ανάκλησης ένταξης  πράξης σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στο άρθρο 17  της  αριθμ. 401/48520 /29-3-2018 ΥΑ, όπως ισχύει κάθε φορά. 
 
 
 

Άρθρο 6 
Ημερομηνία έναρξης δεσμεύσεων 

 
 Οι δεσμεύσεις είναι πενταετούς διάρκειας και αρχίζουν από 2/4/2018. 
 
 
 

Άρθρο 7 
Διαδικασία Χορήγησης Οικονομικής Ενίσχυσης 

 
 

1. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ως οργανισμός πληρωμής πραγματοποιεί την έγκριση (αναγνώριση και 
εκκαθάριση) της δαπάνης, δια των οργανικών μονάδων επιπέδου περιφερειακών 
Δ/νσεων, οι οποίες έχουν εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του 
ΕΛΕΓΕΠ, όπως κάθε φορά ισχύει. 
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2. Η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης διενεργείται σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του 
ΟΠΕΚΕΠΕ 

3. Για τη λήψη της κατ’ έτος ενίσχυσης της δράσης της παρούσας, οι δικαιούχοι 
υποβάλλουν ΕΑΕ μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής, ή όπως προβλέπεται σε 
σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αποτελεί και αίτηση πληρωμής στο πλαίσιο 
της δράσης. 
Η ΕΑΕ υποβάλλεται από τον ίδιο τον δικαιούχο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό 

του:  
 είτε απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος,  
 είτε μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα υποδοχής αιτήσεων. 
 Οι αιτήσεις πληρωμής μεταφέρονται μέσω του ΠΣ στο ΟΠΣΑΑ, με κατάλληλη 
υπηρεσία διαδικτύου.  
Με σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ ορίζεται για κάθε έτος εφαρμογής το χρονικό 
διάστημα ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣ των παραστατικών συμμόρφωσης των 
ειδικών διατάξεων. 
Ως παραστατικά συμμόρφωσης ειδικών διατάξεων είναι τα μητρώα κτηνοτροφικής 
εκμετάλλευσης των ζώων (χοίροι, αιγοπρόβατα).  

 
 

 
Άρθρο 8  
Έλεγχοι  

 
Έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 401/48520/29-3-2018 Υ.Α. 
(ΦΕΚ Β΄ 1226), κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης, την πληρωμή των δικαιούχων  
και τη γενικότερη παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης της Δράσης.    
 
 
Α. Αξιολόγηση των  αιτήσεων στήριξης 
1. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στήριξης, ο ΕΦΔ μέσω των 

Κέντρων Ζωικών Γενετικών Πόρων προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο του συνόλου αυτών. 
2. Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται μηχανογραφικά στο σύνολο των υποβληθεισών 

αιτήσεων στήριξης και περιλαμβάνει διασταυρωτικούς ελέγχους με άλλες βάσεις 
δεδομένων (π.χ. ΟΣ,  ΚΒΔ  κλπ). 
 

Β. Διοικητικοί  Έλεγχοι Πληρωμών  
1. Αρμόδιος Φορέας για τη διενέργεια των ελέγχων πληρωμών είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. 
2. Μετά την παραλαβή κάθε αιτήματος πληρωμής και των συνημμένων παραστατικών, 

πραγματοποιείται μέσω των περιφερειακών Δ/νσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ διοικητικός έλεγχος 
για την τήρηση των δεσμεύσεων, την πληρότητα και νομιμότητα των υποβαλλόμενων 
παραστατικών,  το δηλούμενο ζωικό κεφάλαιο, αλλά και το εμπρόθεσμο της υποβολής 
τους.  

3. Για τις ανάγκες του διοικητικού ελέγχου, τα ΚΖΓΠ βεβαιώνουν και καταχωρίζουν 
ηλεκτρονικά, μέσω του Π.Σ. με τη λήξη του έτους δέσμευσης ,για κάθε δικαιούχο της 
δράσης τον αριθμό των ζώων που παραμένουν στην εκμετάλλευση ανά φυλή και ανά 
ηλικιακή κατηγορία.  

4. Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται στο σύνολο των αιτήσεων πληρωμής, διεξάγεται 
μηχανογραφικά και περιλαμβάνει, διασταυρωτικούς ελέγχους με άλλες βάσεις δεδομένων 
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(πχ. ΟΣ, ΚΒΔ κ.τ.λ.), μεταξύ των αιτούμενων στοιχείων και των αποτελεσμάτων των 
ελέγχων και κατά περίπτωση διοικητικούς ελέγχους με τυχόν προσκομιζόμενα 
παραστατικά.  

 
Γ. Επιτόπιοι έλεγχοι πληρωμών 
Οι επιτόπιοι έλεγχοι πληρωμής πραγματοποιούνται από μικτά συνεργεία ελέγχου που 
απαρτίζουν ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το αρμόδιο ΚΖΓΠ. Στις περιπτώσεις που το αρμόδιο ΚΖΓΠ 
αδυνατεί να συνδράμει στην  πραγματοποίηση των επιτόπιων ελέγχων πληρωμής, αυτοί 
πραγματοποιούνται από συνεργεία ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ. 
 
Δ. Παρακολούθηση Δράσης  
 
Τα Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων έχουν την ευθύνη παρακολούθησης και τον έλεγχο της 
ορθής υλοποίησης της Δράσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 
Άρθρο 9 

Μειώσεις -  Κυρώσεις  
 

Οι κυρώσεις επιβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 της  αριθμ. 401/48520/29-3-2018 
Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1226).  Ειδικότερα,  
1. Εξαιρέσεις από τις διοικητικές κυρώσεις: 

1.1. Δεν επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις: 
1.1.1.  όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή φυσικά περιστατικά 
1.1.2. όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε προφανή σφάλματα,  
1.1.3. όταν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε σφάλμα της αρμόδιας αρχής ή άλλης αρχής και 
εφόσον το σφάλμα δεν μπορούσε να εντοπιστεί εύλογα από το πρόσωπο το οποίο αφορά η 
διοικητική κύρωση, 
1.1.4. όταν το συγκεκριμένο πρόσωπο μπορεί να πείσει την αρμόδια αρχή ότι δεν ευθύνεται 
για τη μη συμμόρφωση προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ή εάν η αρμόδια αρχή πεισθεί άλλως 
ότι δεν ευθύνεται το συγκεκριμένο πρόσωπο.  

1.2. Οι διοικητικές κυρώσεις δεν επιβάλλονται για εκείνα τα στοιχεία της αίτησης πληρωμής ως 
προς τα οποία ο δικαιούχος ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια αρχή ότι η αίτηση πληρωμής είναι 
ανακριβής ή κατέστη ανακριβής μετά την υποβολή της, υπό τον όρο ότι η αρμόδια αρχή δεν έχει 
γνωστοποιήσει στον δικαιούχο την πρόθεσή της να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο και δεν τον έχει 
ήδη ενημερώσει σχετικά με τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης όσον αφορά την αίτηση πληρωμής. 
1.3. Η αναφερόμενη στο στοιχείο 1.2 ενημέρωση από τον δικαιούχο, έχει ως αποτέλεσμα την 
προσαρμογή της αίτησης πληρωμής στην πραγματική κατάσταση. 

 
2. Εκπρόθεσμη/μη υποβολή αίτησης πληρωμής ή παραστατικών συμμόρφωσης 

Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας ισχύουν τα εξής: 
2.1. υποβολή αίτησης πληρωμής ή των παραστατικών συμμόρφωσης, μετά την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής, οδηγεί σε μείωση του ποσού που ο δικαιούχος θα είχε δικαίωμα να 
λάβει κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα, εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα, 
2.2. καθυστέρηση υποβολής της αίτησης πληρωμής ή των παραστατικών συμμόρφωσης 
μεγαλύτερης των εικοσιπέντε (25) ημερολογιακών ημερών, αυτή θεωρείται μη αποδεκτή και 
δεν καταβάλλεται καμία ενίσχυση στο δικαιούχο.  
 

 3. Μη τήρηση της Πολλαπλής Συμμόρφωσης 
Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης επί των 
ενισχύσεων των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης, οι μειώσεις και κυρώσεις που επιβάλλονται επί 
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των ενισχύσεων αυτών ορίζονται με σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε εφαρμογή των 
Κανονισμών (ΕΕ) 1306/2013, 640/2014 και 809/2014 και της υπ’ αριθ. 
1791/74062/02.07.2015 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1468/14.07.2015). 
 

4. Κυρώσεις σχετικά με τα δηλούμενα ζώα. 
4.1. Βάση υπολογισμού σε σχέση με μέτρα ενίσχυσης που αφορούν ζώα.  

 
4.1.1Τα ζώα που είναι παρόντα στην εκμετάλλευση θεωρούνται προσδιορισθέντα μόνο εάν η 
ταυτότητά τους προσδιορίζεται στην αίτηση πληρωμής. Μη σημασμένο ζώο θεωρείται μη 
προσδιορισθέν. Ειδικά για τα ιπποοειδή η μη ύπαρξη βεβαίωσης αντιστοίχισης του ιπποειδούς 
με τον ιδιοκτήτη του καθιστά το ζώο μη προσδιορισθέν Τα προσδιορισθέντα ζώα μπορούν να 
αντικατασταθούν χωρίς απώλεια του δικαιώματος χορήγησης της στήριξης, εφόσον ο 
δικαιούχος δεν έχει ήδη ενημερωθεί για μη συμμόρφωση που έχει διαπιστωθεί σε σχέση με την 
αίτηση στήριξης ή την αίτηση πληρωμής, ούτε έχει ενημερωθεί για την διενέργεια επιτόπιου 
ελέγχου. 
4.1.2Εάν ο αριθμός των ζώων που δηλώθηκε στην αίτηση πληρωμής υπερβαίνει εκείνον που 
προσδιορίζεται κατόπιν των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, η ενίσχυση υπολογίζεται με 
βάση τα προσδιορισθέντα ζώα. 
4.1.3Για την επιβολή των κυρώσεων τα ζώα διακρίνονται σε ομάδες ανά φυλή.  

Ο υπολογισμός των κυρώσεων γίνεται για κάθε ομάδα χωριστά. 
   4.2. Μειώσεις- Κυρώσεις σε περιπτώσεις δηλούμενων ζώων περισσότερων από τα πραγματικά. 

4.2.1Εάν ο αριθμός των ζώων που έχει αιτηθεί για πληρωμή υπερβαίνει εκείνον που 
έχει προσδιορισθεί κατόπιν των διοικητικών ή και επιτόπιων ελέγχων, η ενίσχυση 
υπολογίζεται με βάση το ποσοστό απόκλισης και ειδικότερα, ως ο λόγος της διαφοράς 
που προκύπτει μεταξύ του αριθμού ζώων που δηλώθηκαν και αυτών που 
προσδιορίσθηκαν προς τον αριθμό των ζώων που προσδιορίσθηκαν επί εκατό. 

 
 
 

 
Ειδικότερα: 
i. Εάν η διαφορά μεταξύ του δηλωθέντος αριθμού ζώων και του 
προσδιορισθέντος ανά ομάδα δεν ξεπερνά τα τρία (3) ζώα, τότε το συνολικό ποσό της 
ενίσχυσης μειώνεται κατά το ποσοστό απόκλισης. 
ii. Εάν οι διαπιστούμενες παρατυπίες αφορούν σε περισσότερα από τρία (3) ζώα, τότε: 
 το συνολικό ποσό της ενίσχυσης για το εν λόγω έτος εφαρμογής μειώνεται κατά το 

ποσοστό απόκλισης, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το 10% ανά ομάδα ζώων 
 το συνολικό ποσό της ενίσχυσης για το εν λόγω έτος εφαρμογής μειώνεται κατά το 

διπλάσιο του ποσοστού απόκλισης, εάν αυτό υπερβαίνει το 10% αλλά δεν 
υπερβαίνει το 20% ανά ομάδα ζώων 

 δεν χορηγείται ενίσχυση για το εν λόγω έτος εφαρμογής σε περίπτωση που το 
ποσοστό απόκλισης υπερβαίνει το 20% ανά ομάδα ζώων 

 δεν χορηγείται ενίσχυση για το εν λόγω έτος εφαρμογής σε περίπτωση που το 
ποσοστό απόκλισης υπερβαίνει το 50% ανά ομάδα ζώων. Επιπλέον, το ποσό της 
ενίσχυσης που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των δηλωθέντων και 
προσδιορισθέντων ζώων συμψηφίζεται για ενισχύσεις στον τομέα των ζώων για τα 

100 x 
(αιτηθέντα – προσδιορισθέντα) 

προσδιορισθέντα 
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οποία αιτείται ενίσχυση ο εν λόγω δικαιούχος κατά τη διάρκεια των τριών 
ημερολογιακών ετών που έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης της 
παράβασης. Εάν το ποσό δεν συμψηφίζεται πλήρως το υπόλοιπο παραγράφεται 

 
4.2.2Εφόσον από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ζώα, τα οποία ανήκουν στην 
συγκεκριμένη φυλή και δεν είναι εγγεγραμμένα στο γενεαλογικό βιβλίο της φυλής που 
τηρείται στα αρμόδια Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων και στους αναγνωρισμένους 
φορείς αναπαραγωγής καθαρής φυλής, αυτά θεωρούνται ως μη προσδιορισθέντα.  

 
 

5. Μη δήλωση του συνόλου των ενταγμένων ζώων στην αίτηση πληρωμής 
 

  Εάν σε ένα δεδομένο έτος ο δικαιούχος δεν δηλώσει όλα τα ενταγμένα ζώα του στην αίτηση    
πληρωμής και η διαφορά μεταξύ των ενταγμένων ζώων και των ζώων του αιτήματος 
πληρωμής είναι: 
α. έως 5% τότε δεν επιβάλλεται καμία κύρωση 
β. από 5 έως 20% το ποσό του αιτήματος πληρωμής μειώνεται κατά 2%  
γ. από 20 έως 50% το ποσό του αιτήματος πληρωμής μειώνεται κατά 5% 
δ. άνω 50% το ποσό του αιτήματος πληρωμής μειώνεται κατά 20% 
 
6. Μη τήρηση φακέλου 
Εφόσον δεν τηρείται ή δεν είναι πλήρης ο προβλεπόμενος φάκελος από τον δικαιούχο, η 
συνολική ενίσχυση που δικαιούται ο δικαιούχος για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής μειώνεται 
κατά 2%. 

 
7. Διακοπή συμμετοχής στη Δράση- Μη υποβολή αίτησης πληρωμής ή παραστατικών 
συμμόρφωσης δεύτερη φορά. 
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διακόψει τη συμμετοχή του στη Δράση ή υποβάλλει για δεύτερη φορά 
εκπρόθεσμα την αίτηση πληρωμής ή τα παραστατικά συμμόρφωσης πέραν των είκοσι πέντε (25) 
ημερών από την καταληκτική ημερομηνία, αποβάλλεται από τη Δράση και επιβάλλονται κυρώσεις ως 
ακολούθως: 
7.1.  Εφόσον η διακοπή έγινε το πρώτο έτος, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση ή εφόσον έχει 

χορηγηθεί ενίσχυση, αυτή επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα. 
7.2. Εφόσον η διακοπή έγινε κατά τη διάρκεια του 2ου ή 3ου έτους, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για 

το έτος της διακοπής ή εφόσον έχει χορηγηθεί ενίσχυση, το ποσό επιστρέφεται ως αχρεωστήτως 
καταβληθέν, προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους. Επιπλέον, επιβάλλεται χρηματική ποινή που 
ισούται με το 50% της συνολικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε τα προηγούμενα έτη. 

7.3. Εφόσον η διακοπή έγινε κατά τη διάρκεια του 4ου ή 5ου έτους, δεν χορηγείται  καμία ενίσχυση για 
το έτος διακοπής ή εφόσον έχει χορηγηθεί, το ποσό επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, 
προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους. Επιβάλλεται επιπλέον χρηματική ποινή που ισούται με το 
25% της συνολικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε τα προηγούμενα έτη. 

 
8. Μη συνεργασία κατά τη διάρκεια των ελέγχων 
Σε περίπτωση μη προσέλευσης στον επιτόπιο έλεγχο μετά την ειδοποίηση, άρνησης ελέγχου, μη 
συγκέντρωσης ή συγκράτησης των ζώων, απειλής ή χρήσης βίας κατά των ελεγκτών, μη επίδειξης 
μητρώων ή αρχείων και παραστατικών ή εγγράφων της εκμετάλλευσης, παρεμπόδισης ή μη 
διευκόλυνσης της μετάβασης και επιθεώρησης στο σύνολο των σταβλικών εγκαταστάσεων και των 
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βοηθητικών χώρων της εκμετάλλευσης, ο δικαιούχος αποκλείεται από το σύνολο των ενισχύσεων που 
θα ελάμβανε για το έτος κατά το οποίο διεξάγεται ο έλεγχος. 
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αρνείται τον έλεγχο ή δεν διευκολύνει ή παρεμποδίζει με 
οποιονδήποτε τρόπο ή δεν συνεργάζεται με Εθνικά  και Κοινοτικά εξουσιοδοτημένα ελεγκτικά όργανα 
κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων, η εκμετάλλευσή του θεωρείται ως μη ανευρεθείσα και δεν χορηγείται 
καμία ενίσχυση. 
Σε περίπτωση επανάληψης των παραπάνω παραβάσεων σε επόμενο έλεγχο, ο δικαιούχος 
απεντάσσεται, υποχρεούται να επιστρέψει ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που του έχουν 
καταβληθεί τα προηγούμενα έτη, προσαυξημένα με τους νόμιμους τόκους και αποβάλλεται από όλες 
τις δράσεις του Μέτρου. 
 
9. Μη τήρηση κριτηρίων επιλεξιμότητας Σε περίπτωση μη τήρησης ενός ή περισσοτέρων κριτηρίων 
επιλεξιμότητας, στον δικαιούχο δεν καταβάλλεται ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος, η ένταξη της 
σχετικής πράξης στη δράση της παρούσας ανακαλείται και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης 
τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 
10. Δήλωση ψευδών στοιχείων 
Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο δικαιούχος δηλώνει ψευδή στοιχεία προκειμένου να λάβει 
την οικονομική ενίσχυση, τότε η στήριξη δεν καταβάλλεται ή ανακτάται εξολοκλήρου. Επιπλέον, ο 
δικαιούχος αποκλείεται από τη Δράση για το ημερολογιακό έτος της διαπίστωσης, καθώς και για το 
επόμενο. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, ο δικαιούχος απεντάσσεται από τη Δράση. 
 
 
 
11. Μη συμμόρφωση σε οδηγίες και υποδείξεις του αρμόδιου Κ.Ζ.Γ.Π. 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε οδηγίες και υποδείξεις του αρμόδιου Κ.Ζ.Γ.Π. για την τήρηση του 
γενεαλογικού βιβλίου της φυλής, στην οποία ανήκουν τα ζώα, επιβάλλεται μείωση 4% επί του 
αιτήματος πληρωμής για το εξεταζόμενο έτος εφαρμογής και σε περίπτωση επανάληψης της 
παράβασης επιβάλλεται μείωση 8%. Σε περίπτωση πολλαπλής επανάληψης της παράβασης, δηλαδή 
άνω των δυο παραβάσεων, τότε δεν καταβάλλεται ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος, η ένταξη της 
σχετικής πράξης στη δράση της παρούσας ανακαλείται και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης 
τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης. 
 
12. Σειρά των κυρώσεων, μειώσεων, απορριπτικών αποφάσεων ανακτήσεων που επιβάλλονται: 

 
 Η σειρά  επιβολής των μειώσεων, απορριπτικών αποφάσεων, ανακτήσεων και κυρώσεων  ορίζεται ως 
εξής:  

1. Οι μειώσεις και οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 (εκτός της 
υποπαραγράφου 4.2.1 ii τέταρτο σημείο) επιβάλλονται σε όλες τις περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης.  

2. Το ποσό ενίσχυσης που προκύπτει από την εφαρμογή της παραγράφου 12.1 χρησιμεύει 
ως βάση για τον υπολογισμό τυχόν μειώσεων που επιβάλλονται  σύμφωνα με τις 
παραγράφους 5 έως και 11 του παρόντος άρθρου. 

3. Το ποσό ενίσχυσης που προκύπτει από την εφαρμογή της παραγράφου 12.2, χρησιμεύει 
ως βάση για τον υπολογισμό τυχόν μειώσεων που επιβάλλονται σε περιπτώσεις 
εκπρόθεσμης υποβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 
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4. Το ποσό ενίσχυσης που προκύπτει από την εφαρμογή της παραγράφου 12.3, χρησιμεύει 
ως βάση για τον υπολογισμό τυχόν μειώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 

5.  Το ποσό ενίσχυσης που προκύπτει από την εφαρμογή της παραγράφου 12.4, χρησιμεύει 
ως βάση για τον υπολογισμό τυχόν μειώσεων που επιβάλλονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 4,υποπαραγράφου 4.2.1 ii τέταρτο σημείο.  

 
 
 
 
 
 
 

Άρθρο 9 
Χρηματοδότηση 

1. Η Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», Μέτρο 
10, του Υπομέτρου 10.1, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Γεωργικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 

2. Η Δράση, κατά το τμήμα που αφορά τις επιλέξιμες πληρωμές του ΠΑΑ, χρηματοδοτείται 
μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ. 

 
 
 
 
 
 
                                                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
    
 
 
 
                                                    Ν. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
 
 
 
    
 
 
                                 

 

ΑΔΑ: 7ΜΗΤ4653ΠΓ-ΒΟΩ



 
 

12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 
1. Γρ. Υπουργού κ.  Σ. Αραχωβίτη 
2. Γρ. Υφυπουργού  κ. Β. Κόκκαλη  
3. Γρ. Υφυπουργού κα Ο. Τελιγιορίδου 
4. Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Ν. Αντώνογλου 
5. Γρ. Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χ. 

Κασίμη  
6. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ) 

Λεωφόρος Αθηνών 58, Τ.Κ. 10441 
7. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ) 

 Λεωφόρος Αθηνών 54-56, Τ.Κ. 10441 
8. Γενική Δ/νση Γεωργίας 
9. Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων 
10. Κέντρα  Ζωικών Γενετικών Πόρων Αθηνών, Θεσσαλονίκης,  Ιωαννίνων, Καρδίτσας και 

Δράμας.  
Έδρες τους. 

11. Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών. Δ/νση Οικονομική. 
12. Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και 

Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας  
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