ΑΔΑ: 7Υ444653ΠΓ-ΙΤ6

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Γενική Δ/νση Γεωργίας
Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων
& Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων
Τμήμα Ζωικών Γενετικών Πόρων Βοοειδών,
Χοίρων, Μονόπλων & Λοιπών Ζωικών Οργανισμών και
Τμήμα Ζωικών Γενετικών Πόρων Αιγών και Προβάτων
Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 46 - Τ.Κ 10438, Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Ηλιοπούλου, Μ. Ρισσάκη
Τηλέφωνο: 210-5271638, 210-5271645
Fax: 210-2125693

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.04.19 11:38:53
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Αθήνα, 5 - 4-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 448/52436

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 481/66703/9.6.2016 (ΦΕΚ 1994 Β΄/1.7.2016) Υπουργικής
Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί
καθορισμού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην
κτηνοτροφία», όπως ισχύει, του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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. Την αριθ. Υ92/29-11-2017 (Φ.Ε.Κ.4195/Β΄)
Απόφαση του Πρωθυπουργού «ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη
Τσιρώνη».
3. Το Νόμο 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) και ιδίως το άρθρο 69 για την διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20142020.
4. Το Νόμο 3508/2006 (ΦΕΚ 249 Α΄), Άρθρο 3 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων».
5. Τις αποφάσεις Υ1 και Υ2 (ΦΕΚ 2076/22-9-2015, τ. Β΄) σχετικά με τον καθορισμό σειράς των
Υπουργείων και τη σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
6. To Π.Δ. 73 (ΦΕΚ 116/23-9-2015, Α΄) σχετικά με τον διορισμό Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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
12. 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).
13. 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.
14. 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.
15. Τον Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 4 και 5 και τα
παραρτήματα ΙΙΙ και IV, όπως τροποποιημένος ισχύει.
16. 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
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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.
17. 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.
18. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2015) 9170/11-12-2015 για την έγκριση του
προγράμματος «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού 20142020», όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.
19. Την υπ΄ αριθ.1065/19-4-2016 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).
20. 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)
21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού.
22. Την εισήγηση της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Άρθρο 1
Τροποποιείται η αριθ. 481/66703/9.6.2016, όπως ισχύει, (ΦΕΚ 1994 Β΄/1.7.2016) Υπουργική
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί Καθορισμού
πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», του Υπομέτρου
10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ως ακολούθως:

Άρθρο 2
I.
Η τρίτη παράγραφος του άρθρου 3 της αριθμ. 481/66703/9.6.2016 ΥΑ, αντικαθίσταται
ως εξής:
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για την εφαρμογή, την εποπτεία και συνολική αξιολόγηση της
Δράσης ορίζεται η Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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II.

Ο Πίνακας 1 «Δαπάνες του κατάλληλου προσωπικού» του άρθρου 7 «Καθορισμός
επιλέξιμων δαπανών», αντικαθίσταται ως εξής:

Πίνακας 1. Δαπάνες του κατάλληλου προσωπικού
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Μόνιμο
προσωπικό
του
δικαιούχου της παρ. 1, του
Γεωτεχνικοί
άρθρου 5 της παρούσας που
απασχολείται για τις ανάγκες
υλοποίησης της Δράσης
Γεωπόνοι Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπόνος
Μη μόνιμο προσωπικό που με πενταετή εμπειρία στη Ζωική
απασχολείται αποκλειστικά για Παραγωγή
την υλοποίηση της Δράσης από Τεχνολόγοι Ζωικής Παραγωγής
τον δικαιούχο στο πλαίσιο της Τεχνικό προσωπικό για την συλλογή και
ισχύουσας
εργατικής τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων
νομοθεσίας
(ελεγκτές γενεαλογίας).
Πτυχιούχοι Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Α.Ε.Ι- Πληροφορικής Α.Ε.Ι μόνον για
Αναγνωρισμένους φορείς αναπαραγωγής
καθαρών φυλών
Χειριστές Η/Υ
Διοικητικοί-Οικονομικοί

III.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ
Οδοιπορικά

Μισθοδοσία και
οδοιπορικά

Μισθοδοσία

Ο πίνακας 2 «Δαπάνες εφοδίων, υλικών οργάνων και διαδικασιών υλοποίησης» του
άρθρου 7, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΦΟΔΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Α/
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Α
ΔΑΠΑΝΗΣ
1
Ηλεκτρονικός
Η/Υ, εξοπλισμός δικτύου, εκτυπωτής, ηλεκτρονικά καταγραφικά χειρός

εξοπλισμός
2
3

(hand terminals) και λογισμικά περιβάλλοντος εργασίας αυτών, για Η/Υ,
εξωτερικός σκληρός δίσκος
Υλικά εκτύπωσης
Εκτυπωτικό χαρτί, μελάνι-toner εκτυπωτών
Λογισμικά
Δαπάνες προμήθειας, αναβάθμισης και / ή χρήσης
λογισμικών
προγράμματα για την προγραμμάτων Η/Υ για την τήρηση γενεαλογικών βιβλίων και έκδοση
καταχώρηση,
γενεαλογικών πιστοποιητικών. Σε περίπτωση που σε μια φυλή ζωικού
επεξεργασία στοιχείων πληθυσμού υπάρχει αναγνωρισμένος φορέας αναπαραγωγής η εν λόγω
και
τήρηση δαπάνη είναι επιλέξιμη μόνον για τον φορέα αυτόν, ο οποίος είναι
γενεαλογικών βιβλίων
υποχρεωμένος να εγκαταστήσει και να προσφέρει τεχνική στήριξη για τα
σχετικά λογισμικά προγράμματα:
α) στους υπόλοιπους δικαιούχους, που δραστηριοποιούνται στη φυλή
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ζωικού πληθυσμού για την οποία είναι αναγνωρισμένος
Τα αρμόδια Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων, και τα αρμόδια τμήματα
της Κεντρικής Υπηρεσίας έχουν πρόσβαση στα λογισμικά προγράμματα
όλων των δικαιούχων.

4

5

6

7

Όργανα
σωματομετρήσεων

Ράβδοι σωματομέτρησης, ζυγοί μέτρησης σωματικού βάρους μόσχων,
αιγοπροβάτων και ιπποειδών, χοίρων και όργανα εκτίμησης
σωματομετρικών παραμέτρων με υπερήχους για τα χοιρινά
Δαπάνες
ανάλυσης Δαπάνες ανάλυσης για τον έλεγχο πατρότητας των ιπποειδών και τον
DNA
δειγματοληπτικό έλεγχο για την επαλήθευση στοιχείων γενεαλογίας σε
αιγοπρόβατα και βοοειδή.
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 γενεαλογίας μέσω συντονισμού
της αναπαραγωγής και της ταυτοποίησης των ζώων.
Δαπάνες ηλεκτρονικής Προμήθεια μηχανημάτων για την ταυτοποίηση ανίχνευσης – ανάγνωσης
ανίχνευσης
ηλεκτρονικών μέσων σήμανσης.

IV.Το άρθρο 8 «Καθορισμός κριτηρίων για την υλοποίηση των επιλέξιμων Δαπανών»
τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου α του άρθρου 8 , αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικότερα τα οδοιπορικά θα αποδίδονται ως ακολούθως:
Α. Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας
Στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας και λόγω της ιδιαιτερότητας του προγράμματος, δεν υπάρχει
περιορισμός στον αριθμό των δικαιούμενων ημερών μετακίνησης. Τόσο για τις μετακινήσεις με
ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, όσο και για τις μετακινήσεις με συνήθη μεταφορικά μέσα ή
συνδυασμό αυτών, δεν υπάρχει περιορισμός ή όριο των χιλιομέτρων μηνιαίως
Β. Εντολές μετακίνησης
Οι μετακινήσεις
του προσωπικού που απασχολείται στα πλαίσια του υλοποιούμενου
προγράμματος ελέγχονται και εγκρίνονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου πριν την
ημερομηνία μετακίνησης. Ειδικότερα, πριν την ημερομηνία αναχώρησης του μετακινούμενου
συμπληρώνεται έντυπο εντολής μετακίνησης, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
α. ονοματεπώνυμο και ιδιότητα του μετακινούμενου
β. ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής
γ. αριθμό ημερών και διανυκτερεύσεων
δ. πλήρη και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης
ε. τον τόπο και το μέσο της μετακίνησης
στ. οι εντολές μετακίνησης είναι ατομικές και δύναται να είναι και εβδομαδιαίες. Για τις
μετακινήσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια συμμετοχής σε εκθέσεις εσωτερικού ή
εξωτερικού, οι εντολές μετακίνησης επιτρέπεται να είναι και ομαδικές.
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Γ. Μετακινήσεις προσωπικού στα πλαίσια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 της
αριθμ.481/66703/09-06-2016ΥΑ (συλλογή – τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και
ατομικός έλεγχος ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης των ζώων)
Για τις εν λόγω μετακινήσεις οι μετακινούμενοι δύνανται να χρησιμοποιούν είτε ιδιωτικής χρήσης
μεταφορικά μέσα, είτε τα συνήθη μέσα μεταφοράς (τρένο, λεωφορείο, αεροπλάνο, πλοίο), είτε
συνδυασμό αυτών.
Στην περίπτωση μετακίνησης με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο καταβάλλεται η δαπάνη
χιλιομετρικής αποζημίωσης, η δαπάνη διοδίων και ο τυχόν ναύλος του οχήματος όταν απαιτείται
επιπλέον μετακίνηση με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς.
Στην περίπτωση μετακίνησης με συνήθη μεταφορικά μέσα καταβάλλεται το αντίτιμο του
εισιτηρίου οικονομικής θέσης.
Το ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης για μετακίνηση με αυτοκίνητο ανέρχεται στα 0,15€ το
χιλιόμετρο.
Ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται στους μετακινούμενους μόνο όταν απαιτείται διανυκτέρευση
και ειδικότερα:
α. Όταν η απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου είναι μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160)
χιλιόμετρα, εφόσον κινείται με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από εκατόν
είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο. Για μετακινήσεις από την
ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα σε απόσταση μεγαλύτερη από είκοσι (20)
ναυτικά μίλια. Σε περίπτωση που η μετακίνηση πραγματοποιείται και στην ηπειρωτική και στη
νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου μέχρι τον τόπο
προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα.
β. Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής του μετακινούμενου στην έδρα του,
ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης, η οποία βεβαιώνεται από την
οικεία αστυνομική, λιμενική ή αερολιμενική Αρχή. Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η
βεβαίωση αυτή, η σχετική δαπάνη δεν νομιμοποιείται και απορρίπτεται.
Στην περίπτωση αυτή η ημερήσια αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των τριάντα (30) Ευρώ και
καταβάλλεται μόνο για τον αριθμό των ημερών που ο μετακινούμενος αναγκάζεται να
διανυκτερεύσει.
Αντίστοιχα, το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης που αναγνωρίζεται ορίζεται μέχρι εξήντα (60)
Ευρώ ανά διανυκτέρευση
Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για διαμονή εντός των ορίων των
δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης λόγω του υψηλότερου κόστους διαμονής που παρατηρείται στις
πόλεις αυτές.
Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζόμενου, η δαπάνη
αναγνωρίζεται μέχρι του οριζομένου ποσού.
Δ. Συμμετοχή σε εκθέσεις ζωοτεχνικές εσωτερικού - εξωτερικού
Για τις εν λόγω μετακινήσεις οι μετακινούμενοι (συνοδά άτομα και άτομα για την τήρηση του
ενημερωτικού περιπτέρου) δύνανται να χρησιμοποιούν είτε ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα,
είτε τα συνήθη μέσα μεταφοράς (τρένο, λεωφορείο, αεροπλάνο, πλοίο), είτε συνδυασμό αυτών.
Στην περίπτωση μετακίνησης με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο καταβάλλεται η δαπάνη
χιλιομετρικής αποζημίωσης (0,15€/χλμ), η δαπάνη διοδίων και ο τυχόν ναύλος του οχήματος όταν
απαιτείται επιπλέον μετακίνηση με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς.
Στην περίπτωση μετακίνησης με συνήθη μεταφορικά μέσα καταβάλλεται το αντίτιμο του
εισιτηρίου οικονομικής θέσης.
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Για τη συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού, το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης που
αναγνωρίζεται ορίζεται μέχρι εξήντα (60) Ευρώ ανά διανυκτέρευση
Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για διαμονή εντός των ορίων των
δήμων Αθηνών και Θεσσαλονίκης λόγω του υψηλότερου κόστους διαμονής που παρατηρείται στις
πόλεις αυτές.
Για τη συμμετοχή σε εκθέσεις εξωτερικού, το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης που
αναγνωρίζεται ορίζεται μέχρι εκατόν εξήντα (160) Ευρώ ανά διανυκτέρευση.
Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζόμενου, η δαπάνη
αναγνωρίζεται μέχρι του οριζομένου ποσού.
Δεν καταβάλλεται καμία ημερήσια αποζημίωση στους μετακινούμενους για την συμμετοχή τους σε
ζωοτεχνικές εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού.
Στις επιλέξιμες δαπάνες συμμετοχής σε ζωοτεχνικές εκθέσεις περιλαμβάνονται επιπλέον των
ανωτέρω η μεταφορά των ζώων, η διατροφή τους, η ενοικίαση, η διαμόρφωση του χώρου του
περιπτέρου και το κόστος συμμετοχής σε αυτές.

2. Η παράγραφος β του άρθρου 8, αντικαθίσταται ως εξής:
Η αγορά και / ή το κόστος ετήσιας χρήσης λογισμικών προγραμμάτων, η αγορά εξοπλισμού,
υλικών και οι δαπάνες εργαστηριακής ανάλυσης δειγμάτων γάλακτος ή και κρέατος θα
διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία προμηθειών του Δημοσίου.
Oποιαδήποτε δαπάνη άνω των πεντακοσίων ευρώ (500€) θα διενεργείται
βάσει της
οικονομικότερης προσφοράς.

V.

Το άρθρο 16 «Επιτροπή», αντικαθίσταται ως εξής:

Η αρμόδια Επιτροπή είναι τριμελής, συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αποτελείται από:
Α. Τον προϊστάμενο της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων
ως πρόεδρό της, με τον αναπληρωτή του.
Β. Τον προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και
Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων ως μέλος , με τον αναπληρωτή του ως ακολούθως:
α) Όταν ο φάκελος υποψηφιότητας αφορά στον τομέα της βοοτροφίας, ιπποτροφίας, χοιροτροφίας,
ως μέλος της Γνωμοδοτικής επιτροπής ορίζεται ο Προϊστάμενος του τμήματος Ζωικών Γενετικών
Πόρων Βοοειδών, Χοίρων, Μονόπλων & Λοιπών Ζωικών Οργανισμών της Δ/νσης Ζωικών
Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων
β) Όταν ο φάκελος υποψηφιότητας αφορά στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας, ως μέλος της
Γνωμοδοτικής επιτροπής ορίζεται ο Προϊστάμενος του τμήματος Ζωικών Γενετικών Πόρων Αιγών
και Προβάτων της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων.
γ) Όταν ο φάκελος υποψηφιότητας αφορά συνδυασμό των παραπάνω αντικειμένων, και αναλόγως
της βαρύτητας αυτών, ως μέλος της αρμόδιας Επιτροπής ορίζεται είτε ο Προϊστάμενος του
τμήματος Ζωικών Γενετικών Πόρων Βοοειδών, Χοίρων, Μονόπλων & Λοιπών Ζωικών
Οργανισμών είτε ο Προϊστάμενος του τμήματος Ζωικών Γενετικών Πόρων Αιγών και Προβάτων
της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων.
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Γ. Τον προϊστάμενο του αρμόδιου Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων ως μέλος, με τον
αναπληρωτή του. Ως αρμόδιο είναι το Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων στην περιοχή
αρμοδιότητας του οποίου έχει την έδρα του ο δικαιούχος.
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 Ζωικών Γενετικών Πόρων
και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων.
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/οι αρμόδιος/οι
αξιολογητής/ές προκειμένου να δώσει/ουν πληροφορίες και επεξηγήσεις επί της αξιολόγησής του.

VI.

Το άρθρο 18 , αντικαθίσταται ως εξής:

1. Η ένσταση υποβάλλεται στη Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών
Εγκαταστάσεων 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 Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ ως πρόεδρό της, με τον
αναπληρωτή του.
β) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του ΥΠΑΑΤ ως μέλος της
επιτροπής, με τον αναπληρωτή του.
γ) Τον προϊστάμενο της Δ/νσης Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών του ΥΠΑΑΤ ως μέλος της
επιτροπής, με τον αναπληρωτή του.
Στην Δευτεροβάθμια Επιτροπή δεν συμμετέχει ως μέλος, υπάλληλος που συμμετείχε στην
επιτροπή.
3.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.
4.Το πόρισμα της επιτροπής ενστάσεων είναι οριστικό και αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή
αποδεικτικό επίδοσης στο δικαιούχο ενώ κοινοποιείται και στο αρμόδιο Κέντρο Ζωικών Γενετικών
Πόρων.
5.Σε περίπτωση που το πόρισμα της Δευτεροβάθμιας 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

Σελίδα 8 από 10

ΑΔΑ: 7Υ444653ΠΓ-ΙΤ6

ημερομηνία παραλαβής του πορίσματος, αλλιώς απορρίπτεται οριστικά η αίτησή του. Η αποδοχή
γίνεται με έγγραφη απαντητική επιστολή.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 481/66703/9.6.2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1994/1.7.2016),
ως έχει.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και έχει ισχύ από την
ημερομηνία δημοσίευσής της.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1.
2.
3.
4.
5.

Γρ. Υπουργού κ. Ε. Αποστόλου.
Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού κ. Ι. Τσιρώνη.
Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Ν. Αντώνογλου.
Γρ. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χ. Κασίμη.
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ)
Λεωφόρος Αθηνών 58, Τ.Κ. 10441.
6. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ)
Λεωφόρος Αθηνών 54-56, Τ.Κ. 10441.
7. Γενική Δ/νση Γεωργίας.
8. Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων.
9. Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων Έδρες τους.
10. Γεν. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών. Δ/νση Οικονομική.
Μενάνδρου 22 Τ.Κ 10552-Αθήνα.
11. Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, Δομοκού 5,Τ.Κ. 10445 Αθήνα
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