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ΘΕΜΑ: «Καθοπιζμόρ ηος ποζού επισοπήγηζηρ ανά κςτέλη ανηικαηάζηαζηρ και ποζού 

ενίζσςζηρ ανά μεηακινούμενο μελίζζι ηυν δπάζευν 3.1 “Εξοπλιζμόρ για ηη διεςκόλςνζη 

ηυν μεηακινήζευν” και 3.2 “Οικονομική ζηήπιξη ηηρ νομαδικήρ μελιζζοκομίαρ”, ζηο 

πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ βεληίυζηρ ηυν ζςνθηκών παπαγυγήρ και εμποπίαρ ηυν 

πποφόνηυν ηηρ μελιζζοκομίαρ έηοςρ 2018» 

 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΑΓΡΟΣΘΚΗ  ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ  ΣΡΟΦΘΜΩΝ 

Έρνληαο ππφςε : 

1. Τηο δηαηάμεηο: 

α) Τσλ άξζξσλ 13 έσο 29 ηνπ λ. 2637/1998 «Σχζηαζε Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο    

Λνγαξηαζκψλ, Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ, Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο θαη Δπίβιεςεο 

Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ, Γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ θαη ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ζην Υπνπξγείν 

Γεσξγίαο θαη "Δηαηξείαο Αμηνπνίεζεο Αγξνηηθήο Γεο" Α.Δ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(Α΄200), φπσο ηζρχνπλ. 

β) Tεο πεξ. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ. 4235/2014 «Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο 

θαη θπξψζεηο ζηελ εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ 

ηξνθίκσλ, ησλ δσνηξνθψλ θαη ηεο πγείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ δψσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ» (Α΄32), φπσο ε 

παξ. 2 ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 4384/2016 (Α΄78). 

γ) Τσλ άξζξσλ 20, 66, 67, 68 θαη 77 ηνπ λ. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο  

θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (Α΄143), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

δ) Tνπ π.δ. 80/2016 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» (Α΄145), φπσο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

ε) Τνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα, 

φπσο θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο 

γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα» (Α΄98). 
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ζη) Τελ αξηζ. 826/72508/4-7-2017 (Β΄ 2334) θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ «Πξφγξακκα γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο γηα ηα έηε 2017-2018», φπσο 

ηζρχεη. 

δ) Τελ αξηζ. 838/81027/26-7-2017 θνηλή απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή 

Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφο ηνπ 

αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο, ησλ δξάζεσλ 3.1 “Δμνπιηζκφο 

γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ κεηαθηλήζεσλ” θαη 3.2 “Οηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο λνκαδηθήο 

κειηζζνθνκίαο”, ζηo πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ 

παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο 2017 -2018», φπσο ηζρχεη. 

2.Τνπο Καλνληζκνχο: 

α) (ΔΔ) αξηζ. 1306/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 17εο 

Γεθεκβξίνπ 2013, ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο θνηλήο γεσξγηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΟΚ)  αξηζ. 

352/78, (ΔΚ) αξηζ. 165/94, (ΔΚ) αξηζ. 2799/98, (ΔΚ) αξηζ. 814/2000, (ΔΚ)  αξηζ. 

1290/2005 θαη (ΔΚ) αξηζ. 485/2008 ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΔΔ L 347, 20.12.2013, ζ. 549), 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

β) (EE) αξηζ. 1308/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 17εο 

Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ηε ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ αγνξψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ (ΔΟΚ) αξηζ. 922/72, (ΔΟΚ) αξηζ. 234/79, (ΔΚ) 

αξηζ. 1037/2001 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007 ηνπ Σπκβνπιίνπ (ΔΔ L 347, 20.12.2013, ζ. 

671), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

γ) Καη΄ εμνπζηνδφηεζε Καλνληζκφ (ΔΔ) 2015/1366 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 11εο Μαΐνπ 2015, 

γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1308/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο εληζρχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

κειηζζνθνκίαο (ΔΔ L 211, 8.8.2015, ζ. 3). 

δ) Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2015/1368 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Απγνχζηνπ 2015, γηα ηε 

ζέζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο εληζρχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

κειηζζνθνκίαο (ΔΔ L 211, 8.8.2015, ζ. 9).  

3. Τελ εθηειεζηηθή απφθαζε (ΔΔ) 2016/1102 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2016, πνπ 

θνηλνπνηήζεθε κε ηνλ αξηζ. C(2016) 4133, ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ησλ εζληθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ 

πνπ ππνβάιινπλ ηα θξάηε κέιε ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ (EE L 182, 7.7.2016, ζ. 55). 

4. Τελ αξηζ. Υ200/21-11-2016 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ 

Αλαπιεξσηή Υπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ Ησάλλε Τζηξψλε» (Β΄ 

3755/21.11.2016), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξ. Υ92/29-11-2017  (Β` 4195). 

5. Τελ αξηζ. 870/1972/8.1.2018 απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Τξνθίκσλ κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε δέζκεπζε πίζησζεο πνζνχ χςνπο ηξηψλ 

εθαηνκκπξίσλ εμαθνζίσλ νγδφληα δχν ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ επξψ (3.682.500,00 €) γηα 

ηελ πιεξσκή ηζφπνζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηεο πίζησζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ 

Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ, Δηδηθφο θνξέαο 29 - 110. - Κ.Α.Δ 5423- 

νηθ. έηνπο 2018 γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο» γηα ην 2018, ε νπνία 

θαηαρσξήζεθε κε α/α 2742 ζην Βηβιίν Δγθξίζεσλ θαη Δληνιψλ Πιεξσκήο ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Τξνθίκσλ (ΑΓΑ: ΩΔΚΦ4653ΠΓ-Λ0Ε).  

6. Τν ππ’ αξηζ. 1208/101455/18-07-2018 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

ηνπ ΥΠΑΑΤ.  
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7. Τν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη επηπιένλ 

δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο 2018, πέξαλ απηήο πνπ έρεη 

εγθξηζεί κε ηελ αξηζ. 826/72508/4-7-2017 (Β΄2334) θνηλή απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ 

Οηθνλνκηθψλ, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκσλ. 

 

 

 

Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ο Τ Μ Ε 

 

Άρθρο 1 
Έγκριςη τροποποίηςησ χρηματικών ορίων των δράςεων του προγράμματοσ 2018  

1. Σε εφαρμογι των διατάξεων τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 4 τθσ υπ’ αρικ. 
826/72508/4-7-2017 (Βϋ 2334) ΚΥΑ τροποποιοφνται τα χρθματικά όρια των δράςεων του 
μελιςςοκομικοφ προγράμματοσ 2018 με τθ μεταφορά αδιάκετων ποςϊν ωσ εξισ: 
i. Μεταφορά ποςοφ φψουσ 4.000 € από τθ Δράςθ 1.1 “Λειτουργία Κζντρων 

Μελιςςοκομίασ’’, ςτθ Δράςθ 3.1 “Εξοπλιςμόσ για τθ διευκόλυνςθ των μετακινιςεων”. 
ii. Μεταφορά ποςοφ φψουσ 35.000 € από τθ Δράςθ 1.3 “Εκπαιδεφςεισ – Ζντυπα”, ςτθ 

Δράςθ 3.1 “Εξοπλιςμόσ για τθ διευκόλυνςθ των μετακινιςεων”. 
iii. Μεταφορά ποςοφ φψουσ 11.087,53 € από τθ Δράςθ 1.4 “Στιριξθ τθσ προϊκθςθσ του 

μελιοφ και των άλλων προϊόντων τθσ κυψζλθσ”, ςτθ Δράςθ 3.1 “Εξοπλιςμόσ για τθ 
διευκόλυνςθ των μετακινιςεων”. 

iv. Μεταφορά ποςοφ φψουσ 763.000,00 € από τθ Δράςθ 2.1 “Εχκροί και Αςκζνειεσ 
Μελιςςϊν”, ςτθ Δράςθ 3.2 “Οικονομικι ςτιριξθ τθσ νομαδικισ μελιςςοκομίασ”. 

v. Μεταφορά ποςοφ φψουσ 60.000 € από τθ Δράςθ 4.2 “Στιριξθ ίδρυςθσ και 
λειτουργίασ εργαςτθρίων ανάλυςθσ μελιοφ”, ςτθ Δράςθ 3.1 “Εξοπλιςμόσ για τθ 
διευκόλυνςθ των μετακινιςεων”. 

vi. Μεταφορά ποςοφ φψουσ 74.830,00 € από τθ Δράςθ 6.1 “Εφαρμοςμζνθ ζρευνα”, ςτθ 
Δράςθ 3.2 “Οικονομικι ςτιριξθ τθσ νομαδικισ μελιςςοκομίασ”. 

vii. Μεταφορά ποςοφ φψουσ 50.000 € από τθ Δράςθ 8.1 “Αναγνϊριςθ μελιοφ και άλλων 
μελιςςοκομικϊν προϊόντων ωσ ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΙΠΠ”, ςτθ Δράςθ 3.1 “Εξοπλιςμόσ για τθ 
διευκόλυνςθ των μετακινιςεων”. 

 
 

Άρθρο 2 
Καθοριςμόσ ςυνολικήσ χρηματοδότηςησ των δράςεων 3.1 και 3.2  

1. Κακορίηεται το φψοσ χρθματοδότθςθσ για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ 3.1 «Εξοπλιςμόσ 
για τθ διευκόλυνςθ των μετακινιςεων» για το πρόγραμμα του ζτουσ 2018, ςε 
1.924.917,53 €. 

2. Κακορίηεται το φψοσ χρθματοδότθςθσ για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ 3.2 «Οικονομικι 
Στιριξθ τθσ νομαδικισ μελιςςοκομίασ» για το πρόγραμμα του ζτουσ 2018, ςε 
3.713.000,00 €. 

 
Άρθρο 3 

Καθοριςμόσ ποςοφ επιχορήγηςησ  τησ δράςησ 3.1 
Σε εφαρμογι των διατάξεων τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 10 τθσ υπ’ αρικ. 
938/81027/26-7-2017 κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ και του Αναπλθρωτι Υπουργοφ 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, κακορίηεται το ποςό επιχοριγθςθσ για τθν προμικεια 
κυψελϊν αντικατάςταςθσ ςε 20,00 € ανά κυψζλθ. 
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Άρθρο 4 
Καθοριςμόσ του ποςοφ ενίςχυςησ τησ δράςησ 3.2 

Σε εφαρμογι των διατάξεων τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 18 τθσ υπ’ αρικ. 
938/81027/26-7-2017 κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ και του Αναπλθρωτι Υπουργοφ 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, κακορίηεται το ποςό ενίςχυςθσ ανά μετακινοφμενο 
μελίςςι ςε 4,78 €.  

 
Άρθρο 5 

Γενικζσ Διατάξεισ 
1. Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλζξιμθ δαπάνθ. 
2. Σε περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ τθρεί τα πρωτότυπα παραςτατικά ςτο αρχείο του, 

προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του ν.1599/86 όπου αναφζρεται θ υποχρζωςθ αυτι 
και κατατίκενται φωτοαντίγραφα των παραςτατικϊν, νομίμωσ επικυρωμζνα από 
δικθγόρο ι κεωρθμζνα από υπθρεςίεσ και φορείσ του δθμοςίου ςφμφωνα με τθν παρ. 2 
του άρκρου 11 του ν. 2690/1999, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 1 του 
ν. 4250/2014 (Αϋ 74). 

3. Σε κάκε περίπτωςθ επί των πρωτότυπων παραςτατικϊν αναγράφεται ι τίκεται ςφραγίδα 
με τθν εξισ φράςθ: Ζχει επιχορθγθκεί ςτο πλαίςιο του Καν (ΕΚ)1308/2013 «Δράςθ 3.1 
Εξοπλιςμόσ για τθ διευκόλυνςθ των μετακινιςεων ζτοσ …….» ι «Δράςθ 3.2 Οικονομικι 
Στιριξθ τθσ νομαδικισ μελιςςοκομίασ ζτοσ …….». Η εν λόγω αναγραφι ι ςφράγιςθ 
προθγείται τθσ ζκδοςθσ και επικφρωςθσ ι κεϊρθςθσ του φωτοαντιγράφου. 

4. Τα παραςτατικά δαπανϊν εκδίδονται και εξοφλοφνται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτθν παρ. 6 του άρκρου 6 τθσ υπ’ αρικ. 826/72508/4-7-2017 κοινισ απόφαςθσ των 
Υπουργϊν Οικονομικϊν και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, όπωσ ιςχφει. 

5. Το 50% τθσ παραπάνω δαπάνθσ βαρφνει τον ΚΑ 4324 του Ευρωπαϊκοφ Γεωργικοφ 
Ταμείου Εγγυιςεων, ενϊ το υπόλοιπο 50% τθσ δαπάνθσ βαρφνει τον Τακτικό 
Προχπολογιςμό του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και κα καλυφκεί 
από τον Κ.Α.Ε. 5423 Φ.29/110.  
 

 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗ ΣΙΡΩΝΗ 
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