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ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ.19/3696/12-01-2017 (Β΄193/27-01-2017) ΥΑ κατ’ εφαρμογή 

του άρθρου 33 της αριθμ.481/66703/09-06-2016 ΥΑ στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1, 
του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 2014-2020 “Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία”, όπως 
ισχύει» 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 

 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. του Π.Δ.97/2017  «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄138/15-09-
2017) 

2. 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) 

3. την αριθμ.481/66703/09-06-2016 (Β΄1994/01-07-2016) ΥΑ «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της 
Δράσης 10.2.1 Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία, του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του 
ΠΑΑ 2014-2020», όπως ισχύει 

4. της αριθμ.19/3696/12-01-2017 (Β΄193/27-01-2017) ΥΑ «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής, 
διαδικασίας πληρωμής της Δράσης 10.2.1, του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 2014-
2020 Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία, βάσει του άρθρου 33 της αριθμ.481/66703/09-06-2016 
ΥΑ (Β΄1994/01-07-2016)» 

5. της αριθμ.322/138885/22-12-2017 (Β΄4669/29-12-2017) ΥΑ «Τροποποίηση της 
αριθμ.19/3696/12-01-2017 (Β΄193/27-01-2017) ΥΑ Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής, 
διαδικασίας πληρωμής της Δράσης 10.2.1, του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 2014-
2020 Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία, βάσει του άρθρου 33 της αριθμ.481/66703/09-06-2016 
ΥΑ (Β΄1994/01-07-2016)» 

6. της αριθμ.407/49203/30-03-2018 (Β΄1294/12-04-2018) ΥΑ «Τροποποίηση της αριθμ.19/3696/12-
01-2017 (Β΄193/27-01-2017) ΥΑ κατ’εφαρμογή του άρθρου 33 της αριθμ.481/66703/09-06-2016 
ΥΑ στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1, του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 2014-2020 
Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία, βάσει του άρθρου 33 της αριθμ.322/138885/22-12-2017 ΥΑ» 

7. της αριθμ.784/76150/30-05-2018 (Β΄2082/07-06-2018) ΥΑ «Τροποποίηση της αριθμ.19/3696/12-
01-2017 (Β΄193/27-01-2017) ΥΑ κατ’εφαρμογή του άρθρου 33 της αριθμ.481/66703/09-06-2016 
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ΥΑ στο πλαίσιο της Δράσης 10.2.1, του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 2014-2020 
Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία, όπως ισχύει» 

8. της αριθμ.282966/09-07-2007 (Β΄1205/2007) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του 
ΝΠΙΔ με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό 
Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)» 

9. της αριθμ.281255/06-05-2008 (Β΄794/2008) ΥΑ «Έγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του 
ΝΠΙΔ με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)» 

10. της αριθμ.1065/19-04-2016 (Β΄1273/2016) ΥΑ «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» 

11. της αριθμ.1063/19-04-2016 (Β΄1295/2016) 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 

12. της αριθμ. Υ92/29-11-2017 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Τσιρώνη» (Β΄ 4195).   

13. τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών Πόρων & Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων 
14. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισμού. 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
 

Τροποποιείται η αριθμ.19/3696/12-01-2017 (Β΄193/27-01-2017) ΥΑ «Καθορισμός λεπτομερειών 
εφαρμογής, διαδικασίας πληρωμής της Δράσης 10.2.1 του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του 
ΠΑΑ 2014-2020 Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία, βάσει του άρθρου 33 της αριθμ.481/66703/09-
06-2016 ΥΑ (Β΄1994/01-07-2016)», όπως ισχύει, ως ακολούθως:  
 

 
 

1.  Το άρθρο 2, «Αμοιβές Τεχνικών Συμβούλων», τροποποιείται ως ακολούθως:  
 
Η παράγραφος 3, του άρθρου 2, αντικαθίσταται ως εξής:  
«3. Για να χορηγηθεί η οικονομική ενίσχυση στον δικαιούχο για τη δαπάνη του τεχνικού 
συμβούλου θα πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ τα 
ακόλουθα παραστατικά: 

α) η ως άνω αναφερόμενη σύμβαση 
β) εξοφλημένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή άλλη νόμιμη απόδειξη, σύμφωνα με τον 

Κ.Φ.Α.Σ., στο οποίο: 
 θα περιγράφεται συνοπτικά το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
 θα φαίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, 

γ) αναλυτική έκθεση πεπραγμένων του τεχνικού συμβούλου, όπως περιγράφονται στη 
σύμβαση 
δ) απόφαση αποδοχής της αναλυτικής έκθεσης πεπραγμένων από το Δ.Σ. του Δικαιούχου. 
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Ομοίως, τα παραστατικά α), γ) και δ) υποβάλλονται και στο αρμόδιο Κέντρο Ζωικών Γενετικών 
Πόρων»  
 

2. Το άρθρο 6, «Ποιοτικός έλεγχος γάλα – κρέας», τροποποιείται ως ακολούθως: 
A. Η παράγραφος 3, του άρθρου 6, αντικαθίσταται ως εξής:   

«3. Για να χορηγηθεί η οικονομική ενίσχυση στον δικαιούχο για τις ποιοτικές αναλύσεις 
θα πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ τα 
ακόλουθα παραστατικά: 
α) σχετική σύμβαση με αρμόδιο εργαστήριο 
β) εξοφλημένο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή άλλη νόμιμη απόδειξη, σύμφωνα με τον 

Κ.Φ.Α.Σ. στο οποίο: 
 θα περιγράφεται συνοπτικά το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
 θα φαίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, 

γ) συνοπτική έκθεση ποιοτικών αναλύσεων  
Ομοίως, τα παραστατικά α) και γ) υποβάλλονται και στο αρμόδιο Κέντρο Ζωικών Γενετικών 

Πόρων 
 

B. Η παράγραφος 4, του άρθρου 6, αντικαθίστανται ως εξής: 
«4. Η συνοπτική έκθεση των ποιοτικών αναλύσεων ελέγχεται  από το αρμόδιο Κ.Ζ.Γ.Π., 
το οποίο και εισηγείται στη Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων & Κτηνοτροφικών 
Εγκαταστάσεων σχετικά με την αποδοχή της. Κατά περίπτωση μπορούν να ζητηθούν 
συμπληρωματικά στοιχεία για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Επισημαίνεται ότι, κατά 
τον έλεγχο, σε περίπτωση μη αποδοχής της έκθεσης η δαπάνη απορρίπτεται και στη 
συνέχεια εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 της παρούσας απόφασης.»  
 
 

 
3. Το άρθρο 8 της αριθμ.19/3696/12-01-2017 ΥΑ, όπως ισχύει,  αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

 
                                                          « Άρθρο  8» 
                                                     Αίτηση Πληρωμής  
 
1. Η οικονομική ενίσχυση για κάθε εγκεκριμένο δικαιούχο αποδίδεται απολογιστικά ανά 

δίμηνο. 

2. Για την καταβολή κάθε δίμηνης δόσης της οικονομικής ενίσχυσης, ο δικαιούχος 
υποβάλλει αίτηση πληρωμής, μέχρι την τελευταία μέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη 
του διμήνου, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξαίρεση 
αποτελούν τα αιτήματα πληρωμής που αφορούν σε πραγματοποιηθείσες δαπάνες του 
έτους 2017 καθώς και τα αιτήματα πληρωμής που αφορούν σε πραγματοποιηθείσες 
δαπάνες του πρώτου δεκαμήνου του έτους 2018, για τα οποία ως καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής ορίζεται η 30/11/2018. 

3. Ο Φ.Π.Α. είναι επιλέξιμη δαπάνη μόνο στην περίπτωση που δεν είναι ανακτήσιμος 
δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, και βαρύνει πραγματικά και οριστικά τον δικαιούχο. Στην 
περίπτωση αυτή ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή βεβαίωση μη 
ανάκτησης του ΦΠΑ από την εφορία. Ο Φ.Π.Α. που μπορεί να ανακτηθεί ή συμψηφιστεί 
με οποιονδήποτε τρόπο, δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη ακόμη και αν δεν ανακτάται από 
τον δικαιούχο. Επίσης, ο Φ.Π.Α δεν είναι επιλέξιμος στο σύνολό του στις περιπτώσεις που 
ένα ποσοστό του μπορεί να ανακτηθεί ή συμψηφιστεί. 
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4. Το άρθρο 9 της αριθμ.19/3696/12-01-2017 ΥΑ, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

                                                             « Άρθρο 9» 
Διοικητικοί Έλεγχοι – Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειμένου -  Επιτόπιες Επισκέψεις 
 
Το αρμόδιο Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων προβαίνει σε αρχικό διοικητικό έλεγχο της 
αίτησης πληρωμής του δικαιούχου σύμφωνα με τη διαδικασία Ι.6.4 του ΣΔΕ και με τα οριζόμενα 
σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

 Για κάθε αίτημα πληρωμής διμήνου του δικαιούχου, το αρμόδιο Κέντρο Ζωικών Γενετικών 
Πόρων προβαίνει σε πιστοποίηση  εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου. 

 Μετά την υποβολή από τον δικαιούχο σχετικού αιτήματος πληρωμής και ύστερα από σχετική 
ηλεκτρονική ή έντυπη ενημέρωση του αρμόδιου Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων από τις 
Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, το αρμόδιο Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων 
πιστοποιεί την εκτέλεση Φυσικού Αντικειμένου και αποστέλλει την Πιστοποίηση Εκτέλεσης 
Φυσικού Αντικειμένου (Υπόδειγμα 1) στη Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων & Κτηνοτροφικών 
Εγκαταστάσεων και στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ.» 

 Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Καν (ΕΕ) 809/2014, στο πλαίσιο του διοικητικού ελέγχου 
πραγματοποιούνται και επιτόπιες επισκέψεις. 
Επιτόπιες επισκέψεις πραγματοποιούνται από τα αρμόδια Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων 
στις κάτωθι περιπτώσεις:  

Α. Τουλάχιστον μία επιτόπια επίσκεψη ανά έτος, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 
ένταξης πράξεων , σε κάθε δικαιούχο, συνεκτιμώντας το συνολικό αιτηθέν ποσό οικονομικής 
ενίσχυσης μέχρι την ημερομηνία ελέγχου, τον κίνδυνο να μην τηρούνται οι όροι για τη 
χορήγηση της στήριξης ή να μην έχει υλοποιηθεί το έργο, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε 
σχετική εγκύκλιο της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων. 
Στην περίπτωση αυτή το αρμόδιο ΚΖΓΠ συντάσσει πρακτικό επιτόπιας επίσκεψης, αντίγραφο 
του οποίου αποστέλλεται στους ελεγχόμενους, στα τυχόν συναρμόδια Κ.Ζ.Γ.Π, στη  Δ/νση 
Ζωικών Γενετικών Πόρων & Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων και στην αρμόδια 
Περιφερειακή Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ..  
  
Β. Όταν υπάρχει δαπάνη Προμήθειας ηλεκτρονικού και μηχανολογικού εξοπλισμού. 
Για κάθε αίτημα πληρωμής που περιλαμβάνει δαπάνη προμήθειας ηλεκτρονικού και 

μηχανολογικού εξοπλισμού, οργάνων και συσκευών, το αρμόδιο Κέντρο Ζωικών Γενετικών 
Πόρων προβαίνει σε επιτόπια επίσκεψη για την εξέταση της προμήθειας, λειτουργίας και 
εγκατάστασης του εν λόγω υλικού, συντάσσοντας την αναλυτική Κατάσταση Πιστοποίησης 
Μηχανολογικού, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ,Οργάνων και Συσκευών, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην περίπτωση αυτή η επιτόπια επίσκεψη πραγματοποιείται μετά 
την υποβολή από τον δικαιούχο του σχετικού αιτήματος πληρωμής και ύστερα από σχετική 
ηλεκτρονική ή έντυπη ενημέρωση του αρμόδιου Κέντρου Ζωικών Γενετικών Πόρων από τις Π.Δ 
του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Η Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων επίσης δύναται να 
πραγματοποιεί επιτόπιες επισκέψεις στους δικαιούχους της Δράσης 10.2.1, εφόσον κριθεί 
αναγκαίο. 

 
5. Το άρθρο 10 της αριθμ.19/3696/12-01-2017 ΥΑ, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως:  

   Α. Τα  δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 10 της αριθμ.19/3696/12-01-2017 ΥΑ, όπως ισχύει, 
διαγράφονται.  
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  Β. Το τρίτο εδάφιο, του άρθρου 10 της αριθμ.19/3696/12-01-2017 ΥΑ, όπως ισχύει,  
αντικαθίσταται ως εξής:  
«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, δια των οργανικών μονάδων επιπέδου Περιφερειακών Διευθύνσεων, σύμφωνα 
με τη σχετική εγκύκλιο πληρωμής, επιβεβαιώνει και ολοκληρώνει τους πραγματοποιηθέντες 
διοικητικούς ελέγχους, καταχωρίζει τα απαραίτητα στοιχεία στο ΟΠΣΑΑ 2014-2020 και εγκρίνει 
το ποσό πληρωμής του αιτήματος πληρωμής του δικαιούχου το σχετικού διμήνου προβαίνοντας 
στην αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και σε οριστικοποίηση της παρτίδας στο ΟΠΣΑΑ. 
Παράλληλα γνωστοποιεί το ποσό πληρωμής που εγκρίθηκε για το αίτημα πληρωμής στη Δ/νση 
Ζωικών Γενετικών Πόρων & Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων, προκειμένου η τελευταία να 
προβεί στην έκδοση απόφασης έγκρισης διάθεσης της σχετικής πίστωσης, σύμφωνα με το Σ.Δ.Ε. 
Η Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων & Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων ενημερώνει τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ για την έκδοση απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης. Εν συνεχεία η αρμόδια 
Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει σε έγκριση της παρτίδας και αποστολή του φάκελου 
πληρωμής στη Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων για την πληρωμή των δικαιούχων. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ.19/3696/12-01-2017 (Β΄193/27-01-2017) ΥΑ ως έχει. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 
 

1. Γρ. Υπουργού κ.  Ε. Αποστόλου. 
2. Γρ. Αναπληρωτή Υπουργού    κ.  Ι. Τσιρώνη. 
3. Γρ. Γενικού Γραμματέα κ. Ν. Αντώνογλου. 
4. Γρ.   Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χ. Κασίμη. 
5. 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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