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Προς: ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του ύψους της ενίσχυσης και των δικαιούχων της δράσης 4.2 τήριξη ίδρυσης
και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού για το πρόγραμμα έτους 2012»
ΑΠΟΥΑΗ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1.

Σις διατάξεις:
α) της αριθμ.736/1194/41458/03-04-2012 (1177 Β΄) Κοινής Απόφασης των Τπουργών Οικονομικών,
Εσωτερικών, Ανάπτυξης - Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης &
Σροφίμων «Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση των ενεργειών του προγράμματος βελτίωσης
των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2012» όπως
ισχύει κάθε φορά.
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 του αριθμ.63/2005 Π.Δ. «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
γ) του άρθρου 22 παρ.3 του ν.992/1979 «Περί οργανώσεως των Διοικητικών Τπηρεσιών δια την
εφαρμογή της υνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς 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 Τπουργείου Γεωργίας» (Α/187), όπως ισχύει
ζ) της αριθμ. ΤΙ/2004 (Β΄ 513) απόφασης του Πρωθυπουργού «Μετονομασία του Τπουργείου
Γεωργίας σε Τπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Σροφίμων»
η) των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν.2637/1998 περί «ύστασης Οργανισμού Πιστοποίησης
Λογαριασμών, Οργανισμού 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 ύστημα
Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 1-8 του ν.3147/03 (Α’ 135)
θ) της αριθμ.389578/2000 (Β΄ 1470) απόφασης του Τπουργού Γεωργίας «περί έγκρισης Κανονισμού
Διαδικασίας Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό
Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)»

ι) της αριθμ.271562/2002 (Β΄ 1042) απόφασης του Τπουργού Γεωργίας «περί εγκρίσεως του
ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής»
κ) του ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87)
λ) της αριθμ.280682/2009 (Β΄ 972) απόφασης του Τπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Σροφίμων
«Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Δ/νσης,
Προϊσταμένους Δ/νσης και Προϊσταμένους Σμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με “Εντολή
Τπουργού”», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.271726/2010 (Β΄ 1400) όμοια απόφαση
μ) του άρθρου 28 του ν.2520/1997 (Α΄173), όπως ισχύει κάθε φορά
Σους Κανονισμούς:
α) 1234/ΕΚ/2007 του υμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής 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
υμβουλίου σχετικά 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 υμβουλίου, όσον αφορά τη διαδικασία για την εκκαθάριση των
λογαριασμών του ΕΓΣΠΕ, Σμήμα Εγγυήσεων» (L 171)
ε)

1663/ΕΚ/1995 της Επιτροπής για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής του
Καν(ΕΚ)729/1970 του υμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία για την εκκαθάριση των
λογαριασμών του ΕΓΣΠΕ, Σμήμα Εγγυήσεων (L158).

2.

Σο Εθνικό Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας
2011 - 2013, που υποβλήθηκε από τη χώρα μας στην Ε.Ε. για έγκριση, και εγκρίθηκε με την Ε(2010)
6054 τελικό/14-09-2010 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

3.

Σην αριθμ.1451/52537/04-05-2012 απόφαση του Τπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Σροφίμων περί
«καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 4.2 “τήριξη ίδρυσης και λειτουργίας
εργαστηρίων ανάλυσης μελιού”, στo πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης των
συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2012».

4.

Σα αιτήματα των φορέων.

5.

Σο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού ύψους μέχρι δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00€) για το έτος 2012, η οποία θα
βαρύνει τον ΚΑΕ 5423, Ειδικός Υορέας 29-110, για τον οποίο υπάρχει σχετική πίστωση.

6.

Σην αριθμ.1753/6207/19-01-2012 (ΑΔΑ:ΒΟΦ4Β-ΔΩ8) απόφαση της Δ/νσης Οικονομικής του
ΤπΑΑΣ, 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 Τπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Σροφίμων, Ειδικός Υορέας
29-110 ΚΑΕ 5423, οικονομικού έτους 2012, για την υλοποίηση του προγράμματος «Βελτίωσης της
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας», για το 2012
ΑΠΟΥΑΙΖΟΤΜΕ

ε εφαρμογή της αριθμ.736/1194/41458/03-04-2012 ΚΤΑ και της αριθμ.1451/52537/04-05-2012
απόφασης του Τπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Σροφίμων κατανέμουμε συνολικό ποσό μέχρι είκοσι
χιλιάδες Ευρώ (20.000,00€), για την υλοποίηση της δράσης 4.2 «τήριξη ίδρυσης και λειτουργίας
εργαστηρίων ανάλυσης μελιού» για το έτος 2012, ως ακολούθως:

α/α

Υορέας

1.

Αγποηικόρ Μελιζζοκομικόρ
Σςν/ζμόρ Νικήηηρ

2.

Κοινοππαξία Μελιζζοκομικών
Σςνεηαιπιζμών Ελλάδαρ

Είδος Δαπάνης
Δαπάνερ
απαζσόληζηρ
επιζηημονικού
πποζωπικού
Δαπάνερ
απαζσόληζηρ
επιζηημονικού
πποζωπικού
ΣΥΝΟΛΟ:

Ποσότητα

Ύψος δαπάνης
άνευ ΥΠΑ
(σε Ευρώ)

1 άηομο

10.000,00

1 άηομο

10.000,00

2 άτομα

20.000,00€

Η δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της στήλης 5, το οποίο δεν περιλαμβάνει ΥΠΑ.
ε περίπτωση υπέρβασης της αναφερόμενης στη στήλη 5 δαπάνης, το επιπλέον ποσό βαρύνει τον δικαιούχο
φορέα.
ε περίπτωση που η δαπάνη υπολείπεται της αναφερόμενης στη στήλη 5, ο δικαιούχος λαμβάνει το ποσό
που έχει δαπανήσει, έστω κι αν αυτό είναι μικρότερο της εγκριθείσας δαπάνης.
Ο ΥΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
Η καταβολή της δαπάνης και ο έλεγχος υλοποίησης της δράσης θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην αριθμ.1451/52537/04-05-2012 απόφαση και αφορούν σε δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν
κατά το χρονικό διάστημα από 01/09/2011 – 31/08/2012.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ

ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΑΤΣΑΡΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.

Αγροτικός Μελισσοκομικός υνεταιρισμός Νικήτης, ΣΚ 630 88 Νικήτη Φαλκιδικής

2.

Κοινοπραξία Μελισσοκομικών υνεταιρισμών Ελλάδας, 26 ο χλμ Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Πολυγύρου,
ΣΚ 570 06 Βασιλικά Θεσσαλονίκης

3.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δομοκού 5, ΣΚ 104 45 Αθήνα
- Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς
– Διεύθυνση Πληρωμών Κοινοτικών Ενισχύσεων

4.

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Φαλκιδικής – Σμήμα
Αγροτικής Οικονομίας

5.

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης – Σμήμα
Αγροτικής Οικονομίας

Κοινοποίηση:
1.

Γραφείο Τπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Σροφίμων

2.

Γραφείο Τφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Σροφίμων

3.

Γραφείο Γεν. Γραμματέως

