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ΘΕΜΑ: «Κακοριςμόσ του ακριβοφσ περιεχομζνου και των λεπτομερειών εφαρμογισ τθσ δράςθσ 6.1 

“Εφαρμοςμζνθ Ζρευνα” ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ βελτίωςθσ τθσ παραγωγισ και 
εμπορίασ των προϊόντων τθσ μελιςςοκομίασ». 

 

ΑΠΟΦΑΘ 
Ο ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

Ζχοντασ υπόψθ : 

1. Σισ διατάξεισ: 
α) Σων άρκρων 13 ζωσ 29 του ν. 2637/1998 «φςταςθ Οργανιςμοφ Πιςτοποίθςθσ    

Λογαριαςμϊν, Οργανιςμοφ Πλθρωμϊν και Ελζγχου Κοινοτικϊν Ενιςχφςεων 
Προςανατολιςμοφ και Εγγυιςεων, Οργανιςμοφ Πιςτοποίθςθσ και Επίβλεψθσ 
Γεωργικϊν Προϊόντων, Γενικϊν Διευκφνςεων και κζςεων προςωπικοφ ςτο Τπουργείο 
Γεωργίασ και "Εταιρείασ Αξιοποίθςθσ Αγροτικισ Γθσ" Α.Ε. και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ200), 
όπωσ ιςχφουν. 

β) Σθσ παρ. 1 του άρκρου 29 του  ν. 3147/2003 «Ρφκμιςθ κεμάτων αγροτικισ γθσ, επίλυςθ 
ηθτθμάτων αποκαταςτακζντων και αποκακιςταμζνων κτθνοτρόφων και άλλεσ 
διατάξεισ» (Αϋ135).   

γ) Tθσ περ. αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικθτικά μζτρα, διαδικαςίεσ 
και κυρϊςεισ ςτθν εφαρμογι τθσ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ ςτουσ τομείσ των 
τροφίμων, των ηωοτροφϊν και τθσ υγείασ και προςταςίασ των ηϊων και άλλεσ 
διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων» (Αϋ32), 
όπωσ θ παρ. 2 τροποποιικθκε με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 46 του ν. 4384/2016 
(Αϋ78). 

δ) Σων άρκρων 20, 66, 67, 68 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ  
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και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ 
διατάξεισ» (Αϋ143), όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν. 

ε) Tου π.δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (Αϋ145), όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει. 

ςτ) Σου άρκρου 90 του Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά 
Όργανα, όπωσ κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίθςθ τθσ 
Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά όργανα» (Αϋ98). 

2.Σουσ Κανονιςμοφσ: 
α) (ΕΕ) αρικ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 17θσ 

Δεκεμβρίου 2013, ςχετικά με τθ χρθματοδότθςθ, τθ διαχείριςθ και τθν 
παρακολοφκθςθ τθσ κοινισ γεωργικισ πολιτικισ και τθν κατάργθςθ των κανονιςμϊν 
(ΕΟΚ)  αρικ. 352/78, (ΕΚ) αρικ. 165/94, (ΕΚ) αρικ. 2799/98, (ΕΚ) αρικ. 814/2000, (ΕΚ)  
αρικ. 1290/2005 και (ΕΚ) αρικ. 485/2008 του υμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, ς. 
549), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.  

β) (EE) αρικ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 17θσ 
Δεκεμβρίου 2013, για τθ κζςπιςθ κοινισ οργάνωςθσ των αγορϊν γεωργικϊν προϊόντων 
και τθν κατάργθςθ των κανονιςμϊν (ΕΟΚ) αρικ. 922/72, (ΕΟΚ) αρικ. 234/79, (ΕΚ) αρικ. 
1037/2001 και (ΕΚ) αρικ. 1234/2007 του υμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, ς. 671), 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

γ) Κατϋ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμό (ΕΕ) 2015/1366 τθσ Επιτροπισ, τθσ 11θσ Μαΐου 2015, για 
τθ ςυμπλιρωςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου 
και του υμβουλίου όςον αφορά τισ ενιςχφςεισ ςτον τομζα τθσ μελιςςοκομίασ (ΕΕ L 
211, 8.8.2015, ς. 3). 

δ) Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 2015/1368 τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Αυγοφςτου 2015, για τθ 
κζςπιςθ κανόνων εφαρμογισ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου όςον αφορά τισ ενιςχφςεισ ςτον τομζα τθσ 
μελιςςοκομίασ (ΕΕ L 211, 8.8.2015, ς. 9).  

3. Σθν εκτελεςτικι απόφαςθ (ΕΕ) 2016/1102 τθσ Επιτροπισ, τθσ 5θσ Ιουλίου 2016, που 
κοινοποιικθκε με τον αρικ. C(2016) 4133, ςχετικά με τθν ζγκριςθ των εκνικϊν 
προγραμμάτων για τθ βελτίωςθ τθσ παραγωγισ και εμπορίασ μελιςςοκομικϊν 
προϊόντων που υποβάλλουν τα κράτθ μζλθ ςφμφωνα με τον κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 
1308/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου (EE L 182, 7.7.2016, ς. 
55). 

4. Σθν αρικ. Τ200/21-11-2016 απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςτον 
Αναπλθρωτι Τπουργό Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων Ιωάννθ Σςιρϊνθ» (Βϋ 
3755/21.11.2016), όπωσ ιςχφει. 

5. Σθν αρικ. 2/71871/ΔΠΓΚ/3.10.2016 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομικϊν 
για τθν ζγκριςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ επτά εκατομμυρίων 
τριακοςίων εξιντα πζντε χιλιάδων ευρϊ (7.365.000 ευρϊ) για τα ζτθ 2017 και 2018 
(2017: 3682.500€ και 2018: 3.682.500€) ςε βάροσ τθσ πίςτωςθσ του ΚΑΕ 5423 «Δαπάνεσ 
Προγραμμάτων Χρθματοδοτοφμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο Εγγυιςεων» 
του ειδικοφ φορζα 110 του προχπολογιςμοφ εξόδων του Τπουργείου Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ και Σροφίμων για τθν υλοποίθςθ του ςυγχρθματοδοτοφμενου από τθν Ε.Ε. 
προγράμματοσ «Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν παραγωγισ και εμπορίασ των προϊόντων τθσ 
μελιςςοκομίασ» (ΑΔΑ: ΨΚ3ΘΘ-1Ρ3). 

6. Σθν αρικ. 870/1972/8.1.2018 απόφαςθ του Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 
Σροφίμων με τθν οποία εγκρίνεται θ δζςμευςθ πίςτωςθσ ποςοφ φψουσ τριϊν 
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εκατομμυρίων εξακοςίων ογδόντα δφο χιλιάδων πεντακοςίων ευρϊ (3.682.500,00 €) 
για τθν πλθρωμι ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βάροσ τθσ πίςτωςθσ του Προχπολογιςμοφ 
εξόδων του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, Ειδικόσ φορζασ 29 - 110. - 
Κ.Α.Ε 5423- οικ. ζτουσ 2018 για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ «Βελτίωςθ των 
ςυνκθκϊν παραγωγισ και εμπορίασ των προϊόντων τθσ μελιςςοκομίασ» για το 2018, θ 
οποία καταχωρικθκε με α/α 2742 ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν Πλθρωμισ τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 
Σροφίμων (ΑΔΑ: ΩΕΚΧ4653ΠΓ-Λ0Η).  

7 Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ δεν προκαλείται επιπλζον 
δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ για το ζτοσ 2018, πζραν αυτισ που 
ζχει εγκρικεί με τθν αρικ. 826/72508/4-7-2017 (Βϋ2334) κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν 
Οικονομικϊν, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων. 

 
 

Α Π Ο Φ Α  Ι Η Ο Τ Μ Ε 
 

Άρκρο 1 
κοπόσ – Περιγραφι τθσ Δράςθσ 

1. Κακορίηουμε το ακριβζσ περιεχόμενο και τισ λεπτομζρειεσ εφαρμογισ για τθν υλοποίθςθ 
τθσ δράςθσ 6.1 «Εφαρμοςμζνθ Ζρευνα» ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του προγράμματοσ 
βελτίωςθσ τθσ παραγωγισ και εμπορίασ των προϊόντων τθσ μελιςςοκομίασ για τα ζτθ 2018 
και 2019. 

2. Σο φψοσ ενίςχυςθσ ανζρχεται μζχρι του 100% τθσ δαπάνθσ υλοποίθςθσ των ερευνθτικϊν 
προγραμμάτων που κα κρικοφν επιλζξιμεσ. 

3. Σα ερευνθτικά προγράμματα που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ μποροφν να 
ολοκλθρωκοφν μζχρι τθ λιξθ του μελιςςοκομικοφ προγράμματοσ 2019 (31/07/2019), με 
τθν επιφφλαξθ ζγκριςθσ δζςμευςθσ τθσ ςχετικισ πίςτωςθσ που αφορά ςτθν κάλυψθ τθσ 
εκνικισ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα για το οικονομικό ζτοσ 2019. 

4. Σα ερευνθτικά προγράμματα που υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ μποροφν να 
εντάςςονται ςε κάποιο από τα ακόλουκα κεματικά πεδία: 
α) Διαφφλαξθ και γενετικι βελτίωςθ επιλεγμζνων ελλθνικϊν πλθκυςμϊν μελιςςϊν, όςον 
αφορά τισ επιδόςεισ και τθν ανκεκτικότθτα τουσ,  
β) Μελζτθ, διαχείριςθ και αντιμετϊπιςθ εχκρϊν και αςκενειϊν μελιςςϊν, 
γ) Βιολογικζσ δράςεισ των προϊόντων μζλιςςασ, 
δ) Χριςθ προϊόντων μελιςςοκομίασ ςε καινοτόμα προϊόντα τροφίμων, 
ε) Μελζτθ του αμιγοφσ χαρακτιρα ελλθνικϊν μελιϊν με ςυνδυαςμό των μικροςκοπικϊν,  
φυςικοχθμικϊν και οργανολθπτικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ,   
ςτ) Καταγραφι μελιςςοκομικϊν φυτϊν, μελζτθ διάρκειασ ανκοφορίασ και προςφορά τουσ 
ςτισ μζλιςςεσ, 
η) Διερεφνθςθ τθσ επίδοςθσ μελιςςιϊν ςε διάφορεσ ηϊνεσ και περιοχζσ τθσ Ελλάδασ, 
θ) Σοξικότθτα μελιςςοφαρμάκων ςτισ μζλιςςεσ, 
κ) Ανκεκτικότθτα ςτα χθμικά ςκευάςματα και εναλλακτικοί τρόποι αντιμετϊπιςθσ τθσ 
βαρρόα, 
ι) Πρόγραμμα επιτιρθςθσ και προςταςίασ τθσ ελλθνικισ μελιςςοκομίασ από το μικρό 
ςκακάρι (Aethina tumida). 
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Άρκρο 2 
Δικαιοφχοι 

Ωσ δικαιοφχοι ορίηονται Πανεπιςτθμιακά, Ερευνθτικά Ιδρφματα και Ινςτιτοφτα. 
 

Άρκρο 3 
Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ 

1. Ωσ επιλζξιμεσ δαπάνεσ ορίηονται οι ακόλουκεσ: 
α) Δαπάνεσ αμοιβισ ζκτακτου προςωπικοφ (ερευνθτζσ, τεχνικό και βοθκθτικό 

προςωπικό), για εργαςίεσ του προγράμματοσ και για χρονικό διάςτθμα αντίςτοιχο με 
τισ απαιτιςεισ του κάκε προγράμματοσ, για τθν ομαλι ολοκλιρωςι του. 

β) Δαπάνεσ για τθν προμικεια εξοπλιςμοφ, εργαςτθριακοφ υλικοφ (π.χ. αντιδραςτιρια, 
μικροεξοπλιςμόσ, δείγματα, κλπ.) και αναλωςίμων, απαραίτθτων για τθν υλοποίθςθ 
του ερευνθτικοφ προγράμματοσ, πζραν τθσ βαςικισ υποδομισ του εργαςτθρίου. 
Εγκρίνεται θ ωσ άνω δαπάνθ εφόςον αιτιολογείται επαρκϊσ για ποιεσ ανάγκεσ του 
προγράμματοσ κεωρείται απαραίτθτθ θ αγορά του προτεινόμενου εξοπλιςμοφ ι των 
προτεινόμενων οργάνων και  με τθν προχπόκεςθ ότι περιγράφονται αναλυτικά.  

γ) Δαπάνεσ για οδοιπορικά κι εκτόσ ζδρασ αποηθμιϊςεισ του απαςχολοφμενου 
προςωπικοφ (τακτικοφ ι ζκτακτου) για τθν υλοποίθςθ του ερευνθτικοφ προγράμματοσ, 
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα τθσ υπ. Δ.9 του ν. 4336/2015 (Αϋ94), 

δ) Δαπάνεσ παροχισ υπθρεςιϊν εξωτερικϊν εμπειρογνωμόνων κι επιςτθμονικϊν 
ςυνεργατϊν, που κρίνονται απαραίτθτεσ για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ, 

ε) Απρόβλεπτα ζξοδα μζχρι 5% τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ των ςθμείων 
α,β,γ,δ και μζχρι ςυνολικοφ φψουσ χιλίων πεντακοςίων Ευρϊ (1.500 €), τα οποία 
προκφπτουν κατά τθν υλοποίθςθ του ερευνθτικοφ προγράμματοσ, 

ςτ) Κρατιςεισ υπζρ φορζα, μζχρι 5% επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ των 
ςθμείων α,β,γ,δ. 

 
Άρκρο 4 

Διαδικαςία Επιχοριγθςθσ  

1. Οι ενδιαφερόμενοι φορείσ, ςε διάςτθμα 20 θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ, 
υποβάλλουν προσ τθ Δ/νςθ υςτθμάτων Εκτροφισ Ηϊων: 
α) Αίτθςθ ζνταξθσ (Υπόδειγμα  1Α του Παραρτιματοσ Ι). 
β) Αναλυτικι κατάςταςθ προβλεπόμενων δαπανϊν ανά επιλζξιμθ δράςθ για το ζτοσ ι τα 

ζτθ που αναφζρεται θ αίτθςθ (Υπόδειγμα 2 του Παραρτιματοσ Ι). 
γ) Αναλυτικι περιγραφι τθσ υποβλθκείςασ ερευνθτικισ πρόταςθσ, προγραμματιςμόσ 

εργαςιϊν (χρονοδιάγραμμα – περιγραφι φάςεων – παραδοτζο υλικό ανά φάςθ και 
ςυνολικά). 

δ) Απόφαςθ οριςμοφ του επιςτθμονικοφ υπεφκυνου για το ζργο και του αρμόδιου για τθν 
υπογραφι όλων των ςχετικϊν με το πρόγραμμα δικαιολογθτικϊν. 

ε) Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροςϊπου του φορζα, ότι θ 
ςυγκεκριμζνθ δράςθ δεν ζχει χρθματοδοτθκεί από άλλθ πθγι κακϊσ και ότι 
αποδζχεται τουσ όρουσ και προχποκζςεισ τθσ επιχοριγθςθσ, όπωσ περιγράφονται ςτισ 
ςχετικζσ εκνικζσ και κοινοτικζσ διατάξεισ. 

ςτ) Βιογραφικά ςθμειϊματα του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ που κα ςυμμετζχει ςτθν 
υλοποίθςθ του ερευνθτικοφ προγράμματοσ. 

τθν αίτθςθ του ενδιαφερόμενου αναγράφεται o επικυμθτόσ τρόποσ πλθρωμισ ςφμφωνα 
με παράγραφο 2 του άρκρου 7 τθσ παροφςασ. 

ΑΔΑ: 7ΖΙ74653ΠΓ-ΑΦΙ



 

 

5 
 

2. Για τθ ςυνζχιςθ του ερευνθτικοφ προγράμματοσ κατά το μελιςςοκομικό ζτοσ 2019, οι 
δικαιοφχοι υποβάλλουν προσ τθ Δ/νςθ υςτθμάτων Εκτροφισ Ηϊων μζχρι 30 επτεμβρίου 
2018.  
α) Αίτθςθ ςυνζχιςθσ του εγκεκριμζνου ερευνθτικοφ προγράμματοσ (Υπόδειγμα 1Β του 

ΠαραρτιματοσΙ). 
β) Ζκκεςθ πεπραγμζνων του μελιςςοκομικοφ ζτουσ 2018 (μζχρι 31/07/2018). 
γ) Αναλυτικι κατάςταςθ προβλεπομζνων δαπανϊν ανά επιλζξιμθ δράςθ για το 

μελιςςοκομικό ζτοσ 2019 (από 1/08/2018) μζχρι 31/07/2019) (Υπόδειγμα 2 του 
Παραρτιματοσ Ι). 

3. Οι αιτιςεισ – ερευνθτικζσ προτάςεισ διαβιβάηονται από τθ Δ/νςθ υςτθμάτων Εκτροφισ 
Ηϊων ςτθν τριμελι επιτροπι αξιολόγθςθσ, θ οποία ςυςτινεται ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ 
παροφςασ. 

4. Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ, του άρκρου 6 τθσ παροφςασ, ςυνεδριάηει εντόσ πζντε (5) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν λιξθ τθσ προκεςμίασ παραλαβισ των αιτιςεων και ςυντάςςει 
ςχετικό πρακτικό αξιολόγθςθσ. Σο πρακτικό αξιολόγθςθσ περιλαμβάνει τισ ερευνθτικζσ 
προτάςεισ και τουσ φορείσ υλοποίθςθσ που αιτιολογθμζνα επιλζχτθκαν, τθν ςυνολικι 
χρονικι διάρκεια τθσ κάκε επιλεχκείςασ ερευνθτικισ πρόταςθσ, το ςυνολικό φψοσ τθσ 
επιλζξιμθσ δαπάνθσ ανά δικαιοφχο και ανά ζτοσ, με τα αντίςτοιχα ποςά ανά δαπάνθ του 
άρκρου 3 για το πρϊτο ζτοσ (ςτθν περίπτωςθ ςυνεχιηόμενων ερευνθτικϊν προγραμμάτων), 
το αναμενόμενο παραδοτζο υλικό ανά δικαιοφχο και ανά φάςθ του ζργου και αιτιολογεί 
τυχόν απόρριψθ ερευνθτικϊν προτάςεων αιτθκζντων  φορζων. 

5. Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των αιτιςεων - ερευνθτικϊν προτάςεων θ επιτροπι 
αξιολογεί τα εξισ: 
α) το κζμα και το περιεχόμενο τθσ κάκε ερευνθτικισ πρόταςθσ, το οποίο αποτελεί 

αντικείμενο εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ και να είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο  άρκρο 1 
τθσ παροφςασ  

β) τθν πλθρότθτα και τθν προχπόκεςθ άμεςθσ εφαρμογισ τθσ κάκε ερευνθτικισ πρόταςθσ , 
γ) τθ ςυνάφεια του ενδιαφερόμενου φορζα και τθ δυνατότθτα υλοποίθςθσ τθσ 

ερευνθτικισ πρόταςθσ, 
ε) τθν επιλεξιμότθτα και το φψοσ των προβλεπόμενων δαπανϊν, 

ςτ) τθ ςυνολικι χρονικι διάρκεια τθσ υποβλθκείςασ ερευνθτικισ πρόταςθσ, 
η) τθν επιτυχι ι ανεπιτυχι ολοκλιρωςθ προθγοφμενων ερευνθτικϊν προτάςεων ςτο 

πλαίςιο των μελιςςοκομικϊν προγραμμάτων, 
θ) το περιεχόμενο τθσ ερευνθτικισ πρόταςθσ, το οποίο πρζπει να είναι διαφορετικό από  

υλοποιθκείςεσ προτάςεισ παρελκόντων ετϊν, ςτο πλαίςιο των μελιςςοκομικϊν 
προγραμμάτων. 

 6. Όποτε κρίνεται απαραίτθτο από τθν Επιτροπι αξιολόγθςθσ, μποροφν να ηθτθκοφν από 
τον επιςτθμονικό υπεφκυνο κακενόσ από τα υποβλθκζντα ερευνθτικά προγράμματα 
διευκρινιςεισ ι επιπλζον πλθροφορίεσ που κα διευκολφνουν τθν τελικι αξιολόγθςθ. 

7. Οι αιτιςεισ για τθν ζγκριςθ ςυνζχιςθσ των ςυνεχιηόμενων ερευνθτικϊν προγραμμάτων 
αξιολογοφνται από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ του άρκρου 6 τθσ παροφςασ, ωσ προσ τθν 
πλθρότθτα του παραδοκζντοσ υλικοφ του προθγοφμενου μελιςςοκομικοφ ζτουσ και το 
φψοσ των επιλζξιμων δαπανϊν. τθ ςυνζχεια ςυντάςςεται ςχετικό πρακτικό για τθ 
ςυνζχιςθ ι μθ του ερευνθτικοφ προγράμματοσ. ε κάκε περίπτωςθ απαιτείται 
τεκμθριωμζνθ αιτιολόγθςθ. 
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8. Σα πρακτικά τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ διαβιβάηονται δια του προζδρου τθσ, ςτθ Δ/νςθ 
υςτθμάτων Εκτροφισ Ηϊων του ΤΠΑΑΣ, θ οποία ενθμερϊνει εγγράφωσ όλουσ τουσ 
ενδιαφερόμενουσ.  

9. Οι ενδιαφερόμενοι ςε περίπτωςθ διαφωνίασ με το πόριςμα τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ, 
δφνανται να υποβάλλουν ςχετικι ζνςταςθ για επανεξζταςθ του αιτιματόσ τουσ εντόσ πζντε 
(5) εργάςιμων θμερϊν από τθν ενθμζρωςι τουσ. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ςτθ Δ/νςθ 
υςτθμάτων Εκτροφισ Ηϊων και εξετάηεται από τθν επιτροπι εξζταςθσ ενςτάςεων του 
άρκρου 6 τθσ παροφςασ, εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. Θ 
απόφαςθ τθσ επιτροπισ εξζταςθσ ενςτάςεων είναι τελεςίδικθ. 

10. Θ χρθματοδότθςθ των ερευνθτικϊν προγραμμάτων ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, με τα 
αντίςτοιχα ποςά επιχοριγθςθσ ανά φορζα και ανά κζςθ δαπάνθσ, εγκρίνεται με απόφαςθ 
του Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων,  με βάςθ  τα πορίςματα των αρμόδιων 
επιτροπϊν αξιολόγθςθσ ι/και εξζταςθσ ενςτάςεων. τθν ωσ άνω απόφαςθ κακορίηονται οι 
ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ των δικαιοφχων και ο τρόποσ πλθρωμισ. 
 

Άρκρο 5 
Ζλεγχοι 

1. Για τθν ορκι εφαρμογι τθσ παροφςασ προβλζπεται θ διενζργεια τακτικϊν ςτο 100% των 
δικαιοφχων και ζκτακτων επιτόπιων ελζγχων με τθν ολοκλιρωςθ κάκε φάςθσ του ζργου, 
αλλά και οποτεδιποτε αυτό κρικεί αναγκαίο, ςτθν ζδρα των δικαιοφχων φορζων, από τθν 
επιτροπι ελζγχου του άρκρου 6 τθσ παροφςασ. 

2. Κατά τθ διενζργεια των ςχετικϊν ελζγχων: 
i. Αξιολογείται θ πορεία υλοποίθςθσ του ζργου, ελζγχεται θ τιρθςθ του 

χρονοδιαγράμματοσ, θ πλθρότθτα του παραδοκζντοσ υλικοφ και γίνεται θ τελικι 
παραλαβι του ζργου. 

ii. Επαλθκεφεται θ πραγματοποίθςθ των αιτοφμενων δαπανϊν με ζλεγχο όλων των 
παραςτατικϊν και καταγραφι του αγοραςκζντοσ υλικοφ και ελζγχεται θ τιρθςθ των 
διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρκρου 9 τθσ παροφςασ. 

iii. Σο πρακτικό ελζγχου υπογράφεται και από το νόμιμο εκπρόςωπο του ελεγχόμενου 
φορζα ι τον επιςτθμονικό υπεφκυνο του ζργου, ο οποίοσ λαμβάνει αντίγραφο αυτοφ. 

iv. υντάςςεται ςχετικό πρακτικό, ςφμφωνα με το Τπόδειγμα 3 του Παραρτιματοσ Ι, το 
οποίο διαβιβάηεται ςτθ Δ/νςθ υςτθμάτων Εκτροφισ Ηϊων του ΤπΑΑΣ.  

3. ε περίπτωςθ διαφωνίασ, οι ενδιαφερόμενοι ζχουν δικαίωμα υποβολισ ζνςταςθσ, εντόσ 
πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν. Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ςτθ Δ/νςθ υςτθμάτων Εκτροφισ 
Ηϊων και εξετάηεται εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν επιτροπι εξζταςθσ 
ενςτάςεων του άρκρου 6. Θ απόφαςθ τθσ επιτροπισ εξζταςθσ ενςτάςεων είναι οριςτικι. 
 

Άρκρο 6 
φςταςθ Επιτροπών 

1. Με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων 
ςυςτινεται τριμελισ επιτροπι αξιολόγθςθσ των υποβλθκζντων ερευνθτικϊν 
προγραμμάτων, αποτελοφμενθ από:  

α) ζναν υπάλλθλο του τμιματοσ Μελιςςοκομίασ, θροτροφίασ και Λοιπϊν Ηωικϊν 
Οργανιςμϊν τθσ Δ/νςθσ υςτθμάτων Εκτροφισ Ηϊων του ΤπΑΑΣ ωσ πρόεδρο, με τον 
αναπλθρωτι του,  
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β) ζναν υπάλλθλο τθσ Δ/νςθσ Ζρευνασ, Καινοτομίασ & Εκπαίδευςθσ του ΤπΑΑΣ με τον 
αναπλθρωτι του, 

γ) ζναν υπάλλθλο τθσ Δ/νςθσ Τγείασ Ηϊων του ΤπΑΑΣ, με τον αναπλθρωτι του.  

2. Με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων 
ςυςτινεται τριμελισ επιτροπι ελζγχου, αποτελοφμενθ από: 

α) ζναν υπάλλθλο του τμιματοσ Μελιςςοκομίασ, θροτροφίασ και Λοιπϊν Ηωικϊν 
Οργανιςμϊν τθσ Δ/νςθσ υςτθμάτων Εκτροφισ Ηϊων του ΤπΑΑΣ ωσ πρόεδρο, με τον 
αναπλθρωτι του,  

β) ζναν υπάλλθλο τθσ Δ/νςθσ υςτθμάτων Εκτροφισ Ηϊων του ΤπΑΑΣ με τον αναπλθρωτι 
του, 

γ) ζναν υπάλλθλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον αναπλθρωτι του. 

3. Με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων 
ςυςτινεται τριμελισ επιτροπι εξζταςθσ ενςτάςεων, αποτελοφμενθ από: 

α) τον Προϊςτάμενο τθσ Γενικισ Δ/νςισ  Γεωργίασ ωσ πρόεδρο, με τον αναπλθρωτι του,  
β) τον Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςισ υςτθμάτων Εκτροφισ Ηϊων με τον αναπλθρωτι του, 
γ) τον Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςισ Τγείασ των Ηϊων, με τον αναπλθρωτι του.  

Θ επιτροπι εξζταςθσ ενςτάςεων ςυνζρχεται όποτε παρίςταται ανάγκθ με πρόςκλθςθ του 
προζδρου τθσ και οι αποφάςεισ τθσ είναι οριςτικζσ. 
4. Θ κθτεία των επιτροπϊν λιγει ςτισ 31/12/2019. 

 
Άρκρο 7 

Δικαιολογθτικά, παραςτατικά και διαδικαςία πλθρωμισ 

1. Θ αναγνϊριςθ και εκκακάριςθ τθσ δαπάνθσ πραγματοποιείται από τθ Δ/νςθ Άμεςων 
Ενιςχφςεων και Αγοράσ του ΟΠΕΚΕΠΕ, δια τθσ υποβολισ φακζλου παραςτατικϊν ςτοιχείων 
και δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ από τον δικαιοφχο φορζα το αργότερο μζχρι τθν 5θ 
επτεμβρίου του μελιςςοκομικοφ ζτουσ που ζπεται του μελιςςοκομικοφ ζτουσ υλοποίθςθσ 
τθσ δαπάνθσ. υγκεκριμζνα:  

2. Οι πλθρωμζσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ πραγματοποιοφνται:  
α) με χοριγθςθ προκαταβολισ ποςοφ μζχρι 40% τθσ ςυνολικισ χρθματοδότθςθσ και 

εξόφλθςθ του υπολοίπου 60 % με τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ  
β) ανά τρίμθνο, με τθν υποβολι τριμθνιαίων φακζλων πλθρωμισ 
γ) εφάπαξ, με τθν υποβολι εξοφλθτικοφ φακζλου. 
Ο επικυμθτόσ τρόποσ δθλϊνεται ςτθν αίτθςθ του ενδιαφερόμενου, και 
ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν απόφαςθ τθσ παραγράφου 10 του άρκρου 4 τθσ παροφςασ. 

3. Σα δικαιολογθτικά για τθν χοριγθςθ προκαταβολισ είναι τα εξισ: 
α) Αίτθςθ του δικαιοφχου φορζα εισ διπλοφν, ςφμφωνα με το Τπόδειγμα 4 του 

Παραρτιματοσ Ι,  υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπό του, 
β) Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα του φορζα, 
γ) Τπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/86 του νομίμου εκπροςϊπου του φορζα ότι δεν 

επωφελείται άλλθσ εκνικισ ι κοινοτικισ χρθματοδότθςθσ, για τθν εκτζλεςθ των 
ενεργειϊν ςτα πλαίςια τθσ  εγκρικείςασ δράςθσ, οφτε  ζχει υποβάλλει ςχετικι αίτθςθ, 

δ) Εγγυθτικι επιςτολι μιασ εκ των αναγνωριςμζνων τραπεηϊν τθσ Ελλάδοσ, ποςοφ που 
αντιςτοιχεί ςτο 110% του ποςοφ τθσ αιτθκείςασ προκαταβολισ. ε περίπτωςθ που ο 
χρθματοδοτοφμενοσ φορζασ είναι φορζασ του Δθμοςίου, δφναται να μθν προςκομίςει 
τθν εν λόγω εγγυθτικι επιςτολι, αλλά προςκομίηει απαραίτθτα απόφαςθ οριςμοφ 
υπολόγου. 
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4. Σα δικαιολογθτικά εξόφλθςθσ (ανά τρίμθνο ι του ςυνόλου) είναι τα εξισ: 
α) Αίτθςθ του δικαιοφχου εισ διπλοφν, υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπό του 

ςτθν οποία αναγράφεται το αιτοφμενο ποςό πλθρωμισ (Τπόδειγμα 5 του 
Παραρτιματοσ Ι), 

β) υγκεντρωτικι κατάςταςθ πραγματοποιθκειςϊν δαπανϊν εισ διπλοφν, υπογεγραμμζνθ 
από τον νόμιμο εκπρόςωπο του δικαιοφχου φορζα (Υπόδειγμα 6 του Παραρτιματοσ Ι), 
ςτθν οποία κα αναγράφονται οι δαπάνεσ κατά κζςθ και κατθγορία επιλζξιμθσ 
δαπάνθσ, 

γ) υνολικι ζκκεςθ πεπραγμζνων του δικαιοφχου φορζα ςχετικά με τθν υλοποίθςθ του 
ερευνθτικοφ προγράμματοσ, για το ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα πλθρωμισ, 
υπογεγραμμζνθ από το νόμιμο εκπρόςωπό του, 

δ) Πρακτικό ελζγχου τθσ αρμόδιασ επιτροπισ ελζγχου, ςφμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του 
Παραρτιματοσ Ι, για το ζργο που πραγματοποιικθκε ςτο ςυγκεκριμζνο χρονικό 
διάςτθμα, 

ε) Αςφαλιςτικι και Φορολογικι Ενθμερότθτα, 
ςτ) Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροςϊπου του φορζα ότι δεν 

επωφελείται άλλθσ εκνικισ ι κοινοτικισ χρθματοδότθςθσ, για εκτζλεςθ παρόμοιων 
ενεργειϊν του προγράμματοσ. 

η) Αναλυτικι κατάςταςθ δαπανϊν για κάκε κατθγορίασ επιλζξιμθσ δαπάνθσ, ςτθν οποία 
κα αναφζρονται και τα ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά με τα αντίςτοιχα ποςά.  

θ) Παραςτατικά δαπανϊν εξοφλθμζνα, όπωσ αυτά προβλζπεται να εκδίδονται, κατά 
περίπτωςθ, για επιτθδευματίεσ από τον Κϊδικα Φορολογικϊν Βιβλίων και τοιχείων 
(τιμολόγια ι αποδείξεισ παροχισ υπθρεςιϊν, τιμολόγια-δελτία αποςτολισ-φορτωτικζσ 
και λοιπά παραςτατικά για τθν αγορά υλικϊν και εξοπλιςμοφ), 

κ) Για θμεριςιεσ αποηθμιϊςεισ και μετακινιςεισ: αναλυτικι κατάςταςθ δαπανϊν, 
απόφαςθ ι εντολι μετακίνθςθσ και όλα τα πρωτότυπα παραςτατικά (ειςιτιρια, κλπ) . 

4. Με τθν ολοκλιρωςθ των ερευνθτικϊν προγραμμάτων, το παραδοτζο υλικό με τα 
αποτελζςματα και πορίςματα τθσ ζρευνασ διαβιβάηονται ςτθ Δ/νςθ υςτθμάτων εκτροφισ 
Ηϊων του ΤΠΑΑΣ το αργότερο μζχρι τθν 30θ επτεμβρίου κάκε ζτουσ, τόςο ςε ζντυπθ όςο 
και ςε θλεκτρονικι μορφι. 
 

Άρκρο 8 
Κυρώςεισ 

1. ε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί θ χρθματοδότθςθ τθσ εγκεκριμζνθσ ερευνθτικισ 
πρόταςθσ και από άλλθ πθγι, δεν καταβάλλεται θ ενίςχυςθ και ο δικαιοφχοσ 
υποχρεοφται ςτθν επιςτροφι του ςυνόλου των ιδθ χορθγθκζντων ποςϊν ωσ 
αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντα, ςφμφωνα με τθν διαδικαςία του άρκρου 28 του Ν.2520/97 
(ΦΕΚ Αϋ 173), όπωσ ιςχφει. Ο δικαιοφχοσ αποκλείεται για τρία (3) χρόνια τθσ εκ νζου 
ςυμμετοχισ ςτθν παροφςα δράςθ.  

2. ε περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ δεν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ το εγκεκριμζνο ερευνθτικό 
πρόγραμμα εντόσ του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματοσ με δικι του υπαιτιότθτα, δεν 
λαμβάνει τθν προβλεπόμενθ ενίςχυςθ και υποχρεοφται ςτθν επιςτροφι του ςυνόλου 
των ιδθ χορθγθκζντων ποςϊν ωσ αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντα, ςφμφωνα με τθν 
διαδικαςία του άρκρου 28 του Ν.2520/97 (ΦΕΚ Αϋ 173), όπωσ ιςχφει.  

3. Οι διοικθτικζσ κυρϊςεισ τθσ παραγράφου 2 δεν επιβάλλονται ςτισ περιπτϊςεισ που ο 
δικαιοφχοσ δεν είναι ςε κζςθ να εκπλθρϊςει τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ, τισ δεςμεφςεισ 
ι τισ λοιπζσ υποχρεϊςεισ του λόγω περιπτϊςεων ανωτζρασ βίασ και εξαιρετικϊν 
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περιςτάςεων, δεόντωσ αιτιολογθμζνων, οι οποίεσ δθλϊνονται εγκαίρωσ ςτθν Δ/νςθ 
υςτθμάτων Εκτροφισ Ηϊων του ΤΠΑΑΣ και εφόςον γίνουν δεκτζσ από τθν αρμόδια 
επιτροπι ελζγχου. τθν περίπτωςθ αυτι κακορίηεται από τθν επιτροπι ελζγχου, ςε 
ςυνεννόθςθ με τον δικαιοφχο, νζο χρονοδιάγραμμα ολοκλιρωςθσ τθσ υλοποίθςθσ των 
υποχρεϊςεων του φορζα, χωρίσ επιπλζον χρθματοδότθςθ. ε περίπτωςθ που ο φορζασ 
πάλι δεν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τθν υλοποίθςθ των υποχρεϊςεϊν του με υπαιτιότθτά 
του, υποχρεοφται ςτθν επιςτροφι του ςυνόλου των ιδθ χορθγθκζντων ποςϊν ωσ 
αχρεωςτιτωσ καταβλθκζντα, ςφμφωνα με τθν διαδικαςία του άρκρου 28 του Ν.2520/97 
(ΦΕΚ Αϋ 173), όπωσ ιςχφει.  
 

Άρκρο 9 
Γενικζσ Διατάξεισ 

1. Σα παραςτατικά γίνονται δεκτά μόνο εφόςον είναι εξοφλθμζνα. ε περίπτωςθ ζκδοςθσ 
δικαιολογθτικοφ δαπάνθσ «ΕΠΙ ΠΙΣΩΕΙ», κα πρζπει αυτό να ςυνοδεφεται από 
εξοφλθτικι απόδειξθ του εκδϊςαντοσ, με τθν επωνυμία του, υπογραφι και θμερομθνία 
εξόφλθςθσ. 

2. ε περίπτωςθ προμικειασ εξοπλιςμοφ, ο δικαιοφχοσ φορζασ υποχρεοφται ςε αγορά 
καινοφριου, κακϊσ και ςτθ διατιρθςι του ςε κατάςταςθ λειτουργικι.  

3. Ο δικαιοφχοσ οφείλει να τθρεί τθ νομοκεςία περί προμθκειϊν ςτο δθμόςιο.  

4. Όλα τα πρωτότυπα παραςτατικά κα φζρουν ςφραγίδα, που κα αναγράφει ευανάγνωςτα: 
«Ζχει επιχορθγθκεί ςτο πλαίςιο του Καν(ΕΚ)1308/2013 Δράςθ 6.1 “Εφαρμοςμζνθ 
Ζρευνα” ζτοσ…..». Ο δικαιοφχοσ φορζασ τθρεί τα πρωτότυπα παραςτατικά ςτο αρχείο 
του και κατακζτει φωτοαντίγραφα αυτϊν. τθν περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ δεν είναι 
φορζασ του δθμοςίου τα φωτοαντίγραφα κα πρζπει να είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από 
δικθγόρο ι κεωρθμζνα από υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμοςίου ςφμφωνα με τθν παρ. 2 
του άρκρου 11 του ν. 2690/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 1 του 
ν. 4250/2014 (Αϋ 74). ε κάκε περίπτωςθ θ ςφράγιςθ ςφμφωνα με τα ανωτζρω 
προθγείται τθσ ζκδοςθσ και επικφρωςθσ ι κεϊρθςθσ του φωτοαντιγράφου. 

5. Σα παραςτατικά δαπανϊν εκδίδονται και εξοφλοφνται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτθν παρ. 6 του άρκρου 6 τθσ υπ’ αρικ. 826/72508/4-7-2017 κοινισ απόφαςθσ των 
Τπουργϊν Οικονομικϊν και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. 

6. ε περιπτϊςεισ που προβλζπεται από τθ φορολογικι νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
και χαρτοςιμου, υποβάλλονται τα ςχετικά παραςτατικά απόδοςθσ αναλυτικά. 

7. Οι πιςτϊςεισ βαρφνουν κατά 50% τον τακτικό προχπολογιςμό του Τπουργείου Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ και Σροφίμων και κατά 50% το ΕΓΣΠΕ, Σμιμα Εγγυιςεων. χετικι αναγραφι 
πρζπει να υπάρχει και ςτθν κατάςταςθ αναγνϊριςθσ – εκκακάριςθσ δαπανϊν. 

8. Οι δαπάνεσ που ενιςχφονται ςφμφωνα με τθν παροφςα, αφοροφν το χρονικό διάςτθμα 
από 1θσ Αυγοφςτου μζχρι και 31θσ Ιουλίου κάκε ζτουσ εφαρμογισ. 

9. Οι περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ και οι εξαιρετικζσ περιςτάςεισ δθλϊνονται εγγράφωσ ςτθν 
Δ/νςθ υςτθμάτων Εκτροφισ Ηϊων του ΤΠΑΑΣ, μαηί με τα ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία, 
εντόσ δεκαπζντε εργάςιμων θμερϊν από τθν θμζρα που ο δικαιοφχοσ ι ο ζλκων εξ 
αυτοφ δικαιϊματα είναι ςε κζςθ να το πράξει. Οι περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ και οι 
εξαιρετικζσ περιςτάςεισ εξετάηονται από τθν αρμόδια επιτροπι ελζγχου.  
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10. Όπου ςτθν παροφςα απόφαςθ αναφζρεται καταλθκτικι θμερομθνία που ςυμπίπτει με 
αργία, ωσ καταλθκτικι θμερομθνία λαμβάνεται θ αμζςωσ επόμενθ τθσ αργίασ εργάςιμθ 
θμζρα. 

11. Σο ςυνθμμζνο παράρτθμα υποδειγμάτων αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. 

12. Θ παροφςα να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 
 

 
 

 
Ο ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΘΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΘ ΣΙΡΩΝΘ 
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                                                                         ΑΙΣΘΘ                                                    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Α 

για ζγκριςθ ερευνθτικοφ προγράμματοσ 
 
Φορζασ:. Θμερομθνία:  
Όνομα Τπευκφνου:  Αρ. πρωτ:  
Θζςθ:   
Σθλζφωνο:  Προσ: Τπουργείο Αγρ. Ανάπτ. & Σροφίμων 
Fax:            Δ/νςθ υςτθμάτων Εκτροφισ Ηϊων 
e-mail:            Βερανηζρου 46, ΣΚ 101 76 Ακινα 
  
Πρόγραμμα βελτίωςθσ τθσ των ςυνκθκών παραγωγισ και εμπορίασ των προϊόντων τθσ μελιςςοκομίασ  
ζτουσ ………..  {Καν(ΕΚ)1308/2013} – Δράςθ 6.1 «Εφαρμοςμζνθ Ζρευνα» 

 
1. Σίτλοσ προγράμματοσ:  

2. Διάρκεια προγράμματοσ: ………….. μινεσ 

3. υνεργάτεσ (ονομαςτικά):  

4. υνεργαηόμενα ιδρφματα:  

5. κοπόσ και ςτόχοι προτεινόμενου προγράμματοσ:  

6. Αναμενόμενα οφζλθ:  
 
Ο φορζασ είναι ενιμεροσ για τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ και τουσ όρουσ ενίςχυςθσ τθσ εν λόγω 
δράςθσ. 
 
Ο επικυμθτόσ τρόποσ πλθρωμισ είναι: 
 
α) με χοριγθςθ προκαταβολισ ποςοφ μζχρι 40% τθσ ςυνολικισ χρθματοδότθςθσ και 
εξόφλθςθ του υπολοίπου 60 % με τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ  

 

β) ανά τρίμθνο, με τθν υποβολι τριμθνιαίων φακζλων πλθρωμισ  

γ) εφάπαξ, με τθν υποβολι εξοφλθτικοφ φακζλου  

 
 Θμερομθνία: 

           Ο Νόμιμοσ εκπρόςωποσ  
 
          
            (ονοματεπϊνυμο, υπογραφι, ςφραγίδα) 
 
υνθμμζνα: 
1. βιογραφικά ςθμειώματα του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ που κα ςυμμετζχει 
2. αναλυτικι κατάςταςθ προβλεπόμενων δαπανών - προχπολογιςμόσ (Yπόδειγμα 2) 
3. προγραμματιςμόσ εργαςιών (χρονοδιάγραμμα – περιγραφι φάςεων – παραδοτζο υλικό ανά φάςθ και ςυνολικά) 
4. αναλυτικι κατάςταςθ υφιςτάμενθσ υποδομισ κι εξοπλιςμοφ 
5. μεκοδολογία – πειραματικό ςχζδιο 
6. απόφαςθ οριςμοφ του επιςτθμονικοφ υπεφκυνου για το ζργο και του αρμόδιου για τθν υπογραφι όλων των ςχετικών με το 

πρόγραμμα δικαιολογθτικών  
7. υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/86 ότι θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ δεν ζχει προτακεί ι οριςτικά υπαχκεί για ενίςχυςθ – 

επιχοριγθςθ ςε άλλο πρόγραμμα 
8. αποδεικτικά ςτοιχεία προθγοφμενθσ πραγματοποιθκείςασ ζρευνασ 
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                                                                       ΑΙΣΘΘ                                                    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Β 
για ςυνζχιςθ ερευνθτικοφ προγράμματοσ 

 
Φορζασ:  Θμερομθνία:  
Όνομα Τπευκφνου:  Αρ. πρωτ:  
Θζςθ:   
Σθλζφωνο:  Προσ: Τπουργείο Αγρ. Ανάπτ. & Σροφίμων 
fax:            Δ/νςθ υςτθμάτων Εκτροφισ Ηϊων 
e-mail:            Βερανηζρου 46, ΣΚ 101 76 Ακινα 
  
 

 
Πρόγραμμα βελτίωςθσ τθσ των ςυνκθκών παραγωγισ και εμπορίασ των προϊόντων τθσ μελιςςοκομίασ  
ζτουσ ………..  {Καν(ΕΚ)1308/2013} – Δράςθ 6.1 «Εφαρμοςμζνθ Ζρευνα» 

 

1. Σίτλοσ προγράμματοσ:  

2. Διάρκεια προγράμματοσ: ………….. μινεσ (ςυνολικά εγκρικείςα διάρκεια) 

3. υνεργάτεσ (ονομαςτικά):  

4. υνεργαηόμενα ιδρφματα:  

5. υνολικά εγκρικείςα δαπάνθ για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ: ………………………… Ευρϊ 

6. Εγκρικείςα δαπάνθ για το μελιςςοκομικό ζτοσ 2018 (μζχρι 31/07/2018): …………………………… Ευρϊ 

7. Αιτοφμενθ χρθματοδότθςθ για το μελιςςοκομικό ζτοσ 2019 (από 01/08/2018μζχρι 31/07/2018): 
………………………… Ευρϊ 
 

Ο φορζασ είναι ενιμεροσ για τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ και τουσ όρουσ ενίςχυςθσ τθσ εν λόγω 
δράςθσ. 

 
 

Θμερομθνία:…………………………. 

           Ο Νόμιμοσ εκπρόςωποσ  
 
          
            (ονοματεπϊνυμο, υπογραφι, ςφραγίδα) 
 
 
υνθμμζνα: 
1. αναλυτικι κατάςταςθ πεπραγμζνων προθγοφμενου μελιςςοκομικοφ ζτουσ 
2. αναλυτικι κατάςταςθ προβλεπόμενων δαπανών - προχπολογιςμόσ (Yπόδειγμα 2) 
3. προγραμματιςμόσ εργαςιών (χρονοδιάγραμμα – περιγραφι φάςεων – παραδοτζο υλικό ανά φάςθ και 

ςυνολικά) 
4. aπόφαςθ οριςμοφ του επιςτθμονικοφ υπεφκυνου για το ζργο και του αρμόδιου για τθν υπογραφι όλων των 

ςχετικών με το πρόγραμμα δικαιολογθτικών  
5. υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/86 ότι θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ δεν ζχει προτακεί ι οριςτικά υπαχκεί για ενίςχυςθ 

– επιχοριγθςθ ςε άλλο πρόγραμμα 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
 

Φορζασ: Θμερομθνία:  
Όνομα Τπευκφνου:  Αρ. πρωτ:  
Θζςθ:   
Σθλζφωνο:  Προσ: Τπουργείο Αγρ. Ανάπτ. & Σροφίμων 
Fax:            Δ/νςθ υςτθμάτων Εκτροφισ Ηϊων 
e-mail:            Βερανηζρου 46, ΣΚ 101 76 Ακινα 
  

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

για τθν υλοποίθςθ ερευνθτικοφ προγράμματοσ με τίτλο: 

…………………………………………………………………………………………. 

ΔΑΠΑΝΕ 

ΠΟΟ (Ευρώ) 

μελιςςοκομικό 
ζτοσ 2018 

ζωσ 31/07/2018 

μελιςςοκομικό 
ζτοσ 2019 

από 01/08/2018 
ζωσ 31/07/2019 

α) Αμοιβι ζκτακτου προςωπικοφ (Ονομαςτικά & αναλυτικά)   

β) Προμικεια απαραίτθτων για τθν υλοποίθςθ του 
ερευνθτικοφ προγράμματοσ, πζραν τθσ βαςικισ υποδομισ  
του εργαςτθρίου (Αναλυτικά)  

  εξοπλιςμοφ 

  εργαςτθριακοφ υλικοφ (π.χ. αντιδραςτιρια,  
μικροεξοπλιςμόσ, δείγματα)  

  αναλωςίμων 

  

γ) Οδοιπορικά κι εκτόσ ζδρασ αποηθμιώςεισ (Ονομαςτικά & 
αναλυτικά) 
 του μόνιμου προςωπικοφ 

 του ζκτακτου προςωπικοφ 

 των εμπειρογνωμόνων κι επιςτθμονικϊν ςυνεργατϊν 

  

δ) Παροχι υπθρεςιών (Ονομαςτικά & αναλυτικά)   

ε) Απρόβλεπτα ζξοδα  
(μζχρι 5% των ςθμείων α,β,γ,δ  και μζχρι 1.500€) 

  

ςτ) Κρατιςεισ υπζρ φορζα  
(μζχρι 5% των ςθμείων α,β,γ,δ) 

  

ΤΝΟΛΟ:   

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ:  

 
Θμερομθνία:…………………………. 

           Ο Νόμιμοσ εκπρόςωποσ  
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            (ονοματεπϊνυμο, υπογραφι, ςφραγίδα) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  3 
ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΕΧΝΙΚΟΤ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 

 
ιμερα τθν ……………………………….. οι κάτωκι υπογεγραμμζνοι 

1. …………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………… 

που αποτελοφμε τθν επιτροπι ελζγχου ςφμφωνα τθν αρικμ………………………. απόφαςθ του 
Γενικοφ Γραμματζα του ΤπΑΑΣ για τθ Δράςθ 6.1 «Εφαρμοςμζνθ Ζρευνα» του 
Προγράμματοσ βελτίωςθσ τθσ παραγωγισ και εμπορίασ των προϊόντων τθσ μελιςςοκομίασ, 
των μελιςςοκομικϊν ετϊν 2018 – 2019, αφοφ πραγματοποιιςαμε επιτόπιο ζλεγχο για το 
ερευνθτικό πρόγραμμα με τίτλο ………………………………………………………………………………………. 
ςτο φορζα ……………………………….. με ζδρα ………………………….... βεβαιϊνουμε τα κατωτζρω: 

α) Για το χρονικό διάςτθμα από ………………………. ζωσ …………………….. απαςχόλθςε ωσ ζκτατο 
προςωπικό ι εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ τουσ: 

 ………………………………………………. ςφμφωνα με τθν/τισ …..………………………. υπογραφείςα/εσ 
ςφμβαςθ/εισ ζργου  
 ………………………………………………. ςφμφωνα με το/α …………………………………………………. 

δελτίο/α παροχισ υπθρεςιϊν 

β) Για όλεσ τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ (αντιδραςτιρια, υλικά, όργανα, εξοπλιςμό κλπ) ζχουν 
εκδοκεί εξοφλθμζνα τιμολόγια και όλα τα απαιτοφμενα λοιπά παραςτατικά ωσ εξισ: 

ΕΙΔΟ ΔΑΠΑΝΘ 
ΕΚΔΟΣΘ 

ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟΤ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟΤ 
ΠΟΟ  
(Ευρώ) 

    

    

    

    

γ) Όλεσ οι παραπάνω ενζργειεσ πραγματοποιικθκαν ςφμφωνα με τισ εκνικζσ και κοινοτικζσ 
διατάξεισ. 

δ) Ζχουν τθρθκεί όλεσ οι υποχρεϊςεισ του φορζα, όπωσ αυτζσ απορρζουν από τθν υπ’ αρικ. 
………………… ΤΑ, αναφορικά με το παραδοτζο υλικό και τον χρόνο παράδοςθσ. 

 
Παρατθριςεισ: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ    Θ Επιτροπι Ελζγχου 
     

1. ……………………………. 

2. …………………….……… 
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3. ……………………………. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  4 
 

Φορζασ: Θμερομθνία:  
Όνομα Τπευκφνου:  Αρ. πρωτ:  
Θζςθ:   
Σθλζφωνο:  Προσ: ΟΠΕΚΕΠΕ 
Fax:             Δ/νςθ Άμεςων Ενιςχφςεων & Αγοράσ 
e-mail:              Δομοκοφ 5 – ΣΚ 104 45 
             Ακινα 

             
                                                                                               Κοιν: Τπουργείο Αγρ. Ανάπτ. & Σροφίμων 

      Δ/νςθ υςτθμάτων Εκτροφισ Ηϊων 
      Βερανηζρου 46, ΣΚ 101 76 Ακινα 
 

                       

 

ΑΙΣΘΘ ΓΙΑ ΧΟΡΘΓΘΘ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΘ 

για τθν υλοποίθςθ ερευνθτικοφ προγράμματοσ με τίτλο: 

……………………………………………………………………………………….. 
 

 
το πλαίςιο εφαρμογισ τθσ αρικμ. ………………………………………………………. ΚΤΑ και των υπϋαρικ. 

………………………………………………….……………………………. αποφάςεων του ΤπΑΑΣ για τθν υλοποίθςθ 

του προγράμματοσ βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν παραγωγισ και εμπορίασ των προϊόντων τθσ 

μελιςςοκομίασ ζτουσ ……... και ςυγκεκριμζνα για τθν υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ 6.1 «Εφαρμοςμζνθ 

Ζρευνα», ςασ υποβάλλουμε ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά χοριγθςθσ προκαταβολισ 

εγκεκριμζνων δαπανϊν και παρακαλοφμε για τθν καταβολι του ποςοφ των 

…………………………………. € 

 
 
     
Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ 

 
 

(ονοματεπϊνυμο, υπογραφι, 
ςφραγίδα) 

 
υνθμμζνα: 
1. Κατάςταςθ προβλεπομζνων δαπανών (υπόδειγμα 3) 
2. Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα 
3. Υπεφκυνθ διλωςθ ν.1599/86 του φορζα ότι δεν επωφελείται άλλθσ εκνικισ ι κοινοτικισ χρθματοδότθςθσ για 

παρόμοια δράςθ ι δεν ζχει υποβάλλει ςχετικι αίτθςθ 
4. Εγγυθτικι επιςτολι μίασ εκ των αναγνωριςμζνων τραπεηών τθσ Ελλάδοσ ι απόφαςθ οριςμοφ υπολόγου (ςε 

περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ είναι φορζασ του δθμοςίου)  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  5 
 

Φορζασ: Θμερομθνία:  
Όνομα Τπευκφνου:  Αρ. πρωτ:  
Θζςθ:   
Σθλζφωνο:  Προσ: ΟΠΕΚΕΠΕ 
Fax:       Δ/νςθ Άμεςων Ενιςχφςεων & Αγοράσ 
e-mail:       Δομοκοφ 5 – ΣΚ 104 45 Ακινα 
       

                                                                                           
Κοιν: Τπουργείο Αγρ. Ανάπτ. & Σροφίμων 

                                                                                                  Δ/νςθ υςτθμάτων Εκτροφισ Ηϊων 
                                                                                                  Βερανηζρου 46, ΣΚ 101 76 Ακινα 
 

 

 

ΑΙΣΘΘ  ΠΛΘΡΩΜΘ   

για τθν υλοποίθςθ ερευνθτικοφ προγράμματοσ με τίτλο: 

……………………………………………………………………………………….. 
 

 
το πλαίςιο εφαρμογισ τθσ αρικμ. ………………………………………………………. ΚΤΑ και των αρικμ. 

………………………………………………….……………………………. αποφάςεων του ΤπΑΑΣ για τθν υλοποίθςθ 

του προγράμματοσ βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν παραγωγισ και εμπορίασ των προϊόντων τθσ 

μελιςςοκομίασ ζτουσ ……... και ςυγκεκριμζνα για τθν υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ 6.1 «Εφαρμοςμζνθ 

Ζρευνα», ςασ υποβάλλουμε ςυνθμμζνα δικαιολογθτικά πλθρωμισ πραγματοποιθκειςϊν 

δαπανϊν και παρακαλοφμε για τθν καταβολι του ποςοφ των …………………………………. €.  

 

 

Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ 
 
 

(ονοματεπϊνυμο, υπογραφι, 
ςφραγίδα) 

 
Συνθμμζνα: 
1. Συγκεντρωτικι κατάςταςθ πραγματοποιθκειςών δαπανών (Υπόδειγμα 6) 
2. Αναλυτικζσ καταςτάςεισ για κάκε κατθγορία επιλζξιμθσ δαπάνθσ 
3. Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα 
4. Έκκεςθ πεπραγμζνων φορζα, υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπό του 
5. Πρακτικό ελζγχου (υπόδειγμα 4) 
6. Υπεφκυνθ διλωςθ ν.1599/86 του φορζα ότι δεν επωφελείται άλλθσ εκνικισ ι κοινοτικισ   χρθματοδότθςθσ για 

παρόμοια δράςθ ι δεν ζχει υποβάλλει ςχετικι αίτθςθ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6 
Φορζασ:  Θμερομθνία:  
Ονοματεπϊνυμο Τπευκφνου:   Αρ. πρωτ:  
Θζςθ:    
Σθλζφωνο:   Προσ: ΟΠΕΚΕΠΕ 
Fax:   Δ/νςθ Άμεςων Ενιςχφςεων & Αγοράσ 
e-mail:   Δομοκοφ 5 – ΣΚ 104 45 
  Ακινα 

        
Σίτλοσ Ερευνθτικοφ Προγράμματοσ: …………………………………………………..………………………………………………………………………………… 
 

υγκεντρωτικι κατάςταςθ πλθρωμισ δαπανών περιόδου από …………….. ζωσ ………..…….. 
 

α/α Δραςτθριότθτα 

Πρόταςθ 
Προχπολογιςμοφ 

Φορζα 

Ζγκριςθ 
Προχπολογιςμοφ 

Πραγματοποιθκείςεσ 
Δαπάνεσ 

Εκκακαριςκείςεσ 
Δαπάνεσ 

υμμετοχι 
ΕΓΣΠΕ 

Εκνικι 
υμμετοχι 

(€) (€) (€) (€) (€) (€) 

        

        

        

        

        

 φνολο       

 
Αναγνωρίηεται και εκκακαρίηεται για ……………………………………………………………  Ευρϊ 
 
Ο  Ελεγκτισ Α    Ο Ελεγκτισ Β    Ο Προϊςτάμενοσ    Ο Δικαιοφχοσ    
     
     Τπογραφι           Τπογραφι          Τπογραφι                   Τπογραφι 
(Ονοματεπϊνυμο)    (Ονοματεπϊνυμο)                (Ονοματεπϊνυμο)                   (Ονοματεπϊνυμο) 
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