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ΘΔΜΑ: «Έγκπιζη ππογπαμμάηων ππωηοβοςλιών ηων Μελιζζοκομικών ςνεηαιπιζμών 

για ηο έηορ 2016» 

 

ΑΠΟΦΑΖ 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 

Κπβεξλεηηθά Όξγαλα πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ κε ην πξψην άξζξν ηνπ ππ’αξηζκ.63/2005 

Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο πεξί «Κσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 

Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» (ΦΔΚ Α΄98). 

2. Σνλ Καλ. 229/ΔΔ/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε «ηνλ 

θαζνξηζκφ εηδηθψλ κέηξσλ γηα ηε γεσξγία ζηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη γηα ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1405/2006 ηνπ πκβνπιίνπ» (L78/20-03-2013), 

φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη θάζε θνξά. 

3. Σνλ Καλ. 178/ΔΔ/2014 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

229/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ 

εηδηθψλ κέηξσλ γηα ηε γεσξγία ζηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ» (L63/04-03-2014), φπσο 

ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη θάζε θνξά. 

4. Σνλ Καλ. 181/ΔΔ/2014 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΔ) αξηζ. 229/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνλ 

θαζνξηζκφ εηδηθψλ κέηξσλ γηα ηε γεσξγία ζηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ» (L63/04-03-2014) 

φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη θάζε θνξά. 

5. Σελ 687/295610/24-05-2007 ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ θαη 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ «πκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Κνηλνηηθνχ θαζεζηψηνο φζνλ αθνξά  ηηο εληζρχζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγήο θαη 

εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο ζηα κηθξά λεζηά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο»    

(ΦΔΚ Β΄ 897) θαη φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 

6. Σελ αξηζκ. 9379/119137/02-11-2016 απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ «Μεηαβίβαζε ηνπ δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο κε εληνιή Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγνχ ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, ζε Πξντζηακέλνπο Γεληθήο Γηεχζπλζεο, Πξντζηακέλνπο 

ΑΔΑ: ΩΤ3Γ4653ΠΓ-4ΝΠ



 

Γηεχζπλζεο θαη Πξντζηακέλνπο Σκήκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ (ΦΔΚ Β΄2367) θαη φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 

7. Tελ αξηζκ. 4302/60411/24-05-2016 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ «Γηνξηζκφο Γεληθνχ Γξακκαηέα ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ» (ΦΔΚ Τ.Ο.Γ.Γ. 268) 

8. Σα αηηήκαηα ηξνπνπνίεζεο ησλ κειηζζνθνκηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, πνπ ππνβιήζεθαλ ζηα 

πιαίζηα ηεο αξηζκ.687/295610/24-05-2007 ΚΤΑ. 

9. Σνπ γεγνλφηνο φηη κε ηελ παξνχζα δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ θαη ε πξνθαινχκελε δαπάλε χςνπο 1.200.000 Δπξψ θαη’ αλψηαην φξην 

ζα θαιπθζεί θαηά 100% απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 

 

 

Δγθξίλνπκε ηα παξαθάησ αλαπξνζαξκνζκέλα Πξνγξάκκαηα Πξσηνβνπιηψλ ησλ 

Μειηζζνθνκηθψλ πλεηαηξηζκψλ γηα ην έηνο 2016: 

 

1. Αγποηικόρ Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γπςοπίδαρ Κύθνος 

Ππωηοβοςλία 
Πποϋπολογιζμόρ 

(ζε €) 

Γηαηήξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κε ηε ρνξήγεζε κέζσλ, 

φπσο πιηθά δηαηξνθήο, γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ κειηζζνζκελψλ θαηά ην 

θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. 

10.080,00 

Δλίζρπζε ησλ κειηζζνθφκσλ, βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ κειηζζνζκελψλ 

ηνπο, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ επηπιένλ θφζηνπο παξαγσγήο. 
2.520,00 

ΤΝΟΛΟ: 12.600,00 

 

2. Αγποηικόρ Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Υώπαρ Κύθνος 

Ππωηοβοςλία 
Πποϋπολογιζμόρ 

(ζε €) 

Γηαηήξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κε ηε ρνξήγεζε κέζσλ, 

φπσο πιηθά δηαηξνθήο, γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ κειηζζνζκελψλ θαηά ην 

θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. 

9.384,00 

ΤΝΟΛΟ: 9.384,00 

 

3. Αγποηικόρ Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ ίκινος 

Ππωηοβοςλία 
Πποϋπολογιζμόρ 

(ζε €) 

Γηαηήξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κε ηε ρνξήγεζε κέζσλ, 

φπσο πιηθά δηαηξνθήο, γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ κειηζζνζκελψλ θαηά ην 

θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. 

8.004,00 

ΤΝΟΛΟ: 8.004,00 
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4. Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Άνδπος 

Ππωηοβοςλία 
Πποϋπολογιζμόρ 

(ζε €) 

Γηαηήξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κε ηε ρνξήγεζε κέζσλ, 

φπσο πιηθά δηαηξνθήο, γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ κειηζζνζκελψλ θαηά ην 

θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. 

40.880,00 

Δλίζρπζε ησλ κειηζζνθφκσλ, βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ κειηζζνζκελψλ 

ηνπο, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ επηπιένλ θφζηνπο παξαγσγήο. 
10.000,00 

ΤΝΟΛΟ: 50.880,00 

5. Αγποηικόρ Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Κέαρ «Ζ ΚΑΣΡΗΑΝΖ» 

Ππωηοβοςλία 
Πποϋπολογιζμόρ 

(ζε €) 

Γηαηήξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κε ηε ρνξήγεζε κέζσλ, 

φπσο πιηθά δηαηξνθήο, γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ κειηζζνζκελψλ θαηά ην 

θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. 

38.176,00 

Δλίζρπζε ησλ κειηζζνθφκσλ, βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ κειηζζνζκελψλ 

ηνπο, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ επηπιένλ θφζηνπο παξαγσγήο. 
19.088,00 

ΤΝΟΛΟ: 57.264,00 

6. Αγποηικόρ Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Ίος 

Ππωηοβοςλία 
Πποϋπολογιζμόρ 

(ζε €) 

Γηαηήξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κε ηε ρνξήγεζε κέζσλ, 

φπσο πιηθά δηαηξνθήο, γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ κειηζζνζκελψλ θαηά ην 

θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. 

23.868,00 

ΤΝΟΛΟ: 23.868,00 

7. Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Σήνος 

Ππωηοβοςλία 
Πποϋπολογιζμόρ 

(ζε €) 

Γηαηήξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κε ηε ρνξήγεζε κέζσλ, 

φπσο πιηθά δηαηξνθήο, γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ κειηζζνζκελψλ θαηά ην 

θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. 

13.861,00 

Δλίζρπζε ησλ κειηζζνθφκσλ, βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ κειηζζνζκελψλ 

ηνπο, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ επηπιένλ θφζηνπο παξαγσγήο. 
4.887,00 

ηελ πξνψζεζε ηεο εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο κε 

κειέηεο αγνξάο, ηελ εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ηελ 

νξγάλσζε απφ ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο ή θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

εκπνξνπαλεγχξεηο θαη άιιεο εθδειψζεηο εκπνξηθήο  θχζεσο, ηελ έθδνζε 

ελεκεξσηηθψλ ή/θαη δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ, πηλαθίδσλ θιπ. 

800,00 

ΤΝΟΛΟ: 19.548,00 
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8. Αγποηικόρ Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Νάξος 

Ππωηοβοςλία 
Πποϋπολογιζμόρ 

(ζε €) 

Γηαηήξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κε ηε ρνξήγεζε κέζσλ, 

φπσο πιηθά δηαηξνθήο, γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ κειηζζνζκελψλ θαηά ην 

θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. 

41.556,00 

ΤΝΟΛΟ: 41.556,00 

9. Αγποηικόρ Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ επίθος 

Ππωηοβοςλία 
Πποϋπολογιζμόρ 

(ζε €) 

Γηαηήξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κε ηε ρνξήγεζε κέζσλ, 

φπσο πιηθά δηαηξνθήο, γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ κειηζζνζκελψλ θαηά ην 

θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. 

9.336,00 

ΤΝΟΛΟ: 9.336,00 

10. Αγποηικόρ Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Ανάθηρ  

Ππωηοβοςλία 
Πποϋπολογιζμόρ 

(ζε €) 

Γηαηήξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κε ηε ρνξήγεζε κέζσλ, 

φπσο πιηθά δηαηξνθήο, γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ κειηζζνζκελψλ θαηά ην 

θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. 

8.256,00 

ΤΝΟΛΟ: 8.256,00 

11. Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Θήπαρ και Θηπαζίαρ «Ζ ΚΑΛΛΗΣΖ» 

Ππωηοβοςλία 
Πποϋπολογιζμόρ 

(ζε €) 

Γηαηήξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κε ηε ρνξήγεζε κέζσλ, 

φπσο πιηθά δηαηξνθήο, γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ κειηζζνζκελψλ θαηά ην 

θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. 

3.821,00 

Δλίζρπζε ησλ κειηζζνθφκσλ, βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ κειηζζνζκελψλ 

ηνπο, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ επηπιένλ θφζηνπο παξαγσγήο. 
955,00 

ΤΝΟΛΟ: 4.776,00 

12. Αγποηικόρ Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ ίθνος 

Ππωηοβοςλία 
Πποϋπολογιζμόρ 

(ζε €) 

Γηαηήξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κε ηε ρνξήγεζε κέζσλ, 

φπσο πιηθά δηαηξνθήο, γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ κειηζζνζκελψλ θαηά ην 

θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. 

5.592,00 

ΤΝΟΛΟ: 5.592,00 

13. Αγποηικόρ Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Κιμώλος 

Ππωηοβοςλία 
Πποϋπολογιζμόρ 

(ζε €) 

Γηαηήξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κε ηε ρνξήγεζε κέζσλ, 

φπσο πιηθά δηαηξνθήο, γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ κειηζζνζκελψλ θαηά ην 

θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. 

2.376,00 

ΤΝΟΛΟ: 2.376,00 

ΑΔΑ: ΩΤ3Γ4653ΠΓ-4ΝΠ



 

14. Αγποηικόρ Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ αλαμίναρ – Αιγίνηρ – ςν.Π.Δ. 

Ππωηοβοςλία 
Πποϋπολογιζμόρ 

(ζε €) 

Γηαηήξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κε ηε ρνξήγεζε κέζσλ, 

φπσο πιηθά δηαηξνθήο, γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ κειηζζνζκελψλ θαηά ην 

θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. 

6.000,00 

ηελ πξνψζεζε ηεο εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο κε 

κειέηεο αγνξάο, ηελ εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ηελ 

νξγάλσζε απφ ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο ή θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

εκπνξνπαλεγχξεηο θαη άιιεο εθδειψζεηο εκπνξηθήο  θχζεσο, ηελ έθδνζε 

ελεκεξσηηθψλ ή/θαη δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ, πηλαθίδσλ θιπ. 

1.956,00 

ΤΝΟΛΟ: 7.956,00 

15. Αγποηικόρ Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Κςθήπων 

Ππωηοβοςλία 
Πποϋπολογιζμόρ 

(ζε €) 

Γηαηήξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κε ηε ρνξήγεζε κέζσλ, 

φπσο πιηθά δηαηξνθήο, γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ κειηζζνζκελψλ θαηά ην 

θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. 17.380,00 

Δλίζρπζε ησλ κειηζζνθφκσλ, βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ κειηζζνζκελψλ 

ηνπο, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ επηπιένλ θφζηνπο παξαγσγήο. 

ηελ πξνψζεζε ηεο εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο κε 

κειέηεο αγνξάο, ηελ εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ηελ 

νξγάλσζε απφ ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο ή θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

εκπνξνπαλεγχξεηο θαη άιιεο εθδειψζεηο εκπνξηθήο  θχζεσο, ηελ έθδνζε 

ελεκεξσηηθψλ ή/θαη δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ, πηλαθίδσλ θιπ. 

5.296,00 

ηελ πξνψζεζε ηεο εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο κε ηελ 

βειηίσζε ηεο κεραλνξγάλσζεο ησλ γξαθείσλ ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ (ζχλδεζε κε Internet, δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο θιπ) θαη ηελ 

αγνξά ηνπ θαηάιιεινπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (αγνξά Ζ/Τ, 

εθηππσηψλ, θιπ). 

496,00 

ΤΝΟΛΟ: 23.172,00 

16. Αγποηικόρ Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Ρόδος 

Ππωηοβοςλία 
Πποϋπολογιζμόρ 

(ζε €) 

Γηαηήξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κε ηε ρνξήγεζε κέζσλ, 

φπσο πιηθά δηαηξνθήο, γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ κειηζζνζκελψλ θαηά ην 

θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. 

128.208,00 

ΤΝΟΛΟ: 128.208,00 

17. Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Αζηςπάλαιαρ 

Ππωηοβοςλία 
Πποϋπολογιζμόρ 

(ζε €) 

Γηαηήξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κε ηε ρνξήγεζε κέζσλ, 

φπσο πιηθά δηαηξνθήο, γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ κειηζζνζκελψλ θαηά ην 

θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. 

22.872,00 

ΤΝΟΛΟ: 22.872,00 

ΑΔΑ: ΩΤ3Γ4653ΠΓ-4ΝΠ



 

18. Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Ολύμπος - Καππάθος – Κάζος 

Ππωηοβοςλία 
Πποϋπολογιζμόρ 

(ζε €) 

Γηαηήξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κε ηε ρνξήγεζε κέζσλ, 

φπσο πιηθά δηαηξνθήο, γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ κειηζζνζκελψλ θαηά ην 

θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. 

46.128,00 

ΤΝΟΛΟ: 46.128,00 

19. Αγποηικόρ Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Κω 

Ππωηοβοςλία 
Πποϋπολογιζμόρ 

(ζε €) 

Γηαηήξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κε ηε ρνξήγεζε κέζσλ, 

φπσο πιηθά δηαηξνθήο, γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ κειηζζνζκελψλ θαηά ην 

θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. 

88.836,00 

ΤΝΟΛΟ: 88.836,00 

 

20. Α..Ο. Μελιζζοκομική Καλύμνος «ΜΔΛ. ΚΑΛ» 

Ππωηοβοςλία 
Πποϋπολογιζμόρ 

(ζε €) 

Γηαηήξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κε ηε ρνξήγεζε κέζσλ, 

φπσο πιηθά δηαηξνθήο, γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ κειηζζνζκελψλ θαηά ην 

θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. 

27.048,00 

ΤΝΟΛΟ: 27.048,00 

21. Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Θςμαπίζιος Μελιού Καλύμνος «Ο ΘΤΜΑΡΗΣΖ» 

Ππωηοβοςλία 
Πποϋπολογιζμόρ 

(ζε €) 

Γηαηήξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κε ηε ρνξήγεζε κέζσλ, 

φπσο πιηθά δηαηξνθήο, γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ κειηζζνζκελψλ θαηά ην 

θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. 

23.040,00 

ΤΝΟΛΟ: 23.040,00 

 

22. Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Λέπος 

Ππωηοβοςλία 
Πποϋπολογιζμόρ 

(ζε €) 

Γηαηήξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κε ηε ρνξήγεζε κέζσλ, 

φπσο πιηθά δηαηξνθήο, γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ κειηζζνζκελψλ θαηά ην 

θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. 

22.344,00 

ΤΝΟΛΟ: 22.344,00 

23. Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Υίος 

Ππωηοβοςλία 
Πποϋπολογιζμόρ 

(ζε €) 

Γηαηήξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κε ηε ρνξήγεζε κέζσλ, 

φπσο πιηθά δηαηξνθήο, γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ κειηζζνζκελψλ θαηά ην 

θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. 

54.912,00 

ΤΝΟΛΟ: 54.912,00 

 

ΑΔΑ: ΩΤ3Γ4653ΠΓ-4ΝΠ



 

24. Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ άμος 

Ππωηοβοςλία 
Πποϋπολογιζμόρ 

(ζε €) 

Γηαηήξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κε ηε ρνξήγεζε κέζσλ, 

φπσο πιηθά δηαηξνθήο, γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ κειηζζνζκελψλ θαηά ην 

θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. 

52.000,00 

ηελ πξνψζεζε ηεο εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο κε 

κειέηεο αγνξάο, ηελ εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ηελ 

νξγάλσζε απφ ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο ή θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

εκπνξνπαλεγχξεηο θαη άιιεο εθδειψζεηο εκπνξηθήο  θχζεσο, ηελ αγνξά 

κειηζζνθνκηθψλ βηβιίσλ, ηελ έθδνζε ελεκεξσηηθψλ ή/θαη δηαθεκηζηηθψλ 

θπιιαδίσλ, πηλαθίδσλ θιπ. 

2.660,00 

Δλίζρπζε ησλ κειηζζνθφκσλ, βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ κειηζζνζκελψλ 

ηνπο, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ επηπιένλ θφζηνπο παξαγσγήο. 
38.000,00 

ηελ πξνψζεζε ηεο εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο κε ηελ 

βειηίσζε ηεο κεραλνξγάλσζεο ησλ γξαθείσλ ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ (ζχλδεζε κε Internet, δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο θιπ) θαη ηελ 

αγνξά ηνπ θαηάιιεινπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (αγνξά Ζ/Τ, 

εθηππσηψλ, θιπ). 

 

1.000,00 

ΤΝΟΛΟ: 93.660,00 

25. Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Ηκαπίαρ «Ο ΗΚΑΡΟ» 

Ππωηοβοςλία 
Πποϋπολογιζμόρ 

(ζε €) 

Γηαηήξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κε ηε ρνξήγεζε κέζσλ, 

φπσο πιηθά δηαηξνθήο, γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ κειηζζνζκελψλ θαηά ην 

θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. 

42.144,00 

Δλίζρπζε ησλ κειηζζνθφκσλ, βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ κειηζζνζκελψλ 

ηνπο, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ επηπιένλ θφζηνπο παξαγσγήο. 
30.000,00 

ΤΝΟΛΟ: 72.144,00 

26. Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Λήμνος 

Ππωηοβοςλία 
Πποϋπολογιζμόρ 

(ζε €) 

Γηαηήξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κε ηε ρνξήγεζε κέζσλ, 

φπσο πιηθά δηαηξνθήο, γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ κειηζζνζκελψλ θαηά ην 

θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. 50.640,00 

Δλίζρπζε ησλ κειηζζνθφκσλ, βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ κειηζζνζκελψλ 

ηνπο, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ επηπιένλ θφζηνπο παξαγσγήο. 

ΤΝΟΛΟ: 50.640,00 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΤ3Γ4653ΠΓ-4ΝΠ



 

27. Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Λέζβος 

Ππωηοβοςλία 
Πποϋπολογιζμόρ 

(ζε €) 

Γηαηήξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κε ηε ρνξήγεζε κέζσλ, 

φπσο πιηθά δηαηξνθήο, γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ κειηζζνζκελψλ θαηά ην 

θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. 

68.936,00 

ηελ πξνψζεζε ηεο εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο κε 

κειέηεο αγνξάο, ηελ εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ηελ 

νξγάλσζε απφ ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο ή θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

εκπνξνπαλεγχξεηο θαη άιιεο εθδειψζεηο εκπνξηθήο  θχζεσο, ηελ έθδνζε 

ελεκεξσηηθψλ ή/θαη δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ, πηλαθίδσλ θιπ. 

3.700,00 

ηελ πξνψζεζε ηεο εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο κε ηελ 

βειηίσζε ηεο κεραλνξγάλσζεο ησλ γξαθείσλ ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ (ζχλδεζε κε Internet, δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο θιπ) θαη ηελ 

αγνξά ηνπ θαηάιιεινπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (αγνξά Ζ/Τ, 

εθηππσηψλ, θιπ). 

900,00 

ΤΝΟΛΟ: 73.536,00 

28. Αγποηικόρ Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Μαπιών Θάζος 

Ππωηοβοςλία 
Πποϋπολογιζμόρ 

(ζε €) 

Γηαηήξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κε ηε ρνξήγεζε κέζσλ, 

φπσο πιηθά δηαηξνθήο, γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ κειηζζνζκελψλ θαηά ην 

θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. 

53.436,00 

ηελ πξνψζεζε ηεο εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο κε 

κειέηεο αγνξάο, ηελ εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ηελ 

νξγάλσζε απφ ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο ή θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

εκπνξνπαλεγχξεηο θαη άιιεο εθδειψζεηο εκπνξηθήο  θχζεσο, ηελ έθδνζε 

ελεκεξσηηθψλ ή/θαη δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ, πηλαθίδσλ θιπ. 

3.000,00 

ΤΝΟΛΟ: 56.436,00 

29. Μελιζζοκομικόρ ςνεηαιπιζμόρ Ππίνος Θάζος 

Ππωηοβοςλία 
Πποϋπολογιζμόρ 

(ζε €) 

Γηαηήξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ κε ηε ρνξήγεζε κέζσλ, 

φπσο πιηθά δηαηξνθήο, γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ κειηζζνζκελψλ θαηά ην 

θξίζηκν ζηάδην αλάπηπμήο ηνπο. 

84.472,00 

ηελ πξνψζεζε ηεο εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο κε 

κειέηεο αγνξάο, ηελ εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ ζπζθεπαζίαο, θαζψο θαη ηελ 

νξγάλσζε απφ ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο νξγαλψζεηο ή θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

εκπνξνπαλεγχξεηο θαη άιιεο εθδειψζεηο εκπνξηθήο  θχζεσο, ηελ έθδνζε 

ελεκεξσηηθψλ ή/θαη δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ, πηλαθίδσλ θιπ. 

28.000,00 

Δλίζρπζε ησλ κειηζζνθφκσλ, βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ κειηζζνζκελψλ 

ηνπο, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ επηπιένλ θφζηνπο παξαγσγήο. 
43.156,00 

ΤΝΟΛΟ: 155.628,00 

 

ΑΔΑ: ΩΤ3Γ4653ΠΓ-4ΝΠ



 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ ελίζρπζεο ησλ Μειηζζνθνκηθψλ πλεηαηξηζκψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

1.200.000,00 Δπξψ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπλνιηθή δαπάλε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ πξσηνβνπιηψλ είλαη κεγαιχηεξε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πνπ έρεη θαηαλεκεζεί 

ζηνλ Μειηζζνθνκηθφ πλεηαηξηζκφ, ην επηπιένλ πνζφ βαξχλεη ηνλ ελ ιφγσ Μειηζζνθνκηθφ 

πλεηαηξηζκφ. 

 

Ζ αξκφδηα Γ/λζε ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ νθείιεη λα ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηε Γ/λζε Κηελνηξνθηθψλ 

Τπνδνκψλ & Μεηαπνίεζεο Εσηθψλ Πξντφλησλ γηα ην ζπλνιηθφ εγθξηζέλ πνζφ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ πξσηνβνπιηψλ ζηα Μηθξά Νεζηά ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο, 

ψζηε ζε πεξίπησζε ππνινίπνπ λα αλαθαηαλεκεζεί ζηνπο δηθαηνχρνπο πνπ πιεξνχλ ηα 

θξηηήξηα ελίζρπζεο. 

 

Ζ πινπνίεζε ησλ Πξνγξακκάησλ Πξσηνβνπιηψλ νινθιεξψλεηαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2016. 

 

 

 

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

ΝΗΚΟΛΑΟ ΑΝΣΩΝΟΓΛΟΤ 
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 

 

1. Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ Πεηξαηά, 

άκνπ, Υίνπ, Κπθιάδσλ, Καβάιαο, Γσδεθαλήζνπ, Λέζβνπ  

2.  ΟΠΔΚΔΠΔ: 

α)  Γ/λζε Άκεζσλ Δληζρχζεσλ θαη Αγνξάο 

      Γνκνθνχ 5, ΣΚ 104 45 Αζήλα 

β) Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε Αηηηθήο & Νήζσλ Αηγαίνπ 

     Γνκνθνχ 5, ΣΚ 104 45 Αζήλα 

3.  Αγξνηηθφο Μειηζζνθνκηθφο πλ/ζκφο Γξπνπίδαο Κχζλνπ Σ.Κ. 840 06, Γξπνπίδα - Κχζλνο 

4.  Αγξνηηθφο Μειηζζνθνκηθφο πλ/ζκφο Υψξαο Κχζλνπ, Σ.Κ. 840 06-Κχζλνο 

5.  Μειηζζνθνκηθφο πλεηαηξηζκφο ηθίλνπ, Σ.Κ. 840 10 ίθηλνο 

6.  Μειηζζνθνκηθφο πλεηαηξηζκφο Άλδξνπ, T.K. 845 00   Καππαξηά - Άλδξνο 

7.  Αγξνηηθφο Μειηζζνθνκηθφο πλ/ζκφο Ίνπ – T.K.840 01 Ίνο 

8.  Μειηζζνθνκηθφο πλεηαηξηζκφο Σήλνπ, Καπνδηζηξίνπ 5, ΣΚ. 842 00, Σήλνο 

9.  Αγξνηηθφο Μειηζζνθνκηθφο πλεηαηξηζκφο εξίθνπ, Σ.Κ. 840 05 Υψξα εξίθνπ, έξηθνο 

10. Αγξ. Μει/θφο πλ/ζκφο Νάμνπ, ΣΚ 843 00 Υψξα Νάμνπ, Νάμνο 

11. Αγξνηηθφο πλ/ζκφο Κέαο «Ζ Καζηξηαλή». ΚΟΠΑ ΜΔΛΗΟΤ. Σ.Κ. 840 02, Κέα  

12. Αγξνηηθφο Μειηζζνθνκηθφο πλεηαηξηζκφο Αλάθεο, ΣΚ. 840 09 Αλάθε 

13. Αγξνηηθφο Μειηζζνθνκηθφο πλεηαηξηζκφο Κηκψινπ, ΣΚ 840 04 Κίκσινο 

14. Μειηζζνθνκηθφο πλεηαηξηζκφο Νήζσλ Θήξαο θαη Θεξαζίαο «Ζ ΚΑΛΛΗΣΖ» 

Σ.Κ. 847 00 Δπαξρηαθή Οδφο Φεξψλ – Πχξγνπ. Θήξα 

15. Αγξνηηθφο Μειηζζνθνκηθφο πλεηαηξηζκφο ίθλνπ, ΣΚ 840 03 Απνιισλία ίθλνπ 

16. Αγξνηηθφο Μειηζζνθνκηθφο πλεηαηξηζκφο αιακίλαο – Αίγηλαο – πλ.Π.Δ. 

Οιχκπνπ 6, Σ.Κ. 189 00 αιακίλα 

17. Αγξνηηθφο Μει/θφο πλ/ζκφο Κπζήξσλ. ΚΟΠΑ ΜΔΛΗΟΤ, Σ.Κ. 802 00 Αξσληάδηθα 

18. Μειηζζνθνκηθφο πλεηαηξηζκφο Ρφδνπ. Σ.Κ. 85 100 Γ. Παπαλδξένπ 26 – Ρφδνο 

19. Μει/θφο πλ/ζκφο Αζηππάιαηαο Σ.Κ. 85 900 – Αζηππάιαηα 

20. Μειηζζνθνκηθφο πλεηαηξηζκφο Οιχκπνπ-Καξπάζνπ-Κάζνπ. Σ.Κ. 85 700 Όιπκπνο 

Καξπάζνπ 

21. Μει/θφο πλ/ζκφο Κσ, Σ.Κ.853 00, Αληηκάρεηα Κσ 

22. Μειηζζνθνκηθή Καιχκλνπ «ΜΔΛ-ΚΑΛ», Δλνξία Υξηζηνχ, Σ.Κ.852 00 Κάιπκλνο 

23. Αγξ. Μει/θφο πλ/ζκφο Καιχκλνπ «ΘΤΜΑΡΗΣΖ», Σ.Κ. 852 00 Κάιπκλνο 

24. Μειηζζνθνκηθφο πλεηαηξηζκφο Λέξνπ. ΣΚ.854 00, Πιάηαλνο, Λέξνο 

25. Μει/θφο πλ/ζκφο Θάζνπ, Σ.Κ. 640 10 Πξίλνο Θάζνπ 

26. Αγξνηηθφο Μειηζζνθνκηθφο πλ/ζκφο Μαξηψλ Θάζνπ, Σ.Κ. 640 02 Ληκελάξηα Θάζνπ 

27. Αγξνηηθφο Μει/θφο πλ/ζκφο Υίνπ, ΚΟΠΑ ΜΔΛΗΟΤ, Η.Λσξή 4, ΣΚ821 00 Υίνο 

28. Οκάδα παξαγσγψλ κειηνχ άκνπ, Σ.Κ. 831 04, Πχξγνο άκνπ 

29. Μει/θφο πλ/ζκφο Ηθαξίαο «Ο ΗΚΑΡΟ», Άγηνο Πνιχθαξπνο Ραρψλ, Ηθαξία 

30. Μει/θφο πλ/ζκφο Λέζβνπ, Αιπθαληά Λέζβνπ 

31. Μει/θφο πλ/ζκφο Λήκλνπ, Καιιηζέα Λήκλνπ 

 

Κοινοποίηζη: 

1. Γξαθείν Τπνπξγνχ θ. Απνζηφινπ Δ. 

2. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ θ. Μπφιαξε Μ. 

3. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα θ. Αληψλνγινπ Ν. 

 

ΑΔΑ: ΩΤ3Γ4653ΠΓ-4ΝΠ
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