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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1450/52533
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης
4.1: «Αναλύσεις μελιού», στo πλαίσιo υλοποίησης του
προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπο−
ρίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2012.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της αριθμ. 736/1194/41458/03−04−2012 (Β΄ 1177) κοι−
νής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονομικών, Ανάπτυξης − Ανταγωνιστικότητας & Ναυ−
τιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση
δαπάνης για την υλοποίηση των ενεργειών του προ−
γράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και
εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους
2012», όπως τροποποιείται και ισχύει
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε
σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα»
γ) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογή
της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280) σε συνδυασμό με το
άρθρο 33 του ν. 2538/97 (Α΄ 242), όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 του ν. 3147/2003
«Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων
αποκατασταθέντων αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 135)
δ) του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) «περί Δημόσιου Λογιστικού»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ε) του Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωρ−
γίας» (Α΄ 187), όπως ισχύει
στ) της αριθμ. ΥΙ/2004 (Β΄ 513) απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας σε
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων»
ζ) των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 περί
«Σύστασης Οργ. Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανι−
σμού Πληρωμών και ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων…και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με
το άρθρο 4 του ν.2732/1999(Α΄ 154) και το άρθρο 24 του
ν. 2945/01 (Α΄ 223) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της
Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 1−8
του ν. 3147/03 (Α΄ 135)
η) της αριθμ. 389578/2000 (Β΄ 1470) απόφασης του
Υπουργού Γεωργίας «περί έγκρισης Κανονισμού Διαδι−
κασίας Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που
βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών
Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)»
θ) της αριθμ. 271562/2002 (Β΄ 1042) απόφασης του
Υπουργού Γεωργίας «περί εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ
ως Οργανισμού Πληρωμής»
ι) του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄87)
κ) της αριθμ. 280682/2009 (Β΄ 972) απόφασης του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μετα−
βίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα,
Προϊσταμένους Γενικής Δ/νσης, Προϊσταμένους Δ/νσης
και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογρά−
φουν με “Εντολή Υπουργού”», όπως τροποποιήθηκε με
την αριθμ.271726/2010 (Β΄ 1400) όμοια απόφαση
λ) του άρθρου 28 του ν. 2520/1997 (Α΄173), όπως ισχύει
κάθε φορά
μ) της αριθμ. 131/20388/20−02−2012 απόφασης του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων (Β΄393) με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ιωάννη Δριβελέγκα»
2. Τους Κανονισμούς:
α) 1234/ΕΚ/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοι−
νής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος
κανονισμός ΚΟΑ)» (L 299)
β) 917/ΕΚ/2004 της Επιτροπής «περί λεπτομερειών
εφαρμογής του Καν(ΕΚ)797/2004 του Συμβουλίου σχε−
τικά με ενέργειες στον τομέα της μελισσοκομίας» (L
163), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει
γ) 1290/ΕΚ/2005 «Περί χρηματοδοτήσεως της Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής»(L 209)
δ) 885/ΕΚ/2006 της Επιτροπής για τη «θέσπιση των
λεπτομερειών εφαρμογής του Καν(ΕΚ)1290/2005 του
Συμβουλίου, όσον αφορά τη διαδικασία για την εκκαθά−
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ριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων»
(L 171)
3. Τo Εθνικό Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγω−
γής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας
2011 – 2013, που εγκρίθηκε με την Ε(2010) 6054 τελικό/
14−09−2010 Απόφαση της Ε.Ε., σε εφαρμογή των άρθρων
105 – 110 του Καν(ΕΚ)1234/2007 του Συμβουλίου και του
Καν(ΕΚ)917/2004 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα και ισχύει
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι−
κού προϋπολογισμού ύψους εβδομήντα χιλιάδων Ευρώ
(70.000,00 €) για το έτος 2012, η οποία θα βαρύνει τον
Κ.Α.Ε. 5423, Ειδικός Φορέας 29−110, για τον οποίο υπάρχει
σχετική πίστωση.
5. Την αριθμ. 1753/6207/19−01−2012 (ΑΔΑ: ΒΟΧ4Β−ΔΩ8)
απόφαση της Δ/νσης Οικονομικής του ΥΠΑΑΤ, με την
οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους δύο
εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ
(2.850.000€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ειδικός
Φορέας 29−110 ΚΑΕ 5423, οικονομικού έτους 2012, για την
υλοποίηση του προγράμματος «Βελτίωσης της παραγω−
γής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας»,
για το έτος 2012, αποφασίζουμε:
1. Σκοπός
Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέ−
σεις και ο τρόπος πληρωμής για την υλοποίηση της
δράσης 4.1 «Αναλύσεις μελιού», στο πλαίσιο εφαρμογής
του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγω−
γής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας
έτους 2012, βάσει του Καν(ΕΚ)1234/2007 του Συμβουλίου
(άρθρα 105−110), όπως ισχύει κάθε φορά.
2. Περιγραφή της δράσης
Σε εφαρμογή του άρθρου 2.2 της αριθμ. 736/1194/41458/
03−04−2012 (Β΄ 1177) κοινής υπουργικής απόφασης, επι−
χορηγείται μέχρι το 100% των δαπανών πραγματοποί−
ησης αναλύσεων δειγμάτων μελιού σε διαπιστευμένα
εργαστήρια του εσωτερικού ή/και εξωτερικού, για τον
έλεγχο της ύπαρξης καταλοίπων φαρμάκων κι άλλων
επικίνδυνων ουσιών σε αυτό (πχ. βαρέα μέταλλα, αντιβι−
οτικά, κλπ), προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία
της υγείας του καταναλωτικού κοινού και η παραγωγή
και εμπορία ασφαλών προϊόντων ως ακολούθως:
α) για τιμολόγια συνολικού ύψους μέχρι χιλίων πεντα−
κοσίων Ευρώ (1.500€) ανά αιτούντα:
το 100% της δαπάνης, εφόσον το ποσό των συνολικά
υποβληθέντων τιμολογίων αυτής της κατηγορίας δεν
ξεπερνά το προβλεπόμενο ύψος επιχορήγησης της πα−
ραγράφου 3 της παρούσας
μέχρι το 100% της δαπάνης, εφόσον το ποσό των
συνολικά υποβληθέντων τιμολογίων αυτής της κατη−
γορίας ξεπερνά το προβλεπόμενο ύψος επιχορήγησης
της παραγράφου 3 της παρούσας
β) για τιμολόγια συνολικού ύψους άνω των χιλίων
πεντακοσίων Ευρώ (1.500€) ανά αιτούντα:
μέχρι το 100% της δαπάνης, εφόσον υπολείπεται δια−
θέσιμο ποσό μέχρι το ορισθέν ύψος επιχορήγησης της
παραγράφου 3 της παρούσας, ύστερα από την κάλυψη
της δαπάνης της περιπτώσεως α.
Σε καμία περίπτωση το άθροισμα των ποσών των
περιπτώσεων α και β δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος
επιχορήγησης της παραγράφου 3 της παρούσας.

3. Ύψος επιχορήγησης
Για το έτος 2012 το ύψος της επιχορήγησης ανέρ−
χεται στο ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων Ευρώ
(140.000€).
Το ποσό αυτό βαρύνει κατά 50% τον κρατικό προϋπο−
λογισμό και κατά 50% τον ΕΛΕΓΕΠ – Εγγυήσεις.
Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
4. Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της παρούσας ορίζονται:
α) οι μελισσοκόμοι, κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρί−
ου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθμ. 370910/
14−05−2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Καθιέ−
ρωση μητρώου μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων και
μελισσοκομικού βιβλιαρίου», όπως τροποποιείται και
ισχύει κάθε φορά, εφόσον το μέλι που αυτοί παράγουν
διατίθεται προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην
αγορά,
β) οι μελισσοκομικές οργανώσεις (μελισσοκομικοί συ−
νεταιρισμοί ή/και κοινοπραξίες), εφόσον αυτές ασκούν
εμπορική δραστηριότητα, διαθέτοντας το μέλι που πα−
ράγουν τα μέλη τους προς πώληση (λιανικώς ή χονδρι−
κώς) στην αγορά,
γ) ιδιώτες συσκευαστές και τυποποιητές μελιού,
που συσκευάζουν – τυποποιούν κι εμπορεύονται μέλι
προερχόμενο από Έλληνες παραγωγούς
Εξαιρούνται της επιχορήγησης:
α) οι μελισσοκόμοι οι οποίοι:
• έχουν ενταχθεί οριστικά στο μέτρο 1.3.2 «Συμμετοχή
γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα των τροφί−
μων» του Άξονα 1 του ΠΑΑ 2007−2013 κι έχουν εγκριθεί
για την πραγματοποίηση των ίδιων με τις επιλέξιμες
μέσω της παρούσας, αναλύσεων μελιού
• είναι μέλη φορέων που έχουν ενταχθεί για επιχορή−
γηση στη δράση 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας
εργαστηρίων ανάλυσης μελιού», εφόσον το εργαστήριο
ανάλυσης του φορέα τους είναι διαπιστευμένο για τις
επιλέξιμες μέσω της παρούσας αναλύσεις μελιού
• είναι μέλη μελισσοκομικών οργανώσεων που έχουν
αιτηθεί για το ίδιο χρονικό διάστημα την ένταξή τους
για ενίσχυση μέσω των διατάξεων της παρούσας
β) οι μελισσοκομικές οργανώσεις (μελισσοκομικοί
συνεταιρισμοί ή/και κοινοπραξίες) οι οποίες:
• διαθέτουν διαπιστευμένο εργαστήριο ανάλυσης, στο
οποίο μπορούν να πραγματοποιήσουν τις επιλέξιμες
μέσω της παρούσας αναλύσεις μελιού
• έχουν ενταχθεί για επιχορήγηση στη δράση 4.2 «Στή−
ριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης
μελιού» κι έχουν διαπιστευτεί για την πραγματοποί−
ηση των επιλέξιμων μέσω της παρούσας αναλύσεων
μελιού
γ) οι ιδιώτες συσκευαστές και τυποποιητές μελιού, που
διαθέτουν εργαστήριο ανάλυσης διαπιστευμένο για την
πραγματοποίηση των επιλέξιμων μέσω της παρούσας
αναλύσεων μελιού.
5. Επιλέξιμες δαπάνες
Στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας, ως επιλέξιμες
δαπάνες ορίζονται οι δαπάνες πραγματοποίησης ανα−
λύσεων δειγμάτων μελιού για τον έλεγχο της ύπαρξης
καταλοίπων φαρμάκων κι άλλων επικίνδυνων ουσιών
(βαρέα μέταλλα, αντιβιοτικά, κ.λπ.):
α) σε εργαστήρια ανάλυσης μελιού του εσωτερικού
ή/και του εξωτερικού, τα οποία είναι διαπιστευμένα για
την πραγματοποίηση των εν λόγω αναλύσεων μελιού
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β) σε εργαστήρια ανάλυσης μελιού που καλύπτονται
από τη δράση 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας
εργαστηρίων ανάλυσης μελιού», εφόσον αυτά διαθέτουν
την αναγκαία υποδομή και είναι διαπιστευμένα για την
πραγματοποίηση των εν λόγω αναλύσεων (για τους
μελισσοκόμους που δεν είναι μέλη των μελισσοκομικών
οργανώσεων που έχουν ενταχθεί για επιχορήγηση στη
δράση 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστη−
ρίων ανάλυσης μελιού»)
Δε είναι επιλέξιμες αναλύσεις μελιού που πραγματοποι−
ήθηκαν σε εργαστήριο διαπιστευμένο για διαφορετικές
αναλύσεις μελιού από τις πραγματοποιηθείσες.
6. Διαδικασία Επιχορήγησης
Οι ενδιαφερόμενοι το αργότερο μέχρι τις 31/07/2012
υποβάλλουν προς τη Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής &
ΑΠΑ, φάκελο που περιλαμβάνει τα εξής:
α) αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα σύμφωνα με το
υπόδειγμα 1 ή 2 ή 3 κατά περίπτωση, της παρούσας,
β) φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού
βιβλιαρίου, για την περίπτωση των μεμονωμένων
μελισσοκόμων,
γ) στην περίπτωση που ο αιτών μελισσοκόμος είναι
μέλος μελισσοκομικής οργάνωσης, βεβαίωση της
μελισσοκομικής οργάνωσης που ανήκει, η οποία να
πιστοποιεί τα εξής:
τη συμμετοχή του αιτούντα ως μέλος της, καθώς και
τον αριθμό των μελισσοσμηνών που αυτός κατέχει,
ότι η μελισσοκομική οργάνωση δεν διαθέτει εργαστή−
ριο ανάλυσης διαπιστευμένο για την πραγματοποίηση
των αιτηθεισών αναλύσεων, και
ότι η μελισσοκομική οργάνωση δεν έχει ενταχθεί
για επιχορήγηση στη δράση 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και
λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού» ή αν έχει
ενταχθεί, ότι δεν διαθέτει την αναγκαία υποδομή και
διαπίστευση για την πραγματοποίηση των εν λόγω
αναλύσεων
Η βεβαίωση αυτή συνοδεύεται απαραίτητα από φωτοα−
ντίγραφο της αντίστοιχης σελίδας από το βιβλίο – μητρώο
των μελών της μελισσοκομικής οργάνωσης, η οποία θα
πρέπει να φέρει πρωτότυπη σφραγίδα της μελισσοκομικής
οργάνωσης και υπογραφή του προέδρου της.
δ) καταστατικό της μελισσοκομικής οργάνωσης, για
την περίπτωση των μελισσοκομικών συνεταιρισμών και
κοινοπραξιών,
ε) φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας ενός βιβλιαρίου
τραπέζης για τον ορισμό του τραπεζικού λογαριασμού
στον οποίο θα πιστωθεί η επιχορήγηση,
στ) αποδεικτικά στοιχεία για την εμπορία του
παραγόμενου μελιού κατά την περίοδο από 01/09/2011
έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (πχ
αποδείξεις χονδρικής ή λιανικής πώλησης, κλπ),
ζ) απόφαση ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα,
στην περίπτωση που πρόκειται για μελισσοκομική οργάνωση
(μελισσοκομικό συνεταιρισμό ή κοινοπραξία) ή υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/86 του ιδιώτη συσκευαστή – τυποποιητή
μελιού, με την οποία θα ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπός
του
η) cd με το αρχείο των μελισσοκόμων που παραδί−
δουν το μέλι τους για συσκευασία – τυποποίηση, στην
περίπτωση των ιδιωτών συσκευαστών – τυποποιητών
μελιού, στο οποίο θα φαίνεται και η παραδιδόμενη πο−
σότητα μελιού προς συσκευασία – τυποποίηση για κάθε
μελισσοκόμο
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θ) πρωτότυπα εξοφλημένα τιμολόγια αναλύσεων δειγ−
μάτων μελιού.
Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται
από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων να τηρούν τα
πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο τους, οφείλουν να
το δηλώνουν στην υποβληθείσα αίτησή τους σε ειδική
θέση που έχει προβλεφθεί για τον σκοπό αυτό και να
αποστέλλουν θεωρημένα ακριβή φωτοαντίγραφα των
εν λόγω παραστατικών.
ι) υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 (του μελισσοκόμου
ή του νόμιμου εκπροσώπου της μελισσοκομικής οργά−
νωσης ή του νομίμου εκπροσώπου του συσκευαστή–τυ−
ποποιητή αντίστοιχα), στην οποία θα αναφέρεται ότι η
συγκεκριμένη δράση δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπα−
χθεί για ενίσχυση – επιχορήγηση σε άλλο πρόγραμμα
ια) αποδεικτικά διαπίστευσης του εργαστηρίου για
τις αιτηθείσες αναλύσεις μελιού
ιβ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα,
στην περίπτωση των μελισσοκομικών οργανώσεων
(μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες) και των
ιδιωτών συσκευαστών – τυποποιητών μελιού
ιγ) επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα όλων
των εγγράφων (τιμολόγια, διαπιστεύσεις, κλπ), στην
περίπτωση που τα εν λόγω έγγραφα είναι γραμμένα
σε άλλη γλώσσα εκτός της Ελληνικής
Εφόσον κατά την περίοδο υποβολής του φακέλου ο
ενδιαφερόμενος δεν έχει στην κατοχή του τις επίση−
μες μεταφράσεις των ξενόγλωσσων εγγράφων, αυτός
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, στην οποία
δηλώνει ότι δεσμεύεται να προσκομίσει τα ελλείποντα
έγγραφα μέχρι τις 01/09/2012 στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκει−
μένου να καταστεί εφικτή η εκκαθάριση και πληρωμή
της δαπάνης.
7. Έλεγχοι
Για την ορθή εφαρμογή της παρούσας το Τμήμα Με−
λισσοκομίας – Σηροτροφίας της Διεύθυνσης Ζωικής
Παραγωγής & ΑΠΑ προβαίνει στη διενέργεια διοικη−
τικού ελέγχου στο 100% των υποβληθεισών αιτήσεων
χρησιμοποιώντας, κατά περίπτωση, τα υποδείγματα 5
ή 6 ή 7 της παρούσας.
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η αίτηση μαζί με
τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά εξετάζονται ως
προς:
α) την πληρότητά τους
β) την επιλεξιμότητα των αιτούντων βάσει των προ−
βλεπόμενων στην παράγραφο 4 της παρούσας
γ) την επιλεξιμότητα των πραγματοποιηθεισών ανα−
λύσεων βάσει των προβλεπόμενων στην παράγραφο 5
της παρούσας
δ) την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα των δαπανών
ε) το έγκαιρο της υποβολής τους
στ) τα αναφερόμενα στα υποβληθέντα γ και στ
δικαιολογητικά της παραγράφου 6 της παρούσας
Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, το Τμήμα Μελισσο−
κομίας − Σηροτροφίας συντάσσει κατάλογο δικαιούχων
σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 της παρούσας.
Πέραν του παραπάνω ελέγχου και ο ΟΠΕΚΕΠΕ δύνα−
ται να πραγματοποιεί έκτακτους ή/και δευτεροβάθμιους
ελέγχους, οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.
8. Τρόπος και δικαιολογητικά πληρωμής
Με την ολοκλήρωση των ελέγχων της παραγράφου 7,
το Τμήμα Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας της Διεύθυν−
σης Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ εισηγείται στον Υπουργό
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Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων την έκδοση απόφα−
σης ορισμού του ποσοστού ενίσχυσης των πραγμα−
τοποιηθεισών αναλύσεων για καθεμία περίπτωση της
παραγράφου 2 της παρούσας.
Η απόφαση αυτή μαζί με το υπόδειγμα 4 της παρού−
σας και τα δικαιολογητικά β, δ, ε, ζ, θ, ι, ια, ιβ και ιγ της
παραγράφου 6 διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Ζωικής
Παραγωγής & ΑΠΑ στην αρμόδια Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ
το αργότερο μέχρι τις 01/09/2012, προκειμένου να ολο−
κληρωθεί εγκαίρως η καταβολή της επιχορήγησης.
Ταυτόχρονα, κατάσταση με τα στοιχεία των μελισσοκό−
μων που ενισχύονται μέσω της παρούσας αποστέλλεται
στην Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ για τη διασταύρωση
στοιχείων αναφορικά με το μέτρο 1.3.2 «Συμμετοχή γε−
ωργών σε συστήματα για την ποιότητα των τροφίμων»
του Άξονα 1 του ΠΑΑ 2007−2013.
Τα σχετικά αποδεικτικά πληρωμής (Extrait τραπέζης)
διαβιβάζονται με ευθύνη του αντίστοιχου πιστωτικού
ιδρύματος στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων
του ΟΠΕΚΕΠΕ, για συμπλήρωση των σχετικών φακέλων
και τον τελικό έλεγχο των πληρωμών.
Η ενίσχυση καταβάλλεται στους τραπεζικούς
λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι τις 15/10/2012.
9. Κυρώσεις
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ένταξη της ίδιας
δράσης ταυτόχρονα σε άλλο πρόγραμμα για επιχορήγη−
ση, ενημερώνεται εγγράφως η αρμόδια για την πληρωμή
Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να μην καταβληθεί
η ενίσχυση και ο μελισσοκόμος ή η μελισσοκομική ορ−
γάνωση ή ο συσκευαστής – τυποποιητής αντίστοιχα,
αποκλείονται της συμμετοχής εκ νέου στην παρούσα
δράση μέχρι τις 31/08/2015.
Στην περίπτωση που έχει ήδη καταβληθεί η ενίσχυση,
ο ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει σε ανάκτηση των αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 28 του ν.2520/1997 (Α΄173), όπως ισχύει κάθε
φορά.
Στην περίπτωση που από τον επιτόπιο έλεγχο της
παραγράφου 7 της παρούσας προκύψει ότι ο αιτών έχει
αιτηθεί την ενίσχυση της πραγματοποίησης αναλύσεων
σε μέλι μη προερχόμενο από Έλληνες παραγωγούς, ο
αιτών αποκλείεται της ενίσχυσης και εφαρμόζονται τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του ν.2520/1997 (Α΄173),
όπως ισχύει κάθε φορά.
Στην περίπτωση προσκόμισης ξενόγλωσσων δικαι−
ολογητικών (τιμολογίων, κλπ), μη συνοδευόμενων από
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, ο αι−
τών απορρίπτεται της ενίσχυσης κατά το μέρος που
τα εν λόγω δικαιολογητικά την αφορούν.
Στην περίπτωση προσκόμισης ξενόγλωσσης διαπί−
στευσης εργαστηρίου, μη συνοδευόμενης από επίσημη
μετάφρασή της στην Ελληνική γλώσσα, ο αιτών απορ−
ρίπτεται για το σύνολο των αναλύσεων που αιτείται
ενίσχυσης.
Στην περίπτωση προσκόμισης δικαιολογητικών για
αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε μη διαπιστευμέ−
νο εργαστήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τελευ−
ταία υποπαράγραφο της παραγράφου 5 της παρούσας,
ο αιτών απορρίπτεται της ενίσχυσης κατά το μέρος που
τα εν λόγω δικαιολογητικά την αφορούν.
10. Αξιολόγηση της δράσης
Για την καλύτερη εφαρμογή της παρούσας πραγμα−
τοποιείται εκ των υστέρων αξιολόγηση της δράσης,

μέσω της σύγκρισης του αριθμού των συμμετεχόντων
στη δράση και του αριθμού των πραγματοποιηθεισών
αναλύσεων σε σχέση με τους αντίστοιχους αριθμούς
της προηγούμενης χρονιάς.
Ταυτόχρονα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποστέλλει στη Δ/νση Ζω−
ικής Παραγωγής & ΑΠΑ στοιχεία αναφορικά με τις εκ−
καθαρισθείσες δαπάνες της δράσης.
Η Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ προβαίνει στην
επεξεργασία όλων των διαθέσιμων στοιχείων και στη
συνέχεια συντάσσει συνολική έκθεση αξιολόγησης για
τη δράση.
Η εν λόγω έκθεση αποστέλλεται στον κο Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και αναρτάται στον
ιστότοπο www.melinet.gr για την ενημέρωση κάθε εν−
διαφερόμενου.
Η έκθεση αξιολόγησης λαμβάνεται υπόψη κατά τον
σχεδιασμό και υλοποίηση της δράσης κατά το επόμενο
έτος.
11. Γενικές Διατάξεις
Όλα τα τιμολόγια πρέπει να φέρουν σφραγίδα, που
θα αναγράφει ευανάγνωστα «Καν(ΕΚ)1234/2007 Δράση
4.1 “Αναλύσεις Μελιού”»
Τα τιμολόγια γίνονται δεκτά μόνο εφόσον είναι εξο−
φλημένα. Πρέπει να υπάρχει επ’ αυτών σφραγίδα «ΕΞΩ−
ΦΛΗΘΗ» και να φέρουν την επωνυμία και υπογραφή του
εκδώσαντος, καθώς και την ημερομηνία εξόφλησης.
Σε περίπτωση έκδοσης δικαιολογητικού δαπάνης «ΕΠΙ
ΠΙΣΤΩΣΕΙ», πρέπει αυτό να συνοδεύεται από εξοφλη−
τική απόδειξη του εκδώσαντος, με την επωνυμία του,
υπογραφή και ημερομηνία εξόφλησης.
Σε περίπτωση προσκόμισης ξενόγλωσσων παραστατι−
κών ή εγγράφων, αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Όλα τα δικαιολογητικά και πρακτικά ελέγχου διατη−
ρούνται στην αρμόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία για
πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια και παραμένουν διαθέσιμα
για κάθε παραπέρα Εθνικό ή/και Κοινοτικό έλεγχο.
Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ημερομη−
νία που συμπίπτει με αργία, ως καταληκτική ημερομηνία
λαμβάνεται η αμέσως επόμενη της αργίας εργάσιμη
ημέρα.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων δύνανται να τροποποιούνται οι ημερομηνίες
και προθεσμίες που αναφέρονται στην παρούσα.
Οι δαπάνες που ενισχύονται σύμφωνα με την πα−
ρούσα, αφορούν στο χρονικό διάστημα από 01/09/2011−
31/08/2012
Οι πιστώσεις βαρύνουν κατά 50% τον τακτικό προ−
ϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων και κατά 50% το ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων.
Σχετική αναγραφή πρέπει να υπάρχει και στην κατά−
σταση αναγνώρισης – εκκαθάρισης δαπανών.
Τα υποδείγματα 1 έως 7 αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η παρούσα να αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τό−
πους http://www.melinet.gr, http://www.minagric.gr και
http://diavgeia.gov.gr.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαΐου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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