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ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ
Ζχοντασ υπόψθ :
1. Σισ διατάξεισ:
α) τθσ αρικμ.742/1425/63982/28-05-2013(Β΄1325) Κοινισ Απόφαςθσ 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»
β) του άρκρου 90 του Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Όργανα, που τζκθκε
ςε ιςχφ με το άρκρο 1 του αρικμ.63/2005 Π.Δ. «Κωδικοποίθςθ τθσ Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ
και τα Κυβερνθτικά Όργανα»
γ) του άρκρου 22 παρ.3 του ν.992/1979 «Περί οργανϊςεωσ των Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν δια τθν
εφαρμογι τθσ υνκικθσ Προςχωριςεωσ τθσ Ελλάδοσ εισ τασ Ευρωπαϊκάσ Κοινότθτασ και ρυκμίςεωσ
ςυναφϊν κεςμικϊν και οργανωτικϊν κεμάτων»(Αϋ 280) ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 33 του
ν.2538/97 (Αϋ 242), όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 33 του ν.3147/2003
«Ρφκμιςθ κεμάτων αγροτικισ γθσ, επίλυςθ ηθτθμάτων αποκαταςτακζντων αποκακιςταμζνων
κτθνοτρόφων και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ 135)
δ) του ν.2362/1995 (Α’ 247) «περί Δθμόςιου Λογιςτικοφ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
ε) του Π.Δ. 402/1988 «Οργανιςμόσ Τπουργείου Γεωργίασ» (Α/187), όπωσ ιςχφει
η) τθσ αρικμ.ΤΙ/2004 (Βϋ 513) απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ «Μετονομαςία του Τπουργείου Γεωργίασ
ςε Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων»
θ) των άρκρων 13 μζχρι και 29 του ν.2637/1998 περί «φςταςθσ Οργανιςμοφ Πιςτοποίθςθσ
Λογαριαςμϊν, Οργανιςμοφ Πλθρωμϊν και ελζγχου Κοινοτικϊν Ενιςχφςεων Προςανατολιςμοφ και
Εγγυιςεων…και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 200), όπωσ τροποποιικθκαν και ςυμπλθρϊκθκαν με το άρκρο
4 του ν.2732/1999(Α’ 154) και το άρκρο 24 του ν.2945/01 (Α’ 223) «Εκνικό φςτθμα Προςταςίασ τθσ
Αγροτικισ Δραςτθριότθτασ» και το άρκρο 29 παρ. 1-8 του ν.3147/03 (Α’ 135)
κ) τθσ αρικμ.389578/2000 (Βϋ 1470) απόφαςθσ του Τπουργοφ Γεωργίασ «περί ζγκριςθσ Κανονιςμοφ
Διαδικαςίασ Πλθρωμϊν του ΟΠΕΚΕΠΕ των ενιςχφςεων που βαρφνουν τον Ειδικό Λογαριαςμό
Εγγυιςεων Γεωργικϊν Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)»
ι) τθσ αρικμ.271562/2002 (Βϋ 1042) απόφαςθσ του Τπουργοφ Γεωργίασ «περί εγκρίςεωσ του ΟΠΕΚΕΠΕ
ωσ Οργανιςμοφ Πλθρωμισ»
κ) του ν.3852/2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ –
Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (Αϋ87)

λ) τθσ αρικμ.391/90092/19-07-2013 (Βϋ 972) απόφαςθσ του Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Σροφίμων «Μεταβίβαςθ ςτουσ Γενικοφσ Γραμματείσ, Ειδικό Γραμματζα, Προϊςταμζνουσ Γενικισ
Δ/νςθσ, Προϊςταμζνουσ Δ/νςθσ και Προϊςταμζνουσ Σμιματοσ τθσ εξουςίασ να υπογράφουν με
“Εντολι Τπουργοφ”», όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικμ.271726/2010 (Βϋ 1400) όμοια απόφαςθ
μ) του άρκρου 28 του ν.2520/1997 (Αϋ173), όπωσ ιςχφει κάκε φορά
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)
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ε) 1663/ΕΚ/1995 τθσ Επιτροπισ για τθ κζςπιςθ των λεπτομερειϊν εφαρμογισ του Καν(ΕΚ)729/1970
του υμβουλίου όςον αφορά τθ διαδικαςία για τθν εκκακάριςθ των λογαριαςμϊν του ΕΓΣΠΕ,
Σμιμα Εγγυιςεων (L158).
Σθν αρικμ. Ε(2010) 6054 τελικό/14-09-2010 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ «ςχετικά με τθν ζγκριςθ του
προγράμματοσ για τθ βελτίωςθ τθσ παραγωγισ και εμπορίασ των προϊόντων τθσ μελιςςοκομίασ, που
υπζβαλε θ Ελλάδα, ςφμφωνα με τον Καν(ΕΚ)1234/2007 του υμβουλίου και με τθ ςυνειςφορά τθσ
Ζνωςθσ ςτο πρόγραμμα αυτό»
Σθν αρικμ.1785/84345/05-07-2013 απόφαςθ του Τπ. Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων περί
«κακοριςμοφ των λεπτομερειϊν εφαρμογισ, των δικαιοφχων και του φψουσ τθσ επιχοριγθςθσ των
δράςεων 4.1 “Αναλφςεισ μελιοφ” και 4.2 “τιριξθ ίδρυςθσ και λειτουργίασ εργαςτθρίων ανάλυςθσ
μελιοφ”, ςτo πλαίςιο υλοποίθςθσ του προγράμματοσ βελτίωςθσ τθσ παραγωγισ και εμπορίασ των
προϊόντων τθσ μελιςςοκομίασ ζτουσ 2013», όπωσ τροποποιικθκε από τθν αρικμ.2065/98903/09-082013 απόφαςθ
Σα πρακτικά διοικθτικοφ ελζγχου των υποβλθκειςϊν αιτιςεων που μασ διαβιβάςτθκαν από τισ ΔΑΟΚ
με τα αρ.2068/99109/09-08-2013, αρ.2102/99964/13-08-2013, αρ.2103/100091/13-08-2013,
αρ.2109/100591/14-08-2013, αρ.2123/100820/16-08-2013 και αρ.2132/101344/20-08-2013 ζγγραφα
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
Ευρώ (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
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.742/1425/63982/28-052013ΚΤΑ (Βϋ1325), ςυνολικοφ φψουσ δφο εκατομμυρίων οκτακοςίων πενιντα χιλιάδων Ευρώ
(2.850.000€) για το ζτοσ 2013 (Κ.Α.Ε. 5423, Ειδικόσ Φορζασ 29-110)
ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ

1. φμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παραγράφουσ 2 και 3 του άρκρου 4 τθσ αρικμ.742/1425/63982/2805-2013(Βϋ1325), εγκρίνεται για το ζτοσ 2013 θ μεταφορά ποςοφ ςυνολικοφ φψουσ είκοςι χιλιάδων
Ευρϊ (20.000,00€) από τθν δράςθ 4.2 «τιριξθ ίδρυςθσ και λειτουργίασ εργαςτθρίων ανάλυςθσ
μελιοφ» ςτθν δράςθ 4.1 «Αναλφςεισ μελιοφ».
Ωσ εκ τοφτου, το ςυνολικά τελικό διακζςιμο ποςό για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ 4.1 «Αναλφςεισ
μελιοφ» ανζρχεται ςτο ποςό των εκατόν ενενιντα χιλιάδων Ευρώ (190.000,00€).

Σο εν λόγω ποςό κα βαρφνει κατά 50% το ΕΓΣΠΕ – Σμιμα Εγγυιςεων και κατά 50% τον Σακτικό
Προχπολογιςμό του ΤπΑΑΣ (ΚΑΕ 5423. Φ29-110).
2. ε εφαρμογι τθσ αρικμ.742/1425/63982/28-05-2013(Βϋ1325)ΚΤΑ και τθσ αρικμ.1785/84345/05-072013 (Βϋ1672) απόφαςθσ του Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων, όπωσ τροποποιικθκε από
τθν αρικμ.2065/98903/09-08-2013 (βϋ1975) απόφαςθ, εγκρίνεται για το ζτοσ 2013 θ ενίςχυςθ για τθν
πραγματοποίθςθ αναλφςεων μελιοφ:
α) ςε ποςοςτό 100% για τουσ δικαιοφχουσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παραγράφου 2.1 τθσ
αρικμ.1785/84345/05-07-2013 απόφαςθσ
και
β) ςε ποςοςτό 91,70% για τουσ δικαιοφχουσ τθσ περίπτωςθσ β τθσ παραγράφου 2.1 τθσ
αρικμ.1785/84345/05-07-2013 απόφαςθσ
Η καταβολι τθσ δαπάνθσ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν αρικμ.1785/84345/05-072013 απόφαςθ και αφορά ςε αναλφςεισ μελιοφ που πραγματοποιικθκαν κατά το χρονικό διάςτθμα από
01/09/2012 – 31/08/2013.
Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλζξιμθ δαπάνθ.
Η παροφςα να αναρτθκεί ςτουσ ιςτοτόπουσ www.minagric.gr και www.melinet.gr .

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΑΤΣΑΡΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ Περιφερειακισ Ενότθτασ Δυτικοφ Σομζα Ακθνϊν
– Σμιμα Αγροτικισ Οικονομίασ
2. Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ Περιφερειακισ Ενότθτασ Χαλκιδικισ – Σμιμα
Αγροτικισ Οικονομίασ
3. Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ Περιφερειακισ Ενότθτασ Καβάλασ – Σμιμα
Αγροτικισ Οικονομίασ
4. Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ Περιφερειακισ Ενότθτασ Εφβοιασ – Σμιμα
Αγροτικισ Οικονομίασ
5. Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ Περιφερειακισ Ενότθτασ Ρόδου – Σμιμα
Αγροτικισ Οικονομίασ
6. Δ/νςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ Περιφερειακισ Ενότθτασ Θεςςαλονίκθσ – Σμιμα
Αγροτικισ Οικονομίασ
7. ΟΠΕΚΕΠΕ: Δομοκοφ 5, ΣΚ 104 45 Ακινα
- Διεφκυνςθ Άμεςων Ενιςχφςεων και Αγοράσ
– Διεφκυνςθ Πλθρωμϊν Κοινοτικϊν Ενιςχφςεων
Κοινοποίθςθ:
1. Γραφείο Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων
2. Γραφείο Αναπλθρωτι Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων
3. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα, κου Μ. Κοραςίδθ

