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ΠΡΟ: ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του ποσοστού αντικατάστασης ανά κατηγορία δικαιούχων, στο πλαίσιο
υλοποίησης της αριθμ.1449/52532/04-05-2012 απόφασης αναφορικά με τη δράση 3.1
“Αντικατάσταση κυψελών” για το έτος 2012»
ΑΠΟΥΑΗ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΥΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Σις διατάξεις:
α) της αριθμ.736/1194/41458/03-04-2012 (Β΄ 1177) ΚΤΑ των Τπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών,
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 τροποποιείται και ισχύει
β) του ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α/137) και ειδικότερα του άρθρου 29Α,
όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α/154), ρύθμιση του θεσμού των
Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του ν.1712/1987, για τον εκσυγχρονισμό των
επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες
διατάξεις και τροποποιήθηκε από το άρθρο 1, παράγραφος 2α του ν.2469 «Περιορισμός και βελτίωση
της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).
γ) των άρθρων 21 και 22 του ν. 2362/1995, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν.3871/2010
«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΥΕΚ Α’ 141) και τον ν.3943/2011 «Καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Τπουργείου
Οικονομικών» (ΥΕΚ Α’ 66).
δ) των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν.2637/1998 περί «ύστασης Οργανισμού Πιστοποίησης
Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και επίβλεψης Γεωργικών προϊόντων, γενικών Διευθύνσεων
και θέσεων προσωπικού στο Τπουργείο Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γής» και
άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ Α’ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν.
2732/1999(ΥΕΚ Α’ 154) και το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (ΥΕΚ Α’ 223) «Εθνικό ύστημα Προστασίας
της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 1 έως 8 του ν. 3147/2003 (ΥΕΚ Α’ 135).
ε) της αριθμ. 389578/2000 (ΥΕΚ Β΄ 1470) απόφασης του Τπουργού Γεωργίας «περί έγκρισης Κανονισμού
Διαδικασίας Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό
Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)».
στ) της αριθμ. 271562/2002 (ΥΕΚ Β΄ 1042) απόφασης του Τπουργού Γεωργίας «περί εγκρίσεως του
ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής».
ζ) της αριθμ. 282956/2007 (ΥΕΚ 614/Β/2007) Κοινής Απόφασης των Τπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης
& Σροφίμων Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών περί:
«Έγκρισης Κανονισμού Οργανικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Τπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

η) της αριθμ. ΤΙ/2004 (ΥΕΚ 513/Β/2004) απόφαση του Πρωθυπουργού “Μετονομασία του Τπουργείου
Γεωργίας σε Τπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Σροφίμων”.
2. 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) 1405/ΕΚ/2006 του υμβουλίου για τον «καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά
του Αιγαίου Πελάγους και την τροποποίηση του Καν(ΕΚ)1782/2003» (L 265)
3. Σo Εθνικό Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής 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 υμβουλίου και του Καν(ΕΚ)917/2004 της Επιτροπής,
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει
4. Σην αριθμ.1449/52532/04-05-2012 απόφαση του ΤπΑΑΣ περί «καθορισμού των λεπτομερειών
εφαρμογής, των δικαιούχων και του ύψους επιχορήγησης των δράσεων 3.1 “Αντικατάσταση
κυψελών” και 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας”, στο πλαίσιο του
προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας
έτους 2012», όπως τροποποιείται και ισχύει
5. Σο αριθμ.1245/65940/08-06-2012 έγγραφο της Δ/νσης Πληροφορικής σχετικά με τον αριθμό των
παραγωγών που έχουν υποβάλλει αίτηση κι έχουν κριθεί δικαιούχοι συμμετοχής στη δράση, καθώς
και τον αριθμό των αιτούμενων κυψελών
6. Σο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού ύψους εξακοσίων είκοσι χιλιάδων Ευρώ (620.000,00 €) για το έτος 2012,
όπως έχει καθοριστεί κι εγκριθεί με την αριθμ.1449/52532/04-05-2012 απόφαση του ΤπΑΑΣ και
υπάρχει σχετική πίστωση.
7. 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
Καθορίζουμε το ποσοστό αντικατάστασης των κυψελών της δράσης 3.1 «Αντικατάσταση κυψελών» για
το έτος 2012 ως ακολούθως:
 για κατόχους μέχρι και 149 μελισσοσμηνών, το ποσοστό αντικατάστασης καθορίζεται σε 6,04%
 για κατόχους από 150 μελισσοσμήνη και άνω, το ποσοστό αντικατάστασης καθορίζεται σε 7,12%
την περίπτωση που, από την εφαρμογή του ως άνω ορισθέντα ποσοστού αντικατάστασης, δεν
προκύπτει ακέραιος αριθμός επιλέξιμων κυψελών για κάποιον δικαιούχο, ο εν λόγω αριθμός
στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό ως ακολούθως:
 για αριθμό επιλέξιμων κυψελών φέροντα δεκαδική υποδιαίρεση μικρότερη του 0,50 ο αριθμός των
επιλέξιμων κυψελών στρογγυλοποιείται στον αμέσως προηγούμενο ακέραιο αριθμό
 για αριθμό επιλέξιμων κυψελών φέροντα δεκαδική υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του 0,50 ο
αριθμός των επιλέξιμων κυψελών στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό

Ο αριθμός των επιλέξιμων κυψελών αντικατάστασης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει
αυτόν που είχε δηλωθεί από τον ενδιαφερόμενο κατά την υποβολή της αίτησης.
Η παρούσα να αναρτηθεί στους ιστοτόπους http://www.melinet.gr και http://www.minagric.gr.
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