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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Αθήνα, 12/5/2022 

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
του Υπομέτρου 14.1 «Καλή Μεταχείριση των χοίρων ενσταβλισμένων εκτροφών» 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοινώνει ότι κατά το 2ο εξάμηνο του έτους 

2022, προτίθεται να προχωρήσει στην έκδοση Πρόσκλησης του Υπομέτρου 14.1 «Καλή 

Μεταχείριση των Χοίρων ενσταβλισμένων εκτροφών» του Μέτρου 14 «Καλή Μεταχείριση των 

Ζώων», του ΠΑΑ. Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας 

Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2022 (έτος αναφοράς).  

Α. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 

Σκοπός του Υπομέτρου είναι η προαγωγή της ευζωίας - καλής μεταχείρισης των παραγωγικών 

ζώων, στον τομέα της χοιροτροφίας, στο επίπεδο της εκτροφής αυτών, με ενέργειες/δεσμεύσεις 

των κτηνοτρόφων, πέραν των προβλεπόμενων από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία. Ο κύριος 

στόχος από την εφαρμογή του συγκεκριμένου Υπομέτρου είναι η βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης των Χοίρων, στην Ελληνική εκτροφή, που έχουν, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, επιπτώσεις 

στην έκφραση φυσιολογικής συμπεριφοράς και στην υγεία των ζώων. 

Β. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το Υπομέτρο εφαρμόζεται σε όλη τη Χώρα και οι ενισχύσεις αφορούν σε συγκεκριμένες 

ενέργειες/δεσμεύσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων, που ακολουθούν τα σύγχρονα 

Ευρωπαϊκά πρωτόκολλα. Με τον τρόπο αυτό, υιοθετούνται αναβαθμισμένα πρότυπα μεθόδων 
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παραγωγής σε θέματα διατροφής (ποιότητα νερού και ζωοτροφών), συνθήκες σταβλισμού και 

μικροκλίματος και σε θέματα προστασίας της υγείας των παραγωγικών ζώων, 

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας έκφρασης χαρακτηριστικών φυσιολογικής 

συμπεριφοράς. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης, για την ένταξη στο Υπομέτρο, 

είναι να έχει προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 

έτους 2022 καθώς και η υποβολή απογραφής του ζωικού κεφαλαίου της κτηνοτροφικής 

εκμετάλλευσης στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή μέσω του ΟΠΣ-Κτηνιατρικής.  

Γ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Δικαιούχοι του Υπομέτρου 14.1 είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τους οποίους συντρέχουν τα 

ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας: 

 έχουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού, σύμφωνα με το άρθρο 3 της αριθ. 

104/7056/21.1.2015 ΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 147), όπως ισχύει  

 είναι κάτοχοι χοιροτροφικής εκμετάλλευσης και προβαίνουν στη διενέργεια και 

κοινοποίηση των απογραφικών στοιχείων ζωικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 και την αριθμ. 297286/05.8.2005 (Β΄1170) ΚΥΑ.  

Κατά την χρονική περίοδο των αιτήσεων στήριξης, οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα προβούν 

σε έκτακτη απογραφή του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσής τους στο ΟΠΣ – 

Κτηνιατρικής ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω της σχετικής ψηφιακής υπηρεσίας του ΥπΑΑΤ και 

σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται από την Δ/νση Προστασίας των Ζώων, 

Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η έκτακτη ψηφιακή απογραφή για τις ανάγκες του Υπομέτρου 14.1 είναι 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, δεν αντικαθιστά και δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση την τακτική ετήσια 

υποχρέωση απογραφής στο ΟΠΣ – Κτηνιατρικής. Σε περίπτωση που υποψήφιος 

δικαιούχος δεν προβεί σε έκτακτη ηλεκτρονική απογραφή τότε δεν είναι δυνατή η ένταξη 

στο Υπομέτρο.  

 δηλώνουν τα ζώα της χοιροτροφικής τους εκμετάλλευσης και τις σταβλικές 

εγκαταστάσεις στην ΕΑΕ του έτους 2022, 
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 η κτηνοτροφική εκμετάλλευση, λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με το ν.4056/2012, όπως 

αυτός ισχύει. Η νόμιμη λειτουργία αποδεικνύεται με την ύπαρξη σε ισχύ άδειας 

λειτουργίας ή άδειας εγκατάστασης ή έγκριση λειτουργίας ή γνωστοποίηση λειτουργίας 

ή άδειας διατήρησης κτηνοτροφικής εγκατάστασης του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α΄/2012). 

 εφαρμόζουν στη χοιροτροφική τους εκμετάλλευση σύστημα ομαδικού σταβλισμού 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/120/ΕΚ, 

Δεν είναι επιλέξιμες κατά την ένταξη: 

 οι εκμεταλλεύσεις κάτω των 50 χοιρομητέρων,  

 οι μεικτές ή/και αγελαίες χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις,  

 οι αιτήσεις στήριξης που αφορούν σε τμήμα της χοιροτροφικής εκμετάλλευσης. 

Δεν μπορούν να καταστούν δικαιούχοι, όσοι είναι ενταγμένοι με ζωικό κεφάλαιο χοιρινών 

στη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του 

Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», για την ίδια κτηνοτροφική 

εκμετάλλευση. 

 

 

Δ. ΓΡΑΜΜΗ ΒΑΣΗΣ - ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του Υπομέτρου είναι διετούς διάρκειας και η 

ημερομηνία έναρξης αυτών θα καθοριστεί στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Οι δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος τη 

γραμμή βάσης και τις δεσμεύσεις του Υπομέτρου, που συνίσταται στην εκπλήρωση των 

ακόλουθων συνθηκών: 

α) Γραμμή βάσης 

Ο συνολικός ελεύθερος χώρος δαπέδου που διαθέτει κάθε χοιρομητέρα σε περίπτωση 

ομαδικού σταβλισμού πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,25 m2  , εκ των οποίων 1,3 m2 πρέπει 

να είναι ενιαίο δάπεδο του οποίου το πολύ το 15 % προορίζεται για τα ανοίγματα 

αποχέτευσης. Όταν τα ζώα αυτά σταβλίζονται σε ομάδες 40 ή περισσοτέρων ζώων, ο 

ελεύθερος χώρος δαπέδου μπορεί να μειώνεται κατά 10 % (Οδηγία 2008/120/ΕΚ, άρθρο 3 

παρ. 1 στοιχείο β) και παρ. 2 στοιχείο α). 
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β) Δεσμεύσεις 

i. Δεσμεύσεις καλής μεταχείρισης των ζώων: 

 Σταβλισμός 

Ο συνολικός ελεύθερος χώρος δαπέδου που διαθέτει κάθε χοιρομητέρα, κατά 

τον ομαδικό σταβλισμό, να είναι τουλάχιστον 2,7 m2 / χοιρομητέρα. Όταν τα 

ζώα αυτά σταβλίζονται σε ομάδες 40 ή περισσοτέρων ζώων, ο ελεύθερος χώρος 

δαπέδου μπορεί να μειώνεται κατά 10 % δηλαδή να ανέρχεται τουλάχιστον σε 

2,43 m2 / χοιρομητέρα. 

Η δέσμευση αφορά το  διάστημα από την έναρξη μέχρι τη λήξη της 

αναπαραγωγικής περιόδου και συγκεκριμένα την περίοδο που αρχίζει 4 

εβδομάδες μετά την οχεία και λήγει 1 εβδομάδα πριν την αναμενόμενη 

ημερομηνία τοκετού. 

Η τήρηση της συγκεκριμένης δέσμευσης ανά χώρο ομαδικού σταβλισμού, 

ελέγχεται με τον υπολογισμό του λόγου του συνολικού ελεύθερου χώρου 

δαπέδου για ομαδικό σταβλισμό, προς τον αριθμό των χοιρομητέρων που 

ταυτόχρονα σταβλίζονται ομαδικά. Επισημαίνεται, ότι ο μέσος υποπληθυσμός 

των χοιρομητέρων (n1) που ταυτόχρονα σταβλίζονται ομαδικά προκύπτει ως 

εξής:  

n1= (Συνολικός αριθμός χοιρομητέρων * 2,3/365)*80, όπου 80 είναι οι ημέρες 

που οι χοιρομητέρες παραμένουν ομαδικά σταβλισμένες, 2,3 είναι 

τοκετοί/χοιρομητέρα/έτος και 365 οι ημέρες του έτους. 

Δεν επιτρέπεται η είσοδος στην εκμετάλλευση ζώων για πάχυνση 

(απογαλακτισμένων, αναπτυσσόμενων χοίρων) που προέρχονται από άλλες 

εκμεταλλεύσεις, καθόλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος. Για τη 

διασφάλιση αυτής της συνθήκης τίθεται ως μέγιστο μέσο παραγωγικό όριο 

εκτροφής τα 14 λοιπά χοιρινά ανά χοιρομητέρα. Δηλαδή σε ετήσιο επίπεδο, τα 

14*2,3 (τοκετοί ανά έτος)=32,2 λοιπά χοιρινά ανά χοιρομητέρα ως μέγιστη μέση 

τιμή. 
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 Διατροφή 

 Τρίμηνη πιστοποίηση της ποιότητας του νερού (χημική και 

βακτηριολογική εξέταση) που καταναλώνουν οι χοίροι στις χοιροτροφικές 

εκμεταλλεύσεις.  

Η πιστοποίηση και ο έλεγχος της ποιότητας του νερού γίνεται με τις 

προδιαγραφές και τις παραμέτρους για πόσιμο νερό ανθρώπινης 

κατανάλωσης (αριθμ. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322/06.9.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 

3282/19.2.2017)). Η εργαστηριακή ανάλυση πρέπει να καταδεικνύει εάν 

το νερό πληροί όλες τις προδιαγραφές πόσιμου νερού για ανθρώπινη 

κατανάλωση και εάν όχι να καταδεικνύει ποιες προδιαγραφές δεν 

πληρούνται. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων πρέπει να είναι 

διαπιστευμένα κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2017 για έλεγχο ποιότητας 

πόσιμου νερού.  Τα διαπιστευμένα εργαστήρια δοκιμών νερού από το 

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης αναγράφονται στο link 

http://esydops.gr/portal/p/esyd/el/showResults.jsp 

 Συνεχής προσθήκη μυκοδεσμευτικών (φυσικοί ή συνθετικοί ζεόλιθοι, 

ζύμες, βακτήρια και ένζυμα) στις ζωοτροφές για την καλύτερη προστασία 

της υγείας των ζώων.  

Η ελάχιστη ποσότητα μυκοδεσμευτικών δεν μπορεί να είναι μικρότερη 

από 4 kg/ΜΖΚ/έτος τόσο για τα λοιπά χοιρινά όσο και για τις 

χοιρομητέρες. Οι ζωοτροφές δεν πρέπει να έχουν εμφανείς αλλοιώσεις 

από μύκητες. Το είδος και η σχετική ποσότητα των μυκοδεσμευτικών 

ενδεικτικά αναφέρονται στο Σχέδιο Ευζωίας της εκμετάλλευσης. 

Τα μυκοδεσμευτικά είναι δεσμευτικά των μυκοτοξινών και υπάγονται στο 

παράρτημα Ι «ομάδες πρόσθετων υλών», κατηγορία τεχνολογικών 

πρόσθετων υλών - ουσίες για τη μείωση της μόλυνσης των ζωοτροφών 

από μυκοτοξίνες, του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 για τις πρόσθετες ύλες 

που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων. Τα μυκοδεσμευτικά που 

χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με τον εν λόγω 

Κανονισμό. 
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Οι πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται ως μυκοδεσμευτικά και είναι 

εγκεκριμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αναρτημένες στο:  

https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-01/animal-

feed_additives_eu-register_1831-03.pdf 

Σημείωση: τα μυκοδεσμευτικά είναι στη λειτουργική ομάδα (functional group) με τον 

κωδικό m (σελίδα 50).  

 Υγεία 

Χρήση ανοσοευνουχισμού ως εναλλακτική μεθόδου ευνουχισμού με εμβόλιο, 

προκειμένου να αποφεύγεται η σχετική επέμβαση ακρωτηριασμού των ζώων. 

Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα μη υλοποίησης αυτής της δέσμευσης σε 

περίπτωση που δεν εφαρμόζεται ευνουχισμός στην χοιροτροφική 

εκμετάλλευση. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται ο ευνουχισμός με 

ακρωτηριασμό και η χρήση ή μη ανοσοευνουχισμού δηλώνεται στο Σχέδιο 

Ευζωϊας (βλέπε παρακάτω) κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης.  

ii. Λοιπές δεσμεύσεις που απορρέουν από υποχρεώσεις εφαρμογής του 

προγράμματος 

 Σύνταξη και εφαρμογή Σχεδίου Ευζωίας, το οποίο υποχρεούνται να διαθέτουν 

οι δικαιούχοι για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δεσμεύσεων.  

Το Σχέδιο Ευζωίας συντάσσεται και παρακολουθείται από τεχνικό σύμβουλο 

ευζωίας. Το Σχέδιο ευζωίας αναθεωρείται ή επικαιροποιείται στις περιπτώσεις 

που απαιτείται λήψη διορθωτικών ενεργειών για τη βελτίωση των συνθηκών 

καλής μεταχείρισης των ζώων. 

 Κοινοποίηση κατά έτος, των απογραφικών στοιχείων του ζωικού κεφαλαίου 

της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την αριθ. 297286/05.08.2005 (Β’1170) ΚΥΑ. 

 Υποβολή κατά έτος, αίτηση πληρωμής στο πλαίσιο της ΕΑΕ. 

 Υποβολή κατά έτος, μέσω του σχετικού Πληροφοριακού Συστήματος, των 

δικαιολογητικών/παραστατικών για τον έλεγχο της τήρησης των δεσμεύσεων, 

όπως αυτά θα καθοριστούν στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου. 

 Αποδοχή όλων των προβλεπόμενων ελέγχων από τα αρμόδια εθνικά και 

ενωσιακά όργανα. 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Ffood%2Fsystem%2Ffiles%2F2022-01%2Fanimal-feed_additives_eu-register_1831-03.pdf&data=04%7C01%7Caasimakopoulos%40mou.gr%7C1b636982a030412849c308d9fdb364e5%7C898a3848aeb34eaab27e9b946e7b6923%7C0%7C0%7C637819769220734711%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2F0NJeY%2BNZS2lfk2QacXCx4%2FJr2iPNIr1RmUGh%2FRccVE%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Ffood%2Fsystem%2Ffiles%2F2022-01%2Fanimal-feed_additives_eu-register_1831-03.pdf&data=04%7C01%7Caasimakopoulos%40mou.gr%7C1b636982a030412849c308d9fdb364e5%7C898a3848aeb34eaab27e9b946e7b6923%7C0%7C0%7C637819769220734711%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2F0NJeY%2BNZS2lfk2QacXCx4%2FJr2iPNIr1RmUGh%2FRccVE%3D&reserved=0


7 

 

 Τήρηση φακέλου Δικαιούχου καθόλη τη διάρκεια τήρησης των δεσμεύσεων, ο 

οποίος φυλάσσεται για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση αυτών και 

περιλαμβάνει όλα τα σχετικά δικαιολογητικά για το Μέτρο. 

 

Η υλοποίηση όλων των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι στο πλαίσιο εφαρμογής 

του υπομέτρου, γίνεται με την τεχνική στήριξη του τεχνικού συμβούλου ευζωίας και ο τρόπος και 

η διαδικασία εφαρμογής των δεσμεύσεων αποτυπώνεται στο σχέδιο ευζωίας της εκμετάλλευσης 

που συντάσσεται από τον εν λόγω τεχνικό σύμβουλο. Ο τεχνικός σύμβουλος ευζωίας είναι 

κτηνίατρος ή γεωπόνος, εγγεγραμμένος στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

Με εγκύκλιο του ΕΦΔ καθορίζονται τεχνικές λεπτομέρειες υλοποίησης των δεσμεύσεων και 

υπόδειγμα/οδηγίες σύνταξης του Σχεδίου ευζωίας της εκμετάλλευσης. 

 

Ε. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά ΜΖΚ (Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου), 

προκειμένου να αποζημιώνει τους δικαιούχους για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν 

εισόδημα) και τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν οι 

δικαιούχοι. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης έχει ως ακολούθως: 

 

Υπομέτρο 14.1 «Καλή μεταχείριση των Χοίρων ενσταβλισμένης εκτροφής»: 

ΔΕΣΜΕΥΣΗ 
Ετήσια ενίσχυση ανά ΜΖΚ 1 

Χοιρομητέρες Λοιπά χοιρινά 2 

1 Τρίμηνος έλεγχος της ποιότητας του νερού 3 80€ 133€ 

2 Συνεχής προσθήκη μυκοδεσμευτικών στις ζωοτροφές 15€ 25€ 

3 
Αύξηση του ελάχιστου ελεύθερου χώρου δαπέδου, 

κατά τον ομαδικό σταβλισμό χοιρομητέρων 
68€ - 

4 Χρήση ανοσοευνουχισμού 26€ - 

ΣΥΝΟΛΟ 189€ 158€ 

1  1 χοιρομητέρα (>50 Kg) ισούται με 0,5 ΜΖΚ και 1 λοιπό χοιρινό ισούται με 0,3 ΜΖΚ  

2  Για τον υπολογισμό του αριθμού των λοιπών χοιρινών προς ενίσχυση υπολογίζονται μέχρι 10 λοιπά 

χοιρινά ανά χοιρομητέρα ανά έτος  
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3  Το ετήσιο ποσό ενίσχυσης (χοιρομητέρων και λοιπών χοιρινών) για τον τρίμηνο έλεγχο ποιότητας  

νερού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.600€ ανά διακριτό χώρο εκτροφής 

Επισημάνσεις: 

1. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν εφαρμόζει ευνουχισμό στα ζώα του, το ύψος ενίσχυσης 

για τις χοιρομητέρες μειώνεται κατά 26 € ανά ΜΖΚ, ανά έτος. 

2. Οι κάπροι δεν είναι επιλέξιμοι και συνεπώς δεν συνυπολογίζονται στο ποσό ενίσχυσης. 

Στα παραπάνω ποσά, δίδεται επιπλέον ενίσχυση ως κόστος συναλλαγής για την κάλυψη των 

δαπανών για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου ευζωίας, που ανέρχεται έως 5% επί του 

υπολογιζόμενου ποσού της ετήσιας ενίσχυσης ανά ΜΖΚ που δύναται να καταβληθεί στον 

δικαιούχο. 

 

ΣΤ. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης για την χοιροτροφία εκτιμάται ότι θα κυμανθεί 

περίπου στα 25 εκατομμύρια €. 

 

Η. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  

Είναι σημαντικό οι υποψήφιοι δικαιούχοι να ενημερώνουν τακτικά, σωστά και εγκαίρως το ΟΠΣ 

Κτηνιατρικής σύμφωνα με τις οδηγίες της Δ/νσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και 

Κτηνιατρικών Εφαρμογών, Τμήμα Καταγραφής και Επιτήρησης Ζωικού Κεφαλαίου, Τεχνητής 

Σπερματέγχυσης και Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων, καθώς το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα θα 

χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης και σε διασταυρωτικό έλεγχο 

πληρωμών για την τήρηση των δεσμεύσεων των δικαιούχων και των κριτηρίων επιλεξιμότητας. 


