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ΘΕΜΑ: «Καζνξηζκόο ηνπ πνζνύ επηρνξήγεζεο ηεο δξάζεο 6.1 «Εθαξκνζκέλε 

Έξεπλα», ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο βειηίωζεο ηωλ ζπλζεθώλ παξαγωγήο θαη 

εκπνξίαο ηωλ πξνϊόληωλ ηεο κειηζζνθνκίαο έηνπο 2018» 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΑΓΡΟΣΘΚΗ  ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ  ΣΡΟΦΘΜΩΝ 

Έρνληαο ππφςε : 

1. Σηο δηαηάμεηο: 

α) Σσλ άξζξσλ 13 έσο 29 ηνπ λ. 2637/1998 «χζηαζε Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο    

Λνγαξηαζκψλ, Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ, Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο θαη Δπίβιεςεο 

Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ, Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ θαη ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ζην Τπνπξγείν 

Γεσξγίαο θαη "Δηαηξείαο Αμηνπνίεζεο Αγξνηηθήο Γεο" Α.Δ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(Α΄200), φπσο ηζρχνπλ. 

β) Σεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ  λ. 3147/2003 «Ρχζκηζε ζεκάησλ αγξνηηθήο γεο, επίιπζε 

δεηεκάησλ απνθαηαζηαζέλησλ θαη απνθαζηζηακέλσλ θηελνηξφθσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(Α΄135).   

γ) Tεο πεξ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ. 4235/2014 «Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο 

θαη θπξψζεηο ζηελ εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ 

ηξνθίκσλ, ησλ δσνηξνθψλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ» (Α΄32), φπσο ε 

παξ. 2 ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 4384/2016 (Α΄78). 

δ) Σσλ άξζξσλ 20, 66, 67, 68 θαη 77 ηνπ λ. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο  

θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (Α΄143), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

ε) Tνπ π.δ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (Α΄145), φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

ζη) Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά 

Όξγαλα, φπσο θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο 

Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα» (Α΄98). 

                                           
ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ  

ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΘΜΩΝ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΓΕΩΡΓΘΑ 

Δ/ΝΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΕΚΣΡΟΦΗ ΖΩΩΝ 

ΣΜΗΜΑ: Μειηζζνθνκίαο, εξνηξνθίαο  

& Λνηπψλ Εσηθψλ Οξγαληζκψλ  

Σαρ. Γ/λζε: Βεξαλδέξνπ 46, 104 38, Αζήλα  

Πιεξνθνξίεο:  Γ. Καινγξίδεο 

Σει. 210-212 5704  

Email: Kalogridis.D@minagric.gr 
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2.Σνπο Καλνληζκνχο: 

α) (ΔΔ) αξηζ. 1306/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο 

Γεθεκβξίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΟΚ)  αξηζ. 

352/78, (ΔΚ) αξηζ. 165/94, (ΔΚ) αξηζ. 2799/98, (ΔΚ) αξηζ. 814/2000, (ΔΚ)  αξηζ. 

1290/2005 θαη (ΔΚ) αξηζ. 485/2008 ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 347, 20.12.2013, ζ. 549), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

β) (EE) αξηζ. 1308/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο 

Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ηε ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ αγνξψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΟΚ) αξηζ. 922/72, (ΔΟΚ) αξηζ. 234/79, (ΔΚ) 

αξηζ. 1037/2001 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 347, 20.12.2013, ζ. 

671), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

γ) Καη΄ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφ (ΔΔ) 2015/1366 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 11εο Μαΐνπ 2015, 

γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1308/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο εληζρχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

κειηζζνθνκίαο (ΔΔ L 211, 8.8.2015, ζ. 3). 

δ) Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2015/1368 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Απγνχζηνπ 2015, γηα ηε 

ζέζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο εληζρχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

κειηζζνθνκίαο (ΔΔ L 211, 8.8.2015, ζ. 9).  

3. Σελ εθηειεζηηθή απφθαζε (ΔΔ) 2016/1102 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2016, πνπ 

θνηλνπνηήζεθε κε ηνλ αξηζ. C(2016) 4133, ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ησλ εζληθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ 

πνπ ππνβάιινπλ ηα θξάηε κέιε ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 182, 7.7.2016, ζ. 55). 

4. Σελ αξηζ. Τ200/21-11-2016 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Ησάλλε Σζηξψλε» (Β΄ 

3755/21.11.2016), φπσο ηζρχεη. 

5. Σελ αξηζ. 2/71871/ΓΠΓΚ/3.10.2016 απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

γηα ηελ έγθξηζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ επηά εθαηνκκπξίσλ ηξηαθνζίσλ 

εμήληα πέληε ρηιηάδσλ επξψ (7.365.000 επξψ) γηα ηα έηε 2017 θαη 2018 (2017: 3682.500€ 

θαη 2018: 3.682.500€) ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ ΚΑΔ 5423 «Γαπάλεο Πξνγξακκάησλ 

Υξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Δγγπήζεσλ» ηνπ εηδηθνχ θνξέα 

110 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ηελ Δ.Δ. πξνγξάκκαηνο «Βειηίσζε 

ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο» (ΑΓΑ: 

ΦΚ3ΖΖ-1Ρ3). 

6. Σελ αξηζ. 870/1972/8.1.2018 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ χςνπο ηξηψλ 

εθαηνκκπξίσλ εμαθνζίσλ νγδφληα δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξψ (3.682.500,00 €) γηα 

ηελ πιεξσκή ηζφπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, Δηδηθφο θνξέαο 29 - 110. - Κ.Α.Δ 5423- 

νηθ. έηνπο 2018 γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο» γηα ην 2018, ε νπνία 

θαηαρσξήζεθε κε α/α 2742 ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ Πιεξσκήο ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ (ΑΓΑ: ΧΔΚΥ4653ΠΓ-Λ0Ε).  

7. Σελ αξηζ. ηεο ππ’ αξηζ. 355/57334/19-04-2018 (Β΄ 1504) απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ζρεηηθά κε ηνλ καζνξηζκφ ηνπ αθξηβνχο 

πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο δξάζεο 6.1 “Δθαξκνζκέλε Έξεπλα” 
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ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο 

κειηζζνθνκίαο».  

8. Σηο ππνβιεζείζεο αηηήζεηο εθ κέξνπο ησλ θνξέσλ γηα ζπκκεηνρή ζηε δξάζε 6.1 

Δθαξκνζκέλε Έξεπλα. 

9.  Σν απφ 05/06/2018 πξαθηηθφ ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο. 

10. Tν απφ 18/06/2018 πξαθηηθφ ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο εληάζεσλ.   

11. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη επηπιένλ 

δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο 2018, πέξαλ απηήο πνπ έρεη 

εγθξηζεί κε ηελ αξηζ. 826/72508/4-7-2017 (Β΄2334) θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ. 

 

 

Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ο Τ Μ Ε 

 

Άξζξν 1 

θνπόο 

Με ηελ παξνχζα θαζνξίδνπκε ην πνζφ επηρνξήγεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο 6.1 

«Δθαξκνζκέλε Έξεπλα», ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο ησλ 

ζπλζεθψλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο έηνπο 2018. 

 

Άξζξν 2 

Καζνξηζκόο πνζνύ επηρνξήγεζεο  

ηεο Δξάζεο 6.1 «Εθαξκνζκέλε Έξεπλα» 

ε εθαξκνγή ηεο ππ’ αξηζ. 355/57334/19-04-2018 απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο γεληθφηεξεο αλάγθεο ηνπ 

κειηζζνθνκηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο 6.1 «Δθαξκνζκέλε Έξεπλα» 

εγθξίλεηαη ζπλνιηθά ην πνζφ ησλ ζαξάληα πέληε ρηιηάδσλ θαη εθαηφλ εβδνκήληα επξψ 

(45.170,00 €) γηα ην κειηζζνθνκηθφ έηνο 2018. Σν παξαπάλσ εγθξηζέλ πνζφ θαηαλέκεηαη σο 

εμήο: 

 

 

Α. Απνδνρή ηωλ παξαθάηω εξεπλεηηθώλ πξνγξακκάηωλ: 

 

1. Φνξέαο: Θλζηηηνύην Μεζνγεηαθώλ Δαζηθώλ Οηθνζπζηεκάηωλ ηνπ ΕΛΓΟ – 

ΔΗΜΗΣΡΑ 

Θέκα: « Μειέηε νηθφηππσλ ειιεληθψλ θπιψλ κειηζζψλ: α) Γηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ 

ηχπνπ θπςέιεο ζηε βηνινγία, απφδνζε θαη αλζεθηηθφηεηα ζε αζζέλεηεο ηνπ ζκήλνπο» 

Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Γξ Γνχλαξε νθία 

Δπηιέμηκε δαπάλε γηα ην έηνο 2018: 9.790,00 € 

 

ΔΑΠΑΝΕ 2018 

α) Ακνηβή έθηαθηνπ πξνζωπηθνύ   

β) Πξνκήζεηα απαξαίηεηωλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο, πέξαλ ηεο βαζηθήο ππνδνκήο  ηνπ εξγαζηεξίνπ 
(Αναλυηικά)  

 εμνπιηζκνύ, εξγαζηεξηαθνύ πιηθνύ & αλαιωζίκωλ 

- θαηαζθεπή 21 θπςειψλ 

 

 

 

 

1.600,00 
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- αγνξά 10 κειηζζηψλ (10 x 70€) 

- αλαιψζηκα γηα κειίζζηα (ηξνθέο θ.α.) 

- αλαιψζηκα εξγαζηεξίνπ (κειέηε βαξξφα, λνζεκίαζε, κέηξεζε 

γφλνπ, θειηψλ 

- δπγαξηέο θαη αηζζεηήξεο 

- εθφδηα γηα θπςέιεο (μχια, ζρνηληά, πειφο) 

- κεηαθνξά θπςειψλ θαη κειηζζηψλ 

- θσηνγξαθηθή κεραλή 

700,00 

300,00 

500,00 

 

5000,00 

300,00 

200,00 

300,00 

γ) Οδνηπνξηθά θη εθηόο έδξαο απνδεκηώζεηο   

δ) Παξνρή ππεξεζηώλ   

ΤΝΟΛΟ: 8.900,00 

ε) Απξόβιεπηα έμνδα  
(μέχρι 5% ηων ζημείων α,β,γ,δ  και μέχρι 1.500€) 

445 

ζη) Κξαηήζεηο ππέξ θνξέα  
(μέχρι 5% ηων ζημείων α,β,γ,δ) 

445 

ΓΕΝΘΚΟ ΤΝΟΛΟ: 9.790,00 

 

Αλακελφκελν παξαδνηέν πιηθφ γηα ην έηνο 2018: α) Καηαζθεπή πήιηλσλ θπςειψλ, β) 

Έλαξμε δηαδηθαζίαο παξαγσγήο παξαθπάδσλ κε κεηέξεο βαζίιηζζεο, νη νπνίεο ζα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηηο θπςέιεο πνπ ζα κειεηεζνχλ. Ο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο γηα ην έηνο 

2019 αλέξρεηαη ζε 5.280,00 €. 

  

 

2. Φνξέαο: Σκήκα Μειηζζνθνκίαο - Θλζηηηνύην Επηζηήκεο Ζωηθήο Παξαγωγήο ηνπ 

ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΣΡΑ 

Θέκα: «Γηαθχιαμε θαη γελεηηθή βειηίσζε επηιεγκέλσλ πιεζπζκψλ Μαθεδνληθήο θαη 

Κεθξφπηαο κέιηζζαο κε βάζε ηηο επηδφζεηο θαη ηελ αλζεθηηθφηεηά ηνπο ζην βαξξφα  

(ΔΛΛ-ΜΔΛΗΑ)» 

Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Γξ. Υαηδήλα Φαλή 

Δπηιέμηκε δαπάλε γηα ην έηνο 2018: 10.080,00 € 

 

ΔΑΠΑΝΕ 2018 

α) Ακνηβή έθηαθηνπ πξνζωπηθνύ   

β) Πξνκήζεηα απαξαίηεηωλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο, πέξαλ ηεο βαζηθήο ππνδνκήο  ηνπ εξγαζηεξίνπ  

 

  εμνπιηζκνύ:  
- επέθηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηξέλνπ παξζέλσλ βαζηιηζζψλ 

- αγνξά κεγεζπληηθψλ θαθψλ κε θσο (3x100€)   

  εξγαζηεξηαθνύ πιηθνύ  
- αληηδξαζηήξηα   

- κηθξνεμνπιηζκφο (παηψκαηα, εηδηθέο βάζεηο αληηβαξξφα, 

θαπάθηα, ηειάξα, κειηζζνθνκηθά κηθξνεξγαιεία, πιαηζηνζήθεο) 

- κειίζζηα (30x70€) 

  αλαιωζίκωλ 

 

 

 

 

1.500,00 

300,00 

 

1.000,00 

2.000,00 

2.100,00 

 

1.200,00 
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γ) Οδνηπνξηθά θη εθηόο έδξαο απνδεκηώζεηο  

 ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ (γηα εγθαηάζηαζε κειηζζνθνκείσλ 

θαη εθπαίδεπζε ησλ κειηζζνθφκσλ) 
500,00 

δ) Παξνρή ππεξεζηώλ (1 άηνκν ΓΠΑ) 1.000,00 

ΤΝΟΛΟ: 9.600,00 

ε) Απξόβιεπηα έμνδα  
(μέχρι 5% ηων ζημείων α,β,γ,δ  και μέχρι 1.500€) 

 

ζη) Κξαηήζεηο ππέξ θνξέα  
(μέχρι 5% ηων ζημείων α,β,γ,δ) 

480,00 

ΓΕΝΘΚΟ ΤΝΟΛΟ: 10.080,00 

 

Αλακελφκελν παξαδνηέν πιηθφ γηα ην έηνο 2018: α) Παξαιαβή λένπ εμνπιηζκνχ θαη β) 

Δγθαηάζηαζε κειηζζνθνκείσλ ζηνπο ζπλεξγαδφκελνπο κειηζζνθφκνπο. Ο Δπηιέμηκνο 

πξνυπνινγηζκφο γηα ην έηνο 2019 αλέξρεηαη ζε 10.230,00 €. 

 

 

3. Φνξέαο: Εξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο – ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. 

Θέκα: «Υξήζε Πξντφλησλ κέιηζζαο ζε θαηλνηφκα ηξφθηκα» 

Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Γξ. Σαλαλάθε Υξπζνχια 

Δπηιέμηκε δαπάλε γηα ην έηνο 2018: 11.550,00 € 

 

ΔΑΠΑΝΕ 2018 

α) Ακνηβή έθηαθηνπ πξνζωπηθνύ   

β) Πξνκήζεηα απαξαίηεηωλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο, πέξαλ ηεο βαζηθήο ππνδνκήο  ηνπ εξγαζηεξίνπ  

 

  εμνπιηζκνύ (ζπζθεπή ζξαπζκαηνπνίεζεο, ζπζθεπή κέηξεζεο 

ζθιεξφηεηαο πελεηξφκεηξν)  

  εξγαζηεξηαθνύ πιηθνύ (π.ρ. αληηδξαζηήξηα, κηθξνεμνπιηζκφο, 

δείγκαηα)  

  Αλαιωζίκωλ 

 

 

 

6.000,00 

 

1.500,00 

 

1.100,00 

γ) Οδνηπνξηθά θη εθηόο έδξαο απνδεκηώζεηο 

 ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ 
400,00 

δ) Παξνρή ππεξεζηώλ (5 άηνκα) 1.500,00 

ΤΝΟΛΟ: 10.500,00 

ε) Απξόβιεπηα έμνδα  
(μέχρι 5% ηων ζημείων α,β,γ,δ  και μέχρι 1.500€) 

525,00 

ζη) Κξαηήζεηο ππέξ θνξέα  
(μέχρι 5% ηων ζημείων α,β,γ,δ) 

525,00 

ΓΕΝΘΚΟ ΤΝΟΛΟ: 11.550,00 

 

Αλακελφκελν παξαδνηέν πιηθφ γηα ην έηνο 2018: Αξρηθά απνηειέζκαηα εθαξκνγήο ηεο 

δηαδηθαζίαο ιεπηνθξπζηάιισζεο. Ο επηιέμηκνο πξνυπνινγηζκφο γηα ην έηνο 2019 αλέξρεηαη 

ζε 10.560,00 €. 
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4. Φνξέαο: Εξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο – ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. 

Θέκα: «Βηνινγηθέο δξάζεηο πξντφλησλ κέιηζζαο» 

Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Γξ. Σαλαλάθε Υξπζνχια 

Δπηιέμηκε δαπάλε γηα ην έηνο 2018: 13.750,00 € 

 

ΔΑΠΑΝΕ 2018 

α) Ακνηβή έθηαθηνπ πξνζωπηθνύ   

β) Πξνκήζεηα απαξαίηεηωλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο, πέξαλ ηεο βαζηθήο ππνδνκήο  ηνπ εξγαζηεξίνπ  

  

  εμνπιηζκνύ (θιίβαλνο, ζάιακνο λεκαηηθήο ξνήο, ζπζθεπή 

θαηακέηξεζε απνηθηψλ)  

  εξγαζηεξηαθνύ πιηθνύ (π.ρ. αληηδξαζηήξηα, κηθξνεμνπιηζκφο, 

δείγκαηα)  

  αλαιωζίκωλ 

 

 

 

6.000,00 

 

3.000,00 

 

1.500,00 

γ) Οδνηπνξηθά θη εθηόο έδξαο απνδεκηώζεηο  

 ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ 
500,00 

δ) Παξνρή ππεξεζηώλ (5 άηνκα) 1.500,00 

ΤΝΟΛΟ: 12.500,00 

ε) Απξόβιεπηα έμνδα  
(μέχρι 5% ηων ζημείων α,β,γ,δ  και μέχρι 1.500€) 

625,00 

ζη) Κξαηήζεηο ππέξ θνξέα  
(μέχρι 5% ηων ζημείων α,β,γ,δ) 

625,00 

ΓΕΝΘΚΟ ΤΝΟΛΟ: 13.750,00 

 

Αλακελφκελν παξαδνηέν πιηθφ γηα ην έηνο 2018: α) Λίζηα επηβεβαησκέλεο βνηαληθήο 

πξνέιεπζεο δεηγκάησλ γχξεο θαη κειηνχ, β) Λίζηα παξαγφκελσλ δεηγκάησλ βαζηιηθνχ 

πνιηνχ θαη γχξεο θαη γ) Γνθηκέο επηινγήο ηεο βέιηηζηεο δηαδηθαζίαο αλάιπζεο. Ο επηιέμηκνο 

πξνυπνινγηζκφο γηα ην έηνο 2019 αλέξρεηαη ζε 13.750,00 €.  

 

Άξζξν 3 

Γεληθέο Δηαηάμεηο 

1. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη πξαθηηθά ειέγρνπ δηαηεξνχληαη ζηελ αξκφδηα, θαηά 

πεξίπησζε, ππεξεζία γηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα θαη παξακέλνπλ δηαζέζηκα γηα 

θάζε Δζληθφ ή/θαη Κνηλνηηθφ έιεγρν. 

2.Σα παξαζηαηηθά γίλνληαη δεθηά κφλν εθφζνλ είλαη εμνθιεκέλα. ε πεξίπησζε έθδνζεο 

δηθαηνινγεηηθνχ δαπάλεο «ΔΠΗ ΠΗΣΧΔΗ», ζα πξέπεη απηφ λα ζπλνδεχεηαη απφ 

εμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ εθδψζαληνο, κε ηελ επσλπκία ηνπ, ππνγξαθή θαη εκεξνκελία 

εμφθιεζεο. 

3. Ο ΦΠΑ δελ απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε. 

4. ε πεξίπησζε πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ, ν δηθαηνχρνο θνξέαο ππνρξενχηαη ζε αγνξά 

θαηλνχξγηνπ, θαζψο θαη ζηε δηαηήξεζή ηνπ ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθή ηνπιάρηζηνλ γηα 

πέληε (5) έηε απφ ηελ πξνκήζεηά ηνπ.   

5. Ο δηθαηνχρνο νθείιεη λα ηεξεί ηε λνκνζεζία πεξί πξνκεζεηψλ ζην δεκφζην.  
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6. Όια ηα πξσηφηππα παξαζηαηηθά ζα θέξνπλ ζθξαγίδα, πνπ ζα αλαγξάθεη επαλάγλσζηα: 

«Έρεη επηρνξεγεζεί ζην πιαίζην ηνπ Καλ(ΕΚ)1308/2013 Δξάζε 6.1 “Εθαξκνζκέλε 

Έξεπλα” έηνο…..». Ο δηθαηνχρνο θνξέαο ηεξεί ηα πξσηφηππα παξαζηαηηθά ζην αξρείν 

ηνπ θαη θαηαζέηεη θσηναληίγξαθα απηψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο δελ είλαη 

θνξέαο ηνπ δεκνζίνπ ηα θσηναληίγξαθα ζα πξέπεη λα είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα απφ 

δηθεγφξν ή ζεσξεκέλα απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

λ. 4250/2014 (Α΄ 74). ε θάζε πεξίπησζε ε ζθξάγηζε ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνεγείηαη 

ηεο έθδνζεο θαη επηθχξσζεο ή ζεψξεζεο ηνπ θσηναληηγξάθνπ. 

7. Σα παξαζηαηηθά δαπαλψλ εθδίδνληαη θαη εμνθινχληαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ππ’ αξηζ. 826/72508/4-7-2017 θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

8. ε πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ θαη 

ραξηνζήκνπ, ππνβάιινληαη ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά απφδνζεο αλαιπηηθά. 

9. Οη πηζηψζεηο βαξχλνπλ θαηά 50% ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη θαηά 50% ην ΔΓΣΠΔ, Σκήκα Δγγπήζεσλ. ρεηηθή 

αλαγξαθή πξέπεη λα ππάξρεη θαη ζηελ θαηάζηαζε αλαγλψξηζεο – εθθαζάξηζεο δαπαλψλ. 

10. Οη δαπάλεο πνπ εληζρχνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα, αθνξνχλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ 1
εο

 Απγνχζηνπ κέρξη θαη 31
εο

 Ηνπιίνπ θάζε έηνπο εθαξκνγήο. 

11.Όπνπ ζηελ παξνχζα απφθαζε αλαθέξεηαη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία πνπ ζπκπίπηεη κε 

αξγία, σο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ιακβάλεηαη ε ακέζσο επφκελε ηεο αξγίαο εξγάζηκε 

εκέξα. 

   

Ζ παξνχζα λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΣΡΟΦΘΜΩΝ 

 

 

ΘΩΑΝΝΗ ΣΘΡΩΝΗ 
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