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ΘΕΜΑ: Καθοπιζμόρ ηος ζςνολικού ποζού και ηος ποζοζηού ενίζσςζηρ για ηοςρ δικαιούσοςρ
ηηρ δπάζηρ 4.1 «Αναλύζειρ μελιού» καθώρ και ηος ύτοςρ ηηρ ενίζσςζηρ και ηυν δικαιούσυν
ηηρ δπάζηρ 4.2 «ηήπιξη ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ επγαζηηπίυν ανάλςζηρ μελιού» ζηα
πλαίζια ηος ππογπάμμαηορ βεληίυζηρ ηηρ παπαγυγήρ και εμποπίαρ ηυν πποφόνηυν ηηρ
μελιζζοκομίαρ για ηο έηορ 2014.
ΑΠΟΦΑΗ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΘΜΩΝ
Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο:
α) Σεο αξηζκ. 685/42702/31/03/2014 (ΦΔΚ Β΄ 837) ΚΤΑ ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ «Πξφγξακκα γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο
ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο γηα ηα έηε 2014-2016».
β) Σνπ άξζξνπ 62 παξ. 2 ηνπ λ. 4235/2014 «Γηνηθεηηθά κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη θπξψζεηο ζηελ
εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο 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).
γ) Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα, φπσο
θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ
Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα» (Α΄98).
δ) Σα άξζξα 21 θαη 22 ηνπ λ. 2362/1995, «Πεξί Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ
Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄247), φπσο ηζρχεη.
ε) Σα άξζξα 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 Γεο» θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄200), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
ζη) Σελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3147/2003 (Α΄135) «Ρχζκηζε ζεκάησλ αγξνηηθήο γεο, επίιπζε
δεηεκάησλ απνθαηαζηαζέλησλ θαη απνθαζηζηακέλσλ θηελνηξφθσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
δ) Σελ αξηζκ.271562/2002 (Β΄1042) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο «πεξί εγθξίζεσο ηνπ
ΟΠΔΚΔΠΔ σο Οξγαληζκνχ Πιεξσκήο».
ε) Σελ αξηζκ. 282966/2007 (Β΄1205) θνηλή απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Έγθξηζε ηνπ Καλνληζκνχ Γηαδηθαζίαο
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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)».
ζ) Σνπ λ.2685/1999 «Κάιπςε δαπαλψλ κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ εληφο θαη εθηφο Δπηθξάηεηαο
θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 35), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
η) Σνπ λ.4015/2011 (Α΄210) «Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηνπο αγξνηηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, ηηο ζπιινγηθέο
νξγαλψζεηο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ – Οξγάλσζε ηεο επνπηείαο ηνπ
θξάηνπο».
θ) ηνπ λ.4046/2012 (Α΄28) «Έγθξηζε ησλ ζρεδίσλ ζπκβάζεσλ ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο ηνπ
ζρεδίνπ ηνπ κλεκνλίνπ ζπλελλφεζεο κεηαμχ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηε κείσζε ηνπ
δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηε δηάζσζε ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο», φπσο ζπκπιεξψζεθε απφ ηνλ
λ.4093/2012 (Α΄222) «Έγθξηζε κεζνπξφζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο
2013‐2016 – Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ.4046/2012»
2. Σνπο Καλνληζκνχο:
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. 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), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ηζρχεη.
δ) (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).
ε) (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. Σνπ Π.Γ. 113/2010 «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο» (Α΄194).
4. Σν Π.Γ. 85/2012 «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηψλ»
(Α΄141), φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Π.Γ. 98/2012 (Α΄ 160) θαη ην άξζξν 1 απηνχ
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ π.δ. 118/2013 (Α΄ 152).
5. Σν Π.Γ. 89/2014 (Α΄134) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ».
6. Σελ αξηζκ. 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.
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7. Σελ αξηζ. 1268/90610/14/07/2014 Τπνπξγηθή Απφθαζε (Β΄ 1941) πεξί θαζνξηζκνχ ησλ
ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο, ησλ δηθαηνχρσλ θαη ηνπ χςνπο επηρνξήγεζεο ησλ δξάζεσλ 4.1
“Αλαιχζεηο Μειηνχ” θαη 4.2 “ηήξημε ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο εξγαζηεξίσλ αλάιπζεο κειηνχ”,
ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο
κειηζζνθνκίαο 2014-2016.
8. Σε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Εσηθήο Παξαγσγήο & ΑΠΑ.
9. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο δελ πξνθαιείηαη επηπιένλ δαπάλε ζε
βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο 2014, πέξαλ απηήο πνπ έρεη εγθξηζεί κε ηελ
αξηζκ.. 685/42702/31/03/2014 (ΦΔΚ Β΄ 837) ΚΤΑ.

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ
ε εθαξκνγή ηεο 1268/90610/14/07/2014 Τπνπξγηθή Απφθαζε (Β΄ 1941) πεξί θαζνξηζκνχ ησλ
ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο, ησλ δηθαηνχρσλ θαη ηνπ χςνπο επηρνξήγεζεο ησλ δξάζεσλ 4.1
“Αλαιχζεηο Μειηνχ” θαη 4.2 “ηήξημε ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο εξγαζηεξίσλ αλάιπζεο κειηνχ”,
ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο
κειηζζνθνκίαο, εγθξίλεηαη θαη θαηαλέκεηαη:
Α) ελίζρπζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αλαιχζεσλ κειηνχ ζπλνιηθνχ πνζνχ 163.779,56 € (Δθαηφ
εμήληα ηξεηο ρηιηάδεο επηαθφζηα εβδνκήληα ελλέα Δπξψ θαη πελήληα έμη ιεπηά) θαη ρνξεγείηαη
ζηνπο δηθαηνχρνπο ζε πνζνζηφ 100%.
Β) ελίζρπζε χςνπο 10.000,00 € (Γέθα ρηιηάδεο Δπξψ) ζηνλ Αγξνηηθφ Μειηζζνθνκηθφ πλ/ζκφ
Νηθήηεο γηα δαπάλεο ζηήξημεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ αλάιπζεο κειηνχ κε ηελ
απαζρφιεζε επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ.
Ζ θαηαβνιή ηεο δαπάλεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ αξηζκ.
1268/90610/14/07/2014 Τπνπξγηθή Απφθαζε (Β΄ 1941) θαη αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ
01/09/2013 έσο 31/08/2014.
Σν ελ ιφγσ πνζφ ζα βαξχλεη θαηά 50% ην ΔΓΣΠΔ – Σκήκα Δγγπήζεσλ θαη θαηά 50% ηνλ Σαθηηθφ
Πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΤπΑΑΣ (ΚΑΔ 5423. Φ29-110).
Ο ΦΠΑ δελ απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΘΜΩΝ
ΓΕΩΡΓΘΟ ΚΑΡΑΜΑΝΗ
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ΠΘΝΑΚΑ ΔΘΑΝΟΜΗ
ΠΡΟ:
1.

Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Γπηηθνχ Σνκέα
Αζελψλ – Σκήκα Φπηηθήο & Εσηθήο Παξαγσγήο

2.

Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Υαιθηδηθήο –
Σκήκα Φπηηθήο & Εσηθήο Παξαγσγήο

3.

Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζιείαο – Σκήκα
Φπηηθήο & Εσηθήο Παξαγσγήο

4.

Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Καβάιαο – Σκήκα
Φπηηθήο & Εσηθήο Παξαγσγήο

5.

Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζξαθιείνπ –
Σκήκα Φπηηθήο & Εσηθήο Παξαγσγήο

6.

Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο –
Σκήκα Φπηηθήο & Εσηθήο Παξαγσγήο

7.

Αγξνηηθφο Μειηζζνθνκηθφο πλεηαηξηζκφο Νηθήηεο, ΣΚ 630 88 Νηθήηε Υαιθηδηθήο

8.

ΟΠΔΚΔΠΔ: Γνκνθνχ 5, ΣΚ 104 45 Αζήλα
- Γηεχζπλζε Άκεζσλ Δληζρχζεσλ θαη Αγνξάο
- Γηεχζπλζε Πιεξσκψλ Κνηλνηηθψλ Δληζρχζεσλ

Κοινοποίηζη:
1. Γξαθείν Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
2. Γξαθείν Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
3. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα, θνπ Μ. Κνξαζίδε
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