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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1267/90608
Τροποποίηση της αριθμ. 956/60312/08−05−2014 υπουρ−
γικής απόφασης (Β΄ 1243) σχετικά με τον καθορισμό
των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμο−
γή των δράσεων 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυν−
ση των μετακινήσεων» και 3.2 «Οικονομική στήριξη
της νομαδικής μελισσοκομίας», στο πλαίσιο υλοποί−
ησης του προγράμματος για τη βελτίωση των συν−
θηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της
μελισσοκομίας για τα έτη 2014−2016.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της αριθμ. 685/42702/31/03/2014 (ΦΕΚ Β΄ 837) κοι−
νής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
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) 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 προστα−
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).
γ) 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).
δ) Τα άρθρα 21 και 22 του Ν. 2362/1995, «Περί Δημόσιου
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως ισχύει.
ε) Τα άρθρα 13 έως 29 του Ν. 2637/1998 «Σύσταση
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού
Πληρωμών και ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα−
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης
και επίβλεψης Γεωργικών προϊόντων, γενικών Διευθύν−
σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας
και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 3147/2003 (Α΄ 135)
«Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων
αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων
και άλλες διατάξεις».
ζ) Την αριθμ. 271562/2002 (ΦΕΚ Β΄ 1042) απόφασης του
Υπουργού Γεωργίας «περί εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως
Οργανισμού Πληρωμής».
η) Την αριθμ. 282966/2007 (Β΄ 1205) κοινή απόφασης
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού
Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενι−
σχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ.)
των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό
Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)».
2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέ−
σπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και
ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα
(Ενιαίος κανονισμός KO A) (L 299), ιδίως τα άρθρα 105
έως 110.
β) (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013,
«για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωρ−
γικών 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) και ιδίως την παρ. 2 του
άρθρου 231.
γ) (ΕΚ) αριθμ. 917/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απρι−
λίου 2004, για λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 797/2004 του Συμβουλίου για ενέργειες βελ−
τίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των
προϊόντων μελισσοκομίας (ΕΕ L 163/30.4.2004, σ. 83),
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
δ) (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου 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 Συμ−
βουλίου (ΕΕ L 347/20.12.2013, σ. 549).
ε) (ΕΚ) αριθμ. 885/2006 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου
2006, «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής
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του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου
σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών πληρω−
μών και άλλων οργανισμών και την εκκαθάριση των
λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ» (ΕΕ L 171 της
23.6.2006, σ. 90).
3. Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 194).
4. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141),
όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ Α΄ 160)
και το άρθρο 1 αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1
του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 152).
5. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την αριθμ. C (2013) 5126/12−08−2013 εκτελεστική
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «σχετικά με την
έγκριση των προγραμμάτων για τη βελτίωση της πα−
ραγωγής και εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων που
υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθμ. 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.
7. Την αριθμ. 956/60312/08−05−2014 υπουργική απόφαση
(Β΄ 1243) περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέ−
σεων για την εφαρμογή των δράσεων 3.1 «Εξοπλισμός
για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2 «Οικονο−
μική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», στο πλαίσιο
υλοποίησης του προγράμματος για τη βελτίωση των
συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της
μελισσοκομίας για τα έτη 2014−2016».
8. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Ζωικής Πα−
ραγωγής και ΑΠΑ.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2014, πέραν αυ−
τής που έχει εγκριθεί με την αριθμ. 685/42702/31/03/2014
(ΦΕΚ Β΄ 837) κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε − συμπληρώνουμε την αριθμ. 956/
60312/08−05−2014 υπουργική απόφαση (Β΄ 1243) σχετικά
με τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων
για την εφαρμογή των δράσεων 3.1 «Εξοπλισμός για
τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2 «Οικονομική
στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», στο πλαίσιο
υλοποίησης του προγράμματος για τη βελτίωση των
συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της
μελισσοκομίας για τα έτη 2014−2016», ως εξής:
α) Η παράγραφος 7 του άρθρου 10 −Έλεγχοι, αντικα−
θίσταται:
Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από την αρμόδια
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής από την
ημερομηνία παραλαβής του δείγματος ελέγχου έως την
30η Ιουνίου κάθε έτους και δύνανται να πραγματοποι−
ούνται ταυτόχρονα με ελέγχους που αφορούν και σε
άλλες δράσεις του προγράμματος, εφόσον ο ελεγχό−
μενος περιλαμβάνεται σε αντίστοιχο δείγμα ελέγχου
και άλλης δράσης. Ειδικά για το έτος 2014 οι εν λόγω
έλεγχοι δύνανται να πραγματοποιηθούν έως και την
31η Ιουλίου 2014.
β) Η παράγραφος 7 του άρθρου 19 − Έλεγχοι αντικα−
θίσταται:
Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται από την αρμόδια
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής από την
ημερομηνία παραλαβής του δείγματος ελέγχου έως την
30η Ιουνίου κάθε έτους και δύνανται να πραγματοποι−
ούνται ταυτόχρονα με ελέγχους που αφορούν και σε
άλλες δράσεις του προγράμματος, εφόσον ο ελεγχό−
μενος περιλαμβάνεται σε αντίστοιχο δείγμα ελέγχου
και άλλης δράσης. Ειδικά για το έτος 2014 οι εν λόγω
έλεγχοι δύνανται να πραγματοποιηθούν έως και την
31η Ιουλίου 2014.
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 956/60312/08−05−2014
υπουργική απόφαση (Β΄ 1243).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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