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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡOTIKHΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Αθήνα, 8/ 2/ 2019 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΠΟΡΩΝ  & ΚΤΗΝ. ΕΓΚ/ΣΕΩΝ   Αρ. πρωτ: 180/26111 
ΤΜΗΜΑΤΑ: Δ3 & Δ2   
Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 46, ΤΚ 104 38 Αθήνα   
Πληροφορίες: Ε.Ηλιοπούλου – Ε. Δαρζέντα    
Τηλέφωνο: 2105271638 - 2105271634   
fax: 210 2125693   
 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής 
   

 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. 401/485250/29-3-2018 ΥΑ (Β΄ 1226/2.4.2018) «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. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α)   Του  Π.Δ.97/2017  «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄138/15-

09-2017) 
β)  του ν.4314/2014 «Για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Α΄265/23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει  

γ)  του άρθρου 3 του ν.3508/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων» (Α΄249/16-11-2006) 

δ)   των αποφάσεων Υ1 και Υ2, σχετικά με τον «καθορισμό της σειράς τάξης των Υπουργείων» και 
«τη σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β΄2076/22-09-2015) 

ε) του Π.Δ.88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α΄160/29-08-2018). 

2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν: 
α) του Καν(ΕΕ)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)1083/2006 (L347/20-12-2013) 
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β) του Καν(ΕΕ)1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και 
την κατάργηση του Καν(ΕΚ)1698/2005 του Συμβουλίου (L347/20-12-2013) 

 
γ) του Καν(ΕΕ)1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη 

χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την 
κατάργηση των Καν(ΕΟΚ)352/1978, Καν( ΕΚ)165/1994, Καν(ΕΚ)2799/1998, 
Καν(ΕΚ)814/2000, Καν(ΕΚ)1290/2005 και Καν(ΕΚ)485/2008 του Συμβουλίου (L347/20-12-
2013) 

δ) του εκτελεστικού Καν(ΕΕ)908/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του 
Καν(ΕΕ)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 (L255/28-
08-2014) 

ε) του κατ’ εξουσιοδότηση Καν(ΕΕ)807/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του 
Καν(ΕΕ)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 (L227/31-07-2014) 

στ) του εκτελεστικού Καν(ΕΕ)808/2014 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής 
του Καν(ΕΕ)1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), 
όπως τροποποιήθηκε με το εκτελεστικό Καν(ΕΕ)669/2016 (L227/31-07-2014) 

ζ) του εκτελεστικού Καν(ΕΕ)809/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του 
Καν(ΕΕ)1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το 
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την 
πολλαπλή συμμόρφωση (L227/31-07-2014) 

η) του κατ’ εξουσιοδότηση Καν(ΕΕ)640/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του 
Καν(ΕΕ)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 (L181/20-06-2014)  

θ) 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 και (ΕΕ) 
αριθ. 652/2014 για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, 
αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων και, 
αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό 

3. της απόφασης 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 ισχύει κάθε φορά 

4. της 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 Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων του ΠΑΑ» 
(Β΄1580/03-06-2016), όπως ισχύει κάθε φορά 

5. Της υπ΄ αριθ. 1065/19-04-2016 (ΦΕΚ 1273/Β/2016) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και 
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Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» όπως ισχύει κάθε 
φορά. 

6. της αριθ. Υ 2429/119958/06.09.18 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου» (Β΄ 3901).   

7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού. 

8. Το αριθμ. 134/21-1-2019 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΑΑ 
9. Το αριθμ. 44/17-1-2019 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Άρθρο 1 
Σκοπός  

 
Τροποποιείται η αριθ. 401/485250/29.3.2018 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1226/2.4.2018) «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, ως ακολούθως: 
 
1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου Α του άρθρου 4 «Δικαιούχοι – Κριτήρια επιλεξιμότητας», 

αντικαθίσταται ως εξής: 
«Τα ως άνω κριτήρια επιλεξιμότητας πρέπει να συντρέχουν σε επίπεδο φυλής τόσο κατά την 
υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.» 

 
2. Η Παράγραφος 9 του άρθρου 25 «Κυρώσεις – Μειώσεις» αντικαθίσταται ως εξής: 

«9. Μη τήρηση κριτηρίων επιλεξιμότητας.  
Σε περίπτωση μη τήρησης ενός ή περισσοτέρων κριτηρίων επιλεξιμότητας, σε επίπεδο φυλής,  
δεν καταβάλλεται ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος για την φυλή που δεν τηρούνται τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας. Η ένταξη της σχετικής πράξης στη δράση της παρούσας τροποποιείται 
έτσι ώστε να μην περιλαμβάνεται η εν λόγω φυλή  και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης 
τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.» 
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Άρθρο 2 
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 401/485250/29-3-2018 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1226/2-4-2018) «Καθορισμός 

πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 “Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών 
αγροτικών ζώων”,  ως έχει. 

2. Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της. 
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
 
 
 
 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                                            

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ                                           
          ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
                                                        

                   Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Σ. ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ           ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

                  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 
             Ο. ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ  
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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 Έδρες τους. 
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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