
ΘΕΜΑ: Καθορισμός του ύψους ενίσχυσης για τους δικαιούχους της δράσης 4.1 
«Αναλύσεις μελιού» και της δράσης 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων 
ανάλυσης μελιού» στα πλαίσια του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και 
εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2016. 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
1. Των άρθρων 13 έως και 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης 
Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών 
Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και 
"Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης" Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α΄200), όπως ισχύει. 
2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98). 
3. Του άρθρου 62 παρ. 2 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των 
ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32) , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
46 παρ. 2 του ν. 4384/2016 (Α΄78). 
4. Των άρθρων 20, 24, 66, 67, 68 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης  και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α΄143). 
5. Του Καν. (ΕΚ) αριθ. 797/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004, για ενέργειες 
βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας  (ΕΕ L 
125/28.4.2004, σ. 1). 

                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
& ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Γ3: Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας  
& Λοιπών Ασπόνδυλων Ζωικών Οργανισμών  
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Πληροφορίες:  Δ. Καλογρίδης 
Τηλ. 210-212 5704 
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6. Του Καν. (EK) αριθ. 917/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για λεπτομέρειες 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 797/2004 του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες στον 
τομέα της μελισσοκομίας (ΕΕ L 163/30.4.2004, σ. 83), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
7. Του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη 
θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα 
γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») (ΕΕ L 299/16.11.2007, σ. 1). 
8. Του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ)  αριθμ. 352/78, 
(ΕΚ) αριθμ. 165/94, (ΕΚ) αριθμ. 2799/98, (ΕΚ) αριθμ. 814/2000, (ΕΚ)  αριθμ. 1290/2005 και 
(ΕΚ) αριθμ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/20.12.2013, σ. 549), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 
9. Του Καν. (EE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων 
και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθμ. 234/79, (ΕΚ) αριθμ. 
1037/2001 και (ΕΚ) αριθμ.  1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/20.12.2013, σ. 671), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
10. Της αριθ. C(2013) 5126/12.08.2013 εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
σχετικά με την έγκριση των προγραμμάτων για τη βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας 
μελισσοκομικών προϊόντων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου και τον καθορισμό της συνεισφοράς της Ένωσης στα 
προγράμματα αυτά, με την οποία εγκρίθηκε το μελισσοκομικό πρόγραμμα της χώρας «για τη 
βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας» για 
την περίοδο 2014-2016. 
11. Της αριθ. 685/42702/31-3-2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και 
εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2014-2016, σε εφαρμογή των Καν. 
(ΕΚ) 1234/2007, 797/2004 και 917/2004» (Β΄837) και της υπ’ αριθ. 491/34550/21-03-2016  
ΚΥΑ (Β΄ 838). 
12. Την αριθ. 1268/90610/14/07/2014 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 1941) περί καθορισμού των 
λεπτομερειών εφαρμογής, των δικαιούχων και του ύψους επιχορήγησης της δράσης 4.1 
«Αναλύσεις Μελιού» και της δράσης 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων 
ανάλυσης μελιού», στα πλαίσια του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας 
των προϊόντων της μελισσοκομίας 2014-2016. 
13. Της αριθμ. Υ26/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη» (Β΄ 2144/6-
10-2015). 
14. Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄194), όπως ισχύει.  
15. Της με αριθ. πρωτ. 2/84823/ΔΠΓΚ/7-10-13 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης συνολικού ύψους οκτώ εκατομμυρίων 
εξακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (8.650.000,00€), για την υλοποίηση του 
συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. προγράμματος «Βελτίωση των συνθηκών παραγωγής 
και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας» για τα έτη 2014, 2015 και 2016 (ΚΑΕ 5423, 
Φ29-110)» (ΑΔΑ: ΒΛΛ6Η-ΘΑΠ). 
16. Της με αριθ. πρωτ. 87/3281/13-1-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων με την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ποσού ύψους δύο 
εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.900.000 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης 
σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Ειδικός φορέας 29 - 110. - Κ.Α.Ε 5423- οικ. έτους 2016 για την υλοποίηση 
του προγράμματος «Βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της 
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μελισσοκομίας» για το 2016, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 4963 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: 7ΒΠ64653ΠΓ-5ΣΕ).  
17. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή στη δράση 4.1 
«Αναλύσεις μελιού» και στη δράση 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων 
ανάλυσης μελιού» στα πλαίσια του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας 
των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2016. 
18. Του γεγονότος ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2016, πέραν αυτής που έχει 
εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 685/42702/31-03-2014 ΚΥΑ (Β΄ 837) και την υπ’ αριθμ. 
491/34550/21-03-2016  ΚΥΑ (Β΄ 838).  

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

1. Σε εφαρμογή των διατάξεων της αριθμ. 1268/90610/14/07/2014 Υπουργικής Απόφασης 
(Β΄ 1941) περί καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής, των δικαιούχων και του ύψους 
επιχορήγησης της δράσης 4.1 «Αναλύσεις Μελιού», στα πλαίσια του προγράμματος 
βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, εγκρίνεται και 
κατανέμεται ενίσχυση για την πραγματοποίηση αναλύσεων μελιού συνολικού ποσού 
100.000,00 € (εκατό χιλιάδες ευρώ) και χορηγείται στους δικαιούχους ως εξής: 

α/α Δικαιούχος Ύψος δαπάνης  
άνευ ΦΠΑ (€) 

1 Χασάπης Δημήτριος του Ηλία (Π.Ε. Λήμνου) 770,32 

2 Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Λέσβου (Π.Ε. Λέσβου) 111,30 

3 Σωτηράκογλου Αθανάσιος (Π.Ε. Θεσσαλονίκης) 487,80 

4 Παπαδάκης Εμμανουήλ του Αντωνίου (Π.Ε. Ρεθύμνου) 300,00 

5 Σαβιολάκης Ιωσήφ του Ανδρέα (Π.Ε. Χανίων) 1.000,00 

6 Στεφανάκης Εμμανουήλ (Π.Ε. Ηρακλείου) 3.060,00 

7 Κουμέρτας Εμμανουήλ (Π.Ε. Νάξου) 450,00 

8 Χωριανοπούλου Μαρία (Π.Ε. Νάξου) 145,00 

9 Ρώτας Γεώργιος (Π.Ε. Μήλου - Σέριφος) 1.002,00 

10 Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Νικήτης        
(Π.Ε. Χαλκιδικής) 9.135,29 

11 Λυκομάνης Ιωάννης του Σπυρίδωνα (Π.Ε. Φλώρινας) 177,42 

12 Σαββιδάκης Γεώργιος (Π.Ε. Λασιθίου) 1.040,00 

13 Κατσούρης Παναγής (Π.Ε. Κεφαλληνίας) 129,04 

14 Αμαξάς Αντώνιος του Χρύσανθου (Π.Ε. Ηλείας) 567,00 

15 Σακελλαρίου Γεώργιος (Π.Ε. Δυτ. Αττικής) 89,43 

16 Σταματίου Γεώργιος (Π.Ε. Μαγνησίας) 150,00 

17 Dioterra Natural Foods PC (Π.Ε. Αχαΐας) 120,00 
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18 Βασιλάκης Παναγιώτης του Ανδρέα (Π.Ε. Κέρκυρας) 166,67 

19 Αττική Μελ/κη Εταιρεία-Αλ. Πίττας ΑΕΒΕ                     
(Π.Ε. Δυτ. Τομέα Αθηνών) 81.098,73 

ΣΥΝΟΛΟ: 100.000,00 

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 4 της αριθμ. 685/42702/31/03/2014 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Πρόγραμμα για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της 
μελισσοκομίας για τα έτη 2014-2016» μεταφέρεται το ποσό των 100.000,00 (εκατό χιλιάδων 
ευρώ) στη δράση  3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων», του παραπάνω 
προγράμματος. 

2. Σε εφαρμογή των διατάξεων της αριθμ. 1268/90610/14/07/2014 Υπουργικής Απόφασης 
(Β΄ 1941) περί καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής, των δικαιούχων και του ύψους 
επιχορήγησης της δράσης 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης 
μελιού», στα πλαίσια του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των 
προϊόντων της μελισσοκομίας, εγκρίνεται και κατανέμεται ενίσχυση για την ίδρυση και 
λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης μελιού συνολικού ποσού 10.000,00 € (Δέκα χιλιάδες 
ευρώ) και χορηγείται στους δικαιούχους ως εξής: 

α/α Δικαιούχος Ύψος δαπάνης  
άνευ ΦΠΑ (€) 

1 Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Νικήτης        
(Π.Ε. Χαλκιδικής) 

- Δαπάνες απασχόλησης επιστημονικού προσωπικού  

 
10.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 10.000,00 
 
3. Η καταβολή της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 
1268/90610/14/07/2014 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 1941).  
4. Το 50% της δαπάνης θα βαρύνει τον ΚΑ 4324 του ΕΛΕΓΕΠ, ενώ το υπόλοιπο 50%  θα 
βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
και θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5423 Φ29/110. 
5. Οι δαπάνες πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 31/07/2016 και τα παραστατικά να 
διαβιβαστούν στην Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις 
15/09/2016. 
6. Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 
7. Όλα τα παραστατικά που υποβάλλονται πρέπει να είναι πρωτότυπα και να φέρουν 
σφραγίδα με μέριμνα του φορέα ότι: «Έχει επιδοτηθεί στα πλαίσια του Καν(ΕΕ) 1308/2013 
Δράση 4.1 - Αναλύσεις μελιού έτους ……. ή Δράση 4.2 - Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας 
εργαστηρίων ανάλυσης μελιού έτους ……..». Σε περίπτωση δικαιούχων που υποχρεούνται 
από τον Κώδικα Φορολογικών Βιβλίων και Στοιχείων να τηρούν τα πρωτότυπα παραστατικά 
στο αρχείο τους, αρχικώς αυτά σφραγίζονται με την ανωτέρω αναφερθείσα σφραγίδα, 
συνυπογράφονται από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής και στη συνέχεια υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο ν. 4250/2014 (Α΄74).  
8. Όλα τα δικαιολογητικά υλοποίησης της δράσης και τα πρακτικά ελέγχου διατηρούνται 
στην αρμόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια και παραμένουν 
διαθέσιμα για κάθε Εθνικό ή/και Κοινοτικό έλεγχο. 
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9. Σε περίπτωση προμήθειας εξοπλισμού, ο δικαιούχος φορέας υποχρεούται σε αγορά 
καινούργιου, καθώς και στη διατήρησή του σε κατάσταση λειτουργική τουλάχιστον για πέντε 
(5) έτη από την προμήθειά του. Επίσης ο δικαιούχος φορέας υποχρεούται να τηρεί τη 
νομοθεσία περί προμηθειών που ισχύει και να προσκομίζει, εάν απαιτείται, τα σχετικά 
παραστατικά στον φάκελο πληρωμής του. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλονται οικονομικές 
κυρώσεις που αντιστοιχούν στο διπλάσιο της επιχορήγησης του εν λόγω εξοπλισμού. 
10. Τα τιμολόγια θα γίνονται δεκτά μόνο εφόσον είναι εξοφλημένα. Σε περίπτωση έκδοσης 
δικαιολογητικού δαπάνης «ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ», θα πρέπει αυτό να συνοδεύεται από εξοφλητική 
απόδειξη του εκδώσαντος, με την επωνυμία του, υπογραφή και ημερομηνία εξόφλησης. 
11. Σε περίπτωση προσκόμισης ξενόγλωσσων παραστατικών ή εγγράφων, αυτά πρέπει να 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
12. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι 20/11/2016 αποστέλλει στη Δ/νση Κτηνοτροφικών Υποδομών & 
Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων στοιχεία σχετικά με την καταβληθείσα ενίσχυση για κάθε 
δράση. 
 

 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 
 

ΜΑΡΚΟΣ  ΜΠΟΛΑΡΗΣ 
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