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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3025/355910
Έγκριση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού που
προσλαμβάνεται για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών 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, για το
έτος 2021.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 παρ. 4 του ν.δ. 131/1974 «περί παροχής
οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (Α 320΄), 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 (Α΄ 199) και ιδίως του άρθρου 3, όπως
αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 24 του
ν. 3147/2003 (Α΄135).
3. Την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄113).
4. Την παρ. 2 του άρθρου 62 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» (Α΄ 32).
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5. Τα άρθρα 23, 66, 79, 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.
6. Την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 «Α. Για
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20142020. Β. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265).
7. α) Το από 26/3-24/4/1936 β.δ. «Περί μέτρων προς
πρόληψιν και καταστολήν των μεταδοτικών νόσων των
ζώων» (Α΄ 174), όπως ισχύει.
β) Τα άρθρα 1 και 2 του π.δ. 133/1992 « Επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά
νοσήματα των ζώων (Α΄ 66).
8. Τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 349/2005 της Ευρωπαϊκής 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».
9. Τον κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 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) υπ’ αρ. 178/2002, (ΕΚ) υπ’ αρ. 882/2004
και (ΕΚ) υπ’ αρ. 396/2005, της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του
κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 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).
10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005.
11. Το άρθρο 24 του ν. 4735/2020 «Τροποποίηση του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών
θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου
Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την
αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 197).
12. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρέωσης από τους
Διατάκτες» (Α΄ 145).
13. Την υπό στοιχεία 2008/341/ΕΚ απόφαση της Ευρωπαϊκής 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 στην παρ. 1 του άρθρου 27 της υπό στοιχεία
2009/470ΕΚ απόφασης να πληρούν τα κριτήρια που θεσπίζονται στο παράρτημα της υπό στοιχεία 2008/341/
ΕΚ» απόφασης (ΕΕ L115 της 29-04-2008, σελ. 44).
14. Την υπό στοιχεία SANTE/VP/2020/EL/SI2.823601
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 30ης Iανουαρίου 2020 «απόφαση επιχορήγησης περί έγκρισης των
εθνικών προγραμμάτων και σχετικής χρηματοδότησης».
15. Την υπό στοιχεία SANTE/EM/AH/2019/3200716/
EXOTIC DISEASES/EL απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15ης 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».
16. Την υπό στοιχεία (ΕΕ) 2015/144 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2015 «για τον
καθορισμό των διαδικασιών υποβολής των αιτήσεων
επιδότησης και των αιτήσεων πληρωμής, καθώς και των
σχετικών πληροφοριών, όσον αφορά τα επείγοντα μέτρα
κατά των νόσων των ζώων τα οποία αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»(ΕΕ L 24 της 30/1/2015).
17. Την υπό στοιχεία (ΕΕ) 2019/1952 εκτελεστική
απόφαση της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2019 «για
την τροποποίηση του παραρτήματος της υπό στοιχεία
2014/709/ΕΕ εκτελεστικής απόφασης σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη»
(ΕΕ L 304 της 26/11/2019).
18. Την υπό στοιχεία (ΕΕ) 2019/1922 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου 2019 «για την
τροποποίηση της υπό στοιχεία (ΕΕ) 2016/2008 εκτελε-
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στικής απόφασης για τα μέτρα ελέγχου της υγείας των
ζώων όσον αφορά την οζώδη δερματίτιδα σε ορισμένα
κράτη μέλη με την παράταση της περιόδου εφαρμογής
της» (ΕΕ L308 της 29/11/2019).
19. Το γεγονός ότι ο υπό στοιχεία (ΕΕ) 652/2014 κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «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 υπό στοιχείων 98/56/
ΕΚ, 2000/29/ΕΚ και 2008/90/ΕΚ, των κανονισμών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ)
υπ΄αρ. 178/2002, (ΕΚ) υπ’ αρ. 882/2004 και (ΕΚ) υπ’ αρ.
396/2005, της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού
(ΕΚ) υπ’ αρ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των
αποφάσεων του Συμβουλίου υπό στοιχείων 66/399/
ΕΟΚ, 76/894/ΕΟΚ και 2009/470/ΕΚ» καταργείται την
31η Δεκεμβρίου 2020.
20. Το σχέδιο του Πολυετούς Προγράμματος Εργασίας για την εφαρμογή των Κτηνιατρικών Προγραμμάτων για τα έτη 2021-2022, (Single Market Programme
(SMP-Food Strand) - Priorities for EU funding of
veterinary programmes (2021 onwards), Member States
Feedback and Multiannual Work Programme (WP)
for the implementation of veterinary programmes in
2021-2022), που παρουσιάστηκε σε συνεδρίαση της
Μόνιμης Επιτροπής Φυτών, Ζώων και Ζωοτροφών (Paff
Committee), την 18η-19η Ιουνίου 2020 και, σύμφωνα με
το οποίο, υπάρχουν δύο ομάδες νοσημάτων των Ζώων
υψηλής προτεραιότητας, ενώ, όπως επισημαίνεται όλα
τα νοσήματα και των δύο ομάδων υπόκεινται σε συγχρηματοδότηση.
21. Την υπ’ αρ. 441/07-06-2018 τελική πρόταση της
Επιτροπής της ΕΕ (EU Commission proposal COM(2018)
441 final of 07-06-2018) και ιδίως το μέρος 2 σελ. 418
επόμ. αυτής, σε συνδυασμό με την από 20.11.2020 συνεδρίαση της Μόνιμης Επιτροπής Φυτών, Ζώων και Ζωοτροφών (Paff Committee), στην οποία παρουσιάστηκε η
θέσπιση ειδικής διάταξης υπό τον Κανονισμό της Ενιαίας
Αγοράς που θα προβλέπει παρέκκλιση από την αρχή της
μη αναδρομικής ισχύος, έτσι ώστε οι χρηματοδοτικές
συμφωνίες που θα υπογραφούν εντός του έτους 2021
θα καλύπτουν και την περίοδο από 1/1/2021 και εξής,
καθώς και τα υπό στοιχεία P8_TA(2019)0073, P8_TC1COD(2018)0231(adopted texts) υιοθετημένα κείμενα
της ΕΕ.
22. Το γεγονός ότι το νέο πολυετές δημοσιονομικό
πλαίσιο για τη συγχρηματοδότηση πολυετών προγραμμάτων θα οριστεί από τον νέο κανονισμό (ΕΕ)
περί Ενιαίας Αγοράς (Single Market Programme 20212027), η υιοθέτηση του οποίου βρίσκεται στο τελικό
στάδιο προετοιμασίας, μέσω των τριμερών συσκέψεων
(trilogue).
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23. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
24. Το υπό στοιχεία2/79711/ΔΠΓΚ/19.11.2019 έγγραφο του ΓΛΚ «ένταξη στο ΠΔΕ συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων».
25. Το υπ’ αρ. 126668-06-12-2019/09.12.2019 έγγραφο
Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων «Ένταξη στο
ΠΔΕ του υπόλοιπου μέρους του συγχρηματοδοτούμενου
προγράμματος της Εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου
της Χώρας».
26. Την από 07.12.2020 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
27. Την υπ’ αρ. 1465/342428/7-12-20 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της περ. ε’
της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει.
28. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
προκαλείται δαπάνη για το έτος 2021 συνολικού ύψους
3.377.372 €, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ
082/2 (έργο 2019ΣΕ08220010) του ΠΔΕ του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση εγκρίνονται οι δαπάνες
μισθοδοσίας εποχικού προσωπικού των κτηνιατρικών
υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων 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 εκτέλεσης και
εφαρμογής των έκτακτων μέτρων των προγραμμάτων
και των δράσεων που καθορίζονται στα άρθρα 2 και 3
της παρούσας απόφασης, στο πλαίσιο εφαρμογής των
ισχυουσών κτηνιατρικών διατάξεων.
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής
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,
η) της λοιμώδους πλευροπνευμονίας των βοοειδών,
θ) της αφρικανικής πανώλης των χοίρων,
ι) της κλασικής πανώλης των χοίρων,
ια) της επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου των ελαφιών,

67039

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 υπό στοιχεία SANTE/VP/2020/EL/SI2.823601 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 30ης Iανουαρίου 2020
«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 υπό στοιχεία SANTE/VP/2020/EL/SI2.823601 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 30ης Iανουαρίου
2020 «απόφαση επιχορήγησης περί έγκρισης των εθνικών προγραμμάτων και σχετικής χρηματοδότησης», ως
ακολούθως:
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,
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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 κλασικής 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 παρ. 1 σύμφωνα με εγκεκριμένα από
την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγράμματα, η χρηματοδότηση των οποίων ακολουθεί διαφορετική διαδικασία
από εκείνη των τακτικών προγραμμάτων της παρ. 3,
ως ακολούθως:
α) Το πρόγραμμα πρόληψης και επιτήρησης των Διασυνοριακών Νοσημάτων των Ζώων (Οζώδης Δερματίτιδα
των Βοοειδών, Ευλογιά του Προβάτου, Αφθώδης Πυρετός και Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστικών).
β) Οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα ή δράση για τα νοσήματα της παρ. 1.
6. Η εφαρμογή υγειονομικών μέτρων τα οποία επιβάλλονται βάσει της κείμενης κτηνιατρικής νομοθεσίας για
νοσήματα για τα οποία δεν είναι υποχρεωτική η λήψη
τους βάσει κοινοτικής νομοθεσίας ούτε αποτελούν μέρος ενός προγράμματος εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Άρθρο 3
Προγράμματα - δράσεις για τα οποία εγκρίνονται
δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού
για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών
ή πρόσκαιρων αναγκών.
Ειδικότερα με την παρούσα απόφαση εγκρίνονται οι
δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού των κτηνιατρικών
υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής των Περιφερειών, και των Δ.Α.Ο.Κ. των Περιφερειακών Ενοτήτων για
την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο πλαίσιο εφαρμογής των παρακάτω
προγραμμάτων ή δράσεων και σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας:
1) Πρόγραμμα επιτήρησης των 4 εξωτικών νοσημάτων (Οζώδης Δερματίτιδα των Βοοειδών, Ευλογιά του
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Προβάτου, Αφθώδης Πυρετός και Πανώλη των Μικρών
Μηρυκαστικών).
2) Πρόγραμμα Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών.
3) Πρόγραμμα επιτήρησης και εκρίζωσης της ΣΕΒ ή
των ΜΣΕ των μικρών μηρυκαστικών.
4)Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της Βρουκέλλωσης Αιγών και Προβάτων.
5) Πρόγραμμα επιτήρησης και έλεγχου του Καταρροϊκού
Πυρετού του Προβάτου.
6) Πρόγραμμα ελέγχου της Σαλμονέλωσης στους πληθυσμούς ορνίθων και ινδορνίθων.
7) Πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης της
Λύσσας.
8) Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων.
Άρθρο 4
Διαδικασία εγγραφής των πιστώσεων
στο ΠΔΕ, χρηματοδότησης και πληρωμής
Α. Η καθ’ ύλην αρμόδια για το πρόγραμμα Υπηρεσία
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Διεύθυνση Υγείας των Ζώων, υποβάλλει στη Διεύθυνση
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα ΠΔΕ όλα τα στοιχεία για την εγγραφή της δαπάνης
στο ΠΔΕ (προϋπολογισμός, απαιτούμενες πιστώσεις, τεχνικό δελτίο έργου), σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΠΔΕ,
όπως κάθε φορά ισχύει. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού
και Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα ΠΔΕ προβαίνει
στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εγγραφεί
η πίστωση στο έργο 2019ΣΕ08220010 της ΣΑΕ 082/2.
Β. Μετά την εγγραφή των πιστώσεων στο ΠΔΕ η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής εκδίδει ΥΑ έγκρισης διάθεσης και κατανομής
των απαιτούμενων ετήσιων ποσών για την μισθοδοσία
του προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη
των σχετικών αναγκών των κτηνιατρικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου (Κεντρική Υπηρεσία και Εργαστήρια)
και των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής των Περιφερειών και
των Δ.Α.Ο.Κ. των Περιφερειακών Ενοτήτων. Η πληρωμή
του προσωπικού του Υπουργείου θα πραγματοποιηθεί
με υπόλογο την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η πληρωμή του προσωπικού
των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής των Περιφερειών και των
Δ.Α.Ο.Κ. των Περιφερειακών Ενοτήτων θα πραγματοποιηθεί με υπόλογο τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των
Περιφερειών όπως αυτές έχουν ορισθεί. Την ανωτέρω ΥΑ
η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων τη διαβιβάζει στη ΓΔΟΥ
του Υπουργείου προκειμένου να γίνει η χρηματοδότηση
του έργου και η κατανομή των ποσών στους λογαριασμούς των υπολόγων.
Γ. Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν με μισθοδοτικές καταστάσεις μέσω ΕΑΠ και σύμφωνα με τις οδηγίες
που αυτή έχει εκδώσει για τους μισθοδοτούμενους των
οποίων οι αμοιβές βαρύνουν το ΠΔΕ.
Άρθρο 5
Παράρτημα 1
Παρατίθεται ακολούθως το παράρτημα 1, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΡΑΣΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΑΑΤ/ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ/ΔΑΟΚ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 4
ΕΞΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

5

21

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΖΩΔΟΥΣ
ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

5

30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΒ/ΜΣΕ

5

5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ
ΕΚΡΙΖΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΗΣ
ΑΙΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ

21 (πρόσληψη εντός του 2021)
30 (πρόσληψη εντός του 2020, με λήξη της ΣΟΧ
εντός του 2021 – συνολική διάρκεια ΣΟΧ 8 μηνών)

-

2

-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΟΙΚΟΥ
ΠΥΡΕΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΗΣ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΣΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΟΡΝΙΘΩΝ
ΚΑΙ ΙΝΔΟΡΝΙΘΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΥΣΣΑΣ

1 (πρόσληψη εντός του 2021)
1 (πρόσληψη εντός του 2020, με λήξη της ΣΟΧ
εντός του 2021 - συνολική διάρκεια ΣΟΧ
8 μηνών)

6
(ανανέωση συμβάσεων
για το 2021)

4 (ανανέωση συμβάσεων για το 2021) και 1
(πρόσληψη εντός του 2021)
1 (πρόσληψη εντός του 2020, με λήξη της ΣΟΧ
εντός του 2021 - συνολική διάρκεια ΣΟΧ
8 μηνών)

-

ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΟΥΣ
ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

3

31

ΣΥΝΟΛΟ

79

93

Άρθρο 6
Διάρκεια ισχύος
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2021 και έως 31 Δεκεμβρίου 2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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)

• 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.
• 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.

• 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.

• 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.

*02057312812200008*

