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ΘΕΜΑ: «Κακοριςμόσ του ποςοςτοφ αντικατάςταςθσ ανά κατθγορία δικαιοφχων, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ
αρικμ.1709/81921/02-07-2013 απόφαςθσ αναφορικά με τθ δράςθ 3.1 “Εξοπλιςμόσ για τθ
διευκόλυνςθ των μετακινιςεων - Αντικατάςταςθ κυψελϊν” για το ζτοσ 2013»
ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σισ διατάξεισ:
α) τθσ αρικμ.742/1425/63982/28-05-2013 (Βϋ 1325) ΚΤΑ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Οικονομικϊν,
Ανάπτυξθσ - Ανταγωνιςτικότθτασ & Ναυτιλίασ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων «Ζγκριςθ δαπάνθσ
για τθν υλοποίθςθ των ενεργειϊν του προγράμματοσ βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν παραγωγισ και
εμπορίασ των προϊόντων τθσ μελιςςοκομίασ ζτουσ 2013», όπωσ τροποποιείται και ιςχφει
β) του ν.1558/1985 «Κυβζρνθςθ και Κυβερνθτικά όργανα» (Α/137) και ειδικότερα του άρκρου 29Α, όπωσ
αυτό προςτζκθκε με το άρκρο 27 του ν. 2081/1992 (Α/154), ρφκμιςθ του κεςμοφ των Επιμελθτθρίων,
τροποποίθςθ διατάξεων του ν.1712/1987, για τον εκςυγχρονιςμό των επαγγελματικϊν οργανϊςεων των
εμπόρων, βιοτεχνϊν και λοιπϊν επαγγελματιϊν και άλλεσ διατάξεισ και τροποποιικθκε από το άρκρο 1,
παράγραφοσ 2α του ν.2469 «Περιοριςμόσ και βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των κρατικϊν
δαπανϊν και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 38).
γ) των άρκρων 21 και 22 του ν. 2362/1995, όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε με τον ν.3871/2010
«Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ» (ΦΕΚ Α’ 141) και τον ν.3943/2011 «Καταπολζμθςθ τθσ
φοροδιαφυγισ, ςτελζχωςθ των ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Τπουργείου
Οικονομικϊν» (ΦΕΚ Α’ 66).
δ) των άρκρων 13 μζχρι και 29 του ν.2637/1998 περί «φςταςθσ Οργανιςμοφ Πιςτοποίθςθσ Λογαριαςμϊν,
Οργανιςμοφ Πλθρωμϊν και ελζγχου Κοινοτικϊν Ενιςχφςεων Προςανατολιςμοφ και Εγγυιςεων,
Οργανιςμοφ Πιςτοποίθςθσ και επίβλεψθσ Γεωργικϊν προϊόντων, γενικϊν Διευκφνςεων και κζςεων
προςωπικοφ ςτο Τπουργείο Γεωργίασ και «Εταιρείασ Αξιοποίθςθσ Αγροτικισ Γισ» και άλλεσ διατάξεισ»
(ΦΕΚ Α’ 200), όπωσ τροποποιικθκαν και ςυμπλθρϊκθκαν με το άρκρο 4 του ν. 2732/1999(ΦΕΚ Α’ 154)
και το άρκρο 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α’ 223) «Εκνικό φςτθμα Προςταςίασ τθσ Αγροτικισ
Δραςτθριότθτασ» και το άρκρο 29 παρ. 1 ζωσ 8 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Α’ 135).
ε) τθσ αρικμ. 389578/2000 (ΦΕΚ Βϋ 1470) απόφαςθσ του Τπουργοφ Γεωργίασ «περί ζγκριςθσ Κανονιςμοφ
Διαδικαςίασ Πλθρωμϊν του ΟΠΕΚΕΠΕ των ενιςχφςεων που βαρφνουν τον Ειδικό Λογαριαςμό Εγγυιςεων
Γεωργικϊν Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)».
ςτ) τθσ αρικμ. 271562/2002 (ΦΕΚ Βϋ 1042) απόφαςθσ του Τπουργοφ Γεωργίασ «περί εγκρίςεωσ του
ΟΠΕΚΕΠΕ ωσ Οργανιςμοφ Πλθρωμισ».
η) τθσ αρικμ. 282956/2007 (ΦΕΚ 614/Β/2007) Κοινισ Απόφαςθσ των Τπουργϊν Αγροτικισ Ανάπτυξθσ &
Σροφίμων Εςωτερικϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ & Αποκζντρωςθσ και Οικονομίασ & Οικονομικϊν περί
«Ζγκριςθσ Κανονιςμοφ Οργανικισ Διάρκρωςθσ και Λειτουργίασ των Τπθρεςιϊν του ΟΠΕΚΕΠΕ.

θ)

τθσ αρικμ. ΤΙ/2004 (ΦΕΚ 513/Β/2004) απόφαςθ του Πρωκυπουργοφ “Μετονομαςία του Τπουργείου
Γεωργίασ ςε Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων”.

2. Σουσ Κανονιςμοφσ:
α) 1234/ΕΚ/2007 του υμβουλίου «για τθ κζςπιςθ κοινισ οργάνωςθσ των γεωργικϊν αγορϊν και ειδικϊν
διατάξεων για οριςμζνα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίοσ κανονιςμόσ ΚΟΑ)» (L 299)
β) 917/ΕΚ/2004 τθσ Επιτροπισ «περί λεπτομερειϊν εφαρμογισ του Καν(ΕΚ)797/2004 του υμβουλίου
ςχετικά με ενζργειεσ ςτον τομζα τθσ μελιςςοκομίασ» (L 163), όπωσ τροποποιικθκε μεταγενζςτερα και
ιςχφει
γ) 1290/ΕΚ/2005 «Περί χρθματοδοτιςεωσ τθσ Κοινισ Γεωργικισ Πολιτικισ»(L 209)
δ) 885/ΕΚ/2006 τθσ Επιτροπισ για τθ «κζςπιςθ των λεπτομερειϊν εφαρμογισ του Καν(ΕΚ)1290/2005 του
υμβουλίου, όςον αφορά τθ διαδικαςία για τθν εκκακάριςθ των λογαριαςμϊν του ΕΓΣΠΕ, Σμιμα
Εγγυιςεων» (L 171)
ε) 1405/ΕΚ/2006 του υμβουλίου για τον «κακοριςμό ειδικϊν μζτρων για τθ γεωργία ςτα μικρά νθςιά του
Αιγαίου Πελάγουσ και τθν τροποποίθςθ του Καν(ΕΚ)1782/2003» (L 265)
3. Σo Εκνικό Πρόγραμμα βελτίωςθσ τθσ παραγωγισ και εμπορίασ των προϊόντων τθσ μελιςςοκομίασ 2011 –
2013, που εγκρίκθκε με τθν Ε(2010) 6054 τελικό/14-09-2010 Απόφαςθ τθσ Ε.Ε., ςε εφαρμογι των
άρκρων 105 – 110 του Καν(ΕΚ)1234/2007 του υμβουλίου και του Καν(ΕΚ)917/2004 τθσ Επιτροπισ, όπωσ
τροποποιικθκε μεταγενζςτερα και ιςχφει
4. Σθν αρικμ.1709/81921/02-07-2013 απόφαςθ του ΤπΑΑΣ περί «κακοριςμοφ των λεπτομερειϊν
εφαρμογισ, των δικαιοφχων και του φψουσ επιχοριγθςθσ των δράςεων 3.1 “Εξοπλιςμόσ για τθ
διευκόλυνςθ των μετακινιςεων - Αντικατάςταςθ κυψελϊν” και 3.2 “Οικονομικι ςτιριξθ τθσ νομαδικισ
μελιςςοκομίασ”, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν παραγωγισ και εμπορίασ των
προϊόντων τθσ μελιςςοκομίασ ζτουσ 2013», όπωσ τροποποιείται και ιςχφει
5. Σο αρικμ.1126/84593/08-07-2013 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Πλθροφορικισ ςχετικά με τον αρικμό των
παραγωγϊν που ζχουν υποβάλλει αίτθςθ κι ζχουν κρικεί δικαιοφχοι ςυμμετοχισ ςτθ δράςθ, κακϊσ και
τον αρικμό των αιτοφμενων κυψελϊν
6. Σθν αριθμ.1623/7187/18-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙ6Β-3ΒΜ) απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικισ του ΤΠΑΑΣ, με
τθν οποία εγκρίνεται θ δζςμευςθ πίςτωςθσ φψουσ δφο εκατομμυρίων οκτακοςίων πενιντα χιλιάδων
Ευρϊ (2.850.000€) για τθν πλθρωμι ιςόποςθσ δαπάνθσ ςε βάροσ τθσ πίςτωςθσ του προχπολογιςμοφ
εξόδων του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων, Ειδικόσ Φορζασ 29-110 ΚΑΕ 5423,
οικονομικοφ ζτουσ 2013, για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ «Βελτίωςθσ τθσ παραγωγισ και εμπορίασ
των προϊόντων τθσ μελιςςοκομίασ», για το ζτοσ 2013
7. Σο γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ δεν προκαλείται επιπλζον δαπάνθ ςε βάροσ
του κρατικοφ προχπολογιςμοφ, πζραν αυτισ που προκλικθκε με τθν αρικμ.742/1425/63982/28-05-2013
(Βϋ 1325) ΚΤΑ, ςυνολικοφ φψουσ δφο εκατομμυρίων οκτακοςίων πενιντα χιλιάδων Ευρϊ (2.850.000€)
για το ζτοσ 2013 (Κ.Α.Ε. 5423, Ειδικόσ Φορζασ 29-110)

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ

ε εφαρμογι των παραγράφων 3 και 7.1 τθσ αρικμ.1709/81921/02-07-2013 ΤΑ:
α) κατανζμουμε το ποςό του ενόσ εκατομμυρίου τριακοςίων χιλιάδων Ευρϊ (1.300.000Ευρϊ) για τθν
υλοποίθςθ τθσ δράςθσ 3.1 «Εξοπλιςμόσ για τθ διευκόλυνςθ των μετακινιςεων – Αντικατάςταςθ
κυψελϊν» για το ζτοσ 2013 και
β)κακορίηουμε το ποςοςτό αντικατάςταςθσ των κυψελϊν για το ζτοσ 2013 ωσ ακολοφκωσ:
 για κατόχουσ μζχρι και 149 μελιςςοςμθνϊν, το ποςοςτό αντικατάςταςθσ κακορίηεται ςε 6,11%
 για κατόχουσ από 150 μελιςςοςμινθ και άνω, το ποςοςτό αντικατάςταςθσ κακορίηεται ςε 7,44%

τθν περίπτωςθ που, από τθν εφαρμογι του ωσ άνω οριςκζντα ποςοςτοφ αντικατάςταςθσ, δεν προκφπτει
ακζραιοσ αρικμόσ επιλζξιμων κυψελϊν για κάποιον δικαιοφχο, ο εν λόγω αρικμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτον
πλθςιζςτερο ακζραιο αρικμό ωσ ακολοφκωσ:
 για αρικμό επιλζξιμων κυψελϊν φζροντα δεκαδικι υποδιαίρεςθ μικρότερθ του 0,50 ο αρικμόσ των
επιλζξιμων κυψελϊν ςτρογγυλοποιείται ςτον αμζςωσ προθγοφμενο ακζραιο αρικμό
 για αρικμό επιλζξιμων κυψελϊν φζροντα δεκαδικι υποδιαίρεςθ μεγαλφτερθ ι ίςθ του 0,50 ο αρικμόσ
των επιλζξιμων κυψελϊν ςτρογγυλοποιείται ςτον αμζςωσ επόμενο ακζραιο αρικμό
Ο αρικμόσ των επιλζξιμων κυψελϊν αντικατάςταςθσ ςε καμία περίπτωςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτόν
που είχε δθλωκεί από τον ενδιαφερόμενο κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ.
Θ παροφςα να αναρτθκεί ςτουσ ιςτοτόπουσ http://www.melinet.gr και http://www.minagric.gr.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΑΤΣΑΡΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Δ/νςθ Πλθροφορικισ , Αχαρνϊν 381, ΣΚ 101 76 Ακινα
2. ΟΠΕΚΕΠΕ, Δομοκοφ 5, ΣΚ 104 45 Ακινα
3. Δ/νςεισ Αγροτικισ Οικονομίασ & Κτθνιατρικισ, Σμιμα Αγροτικισ Οικονομίασ (ζδρες τους)
4. Κζντρα Μελιςςοκομίασ (ζδρες τους)

Κοινοποίθςθ:
1.
2.
3.
4.

Γραφείο Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων
Γραφείο Αναπλθρωτι Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων
Γραφείο Γεν. Γραμματζα, κου Μ.Κοραςίδθ
Γενικι Δ/νςθ Ηωικισ Παραγωγισ

