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ΑΓΑ
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ
ΘΔΜΑ: Σποποποίηζη ηηρ απιθ. 1446/52524/4.5.2012 απόθαζηρ ηος Τθςποςπγού Αγποηικήρ
Ανάπηςξηρ και Σποθίμων «Έγκπιζη δαπάνηρ και εθαπμογή ηηρ δπάζηρ 1.1 “Λειηοςπγία
Κένηπων Μελιζζοκομίαρ” ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος ππογπάμμαηορ βεληίωζηρ ηων
ζςνθηκών παπαγωγήρ και εμποπίαρ ηων πποϊόνηων ηηρ μελιζζοκομίαρ έηοςρ 2012» (ΦΔΚ Β’
1533/8.5.2012).
ΑΠΟΦΑΖ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο:
α) Σνπ άξζξνπ 4 παξ. 2 θαη 3 ηεο αξηζ. 736/3.4.2012 απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ
Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο
κειηζζνθνκίαο έηνπο 2012» (ΦΔΚ Β’ 1177/11.4.2012).
β) Σνπ άξζξνπ 22 παξ. 3 ηνπ λ. 992/1979 «Πεξί νξγαλψζεσο ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ
δηα ηελ εθαξκνγήλ ηεο πλζήθεο Πξνζρσξήζεσο ηεο Διιάδνο εηο ηαο Δπξσπατθάο
Κνηλφηεηαο θαη ξπζκίζεσο ζπλαθψλ ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ Α’ 280),
ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 33 ηνπ λ.2538/1997 «Σξνπνπνίεζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο
γηα ηα γεσξγηθά θαη θηεληαηξηθά θάξκαθα, ξχζκηζε ρξεψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ
θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄ 242), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.

γ) Σνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 2520/1997 «Μέηξα γηα ηνπο λένπο αγξφηεο, ζχζηαζε Οξγαληζκνχ
Γεσξγηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, Καηάξηηζεο θαη Απαζρφιεζεο θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α΄173), φπσο θάζε θνξά ηζρχεη.
δ) Σσλ άξζξσλ 21 θαη 22 ηνπ λ. 2362/1995, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ λ. 3871/2010
«Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε» (ΦΔΚ Α΄ 141) θαη ηνλ λ. 3943/2011
«Καηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ζηειέρσζε ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ» (ΦΔΚ Α΄ 66).
ε) Σσλ άξζξσλ 13, 14, 15, 16 θαη 27 ηνπ λ. 2637/1998 «χζηαζε Οξγαληζκνχ
Πηζηνπνίεζεο Λνγαξηαζκψλ, Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ
Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ, Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο θαη Δπίβιεςεο
Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ, Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ θαη ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ζην Τπνπξγείν
Γεσξγίαο θαη «Δηαηξείαο Αμηνπνίεζεο Αγξνηηθήο Γεο» Α.Δ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’
200), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
ζη) Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά
Όξγαλα, φπσο ηέζεθε ζε ηζρχ κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο
Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα» (ΦΔΚ Α’ 98).
δ) Σεο αξηζ. 271562/1.8.2002 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο «Έγθξηζε ηνπ
Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη
Δγγπήζεσλ (Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.) σο Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ» (ΦΔΚ Β’ 1042/08.08.2002),
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
ε) Σνπ π.δ. 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (ΦΔΚ Α΄ 194).
2. Σνπο Καλνληζκνχο (ΔΚ), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ:
α) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ (L 299/16.11.2007) «γηα ηε ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο
ησλ γεσξγηθψλ αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα νξηζκέλα γεσξγηθά πξντφληα («Δληαίνο
θαλνληζκφο ΚΟΑ»)».
β) αξηζ. 917/2004 ηεο Δπηηξνπήο (L 163/30.4.2004) «γηα ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 797/2004 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ελέξγεηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ
παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ κειηζζνθνκίαο».
γ) αξηζ. 1290/2005 (L 209/11.8.2005) «γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θνηλήο γεσξγηθήο
πνιηηηθήο».
δ) αξηζ. 885/2006 ηεο Δπηηξνπήο (L 171/23.6.2006) «γηα ηε ζέζπηζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ
εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1290/2005 ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε δηαπίζηεπζε
ησλ νξγαληζκψλ πιεξσκψλ θαη άιισλ νξγαληζκψλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ησλ ινγαξηαζκψλ
ηνπ ΔΓΣΔ θαη ηνπ ΔΓΣΑΑ».
3. Σν π.δ. 71/2012 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ» (ΦΔΚ Α’ 124).
4. Σελ αξηζ. Δ(2010) 6054/14.9.2010 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο «ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ πνπ
ππέβαιε ε Διιάδα ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ θαη κε ηε
ζπλεηζθνξά ηεο Έλσζεο ζην πξφγξακκα απηφ».
5. Σηο ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο ησλ θνξέσλ θαη ηελ αλάγθε ηεο απξφζθνπηεο ζπλέρηζεο
ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Μειηζζνθνκίαο θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ
ζε απηά.
6. Σελ αξηζ. 1753/6207/19.01.2012 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ,
κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε δέζκεπζε πίζησζεο χςνπο δχν εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ πελήληα
ρηιηάδσλ Δπξψ (2.850.000€) γηα ηελ πιεξσκή ηζφπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, Δηδηθφο Φνξέαο 29110 Κ.Α.Δ. 5423, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βειηίσζεο ηεο
παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο», γηα ην έηνο 2012.

7. Σν γεγνλφο φηη, απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη επηπιένλ δαπάλε ζε
βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, πέξαλ απηήο πνπ πξνθιήζεθε κε ηελ αξηζ. 736/3.4.2012
απφθαζε (ΦΔΚ Β’ 1177/11.4.2012), ζπλνιηθνχ χςνπο δχν εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ πελήληα
ρηιηάδσλ Δπξψ (2.850.000€) γηα ην έηνο 2012 (ΚΑΔ 5423/Δ.Φ. 29−110).

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
Άπθπο μόνο
Σποποποίηζη ηηρ απιθ. 1446/52524/4.5.2012 απόθαζηρ (ΦΔΚ Β’ 1533/8.5.2012)
1. Σν ηέηαξην θαη πέκπην εδάθην ηεο πεξ. γ) ηεο παξ. 3 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
«Γηα ην ηξέρνλ έηνο, ε ζηειέρσζε ησλ Κέληξσλ Μειηζζνθνκίαο θαη ηνπ γξαθείνπ ηεο ΟΜΔ
γίλεηαη κε ηνπο επφπηεο κειηζζνθνκίαο πνπ απαζρνιήζεθαλ ζε απηά θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
πεξζηλνχ πξνγξάκκαηνο, ήηνη απφ 1/9/2010 έσο 31/8/2011, κε αλαλέσζε ησλ ζπκβάζεψλ ηνπο γηα
έλα έηνο, ήηνη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 1/9/2011 έσο 31/8/2012.»
2. Μεηά ην φγδνν εδάθην ηεο πεξ. γ) ηεο παξ. 3, δηαγξάθεηαη ε ελφηεηα «Πξνζφληα πξνζσπηθνχ».
3. Όπνπ αλαθέξεηαη ε θξάζε «Γηεχζπλζε Μεραληζκψλ Αγνξάο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ», απηή
αληηθαζίζηαηαη κε ηε θξάζε «Γηεχζπλζε Άκεζσλ Δληζρχζεσλ θαη Αγνξάο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ».
Η παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
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