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ΘΔΜΑ: «Πρόγραμμα για ηη βεληίωζη ηων ζσνθηκών παραγωγής και εμπορίας ηων 

προϊόνηων ηης μελιζζοκομίας για ηα έηη 2014-2016, ζε εθαρμογή ηων ΚΑΝ(ΔΚ) 

1234/2007, 797/2004 και 917/2004»  

Α Π Ο Φ Α  Ζ 

 

ΟI ΤΠΟΤΡΓΟI 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ  

 

ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

KAI ΣΡΟΦΗΜΩΝ 

 

   

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο: 

α) Σνπ άξζξνπ 62 παξ. 2 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 Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ» (Α΄32).  

β) ησλ 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), 

γ) ηνπ Π.Γ. 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» (ΦΔΚ Α’ 194), 
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δ) ησλ άξζξσλ 13 έσο 29 ηνπ λ.2637/1998 «χζηαζε Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο 

Λνγαξηαζκψλ, Οξγαληζκνχ Πιεξσκψλ θαη ειέγρνπ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη  Δγγπήζεσλ, Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο θαη επίβιεςεο Γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ, γεληθψλ Γηεπζχλζεσλ θαη ζέζεσλ πξνζσπηθνχ ζην Τπνπξγείν Γεσξγίαο θαη 

«Δηαηξείαο Αμηνπνίεζεο Αγξνηηθήο Γήο» θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ Α’ 200), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

ε) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3147/2003 ( ΦΔΚ Α’ 135) «Ρχζκηζε ζεκάησλ αγξνηηθήο 

γεο, επίιπζε δεηεκάησλ απνθαηαζηαζέλησλ θαη απνθαζηζηακέλσλ θηελνηξφθσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

ζη) ηεο αξηζκ.271562/2002 (ΦΔΚ Β΄ 1042) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο «πεξί 

εγθξίζεσο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ σο Οξγαληζκνχ Πιεξσκήο», 

δ) ηεο αξηζκ. 282966/2007 (ΦΔΚ Β΄ 1205) θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνχ Γηαδηθαζίαο 

Πιεξσκψλ ηνπ Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία  Οξγαληζκφο Πιεξσκψλ θαη Διέγρνπ Κνηλνηηθψλ 

Δληζρχζεσλ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Δγγπήζεσλ (ΟΠ.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.) ησλ εληζρχζεσλ πνπ 

βαξχλνπλ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Δγγπήζεσλ Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ (ΔΛΔΓΔΠ)». 

ε) ηνπ 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 λνκνζεζίαο γηα 

ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα» (ΦΔΚ Α’ 98). 

 

2. Σνπο Καλνληζκνχο (ΔΚ): 

α) (EK) αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ «γηα ηε ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο ησλ γεσξγηθψλ 

αγνξψλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα νξηζκέλα γεσξγηθά πξντφληα (Δληαίνο θαλνληζκφο ΚΟΑ) (L 

299), ηδίσο ηα άξζξα 105 έσο 110. 

β) (ΔΔ) αξηζ. 1308/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 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 πκβνπιίνπ» (ΔΔ L 347/20.12.2013, ζ. 671) θαη 

ηδίσο ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 231. 

γ) (ΔΚ) αξηζ. 797/2004 ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο Απξηιίνπ 2004, «γηα ελέξγεηεο βειηίσζεο 

ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ κειηζζνθνκίαο» (ΔΔ L 125/28.4.2004, 

ζ.1). 

δ) (ΔΚ) αξηζ. 917/2004 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004, γηα ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 797/2004 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ελέξγεηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ 

παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ κειηζζνθνκίαο (ΔΔ L 163/30.4.2004, ζ. 83).  

ε) (EE) αξηζ. 1306/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 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 πκβνπιίνπ (ΔΔ L 347/20.12.2013, ζ. 549). 

ζη) (ΔΚ) αξηζ. 885/2006 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 21εο Ηνπλίνπ 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» (EE L 171 ηεο 23.6.2006, ζ. 90).  

 

3. Σν Π.Γ. 85/2012 «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε 

ππεξεζηψλ» (ΦΔΚ Α΄141), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην π.δ. 98/2012 (ΦΔΚ Α΄ 160) θαη ην 

άξζξν 1 απηνχ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ π.δ. 118/2013 (ΦΔΚ Α΄ 152). 
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4. Σν Π.Γ. 86/2012 (ΦΔΚ Α΄141) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη 

Τθππνπξγψλ». 

 

5. Σελ αξηζκ. Τ48/9-7-2012 (ΦΔΚ Β΄2105) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο 

αξκνδηνηήησλ ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Υξήζηνπ ηατθνχξα». 

 

6. Σελ αξηζ. C(2013) 5126/12-08-2013 εθηειεζηηθή απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

«ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο 

κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ πνπ ππνβάιινπλ ηα θξάηε κέιε ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 

αξηζ. 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο Έλσζεο ζηα 

πξνγξάκκαηα απηά», κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην κειηζζνθνκηθφ πξφγξακκα ηεο ρψξαο «γηα ηε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο» γηα ηελ 

πεξίνδν 2014-2016. 

 

7. Σν αξ. πξ. 126171/29-11-13 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Άκ. Δληζρχζεσλ & Αγνξάο ηνπ 

ΟΠΔΚΔΠΔ. 

 

8. Σελ απφ 3-12-2013 εηζήγεζε ηνπ ηκήκαηνο Μειηζζνθνκίαο θαη εξνηξνθίαο ηεο Γ/λζεο 

Εσηθήο Παξαγσγήο θαη ΑΠΑ. 

 

9. Σελ αξ. πξ. 2/84823/ΓΠΓΚ/7-10-13 έγθξηζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο (ΑΓΑ: ΒΛΛ6Ζ-ΘΑΠ) 

ζπλνιηθνχ χςνπο νθηψ εθαηνκκπξίσλ εμαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ Δπξψ (8.650.000,00€), γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ πξνγξάκκαηνο «Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο» γηα ηα έηε 2014, 2015 θαη 2016 

(ΚΑΔ 5423, Φ29-110)». 

 

10. Σελ αξηζκ. πξ. 92/5417/15-01-2014(ΑΓΑ: ΒΗΦ6Β-ΞΦ) απφθαζε δέζκεπζεο πίζησζεο 

πνζνχ χςνπο δχν εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ εβδνκήληα πέληε ρηιηάδσλ Δπξψ (2.875.000 €) 

γηα ηελ θάιπςε ηεο Δζληθήο ζπκκεηνρήο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο 

κειηζζνθνκίαο έηνπο 2014. 

 

11. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ηα έηε 2014 έσο 2016 χςνπο 17.150.000 € πνπ ζα θαιπθζεί θαηά ην πνζφ 

ησλ 8.500.000 € κε θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε (ΔΛΔΓΔΠ) θαη θαηά ην ππφινηπν πνζφ χςνπο 

8.650.000 € απφ ηνλ ηαθηηθφ Π/Τ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (Δ.Φ. 

110 ΚΑΔ 5423). Γηα ην έηνο 2014 ε ελ ιφγσ δαπάλε αλέξρεηαη ζε 5.700.000 €, φπνπ ην πνζφ 

ηεο εζληθήο ζπκκεηνρήο αλέξρεηαη ζε 2.875.000 €. 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ  

 

Άρθρο 1 

κοπός  

θνπφο ηεο παξνχζαο απφθαζεο είλαη ε ζέζπηζε ησλ αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 105 έσο 110 ηνπ Καλ(ΔΚ) 1234/2007 θαη ησλ Καλ(ΔΚ) 

797/2004 θαη 917/2004, φζνλ αθνξά ζηελ πινπνίεζε ησλ κέηξσλ θαη επηκέξνπο δξάζεσλ ηνπ 
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κειηζζνθνκηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο ρψξαο «γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο θαη 

εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο» γηα ηελ ηξηεηία 2014 – 2016 (ζην εμήο 

«πξφγξακκα»), φπσο ην πξφγξακκα απηφ ππνβιήζεθε θαη εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή κε ηελ αξηζκ. C(2013) 5126/12-08-2013 εθηειεζηηθή απφθαζή ηεο. 

 

Άρθρο 2 

Περίοδος εθαρμογής 

1.Ζ ζπλνιηθή πεξίνδνο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο 

θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο, γηα ηελ ηξηεηία 2014 – 2016, δηαξθεί απφ 

01/09/2013 έσο 31/08/2016. 

2. Γηα θάζε έηνο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε πεξίνδνο εθαξκνγήο θαη πινπνίεζεο ησλ 

επηκέξνπο κέηξσλ θαη δξάζεσλ αξρίδεη ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ θάζε έηνπο θαη ιήγεη ηελ 31

ε
 

Απγνχζηνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. 

 

Άρθρο 3 

Περιγραθή ηων μέηρων και δράζεων ηοσ προγράμμαηος 

1. Γηα ηελ ηξηεηία 2014 - 2016 ζα πινπνηεζνχλ ηα παξαθάησ κέηξα θαη επηκέξνπο δξάζεηο:  

α) Μέηξν Η: Σερληθή βνήζεηα πξνο ηνπο κειηζζνθφκνπο θαη ηηο νκάδεο κειηζζνθφκσλ. Σν 

κέηξν πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δξάζεηο: 

αα) Γξάζε 1.1 : Γίθηπν Κέληξσλ Μειηζζνθνκίαο. Σα Κέληξα Μειηζζνθνκίαο θαιχπηνπλ 

ρσξνηαμηθά φια ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο, θηινμελνχληαη απφ 

Μειηζζνθνκηθέο - Αγξνηηθέο Οξγαλψζεηο ή άιινπο θνξείο ή λνκηθά πξφζσπα επνπηεπφκελα 

απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη απνηεινχλ ηνλ ζχλδεζκν κεηαμχ 

ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

ηειερψλνληαη απφ επηζηήκνλεο εηδηθεπκέλνπο ζηε κειηζζνθνκία θαη ζπλεξγάδνληαη ηφζν κε 

ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, φζν θαη κε ηηο Πεξηθέξεηεο (Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο), ηα 

Παλεπηζηήκηα, ηνπο ζπιινγηθνχο Φνξείο ησλ κειηζζνθφκσλ θαη κεκνλσκέλνπο 

κειηζζνθφκνπο, γηα παξνρή ζπκβνπιψλ θαη πξαθηηθήο βνήζεηαο, φπνπ ρξεηάδεηαη. ηε Γξάζε 

απηή πεξηιακβάλνληαη θπξίσο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Μειηζζνθνκίαο (Κ.Μ.), γηα 

ηελ παξνρή ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο βνήζεηαο ζηνπο κειηζζνθφκνπο. 

ββ) Γξάζε 1.2 : Ζιεθηξνληθφ Γίθηπν Μειηζζνθνκίαο - Melinet. Ζ δξάζε αθνξά ζηελ 

επηρνξήγεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γηθηχνπ Μειηζζνθνκίαο - “Melinet”, θαζψο 

θαη ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ (άξζξα, κειέηεο, εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θιπ.) ζηνλ δηαδηθηπαθφ 

ηφπν http://www.melinet.gr. Ζ εηζαγσγή ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ γίλεηαη χζηεξα απφ έγθξηζε 

ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ ζε ζπλεξγαζία κε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, 

Παλεπηζηήκηα θαη κειηζζνθνκηθνχο θνξείο θαη αθνξά ζηνηρεία πνπ ελδηαθέξνπλ ηνπο 

κειηζζνθφκνπο, ηνπο ππνςήθηνπο γηα έληαμε ζηε κειηζζνθνκία θαη ηνπο θαηαλαισηέο.  

Παξάιιεια, κέζσ ηνπ server γίλεηαη ε εηζαγσγή ζε ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ, ε 

επεμεξγαζία θαη ε δηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

γγ) Γξάζε 1.3 : Δθπαηδεχζεηο - Έληππα. Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη θπξίσο δαπάλεο εθπαίδεπζεο 

ησλ Διιήλσλ κειηζζνθφκσλ πάλσ ζε ζαθψο νξηδφκελα πξαθηηθά ηερληθά ζέκαηα πνπ έρεη 

αλάγθε o ηνκέαο ηεο κειηζζνθνκίαο θαζψο θαη δαπάλεο έθδνζεο ελεκεξσηηθνχ έληππνπ 

πιηθνχ. 

δδ) Γξάζε 1.4 : ηήξημε ηεο πξνψζεζεο ηνπ κειηνχ θαη ησλ ινηπψλ πξντφλησλ ηεο θπςέιεο. Ζ 

δξάζε πεξηιακβάλεη θπξίσο θάιπςε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ή ζπκκεηνρή ζε 

εκεξίδεο θαη εθζέζεηο ή ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ (πρ κειέηεο αγνξάο θιπ.) κε ζθνπφ 

ηελ αλάδεημε θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ κειηνχ θαη ησλ άιισλ πξντφλησλ ηεο θπςέιεο. Δπίζεο 
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κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θάιπςε δαπαλψλ γηα ζχληαμε θαη ππνβνιή θαθέινπ γηα ηελ 

αλαγλψξηζε κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ σο ΠΟΠ – ΠΓΔ θιπ. 

β) Μέηξν ΗΗΗ: Δμνξζνινγηζκφο ηεο λνκαδηθήο κειηζζνθνκίαο. Σν κέηξν πεξηιακβάλεη ηηο εμήο 

δξάζεηο: 

αα) Γξάζε 3.1 : Δμνπιηζκφο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ κεηαθηλήζεσλ. Ζ δξάζε αθνξά ζηελ 

επηρνξήγεζε ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ παιηψλ θαη θζαξκέλσλ θπςειψλ κε λέεο θαη ηεο 

αληηθαηάζηαζεο εμαξηεκάησλ θαη κεξψλ ησλ θπςειψλ θαη αγνξά άιισλ κέζσλ, πξνο 

δηεπθφιπλζε ησλ κεηαθηλήζεσλ, ψζηε λα γίλεηαη νξζνινγηθή εθκεηάιιεπζε ηεο αλζνθνξίαο 

θαη ηεο κειηηηνθνξίαο, κε ζθνπφ ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή βειηίσζε ηεο παξαγσγήο ακηγψλ 

(κνλναλζηθψλ) ηχπσλ κειηνχ. 

ββ) Γξάζε 3.2 : Οηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο λνκαδηθήο κειηζζνθνκίαο. Ζ δξάζε αθνξά ζηελ 

επηρνξήγεζε ησλ κειηζζνθφκσλ γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ησλ δαπαλψλ κεηαθίλεζεο ησλ 

κειηζζνζκελψλ ηνπο, κε ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε κειηηνεθθξίζεσλ, δεδνκέλνπ φηη ζηε ρψξα 
καο ε κειηζζνθνκία αζθείηαη θπξίσο λνκαδηθά. 

γ) Μέηξν ΗV: Μέηξα ζηήξημεο ησλ εξγαζηεξίσλ αλάιπζεο ησλ θπζηθνρεκηθψλ ηδηνηήησλ 

κειηνχ. Σν κέηξν πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δξάζεηο: 

αα) Γξάζε 4.1 : Αλαιχζεηο κειηνχ. Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη δαπάλεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

αλαιχζεσλ δεηγκάησλ ειιεληθνχ κειηνχ, ζε δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα, κε ζθνπφ ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, ηελ πξνζηαζία ηνπ απφ εμαπάηεζε θαη 

λνζεία θαη ηε δηαθχιαμε ηεο πνηφηεηάο ηνπ. 

ββ) Γξάζε 4.2 : ηήξημε ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο εξγαζηεξίσλ αλάιπζεο κειηνχ. Ζ δξάζε 

πεξηιακβάλεη δαπάλεο γηα ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εξγαζηεξίσλ αλάιπζεο κειηνχ, κε ζθνπφ 

ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπ εγρσξίσο παξαγφκελνπ κειηνχ (θπζηθνρεκηθψλ θαη ινηπψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κειηνχ, χπαξμεο θαηαινίπσλ ζε απηφ, θιπ), πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί ν θαιχηεξνο έιεγρνο ηνπ πξντφληνο θαη ε πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. 

δ) Μέηξν VΗ: Δθαξκνζκέλε έξεπλα. Σν κέηξν πεξηιακβάλεη ηελ εμήο δξάζε: 

Γξάζε 6.1 : Δθαξκνζκέλε έξεπλα. Ζ δξάζε αθνξά ζηελ ελίζρπζε εηδηθεπκέλσλ θνξέσλ 

(Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα θαη Παλεπηζηήκηα) γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθαξκνζκέλεο 

έξεπλαο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο εκπνξίαο ηνπ κειηνχ θαη ησλ ινηπψλ 

πξντφλησλ ηεο θπςέιεο, ηελ θαηαπνιέκεζε αζζελεηψλ θαη ερζξψλ ησλ κειηζζψλ θαη ηελ 

γεληθφηεξε βειηίσζε ηεο κειηζζνθνκηθήο πξαθηηθήο. 

2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ γηα θάζε επηκέξνπο δξάζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδεηαη ην αθξηβέο πεξηερφκελφ ηεο. 

 

Άρθρο 4 

Υρημαηοδόηηζη ηοσ προγράμμαηος 

1. Σν χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην ζπλνιηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ 

παξνχζα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δεθαεπηά εθαηνκκπξίσλ Δπξψ (17.000.000Δπξψ). 

2. Σν 50% ηεο παξαπάλσ δαπάλεο θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ νθηψ εθαηνκκπξίσλ πεληαθνζίσλ 

ρηιηάδσλ Δπξψ (8.500.000€) βαξχλεη ηνλ ΚΑ 4324 ηνπ ΔΛΔΓΔΠ, ελψ ην ππφινηπν 50% ηεο 

δαπάλεο θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ νθηψ εθαηνκκπξίσλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ Δπξψ 

(8.500.000€) βαξχλεη ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & 

Σξνθίκσλ θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ ΚΑΔ 5423 Φ29/110 (ΚΓ 09.01.02903). 

3. Σν πνζφ απηφ επηκεξίδεηαη γηα θάζε έηνο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο σο αθνινχζσο: 
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4. Πέξαλ ησλ παξαπάλσ πξνβιέπεηαη γηα ηελ ηξηεηία 2014-2016 πνζφ εθαηφ πελήληα ρηιηάδσλ 

Δπξψ (150.000€), δειαδή πελήληα ρηιηάδσλ Δπξψ (50.000€) αλά έηνο, γηα ηελ θάιπςε ησλ 

εμφδσλ θίλεζεο (νδνηπνξηθψλ) ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ ησλ Πεξηθεξεηψλ 

ηεο ρψξαο (Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο), πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή 

ε παξαθνινχζεζε, ε αμηνιφγεζε θαη ν έιεγρνο ηεο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα. Σν ελ ιφγσ πνζφ ζα θαιπθζεί κε ηζφπνζε κεηαθνξά πίζησζεο 

απφ ηνλ ΚΑΔ 5423-Δ.Φ.29/110 (ΚΓ09.01.02903) ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ ζηνλ θσδηθφ ΚΑ 2299 ησλ Απνθεληξσκέλσλ 

Γηνηθήζεσλ (Δ.Φ. 99106-073, 99235-073, 99410-073, 99324-073, 99507-073, 99621-073, 

99723-073).  

5. Ζ έγθξηζε ησλ πηζηψζεσλ γηα θάζε έηνο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο πξαγκαηνπνηείηαη κε 

Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, εθφζνλ 

ππάξρνπλ νη απαξαίηεηεο πηζηψζεηο ηνπ Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο Δζληθήο ζπκκεηνρήο γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

6. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ είλαη δπλαηφλ λα 

Δνέργειες και 

επιμέροσς Γράζεις 

Γαπάνη ανά έηος (€) σνολική 

δαπάνη 

ηριεηίας 

(€) 
2014 2015 2016 

Μέηπο Ι : Τεσνική βοήθεια ππορ ηοςρ μελιζζοκόμοςρ και ηιρ ομάδερ μελιζζοκόμων 

1.1 Λεηηνπξγία Κέληξσλ 

Μειηζζνθνκίαο 
1.200.000 1.200.000 1.200.000 3.600.000 

1.2 Ζιεθηξνληθφ Γίθηπν 

Μειηζζνθνκίαο - Melinet 
5.000 5.000 5.000 15.000 

1.3 Δθπαηδεχζεηο, Έληππα 100.000 100.000 100.000 300.000 

1.4 ηήξημε ηεο πξνψζεζεο ηνπ κειηνχ 

θαη ησλ άιισλ πξντφλησλ ηεο 

θπςέιεο 

60.000 60.000 60.000 180.000 

Σύνολο δαπάνηρ μέηπος: 1.365.000 1.365.000 1.365.000 4.095.000 

Μέηπο ΙΙΙ : Εξοπθολογιζμόρ ηηρ νομαδικήρ μελιζζοκομίαρ 

3.1 Δμνπιηζκφο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ 

κεηαθηλήζεσλ 
1.340.000 1.340.000 1.355.000 4.035.000 

3.2 Οηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο λνκαδηθήο 

κειηζζνθνκίαο 
2.665.000 2.665.000 2.700.000 8.030.000 

Σύνολο δαπάνηρ μέηπος: 4.005.000 4.005.000 4.055.000 12.065.000 

Μέηπο IV: Μέηπα ζηήπιξηρ ηων επγαζηηπίων ανάλςζηρ ηων θςζικοσημικών ιδιοηήηων μελιού 

4.1 Αλαιχζεηο κειηνχ  200.000 200.000 200.000 600.000 

4.2 ηήξημε ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

εξγαζηεξίσλ αλάιπζεο κειηνχ 
20.000 20.000 20.000 60.000 

Σύνολο δαπάνηρ μέηπος: 220.000 220.000 220.000 660.000 

Μέηπο VI: Εθαπμοζμένη Έπεςνα       

6.1 Δθαξκνζκέλε Έξεπλα 60.000 60.000 60.000 180.000 

Σύνολο δαπάνηρ μέηπος: 60.000 60.000 60.000 180.000 

 

ΤΝΟΛΟ: 5.650.000 5.650.000 5.700.000 17.000.000 
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πξνζαξκνζηνχλ - ηξνπνπνηεζνχλ ηα ρξεκαηηθά φξηα θάζε κέηξνπ ή θαζεκηάο απφ ηηο 

επηκέξνπο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα εθάζηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη λα 

γίλεη κεηαθνξά πνζψλ απφ κέηξν ζε κέηξν ή απφ δξάζε ζε δξάζε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 

ππάξρεη ππέξβαζε ηνπ ζπλνιηθνχ αλψηαηνπ νξίνπ ησλ εηήζησλ πξνβιέςεσλ δαπαλψλ θαη ε 

Κνηλνηηθή ζπκκεηνρή δελ ππεξβαίλεη ην 50% ησλ δαπαλψλ πνπ αλαιακβάλνληαη.  

 

Άρθρο 5 

Αρμόδιες αρτές 

1. ηε Γεληθή Γ/λζε Εσηθήο Παξαγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ 

αλαηίζεηαη ν ζπληνληζκφο, ε επνπηεία θαη ε ελεκέξσζε φισλ ησλ αξκφδησλ αξρψλ γηα ηελ 

νξζή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηεο παξνχζαο θαη ησλ εθδηδφκελσλ θαη’ εμνπζηνδφηεζή 

ηεο Τπνπξγηθψλ απνθάζεσλ. 

2. Αξκφδηα αξρή γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ ηεο παξνχζαο νξίδεηαη ε Γ/λζε Εσηθήο 

Παξαγσγήο & ΑΠΑ, ε νπνία, κεηά ηελ νινθιήξσζε θάζε δξάζεο, πξνβαίλεη, ζε ζπλεξγαζία 

κε ηηο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη επηηξνπέο, ζηε ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία 

φισλ ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ θαη ζπληάζζεη ζπλνιηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο γηα ηε δξάζε. Ζ 

ελ ιφγσ έθζεζε απνζηέιιεηαη ζηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη 

αλαξηάηαη ζηνλ ηζηφηνπν www.melinet.gr  γηα ηελ ελεκέξσζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ. Ζ έθζεζε 

αμηνιφγεζεο ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ηεο δξάζεο θαηά ην 

επφκελν έηνο.  

3. Αξκφδηεο αξρέο γηα ηελ εθαξκνγή, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο νξίδνληαη ε Γεληθή Γ/λζε Εσηθήο Παξαγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γ/λζε Κηεληαηξηθήο θαη ηε Γ/λζε 

Πιεξνθνξηθήο ηνπ ίδηνπ Τπνπξγείνπ, κε ηα Κέληξα Μειηζζνθνκίαο, ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο 

ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ θαη ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ησλ Πεξηθεξεηψλ ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο 

Δλφηεηαο.  

4. Όιεο νη πξαγκαηνπνηνχκελεο δαπάλεο ησλ επί κέξνπο δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

αλαγλσξίδνληαη θαη εθθαζαξίδνληαη απφ ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ, θαηφπηλ ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ εθζέζεσλ ειέγρνπ απφ ηηο επηηξνπέο ειέγρνπ ησλ 

αξκφδησλ Τπεξεζηψλ ησλ Πεξηθεξεηψλ ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο.  

5. Με ηελ απφθαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 νξίδεηαη θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ επνπηεία, ηελ 

αμηνιφγεζε, ηελ εθαξκνγή, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο πινπνίεζεο θάζε 

επηκέξνπο δξάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

Άρθρο 6 

Γικαιούτοι  και διαδικαζία σλοποίηζης ηων δράζεων ηοσ προγράμμαηος 

1. Γηθαηνχρνη ησλ δξάζεσλ ηνπ κειηζζνθνκηθνχ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα είλαη:  

α) Ννκηθά πξφζσπα επνπηεπφκελα απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ 

β) πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο, (Κνηλνπξαμίεο Μειηζζνθνκηθψλ πλεηαηξηζκψλ, Δλψζεηο 

Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ, Μειηζζνθνκηθνί πλεηαηξηζκνί, Οκάδεο Παξαγσγψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ΠΑΔΓΔ), 

γ) Παλεπηζηεκηαθά θαη Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα, 

δ) Φπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο κειηζζνθνκίαο 
(κειηζζνθφκνη, ηδηψηεο ηππνπνηεηέο-ζπζθεπαζηέο κειηνχ). 

2. Οη ελ δπλάκεη δηθαηνχρνη θάζε δξάζεο ελεκεξψλνληαη, αλαθνξηθά κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κέζσ ησλ αξκφδησλ αξρψλ ηεο 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5, κε θάζε πξφζθνξν κέζν, φπσο κε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο 

ζπκκεηνρήο, κε ηνηρνθφιιεζε, κε δεκνζίεπζε ζηνλ ηχπν, κε αλάξηεζε ζηηο ηζηνζειίδεο 
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www.minagric.gr θαη www.melinet.gr, θιπ. 

3. Οη ελδηαθεξφκελνη πξνο έληαμε ζηηο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ππνβάιινπλ, θαηά 

πεξίπησζε, αίηεζε ή ιεπηνκεξέο ζρέδην δξάζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ απφθαζε ηεο 

παξ. 7. Αλάινγα κε ηε δξάζε νη αηηήζεηο ή ηα ζρέδηα δξάζεο ππνβάιινληαη ζηα Κέληξα 

Μειηζζνθνκίαο ή ζηηο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Δλνηήησλ ηεο ρψξαο ή ζηε Γ/λζε Εσηθήο Παξαγσγήο & ΑΠΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη (π.ρ. δξάζεηο 3.1 θαη 3.2 φπνπ 

θαηαηίζεηαη κεγάινο αξηζκφο αηηήζεσλ) ηα ζηνηρεία ησλ αηηήζεσλ θαηαρσξίδνληαη απφ ηνλ 

θνξέα παξαιαβήο ησλ αηηήζεσλ ζε εηδηθή κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε 

ζπλεξγαζία ηεο Γ/λζεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ 

θαη ηνπ Μεζνγεηαθνχ Αγξνλνκηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Υαλίσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί 

δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ αηηνχλησλ. 

4. Γηα φιεο ηηο δξάζεηο πξαγκαηνπνηείηαη, απφ ηνλ αξκφδην θνξέα, έιεγρνο ηεο πιεξφηεηαο ησλ 

θξηηεξίσλ ζπκκεηνρήο ζηε δξάζε γηα φινπο ηνπο αηηνχληεο.   

5. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ειέγρσλ ηεο παξ. 4 ε Γ/λζε Εσηθήο Παξαγσγήο & ΑΠΑ 

εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ ηελ έθδνζε απφθαζεο νξηζκνχ 

ηνπ δηθαηνχρνπ ή ησλ δηθαηνχρσλ ή/θαη θαηαλνκήο ηνπ πνζνχ γηα ηελ πινπνίεζε θάζε δξάζεο. 

Με ηελ απφθαζε απηή κπνξεί ηαπηφρξνλα λα εγθξίλεηαη ην ππνβιεζέλ ζρέδην δξάζεο ή/θαη ην 

είδνο θαη ην χςνο ησλ δαπαλψλ αλά δηθαηνχρν. ηελ ζπλέρεηα κπνξεί, θαηά πεξίπησζε, λα 

ππνγξάθεηαη ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη ηνπ 
δηθαηνχρνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο. 

6. Με ηελ νινθιήξσζε πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ζηηο 31 Απγνχζηνπ θάζε έηνπο ζπληάζζεηαη 

θάθεινο πιεξσκήο αλά δηθαηνχρν, ν νπνίνο απνζηέιιεηαη ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ, είηε κέζσ ησλ 

Γ/λζεσλ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο ρψξαο είηε 

απφ ηνλ ίδην ην δηθαηνχρν θνξέα, φπσο πξνβιέπεηαη γηα θάζε επηκέξνπο δξάζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ζ απνζηνιή ησλ θαθέισλ πιεξσκήο ζηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ νινθιεξψλεηαη ζηηο 15 

επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο πνπ αθνξά ηελ ελίζρπζε θαη ε εθθαζάξηζε θαη θαηαβνιή ηεο δαπάλεο 
ζηνπο δηθαηνχρνπο νινθιεξψλεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 15 Οθησβξίνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο. 

7. Με ηελ απφθαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 νξίδνληαη νη δηθαηνχρνη, ην πεξηερφκελν ηεο 

αίηεζεο ή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο πνπ πξέπεη λα ππνβάιινπλ, ε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη ηα 

απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ ηα ζπλνδεχνπλ, ν ηξφπνο θαη νη αξκφδηεο αξρέο 

επεμεξγαζίαο, ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ θαη επηινγήο ησλ δηθαηνχρσλ, ν ηξφπνο, 

ηα θξηηήξηα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά έληαμεο ησλ δηθαηνχρσλ, νη φξνη θαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο 

θαη εμέηαζεο ελζηάζεσλ θαηά ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ησλ δηθαηνχρσλ, νη επηιέμηκεο γηα θάζε 

δξάζε δαπάλεο, ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ δηθαηνχρσλ, ην πεξηερφκελν ησλ 

ζπκβάζεσλ, ε δηαδηθαζία θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο ησλ δηθαηνχρσλ θαη 

θάζε ζρεηηθφ ζέκα γηα θάζε επηκέξνπο δξάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

Άρθρο 7 

Έλεγτοι 

1. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νξζήο εθηέιεζεο ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

πξαγκαηνπνηνχληαη έιεγρνη απφ ηηο θαζ΄χιελ αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ θαη ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο ρψξαο ηφζν θαηά ην ζηάδην αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο 

ησλ δξάζεσλ. Οη έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε δηνηθεηηθνχο θαη επηηφπηνπο.  

α) Οη δηνηθεηηθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο αξρέο θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6, πξηλ απφ θάζε πιεξσκή θαη 
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κε ηελ νινθιήξσζε ησλ δξάζεσλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο.  

β) Οη επηηφπηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ δχν ηνπιάρηζηνλ ειεγθηέο, ππαιιήινπο ησλ 

αξκφδησλ θαηά πεξίπησζε αξρψλ. Οη ειεγθηέο, ζε θάζε επηηφπηα κεηάβαζε ειέγρνπ, 

αμηνινγνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο δξάζεο ειέγρνληαο ηα παξαζηαηηθά ησλ δηθαηνχρσλ, δηελεξγνχλ 

δηαζηαχξσζε ησλ πξαγκαηνπνηεκέλσλ ελεξγεηψλ θαη δαπαλψλ κε ηα αηηήκαηα επηρνξήγεζεο, 

βεβαηψλνπλ ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ, ειέγρνπλ ηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

θαζψο θαη ν,ηηδήπνηε άιιν νξίδεηαη ζηελ απφθαζε ηεο παξ. 5. Γηα ηηο δξάζεηο γηα ηηο νπνίεο 

θαηαηίζεηαη κεγάινο αξηζκφο αηηήζεσλ (π.ρ. δξάζεηο 3.1 θαη 3.2), εμάγεηαη, απφ ηε Γ/λζε 

Πιεξνθνξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, ηπραίν δείγκα ειέγρνπ, ην 

νπνίν δηαβηβάδεηαη κέζσ ηεο Γ/λζεο Εσηθήο Παξαγσγήο & ΑΠΑ ζηηο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο 

Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ηεο ρψξαο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ νη πξνβιεπφκελνη επηηφπηνη έιεγρνη νξζήο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο. 

2. Οη επηηφπηνη έιεγρνη δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθνχο, νη νπνίνη δηελεξγνχληαη φπσο θαη φπνηε 

νξίδεηαη ζηελ απφθαζε ηεο παξ. 5 θαη ζε έθηαθηνπο, νη νπνίνη δηελεξγνχληαη ζε πεξηπηψζεηο 

θαηαγγειηψλ ή φηαλ νη αξκφδηεο αξρέο θξίλνπλ φηη ζπληξέρεη ιφγνο.  

3. Καηά ηνλ επηηφπην έιεγρν, παξίζηαηαη θαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ ειεγρφκελνπ θνξέα ή 

ν ειεγρφκελνο δηθαηνχρνο, ν νπνίνο εηδνπνηείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ πξηλ ηε δηελέξγεηα ηνπ 

ειέγρνπ. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεη 

θαη ν ειεγρφκελνο θαη ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ηπρφλ παξαιείςεηο ή παξαηππίεο. Σν πξαθηηθφ 

ζπληάζζεηαη ζε ηξία (3) αληίγξαθα έλα αληίγξαθν παξακέλεη ζηελ ππεξεζία πνπ δηελήξγεζε 

ηνλ έιεγρν, έλα αληίγξαθν δίδεηαη ζηνλ ειεγρφκελν θαη έλα αληίγξαθν ηνπνζεηείηαη ζην 

θάθειφ ηνπ, ν νπνίνο ηεξείηαη ζηηο θαηά πεξίπησζε αξκφδηεο αξρέο. 

4. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ ειεγρφκελνπ δηθαηνχρνπ κε ηηο δηαηππσκέλεο ζην πξαθηηθφ 

ειέγρνπ δηαπηζηψζεηο απηφο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιεη, εληφο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο, έλζηαζε, 

ε νπνία εμεηάδεηαη απφ επηηξνπή ελζηάζεσλ πνπ ζπζηήλεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζηελ αξκφδηα 

γηα ηνλ έιεγρν, θαηά πεξίπησζε, αξρή θαη απνηειείηαη απφ ππαιιήινπο εθηφο εθείλσλ πνπ 

δηελήξγεζαλ ηνλ έιεγρν. 

5. Με ηελ απφθαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 νξίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ην αληηθείκελν ησλ 

ειέγρσλ, γηα ην ρξφλν θαη ηε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ηνπο, ηνλ νξηζκφ ησλ ειεγθηψλ θαζψο θαη 

γηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη εμέηαζεο ησλ ελζηάζεσλ, ηε ζχζηαζε, ζπγθξφηεζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ επηηξνπψλ ελζηάζεσλ θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα γηα θάζε επηκέξνπο δξάζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Άρθρο 8 

Κσρώζεις 

1.Οη εληαζζφκελνη ζην πξφγξακκα δηθαηνχρνη έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο θαη 

ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξνχζαο θαη ησλ εθδηδφκελσλ θαη’ εμνπζηνδφηεζή ηεο Τπνπξγηθψλ 

απνθάζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε κίαο ή πεξηζζνηέξσλ δξάζεσλ πνπ ζα αλαιάβνπλ. Δπίζεο, έρνπλ 

ηελ ππνρξέσζε λα απνδέρνληαη νπνηνλδήπνηε έιεγρν θαη ππνδείμεηο απφ ηα αξκφδηα Δζληθά 

θαη Δλσζηαθά φξγαλα. 

2. Αλ ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ειέγρνπ ή εθαξκνγήο ησλ ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δηαπηζησζεί φηη ε δξάζε πνπ πινπνηεί ζπγθεθξηκέλνο δηθαηνχρνο έρεη εληαρζεί 

ή ππάξρεη αίηεζε γηα έληαμή ηεο γηα επηρνξήγεζε ηαπηφρξνλα ζε άιιν πξφγξακκα, 

ελεκεξψλεηαη εγγξάθσο ε Γ/λζε Εσηθήο Παξαγσγήο & ΑΠΑ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

ελεκεξψλεη ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ γηα ηε κε θαηαβνιή ηεο αηηεζείζαο ελίζρπζεο γηα ηελ ηξέρνπζα 

εηήζηα πεξίνδν εθαξκνγήο θαη ν δηθαηνχρνο απνθιείεηαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ γηα επηρνξήγεζε 

ζηελ ίδηα δξάζε γηα ηηο επφκελεο πέληε (5) εηήζηεο πεξηφδνπο εθαξκνγήο.  

3. ε πεξίπησζε πνπ απφ ηνπο ειέγρνπο ηνπ άξζξνπ 7 δηαπηζησζεί ε χπαξμε παξαηππηψλ 

επηβάιινληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο νη εμήο θπξψζεηο: 

α) Αλ ηα ειεγρφκελα παξαζηαηηθά – δηθαηνινγεηηθά είλαη ειιηπή ή έρνπλ εθδνζεί πιεκκειψο, 

ε ελίζρπζε κεηψλεηαη θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ηα ελ ιφγσ παξαζηαηηθά – δηθαηνινγεηηθά.  

ΑΔΑ: ΒΙΗΤΒ-ΚΣΘ



 10 

β) Αλ ν δηθαηνχρνο αξλείηαη, παξεκπνδίδεη ή δελ δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν, θαζψο θαη αλ δελ 

παξέρεη ή παξέρεη ςεπδείο ή ειιηπείο ή αλαθξηβείο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, απνθιείεηαη απφ 

ηελ ελίζρπζε, ηφζν θαηά ηελ ηξέρνπζα εηήζηα πεξίνδν εθαξκνγήο φζν θαη γηα ηηο επφκελεο 

δχν (2) εηήζηεο πεξηφδνπο εθαξκνγήο. 

γ) Αλ ν δηθαηνχρνο δελ ηεξήζεη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ησλ εθδηδφκελσλ θαη’ 

εμνπζηνδφηεζή ηεο Τπνπξγηθψλ απνθάζεσλ ή ηεο ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο, ή δελ 

νινθιεξψζεη επηηπρψο ηε δξάζε πνπ έρεη αλαιάβεη εληφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο, δελ θαηαβάιιεηαη ε ελίζρπζε γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηφδνπ πνπ αθνξά ε 

παξάβαζε ή ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ν δηθαηνχρνο κπνξεί λα απνθιεηζηεί απφ ηε ζπκκεηνρή 

ζηελ ίδηα δξάζε κέρξη θαη γηα ηξεηο (3) εηήζηεο πεξηφδνπο εθαξκνγήο, αλάινγα κε ηε 

ζνβαξφηεηα ηεο παξάβαζεο πνπ έρεη δηαπξάμεη. 

4.Ο απνθιεηζκφο δηθαηνχρνπ απφ ηελ ελίζρπζε ή/θαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δξάζε επηβάιιεηαη 

κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο 

Γ/λζεο Εσηθήο Παξαγσγήο & ΑΠΑ, ε νπνία ζπιιέγεη φια ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

απφ ηηο αξκφδηεο, θαηά πεξίπησζε, ππεξεζίεο.  

5. ε πεξίπησζε απνθιεηζκνχ απφ ηελ ελίζρπζε, ηα ήδε θαηαβιεζέληα πνζά επηζηξέθνληαη 

εληφθσο ζην ζχλνιφ ηνπο σο αδηθαηνινγήησο θαηαβιεζέληα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζην άξζξν 28 ηνπ λ.2520/1997 (Α΄173), φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 

Ζ παξνχζα λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 
Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ 

ΤΠΟΤΡΓΟ   ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 

 

 

 

     ΥΡΖΣΟ ΣΑΪΚΟΤΡΑ 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ 

 

 

 

            ΑΘΑΝΑΗΟ ΣΑΤΣΑΡΖ 
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