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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Ιουνίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1425/142381
Έγκριση δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζω
ικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες
επεμβάσεις) πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών
ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2019.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.δ. 131/1974 «περί
παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν,
κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν»
(ΦΕΚ 320 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. 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 (ΦΕΚ 199 Α΄) και ιδίως του άρθρου 3,
όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του
άρθρου 24 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135 Α΄).
3. Το άρθρο 39 παράγραφος 10 του ν. 2065/1992
«Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 113 Α΄).
4. Το άρθρο 22 παράγραφος 2 και το άρθρο 62 παράγραφος 2 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και
εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των
ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 32 Α΄).
5. Τα άρθρα 20, 66, 67, 68, 77, 91 του ν. 4270/2014
(143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως ισχύει.
6. α) Το από 26/3-24/4/1936 β.δ. «Περί μέτρων προς
πρόληψιν και καταστολήν των μεταδοτικών νόσων των
ζώων» (ΦΕΚ 174 Α΄), όπως ισχύει.
β) Τα άρθρα 1 και 2 του π.δ. 133/1992 « Επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και εξυ-
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γίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά
νοσήματα των ζώων (ΦΕΚ 66 Α΄).
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 349/2005 της Ευρ. Επιτροπής
της 28ης Φεβρουαρίου 2005 «για τους κανόνες σχετικά
με την κοινοτική χρηματοδότηση των επειγουσών παρεμβάσεων και της καταπολέμησης ορισμένων νόσων
των ζώων που αναφέρονται στην απόφαση 90/424/ΕΟΚ
του Συμβουλίου».
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 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, για την τροποποίηση των οδηγιών
του Συμβουλίου 98/56/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ,
των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ. 178/2002, (ΕΚ) αριθμ. 882/2004
και (ΕΚ) αριθμ. 396/2005, της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του
κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση
των αποφάσεων του Συμβουλίου 66/399/ΕΟΚ, 76/894/
ΕΟΚ και 2009/470/ΕΚ»(Ε.Ε. L 189 της 27/6/2014, σελ. 1).
9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 702/2014 της Ευρώπης Επιτροπής της 26 Ιουνίου 2014 «σχετικά για την κήρυξη
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της
γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές
συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΕΕ L193 της 1/7/2014 σελ. 1).
10. Τα άρθρα 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005.
11. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρέωσης από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ Α’ 145).
12. Την 2008/341/ΕΚ απόφαση της Ευρ. Επιτροπής
της 25ης Απριλίου 2008 «για τον καθορισμό κοινοτικών
κριτηρίων για τα εθνικά προγράμματα εκρίζωσης, ελέγχου και επιτήρησης ζωικών ασθενειών και ζωονόσων,
που προβλέπει ότι τα προγράμματα που υποβάλλουν
τα κράτη μέλη πρέπει προκειμένου να εγκριθούν βάσει
του χρηματοδοτικού μέσου που προβλέπεται στο άρθρο
27 παρ 1 της απόφασης 2009/470ΕΚ να πληρούν τα κρι-
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τήρια που θεσπίζονται στο παράρτημα της απόφασης
2008/341/ΕΚ» (ΕΕ L115 της 29-04-2008, σελ. 44).
13. Την SANTE/VP/2019/EL/SI2.798233 απόφαση της
Ε. Επιτροπής της 31ης Iανουαρίου 2019 «απόφαση επιχορήγησης περί έγκρισης των εθνικών προγραμμάτων
και σχετικής χρηματοδότησης».
14. Την SANTE/EM/AH/2019/3200716/EXOTIC DISEASES/EL απόφαση της Ε. Επιτροπής της 15 Μαΐου 2019
«απόφαση επιχορήγησης περί έγκρισης της συμμετοχής
της Ένωσης σε επείγοντα μέτρα για την καταπολέμηση
εξωτικών νοσημάτων στην Ελλάδα τα έτη 2019 και 2020».
15. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ
2168 Β΄).
16. Την 2429/119958/06.09.2018 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου»
(ΦΕΚ 3901/Β΄/2018΄).
17. Τις αποφάσεις έγκρισης δέσμευσης πίστωσης σε
βάρος των πιστώσεων των κατά μείζονα κατηγορία δαπανών αναλυτικών λογαριασμών εξόδων του τακτικού
προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικού έτους 2019, Ε.Φ. 1029201-0000000:
α. 5013/21727/05.02.2019 ύψους 500.000,00€, ΑΛΕ
2410106001, α/α 16539, για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας εμβολίων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων έτους
2019 στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος
Εξυγίανση του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας», ΑΔΑ:
Ψ5ΩΒ4653ΠΓ-8ΨΕ.
β. 4840/20518/05.02.2019 ύψους 2.074.823,00 €,
ΑΛΕ 2410106001, α/α 16541 για την κάλυψη δαπάνης
προμήθειας ΕΜΒΟΛΙΩΝ-ΔΟΛΩΜΑΤΩΝ κατά της Λύσσας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος
Εξυγίανση του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας», ΑΔΑ:
6ΚΗΣ4653ΠΓ-ΔΕΔ.
γ. 5012/21725/05.02.2019 ύψους 1.274.000,00€ ΑΛΕ
2410106001, α/α 16538, για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας εμβολίων για την οζώδη δερματίτιδα των Βοοειδών στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος
Εξυγίανση του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας για το οικονομικό έτος 2019 ΑΔΑ: 6ΧΒΒ4653ΠΓ-88Β.
δ. 5388/23614/08.02.2019 ύψους 109.000,00 €,
ΑΛΕ 2410105001, α/α 17239, για την κάλυψη δαπάνης
για την διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων για το πρόγραμμα ορολογική διάγνωση
βρουκέλλωσης βοοειδών, ΑΔΑ: ΩΗΝΩ4653ΠΓ-6ΨΣ.
ε. 5011/21724/08.02.2019 ύψους 175.000,00€, ΑΛΕ
2410105001, α/α 17241 για την κάλυψη δαπάνης για την
διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων για τη διάγνωση του ιού του Καταρροϊκού Πυρετού
(Bluetongue BT), ΑΔΑ: ΨΞΤ24653ΠΓ-ΧΤΟ.
στ. 5009/21719/08.02.2019 ύψους 74.000,00 €, ΑΛΕ
2410105001, α/α 17240 για την κάλυψη δαπάνης για την
προμήθεια αντιδραστηρίων για το πρόγραμμα εκρίζωσης και επιτήρησης της Ενζωοτικής Λεύκωσης των Βοοειδών έτους 2019, ΑΔΑ: ΨΥΜΓ4653ΠΓ-3ΞΥ.
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ζ. 941/2934/05.02.2019 ύψους 420.000,00 €, ΑΛΕ
2310402899, α/α 16534, για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας 21 κτηνιάτρων ως εποχιακό προσωπικό
στις ΔΑΟΚ με ετήσια σύμβαση και δυνατότητα ετήσιας
ανανέωσης για όσα χρόνια διαρκεί το πρόγραμμα για
την υλοποίηση του προγράμματος επιτήρησης των 4
εξωτικών νοσημάτων, στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της χώρας έτους
2019, ΑΔΑ: 7Μ944653ΠΓ-Χ6Η.
η. 938/2918/05.02.2019 ύψους 600.000,00 €, ΑΛΕ
2310402899, α/α 16535, για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας 30 κτηνιάτρων ως εποχιακό προσωπικό στις
ΔΑΟΚ με ετήσια σύμβαση για την εφαρμογή του προγράμματος εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών στο πλαίσιο της υλοποίησης του
προγράμματος επιτήρησης των 4 εξωτικών νοσημάτων,
σε εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της χώρας έτους 2019, ΑΔΑ: Ω4ΞΓ4653ΠΓ-ΠΥΣ
θ. 942/2939/05.02.2019 ύψους 100.000,00 €, ΑΛΕ
2310402899, α/α 16533, για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού 5 κτηνιάτρων ΙΔΟΧ για την υλοποίηση του Προγράμματος των Μεταδοτικών Σπογγωδών
Εγκεφαλοπαθειών (ΣΕΒ-ΜΣΕ) σε ορισμένες ΔΑΟΚ της
χώρας, στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της χώρας έτους 2019, ΑΔΑ:
Ω8ΦΘ4653ΠΓ-ΧΕ2.
ι. 4822/20372/31.01.2019 ύψους 18.970,00 €, ΑΛΕ
2190302001, α/α 14248, για την κάλυψη δαπάνης εργοδοτικής εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου υπαλλήλων στο πλαίσιο του προγράμματος
της Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της χώρας έτους
2019, ΑΔΑ: Ω2ΧΓ4653ΠΓ-73Η.
ια. 4819/20365/31.01.2019 ύψους 81.550,00€, ΑΛΕ
2190301002, α/α 14249, για την κάλυψη δαπάνης εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ επί των τακτικών εισφορών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του προγράμματος της
Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της χώρας έτους
2019, ΑΔΑ: Ψ9Χ54653ΠΓ-Μ96.
ιβ. 4817/20316/31.01.2019 ύψους 46.520,00€, ΑΛΕ
2130303002, α/α 14246,για την κάλυψη δαπάνης εργοδοτικών εισφορών υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί των τακτικών αποδοχών προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του προγράμματος της Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της
χώρας έτος 2019, ΑΔΑ: 7ΧΤΨ4653ΠΓ-ΤΔΕ.
ιγ. 4820/20368/31.01.2019 ύψους 574.960,00€, ΑΛΕ
2130102001, α/α 14247, για την κάλυψη δαπάνης αμοιβής προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται
και το εποχικό προσωπικό) ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο του προγράμματος της Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της
χώρας έτους 2019, ΑΔΑ: 6Ε2Υ4653ΠΓ-3ΣΚ.
κ. 7784/40567/01.03.19 ύψους 41.000,00 €, ΑΛΕ
3120989001, α/α 24409 για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας από το ΥΠΑΑΤ εξοπλισμού/μηχανημάτων, όπως
συρόμενων τροχήλατων απολυμαντικών συσκευών
μεγάλης χωρητικότητας, χειροκίνητων φορητών συ-
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σκευών απολύμανσης, φορητών συσκευών απολύμανσης με μπαταρία, για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών λοιμωδών νοσημάτων υψηλής μεταδοτικότητας
για το Πρόγραμμα των 4 εξωτικών νοσημάτων, ΑΔΑ:
ΩΩ6Ψ4653ΠΓ-ΒΨ1.
κα. 7779/40552/01.03.2019 ύψους 154.000,00 €,
ΑΛΕ 3140301001, α/α 24408 για την κάλυψη δαπάνης
προμήθειας λογισμικών - προγραμμάτων - εφαρμογών
πληροφορικής, σύστημα GLS, που θα συμβάλει στην
επιζωοτιολογική διερεύνηση των νοσημάτων με αποτύπωση εστιών εκτροφών κ.α. για το Πρόγραμμα των 4
εξωτικών νοσημάτων, ΑΔΑ: 6Π2Κ4653ΠΓ-09Χ.
κβ. 7014/35327/01.03.19 ύψους 97.172,60 €, ΑΛΕ
2410105001, α/α 24411 για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας αντιδραστηρίων για τη διενέργεια εργαστηριακών
εξετάσεων στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος
των 4 εξωτικών νοσημάτων, ΑΔΑ: 65ΕΦ4653ΠΓ-Κ98.
κγ. 7781/40557/01.03.19 ύψους 27.000,00 €, ΑΛΕ
2420905001, α/α 24407, για την κάλυψη δαπάνης για
την εκτύπωση και διανομή από το ΥΠΑΑΤ ενημερωτικού
υλικού για τα εξωτικά νοσήματα (Φυλλάδια Αφίσες, Βιβλία Ενημερωτικό υλικό) τα οποία είναι αναγκαία για την
πληροφόρηση Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, κτηνοτρόφων
και σχετικών Φορέων όσο αφορά την επικινδυνότητα
και τις σχετικές μεθόδους πρόσληψης για τα εξωτικά
νοσήματα, ΑΔΑ: ΨΡΕ04653ΠΓ-4ΔΕ.
κδ. 6612/31907/01.03.19 ύψους 80.800,00 €, ΑΛΕ
2410189001, α/α 24410 για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας αναλώσιμου υγειονομικού υλικού είτε για το εργαστήριο όπου διενεργούνται οι αναλύσεις των δειγμάτων
του Προγράμματος, είτε στο πεδίο (ποδιές, φόρμες, γάντια κ.λπ.) για τη διενέργεια ελέγχων από το προσωπικό
των Π.Ε. που εφαρμόζεται το Πρόγραμμα των 4 εξωτικών
νοσημάτων, ΑΔΑ: ΩΞΕ64653ΠΓ-Φ40.
κε. 7789/40581/06.03.19 ύψους 165.700,00 €, ΑΛΕ
2390989003, α/α 26476 για την κάλυψη δαπάνης για
επιχορήγηση κυνηγών, Θηροφυλάκων και μελών περιβαλλοντικών Οργανώσεων για την ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 2019 και επιχορήγηση κυνηγών, Θηροφυλάκων και
μελών περιβαλλοντικών Οργανώσεων για την ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ (αξιολόγηση εμβολιασμών) 2019, ΑΔΑ:
6ΩΧ04653ΠΓ-460.
κστ. 8042/43097/06.03.19 ύψους 60.000,00 €, ΑΛΕ
2390989003, α/α 26477 για την κάλυψη δαπάνης για
επιχορήγηση των κυνηγών και θηροφυλάκων που προσκομίζουν δείγματα νεκρών αγριόχοιρων στις αρμόδιες
κτηνιατρικές αρχές για την παθητική και ενεργητική επιτήρηση της Αφρικανικής Πανώλης (50 ευρώ ανά δείγμα
ζώου για σύνολο 1200 δείγματα το 2019), στο πλαίσιο
του προγράμματος της Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας έτους 2019, ΑΔΑ: 7Ζ944653ΠΓ-2ΦΛ.
κζ. 5921/27088/06.03.19 ύψους 10.000,00 €, ΑΛΕ
2390989003, α/α 26475, για την κάλυψη δαπάνης για επιχορήγηση των κυνηγών των θηροφυλάκων και των μελών περιβαλλοντικών οργανώσεων που προσκομίζουν
στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές νεκρά ή ημιθανή άγρια
πτηνά στο πλαίσιο του τρέχοντος προγράμματος επιτήρησης της γρίπης των πτηνών, ΑΔΑ: 6ΙΕ24653ΠΓ-326.
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λ. 8043/43099/06.03.19 ύψους 200.000,00 €, ΑΛΕ
2390989003, α/α 26474 για την κάλυψη δαπάνης για
επιχορήγηση των κτηνοτρόφων που διατηρούν βοοειδή/μικρά μηρυκαστικά-μάρτυρες για το πρόγραμμα επιτήρησης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου, στο
πλαίσιο του Προγράμματος της Εξυγίανσης του Ζωικού
Κεφαλαίου της Χώρας έτους 2019, ΑΔΑ: 6ΝΒΘ4653ΠΓΛΗΟ.
λα. 7785/40570/06.03.19 ύψους 69.000,00 €, ΑΛΕ
2310402899, α/α 26484 για την κάλυψη δαπάνης προκειμένου να μεταφερθούν οι πιστώσεις στις Περιφέρειες της Χώρας για την κάλυψη του κόστους προμήθειας
καυσίμων για την υλοποίηση του προγράμματος των
τεσσάρων εξωτικών νοσημάτων στις Περιφερειακές
Ενότητες, στο πλαίσιο του προγράμματος της Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας έτους 2019, ΑΔΑ:
Ψ13Ζ4653ΠΓ-ΗΓ3.
λβ. 6543/30976/06.03.19 ύψους 10.000,00 €, ΑΛΕ
2310402899, α/α 26485, για την κάλυψη δαπάνης
συμπληρωματικής της αριθμ. 941/2934/05-02-2019
απόφασης δέσμευσης ποσού 420.000,00€ με α/α 16534
και ΑΔΑ: 7Μ944653ΠΓ-Χ6Η, λόγω του ότι δεν επαρκεί το
ποσό για την μισθοδοσία του προσωπικού (ΙΔΟΧ) των
ΔΑΟΚ για το πρόγραμμα των 4 εξωτικών νοσημάτων,
ΑΔΑ: ΩΣΙΛ4653ΠΓ-301.
λγ. 8987/54546/19.03.19 ύψους 2.200,00 €, ΑΛΕ
2190303002, α/α 30430, για την κάλυψη δαπάνης των
εργοδοτικών εισφορών υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών ενός κτηνιάτρου ΙΔΟΧ, ο οποίος θα απασχοληθεί για ένα έτος στο πρόγραμμα της Επιτήρησης Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου (Συμπληρωματική της
με αριθμ. 4817/20316/31/01/2019, ΑΔΑ: ΩΡΘΙ4653ΠΓΝΝΗ.
λδ. 8992/54559/19.03.19 ύψους 17.000,00 €, ΑΛΕ
2130102001, α/α 30442, για την κάλυψη δαπάνης αμοιβής ενός υπαλλήλου (ΠΕ Κτηνιατρικού) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 1 έτους, ο
οποίος θα ασχοληθεί στο πρόγραμμα της Επιτήρησης
Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου, στο πλαίσιο του
προγράμματος Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου 2019
(Συμπληρωματική της με αριθμ. 4820/20368/31/1/2019),
ΑΔΑ: 62ΨΖ4653ΠΓ-263.
μ. 8988/54550/19.03.19 ύψους 1.450,00 €, ΑΛΕ
2190301002, α/α 30440, για την κάλυψη δαπάνης εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών ενός υπαλλήλου (ΠΕ Κτηνιατρικού) με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 1 έτους,
ο οποίος θα ασχοληθεί στο πρόγραμμα της Επιτήρησης
Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου στο πλαίσιο του
προγράμματος Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου 2019
(Συμπληρωματική της με αριθμ. 4819/20365/31/1/2019),
ΑΔΑ: 6Ζ2Β4653ΠΓ-ΙΡΟ.
μα. 8990/54555/19.03.19 ύψους 1.350,00 €, ΑΛΕ
2190302001, α/α 30441, για την κάλυψη δαπάνης εργοδοτικής εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ ενός κτηνιάτρου που
θα απασχοληθεί για ένα έτος στο πρόγραμμα της Επιτήρησης Καταρροϊκού Πυρετού” (Συμπληρωματική της
με αριθμ. 4822/20372/31-01-2019), ΑΔΑ: 6ΒΣ Τ4653ΠΓΜ7Ω.
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μβ. 5015/21732/05.02.19 ύψους 1.693.659,00€ ΑΛΕ
2420904001, α/α 16537 για την κάλυψη δαπάνης για
την ανάθεση υπηρεσιών εναέριας διανομής εμβολίων
δολωμάτων κατά της Λύσσας, εμβολιακές εκστρατείες
ανοσοποίησης των ζώων άγριας πανίδας (άνοιξης και
φθινοπώρου 2019), στο πλαίσιο του Προγράμματος Εξυγίανση του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας για το έτος
2019, ΑΔΑ: ΨΒ2Η4653ΠΓ-ΑΟΔ.
μγ. 4784/20050/04.02.19 ύψους 52.000,00 €, ΑΛΕ
2410102001 α/α 15098, για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας φαρμακευτικού υλικού (βόεια και ορνίθια φυματίνη) στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος
Εξυγίανση του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας για το έτος
2019, ΑΔΑ: ΩΡ8Φ4653ΠΓ-ΣΗ6.
μδ. 1329/4588/05.02.19 ύψους 130.000,00 €, ΑΛΕ
2310402899, α/α 16536, για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας (6) κτηνιάτρων ως εποχιακό προσωπικό σε
(5) πέντε ΔΑΟΚ με ετήσια σύμβαση, για τον έλεγχο της
ζωονοσογόνου σαλμονέλας στα σμήνη ορνίθων για το
έτος 2019, ΑΔΑ: 6ΑΓ44653ΠΓ-1ΗΑ.
με. 5016/21734/05.02.19 ύψους 449.000,00 €, ΑΛΕ
2410106001, α/α 16540, για την κάλυψη δαπάνης
προμήθειας εμβολίων για τη βρουκέλλωση αιγοπροβάτων (REV-1) αξίας 390.000,00€ και για τη βρουκέλλωση βοοειδών (RB-51) αξίας 59.000,00 €, στο πλαίσιο της
υλοποίησης του Προγράμματος Εξυγίανση του Ζωικού
Κεφαλαίου της Χώρας για το οικονομικό έτος 2019, ΑΔΑ:
Ψ2ΥΣ4653ΠΓ-Η4Κ.
μστ. 8384/46614/12.03.19 ύψους 44.051,00 €, ΑΛΕ
2410102001, α/α 28596, για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής εκκρεμούς υποχρέωσης έτους 2018 που αφορά
την πληρωμή πάσης φύσεως εξόδων «Αγορές φαρμακευτικού υλικού» (μέσω διαγωνισμών), στα πλαίσια
υλοποίησης του προγράμματος Εξυγίανση του Ζωικού
Κεφαλαίου της Χώρας για το έτος 2018 (αρχική δέσμευση
αριθμ. 11168/65858/09-05-2018 με α/α 44880 και ΑΔΑ:
2804653ΠΓ-Ε6Δ και 29213/182219/31-12-2018 απόφαση
ανατροπής με α/α 28538 και ΑΔΑ: ΨΤ584653ΠΓ- 6ΝΜ),
ΑΔΑ: ΩΛ6Ω4653ΠΓ-ΒΞΙ.
μζ. 8382/46610/12.03.2019 ύψους 3.500,00€, ΑΛΕ
2420905001, α/α 28597, για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής εκκρεμούς υποχρέωσης έτους 2018 κάλυψη
δαπάνης πληρωμής πάσης φύσεως εξόδων (Έξοδα για
εκδόσεις και δημοσιεύσεις -μέσω διαγωνισμών) στα
πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Εξυγίανση του
Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας για το έτος 2018 (αρχική
δέσμευση αριθμ. 11168/65858/09-05-2018 με α/α 44880
και ΑΔΑ: Ω2804653ΠΓ-Ε6Δ και αριθμ. 29213/182219/
31-12-2018 απόφαση ανατροπής με α/α 28538 και ΑΔΑ:
ΨΤ584653ΠΓ-6ΝΜ), ΑΔΑ: ΩΖΝΣ4653ΠΓ-8Μ6.
μη. 8521/48754/13.03.2019 ύψους 421.426,40 €,
ΑΛΕ 2410105001, α/α 28592, για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής εκκρεμούς υποχρέωσης έτους 2018
που αφορά προμήθεια αντιδραστηρίων για τη διάγνωση ΜΣΕ στα πλαίσια του προγράμματος επιτήρησης λοιμωδών νοσημάτων των μέτρων Εξυγίανση
του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας έτους 2018 (αρχική
δέσμευση αριθμ. 8100/40382/21-03-2019 με α/α 30301
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και ΑΔΑ7Θ8Ε4653ΠΓ-360 και αριθμ. 29213/182219/
31-12-2018 απόφαση ανατροπής με α/α 28538 και ΑΔΑ:
ΨΤ584653ΠΓ-6ΝΜ), ΑΔΑ: 90ΕΗ46 53ΠΓ-4Ν1.
ν. 8607/49854/14.03.2019 ύψους 211.855,24€, ΑΛΕ
2410105001, α/α 28928 για την “κάλυψη δαπάνης πληρωμής εκκρεμούς υποχρέωσης έτους 2018 που αφορά
προμήθεια αντιδραστηρίων λύσσας, γρίπης παθολογίας πτηνών και οζώδους δερματίτιδας (αρχική δέσμευση αριθμ. 10190/58585/02-05-2018 με α/α 42574 και
ΑΔΑ: ΩΔΧ74653ΠΓ-ΨΜΡ και αριθμ. 29213/182219/
31-12-2018 απόφαση ανατροπής με α/α 28538 και ΑΔΑ:
ΨΤ584653ΠΓ-6ΝΜ), ΑΔΑ: ΩΨ734653ΠΓ-ΗΒΝ.
να. 8606/49583/14.03.2019 ύψους 122.400,00€, ΑΛΕ
3120989001, α/α 28927 για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής εκκρεμούς υποχρέωσης έτους 2018 που αφορά
σε επιμέρους προγραμματισμένες διαγωνιστικές διαδικασίες για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος των 4 εξωτικών νοσημάτων (αρχική
δέσμευση αριθμ. 4818/16750/08-02-2018 με α/α 17231
και ΑΔΑ: 7ΝΔ24653ΠΓ-1Υ7 και αριθμ. 29213/182219/3112-2018 απόφαση ανατροπής με α/α 28538 και ΑΔΑ:
ΨΤ584653ΠΓ-6ΝΜ), ΑΔΑ: 6ΡΦΧ4653ΠΓ-ΛΞΕ.
νβ. 8605/49582/14.03.2019 ύψους 806,155.56€, ΑΛΕ
2410106001, α/α 28926 για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής εκκρεμούς υποχρέωσης έτους 2018 για την
προμήθεια εμβολίων κατά της οζώδους δερματίτιδας
των βοοειδών, στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων Εξυγίανση του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας 2018 (αρχική
δέσμευση 2945/8316/25-01-2018 με α/α 11177 και ΑΔΑ:
7ΧΜΓ4653ΠΓ-ΥΡΡ και 29213/182219/31-12-2018 απόφαση ανατροπής με α/α 28538 και ΑΔΑ: ΨΤ584653ΠΓ-6ΝΜ),
ΑΔΑ: Ψ5Φ34653ΠΓ-9Θ8.
νγ. 8604/49580/14.03.2019 ύψους 287,00€, ΑΛΕ
2420189001, α/α 28603, για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής εκκρεμούς υποχρέωσης έτους 2018 που αφορά
δαπάνες συσκευασίας και μεταφοράς αντιδειγμάτων
εμβολίων δολωμάτων λύσσας στα πλαίσια διεξαγωγής των εμβολιακών προγραμμάτων για τη διανομή
δια του αέρος εμβολίων-δολωμάτων Λύσσας την
Άνοιξη και το Φθινόπωρο του 2018 (αρχική δέσμευση αριθμ. 7752/37367/02-04-2018 με α/α 34585 και
ΑΔΑ: 6ΥΡΚ4653ΠΓ-ΜΒ5 και αριθμ. 29213/182219/3112-2018 απόφαση ανατροπής με α/α 28538 και ΑΔΑ:
ΨΤ584653ΠΓ-6ΝΜ), ΑΔΑ ΩΜΑΟ4653ΠΓ-ΣΜ4.
νδ. 8602/49576/14.03.2019 ύψους 620,00€, ΑΛΕ
2410105001, α/α 28925, για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής εκκρεμούς υποχρέωσης έτους 2018 που αφορά
προμήθεια αντιδραστηρίων λύσσας, μελισσώνν σαλμονέλλας, γρίπης πτηνών, καταρροϊκού και εμβόλια REV &
RB (αρχικές δεσμεύσεις αριθμ. 23854/158496/15-11-2018
με α/α 100951 και ΑΔΑ: Ω9ΞΔ4653ΠΓ-ΒΡΗ, αριθμ. 23853/
158494/16-11-2018 με α/α 100949 και ΑΔΑ: ΩΚΜΓ4653ΠΓΡΜ4 και αριθμ. 29213/182219/31-12-2018 απόφαση
ανατροπής με α/α 28538 και ΑΔΑ: ΨΤ584653ΠΓ-6ΝΜ
”ΚΜΓ4653ΠΓ-Ρ Μ4), ΑΔΑ: 9ΙΠ74653ΠΓ-7ΦΟ.
νε. 8385/46615/08.03.19 ύψους 114.350,00 €, ΑΛΕ
3120301001, α/α 27073, για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής εκκρεμούς υποχρέωσης έτους 2018 που αφορά
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επιμέρους προγραμματισμένες διαγωνιστικές διαδικασίες όπως Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Πρόγραμμα 4
Νοσημάτων (αρχική δέσμευση αριθμ. 8949//47483/1304-2018 με α/α 36498 και ΑΔΑ: 63ΔΞ4653ΠΓ-9ΤΖ και
αριθμ. 29213/182219/31-12-2018 απόφαση ανατροπής με α/α 28538 και ΑΔΑ: ΨΤ584653ΠΓ-6ΝΜ), ΑΔΑ:
ΩΦΘΞ4653ΠΓ-093.
νστ. 7795/40653/04.04.2019 ύψους 11.200,00€, ΑΛΕ
2420403001, α/α 36092, για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής οδοιπορικών εξόδων, ημερήσιας αποζημίωσης
προσωπικού της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ για την επιτήρηση εφαρμογής του Προγράμματος
των τεσσάρων εξωτικών νοσημάτων στις Περιφερειακές
Ενότητες, στο πλαίσιο του προγράμματος της Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας έτους 2019, ΑΔΑ:
ΩΩ4Ν4653ΠΓ-Η1Ψ.
νζ. 6402/30167/04.04.19 ύψους 9.600,00 €,
ΑΛΕ2420405001, α/α 36091 για την κάλυψη δαπάνης
διανυκτέρευσης προσωπικού της Διεύθυνσης Υγείας των
Ζώων του ΥΠΑΑΤ για την επιτήρηση της εφαρμογής του
Προγράμματος των τεσσάρων εξωτικών νοσημάτων στις
Περιφερειακές Ενότητες, στο πλαίσιο του προγράμματος
της Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας έτους
2019, ΑΔΑ: ΨΕΣΕ4653ΠΓ-Κ4Θ.
νη. 5571/24959/04.04.19 ύψους 39.200,00 €, ΑΛΕ
2420404001, α/α 36090, για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής εξόδων κίνησης προσωπικού της Διεύθυνσης
Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ για την επιτήρηση της
εφαρμογής του Προγράμματος των τεσσάρων εξωτικών
νοσημάτων στις Περιφερειακές Ενότητες, στο πλαίσιο
του προγράμματος της Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας έτους 2019, ΑΔΑ: ΨΖΘΙ4653ΠΓ-1ΓΧ.
νθ. 11130/80359/15.04.2019 ύψους 1.450,00 €, ΑΛΕ
2190301002, α/α 39120, για την κάλυψη δαπάνης που
αφορούν εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α επί τακτικών αποδοχών ενός κτηνιάτρου ΙΔΟΧ που θα απασχοληθεί στο σχέδιο αντιμετώπισης της αφρικανικής πανώλης
των χοίρων έτους 2019 (Συμπληρωματική της αρχικής με
αριθμ.4819/20365/31-01-201 9), ΑΔΑ: Ψ8ΠΔ4653ΠΓ-ΓΙΜ.
ξ. 11133/80388/15.04.2019 ύψους 17.000,00 €, ΑΛΕ
2130102001, α/α 39118 για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας ενός κτηνίατρου με σχέση εργασίας ορισμένου
χρόνου που θα ασχοληθεί στο σχέδιο αντιμετώπισης για
την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων
(Συμπληρωματική της αριθμ.4820/20368/31/1/2019),
ΑΔΑ: 7ΜΑ4465 3ΠΓ-ΕΘΗ.
ξα. 11131/80366/15.04.2019 ύψους 1.350,00€, ΑΛΕ
2190302001, α/α 39121 για την κάλυψη δαπάνης που
αφορά την εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενός κτηνιάτρου ΙΔΟΧ που θα ασχοληθεί στο σχέδιο αντιμετώπισης
για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των
χοίρων έτους 2019 (Συμπληρωματική της αρχικής αριθμ.
238/4822/20372/31-01-201 9), ΑΔΑ: ΨΗΧΑ4653ΠΓ-ΓΥΑ.
ξβ. 11132/80382/15.04.2019 ύψους 2.200,00€, ΑΛΕ
2190303002, α/α 39119, για την κάλυψη δαπάνης που
αφορά τις εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών οργανισμών ενός κτηνίατρου ΙΔΟΧ που θα ασχοληθεί στο
σχέδιο της καταπολέμησης της αφρικανικής πανώλης
των χοίρων έτους 2019 (Συμπληρωματική της αρχικής
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αριθμ. 239/4817/20316/31-1-2019 ), ΑΔΑ: 6Σ8Ι4653ΠΓΥΣΧ.
ξγ. 10339/69368/06.05.2019 ύψους 20.000,00 €, ΑΛΕ
2410189001, α/α 43894, για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας αναλώσιμων υλικών εργαστηρίου αναφορικά με
τα προγράμματα Επιτήρησης Ελέγχου και Εξάλειψης των
Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών των βοοειδών και μικρών
μηρυκαστικών των αρμόδιων εργαστηρίων των ΔΚΚΑ
και ΔΚΚΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος
Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας, ΑΔΑ:
ΩΖΒ54653ΠΓ.
ξδ. 10648/73452/06.05.2019 ύψους 10.000,00€, ΑΛΕ
2420189001, α/α 43892, για την κάλυψη δαπάνης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς δειγμάτων από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών και τις ΔΑΟΚ των
Περιφερειακών Ενοτήτων αναφορικά με τα προγράμματα Επιτήρησης Ελέγχου και Εξάλειψης των Σπογγωδών
Εγκεφαλοπαθειών των βοοειδών και μικρών μηρυκαστικών, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος
Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας, ΑΔΑ:
66ΙΗ4653ΠΓ-ΟΜΟ.
ξε. 11330/83504/06.05.2019 ύψους 20.000,00 €, ΑΛΕ
2410189001, α/α 43893, για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας υλικών συλλογής συσκευασίας δειγμάτων (αναλώσιμα υλικά πεδίου) αναφορικά με τα προγράμματα
Επιτήρησης Ελέγχου και Εξάλειψης των Σπογγωδών
Εγκεφαλοπαθειών των βοοειδών και μικρών μηρυκαστικών των αρμόδιων εργαστηρίων των ΔΚΚΑ και ΔΚΚΘ,
στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Εξυγίανσης
του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας, ΑΔΑ: Ω1ΜΖ4653ΠΓΜΟΟ.
ξστ. 7973/42677/7.5.19 ύψους 80.000,00 €, ΑΛΕ
2410105001, α/α 44691, για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας αντιδραστηρίων για την διάγνωση και διερεύνηση
του Προγράμματος της Λύσσας, στο πλαίσιο του προγράμματος της Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της
Χώρας για το έτος 2019, ΑΔΑ: ΩΚΙ84653ΠΓ-ΥΚ3.
ξζ. 12210/97677/7.5.19, ύψους 6.500,00 €, ΑΛΕ
2410189001, α/α 44687, για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας και διανομής διηθητικών χαρτιών για την συλλογή
αιμοδειγμάτων για το πρόγραμμα της Λύσσας, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος της Εξυγίανσης του
Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας για το έτος 2019, ΑΔΑ:
6ΕΥΕ465 3ΠΓ-ΞΗΟ.
ξη. 7975/42699/7.5.19 ύψους 500,00 €, ΑΛΕ
2420389001, α/α 44684, για την κάλυψη δαπάνης για
την μεταφορά, εξέταση, επιδιόρθωση βαθμολόγηση και
διακρίβωση των DATA LOGGERS θερμομέτρων, τα οποία
καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο την θερμοκρασία
αποθήκευσης των εμβολίων -δολωμάτων στην αποθήκη
φύλαξης τους, στο πλαίσιο του προγράμματος της Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας για το έτος
2019, ΑΔΑ: 7Μ714653ΠΓ-ΔΩ6.
ξθ. 12206/97670/7.5.19 ύψους 3.000,00€, ΑΛΕ
2410106001, α/α 44685 για την κάλυψη δαπάνης
προμήθειας εμβολίων για κατοικίδια σαρκοφάγα έτους
2019, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος
Εξυγίανση του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας, ΑΔΑ:
9ΨΦΓ4653ΠΓ-9ΕΚ.
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ξι. 7974/42693/7.5.19 ύψους 30.000,00 €, ΑΛΕ
2310802041, α/α 44683, για τον εμβολιασμό έναντι του
ιού της Λύσσας και ορολογικό έλεγχο ατόμων που μετέχουν στην εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας, στο πλαίσιο του
προγράμματος της Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου
της Χώρας για το έτος 2019, ΑΔΑ: ΨΘΥΣ4653ΠΓ-ΛΟΓ.
ξκ. 12207/97671/7.5.19 ύψους 10.000,00€, ΑΛΕ
2420189001, α/α 44690, για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής διανομής αναλώσιμων υλικών για το πρόγραμμα
της Λύσσας στις Π.Ε. της Χώρας, στα πλαίσια του Προγράμματος επιτήρησης και καταπολέμησης της λύσσας
στην Ελλάδα, ΑΔΑ: ΨΛ8Γ4653ΠΓ-ΒΧΔ.
ξλ. 12209/97675/6.5.19 ύψους 60.000,00 €, ΑΛΕ
2420189001 α/α 44689 για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής εταιρείας για ταχυμεταφορά δειγμάτων Λύσσας
(παθητικής και ενεργητικής επιτήρησης) στο πρόγραμμα
της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών στα πλαίσια του Προγράμματος επιτήρησης
και καταπολέμησης της λύσσας στην Ελλάδα, ΑΔΑ:
ΨΞΦΧ4653ΠΓ-55Χ
ξμ. 12211/97678/7.5.19 ύψους 7.000,00 €, ΑΛΕ
2420189001, α/α 44688, για την κάλυψη δαπάνης μεταφοράς βιολογικού υλικού (αιμοδειγμάτων) και δειγμάτων-αντιδειγμάτων εμβολίων είτε από τα ψυγεία φύλαξης τους προς Κ.Κ.Α. είτε από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικού
Κέντρου Αθηνών προς τις αερολέσχες Λάρισας, Αγρινίου
και Ξάνθης, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος
της Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας για το
έτος 2019, ΑΔΑ: ΨΨ404653ΠΓ-97Ψ.
ξν. 12208/97672/7.5.19 ύψους 70.000,00 € ΑΛΕ
2410189001, α/α 44686 για την κάλυψη δαπάνης αγοράς αναλώσιμων υλικών για το Πρόγραμμα της Λύσσας
(Υλικά συσκευασίας φιαλίδια ολικού αίματος, ουροσσυλλέκτες, εξοπλισμός, μάσκες, φόρμες κ.λπ.), στα πλαίσια
του Προγράμματος επιτήρησης και καταπολέμησης της
Λύσσας στην Ελλάδα, ΑΔΑ: ΩΓ2Δ4653ΠΓ-5ΦΝ.
ο. 12385/99916/9.5.19 ύψους 4.000,00 € ΑΛΕ
2410289001, α/α 46353 για την “κάλυψη δαπάνης
προμήθειας MICROCHIPS για ηλεκτρονική σήμανση κατοικίδιων σαρκοφάγων για το έτος 2019 στο πλαίσιο της
υλοποίησης του Προγράμματος Εξυγίανση του Ζωικού
Κεφαλαίου της Χώρας.”, ΑΔΑ: ΩΞΑΧ4653ΠΓ-79Ο.
οα. 12386/99917/9.5.19 ύψους 3.000,00 € ΑΛΕ
2420906001, α/α 46354 για την “κάλυψη δαπάνης πληρωμής CATERING για διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης των αρμόδιων φορέων για το Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα στο
πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Εξυγίανση
του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας.” ΑΔΑ: ΩΩΙΣ4653-Η84.
οβ. 12384/99914/9.5.19 ύψους 60.000,00 € ΑΛΕ
3120189001, α/α 46352 για την “κάλυψη δαπάνης
προμήθειας 60 συσκευών διενέργειας φυματινισμών
(χωρίς βελόνα) για το πρόγραμμα φυματίωσης έτους
2019 στο πλαίσιο του Προγράμματος Εξυγίανσης του
Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας. ” ΑΔΑ: 6ΑΖΥ4653ΠΓ-9ΑΟ.
ογ. 8169/44889/9.5.19 ύψους 5.000,00 € ΑΛΕ
2420189001, α/α 46358 για την “κάλυψη δαπάνης πληρωμής εταιρείας ταχυμεταφοράς - δείγματα σαλμονελώ-
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σεων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης για το έτος 2019,
στο πλαίσιο του Προγράμματος Εξυγίανσης του Ζωικού
Κεφαλαίου της Χώρας. ” ΑΔΑ: 6ΘΞΔ4653ΠΓ-ΠΚΝ.
οδ. 12382/99909/9.5.19 ύψους 20.000,00 € ΑΛΕ
2420189001, α/α 46356 για την “κάλυψη δαπάνης πληρωμής εταιρείας ταχυμεταφοράς - δείγματα μελιταίου,
βρουκέλλωσης περίπτωση έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του Προγράμματος Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας. ” ΑΔΑ: 6ΚΠΤ4653ΠΓ-Ω2Ξ.οε. αριθμ.
12380/99889/9.5.19 ύψους 10.000,00 € ΑΛΕ 2420189001,
α/α 46357 για την “κάλυψη δαπάνης πληρωμής εταιρείας
ταχυμεταφοράς -δείγματα φυματίωσης σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης για το έτος 2019 στο πλαίσιο του
Προγράμματος Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της
Χώρας. ” ΑΔΑ: Ψ5ΒΤ4653ΠΓ-Τ5Ι.
οστ. 12383/99910/9.5.19 ύψους 5.000,00 € ΑΛΕ
2410105001, α/α 46355 για την “κάλυψη δαπάνης
προμήθειας αντιδραστηρίων 21 συσκευασίες για διάγνωση φυματίωσης στο εργαστήριο στη Δ.Κ.Κ. Θεσσαλονίκης (χρωστικές PCR κ. α) για το έτος 2019 στο πλαίσιο
του Προγράμματος Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου
της Χώρας. ” ΑΔΑ: ΨΠΒΝ4653-ΦΘΚ.
οζ. 12521/101694/13.5.19 ύψους 50.000,00 € ΑΛΕ
2410189001, α/α 46362 για την “κάλυψη δαπάνης
προμήθειας αναλωσίμων υλικού γάντια,φόρμες, ποδονάρια, φιαλίδια συλλογής αίματος,σακουλάκια με ζίπ, ουροσσυλλέκτες για τη διάγνωση του ιού της Αφρικανικής
Πανώλης των χοίρων στο πλαίσιο του Προγράμματος
Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας έτους
2019.” ΑΔΑ: 6Σ7Ξ4653ΠΓ-ΒΘ3.
οη. 12524/101787/13.5.19 ύψους 10.000,00 € ΑΛΕ
2420905001, α/α 46366 για την “κάλυψη δαπάνης παραγωγής και διανομής αφισών παραγωγή ραδιοτηλεοπτικού μηνύματος ενημέρωσης για την Αφρικανική
Πανώλη των Χοίρων στο πλαίσιο του Προγράμματος
Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας. ΑΔΑ: 64Ω
Ν 4653ΠΓ-2ΞΝ.
οθ. 8011/42966/13.5.19 ύψους 1.200.000,00 €
ΑΛΕ 2410105001, α/α 46363 για την “κάλυψη δαπάνης
προμήθειας αντιδραστήρια για τις διαγνωστικές μεθόδους αναφορικά με τα προγράμματα Επιτήρησης
Ελέγχου και Εξάλειψης των Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών τω βοοειδών και μηρυκαστικών στο πλαίσιο του
Προγράμματος Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της
Χώρας έτους 2019.” ΑΔΑ: ΨΟ374653ΠΓ-8Ψ5.
π. 12516/101673/13.5.19 ύψους 100.000,00 ΑΛΕ
2410105001, α/α 46359 για την “κάλυψη δαπάνης
προμήθειας αντιδραστηρίων για τη διάγνωση του ιού
του καταρροϊκού πυρετού στο πλαίσιο του Προγράμματος Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας έτους
2019.” ΑΔΑ: ΨΠΦ6453ΠΓ-Ο4Τ.
πα. 12519/101683/13.5.19 ύψους 5.000,00 € ΑΛΕ
3120189001, α/α 46364 για την “κάλυψη δαπάνης
προμήθειας αυτόματων συριγγών εμβολιασμού των
βοοειδών έναντι της Οζώδους Δερματίτιδας στο πλαίσιο
του Προγράμματος Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου
της Χώρας ” ΑΔΑ: ΨΠΦ6453ΠΓ-Ο4Τ.
πβ. 12518/101677/13.5.19 ύψους 25.000,00 € ΑΛΕ
3120189001, α/α 46360 για την “κάλυψη δαπάνης
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προμήθειας στερεοσκοπίου για την εξέταση εντόμωνφορέων του καταρροϊκού πυρετού στο πλαίσιο του
Προγράμματος Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της
Χώρας. ” ΑΔΑ: ΨΨ4Β4653ΠΓ-Β2.
πγ. 12520/101687/13.5.19 ύψους 20.000,00 € ΑΛΕ
2410105001, α/α 46365 για την κάλυψη δαπάνης
προμήθειας αντιδραστηρίων για τη διάγνωση του ιού
της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων στο πλαίσιο
του Προγράμματος Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας έτους 2019, ΑΔΑ: ΩΗΠ14653ΠΓ-ΕΤΡ πδ.
αριθμ. 12517/101675/13.5.19 ύψους 8.000,00 € ΑΛΕ
3120189001, α/α 46361 για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας εντομοπαγίδων εντόμων - φορέων του καταρροϊκού πυρετού στο πλαίσιο του Προγράμματος Εξυγίανσης
του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας, ΑΔΑ ΩΘ054653ΠΓΗΓ5.
πε. 7786/40571/6.3.19 ύψους 1.605,80 € ΑΛΕ
2410989002, α/α 26481 για την κάλυψη δαπάνης προμήθεια χημικών υλικών για την διενέργεια εργαστηριακών
εξετάσεων του προγράμματος ελέγχου της ζωονοσογόνου σαλμονέλας στους πληθυσμούς ορνίθων και ινδορνίθων στο πλαίσιο του Προγράμματος της Εξυγίανσης
του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας, ΑΔΑ Ψ5ΕΣ4653ΠΓ54Λ.
πστ. 6904/34303/6.3.19 ύψους 9.297,52 € ΑΛΕ
2410189001, α/α 26482 για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας λοιπών υγειονομικών αναλωσίμων για την διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων του προγράμματος ελέγχου της ζωονοσογόνου σαλμονέλας στους πληθυσμούς
ορνίθων και ινδορνίθων στο πλαίσιο του Προγράμματος
της Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας, ΑΔΑ:
Ω9ΥΡ4653ΠΓ-ΩΕΒ.
πζ. 5980/27322/6.3.19 ύψους 13.081,29 € ΑΛΕ
2410105001, α/α 26483 για την κάλυψη δαπάνης προμήθεια αντιδραστηρίων για την διενέργεια εργαστηριακών
εξετάσεων του Προγράμματος ελέγχου της ζωονοσογόνου σαλμονέλας στους πληθυσμούς ορνίθων και ινδορνίθων στο πλαίσιο του Προγράμματος της Εξυγίανσης
του Ζωικού Κεφαλαίου της Χώρας, ΑΔΑ 6ΓΞΩ4653ΠΓΗΨΞ.
πη. 11047/78607/19.4.19 ύψους 10.000,00 € ΑΛΕ
2420904001, α/α 41212 για την κάλυψη δαπάνης ανάθεσης υπηρεσιών οριστικής απομάκρυνσης δειγμάτων
λύσσας που αποθηκεύονται στη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών του ΥΠΑΑΤ, από εξειδικευμένο
συνεργείο και διάθεση τους για καταστροφή σε εγκεκριμένες καταστάσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης του
προγράμματος της Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου
της Χώρας έτους 2019, ΑΔΑ 67394653ΠΓ-9Γ3.
πθ. 8383/46613/12.3.19 ύψους 5.500,00 € ΑΛΕ
2420906001, α/α 28595 για την κάλυψη δαπάνης πληρωμής εκκρεμούς υποχρέωσης έτους 2018 κάλυψη
δαπάνης πληρωμής πάσης φύσεως εξόδων «Έξοδα
προβολής, διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων»(μέσω
διαγωνισμών) στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
για το έτος 2018 αρχική δέσμευση αριθμ. 11168/65858/
09-05-2018 με α.α. 44880 και ΑΔΑ: 2804653ΠΓ-Ε6Δ και
την αριθμ. 29213/182219/31-12-2018 απόφαση ανα-

27621

τροπής με α.α. 28538 και ΑΔΑ: ΨΤ584653ΠΓ-6ΝΜ, ΑΔΑ
ΨΟ3Ο4653ΠΓ-Π0Δ.
ρ. 7105/35934/21.2.19 ύψους 1.600,00 € ΑΛΕ
2190303002, α/α 21845 για την κάλυψη δαπάνης εργοδοτικών εισφορών υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών 8 μηνών ενός υπαλλήλου που θα απασχοληθεί
στο πρόγραμμα επιζωοτιολογικής διερεύνησης της γρίπης των πτηνών έτους 2019 (Αρχική δέσμευση 239 με
αριθμ. 4817/20316), ΑΔΑ 6ΟΒ64653ΠΓ-7Μ8.
ρα. 7104/35932/21.2.19 ύψους 530,00 € ΑΛΕ
2190302001, α/α 21844 για την κάλυψη δαπάνης εργοδοτικής εισφοράς 8 μηνών υπέρ ΕΟΠΥΥ ενός υπαλλήλου
που θα απασχοληθεί στο πρόγραμμα επιζωοτιολογικής
διερεύνησης της γρίπης των πτηνών έτους 2019 (Αρχική
δέσμευση ΕΑΔ 238 με αριθμ.4822/20372/31-1-2 019),
ΑΔΑ 96ΘΒ4653ΠΓ-Π6Ι.
ρβ. 7102/35924/21.2.19 ύψους 11.000,00 € ΑΛΕ
2130102001, α/α 21842 για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας 8 μηνών ενός υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που θα απασχοληθεί
στο πρόγραμμα επιζωοτιολογικής διερεύνησης της γρίπης των πτηνών έτους 2019 (Αρχική δέσμευση ΕΑΔ 233
αριθμ.4820/20368/31-01 -2019), ΑΔΑ 6ΝΟ14653ΠΓ-036.
ργ. 7103/35929/21.2.19 ύψους 870,00 € ΑΛΕ
2190301002, α/α 21893 για την κάλυψη δαπάνης εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ ενός υπαλλήλου ορισμένου
χρόνου που θα απασχοληθεί στο πρόγραμμα της επιζωοτιολογικής διερεύνηση της γρίπης των πτηνών έτους
2019 (Αρχική δέσμευση ΕΑΔ 235 αριθμ.4819/20365),
ΑΔΑ 7ΧΑΥ4653ΠΓ-66Ι.
ρδ. αριθμ.13442/117816/23.5.19 ύψους 2.000,00 €
ΑΛΕ 2420907001, α/α 50481 για την κάλυψη δαπάνης μίσθωσης αίθουσας για δύο (2) συνεδριάσεις/συναντήσεις
στα πλαίσια ενημερωτικής εκστρατείας (διοργάνωση
συναντήσεων) του ΥΠΑΑΤ για την πληροφόρηση Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, κτηνοτρόφων και σχετικών φορέων
όσον αφορά στην ύπαρξη, την επικινδυνότητα και τις
σχετικές μμεθόδους πρόληψης για τα Εξωτικά Νοσήματα των Ζώων για το έτος 2019. ΑΔΑ: ΩΝ074653ΠΓ-ΚΘΝ.
ρε. 13443/117824/23.5.19 ύψους 13.500,00 € ΑΛΕ
3120989001, α/α 50482 για την κάλυψη δαπάνης για την
προμήθεια φωτόμετρο ELISA reader για να διασφαλισθεί
η ταχύτατη έκδοση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων
από τον ορολογικό έλεγχο των αιμοδειγμάτων που συλλέγονται σε συνεχή βάση από τις Π.Ε. που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των 4 Εξωτικών Νοσημάτων έτους
2019. ΑΔΑ: 6ΗΘ14653ΠΓ-ΩΛ3.
ρστ. 12600/102918/23.5.19 ύψους 11.300,00 € ΑΛΕ
3120989001, α/α 50484 για την κάλυψη δαπάνης για
την προμήθεια ρομποτικού εξοπλισμού για την αποστείρωση του εργαστηρίου εξασφάλισης των αναγκαίων
μέτρων βιοασφάλειας στους χώρους του εργαστηρίου
για την πρόληψη της επιμόλυνσης των δειγμάτων αλλά
και για την ασφάλεια του προσωπικού του εργαστηρίου
για το Πρόγραμμα των 4 Εξωτικών Νοσημάτων. ΑΔΑ:
7Μ1Γ4653ΠΓ-ΕΧ5.
ρζ. 12602/102938/23.5.19 ύψους 4.000,00 € ΑΛΕ
2420907001, α/α 50485 για την κάλυψη δαπάνης παροχής υπηρεσιών εστίασης (catering) στα πλαίσια ενημε-
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ρωτικής εκστρατείας (διοργάνωση συναντήσεων) του
ΥΠΑΑΤ για την πληροφόρηση Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
κτηνοτρόφων και σχετικών φορέων όσο αφορά στην
ύπαρξη, την επικινδυνότητα και τις σχετικές μεθόδους
πρόληψης για τα Εξωτικά Νοσήματα των Ζώων για το
έτος 2019. ΑΔΑ: ΩΘΗ74653ΠΓ-ΣΑΡ.
ρη. 12637/103899/23.5.19 ύψους 700.000,00 € ΑΛΕ
2310402899, α/α 50483 για την “κάλυψη δαπάνης για
επιχορήγηση σε ΟΤΑ Β΄ βαθμού που προκύπτουν από
την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων στο Πλαίσιο του Προγράμματος Εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας
έτους 2019 ΑΔΑ: 65Δ84653ΠΓ-ΟΙ0.
18. Την από 24/05/2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.
19. Τη αριθμ. 484/118315/24.05.2019 εισήγηση της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ,
του άρθρου 24, παραγρ. 5, περίπτ. ε’ του ν.4270/2014,
όπως ισχύει.
20. Την αριθμ. ΚΜΚΕ οικ. 54621 ΕΞ 2019 ΕΜΠ/22.05.2019
γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.
21. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους έως 13.743.085€
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2019, που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες
κατά μείζονα κατηγορία δαπάνης πιστώσεις των αναλυτικών λογαριασμών εξόδων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικού έτους 2019, Ε.Φ. 1029-201-0000000,
με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ),
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση εγκρίνονται οι δαπάνες
που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων
εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες
επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών
ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων.
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής
Α. Στις επιλέξιμες δαπάνες που ορίζονται στο παρόν
άρθρο και στα άρθρα 4 έως 7 της παρούσας απόφασης
περιλαμβάνονται:
1. Οι επείγουσες παρεμβάσεις εξάλειψης των ασθενειών των ζώων, όπως αυτές καθορίζονται από τις ισχύουσες εθνικές και ενωσιακές κτηνιατρικές διατάξεις, ως
ακολούθως:
α) του αφθώδους πυρετού όλων των ευαίσθητων ειδών ζώων,
β) της πανώλης των βοοειδών,
γ) της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών,
δ) του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου,
ε) της ευλογιάς των αιγοπροβάτων,
στ) του πυρετού της κοιλάδας του Rift,
ζ) της λοιμώδους οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών,
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η) της λοιμώδους πλευροπνευμονίας των βοοειδών,
θ) της αφρικανικής πανώλης των χοίρων,
ι) της κλασσικής πανώλης των χοίρων,
ια) της επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου των ελαφιών,
ιβ) της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων,
ιγ) της ασθένειας Teschen των χοίρων,
ιδ) της γρίπης των πτηνών,
ιε) της ψευδοπανώλης των πτηνών,
ιστ) της επιζωοτικής αιμοποιητικής νέκρωσης των
ιχθύων (EHN),
ιζ) της λοίμωξης από Bonamia exitiosa των δίθυρων
μαλακίων,
ιη) της λοίμωξης από Perkinsus marinus των δίθυρων
μαλακίων,
ιθ) της λοίμωξης από Mikrocytos mackini των δίθυρων
μαλακίων,
κ) του συνδρόμου Taura των καρκινοειδών,
κα) της νόσου (συνδρόμου) της κίτρινης κεφαλής των
καρκινοειδών,
κβ) της παρασιτικής προσβολής των μελισσοσμηνών
από τα ακάρεα του γένους Tropilaelaps spp.,
κγ) της παρασιτικής προσβολής των μελισσοσμηνών
από το μικρό κάνθαρο των κυψελών Αethina tumida,
κδ) της λύσσας,
κε) της ιογενούς αιμορραγικής σηψαιμίας των ιχθύων
(VHS),
κστ) της λοιμώδους αιμοποιητικής νέκρωσης των
ιχθύων (IHN),
κζ) της λοιμώδους αναιμίας του σολομού (ISA),
κη) της λοίμωξης από ερπητοϊό των κυπρίνων (KHV),
κθ) της λοίμωξης από Bonamia ostrea των δίθυρων
μαλακίων,
λα) της λοίμωξης από Marteilia refrigens των δίθυρων
μαλακίων,
λβ) του συνδρόμου των λευκών κηλίδων των καρκινοειδών,
λγ) της φυσαλιδώδους στοματίτιδας,
λδ) της πανώλης (αφρικανική πανώλη) των ιπποειδών.
2. Ο έλεγχος, η επιτήρηση και η εκρίζωση των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ), σύμφωνα
με την SANTE/VP/2019/EL/SI2.798233 απόφαση της Ε.
Επιτροπής της 31ης Iανουαρίου 2019 «απόφαση επιχορήγησης περί έγκρισης των εθνικών προγραμμάτων και
σχετικής χρηματοδότησης» και των ισχυουσών εθνικών
αποφάσεων ως ακολούθως:
α) της επιτήρησης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ),
β) της εκρίζωσης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας
των βοοειδών (ΣΕΒ),
γ) της εκρίζωσης της τρομώδους νόσου των προβάτων.
3. Η πρόληψη, ο έλεγχος, η επιτήρηση και η εκρίζωση
νοσημάτων στο πλαίσιο των παρακάτω εγκεκριμένων
από την Επιτροπή της ΕΕ προγραμμάτων σύμφωνα με
την SANTE/VP/2019/EL/SI2.798233 απόφαση της Ε. Επιτροπής της 31ης Ιανουαρίου 2019«απόφαση επιχορήγησης περί έγκρισης των εθνικών προγραμμάτων και
σχετικής χρηματοδότησης» ως ακολούθως:
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α) η εφαρμογή προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης
της βρουκέλλωσης αιγών και προβάτων με το εμβόλιο
REV1,
β) επιτήρηση και έλεγχος του καταρροϊκού πυρετού
του προβάτου,
γ) ο έλεγχος ορισμένων ζωονοσογόνων στελεχών
Salmonella spp. σε σμήνη ορνίθων αναπαραγωγής, ωοπαραγωγής, κρεατοπαραγωγής και σε σμήνη ινδορνίθων
αναπαραγωγής και πάχυνσης,
δ) η επιζωοτιολογική διερεύνηση της γρίπης των πτηνών σε πουλερικά και άγρια πτηνά,
ε) η επιτήρηση και καταπολέμηση της λύσσας,
στ)το πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της Οζώδους
Δερματίτιδας των Βοοειδών (προμήθεια εμβολίων).
4. Η πρόληψη, ο έλεγχος, η επιτήρηση και η εκρίζωση
νοσημάτων στο πλαίσιο των παρακάτω μη εγκεκριμένων από την Επιτροπή της ΕΕ εθνικών προγραμμάτων
σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές αποφάσεις, ως ακολούθως:
α) της πρόληψης (εμβολιασμοί RB-51 ή REV-1) και της
εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών,
β) της εκρίζωσης της φυματίωσης των βοοειδών,
γ) της εκρίζωσης της ενζωοτικής λεύκωσης των βοοειδών,
δ) της πρόληψης και της επιτήρησης του Πυρετού του
Δυτικού Νείλου,
ε) της επιτήρησης της κλασσικής πανώλης και της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων,
στ) της πρόληψης, ενημέρωσης και επιτήρησης της
Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων και των αγριόχοιρων.
5. Η πρόληψη, η επιτήρηση, ο έλεγχος και η εκρίζωση
νοσημάτων της παραγράφου Α.1 σύμφωνα με εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγράμματα, η χρηματοδότηση των οποίων ακολουθεί διαφορετική διαδικασία
από εκείνη των τακτικών προγραμμάτων της παραγράφου Α.3, ως ακολούθως:
α) Πρόγραμμα πρόληψης και επιτήρησης για την Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών, την Ευλογιά του Προβάτου, τον Αφθώδη Πυρετό και την Πανώλη των Μικρών
Μηρυκαστικών,
β) οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα ή δράση για τα νοσήματα της παραγράφου Α.1.
6. Εφαρμογή υγειονομικών μέτρων τα οποία επιβάλλονται βάσει της παρούσας απόφασης για νοσήματα
για τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά, βάσει κοινοτικής
νομοθεσίας ούτε αποτελούν μέρος ενός προγράμματος
εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Β. Στις επιλέξιμες δαπάνες της παρούσας απόφασης
περιλαμβάνονται επίσης:
1) Οι λειτουργικές δαπάνες που συνδέονται με τα υποχρεωτικά μέτρα για την αποτροπή επέκτασης λοιμωδών
νοσημάτων που εμφανίζονται για πρώτη φορά στη χώρα
και χρήζουν για την εξάλειψή τους επείγουσας παρέμβασης ανάλογης με τα νοσήματα της παραγράφου Α1 του
παρόντος άρθρου καθώς και οι δαπάνες για τη δημιουργία αποθεμάτων βιολογικών προϊόντων ή την απόκτηση δόσεων εμβολίων (εθνική τράπεζα εμβολίων), αν η
εκδήλωση ή εξέλιξη μιας από τις νόσους των ζώων ή
μιας από τις ζωοανθρωπονόσους που αναφέρονται στην
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παράγραφο Α1 του παρόντος άρθρου, σε Τρίτη χώρα ή
σε Κράτος Μέλος, ενδέχεται να συνιστά απειλή για την
Ελλάδα.
2) Οι δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού των κτηνιατρικών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής των Περιφερειών, και των Δ.Α.Ο.Κ των Περιφερειακών Ενοτήτων, που προσλαμβάνεται για την κάλυψη
εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών
στο πλαίσιο εκτέλεσης και εφαρμογής των έκτακτων
μέτρων και των προγραμμάτων που καθορίζονται στο
σημείο Α του παρόντος άρθρου.
3) Οι δαπάνες κίνησης των υπαλλήλων του ΥΠΑΑΤ
που απασχολούνται με την εκτέλεση και την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων και των προγραμμάτων που
καθορίζονται στο σημείο Α του παρόντος άρθρου, μη
δυναμένων να υπερβούν το 1/15 του συνολικού ποσού
των εγκεκριμένων πιστώσεων της παρούσας.
4) Οι δαπάνες προμήθειας των κτηνιατρικών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής των Περιφερειών και των Δ.Α.Ο.Κ των Περιφερειακών Ενοτήτων,
του απαραίτητου αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και
εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης και
εφαρμογής των έκτακτων μέτρων και των προγραμμάτων που καθορίζονται στο σημείο Α του παρόντος άρθρου.
5) Οι δαπάνες προμήθειας των κτηνιατρικών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής των
Περιφερειών και των ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων με απαραίτητα υλικά, μέσα και εξοπλισμό για την
κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης και εφαρμογής των
προγραμμάτων και των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης νοσημάτων, καθώς και οι δαπάνες προμήθειας των
απαραίτητων αναλώσιμων υλικών, εξοπλισμού, λογισμικού για την ανάπτυξη εφαρμογών συλλογής δεδομένων,
κατά περίπτωση, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών
εκτέλεσης και εφαρμογής των έκτακτων μέτρων και των
προγραμμάτων που καθορίζονται στο σημείο Α του παρόντος άρθρου.
6) Οι δαπάνες για τη δημιουργία, εκτύπωση, προβολή, διανομή ενημερωτικού υλικού (αφίσες, φυλλάδια,
βιβλία ραδιοτηλεοπτικά μηνύματα, επιγραφές, πινακίδες
δρόμου, εγχειρίδια) για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, των κατόχων ζώων, των εμπλεκομένων φορέων σχετικά με τα νοσήματα των ζώων, έτσι
ώστε να αποτραπεί η είσοδος, η εξάπλωση τους και να
εξασφαλιστεί η προστασία του ζωικού πληθυσμού και
των ανθρώπων στην περίπτωση ζωοαθρωπονόσων.
7) Οι δαπάνες για την καταστροφή σε μονάδες αδρανοποίησης των περιεκτών εμβολίων και λοιπών βιολογικών
υλικών, οι οποίοι είτε είναι κενοί είτε περιέχουν υπολειπόμενες δόσεις καθώς και όσων εξ αυτών έχει παρέλθει
η ημερομηνία λήξης.
8) Οι δαπάνες για την επιχορήγηση των κτηνοτρόφων,
κυνηγών, ιδιωτών και λοιπών φορέων που συνδράμουν:
α) στον εντοπισμό, την ενημέρωση, τη συλλογή και την
προσκόμιση δειγμάτων από ζώα, πτωμάτων και υλικών
προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες να διενεργήσουν
δειγματοληψίες στο πλαίσιο επιτήρησης νοσημάτων, β)
στη διατήρηση ζώντων ζώων ως μάρτυρες, έτσι ώστε
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να διενεργηθεί η δειγματοληψία από τις αρμόδιες
υπηρεσίες, γ)στην υγειονομική διαχείριση πτωμάτων
νεκρών ζώων σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ή μετά
από υγειονομική ταφή για τη αποφυγή μετάδοσης νοσημάτων.
9) Προκειμένου για επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών
προσώπων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα θεωρούνται επιλέξιμες μόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 26 του Καν. 702/2014.
Άρθρο 3
Ορισμοί
Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ισχύουν
οι ορισμοί των σχετικών κτηνιατρικών διατάξεων καθώς
επίσης και οι παρακάτω ορισμοί:
1. Υποχρεωτική θανάτωση και καταστροφή: οι υποχρεωτικές θανατώσεις σε διαπιστωμένες εστίες και μόνο οι
προληπτικές θανατώσεις (επαφές, γειτνίαση, υπόνοια,
κατασταλτικός εμβολιασμός) που αποφασίζονται και
πραγματοποιούνται λόγω ειδικού υγειονομικού κινδύνου. Τα πτώματα των θανατωμένων ζώων, τα αυγά,
καθώς και τα άλλα προϊόντα των ζώων καταστρέφονται
υποχρεωτικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Υποχρεωτική σφαγή: οι υποχρεωτικές σφαγές
ζώων σε διαπιστωμένες εστίες που αποφασίζονται και
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων
εκρίζωσης ασθενειών. Τα σφάγια των ζώων και τα ζωικά προϊόντα(παραπροϊόντα, υποπροϊόντα), μπορούν
να διατίθενται ενδεχομένως μετά από επεξεργασία, για
κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
3. Λογικές πληρωμές: οι πληρωμές για την αγορά υλικών ή υπηρεσιών σε τιμές ανάλογες με τις αγοραίες αξίες
πριν από την εκδήλωση της νόσου.
4. Δικαιολογημένες πληρωμές: οι πληρωμές για την
αγορά υλικών ή υπηρεσιών που καθορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1 και στο άρθρο 5 παρ. 1 της παρούσας για
τις οποίες αποδεικνύεται η φύση και η άμεση σύνδεση
με τις επιλέξιμες δαπάνες που ορίζονται στο άρθρο 8
της παρούσας.
Άρθρο 4
Επιλέξιμες δαπάνες του άρθρου 2,
παράγραφοι Α1 και Α5
Οι επιλέξιμες δαπάνες, στις περιπτώσεις επειγουσών
παρεμβάσεων που καθορίζονται στην παράγραφο Α1
του άρθρου 2 και στις περιπτώσεις προγραμμάτων ή
δράσεων της παραγράφου Α5 του ίδιου άρθρου, καλύπτονται από την παρούσα απόφαση και είναι οι παρακάτω:
1. Η καταβολή ποσοστού 100% των δικαιολογημένων
πληρωμών οι οποίες δημιουργούνται από τις λειτουργικές δαπάνες που πραγματοποιούνται και συνδέονται
με τα μέτρα υποχρεωτικής θανάτωσης, καταστροφής
και μεταφοράς των ζώων και των μολυσμένων προϊόντων, τον καθαρισμό και την απολύμανση των χώρων,
καθώς και τον καθαρισμό και την απολύμανση ή την
καταστροφή και τη μεταφορά, εφόσον απαιτείται, των
μολυσμένων ζωοτροφών ή υλικών ή εξοπλισμού που
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βρίσκεται στην εκτροφή, στο μέτρο που αυτά δεν μπορούν να απολυμανθούν.
2. Οι δαπάνες αγοράς διαγνωστικών αντιδραστηρίων
και λοιπών αναλωσίμων υλικών που απαιτούνται για τις
δειγματοληψίες και τις εξετάσεις από τα αρμόδια κρατικά κτηνιατρικά εργαστήρια, τόσο σε περιόδους κρίσεως, όσο και σε κανονικές περιόδους κατά τις οποίες
εφαρμόζονται προγράμματα επιτήρησης των ασθενειών
των ζώων.
3. Δαπάνες για τη δημιουργία, εκτύπωση, προβολή,
διανομή ενημερωτικού υλικού (αφίσες, φυλλάδια, βιβλία,
ραδιοτηλεοπτικά μηνύματα, εγχειρίδια, έντυπα επιγραφές, πινακίδες δρόμου, εγχειρίδια) για την ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση των πολιτών, των κατόχων ζώων,
των εμπλεκομένων φορέων σχετικά με τα νοσήματα των
ζώων, έτσι ώστε να αποτραπεί η είσοδος, η εξάπλωση
τους και να εξασφαλιστεί η προστασία του ζωικού πληθυσμού και των ανθρώπων στην περίπτωση ζωοανθρωπονόσων.
4. Οι δαπάνες για τη δημιουργία αποθεμάτων βιολογικών προϊόντων ή την απόκτηση δόσεων εμβολίων (εθνική τράπεζα εμβολίων), αν η εκδήλωση ή εξέλιξη μιας από
τις νόσους των ζώων ή μιας από τις ζωοανθρωπονόσους
που αναφέρονται στην παράγραφο Α1 του παρόντος
άρθρου, σε Τρίτη χώρα ή σε Κράτος Μέλος, ενδέχεται
να συνιστά απειλή για την Ελλάδα.
5. Οι δαπάνες για την προμήθεια των κτηνιατρικών
υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής
των Περιφερειών και των Δ.Α.Ο.Κ των Περιφερειακών
Ενοτήτων με απαραίτητα υλικά, μέσα και εξοπλισμό για
την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης και εφαρμογής των
προγραμμάτων και των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης
νοσημάτων. Στις συγκεκριμένες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται: α) η προμήθεια των κτηνιατρικών υπηρεσιών
του ΥΠΑΑΤ με συρόμενο, τροχήλατο και μεγάλης χωρητικότητας εξοπλισμό ψεκασμού καθώς και με φορητές
συσκευές ψεκασμού για τη διενέργεια απολυμάνσεων
κατά την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας, β) η
προμήθεια των κτηνιατρικών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ με
τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών
πρόληψης, ελέγχου και εκρίζωσης των νοσημάτων, γ)
η προμήθεια των κτηνιατρικών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ με ηλεκτρονικό εξοπλισμό, λογισμικό και ψηφιακές
εφαρμογές συλλογής δεδομένων και δ)η προμήθεια των
κτηνιατρικών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, των Διευθύνσεων
Κτηνιατρικής των Περιφερειών και των Δ.Α.Ο.Κ των Περιφερειακών Ενοτήτων με αναλώσιμα και εξοπλισμό για
την εφαρμογή των μέτρων στο πεδίο.
6. Οι δαπάνες πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη
εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών
και διενέργειας εμβολιασμού, με εξαίρεση τον εμβολιασμό της ψευδοπανώλης των πτηνών.
7. Οι λειτουργικές δαπάνες καθώς και οι δαπάνες
προμηθειών του ΥΠΑΑΤ που προκύπτουν στο πλαίσιο
εφαρμογής των προγραμμάτων πρόληψης και επιτήρησης των τεσσάρων εξωτικών νοσημάτων (Οζώδης
Δερματίτιδα των Βοοειδών, Ευλογιά του Προβάτου,
Αφθώδης Πυρετός και Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών).
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Άρθρο 5
Επιλέξιμες δαπάνες του άρθρου 2.
παράγραφος Α2 Μεταδοτικές Σπογγώδεις
Εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ)
Οι επιλέξιμες δαπάνες για την εφαρμογή των μέτρων
κατά των ΜΣΕ που καθορίζονται στην παράγραφο Α2
του άρθρου 2, οι οποίες καλύπτονται από την παρούσα
απόφαση είναι οι παρακάτω:
1. Η καταβολή ποσοστού 100% των δικαιολογημένων
πληρωμών οι οποίες δημιουργούνται από τις λειτουργικές δαπάνες που πραγματοποιούνται και συνδέονται με
τα μέτρα υποχρεωτικής θανάτωσης και καταστροφής των
ζώων και των μολυσμένων προϊόντων τους. Ειδικότερα
για τις λειτουργικές δαπάνες που πραγματοποιούνται και
συνδέονται με το κόστος διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων, αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 70 λεπτά
του ευρώ (0,70€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανά
κιλό καταστρεφόμενου νεκρού ζώου ή προϊόντος.
2. Οι δαπάνες συλλογής, συσκευασίας και μεταφοράς
δειγμάτων βιολογικού υλικού από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών και τις Δ.Α.Ο.Κ των Περιφερειακών Ενοτήτων καθώς και οι δαπάνες προμήθειας
διαγνωστικών αντιδραστηρίων και λοιπών απαραίτητων
αναλώσιμων υλικών που απαιτούνται από τα αρμόδια
κτηνιατρικά εργαστήρια του ΥΠΑΑΤ για τις ΜΣΕ.
3. Άλλες δαπάνες που πραγματοποιούνται και συνδέονται με τα λοιπά μέτρα που αποφασίζονται στο πλαίσιο
και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τις
ειδικές διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 999/2001
του Συμβουλίου.
4. Οι δαπάνες πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη
εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών
στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος επιτήρησης
και εκρίζωσης της ΣΕΒ ή των ΜΣΕ των μικρών μηρυκαστικών.
Άρθρο 6
Επιλέξιμες δαπάνες του άρθρου 2,
παράγραφος Α3 (Βρουκέλλωση αιγοπροβάτων,
Καταρροϊκός πυρετός του προβάτου,
Σαλμονελώσεις των πτηνών, Γρίπη των πτηνών,
Λύσσα, Οζώδης Δερματίτιδα των Βοοειδών)
Οι επιλέξιμες δαπάνες για την εφαρμογή των προγραμμάτων που καθορίζονται στην παράγραφο Α3 του
άρθρου 2, οι οποίες καλύπτονται από την παρούσα απόφαση είναι οι παρακάτω:
1. Για την εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και
εκρίζωσης της βρουκέλλωσης αιγών και προβάτων με
το εμβόλιο REV1:
α) Οι δαπάνες συλλογής, συσκευασίας και μεταφοράς
δειγμάτων, αγοράς διαγνωστικών αντιδραστηρίων και
λοιπών αναλωσίμων υλικών που απαιτούνται για τις
δειγματοληψίες και τις διαγνωστικές εργαστηριακές
εξετάσεις του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης
της βρουκέλλωσης των μηρυκαστικών, των χοίρων και
των ιπποειδών.
β) Οι δαπάνες αγοράς του εμβολίου REV-1.
γ) Οι δαπάνες αγοράς διαγνωστικών αντιδραστηρίων
και λοιπών αναλώσιμων υλικών που απαιτούνται για τις
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δειγματοληψίες και τις εργαστηριακές δοκιμές της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων.
δ) Οι δαπάνες πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη
εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών
στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος.
ε) Οι δαπάνες για τη δημιουργία, εκτύπωση, προβολή, διανομή ενημερωτικού υλικού (αφίσες, φυλλάδια,
βιβλία, ραδιοτηλεοπτικά μηνύματα, εγχειρίδια, έντυπα
επιγραφές, πινακίδες, εγχειρίδια) για την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των πολιτών, των κατόχων ζώων και
των εμπλεκομένων φορέων.
2. Για την εφαρμογή του προγράμματος επιτήρησης
και έλεγχου του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου:
α) Η επιχορήγηση των εκτροφέων βοοειδών οι οποίοι
εντάσσονται στο κατ’ έτος εθνικό πρόγραμμα επιτήρησης του καταρροϊκού πυρετού και διαθέτουν βοοειδή ως
μάρτυρες στο πλαίσιο του προγράμματος, στα οποία διενεργείται αιμοληψία για εργαστηριακό ορολογικό έλεγχο
ανίχνευσης αντισωμάτων του καταρροϊκού πυρετού ή
άλλη εξέταση. Η επιχορήγηση μικρών μηρυκαστικών ως
ζώων-μαρτύρων προβλέπεται σε περίπτωση μη ανεύρεσης επαρκούς αριθμού οροαρνητικών βοοειδών οπότε
εξετάζονται δείγματα αίματος με και χωρίς αντιπηκτικό
από οροαρνητικά νεαρά πρόβατα ή αιγοειδή, ηλικίας
από τριών(3)μηνών έως ενός(1) έτους κατά την πρώτη
δειγματοληψία, για την παρουσία αντισωμάτων κατά
του ιού του ΚΠ. Το ποσό της κατ’ αποκοπή ετήσιας επιχορήγησης καθορίζεται σε δεκαπέντε ευρώ (15,00€) ανά
ζώο που περιλαμβάνεται στην ομάδα μαρτύρων για κάθε
δειγματοληψία στην οποία αυτό συμμετέχει. Σε περίπτωση ορομετατροπής, θανάτου ή υποχρεωτικής θανάτωσης ζώου μάρτυρα, πριν από την ολοκλήρωση του
συνολικού αριθμού των απαιτούμενων δειγματοληψιών
μέσα στο έτος, το προαναφερόμενο ποσό καταβάλλεται για το σύνολο των δειγματοληψιών στις οποίες έχει
συμμετάσχει το εν λόγω ζώο, μόνο αν το ζώο αντικατασταθεί από οροαρνητικό ζώο-μάρτυρα. Ωστόσο σε
περίπτωση τεκμηριωμένης αδυναμίας αντικατάστασης
του μέσα στο έτος προκειμένου να ολοκληρωθούν οι
υπολειπόμενες δειγματοληψίες που θα έπρεπε να είχαν
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα επιτήρησης του καταρροϊκού πυρετού καταβάλλεται στον εκτροφέα εφάπαξ
επιχορήγηση, η οποία καθορίζεται σε σαράντα ευρώ
(40,00€) ανά ζώο. Καμία επιχορήγηση δεν καταβάλλεται
στις περιπτώσεις τυχαίων ή έκτακτων δειγματοληψιών
για τον έλεγχο του καταρροϊκού πυρετού.
β) Οι δαπάνες αγοράς εντομοπαγίδων καθώς και εργαστηριακού εξοπλισμού από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες
του ΥΠΑΑΤ για την εντομολογική διερεύνηση στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος. Οι δαπάνες αγοράς
ενδεχομένως εμβολίων από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών και τις Δ.Α.Ο.Κ των Περιφερειακών
Ενοτήτων για τον έλεγχο της διασποράς του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου. Ομοίως οι δαπάνες αγοράς
εντομοκτόνων ή και εντομοαπωθητικών από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών και τις Δ.Α.Ο.Κ
των Περιφερειακών Ενοτήτων για την καταπολέμηση
των εντόμων-φορέων που είναι υπεύθυνα για την μετά-
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δοση του ιού του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου
στα πλαίσια προγραμμάτων που καταρτίζουν και εκτελούν οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών. Τα
προγράμματα αυτά θα πρέπει να έχουν υποβληθεί προς
το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της
Διεύθυνσης Υγείας Ζώων και να έχουν εγκριθεί προκειμένου να τύχουν της ανωτέρω χρηματοδότησης.
γ) Οι δαπάνες συλλογής και μεταφοράς δειγμάτων,
αγοράς διαγνωστικών αντιδραστηρίων και λοιπών αναλωσίμων υλικών που απαιτούνται για τις δειγματοληψίες
και τις εργαστηριακές εξετάσεις του προγράμματος του
καταρροϊκού πυρετού του προβάτου.
δ) Οι δαπάνες μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού για
την εντομολογική διερεύνηση στα αρμόδια εργαστήρια της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής στα πλαίσια
εφαρμογής του προγράμματος.
3. Για την εφαρμογή του προγράμματος έλεγχου
ορισμένων ζωονοσογόνων στελεχών Salmonella spp.
σε σμήνη ορνίθων αναπαραγωγής, ωοπαραγωγής, κρεατοπαραγωγής και σε σμήνη ινδορνίθων αναπαραγωγής
και πάχυνσης:
α) Οι δαπάνες συλλογής και μεταφοράς δειγμάτων,
αγοράς διαγνωστικών αντιδραστηρίων και λοιπών αναλωσίμων υλικών που απαιτούνται για τις δειγματοληψίες και τις εργαστηριακές εξετάσεις των προγραμμάτων
σαλμονέλωσης.
β) οι δαπάνες για την πρόσληψη του προσωπικού για
την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο πλαίσιο εφαρμογής των προγραμμάτων ελέγχου της σαλμονέλωσης στους πληθυσμούς
ορνίθων και ινδορνίθων.
γ) Οι δαπάνες για τη δημιουργία, εκτύπωση, προβολή, διανομή ενημερωτικού υλικού (αφίσες, φυλλάδια,
βιβλία, ραδιοτηλεοπτικά μηνύματα, εγχειρίδια, έντυπα
επιγραφές, πινακίδες, εγχειρίδια) για την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των πολιτών, των κατόχων ζώων και
των εμπλεκομένων φορέων.
4. Για την εφαρμογή του προγράμματος επιζωοτιολογικής διερεύνησης της γρίπης των πτηνών σε πουλερικά
και άγρια πτηνά:
α) Η επιχορήγηση των κυνηγών, των φυλάκων θήρας και των μελών περιβαλλοντικών οργανώσεων που
εντοπίζουν, συλλέγουν και παραδίδουν στις αρμόδιες
κατά Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές
Αρχές νεκρά ή ημιθανή άγρια πτηνά κατάλληλα προς
δειγματισμό, μη πυροβολημένα, σύμφωνα με το πρόγραμμα επιζωοτιολογικής διερεύνησης της γρίπης των
πτηνών. Το κατ’ αποκοπή ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στα τριάντα ευρώ (30,00€) ανά
άγριο πτηνό μη δυνάμενης να υπερβεί τις δέκα χιλιάδες
(10.000,00€) ευρώ ανά έτος.
β) Οι δαπάνες συλλογής και μεταφοράς δειγμάτων,
αγοράς διαγνωστικών αντιδραστηρίων και λοιπών αναλωσίμων υλικών που απαιτούνται για τις δειγματοληψίες και τις εργαστηριακές εξετάσεις του προγράμματος επιζωοτιολογικής διερεύνησης της γρίπης των
πτηνών.
γ) Οι δαπάνες για την πρόσληψη του προσωπικού για
την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων
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αναγκών στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος
επιζωοτιολογικής διερεύνησης της γρίπης των πτηνών.
5. Για την εφαρμογή του προγράμματος επιτήρησης
και καταπολέμησης της λύσσας:
α) Οι δαπάνες προμήθειας, φύλαξης, μεταφοράς, διανομής και ρίψης εμβολίων για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των αλεπούδων.
β) Η επιχορήγηση κυνηγών, φυλάκων θήρας και μελών περιβαλλοντικών οργανώσεων που συλλέγουν και
παραδίδουν στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές νεκρές
αλεπούδες κατάλληλες προς εξέταση ως προς τον ιό της
λύσσας από όλη τη χώρα, στα πλαίσια του προγράμματος παθητικής επιτήρησης της λύσσας (μέχρι εννιακόσια (900) ζώα). Το κατ’ αποκοπή ποσό της επιχορήγησης
ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στα πενήντα ευρώ (50,00€)
ανά αλεπού που ανευρίσκεται νεκρή (και δεν έχει θανατωθεί κατόπιν πυροβολισμού ή δηλητηρίασης) και
προσκομίζεται στις κτηνιατρικές αρχές, μη δυνάμενο να
υπερβεί τις σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ (45.000€) από
τις εγκεκριμένες πιστώσεις της παρούσας.
γ) Η επιχορήγηση κυνηγών και φυλάκων θήρας που
συλλέγουν και παραδίδουν στις αρμόδιες κτηνιατρικές
αρχές δείγματα ζώων κατάλληλων για την αξιολόγηση
των εμβολιασμών, σύμφωνα με το πρόγραμμα ενεργητικής επιτήρησης της λύσσας όπως περιγράφεται
στην απόφαση για τον «Ορισμό της περιοχής διενέργειας του Προγράμματος εμβολιασμού των κόκκινων
αλεπούδων έναντι του ιού της Λύσσας, και τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του Προγράμματος
Ενεργητικής Επιτήρησης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του», που εκδίδεται πριν από κάθε
εμβολιακή εκστρατεία και ΜΟΝΟ στις Περιφερειακές
Ενότητες Εφαρμογής του Προγράμματος Εμβολιασμού
(συνολικά 1.207 ζώα ανά εμβολιακή εκστρατεία). Το
κατ’ αποκοπή ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται κατ’
ανώτατο όριο στα πενήντα ευρώ (50,00€) ανά θανατωμένη αλεπού που προσκομίζεται στις κτηνιατρικές
αρχές, μη δυνάμενο να υπερβεί ανά εμβολιαστική εκστρατεία, τα εξήντα χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ
(60.350 €).
δ) Οι δαπάνες για την προμήθεια υλικών συσκευασίας και αναλωσίμων δειγματοληψίας και κάθε απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, καθώς και οι
δαπάνες διανομής αυτών των υλικών στις έδρες των
Τμημάτων Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων
της χώρας.
ε) Οι δαπάνες μεταφοράς δειγμάτων στο πλαίσιο
εφαρμογής του προγράμματος παθητικής και ενεργητικής επιτήρησης, από τις περιφερειακές κτηνιατρικές αρχές στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη
Λύσσα.
ζ) Η δαπάνη συσκευασίας και μεταφοράς εμβολίωναντιδειγμάτων από την αποθήκη φύλαξής τους προς
τη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών για φύλαξη, καθώς και από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών προς την αερολέσχη ρίψης τους, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία στα πλαίσια του
προγράμματος μεταφορά βιολογικού υλικού εντός της
επικράτειας.
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η) Οι δαπάνες για διάθεση προς επεξεργασία σε ειδική
εγκατάσταση, των δειγμάτων ζώων, που προσκομίζονται για εξέταση στη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου
Αθηνών, στα πλαίσια του Προγράμματος Επιτήρησης και
Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα.
θ) Οι δαπάνες προμήθειας αντιδραστηρίων και λοιπών
αναλώσιμων υλικών, καθώς και οι δαπάνες του κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμού που απαιτούνται για
τις δειγματοληψίες και τις διαγνωστικές εργαστηριακές
εξετάσεις του προγράμματος αυτού.
ι) Οι δαπάνες προμήθειας διηθητικών χαρτιών για τη
συλλογή δειγμάτων αίματος και οι δαπάνες συσκευασίας
και διανομής αυτών στις ΔΑΟΚ των ΠΕ εφαρμογής του
Προγράμματος.
ια) Οι δαπάνες για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού για την εφαρμογή του προγράμματος επιτήρησης και καταπολέμησης της λύσσας.
ιβ) Οι δαπάνες για τους εμβολιασμούς κατά του ιού
της λύσσας των συνεργατών του Προγράμματος, καθώς
και για τη μεταφορά δειγμάτων αίματος για ορολογικό
έλεγχο. Οι δαπάνες αυτές θα μεταφερθούν από τη Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, κατόπιν εισήγησης
της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στον ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ), του Υπουργείου Υγείας, του οποίου οι αρμόδιες
υπηρεσίες μεριμνούν για τους εμβολιασμούς/ορολογικό
έλεγχο των ατόμων αυτών.
ιγ) Οι δαπάνες προμήθειας εμβολίων και microchips
για τον αντιλυσσικό εμβολιασμό κατοικίδιων σαρκοφάγων ζώων ιδιοκτητών που ανήκουν σε συγκεκριμένες
κοινωνικές ομάδες (άπορους, χρόνια άνεργους κ.α.) σε
συνεργασία με τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο.
ιδ) Οι δαπάνες κάλυψης αναγκών catering για την διοργάνωση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών ημερίδων
και συνεδρίων που στοχεύουν στην ενημέρωση πολιτών
και υπηρεσιών για το Πρόγραμμα της Λύσσας, καθώς και
στην αύξηση της προσκόμισης δειγμάτων στα πλαίσια
των προγραμμάτων παθητικής και ενεργητικής επιτήρησης.
ιε) Οι δαπάνες για τη δημιουργία, προβολή και διανομή
ενημερωτικού υλικού (αφίσες, ραδιοτηλεοπτικά μηνύματα, road panels-επιγραφές φωτεινές, ταμπέλες κ.τ.λ.) για
την ενημέρωση των πολιτών για την Λύσσα και για την
ενίσχυση της προσκόμισης στις αρμόδιες κτηνιατρικές
αρχές δειγμάτων στα πλαίσια της επιτήρησης της νόσου.
ιστ) Η δαπάνη για τη διακρίβωση των θερμομέτρων
καταγραφής της θερμοκρασίας φύλαξης των εμβολίων
δολωμάτων στις αποθήκες-ψυγεία φύλαξής τους, έως
την οριστική διανομή τους στις αερολέσχες για τη ρίψη
τους.
6. Για την εφαρμογή του προγράμματος εμβολιασμού
κατά της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών:
α) Οι δαπάνες για την προμήθεια εμβολίων.
β) Οι δαπάνες για τη δημιουργία, εκτύπωση, προβολή, διανομή ενημερωτικού υλικού (αφίσες, φυλλάδια,
βιβλία, ραδιοτηλεοπτικά μηνύματα, εγχειρίδια, έντυπα
επιγραφές, πινακίδες, εγχειρίδια) για την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των πολιτών, των κατόχων ζώων και
των εμπλεκομένων φορέων.
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Άρθρο 7
Επιλέξιμες δαπάνες του άρθρου 2,
παράγραφοι Α4 και Α6 (Βρουκέλλωση
Βοοειδών, Φυματίωση Βοοειδών, Ενζωοτική
Λεύκωση Βοοειδών, Κλασσική Πανώλη Χοίρων,
Φυσαλιδώδης Νόσος Χοίρων, Αφρικανική
Πανώλη Χοίρων)
Οι επιλέξιμες δαπάνες για την εφαρμογή των προγραμμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 2, στις παραγράφους Α4 και Α6 οι οποίες καλύπτονται από την
παρούσα απόφαση είναι οι παρακάτω:
1. Για την εφαρμογή των προγραμμάτων της πρόληψης (εμβολιασμοί RB-51 ή REV-1) και της εκρίζωσης της
βρουκέλλωσης των βοοειδών, της εκρίζωσης της φυματίωσης των βοοειδών και της εκρίζωσης της ενζωοτικής
λεύκωσης των βοοειδών:
α) Οι δαπάνες αγοράς εμβολίων REV-1, RB-51, φυματίνης βόειου και ορνίθιου τύπου.
β) Οι δαπάνες αγοράς διαγνωστικών αντιδραστηρίων
και λοιπών αναλώσιμων υλικών που απαιτούνται για τις
δειγματοληψίες και τις εργαστηριακές δοκιμές της βρουκέλλωσης των βοοειδών, της φυματίωσης των βοοειδών
και της λεύκωσης των βοοειδών.
2. Οι δαπάνες που προκύπτουν στο πλαίσιο της εφαρμογής των προγραμμάτων επιτήρησης της κλασσικής
πανώλης και της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων.
3. Για τα προγράμματα που καθορίζονται στο άρθρο 2,
στην παράγραφο Α6, οι δαπάνες αγοράς διαγνωστικών
αντιδραστηρίων, λοιπών αναλώσιμων υλικών που απαιτούνται για τις δειγματοληψίες και τις εργαστηριακές
δοκιμές (εργαστηριακή επιβεβαίωση και ενδεχομένως
δοκιμή διαφορικής διάγνωσης).
4. Οι δαπάνες προμήθειας αντιδραστηρίων για τη διάγνωση του ιού της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων/
Αγριόχοιρων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για
τη συλλογή δειγμάτων στα πλαίσια της επιτήρησης του
νοσήματος.
5. Οι δαπάνες διαμόρφωσης και διανομής ενημερωτικού υλικού για την Αφρικανική Πανώλη των χοίρων/
αγριόχοιρων.
6. Οι δαπάνες επιχορήγησης κυνηγών και θηροφυλάκων στα πλαίσια συλλογής δειγμάτων και διαχείρισης
των πτωμάτων νεκρών αγριόχοιρων για την παθητική
επιτήρηση της Αφρικανικής Πανώλης.
Άρθρο 8
Υπολογισμός λειτουργικών δαπανών
Ο υπολογισμός των λειτουργικών δαπανών που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 και στο άρθρο 5 παρ. 1
αφορούν μόνο τις δικαιολογημένες και τις λογικές πληρωμές, οι οποίες συνδέονται με τις επιλέξιμες δαπάνες
που καθορίζονται παρακάτω:
1. Δαπάνες για την υποχρεωτική θανάτωση των ζώων:
α) μισθοί και αμοιβές έκτακτου προσωπικού που ασχολείται ειδικά για το σκοπό αυτό,
β) παροχή υπηρεσιών ή μίσθωση εξοπλισμού, αναλώσιμα και ειδικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για
τη θανάτωση,
γ) παροχή υπηρεσιών ή μίσθωση εξοπλισμού για τη
μεταφορά των ζώων στον τόπο θανάτωσης.
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2. Δαπάνες για τη μεταφορά και καταστροφή των θανατωμένων ή νεκρών ζώων ή τμημάτων αυτών ή και των
προϊόντων τους:
α) διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων: παροχή υπηρεσιών και μίσθωση εξοπλισμού για τη συλλογή, τη μεταφορά και τη διαχείριση των θανατωμένων ή νεκρών
ζώων ή τμημάτων αυτών ή και των προϊόντων τους σε
εγκεκριμένες/καταχωρημένες μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων,
β) ταφή: μισθοί και αμοιβές του έκτακτου προσωπικού που απασχολείται ειδικά για το σκοπό αυτό, παροχή
υπηρεσιών και μίσθωση εξοπλισμού για τη μεταφορά και
την ταφή των θανατωμένων ή νεκρών ζώων ή τμημάτων
αυτών ή/και των προϊόντων τους και προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την απολύμανση του χώρου ταφής,
γ) καύση ενδεχομένως επιτόπου: μισθοί και αμοιβές
του έκτακτου προσωπικού που απασχολείται ειδικά για
το σκοπό αυτό, καύσιμα ή άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται, παροχή υπηρεσιών ή μίσθωση εξοπλισμού
για τη μεταφορά των θανατωμένων ή νεκρών ζώων ή
τμημάτων αυτών ή και των προϊόντων τους και προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την απολύμανση της
μονάδας καύσης.
3. Δαπάνες για τον καθαρισμό, την απολύμανση και
την απεντόμωση των εκμεταλλεύσεων: α) προϊόντα που
χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό, την απολύμανση
και την απεντόμωση.
β) μισθοί και αμοιβές έκτακτου προσωπικού, παροχή
υπηρεσιών και μίσθωση εξοπλισμού που απασχολείται
ειδικά για το σκοπό αυτό.
4. Δαπάνες για την καταστροφή μολυσμένων ζωοτροφών και προϊόντων (παροχή υπηρεσιών ή μίσθωση
εξοπλισμού για τη μεταφορά και την καταστροφή των
ζωοτροφών ή/και των προϊόντων).
5. Δαπάνες σχετικά με την καταστροφή του μολυσμένου εξοπλισμού στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται
πλήρης καθαρισμός και απολύμανση του και ειδικότερα
παροχή υπηρεσιών ή μίσθωση εξοπλισμού για τη μεταφορά και την καταστροφή του.
6. Στο πλαίσιο του εμβολιασμού, στις επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να περιλαμβάνονται οι μισθοί και οι
αμοιβές του έκτακτου προσωπικού που απασχολείται
ειδικά για το σκοπό αυτό, τα αναλώσιμα και ο ειδικός
εξοπλισμός που απαιτείται για τον εμβολιασμό και ενδεχομένως η αγορά εμβολίων σε περίπτωση κατά την
οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παράσχει τα εμβόλια που είναι αναγκαία για την εξάλειψη
της νόσου.
7. Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες ζημιές που συνδέονται με την κατεδάφιση ή την ανακαίνιση κτιρίων, οι
δαπάνες υποδομής και οι δαπάνες που συνδέονται με
τις οικονομικές απώλειες και την ανεργία που σχετίζεται με την παρουσία της νόσου ή την απαγόρευση της
απόκτησης νέων ζώων.
8. Ο υπολογισμός των λειτουργικών δαπανών γίνεται
με βάση τα παραστατικά έγγραφα που σχετίζονται με τις
πράξεις και τις αγορές των αγαθών και των υπηρεσιών,
που επιβεβαιώνουν τις δαπάνες των διαφόρων ενεργειών. Τα τιμολόγια αγοράς υλικών και οι αποδείξεις παρο-
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χής υπηρεσιών δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τρέχουσες
τιμές αγοράς και εργασίας.
9. Δαπάνες σχετικά με την καταστροφή των μελισσοσμηνών και των κυψελών που προσβλήθηκαν από
τα εξωτικά παράσιτα των μελισσών Tropilaelaps spp. και
Aethina tumida.
10. Οι δαπάνες υλικών συσκευασίας και μεταφοράς
δειγμάτων, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, από τις περιφερειακές κτηνιατρικές αρχές στο Εθνικό Εργαστήριο
Αναφοράς για τη Λύσσα (με μεταφορά πιστώσεων στις
αρμόδιες κτηνιατρικές περιφερειακές αρχές) στο πλαίσιο
εφαρμογής του προγράμματος παθητικής και ενεργητικής επιτήρησης.
Άρθρο 9
Πληροφορίες που απαιτούνται
πριν τη χορήγηση χρηματοδότησης
για τις λειτουργικές δαπάνες των άρθρων 4 και 5
Στην περίπτωση κατά την οποία επιβεβαιωθεί μια
εστία νόσου, η οποία καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφοι Α1,Α5 και Α2, απαιτούνται τα παρακάτω:
Α. Η αρμόδια κατά Περιφερειακή Ενότητα κτηνιατρική αρχή δημιουργεί ατομικό φάκελο, έγγραφο ή και
ηλεκτρονικό για κάθε εστία που αφορά έναν εκτροφέα
ζώων. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει τα παραστατικά
έγγραφα που σχετίζονται με τις δαπάνες που καθορίζονται στο άρθρο 8.
Β. Τα έγγραφα που σχετίζονται με τις δαπάνες που προβλέπονται στο άρθρο 8 και αφορούν εστίες ασθενειών
που καθορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφοι Α1,Α5 και
Α2, είναι τα παρακάτω:
1. Τιμολόγια αγοράς αναλωσίμων υλικών, απολυμαντικών/καθαριστικών και ειδικού εξοπλισμού.
2. Δελτία ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή μίσθωσης
εξοπλισμού θανάτωσης, μεταφοράς και καταστροφής
των ζώων/προϊόντων/ζωοτροφών/εξοπλισμού.
3. Δελτία ή τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ή μίσθωσης
εξοπλισμού για τον καθαρισμό, την απολύμανση και την
απεντόμωση των εκμεταλλεύσεων.
4. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση μέσων μεταφοράς,
εξοπλισμού θανάτωσης ή ενταφιασμού που ανήκουν
στο δημόσιο τομέα ή/και προσωπικού που εργάζεται στο
δημόσιο τομέα, οι αμοιβές των οποίων δεν αποτελούν
επιλέξιμες δαπάνες σύμφωνα με την παρούσα απόφαση,
συντάσσεται ημερολόγιο πρακτικών των ενεργειών και
των συμμετεχόντων σε αυτές.
Γ. Ο χειρισμός κάθε ατομικού φακέλου εκτροφέα,
καθώς και ο έλεγχος της πληρότητας αυτού ανατίθεται
αποκλειστικά σε ένα αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας, ο οποίος τελεί υπό την ευθύνη και την
αρμοδιότητα των άμεσων προϊσταμένων του. Ο φάκελος
διατηρείται για δέκα (10) χρόνια μετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας και είναι στη διάθεση των εθνικών και
κοινοτικών αρχών ελέγχου, σε κάθε αναζήτηση στοιχείων και διασταυρούμενων ελέγχων.
Δ. Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής σε συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις
του ΥΠΑΑΤ, εφόσον απαιτείται, το αργότερο δύο (2) μή-
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νες μετά την επίσημη επιβεβαίωση της πρώτης εστίας
και, κατόπιν, κάθε δύο μήνες διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου τις βασικές
πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες: τα
ποσά που καταβάλλονται για τη θανάτωση, τη μεταφορά
και την καταστροφή των ζώων, αυγών και γάλακτος, τον
καθαρισμό, την απολύμανση και την απεντόμωση των
εκμεταλλεύσεων, την καταστροφή των τροφίμων και
ενδεχομένως των υλικών.
Άρθρο 10
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά
για την καταβολή των λειτουργικών δαπανών
των άρθρων 4 και 5.
1. Για την καταβολή των «λειτουργικών δαπανών»
απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών
προς την αρμόδια περιφερειακού επιπέδου κτηνιατρική
αρχή:
α) αίτηση,
β) τα πρωτότυπα και ένα φωτοαντίγραφο των παραστατικών που καθορίζονται στο σημείο Β του άρθρου
9 της παρούσας εφόσον έχουν εκδοθεί στο όνομα του
δικαιούχου. Για τα παραστατικά αυτά σε περίπτωση
που ο δικαιούχος υποχρεούται από τα Ε.Λ.Π. να τηρεί
τα πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο του, η αρμόδια περιφερειακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή θεωρεί
το φωτοαντίγραφο ως «ακριβές εκ του πρωτοτύπου»
σημειώνει και σφραγίζει τόσο το πρωτότυπο όσο και το
φωτοαντίγραφο με την ένδειξη «ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» και επιστρέφει τα πρωτότυπα
παραστατικά στο δικαιούχο.
γ) συγκεντρωτικός πίνακας λειτουργικών δαπανών.
2. Η αίτηση της παραγράφου 1 υποβάλλεται το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την ολοκλήρωση
του καθαρισμού και των απολυμάνσεων της εκτροφής.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας ο δικαιούχος
δε δικαιούται αποζημίωση.
Λεπτομέρειες σχετικά με την ακριβή μορφή και το περιεχόμενο των αιτημάτων πληρωμής της ως άνω παραγράφου 1 θα καθορίζονται με εγκυκλίους της αρμόδιας
Διεύθυνσης (ΔΥΖ) κατά τέτοιο τρόπο που να διευκολύνεται κατά περίπτωση ο έλεγχος και η διασταύρωση των
στοιχείων των δαπανών που αφορά το κάθε αίτημα.
Άρθρο 11
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά
για την πληρωμή στους δικαιούχους
των επιλέξιμων δαπανών του άρθρου 6,
παράγραφοι 2α, 4α, 5β και 5γ και του άρθρου 7
παράγραφος 6.
1. Για την καταβολή στους δικαιούχους της επιχορήγησης που προκύπτει από τη συμμετοχή βοοειδών/
προβάτων/αιγοειδών - μαρτύρων στο πρόγραμμα αιμοληψίας για την ορολογική επιτήρηση του καταρροϊκού
πυρετού, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2α της
παρούσας, η αρμόδια κατά Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρική Αρχή, καταρτίζει κατάσταση πληρωμής των δικαιούχων με τα αναλογούντα ποσά, τον τελευταίο μήνα
του έτους, βάσει των αναλυτικών στοιχείων των ζώων
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που δειγματίστηκαν και υποβλήθηκαν σε εργαστηριακό
έλεγχο.
2. Για την καταβολή στους δικαιούχους της επιχορήγησης που προκύπτει από τον εντοπισμό, τη συλλογή και
την παράδοση άγριων πτηνών σύμφωνα με το άρθρο
6 παράγραφος 4α της παρούσας, η αρμόδια κατά Περιφερειακή Ενότητα κτηνιατρική αρχή, καταρτίζει τον
τελευταίο μήνα του έτους κατάσταση πληρωμής των
δικαιούχων με τα αναλογούντα ποσά βάσει των αναλυτικών στοιχείων των συλλεχθέντων άγριων πτηνών
σύμφωνα με το πρόγραμμα επιζωοτιολογικής διερεύνησης της γρίπης των πτηνών.
3. Για την καταβολή στους δικαιούχους της επιχορήγησης που προκύπτει από τη συλλογή νεκρών/θανατωμένων ζώων σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 5β και
5γ της παρούσας (ζώα που συλλέγονται στο πλαίσιο της
εφαρμογής του προγράμματος Παθητικής και Ενεργητικής Επιτήρησης της Λύσσας), η αρμόδια κατά Περιφερειακή Ενότητα κτηνιατρική αρχή, καταρτίζει δύο φορές
κατ’ έτος κατάσταση πληρωμής των δικαιούχων με τα
αναλογούντα ποσά βάσει των αναλυτικών στοιχείων των
συλλεχθέντων ζώων.
4. Για την καταβολή στους δικαιούχους της επιχορήγησης που προκύπτει από την ενημέρωση για νεκρούς
αγριόχοιρους και διαχείρισης των πτωμάτων αυτών των
νεκρών αγριόχοιρων για την παθητική επιτήρηση της
Αφρικανικής Πανώλης σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 6 της παρούσας, η αρμόδια κατά Περιφερειακή
Ενότητα κτηνιατρική αρχή, καταρτίζει δύο φορές κατ’
έτος κατάσταση πληρωμής των δικαιούχων με τα αναλογούντα ποσά βάσει των αναλυτικών στοιχείων των
συλλεχθέντων ζώων.
Άρθρο 12
Διαδικασία πληρωμής
Α. Για την καταβολή των δαπανών επιχορήγησης των
δικαιούχων στα πλαίσια των προγραμμάτων της ενεργητικής και παθητικής επιτήρησης της λύσσας (άρθρο
6, παρ. 5β, 5γ), της επιζωοτιολογικής διερεύνησης της
γρίπης των πτηνών (άρθρο 6, παρ. 4α), της επιτήρησης
της Αφρικανικής Πανώλης (άρθρο 7, παρ. 6), της ορολογικής επιτήρησης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου (άρθρο 6 παράγραφος 2α) εκδίδεται κάθε φορά
από το ΥΠΑΑΤ, Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής (ΧΕΠ)
σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. 1029-201-0000000,
ΑΛΕ 2390989003 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού
χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα», στο όνομα της Τράπεζας Πειραιώς, ως α΄ υπολόγου, με β΄ υπόλογο υπάλληλο
που θα οριστεί από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου.
1. Οι πληρωμές γίνονται με πίστωση του προσωπικού
λογαριασμού των δικαιούχων.
2. Η αμοιβή της Τράπεζας ορίζεται σε 0,25% επί του
συνολικού ύψους των πληρωμών που θα πραγματοποιηθούν και βαρύνει τους δικαιούχους. Επί του ποσού της αμοιβής της προμήθειας της Τράπεζας για το
οποίο θα εκδοθεί παραστατικό πώλησης με βάση το
ν. 4308/2014-Ε.Λ.Π. οφείλονται οι νόμιμες κρατήσεις και
φόρος στο 8%.
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3. Η Τράπεζα προβαίνει σε έλεγχο ορθότητας του ΙΒΑΝ
και σε περίπτωση που προκύπτει σφάλμα δεν προβαίνει
στην πληρωμή και ζητά από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου επικαιροποιημένα/
διορθωμένα στοιχεία των δικαιούχων.
4. Σε περίπτωση που και κατά τη διαδικασία δεύτερης
πληρωμής προκύψει σφάλμα στα στοιχεία πληρωμής
του δικαιούχου η Τράπεζα δεν προβαίνει στην πληρωμή
και θεωρεί το ποσό αδιάθετο υπόλοιπο.
5. Ως δικαιολογητικά για την απόδοση του ΧΕΠ ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Ονομαστική κατάσταση πληρωμής των δικαιούχων
βεβαιωμένη από τον καθ’ ύλην αρμόδιο υπάλληλο και
θεωρημένη από τον Προϊστάμενό του.
β) Ονομαστική κατάσταση εκτελεσθείσας πληρωμής
των δικαιούχων επικυρωμένη από τον ανάδοχο της πληρωμής.
6. Κατά την απόδοση λογαριασμού του ΧΕΠ το αδιάθετο υπόλοιπο θα κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ και δεν
επιτρέπεται να γίνει συμψηφισμός με το ποσό άλλου
ΧΕΠ που αφορά σε αυτό ή σε άλλο προϊόν. Επί του ποσού της αμοιβής της προμήθειας της Τράπεζας για το
οποίο θα εκδοθεί παραστατικό πώλησης με βάση τον
ν. 4308/2014- Ε.Λ.Π. οφείλονται οι νόμιμες κρατήσεις και
φόρος στο 8%. Τα διπλότυπα απόδοσης των κρατήσεων
αυτών θα επισυναφθούν στα δικαιολογητικά απόδοσης
λογαριασμού του ΧΕΠ.
Β. Για τις δαπάνες προμηθειών του απαραίτητου υγειονομικού υλικού και εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών
εκτέλεσης και εφαρμογής των έκτακτων μέτρων και των
προγραμμάτων που καθορίζονται στο σημείο Α του άρθρου 2 της παρούσας και των λειτουργικών δαπανών
των ΔΑΟΚ ακολουθείται η εξής διαδικασία:
1. Οι αρμόδιες κατά Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές οφείλουν να προγραμματίζουν
τις ανάγκες τους σε συνεργασία με τις οικείες οικονομικές Υπηρεσίες. Ακολουθούνται οι ισχύουσες από το
δημόσιο λογιστικό διατάξεις του Π. Δ. 80/2016 και του
ν. 4270/2014, όπως ισχύει, περί ανάληψης υποχρέωσης
και οι ισχύουσες περί Προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
2. Το αίτημα πληρωμής που υποβάλλουν οι αρμόδιες
κατά Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές
Αρχές στην Διεύθυνση Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής περιλαμβάνει:
2.1 το έγγραφο με το αθροιστικό ύψος της αιτούμενης
πίστωσης ανά αιτιολογία δαπάνης (κωδικό δαπάνης).
2.2 τις ηλεκτρονικές καταστάσεις δαπανών λειτουργικών εξόδων σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ του Παραρτήματος της παρούσας.
Αιτήματα πληρωμής που είναι ελλιπή, δηλαδή δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες της ανωτέρω παραγράφου δεν γίνονται δεκτά και απορρίπτονται.
3. Η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων καταρτίζει τελικές
καταστάσεις δαπανών λειτουργικών εξόδων ανά Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα.
4. Οι δαπάνες της εν λόγω κατηγορίας καταβάλλονται
σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του έτους
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με
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την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων στο όνομα των Αιρετών Περιφερειών της Χώρας, σε βάρος των πιστώσεων
του Ε.Φ. 1029-201-0000000, ΑΛΕ 2310402899 «Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄βαθμού για λοιπούς σκοπούς».
Γ. Για την καταβολή της επιχορήγησης των δικαιούχων
του άρθρου 6, παρ. 5β, 5γ που αφορούν στη συλλογή
νεκρών/θανατωμένων ζώων (κόκκινων αλεπούδων) στο
πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος Παθητικής
και Ενεργητικής Επιτήρησης της Λύσσας ακολουθείται
η εξής διαδικασία:
1. Αναφορικά με τα δείγματα Παθητικής Επιτήρησης
οι κυνηγοί, θηροφύλακες και μέλη περιβαλλοντικών
οργανώσεων υποβάλλουν αίτηση στις αρμόδιες κατά
Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές
σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙΙα ενώ μαζί με το δείγμα που
προσκομίζουν, υποβάλουν συμπληρωμένο το «Έντυπο
Αποστολής δειγμάτων από κυνηγούς για το Πρόγραμμα
Παθητικής Επιτήρησης της Λύσσας».
Μαζί με τα ανωτέρω, ο κάθε κυνηγός, θηροφύλακας
και μέλος περιβαλλοντικής οργάνωσης οφείλει να προσκομίζει στις κτηνιατρικές αρχές:
1. Έγγραφο που να αποδεικνύει την ιδιότητά του (κυνηγοί - η άδεια θήρας δεν χρειάζεται να είναι σε ισχύ την
περίοδο της αίτησης αλλά να ήταν σε ισχύ το αργότερο
έως και τρία χρόνια πριν -, θηροφύλακες και μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων),
2. ΑΦΜ,
3. τραπεζικό λογαριασμό IBAN.
Αναφορικά με τα δείγματα Ενεργητικής Επιτήρησης,
οι κυνηγοί, και οι θηροφύλακες υποβάλλουν αίτηση
στις αρμόδιες κατά Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙΙβ
ενώ μαζί με το δείγμα που προσκομίζουν, υποβάλουν
συμπληρωμένο το «Έντυπο Αποστολής δειγμάτων από
κυνηγούς για το Πρόγραμμα Ενεργητικής Επιτήρησης
της Λύσσας». Μαζί με τα ανωτέρω, ο κάθε κυνηγός ή ο
θηροφύλακας οφείλει να προσκομίζει στις κτηνιατρικές
αρχές:
1. Άδεια κυνηγιού σε ισχύ εφόσον ο θηροφύλακας/
κυνηγός θανάτωσε το ζώο αυτόνομα και όχι κατά την
συμμετοχή του στα πλαίσια συνεργείου δίωξης (μόνο
κατά την κυνηγετική περίοδο) και έγγραφο που να αποδεικνύει την ιδιότητά του (για τους θηροφύλακες)
2. ΑΦΜ
3. τραπεζικό λογαριασμό IBAN.
2. Οι αρμόδιες κατά Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές διενεργούν όλους τους απαραίτητους ελέγχους για την πιστοποίηση των δικαιούχων
κυνηγών, Θηροφυλάκων και μελών περιβαλλοντικών
οργανώσεων.
3. Το αίτημα πληρωμής που υποβάλλουν οι αρμόδιες
κατά Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές
Αρχές στην Διεύθυνση Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής περιλαμβάνει:
3.1. το έγγραφο με το αθροιστικό ύψος της αιτούμενης
πίστωσης ανά κατηγορία επιτήρησης
3.2. εγκεκριμένες και θεωρημένες καταστάσεις πληρωμής των δικαιούχων κυνηγών, Θηροφυλάκων και
μελών περιβαλλοντικών οργανώσεων σύμφωνα με το
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Υπόδειγμα Ι του Παραρτήματος της παρούσας σε ηλεκτρονική μορφή.
4. Οι πληρωμές γίνονται με πίστωση του προσωπικού
λογαριασμού των δικαιούχων και ακολουθείται η διαδικασία της παρ. Α του παρόντος άρθρου.
Δ. Για την καταβολή της επιχορήγησης των δικαιούχων
του άρθρου 6, παρ. 4α) αναφορικά με τον εντοπισμό, τη
συλλογή και την παράδοση νεκρών ή ημιθανών άγριων
πτηνών στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος
επιζωοτιολογικής διερεύνησης της γρίπης των πτηνών
ακολουθείται η εξής διαδικασία:
1. Κυνηγοί, θηροφύλακες και μέλη περιβαλλοντικών
οργανώσεων προσκομίζουν στις αρμόδιες κατά Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές τα παρακάτω:
α) έντυπο αποστολής δείγματος κατάλληλα συμπληρωμένο (Υπόδειγμα IVα)
β) αίτημα πληρωμής στο οποίο θα αναφέρεται μεταξύ
άλλων το ΑΦΜ και ο τραπεζικός λογαριασμός IBAN του
αιτούντος (Υπόδειγμα IVβ)
γ) έγγραφο που να αποδεικνύει την ιδιότητα του αιτούντος (κυνηγός ή φύλακας θήρας ή μέλος περιβαλλοντικής οργάνωσης).
2. Οι αρμόδιες κατά Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές διενεργούν όλους τους απαραίτητους ελέγχους για την πιστοποίηση των δικαιούχων
κυνηγών, Θηροφυλάκων και μελών περιβαλλοντικών
οργανώσεων.
3. Το αίτημα πληρωμής που υποβάλλουν οι αρμόδιες
κατά Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές
Αρχές στην Διεύθυνση Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής περιλαμβάνει:
3.1. το έγγραφο με το αθροιστικό ύψος της αιτούμενης
πίστωσης ανά κατηγορία επιτήρησης
3.2. εγκεκριμένες και θεωρημένες καταστάσεις πληρωμής των δικαιούχων κυνηγών, Θηροφυλάκων και
μελών περιβαλλοντικών οργανώσεων σύμφωνα με το
Υπόδειγμα Ι του Παραρτήματος της παρούσας σε ηλεκτρονική μορφή.
4. Οι πληρωμές γίνονται με πίστωση του προσωπικού
λογαριασμού των δικαιούχων και ακολουθείται η διαδικασία της παρ. Α του παρόντος άρθρου.
Ε. Για την καταβολή της επιχορήγησης των δικαιούχων
του άρθρου 7, παρ. 6, αναφορικά με τον εντοπισμό, τη
συλλογή δειγμάτων και διαχείριση των πτωμάτων νεκρών αγριόχοιρων για την επιτήρηση της Αφρικανικής
Πανώλης, ακολουθείται η εξής διαδικασία:
1. Κυνηγοί και θηροφύλακες προσκομίζουν στις αρμόδιες κατά Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές τα
παρακάτω:
α) Αίτημα πληρωμής για ανεύρεση νεκρού αγριόχοιρου, συλλογή δείγματος και υγειονομική διαχείριση του
πτώματος κατάλληλα συμπληρωμένο (ΥπόδειγμαV)στο
οποίο θα αναφέρεται μεταξύ άλλων το ΑΦΜ και ο τραπεζικός λογαριασμός IB AN του αιτούντος β) έγγραφο που
να αποδεικνύει την ιδιότητα του αιτούντος (κυνηγός ή
φύλακας θήρας).
2. Οι αρμόδιες κατά Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές διενεργούν όλους τους απαραίτητους ελέγχους για την πιστοποίηση των δικαιούχων
κυνηγών, θηροφυλάκων.
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3. Το αίτημα πληρωμής που υποβάλλουν οι αρμόδιες
κατά Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές
Αρχές στην Διεύθυνση Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής περιλαμβάνει:
3.1. το έγγραφο με το αθροιστικό ύψος της αιτούμενης
πίστωσης ανά κατηγορία επιτήρησης.
3.2. εγκεκριμένες και θεωρημένες καταστάσεις πληρωμής των δικαιούχων κυνηγών, Θηροφυλάκων σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι του Παραρτήματος της παρούσας
σε ηλεκτρονική μορφή.
4. Οι πληρωμές γίνονται με πίστωση του προσωπικού
λογαριασμού των δικαιούχων και ακολουθείται η διαδικασία της παρ. Α του παρόντος άρθρου.
ΣΤ. Για την καταβολή στους δικαιούχους της επιχορήγησης που προκύπτει από τη συμμετοχή βοοειδών/
προβάτων/αιγοειδών – μαρτύρων στο πρόγραμμα αιμοληψίας για την ορολογική επιτήρηση του καταρροϊκού
πυρετού, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2α της
παρούσας, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
1. Η αρμόδια κατά Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρική
Αρχή, καταρτίζει κατάσταση πληρωμής των δικαιούχων
με τα αναλογούντα ποσά, ανά εξάμηνο, βάσει των αναλυτικών στοιχείων των ζώων που δειγματίστηκαν και
υποβλήθηκαν σε εργαστηριακό έλεγχο (Υπόδειγμα ΙΙα).
2. Το αίτημα πληρωμής που υποβάλλουν οι αρμόδιες
κατά Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές
Αρχές στην Διεύθυνση Υγείας των Ζώων της Γενικής
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ακολουθεί τη διαδικασία της
παρ. Α του παρόντος άρθρου.
3. Οι πληρωμές γίνονται με πίστωση του προσωπικού
λογαριασμού των δικαιούχων και ακολουθείται η διαδικασία της παρ. Α του παρόντος άρθρου.
Ζ. Για την πληρωμή των δαπανών αγοράς διαγνωστικών αντιδραστηρίων, βιολογικών προϊόντων και λοιπού
υγειονομικού εξοπλισμού και υλικών ή εργασιών, ακολουθείται η διαδικασία περί προμηθειών του Δημοσίου,
μέσω της Διεύθυνσης Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού
και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ.
Η. Οι δαπάνες του προσωπικού, που προσλαμβάνεται
από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών και
τις κατά Περιφερειακή Ενότητα κτηνιατρικές αρχές, για
την κάλυψη των εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο πλαίσιο εκτέλεσης και εφαρμογής
των έκτακτων μέτρων και των προγραμμάτων, που καθορίζονται στο σημείο Α του άρθρου 2 της παρούσας,
κατανέμονται ανά ΔΑΟΚ με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Οι προβλεπόμενες πιστώσεις καταβάλλονται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων στο
όνομα των Αιρετών Περιφερειών της Χώρας, σε βάρος
των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπ.Α.Α.& Τ.,
Ε.Φ. 1029-201-0000000, ΑΛΕ 2310402899 «Επιχορήγηση
σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού για λοιπούς σκοπούς».
Οι δαπάνες του προσωπικού, που προσλαμβάνεται
από το Υπουργείο για την κάλυψη των εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο πλαίσιο
εκτέλεσης και εφαρμογής των έκτακτων μέτρων και
των προγραμμάτων, που καθορίζονται στο σημείο Α
του άρθρου 2 της παρούσας, καταβάλλονται σε βάρος
των πιστώσεων των ΑΛΕ της μείζονας κατηγορίας 21
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«παροχές σε εργαζομένους» του προϋπολογισμού του
Υπ.Α.Α. και Τ., Ε.Φ. 1029-201-0000000, με μισθοδοτικές
καταστάσεις μέσω ΕΑΠ.
Θ. Οι δαπάνες αμοιβής φυσικών ή νομικών προσώπων,
με τα οποία διενεργούνται συμβάσεις έργου παροχής
υπηρεσιών, για την εκτέλεση και την εφαρμογή κτηνιατρικών προγραμμάτων του τομέα της υγείας των ζώων,
καταβάλλονται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές για
τις Δημόσιες Συμβάσεις διατάξεις.
Ι. Οι δαπάνες καυσίμων των μετακινήσεων του κτηνιατρικού προσωπικού που προσλαμβάνεται στις ΔΑΟΚ στα
πλαίσια του προγράμματος επιτήρησης των τεσσάρων
(4) εξωτικών νοσημάτων κατανέμονται ανά ΔΑΟΚ με
απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Οι προβλεπόμενες πιστώσεις καταβάλλονται με την έκδοση
χρηματικών ενταλμάτων στο όνομα των Αιρετών Περιφερειών της Χώρας, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπ.Α.Α. και Τ., Ε.Φ. 1029-201-0000000,
ΑΛΕ 2310402899 «Επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού για
λοιπούς σκοπούς».
Κ. Δαπάνες για τους εμβολιασμούς κατά του ιού της
λύσσας των συνεργατών του Προγράμματος, καθώς και
για τη μεταφορά δειγμάτων αίματος για ορολογικό έλεγχο, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων,
μεταφέρονται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος
στον ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ), του Υπουργείου Υγείας σε
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπ.Α.Α.
και Τ., Ε.Φ. 1029-201-0000000, ΑΛΕ 2310802041 «Επιχορήγηση στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) για λειτουργικές δαπάνες γενικά».
Λ. Σε ότι αφορά κρατήσεις που σχετίζονται με τις πληρωμές της παρούσας απόφασης ισχύουν τα παρακάτω:
1. Σε όλες τις δαπάνες διενεργούνται οι νόμιμες υπέρ
τρίτων κρατήσεις.
2. Στις δαπάνες επιχορήγησης των δικαιούχων στα
πλαίσια των προγραμμάτων της ενεργητικής και παθητικής επιτήρησης της λύσσας, της επιζωοτιολογικής
διερεύνησης της γρίπης των πτηνών, της επιτήρησης
της Αφρικανικής Πανώλης, της ορολογικής επιτήρησης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου δεν επι-
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βάλλεται καμία κράτηση και το ποσό αποδίδεται στο
ακέραιο.
Άρθρο 13
Ειδικές διαδικασίες για τα νοσήματα
εκτάκτου ανάγκης
Οι ΔΑΟΚ με την επιβεβαίωση της πρώτης εστίας νοσήματος εκτάκτου ανάγκης του άρθρου 2, παράγραφοι
Α1 και Α6, ενημερώνουν εγγράφως τη Διεύθυνση Υγείας
Ζώων του ΥΠΑΑΤ για τις εκτιμώμενες δαπάνες της επιζωοτίας.
Άρθρο 14
Ειδικές Διατάξεις
Για λόγους διαφάνειας δημοσιεύονται σε ενιαίο δικτυακό τόπο για τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και στην
ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ www.minagric.gr οι πληροφορίες
που απαιτούνται από το άρθρο 9 του Καν. 702/2014.
1. Κάθε έτος καταρτίζονται Εκθέσεις για την πορεία
του υφιστάμενου καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων, οι
οποίες διαβιβάζονται αρμοδίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την κατάλληλη μορφή, σύμφωνα με το Άρθρο 12
του Καν. (ΕΕ) 702/2014, όπως ισχύει.
2. Όλα τα σχετικά με την ενίσχυση έγγραφα διατηρούνται για χρονικό διάστημα δέκα ετών από τη χορήγηση της ενίσχυσης, σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Καν,
702/2014.
3. Σε περίπτωση, που οι δικαιούχοι δεν τηρήσουν
κάποιον από τους όρους ή δηλώσουν ψευδή στοιχεία,
υποχρεούνται να επιστρέψουν εντόκως τα καταβληθέντα ποσά, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
4. Πριν από την καταβολή της ενίσχυσης, οι αρμόδιες
κατά περίπτωση αρχές ελέγχουν ότι οι αιτήσεις ενίσχυσης αφορούν επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες καλύπτονται
πλήρως από τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του Καν.
702/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Άρθρο 15
Παράρτημα 1
Παρατίθεται ακολούθως το Παράρτημα 1, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
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ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ



ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ
ȵɁɃɈȸɈȰ





ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ
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ȕȡȑșȘțĮȞ ȞİțȡȑȢ țĮȚ įİȞ
ȑȤȠȣȞ
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ȅ ĮȚĲȫȞ
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ǿįȚȩĲȘĲĮ
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ȂȑıȠ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ
ǺȠȒșȘıĮȞ ȐȜȜĮ ȐĲȠȝĮ ıĲȘȞ ʌİȡȚıȣȜȜȠȖȒ ĲȠȣ įİȓȖȝĮĲȠȢ;(İȐȞ
ȞĮȚ ĮȞĮȖȡȐȥĲİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ĮĲȩȝȦȞ)

șĮ ȝȘįİȞȓȗȠȞĲĮȚ țĮȚ șĮ İʌĮȞĮȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȤȒ ȝİ ĲȘȞ
ȑȞĮȡȟȘ țȐșİ ȞȑȠȣ ȑĲȠȢ)

ǼȓįȠȢ ȐȖȡȚȠȣ ʌĲȘȞȠȪ (ȀȠȚȞȒ țĮȚ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒ ȠȞȠȝĮıȓĮ)
ȀĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ ȕȡȑșȘțİ ĲȠ ȐȖȡȚȠ ʌĲȘȞȩ
ȀĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ ʌĮȡĮįȩșȘțİ ĲȠ ȐȖȡȚȠ ʌĲȘȞȩ
ȉȠʌȠșİıȓĮ İȞĲȠʌȚıȝȠȪ/ıȣȜȜȠȖȒȢ
īİȦȖȡĮĳȚțȑȢ ıȣȞĲİĲĮȖȝȑȞİȢ ıȘȝİȓȠȣ İȞĲȠʌȚıȝȠȪ/ıȣȜȜȠȖȒȢ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ İȞĲȠʌȚıȝȠȪ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ıȣȜȜȠȖȒȢ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ʌĮȡȐįȠıȘȢ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ țȣȞȘȖȠȪ/ĳȪȜĮțĮ șȒȡĮȢ/ȝȑȜȠȣȢ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ȠȡȖȐȞȦıȘȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑįȦıİ ĲȠ ȐȖȡȚȠ ʌĲȘȞȩ
ȊʌȠȖȡĮĳȒ țȣȞȘȖȠȪ/ĳȪȜĮțĮ șȒȡĮȢ/ȝȑȜȠȣȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ
ȠȡȖȐȞȦıȘȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑįȦıİ ĲȠ ȐȖȡȚȠ ʌĲȘȞȩ
ǻȚİȪșȣȞıȘ țĮȚ ĲȘȜȑĳȦȞĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ĲȠȣ ĮĲȩȝȠȣ ʌȠȣ
ʌĮȡȑįȦıİ ĲȠ ȐȖȡȚȠ ʌĲȘȞȩ
ǹ/ǹ ʌĲȘȞȠȪ
(ǼȓȞĮȚ ȝȠȞĮįȚțȩȢ ȖȚĮ țȐșİ ʌĲȘȞȩ ȝȑıĮ ıĲȠ ȓįȚȠ ȑĲȠȢ. ȅȚ ǹ/ǹ ʌĲȘȞȫȞ

ɇɈɃȻɍȵȻȰȳȻȰɈɃȰȳɆȻɃɅɈȸɁɃ
ǾȝȚșĮȞȑȢ 
ǾȝȚșĮȞȑȢ 

ȈȊȂȆȁǾȇȍȃǼȉǹǿ ǹȆȅ ȉǾȃ ȉȅȆǿȀǾ ȀȉǾȃǿǹȉȇǿȀǾ ǹȇȋǾ

ȃİțȡȩ 
ȃİțȡȩ 

ǲȞĲȣʌȠ İȞĲȠʌȚıȝȠȪ, ıȣȜȜȠȖȒȢ țĮȚ ʌĮȡȐįȠıȘȢ ȞİțȡȫȞ Ȓ ȘȝȚșĮȞȫȞ ȐȖȡȚȦȞ ʌĲȘȞȫȞ Įʌȩ țȣȞȘȖȠȪȢ, ĳȪȜĮțİȢ șȒȡĮȢ țĮȚ ȝȑȜȘ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ
ȠȡȖĮȞȫıİȦȞ ȖȚĮ ĲȠ ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ ǼʌȚȗȦȠĲȚȠȜȠȖȚțȒȢ ǻȚİȡİȪȞȘıȘȢ ĲȘȢ īȡȓʌȘȢ ĲȦȞ ȆĲȘȞȫȞ

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ IV Į
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ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ
ȵɁɃɈȸɈȰ



ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ



ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ



ǹĭȂ





Ȼɷɿʊʏɻʏɲ





ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ/İȢ
ʌȡȠıțȩȝȚıȘȢ
ȐȖȡȚȦȞ ʌĲȘȞȫȞ țĮȚ
įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ
ıĲȠ ȉȝȒȝĮ
ȀĲȘȞȚĮĲȡȚțȒȢ



ǲȞĲȣʌȠ
İȞĲȠʌȚıȝȠȪ,
ıȣȜȜȠȖȒȢ
țĮȚ
ʌĮȡȐįȠıȘȢ
ȐȖȡȚȠȣ
ʌĲȘȞȠȪ
(ȃǹǿ/ȅȋǿ)



ǶȥȠȢ
ǹʌȠȗȘȝȓȦıȘȢ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ






ȅ ĮȚĲȫȞ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ

ǿǺǹȃ

ǹȡȚșȝȩȢ ȐȖȡȚȦȞ
ʌĲȘȞȫȞ ʌȠȣ
ʌĮȡĮįȩșȘțĮȞ țĮȚ
İȓȞĮȚ İĳȚțĲȒ Ș
ȜȒȥȘ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ
įİȚȖȝȐĲȦȞ

ǹǿȉǾȂǹ ǼȆǿȋȅȇǾīǾȈǾȈ (ȆȁǾȇȍȂǾȈ) īǿǹ ȆǹȇǹǻȅȈǾ ȃǼȀȇȍȃ ǳ ǾȂǿĬǹȃȍȃ ǹīȇǿȍȃ ȆȉǾȃȍȃ Ȉȉȅ ȆȁǹǿȈǿȅ ȉȅȊ ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈ
ǼȆǿǽȍȅȉǿȅȁȅīǿȀǾȈ ǻǿǼȇǼȊȃǾȈǾȈ ȉǾȈ īȇǿȆǾȈ ȉȍȃ ȆȉǾȃȍȃ

ȆȇȅȈ ȆǼ………………………., ȉȝȒȝĮ ȀĲȘȞȚĮĲȡȚțȒȢ

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ IV ȕ

27638
Τεύχος B’ 2487/24.06.2019

ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ



ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ
ȵɁɃɈȸɈȰ





ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ



ǹĭȂ



ǿǺǹȃ



ȅ ĮȚĲȫȞ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ



ǿįȚȩĲȘĲĮ

ǹȡȚșȝȩȢ ȃİțȡȫȞ
ǹȖȡȚȩȤȠȚȡȦȞ



ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ/İȢ
İȚįȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ
ȉȝȒȝĮĲȠȢ
ȀĲȘȞȚĮĲȡȚțȒȢ țĮȚ
ȈȣȜȜȠȖȒȢ
ǻİȓȖȝĮĲȠȢ



ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȊȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
ĲȠȣ
ȆĲȫȝĮĲȠȢ



ǶȥȠȢ
ǼʌȚȤȠȡȒȖȘıȘȢ

ǹǿȉǾȂǹ ǼȆǿȋȅȇǾīǾȈǾȈ (ȆȁǾȇȍȂǾȈ) īǿǹ ǼȃȉȅȆǿȈȂȅ ȃǼȀȇȍȃ ǹīȇǿȅȋȅǿȇȍȃ, ȈȊȁȁȅīǾ ǻǼǿīȂǹȉȍȃ, ǼȃǾȂǼȇȍȈǾ ȉȅȊ
ȉȂǾȂǹȉȅȈ ȀȉǾȃǿǹȉȇǿȀǾȈ Ȁǹǿ ȊīǼǿȅȃȅȂǿȀǾ ǻǿǹȋǼǿȇǿȈǾ ȉȅȊ ȆȉȍȂǹȉȅȈ ȉȅȊ ǽȍȅȊ

ȆȇȅȈ ȆǼ………………………., ȉȝȒȝĮ ȀĲȘȞȚĮĲȡȚțȒȢ

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ V
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Άρθρο 17
Διάρκεια ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από 01 Ιανουαρίου 2019 και έως 31 Δεκεμβρίου 2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2019
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02024872406190028*

