
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 37/48518  
Ατομική Ψηφιακή Μελισσοκομική Ταυτότητα. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’  98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’  133).

β) Της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4691/2020 
«Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον 
εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 108).

γ) Της υπ’ αρ. 140/106513/16.04.2021 απόφασης της 
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνι-
κό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο» (Β’ 1560).

2. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων»(Α’ 138).

3. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών»(Α’  155).

4. Την υπ’ αρ. 6310/09.09.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Συμεών 
Κεδίκογλου» (Β’ 4190).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού για το έτος 2022, πέραν αυτής που έχει 
εγκριθεί για την υλοποίηση της Δράσης 1.2 «Ηλεκτρο-
νικό Δίκτυο Μελισσοκομίας - melinet», με την υπ’ αρ. 
371/205270/03-08-2021 κοινή απόφαση των Υφυπουρ-
γών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων (Β’  3592), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Σε εφαρμογή της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 9 του 
ν. 4691/2020 καθορίζονται ο τύπος της ατομικής μελισ-
σοκομικής ταυτότητας, τα στοιχεία που αυτή περιέχει, η 
μορφή τήρησης των στοιχείων αυτών, οι αρμόδιες αρχές 
και οι διαδικασίες έκδοσης, ανανέωσης, ενημέρωσης και 
διασύνδεσής της με το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκο-
μικό Μητρώο ή μητρώα άλλων υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

2. Σε κάθε ενεργό μελισσοκόμο, ο οποίος εγγράφε-
ται στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο 
της Ελλάδας σύμφωνα με τις διαδικασίες της υπ’ αρ. 
140/106513/16.4.2021 απόφασης της Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΑ), χορηγείται 
ατομική ψηφιακή μελισσοκομική ταυτότητα, εφεξής 
«μελισσοκομική ταυτότητα».

Άρθρο 2 
Αρμόδιες Αρχές

1. H Διεύθυνση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων της Γενι-
κής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ, διά του Τμήματος 
Μελισσοκομίας Σηροτροφίας και Λοιπών Ζωικών Οργα-
νισμών, ορίζεται αρμόδια για:

α) το συντονισμό, την παρακολούθηση και την επο-
πτεία της διαδικασίας έκδοσης των μελισσοκομικών 
ταυτοτήτων,

β) την εισήγηση για τη θέσπιση νομοθετικών και λοι-
πών διοικητικών μέτρων και τη συνεργασία με τις συ-
ναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς σχετικά με την έκδοση 
των μελισσοκομικών ταυτοτήτων,

γ) την εισήγηση έκδοσης ερμηνευτικών εγκυκλίων και 
οδηγιών εφαρμογής της παρούσας.

2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γε-
νικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ, διά του Τμήματος Δι-
αχείρισης Data Center, Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων, 
ορίζεται αρμόδια για:

α) την ανάπτυξη, τη διαχείριση, τον έλεγχο ορθής 
λειτουργίας και την τεχνική υποστήριξη της ψηφιακής 
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εφαρμογής, που έχει σκοπό τη δημιουργία, έκδοση και 
εκτύπωση των μελισσοκομικών ταυτοτήτων,

β) την ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών διαλειτουρ-
γικότητας με στόχο τη διασύνδεση και ανάκτηση των 
προβλεπόμενων απαραίτητων πληροφοριών από το 
Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, για την 
εξυπηρέτηση των σκοπών του άρθρου 5,

γ) την ανάπτυξη ειδικής ψηφιακής εφαρμογής για την 
έκδοση μελισσοκομικής ταυτότητας σε ηλεκτρονική - 
άυλη μορφή, σε σύνδεση με τη θυρίδα του πολίτη στην 
πύλη GOV.GR.

δ) τη σύνταξη εγχειριδίου χρήσης της ψηφιακής εφαρ-
μογής που υποστηρίζει τη διαδικασία διασύνδεσης και 
ανάκτησης των προβλεπόμενων πληροφοριών από τις 
αρμόδιες ελεγκτικές δομές και αρχές του άρθρου 5.

3. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια-
τρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας 
ορίζονται αρμόδιες για:

α) τη διασταύρωση και επαλήθευση των στοιχείων που 
θα αποτυπώνονται στη μελισσοκομική ταυτότητα πριν 
την οριστική εκτύπωσή της,

β) τη διαβίβαση προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Δι-
ακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ των αιτημάτων για έκδοση ή 
επανέκδοση μελισσοκομικής ταυτότητας,

γ) την παράδοση της εκτυπωμένης μελισσοκομικής 
ταυτότητας στον ενδιαφερόμενο δικαιούχο ενεργό με-
λισσοκόμο ή νόμιμο εκπρόσωπό του.

Άρθρο 3
Τύπος και διαδικασία έκδοσης της 
Ατομικής Μελισσοκομικής Ταυτότητας

1. Η μελισσοκομική ταυτότητα αποτελεί επίσημο κρα-
τικό έγγραφο, το οποίο σε συνδυασμό με την επίδειξη 
του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή του Διαβατηρί-
ου του κατόχου της, αποτελεί απόδειξη των στοιχείων 
που είναι εκτυπωμένα σε φυσική μορφή στο σώμα της, 
καθώς επίσης και των στοιχείων τα οποία τηρούνται σε 
ψηφιακή μορφή και ανακτώνται από το Εθνικό Ηλεκτρο-
νικό Μελισσοκομικό Μητρώο, μέσω υπηρεσιών διαλει-
τουργικότητας, διά της ανάγνωσης ειδικού γραμμωτού 
κώδικα δύο διαστάσεων «γρήγορης ανταπόκρισης» 
(Quick Response Code ή κωδικός «QR»), ο οποίος είναι 
εκτυπωμένος στην οπίσθια όψη αυτής και είναι μοναδι-
κός για κάθε ενεργό μελισσοκόμο.

2. Ο μοναδικός κωδικός «QR» του κάθε ενεργού μελισ-
σοκόμου παραπέμπει σε έναν σύνδεσμο με κατεύθυνση 
προς τον εξυπηρετητή, ο οποίος ελέγχει και επιστρέφει 
τις ζητούμενες πληροφορίες στον χρήστη - ελεγκτή.

3. Η υποβολή αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Ηλεκτρο-
νικό Μελισσοκομικό Μητρώο, επέχει θέση αίτησης έκδο-
σης και χορήγησης μελισσοκομικής ταυτότητας. Με την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών που περιγράφονται στο 
άρθρο 4 της υπ’ αρ. 140/106513/16.4.2021 υπουργικής 
απόφασης και την απόκτηση της ιδιότητας του ενεργού 
μελισσοκόμου, εκδίδεται και χορηγείται η μελισσοκομι-
κή ταυτότητα στον ενδιαφερόμενο, χωρίς περαιτέρω 
ενέργειες εκ μέρους του και χωρίς οικονομική του επι-
βάρυνση.

4. Εάν ο ενεργός μελισσοκόμος είναι φυσικό πρόσω-
πο, στη μελισσοκομική του ταυτότητα αναγράφονται τα 
στοιχεία ταυτοποίησης και εκτυπώνεται η φωτογραφία 
του ιδίου.

5. Εάν ο ενεργός μελισσοκόμος είναι νομικό πρόσωπο, 
στη μελισσοκομική ταυτότητα εκτυπώνονται η επωνυμία 
του νομικού προσώπου και τα στοιχεία ταυτοποίησης 
και η φωτογραφία του «υπεύθυνου μελισσοκομείου», ο 
οποίος ορίζεται από το νομικό πρόσωπο με σχετική αίτη-
ση. Ως «υπεύθυνος μελισσοκομείου» μπορεί να οριστεί 
φυσικό πρόσωπο με πλήρη ικανότητα προς δικαιοπρα-
ξία στην Ελλάδα.

6. Η φυσική μορφή της μελισσοκομικής ταυτότητας 
καθορίζεται στο άρθρο 4 και στο υπόδειγμα 1, του προ-
σαρτημένου παραρτήματος.

Άρθρο 4
Μορφή - Στοιχεία Μελισσοκομικής Ταυτότητας

1. Η φυσική μορφή της μελισσοκομικής ταυτότητας 
είναι μορφότυπου D-1, διαστάσεων 85.6 x 54 mm ± 
0.75mm, πάχους μέχρι 1 mm.

2. Το υπόστρωμα της φυσικής μορφής της μελισσοκο-
μικής ταυτότητας είναι κατασκευασμένο από συνθετικό 
πλαστικό, πολυανθρακικό υλικό.

3. Τα στοιχεία της μελισσοκομικής ταυτότητας που 
εκτυπώνονται στο σώμα της σε φυσική μορφή, είναι τα 
ακόλουθα:

α) Εμπρόσθια Όψη:
αα) Ζώνη 1
i. Θυρεός Ελληνικής Δημοκρατίας
ii. Όνομα της Χώρας (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)
iii. Αρμόδια Αρχή (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ-

ΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)
iv. Τύπος εγγράφου (ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) 
ββ) Ζώνη 2:
Έγχρωμη φωτογραφία του προσώπου του ενεργού 

μελισσοκόμου ή του «υπευθύνου μελισσοκομείου» στην 
περίπτωση νομικού προσώπου, σε πλαίσιο διαστάσεων 
35 Χ 30 mm

γγ) Ζώνη 3:
i. Ονοματεπώνυμο ενεργού μελισσοκόμου (ή Επωνυ-

μία και ονοματεπώνυμο
«υπεύθυνου μελισσοκομείου» στην περίπτωση νομι-

κού προσώπου)
ii. Πατρώνυμο
iii. Διεύθυνση κατοικίας Φυσικού Προσώπου ή Έδρα 

στην περίπτωση Νομικού Προσώπου
iv. Αριθμός Μελισσοκομικού Μητρώου
v. Αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα
vi. Αριθμός Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Δια-

βατηρίου του ενεργού μελισσοκόμου ή του «υπεύθυνου 
μελισσοκομείου» στην περίπτωση Νομικού Προσώπου

δδ) Ζώνη 4:
Ημερομηνία έκδοσης 
β) Οπίσθια όψη:
αα) Ζώνη 5:
i. Μοναδικός γραμμωτός κώδικας δύο διαστάσεων 

«γρήγορης ανταπόκρισης» (Quick Response Code ή 
QR-Code).
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ii. Μοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός με 24 χαρα-
κτήρες για κάθε μελισσοκόμο.

4. Η φυσική μορφή της μελισσοκομικής ταυτότητας 
είναι σύμφωνη με το πρότυπο που απεικονίζεται στο 
υπόδειγμα 1 του προσαρτημένου παραρτήματος.

5. Ο μελισσοκόμος δύναται να λάβει την νέα μελισσο-
κομική ταυτότητα σε ηλεκτρονική - άυλη μορφή, μέσω 
ειδικής ψηφιακής εφαρμογής, σε σύνδεση με τη θυρίδα 
του πολίτη στην πύλη GOV.GR.

6. Τα στοιχεία του κατόχου της μελισσοκομικής ταυ-
τότητας που ανακτώνται μέσω εφαρμογών διαλειτουρ-
γικότητας από το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό 
Μητρώο κατά τη διάρκεια ελέγχων και για την εξυπη-
ρέτηση των σκοπών του άρθρου 5 είναι:

α) τα στοιχεία που αναγράφονται εκτυπωμένα στη 
Ζώνη 3, 

β) ο αριθμός κατεχόμενων κυψελών,
γ) ο αριθμός των τρεχόντων κυψελών ύστερα από εν-

δεχόμενες μεταβολές που έχουν δηλωθεί,
δ) η Περιφερειακή Ενότητα διαχείμασης μετακίνησης 

των κυψελών,
ε) η Περιφερειακή Ενότητα ή οι Περιφερειακές Ενότη-

τες μετακίνησης των κυψελών,
στ) η ισχύς ή μη, της ιδιότητας του ενεργού μελισσο-

κόμου και των προνομίων της παρ. 1 του άρθρου 5 της 
υπ’ αρ. 140/106513/16-04-2021 υπουργική απόφαση.

ζ) ο αριθμός κυκλοφορίας μελισσοκομικού ΙΧ αυτο-
κινήτου που διαθέτει ο μελισσοκόμος στην κατοχή του.

7. Τα στοιχεία της παρ. 6 ανακτώνται μέσω της σά-
ρωσης του κωδικού QR που είναι εκτυπωμένος στην 
οπίσθια όψη της φυσικής μορφής της μελισσοκομικής 
ταυτότητας, στη Ζώνη 5, με τεχνικά μέσα που διαθέτουν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο, ή μέσω πληκτρολόγησης του 
μοναδικού εικοσιτετραψήφιου αλφαριθμητικού κωδικού.

Άρθρο 5
Χρησιμότητα μελισσοκομικής ταυτότητας

Η μελισσοκομική ταυτότητα και τα στοιχεία του κάθε 
ενεργού μελισσοκόμου τα οποία ανακτώνται σύμφωνα 
με την παρ. 7 του άρθρου 4, χρησιμοποιούνται σε πε-
ριπτώσεις ελέγχου και λαμβάνονται υπόψη όποτε κρι-
θεί απαραίτητο, από τις αρμόδιες ελεγκτικές δομές του 
ΥΠΑΑΤ, των συναρμόδιων Υπουργείων και Ανεξάρτητων 
Αρχών, τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), τον 
Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ), την Ελληνική Αστυνομία, την Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας και κάθε άλλη αρμόδια ελεγκτική 
δομή ή αρχή, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) για την εξυπηρέτηση των σκοπών του άρθρου 9 της 
υπ’ αρ. 140/106513/16-04-2021 υπουργικής απόφασης,

β) για τη διαπίστωση της ισχύος των προνομίων του 
ενεργού μελισσοκόμου της παρ. 1 του άρθρου 5 της 
υπ’ αρ. 140/106513/16-04-2021 υπουργικής απόφασης,

γ) για την παρακολούθηση και έλεγχο των μετακινήσε-
ων των κυψελών των μελισσοκόμων που ασκούν νομαδι-
κή μελισσοκομία και την προσβασιμότητα στις κυψέλες,

δ) για την εξακρίβωση των στοιχείων των μελισσοκό-
μων κατά τη διάρκεια διακίνησης ή/και εμπορίας μελισ-
σοκομικών προϊόντων παραγωγής τους, αναπαραγωγι-

κού υλικού ή παραφυάδων παραγωγής τους, κατά τη 
μεταφορά μελισσοκομικού υλικού - εξοπλισμού ή κενών 
κυψελών και εν γένει κατά τη διάρκεια των μελισσοκο-
μικών χειρισμών,

ε) για τον περιορισμό, την πρόληψη και την αντιμετώ-
πιση κρουσμάτων μελισσοκλοπής,

στ) για την προσβασιμότητα των μελισσοκόμων στις 
κυψέλες τους, σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως έντονα 
καιρικά φαινόμενα ή πυρκαγιές,

ζ) σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο.
Άρθρο 6 
Υποχρεώσεις μελισσοκόμων

1. Κάθε ενεργός μελισσοκόμος ή ο «υπεύθυνος μελισ-
σοκομείου», κατά τη διάρκεια των μελισσοκομικών χειρι-
σμών και των μετακινήσεων των κυψελών του ή/και όταν 
εμπορεύεται μελισσοκομικά προϊόντα, αναπαραγωγικό 
υλικό ή/και παραφυάδες παραγωγής του και εν γένει 
κατά την άσκηση της μελισσοκομικής δραστηριότητας, 
οφείλει να φέρει, σε φυσική ή ηλεκτρονική - άυλη μορ-
φή και να επιδεικνύει, όποτε του ζητηθεί από αρμόδια 
θεσμικά ελεγκτικά όργανα και αρχές, τη μελισσοκομική 
του ταυτότητα.

2. Κάθε ενεργός μελισσοκόμος, ο οποίος αιτείται επα-
νέκδοση της μελισσοκομικής ταυτότητας σε φυσική μορ-
φή, λόγω αλλαγής των εκτυπωμένων στοιχείων ή λόγω 
φθοράς οφείλει να παραδώσει την παλιά μελισσοκομική 
ταυτότητα στην οικεία ΔΑΟΚ.

Άρθρο 7
Επανέκδοση μελισσοκομικής ταυτότητας

1. Η μελισσοκομική ταυτότητα παραμένει σε ισχύ για 
όσο χρόνο τα στοιχεία που είναι εκτυπωμένα στο σώμα 
της δεν τροποποιούνται. Εάν τα εκτυπωμένα στοιχεία 
τροποποιηθούν, ο μελισσοκόμος οφείλει να αιτηθεί 
εντός δύο μηνών την επανέκδοσή της προς την οικεία 
ΔΑΟΚ, υποβάλλοντας το υπόδειγμα 2 του προσαρτη-
μένου παραρτήματος και παραδίδοντας την παλιά με-
λισσοκομική ταυτότητα, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 6. Στη συνέχεια η αρμόδια ΔΑΟΚ διαβιβάζει το 
αίτημα αρμοδίως στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης του ΥΠΑΑΤ και ολοκληρώνεται η επανέκδοση 
της μελισσοκομικής ταυτότητας σε φυσική μορφή, χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση του μελισσοκόμου, ενώ παράλ-
ληλα ενημερώνεται η πύλη GOV.GR με τα νέα στοιχεία για 
την έκδοση της ηλεκτρονικής - άυλης μελισσοκομικής 
ταυτότητας.

2. Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς της μελισσοκομι-
κής ταυτότητας, ο κάτοχός της αιτείται άμεσα την αντι-
κατάστασή της προς την οικεία ΔΑΟΚ, υποβάλλοντας 
το υπόδειγμα 2 του προσαρτημένου παραρτήματος και 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’  75) 
στην οποία δηλώνεται ο λόγος υποβολής του αιτήματος 
έκδοσης νέας ταυτότητας. Στη συνέχεια η αρμόδια ΔΑΟΚ 
διαβιβάζει το αίτημα αρμοδίως στη Διεύθυνση Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ. Στην περίπτωση αυτή, 
εάν έχουν παρέλθει δέκα (10) έτη από την προηγούμενη 
έκδοση της μελισσοκομικής ταυτότητας σε φυσική μορ-
φή, μέχρι την υποβολή του αιτήματος για επανέκδοση, 
η νέα μελισσοκομική ταυτότητα εκδίδεται σε φυσική 
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μορφή χωρίς οικονομική επιβάρυνση του μελισσοκό-
μου. Εάν το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη 
έκδοση μέχρι την υποβολή του αιτήματος για επανέκδο-
ση, είναι μικρότερο ή ίσο των δέκα (10) ετών, τότε η νέα 
μελισσοκομική ταυτότητα εκδίδεται σε φυσική μορφή 
με αντίτιμο πέντε (5) Ευρώ για τον μελισσοκόμο, με την 
επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην παρ. 3.

3. Εάν ο μελισσοκόμος εκδώσει και κάνει χρήση της 
νέας μελισσοκομικής ταυτότητας αποκλειστικά σε ηλε-
κτρονική - άυλη μορφή, μέσω της ειδικής ψηφιακής 
εφαρμογής η οποία είναι σε σύνδεση με τη θυρίδα του 
πολίτη στην πύλη GOV.GR, σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθρου 4, δεν επιβαρύνεται οικονομικά.

4. Ύστερα από την υποβολή αιτήματος για επανέκδοση 
της μελισσοκομικής ταυτότητας, σύμφωνα με τις παρ. 1 
και 2 και μέχρι την παραλαβή της νέας μελισσοκομικής+ 
ταυτότητας σε φυσική μορφή, ο μελισσοκόμος εφόσον 
δεν κάνει χρήση της άυλης - ηλεκτρονικής μελισσοκο-
μικής ταυτότητας, λαμβάνει σχετική βεβαίωση με ισχύ 
δύο (2) μηνών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 
της υπ’ αρ. 140/106513/16-04-2021 υπουργικής από-
φασης, από την αρμόδια ΔΑΟΚ, την οποία φέρει κατά 
τη διάρκεια των μελισσοκομικών χειρισμών και των με-
τακινήσεων των κυψελών του ή/και κατά τη διαδικασία 
εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων, παραφυάδων και 
αναπαραγωγικού υλικού παραγωγής του και την επι-
δεικνύει σε οποιονδήποτε έλεγχο από αρμόδια όργανα 
και αρχές. Μέχρι την επανέκδοση της μελισσοκομικής 
ταυτότητας σε φυσική μορφή, η παραπάνω βεβαίωση 
επέχει θέση μελισσοκομικής ταυτότητας.

Άρθρο 8
Είσπραξη αντιτίμου αντικατάστασης 
μελισσοκομικής ταυτότητας

Το προβλεπόμενο στην παρ. 2 του άρθρου 7 αντίτιμο 
επανέκδοσης της μελισσοκομικής ταυτότητας σε φυσική 
μορφή, εξοφλείται εντός δέκα (10) ημερών από την υπο-
βολή του σχετικού αιτήματος εκ μέρους του ενεργού με-
λισσοκόμου και εισπράττεται υπέρ του Προϋπολογισμού 
της Περιφερειακής Ενότητας που ανήκει η κατά τόπον 
αρμόδια ΔΑΟΚ. Αντίγραφο του παραστατικού εξόφλη-
σης αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΑΟΚ προκειμένου να 
διαβιβάσει προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης του ΥΠΑΑΤ το αίτημα επανέκδοσης της μελισσο-
κομικής ταυτότητας. Σε περίπτωση μη καταβολής του 
αντιτίμου δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία επανέκδοσης 
της μελισσοκομικής ταυτότητας σε φυσική μορφή.

Άρθρο 9 
Μεταβατικές διατάξεις

1. Ενεργοί Μελισσοκόμοι οι οποίοι μέχρι την έναρξη 
ισχύος της παρούσας απόφασης είναι εγγεγραμμένοι 
στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, λαμ-
βάνουν την μελισσοκομική τους ταυτότητα η οποία 
εκδίδεται σε φυσική μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσας και παραδίδεται μέσω της οικείας ΔΑΟΚ, 

χωρίς περαιτέρω ενέργειες εκ μέρους των ενδιαφερο-
μένων και χωρίς οικονομική τους επιβάρυνση.

2. Μέχρι την παραλαβή της μελισσοκομικής ταυτό-
τητας από τους μελισσοκόμους, η βεβαίωση δήλωσης 
κατεχόμενων κυψελών της παρ. 5 του άρθρου 7 της 
υπ’ αρ. 140/106513/16.4.2021 υπουργικής απόφασης, 
επέχει θέση μελισσοκομικής ταυτότητας την οποία φέρει 
ο μελισσοκόμος κατά τη διάρκεια των μελισσοκομικών 
χειρισμών και των μετακινήσεων των κυψελών του ή/
και κατά τη διαδικασία εμπορίας μελισσοκομικών προϊ-
όντων, παραφυάδων και αναπαραγωγικού υλικού παρα-
γωγής του και την επιδεικνύει σε οποιονδήποτε έλεγχο 
από αρμόδια όργανα και αρχές.

Άρθρο 10 
Κάλυψη δαπάνης

1. Για το έτος 2022, η δαπάνη για την απόκτηση της 
απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και την ανάπτυ-
ξη, τη διαχείριση, τον έλεγχο ορθής λειτουργίας και την 
τεχνική υποστήριξη των ψηφιακών εφαρμογών για τη 
δημιουργία, έκδοση και εκτύπωση των μελισσοκομικών 
ταυτοτήτων και τη διασύνδεση και ανάκτηση των προ-
βλεπόμενων απαραίτητων πληροφοριών από το Εθνικό 
Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, μέσω εφαρμογών 
διαλειτουργικότητας, καλύπτεται από τους πόρους του 
Εθνικού Προγράμματος για τη Βελτίωση της Παραγω-
γής και Εμπορίας των Προϊόντων της Μελισσοκομίας. Το 
50% της παραπάνω δαπάνης βαρύνει τον ΚΑ 4324 του 
ΕΛΕΓΕΠ, ενώ το υπόλοιπο 50% της δαπάνης βαρύνει τις 
πιστώσεις του ΠΔΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων ΣΑΕ 082/2.

2. Για τα έτη 2023 έως και 2027 έχει προβλεφθεί η 
κάλυψη της αντίστοιχης δαπάνης μέσω του Τομεακού 
Μελισσοκομικού Προγράμματος, το οποίο συμπερι-
λαμβάνεται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής 2023 - 2027.

Άρθρο 11 
Γενικές Διατάξεις

1. Με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων παρέχονται, όποτε κρίνεται 
απαραίτητο, διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με την 
εφαρμογή της παρούσας απόφασης και το εγχειρίδιο 
χρήσης της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 2.

2. Προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της, το Παράρτημα υποδειγμάτων 
στο οποίο συμπεριλαμβάνονται το Υπόδειγμα 1, σχετι-
κά με την απεικόνιση της μορφής της μελισσοκομικής 
ταυτότητας και το Υπόδειγμα 2, σχετικά με την αίτηση 
επανέκδοσης  - αντικατάστασης της μελισσοκομικής 
ταυτότητας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
1. Υπόδειγμα 1: Πρότυπο φυσικής μορφής της μελισ-

σοκομικής ταυτότητας
2. Υπόδειγμα 2: Αίτηση αντικατάστασης - επανέκδοσης 

μελισσοκομικής ταυτότητας (σε φυσική μορφή)
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Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2022 

Ο Υφυπουργός

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ   
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*02009240103220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-

μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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