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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 08 Ιουλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Υλοποίηση δράσεων 4.1 και 4.2 του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2013

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης υπέγραψε απόφαση με την
οποία εγκρίνεται συνολικά το ποσό των 200.000 Ευρώ για την πραγματοποίηση αναλύσεων στο μέλι σε
διαπιστευμένα εργαστήρια  του εσωτερικού και  εξωτερικού, καθώς και  για την ίδρυση και  λειτουργία
εργαστηρίων ανάλυσης μελιού.
Πιο  αναλυτικά,  στο  πλαίσιο  εφαρμογής  της  αριθμ.742/1425/63982/28-05-2013 ΚΥΑ  των  Υπουργών
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης – Ανταγωνιστικότητας &
Ναυτιλίας, για την υλοποίηση των ενεργειών του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής
και  εμπορίας  των προϊόντων της  μελισσοκομίας  για  το έτος  2013, υπεγράφη  από τον κ. Τσαυτάρη  η
αριθμ.1785/84345/05-07-2013 ΥΑ, με την οποία εγκρίνεται:

ποσό  ύψους  170.000  Ευρώ  για  την  πραγματοποίηση  αναλύσεων  στο  μέλι  σε  διαπιστευμένα
εργαστήρια του εσωτερικού και εξωτερικού, για τον έλεγχο της ύπαρξης καταλοίπων φαρμάκων
και  άλλων επικίνδυνων ουσιών σε αυτό, προκειμένου να  διασφαλιστεί  η  προστασία  της  υγείας
του καταναλωτικού κοινού και η παραγωγή και εμπορία ασφαλών προϊόντων

1.

ποσό ύψους 30.000 Ευρώ για την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης μελιού.2.

Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  δράση  4.1  «Αναλύσεις  μελιού»  έχουν  μελισσοκόμοι,  μελισσοκομικές
οργανώσεις και ιδιώτες συσκευαστές και τυποποιητές μελιού, ενώ στη δράση 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και
λειτουργίας  εργαστηρίων  ανάλυσης  μελιού»  οι  μελισσοκομικοί  συνεταιρισμοί  και  οι  κοινοπραξίες
αυτών.
Για τη συμμετοχή τους στη δράση 4.1 «Αναλύσεις μελιού» οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν
αίτηση συμμετοχής μέχρι τις 5 Αυγούστου 2013, ενώ για τη συμμετοχή τους στη δράση 4.2 «Στήριξη
ίδρυσης  και  λειτουργίας  εργαστηρίων ανάλυσης  μελιού» οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλλουν
την αίτησή τους το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουλίου 2013.
Οι  αιτήσεις συμμετοχής  και  για τις  δύο δράσεις υποβάλλονται  στην έδρα της Διευθύνσεις Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής όπου υπάγεται κάθε αιτών.
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