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ΘΕΜΑ: «Κακοριςμόσ του φψουσ ενίςχυςθσ και των δικαιοφχων τθσ δράςθσ 4.2 τιριξθ ίδρυςθσ και
λειτουργίασ εργαςτθρίων ανάλυςθσ μελιοφ για το πρόγραμμα ζτουσ 2013»
ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ
Ζχοντασ υπόψθ :
1. Σισ διατάξεισ:
α) τθσ αρικμ.742/1425/63982/28-05-2013 (1325Βϋ) Κοινισ Απόφαςθσ των Τπουργϊν
Οικονομικϊν, Εςωτερικϊν, 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 ιςχφει κάκε φορά.
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 1778) 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”»
μ) του άρκρου 28 του ν.2520/1997 (Αϋ173), όπωσ ιςχφει κάκε φορά
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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) 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).
Σο Εκνικό Πρόγραμμα βελτίωςθσ τθσ παραγωγισ και εμπορίασ των προϊόντων τθσ μελιςςοκομίασ
2011 - 2013, που υποβλικθκε από τθ χϊρα μασ ςτθν Ε.Ε. για ζγκριςθ, και εγκρίκθκε με τθν Ε(2010)
6054 τελικό/14-09-2010 Απόφαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ.
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 του προγράμματοσ βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν παραγωγισ και
εμπορίασ των προϊόντων τθσ μελιςςοκομίασ ζτουσ 2013» (Βϋ1672).
Σο αρικμ.2069/99180/09-08-2013 ζγγραφο τθσ ΔΑΟΚ Χαλκιδικισ
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
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 Ευρϊ
(2.850.000€) για το ζτοσ 2013 (Κ.Α.Ε. 5423, Ειδικόσ Φορζασ 29-110)
ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ

ε εφαρμογι τθσ αρικμ.742/1425/63982/28-05-2013ΚΤΑ και τθσ παραγράφου 6.2 τθσ
αρικμ.1785/84345/05-07-2013 απόφαςθσ του Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων
κατανζμουμε ςυνολικό ποςό δζκα χιλιάδεσ Ευρϊ (10.000,00€), για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ 4.2
«τιριξθ ίδρυςθσ και λειτουργίασ εργαςτθρίων ανάλυςθσ μελιοφ» για το ζτοσ 2013, ωσ ακολοφκωσ:

α/α

1.

Φορζασ

Αγροτικόσ Μελιςςοκομικόσ
υν/ςμόσ Νικιτθσ

Είδοσ Δαπάνθσ
Δαπάνεσ
απαςχόλθςθσ
επιςτθμονικοφ
προςωπικοφ
ΤΝΟΛΟ:

Ποςότθτα

Υψοσ δαπάνθσ
άνευ ΦΠΑ
(ςε Ευρϊ)

1 άτομο

10.000,00

1 άτομο

10.000,00€

Η δαπάνθ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποςό τθσ ςτιλθσ 5, το οποίο δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ.
ε περίπτωςθ υπζρβαςθσ τθσ αναφερόμενθσ ςτθ ςτιλθ 5 δαπάνθσ, το επιπλζον ποςό βαρφνει τον
δικαιοφχο φορζα.
ε περίπτωςθ που θ δαπάνθ υπολείπεται τθσ αναφερόμενθσ ςτθ ςτιλθ 5, ο δικαιοφχοσ λαμβάνει το
ποςό που ζχει δαπανιςει, ζςτω κι αν αυτό είναι μικρότερο τθσ εγκρικείςασ δαπάνθσ.
Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλζξιμθ δαπάνθ.
Η καταβολι τθσ δαπάνθσ και ο ζλεγχοσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ κα πραγματοποιθκοφν ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 7.2 και 8.2 τθσ αρικμ.1785/84345/05-07-2013 απόφαςθσ και
αφοροφν ςε δαπάνεσ που πραγματοποιικθκαν κατά το χρονικό διάςτθμα από 01/09/2012 –
31/08/2013.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΘΑΝΑΙΟ ΣΑΤΣΑΡΗ

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Αγροτικόσ Μελιςςοκομικόσ υνεταιριςμόσ Νικιτθσ, ΣΚ 630 88 Νικιτθ Χαλκιδικισ
2. ΟΠΕΚΕΠΕ: Δομοκοφ 5, ΣΚ 104 45 Ακινα
- Διεφκυνςθ Άμεςων Ενιςχφςεων και Αγοράσ
– Διεφκυνςθ Πλθρωμϊν Κοινοτικϊν Ενιςχφςεων
3. Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ Περιφερειακισ Ενότθτασ Χαλκιδικισ –
Σμιμα Αγροτικισ Οικονομίασ

Κοινοποίθςθ:
1. Γραφείο Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων
2. Γραφείο Τφυπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων
3. Γραφείο Γεν. Γραμματζωσ

