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ΘΕΜΑ: Καθορισμός του ύψους ενίσχυσης για τους δικαιούχους της δράσης 3.1
«Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και της δράσης 3.2 «Οικονομική
στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» στα πλαίσια του προγράμματος βελτίωσης της
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 13 έως και 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης
Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών
Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και
"Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης" Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α΄200), όπως ισχύει.
2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).
3. Του άρθρου 62 παρ. 2 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), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
46 παρ. 2 του ν. 4384/2016 (Α΄78).
4. Των άρθρων 20, 24, 66, 67, 68 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α΄143).
5. Του Καν. (ΕΚ) αριθ. 797/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004, για ενέργειες
βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας (ΕΕ L
125/28.4.2004, σ. 1).

ΑΔΑ: ΩΛΗΑ4653ΠΓ-5ΛΥ

6. Του Καν. (EK) αριθ. 917/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για λεπτομέρειες
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 797/2004 του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες στον
τομέα της μελισσοκομίας (ΕΕ L 163/30.4.2004, σ. 83), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη
θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα
γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (ΕΕ L 299/16.11.2007, σ. 1).
8. Του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση
της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 352/78,
(ΕΚ) αριθμ. 165/94, (ΕΚ) αριθμ. 2799/98, (ΕΚ) αριθμ. 814/2000, (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και
(ΕΚ) αριθμ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/20.12.2013, σ. 549), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
9. Του Καν. (EE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων
και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθμ. 234/79, (ΕΚ) αριθμ.
1037/2001 και (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/20.12.2013, σ. 671), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Της αριθ. C(2013) 5126/12.08.2013 εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
σχετικά με την έγκριση των προγραμμάτων για τη βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας
μελισσοκομικών προϊόντων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου και τον καθορισμό της συνεισφοράς της Ένωσης στα
προγράμματα αυτά, με την οποία εγκρίθηκε το μελισσοκομικό πρόγραμμα της χώρας «για τη
βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας» για
την περίοδο 2014-2016.
11. Της αριθ. 685/42702/31-3-2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και
εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2014-2016, σε εφαρμογή των Καν.
(ΕΚ) 1234/2007, 797/2004 και 917/2004» (Β΄837) και της υπ’ αριθ. 491/34550/21-03-2016
ΚΥΑ (Β΄ 838).
12. Την αριθ. 956/60312/08-05-2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή των
δράσεων 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων” και 3.2 “Οικονομική
στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για τη
βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα
έτη 2014-2016 (Β΄1243).
13. Της αριθμ. Υ26/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη» (Β΄ 2144/610-2015).
14. Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄194), όπως ισχύει.
15. Της με αριθ. πρωτ. 2/84823/ΔΠΓΚ/7-10-13 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ύψους οκτώ εκατομμυρίων
εξακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (8.650.000,00€), για την υλοποίηση του
συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. προγράμματος «Βελτίωση των συνθηκών παραγωγής
και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας» για τα έτη 2014, 2015 και 2016 (ΚΑΕ 5423,
Φ29-110)» (ΑΔΑ: ΒΛΛ6Η-ΘΑΠ).
16. Της με αριθ. πρωτ. 87/3281/13-1-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ποσού ύψους δύο
εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.900.000 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης
σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, Ειδικός φορέας 29 - 110. - Κ.Α.Ε 5423- οικ. έτους 2016 για την υλοποίηση
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του προγράμματος «Βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της
μελισσοκομίας» για το 2016, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 4963 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: 7ΒΠ64653ΠΓ-5ΣΕ).
17. Του αριθμού των μελισσοκόμων που έχουν υποβάλλει αίτηση κι έχουν κριθεί δικαιούχοι
συμμετοχής στις δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2
«Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», καθώς και τον αριθμό των αιτούμενων
κυψελών όπως έχουν καταχωρηθεί στο Melinet.
18. Του γεγονότος ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2016, πέραν αυτής που έχει
εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 685/42702/31-03-2014 ΚΥΑ (Β΄ 837) και την υπ’ αριθμ.
491/34550/21-03-2016 ΚΥΑ (Β΄ 838).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 4 της αριθμ. 685/42702/31/03/2014
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Πρόγραμμα για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της
μελισσοκομίας για τα έτη 2014-2016» εγκρίνεται για το έτος 2016, η μεταφορά μη
αναλωθέντων:
α) ποσού συνολικού ύψους 226.251,00 € (διακόσιες είκοσι έξι χιλιάδων και διακόσια πενήντα
ένα ευρώ) από υπόλοιπο της Δράσης 1.1 - Δίκτυο Κέντρων Μελισσοκομίας,
β) ποσού συνολικού ύψους 48.838,00 € (σαράντα οκτώ χιλιάδων και οκτακόσια τριάντα οκτώ
ευρώ) από υπόλοιπο της Δράσης 1.4 - Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοιπών
προϊόντων της κυψέλης,
γ) ποσού συνολικού ύψους 10.000,00 € (δέκα χιλιάδων ευρώ) από υπόλοιπο της Δράσης 4.2 Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού,
δ) ποσού συνολικού ύψους 13.000,00 € (δέκα τριών χιλιάδων ευρώ) από υπόλοιπο της
Δράσης 1.3 - Εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων,
ε) ποσού συνολικού ύψους 100.000,00 € (εκατό χιλιάδων ευρώ) από υπόλοιπο της Δράσης
4.1 – Αναλύσεις Μελιού,
στη δράση 3.1 - Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων, όπου το συνολικό ποσό
για την υλοποίηση της δράσης 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων»
ανέρχεται σε 1.753.089,00 € (ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες και
ογδόντα εννέα ευρώ).
2. Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.8 των άρθρων 9 και 18 της αριθμ. 956/60312/08-052014 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των όρων
και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή των δράσεων 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση
των μετακινήσεων” και 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”, στο
πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και
εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2016:
α) Το συνολικό ποσό για την υλοποίηση της δράσης 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση
των μετακινήσεων» ανέρχεται σε 1.753.089,00 € (ένα εκατομμύριο επτακόσιες πενήντα τρεις
χιλιάδες και ογδόντα εννέα ευρώ). Το ποσό επιχορήγησης για την προμήθεια καινούργιων
κυψελών καθορίζεται στα 19,48 € (δεκαεννιά ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά) ανά κυψέλη.
β) Το συνολικό ποσό για την υλοποίηση της δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής
μελισσοκομίας» ανέρχεται σε 2.700.000 € (δύο εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ευρώ). Το
ποσό επιχορήγησης ανά μετακινούμενη κυψέλη καθορίζεται στα 3,35 € (τρία ευρώ και
τριάντα πέντε λεπτά).
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3. Η καταβολή της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ.
956/60312/08-05-2014 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ
Β΄1243).
4. Το 50% της δαπάνης θα βαρύνει τον ΚΑ 4324 του ΕΛΕΓΕΠ, ενώ το υπόλοιπο 50% θα
βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5423 Φ29/110.
5. Ο αριθμός των επιλέξιμων κυψελών αντικατάστασης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
υπερβαίνει αυτόν που είχε δηλωθεί από τον ενδιαφερόμενο κατά την υποβολή της αίτησης.
6. Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
7. Τα παραστατικά πρέπει να διαβιβαστούν στην Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του
ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις 15/09/2016.
8. Στη δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων», δεν απαιτείται η
προσκόμιση των εντύπων Ε1 ή Ε3. Ο ενδιαφερόμενος μελισσοκόμος δηλώνει τον αριθμό των
κατεχόμενων κυψελών με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 και προσκομίζει τα νόμιμα
παραστατικά αγοράς κυψελών (αποδείξεις λιανικής πώλησης ή τιμολόγια), τα οποία
αναφέρουν τα πλήρη στοιχεία καθώς και το ΑΦΜ του.
9. Για την δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», προσκομίζεται
ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΟΓΑ.
10. Όλα τα παραστατικά που υποβάλλονται πρέπει να είναι πρωτότυπα και να φέρουν
σφραγίδα με μέριμνα του φορέα ότι: «Έχει επιδοτηθεί στα πλαίσια του Καν(ΕΕ) 1308/2013
Δράση 3.1 - Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων έτους .…. ή Δράση 3.2 Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας έτους …….». Σε περίπτωση δικαιούχων
που υποχρεούνται από τον Κώδικα Φορολογικών Βιβλίων και Στοιχείων να τηρούν τα
πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο τους, αρχικώς αυτά σφραγίζονται με την ανωτέρω
αναφερθείσα σφραγίδα, συνυπογράφονται από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και στη συνέχεια υποβάλλονται ευκρινή
φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν. 4250/2014 (Α΄74).
11. Όλα τα δικαιολογητικά υλοποίησης της δράσης και τα πρακτικά ελέγχου διατηρούνται
στην αρμόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια και παραμένουν
διαθέσιμα για κάθε Εθνικό ή/και Κοινοτικό έλεγχο.
12.Τα τιμολόγια θα γίνονται δεκτά μόνο εφόσον είναι εξοφλημένα. Σε περίπτωση έκδοσης
δικαιολογητικού δαπάνης «ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ», θα πρέπει αυτό να συνοδεύεται από εξοφλητική
απόδειξη του εκδώσαντος, με την επωνυμία του, υπογραφή και ημερομηνία εξόφλησης.
7. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι 20/11/2016 αποστέλλει στη Δ/νση Κτηνοτροφικών Υποδομών &
Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων στοιχεία σχετικά με την καταβληθείσα ενίσχυση για κάθε
δράση.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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