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Α.   ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ 

 

  

Κ.Π.Σ. Γ’ Κ.Π.Σ. 2000-2006 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αγροτική Ανάπτυξη-Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5. Παρεµβάσεις στο Γεωργικό Προϊόν 

ΜΕΤΡΟ 5.1 Ολοκληρωµένο πρόγραµµα υπηρεσιών στήριξης των 
κτηνοτρόφων  της Ελληνικής υπαίθρου για την παραγωγή 
και χρησιµοποίηση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή 
ζωικού αναπαραγωγικού κεφαλαίου 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Επικράτεια 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΕΤΡΟ 

Ενώσεις και Οργανώσεις παραγωγών -Κτηνοτρόφοι 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2001-2006 

ΠΕ∆ΙΟ/Α ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1305 Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονοµία  και  τον  
πληθυσµό                   

 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      

Ποσοστό στον 
Άξονα 

Προτεραιότητας 

Ποσοστό στο 
Πρόγραµµα   Ποσό         

(σε  ΕΥΡΩ) 

Ποσοστό 
στη ∆.∆. 

του Μέτρου
% Σ.Κ. % ∆.∆. % Σ.Κ. % ∆.∆. 

 Συνολικό Κόστος  (Σ.Κ.) 19.765.843   51,20%   0,56%   

 ∆ηµόσια ∆απάνη  (∆.∆.) 18.073.655   46,82% 48,97% 0,51% 0,85% 

 Κοινοτική Συµµετοχή  (ΕΓΤΠΕ-Π) 12.529.449 69,32% 32,46% 33,95% 0,35% 0,59% 

 Εθνική ∆ηµόσια ∆απάνη  5.544.206 30,68% 14,36% 15,02% 0,16% 0,26% 

 Ιδιωτική Συµµετοχή 1.692.188   4,38%   0,05%   

 ∆ανεισµός             

 
 



Β.  ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ∆ΕΙΚΤΕΣ 

 

Β.1     ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Η 
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΡΟ. 

 

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για τον εκσυγχρονισµό της παραγωγικής βάσης της 

κτηνοτροφίας, την αύξηση της παραγωγικότητας και την βιωσιµότητα των 

κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων είναι η ύπαρξη του κατάλληλου ζωικού 

αναπαραγωγικού κεφαλαίου. Εξ ίσου σηµαντική είναι και η ποιότητα των 

παραγοµένων κτηνοτροφικών προϊόντων καθώς και η παραγωγή κτηνοτροφικών 

βιολογικών προϊόντων και προϊόντων ονοµασίας προέλευσης, που σε σηµαντικό 

βαθµό εξαρτώνται από την χρησιµοποίηση του κατάλληλου ζωικού αναπαραγωγικού 

κεφαλαίου.  

Το παραγόµενο στη χώρα µας σήµερα ζωικό αναπαραγωγικό κεφάλαιο καλύπτει σε 

µικρό ποσοστό τις ανάγκες των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. 

Επίσης στο πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ., για την έγκριση των σχεδίων βελτίωσης στην 

κτηνοτροφία, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρησιµοποίηση ζωικού κεφαλαίου 

γνωστής γενεαλογίας και παραγωγικότητας. Είναι συνεπώς αναγκαίο να επεκταθεί και 

ολοκληρωθεί το πρόγραµµα παροχής υπηρεσιών για τη στήριξη των κτηνοτρόφων, 

ώστε να αυξηθεί ο αριθµός των κατάλληλων για την κάθε περιοχή της χώρας 

αναπαραγωγών ζώων. 

Σηµειώνεται ότι στη χώρα µας οι κτηνοτρόφοι δεν είναι οργανωµένοι σε εξειδικευµένους 

φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών αγροτικών ζώων. Γι’ αυτό και η 

αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος θα εξαρτηθεί σηµαντικά από τον βαθµό 

προόδου της οργάνωσης των κτηνοτρόφων σε φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών 

αγροτικών ζώων, µε αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή και προώθηση των 

αναπαραγωγών ζώων στις εκµεταλλεύσεις. 

 

Ανάλογες ∆ράσεις υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Π.Ε.Π. 1994-99 και στο πλαίσιο του 

Ε.Π. για την Ανάπτυξη του τοµέα της Γεωργίας 1994-99, Μέτρο 4.1: “Εφαρµοστικά 

προγράµµατα γενετικής βελτίωσης αγροτικών ζώων, αναβάθµισης και διάσωσης – 

διατήρησης αυτόχθονος γενετικού υλικού” και Μέτρο 4.3: “Προµήθεια σπέρµατος και 

αρρένων ζώων αναπαραγωγής”. Η πορεία του φυσικού αντικειµένου στα 



προγράµµατα γενετικής βελτίωσης, αναβάθµισης και διάσωσης-διατήρησης του 

αυτόχθονος γενετικού υλικού ήταν ικανοποιητική, αλλά παρατηρήθηκαν σηµαντικές 

αδυναµίες από πλευράς οργάνωσης φορέων (Συνεταιριστικών και µη) κτηνοτρόφων. 

Στα προγράµµατα αυτά συνολικά συµµετείχαν 44 Οργανώσεις παραγωγών, 

εντάχθηκαν 1.400 κτηνοτροφικές µονάδες και καλύφθηκε µε έλεγχο αποδόσεων 

αριθµός 62.200 αιγοπροβάτων, 26.100 βοοειδών και περίπου 500 χοιροµητέρων, ενώ 

αντίστοιχος ήταν ο αριθµός ζώων που καλύφθηκαν µε την τήρηση στοιχείων 

γενεαλογίας. Οι θέσεις εργασίας που δηµιουργήθηκαν έφθασαν τον αριθµό 188. Ως προς 

το Οικονοµικό αντικείµενο, η συνολική απορρόφηση ήταν ∆.∆. 5.622 χιλ. ΕΥΡΩ και το 

ποσοστό απορρόφησης 77,4%. Παράλληλα πραγµατοποιήθηκε συνολική προµήθεια 

224.000 δόσεων κατεψυγµένου σπέρµατος ταύρων H-F (στόχος 200.000 δόσεις) και 45 

ταυριδίων αναπαραγωγής (στόχος 60). Η συνολική απορρόφηση ήταν ∆∆ 1.655 χιλ. 

ΕΥΡΩ και το ποσοστό απορρόφησης 103,2%. 

 

 

Β.2   ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 
ΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ/ΧΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ / 
ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ. 

 

Περιεχόµενο του Μέτρου  

Το Μέτρο 5.1 προβλέπει την ενίσχυση των Ενώσεων και Οργανώσεων των 

παραγωγών για την παροχή υπηρεσιών στήριξης στους εκτροφείς αγροτικών ζώων 

καθαρόαιµων φυλών και υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής καθώς και πληθυσµών µε 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για την παραγωγή και χρησιµοποίηση του κατάλληλου για κάθε 

περιοχή ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, καθώς και την ενίσχυση µεµονωµένων 

παραγωγών ή επιχειρήσεων µε µορφή Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λ.π. που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο της χοιροτροφίας. 

Οι ενέργειες στήριξης αφορούν :  

• Βασικές υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, όπως ενηµέρωση κτηνοτρόφων, 

επιµόρφωση εξειδικευµένου προσωπικού, παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών, 

τεχνική επιστηµονική υποστήριξη, µεταφορά τεχνογνωσίας, εκπόνηση 

οικονοµοτεχνικών µελετών και µελετών σκοπιµότητας κ.λ.π. 

• Τη συλλογή στοιχείων γενεαλογίας (ηµεροµηνία γέννησης, γονείς των ζώων 

κ.λ.π.), που είναι αναγκαία για την κατάρτιση και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων 

και µητρώων, για όλες τις φυλές αγροτικών ζώων (βοοειδή, βούβαλοι, αίγες, 



πρόβατα, χοίροι, ίπποι) που εκτρέφονται στη χώρα µας και την καταχώρηση 

τους στα γενεαλογικά βιβλία και µητρώα. 

• Τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων των αποδόσεων των ζώων για τον 

προσδιορισµό των ποιοτικών και ποσοτικών αποδόσεων τους, τον ατοµικό και 

απογονικό τους έλεγχο, την εκτίµηση των εξωτερικών τους χαρακτηριστικών, 

ώστε να καταστεί δυνατή η επιλογή και αξιοποίηση του κατάλληλου γενετικού 

υλικού.  

• Την οργάνωση της προµήθειας, συγκέντρωσης και προώθησης του κατάλληλου 

αναπαραγωγικού υλικού. 

• Την προµήθεια και διαχείριση σπέρµατος βοοειδών ως και την προµήθεια 

αρρένων ζώων αναπαραγωγής. 

• Την διατήρηση των αρρένων ζώων αναπαραγωγής υψηλής γενετικής αξίας 

εγγεγραµµένων σε γενεαλογικά βιβλία. 

• Την ενθάρρυνση της ίδρυσης, µεταξύ των φορέων που θα συµµετάσχουν στο 

πρόγραµµα, βιώσιµων φορέων αναπαραγωγής καθαρής φυλής και διάθεσης 

στους κτηνοτρόφους της χώρας ζώων αναπαραγωγής, καθώς επίσης τη 

διοργάνωση γεωργοκτηνοτροφικών εκθέσεων για την προβολή των φυλών των 

ζώων. 

 

Τα είδη και οι φυλές που ενδιαφέρουν το πρόγραµµα, είναι: 

• Βοοειδή:. Ασπρόµαυρη, Βραχυκερατική, Κατερίνης, Συκιάς και ο εγχώριος 

βούβαλος. 

• Πρόβατα: Καραγκούνικη, Μυτιλήνης, Σφακίων, Καρύστου, Φριζάρτα, Βλάχικη, 

Σερρών, Χίου, Κεφαλληνίας, Καλαρρύτικη, Πηλιορείτικη, Γλώσσας Σκοπέλου, 

Θράκης, Κατσικά Ιωαννίνων, Σαρακατσάνικη, Αγρινίου, Άργους, Κύµης, Ζακύνθου, 

Φλωρίνης και άλλες φυλές και πληθυσµοί µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ορεινές και 

κυρίως νησιωτικές περιοχές. 

• Αίγες: Εγχώρια (Βλάχικη), Σκοπέλου, άλλες φυλές και πληθυσµοί µε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον. 

• Χοίροι: Landrace, Large White, Duroc, Εγχώριος αβελτίωτος χοίρος. 

• ΄Ιπποι: Καθαρόαιµος αγγλικός ίππος Σκύρου, Πηνείας, Μεσσαρά Κρήτης, 

Θεσσαλίας και Πίνδου. 

 

Το ύψος ενίσχυσης µπορεί να φτάσει µέχρι και 100%, ανάλογα µε το είδος της 

∆ράσης και το φορέα υλοποίησης, και κατά µέσο όρο 95%. 



Ειδικότερα1: 

• Έως 100% για την παροχή βασικών υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και µέχρι 

100.000 ΕΥΡΩ ανά φορέα υλοποίησης και τριετία. 

• Έως 100% επιδότηση για την ίδρυση και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων. 

• Έως 70% για ελέγχους µε σκοπό να καθοριστούν οι αποδόσεις των ζώων, 

καθώς και ο ατοµικός και απογονικός έλεγχός τους. 

• Έως 40% στα επιλέξιµα κόστη για επενδύσεις σε κέντρα αναπαραγωγής - 

συγκέντρωσης - διακίνησης ζώων. 

• Έως 30% για το κόστος διατήρησης ατόµων αρρένων ζώων αναπαραγωγής 

υψηλής γενετικής αξίας και εγγεγραµµένων σε γενεαλογικά βιβλία. 

• Έως 40% για την προµήθεια σπέρµατος, αρρένων ζώων αναπαραγωγής και για 

σχεδιασµένες συζεύξεις. 

                                                 
1 Εφαρµόζονται γενικά οι διατάξεις του άρθρου 14 των Κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές 
ενισχύσεις στη γεωργία (σηµείο 1). Ειδικότερα για την κτηνοτροφία εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 15 των ίδιων Κατευθυντήριων γραµµών (σηµεία 2 έως 6) (C28/1-2-2000). 



Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών στήριξης στις µονάδες των παραγωγών, 

καθώς και για τη στήριξη των χοιροτροφικών µονάδων αναπαραγωγής καθαρόαιµων 

φυλών και υβριδικών χοίρων, θα απαιτηθεί προσωπικό, επενδύσεις παγίου 

κεφαλαίου, προµήθεια Η/Υ και λοιπών οργάνων, υλικών και µέσων αναγκαίων για την 

υλοποίηση των ενεργειών. 

 

Στόχοι του Μέτρου  

Σκοπός του Μέτρου 5.1 είναι η αναβάθµιση της παρεχόµενης τεχνικής υποστήριξης 

των εκτροφέων ζώων αναπαραγωγής σε όλες τις αγροτικές περιοχές για την 

παραγωγή και χρησιµοποίηση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού 

αναπαραγωγικού κεφαλαίου, ώστε να επιτευχθεί η µείωση του κόστους παραγωγής, 

η αύξηση της παραγωγικότητας της κτηνοτροφίας και η εξασφάλιση της 

βιωσιµότητας των κτηνοτροφικών µονάδων. 

Οι επιµέρους στόχοι του συγκεκριµένου Μέτρου είναι: 

• Η επιλογή του κατάλληλου για αντικατάσταση και προώθηση στις 

κτηνοτροφικές µονάδες ζωικού αναπαραγωγικού υλικού. 

• Η αύξηση του αριθµού των κατάλληλων για κάθε φυλή και περιοχή της χώρας 

αναπαραγωγών ζώων. 

• Η κατάρτιση και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων σε όλες τις φυλές των 

αγροτικών ζώων. 

• Η βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των αγροτικών ζώων και κατά 

συνέπεια της ποιότητας των κτηνοτροφικών προϊόντων, σύµφωνα µε τις 

σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις. 

Ειδικότερος στόχος είναι: 

           Η  δηµιουργία και στήριξη εξειδικευµένων και βιώσιµων φορέων 

αναπαραγωγής  καθαρής φυλής, που θα αναλάβουν στο µέλλον τις ∆ράσεις του 

Προγράµµατος. 

 

Συνάφεια και Συνεκτικότητα µε τον Άξονα Προτεραιότητας  

Οι ∆ράσεις που περιλαµβάνονται στον συγκεκριµένο Άξονα Προτεραιότητας, αποτελούν 

παρεµβάσεις στρατηγικού χαρακτήρα, κατ’ εξοχήν στους κρίσιµους κλάδους της φυτικής 

και ζωικής παραγωγής. Κοινό χαρακτηριστικό των ∆ράσεων, είναι ότι απαιτούν 

σηµαντική τεχνογνωσία και τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη µε τη συµµετοχή 

επιστηµονικών φορέων του εσωτερικού και εξωτερικού, καθώς και τη συµµετοχή του 

ιδιωτικού τοµέα (Ενώσεις, Οργανώσεις παραγωγών, µεµονωµένοι παραγωγοί κ.α.). Από 



κοινού οι ∆ράσεις του Άξονα Προτεραιότητας αναµένεται να συµβάλουν σε βασικές 

διαρθρωτικές βελτιώσεις της φυτικής και ζωικής παραγωγής, όπως η βελτίωση της 

ποιότητας των προϊόντων, η µείωση του κόστους παραγωγής, η ασφάλεια και η υγιεινή 

των προϊόντων και τελικά η αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Παράλληλα, συντείνουν 

στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην αναβάθµιση του γνωστικού και 

επαγγελµατικού επιπέδου των παραγωγών και των εµπλεκοµένων γεωτεχνικών, µε τη 

διατήρηση ή τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης ειδικών επαγγελµατικών 

προσόντων. 

 
 
 
Β.3. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ.  
 
Έχοντας υπόψη τους στόχους του Μέτρου, οι φορείς που θα επιλεγούν για να 

αναλάβουν την υλοποίηση των ∆ράσεων σε τοπικό - περιφερειακό επίπεδο, µε βάση 

το Πρόγραµµα ∆ράσης που θα έχουν εκπονήσει και σε συνεργασία µε τις αρµόδιες 

υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κατά σειρά 

ιεράρχησης θα αναλάβουν να καταρτίσουν τα ακόλουθα: 

 

• Πρόγραµµα υλοποίησης των επιµέρους ∆ράσεων για τα είδη και τις φυλές των 

ζώων για τις οποίες θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και για την περιοχή / ές, στις 

οποίες ασκούν αρµοδιότητα. Προτεραιότητα έχουν οι ∆ράσεις που αφορούν 

στις παρακάτω φυλές των αγροτικών ζώων : 

1.    πρόβατα: Καραγκούνικη, Φριζάρτα, Σφακίων, Λέσβου, Χιώτικο, Σερρών 

κ.λ.π. 

2. αίγες: Σκοπέλου, Εγχώρια αίγα. 

3. βοοειδή: Ασπρόµαυρη, Βουβάλι, Βραχυκερατική. 

4. χοιρινά: Landrace, Large White, Duroc. 



• Πρόγραµµα ενηµέρωσης - επιµόρφωσης κτηνοτρόφων που θα συµµετέχουν. 

• Πρόγραµµα εφοδιασµού σε γενετικό υλικό (σπέρµα και ζώντα ζώα). 

• Πρόγραµµα προώθησης ζώων αναπαραγωγής. 

• Μελέτη/ες υποστήριξης (βιωσιµότητα, οργάνωση κ.λ.π.) για την ίδρυση και 

λειτουργία φορέων αναπαραγωγής καθαρών φυλών. 

 

B.4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. 

 
Οι ∆ράσεις του Μέτρου (κατηγορίες πράξεων) και οι ενδεικτικές 

προβλεπόµενες πράξεις είναι οι ακόλουθες: 

1.   Παραγωγή ζωικού αναπαραγωγικού υλικού. Περιλαµβάνει την παροχή 

υπηρεσιών    στήριξης για: 

Α. Την τήρηση στοιχείων γενεαλογίας και µητρώων των ζώων στις 

εκµεταλλεύσεις,   προκειµένου να τηρηθούν γενεαλογικά βιβλία από τους 

επίσηµα αναγνωρισµένους φορείς αναπαραγωγικών ζώων και από τα Κ.Γ.Β. 

Ζώων. 

Β. Τον έλεγχο αποδόσεων των ζώων, τη λήψη και καταχώρηση των στοιχείων 

ποσοτικής και ποιοτικής  απόδοσής τους και τον ατοµικό και απογονικό 

έλεγχό τους. 

Γ. Την εκτίµηση γενετικών αξιών, που απαιτεί την επεξεργασία των στοιχείων 

του ελέγχου ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης των ζώων, µε τη χρήση 

κατάλληλων δεικτών και στατιστικών µοντέλων και την έκδοση και 

δηµοσιοποίηση των τελικών αποτελεσµάτων.   

2.    Αξιοποίηση ζωικού αναπαραγωγικού υλικού. Περιλαµβάνει την 

προµήθεια διακίνηση και χρησιµοποίηση σπέρµατος, τη δηµιουργία 

κέντρων συγκέντρωσης ζώων αναπαραγωγής  τη διατήρηση ζώων υψηλής 

γενετικής αξίας και την αγορά αρρένων ζώων αναπαραγωγής για την 

κάλυψη των αναγκών σε ζωικό αναπαραγωγικό υλικό. 

3. Τεχνική υποστήριξη Ενώσεων και Οργανώσεων Παραγωγών και 

µεµονωµένων κτηνοτρόφων, που περιλαµβάνει: 



Α. Την ενηµέρωση και επιµόρφωσή τους για την ίδρυση και τήρηση 

γενεαλογικών βιβλίων και µητρώων καθώς και την ενηµέρωση τους για την 

σκοπιµότητα ίδρυσης φορέων αναπαραγωγής καθαρών φυλών αγροτικών 

ζώων και υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής. 

Β. Την τεχνική και επιστηµονική στήριξη τους για την αντιµετώπιση 

προβληµάτων που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση των ∆ράσεων 1 και 2. 

Γ. Την οικονοµική στήριξη των κτηνοτρόφων για την κάλυψη πρόσθετων 

δαπανών που απαιτούνται για την ίδρυση και τήρηση γενεαλογικών βιβλίων 

και µητρώων, όπως οι σχεδιασµένες συζεύξεις, η διατήρηση δοκιµαστικών 

κριών στις εκµεταλλεύσεις, ο συγχρονισµός  των οχειών, η προµήθεια 

ενωτίων κ.λ.π. 

∆. Τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς και εκθέσεις για την προβολή και προώθηση 

των βελτιωµένων ζώων αναπαραγωγής. 

Ε. Την τεχνική υποστήριξη για την δηµιουργία και λειτουργία βιώσιµων 

φορέων αναπαραγωγής καθαρών φυλών αγροτικών ζώων. 

 

 

Β.5 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕΤΡΟΥ – ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΚΡΟΩΝ) – 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 
ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Κ.Λ.Π 

 
 
Α. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή    
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ή ΕΚΡΟΩΝ 

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2006 

Αριθµός αιγοπροβάτων που ελέγχθησαν για τη γενετική 
σύσταση και τις αποδόσεις τους 40.000 80.000 

Αριθµός αγελάδων που ελέγχθησαν για τη γενετική 
σύσταση και τις αποδόσεις τους 20.000 50.000 

Β. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ   

Ποσοστό γενετικά βελτιωµένων αιγοπροβάτων ετησίως 
από τα συµµετέχοντα ζώα στο πρόγραµµα  43% 

Ποσοστό γενετικά βελτιωµένων αγελάδων ετησίως από τα 
συµµετέχοντα ζώα στο πρόγραµµα   40% 

Αύξηση των πιστοποιηµένων χοίρων αναπαραγωγής   

Φορείς αναπαραγωγής καθαρής φυλής           6 

Γ. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ   

   



 

Γ.  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

Επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας στο Κεφ. 3 «Χρηµατοδοτικοί Πίνακες». 

 

∆.     ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

Το πρόγραµµα θα εφαρµοστεί σε όλες τις αγροτικές περιοχές της χώρας µε 

µεγαλύτερη όµως βαρύτητα εκεί όπου η κτηνοτροφία έχει ιδιαίτερη σηµασία και 

συγκεκριµένα στις ορεινές, αποµακρυσµένες και νησιώτικες περιοχές.  

Η υλοποίηση του Μέτρου θα γίνει µε την ανάθεσή του κατόπιν επιλογής σε Ενώσεις και 

Οργανώσεις παραγωγών, ανάλογα µε τις επιλέξιµες φυλές και είδη ζώων και το 

περιφερειακό τους ενδιαφέρον, όπως θα ορισθεί στις σχετικές Υπουργικές αποφάσεις 

εφαρµογής, και ανάλογα µε τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόµενους 

φορείς. 

Για την εφαρµογή των ∆ράσεων του Μέτρου θα πρέπει: 

• Να εκδοθεί Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

και Οικονοµίας και Οικονοµικών.  

• Να εκδοθεί Υπουργική Απόφαση λεπτοµερειών εφαρµογής. 

• Να γίνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την επιλογή των φορέων 

υλοποίησης των ∆ράσεων του Μέτρου, κατά περιοχή. 

• Να υπογραφουν Συµβάσεις Ανάθεσης Έργου µε σχετικά παραρτήµατα, που θα 

προσδιορίζουν το αντικείµενο και τα παραδοτέα του έργου κάθε αναδόχου. 

 

Η επιλογή των έργων θα γίνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων. Η διαχείριση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των έργων θα γίνεται από 

την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π.«Α.Α.-Α.Υ.» σύµφωνα µε τον κανονισµό και τις 

διατάξεις εφαρµογής του Κ.Π.Σ. 

 

Τεχνική υποστήριξη 

Όλες οι ανάγκες παροχής υπηρεσιών τεχνικής και επιστηµονικής 

υποστήριξης (σηµεία Β.4.1Γ, Β.4.3Α, Β.4.3Β και Β.4.3∆) όπου απαιτούνται, 

θα εξασφαλίζονται µε διαδικασίες σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.  



 

 Ε.    ΤΕΛΙΚΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ∆/νση Εισροών Ζωικής Παραγωγής. 

 

ΣΤ.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Τα κριτήρια υπάρχουν σε ξεχωριστό φάκελο. 

 

Ζ.  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

Το Μέτρο αφορά κρατικές ενισχύσεις. (Κατευθυντήριες Γραµµές για τις Κρατικές 

Ενισχύσεις στον Τοµέα της Γεωργίας – 2000/C28 2/11.2.2000). 
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