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ΘΕΜΑ: «Καθορισμός συνολικού ύψους χρηματοδότησης και των ποσών ενίσχυσης ανά 

κυψέλη για τις δράσεις 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων” και 3.2 

“Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας” για το έτος 2020» 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 
α) Των άρθρων 13 έως 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 ισχύουν. 

β) 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). 

γ) Tης περ. α΄ της 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), όπως η παρ. 
2 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 (Α΄78). 
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δ) Των άρθρων 20, 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), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

ε) Της υπ’ αριθ. 788/334896/23-12-2019 (Β΄ 4871) κοινής απόφασης του Υπουργού και της 
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Έγκριση υλοποίησης προγράμματος για τη βελτίωση των γενικών 
συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2020, 
2021 και 2022, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, 
σ. 671)».  

στ) Της παρ. 8 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. 137/102856/14-04-2020 (Β΄ 1576) κοινής 
απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών υλοποίησης της 
δράσης: 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων” στο πλαίσιο 
υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων 
της μελισσοκομίας 2020 - 2022» 

ζ) Της παρ. 1 του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 138/102859/14-04-2020 (Β΄ 1622) κοινής 
απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών υλοποίησης της 
δράσης: 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας” στο πλαίσιο 
υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων 
της μελισσοκομίας 2020 - 2022» 

2. Τους Κανονισμούς: 
α) 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)  αριθ. 352/78, 
(ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ)  αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) 
αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 549), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

β) 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) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

γ) Κατ΄ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2015/1366 της Επιτροπής, της 11ης Μαΐου 2015, για τη 
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις στον τομέα της μελισσοκομίας (ΕΕ L 211, 
8.8.2015, σ. 3). 

δ) Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 2015/1368 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2015, για τη θέσπιση 
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις στον τομέα της 
μελισσοκομίας (ΕΕ L 211, 8.8.2015, σ. 9).   

3. Tο π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄145), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/974 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2019, σχετικά 
με την έγκριση των εθνικών προγραμμάτων για τη βελτίωση της παραγωγής και 
εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον 
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κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE 
L 157, 14.06.2019, σ. 28 - 30), για τα μελισσοκομικά έτη 2020, 2021 και 2022. 

5. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

6. Το άρθρο 16 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών 
και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων». 

7. Την υπ’ αριθ. 5359/10-08-2020 (Β΄ 3374) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή». 

8. Τις αιτήσεις των δικαιούχων. 

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2020 πέραν αυτής που έχει 
εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 788/334896/23-12-2019 (Β΄ 4871) κοινή απόφαση του 
Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

Άρθρο 1 

Καθορισμός συνολικού ύψους χρηματοδότησης και ποσού ενίσχυσης ανά κυψέλη 
για την δράσης 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων”   

1. Σύμφωνα με τον πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 788/334896/23-12-

2019 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το ύψος της 

χρηματοδότησης για την δράση 3.1 για το μελισσοκομικό έτος 2020 ανέρχεται στο 

ποσό των 1.650.000 €.  

2. Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 788/334896/23-

12-2019 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αυξάνεται το 

χρηματικό όριο της δράσης 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων” 

για το μελισσοκομικό έτος 2020 με τη μεταφορά αδιάθετων ποσών 370.000,00 € 

συνολικά, ως εξής: 

i. Μεταφορά πίστωσης ύψους 100.000,00 € από τη Δράση 1.3 “Εκπαιδεύσεις – 

Έντυπα’’. 

ii. Μεταφορά πίστωσης ύψους 40.000,00 από τη Δράση 2.1 “Εχθροί και ασθένειες 

μελισσών”. 

iii. Μεταφορά πίστωσης ύψους 130.000,00 € από τη Δράση 8.1 “Ταυτοποίηση τύπων 

ελληνικού μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων”. 

iv. Μεταφορά πίστωσης ύψους 100.000,00 από τη Δράση 8.2 “Αναγνώριση μελιού 

και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ”. 
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3. Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. 137/102856/14-04-

2020 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, αποφασίζουμε:  

i. Το συνολικό ύψος χρηματοδότησης για την υλοποίηση της δράσης 3.1 «Εξοπλισμός 

για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» για το μελισσοκομικό έτος 2020, καθορίζεται 

σε 2.020.000,00 €. 

ii. Το ποσό ενίσχυσης για την προμήθεια κυψελών αντικατάστασης, για το 

μελισσοκομικό έτος 2020, καθορίζεται σε 16,50 € ανά κυψέλη. 

 
 

Άρθρο 2 

Καθορισμός συνολικού ύψους χρηματοδότησης και ποσού ενίσχυσης ανά μετακινούμενη 
κυψέλη για την δράσης 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”   

1. Σύμφωνα με τον πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 788/334896/23-12-

2019 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το ύψος της 

χρηματοδότησης για την δράση 3.2 για το μελισσοκομικό έτος 2020 ανέρχεται στο 

ποσό των 3.001.734,00 €.  

2. Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 788/334896/23-

12-2019 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αυξάνεται το 

χρηματικό όριο της δράσης 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας” 

για το μελισσοκομικό έτος 2020 με τη μεταφορά αδιάθετων ποσών 215.000,00 € 

συνολικά, ως εξής: 

i. Μεταφορά πίστωσης ύψους 70.000,00 € από τη Δράση 1.5 “Παρακολούθηση και 

αξιολόγηση της ορθής και αποτελεσματικής υλοποίησης και εφαρμογής του 

μελισσοκομικού προγράμματος”. 

ii. Μεταφορά πίστωσης ύψους 45.000,00 € από τη Δράση 4.1 “Αναλύσεις μελιού και 

λοιπών προϊόντων της κυψέλης”. 

iii. Μεταφορά πίστωσης ύψους 100.000,00 € από τη Δράσης 6.1 “Εφαρμοσμένη 

Έρευνα”. 

3. Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 138/102859/14-

04-2020 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, αποφασίζουμε: 

i. Το συνολικό ύψος χρηματοδότησης για την υλοποίηση της δράσης 3.2 

“Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας” για το μελισσοκομικό έτος 

2020, καθορίζεται σε 3.216.734,00 €.  

ii. Το ποσό ενίσχυσης ανά μετακινούμενη κυψέλη για το μελισσοκομικό έτος 2020, 

καθορίζεται σε 3,44 €. 
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Άρθρο 3 
Γενικές διατάξεις 

1. Το 50% της παραπάνω δαπάνης βαρύνει τον ΚΑ 9933 του ΕΛΕΓΕΠ, ενώ το υπόλοιπο 50% 
της δαπάνης βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων ΣΑΕ 082/2. 

2. Η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση 
Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2020. 

3. Η υλοποίηση των δράσεων 3.1 και 3.2 για το μελισσοκομικό πρόγραμμα 2020 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθ. 137/102856/14-04-2020 και 
138/102859/14-04-2020 αποφάσεων του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

 

 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 
 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ 

 
 
 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 
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