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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθ. 1785/84345
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής, των δικαι−

ούχων και του ύψους επιχορήγησης των δράσεων 4.1 
«Αναλύσεις Μελιού» και 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λει−
τουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού», στο πλαί−
σιο του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών 
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισ−
σοκομίας έτους 2013. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 4 της υπ’  

αριθμ. 742/1425/63982/28−05−2013 (Β΄ 1325) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομι−
κών, Ανάπτυξης − Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση δαπάνης 
για την υλοποίηση των ενεργειών του προγράμματος 
βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των 
προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2013»

β) της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 992/1979 
«περί οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την 
εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος 
εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών 
θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄280)

γ) των άρθρων 21 και 22 του ν. 2362/1995 (Α΄247) «περί 
Δημόσιου Λογιστικού», όπως τροποποιήθηκε με τον 
ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 
(Α΄141) και τον ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φορο−
διαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (Α΄66)

δ) των άρθρων 13, 14, 15, 16 και 27 του ν. 2637/1998 «Σύ−
σταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργα−
νισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστο−
ποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών 
Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο 
Γεωργίας και Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης 
ΑΕ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε 
σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 π.δ. «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98)

στ) του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄87)

ζ) του ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων 
υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες δια−
τάξεις» (Α΄ 35), όπως τροποποιείται και ισχύει

η) του ν. 4015/2011 (Α΄ 210) «Θεσμικό πλαίσιο για τους 
αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις 
και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου…»

θ) της υπ’ αριθμ. 389578/2000 (Β΄ 1470) απόφασης του 
Υπουργού Γεωργίας «περί έγκρισης Κανονισμού Διαδι−
κασίας Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που 
βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών 
Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)»

ι) της υπ’ αριθμ. 271562/2002 (Β΄ 1042) απόφασης του 
Υπουργού Γεωργίας «Έγκριση του Οργανισμού Πλη−
ρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανα−
τολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ως Οργανισμού 
Πληρωμών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

κ) του άρθρου 28 του ν. 2520/1997 (Α΄173), όπως ισχύει 
κάθε φορά

λ) του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄194) 

μ) της υπ’ αριθμ. 280682/2009 (Β΄972) απόφασης του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μετα−
βίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, 
Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Δι−
εύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας 
να υπογράφουν με «Εντολή Υπουργού» », όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 271726/2010 (Β΄1400) και 
184/29889/2012 (Β΄910) όμοιες αποφάσεις.

2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ), όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν:

α) 1234/ΕΚ/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοι−
νής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών 
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος 
κανονισμός ΚΟΑ)» (L 299)

β) 917/ΕΚ/2004 της Επιτροπής «για λεπτομέρειες 
εφαρμογής του Καν(ΕΚ)797/2004 του Συμβουλίου για 
ενέργειες βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και 
εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας» (L 163)
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γ) 1290/ΕΚ/2005 «για τη χρηματοδότηση της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής»(L 209)

δ) 885/ΕΚ/2006 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτο−
μερών κανόνων εφαρμογής του Καν(ΕΚ)1290/2005 του 
Συμβουλίου, σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών 
πληρωμών και άλλων οργανισμών για την εκκαθάριση 
των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ» (L 171).

3. Την αριθμ. Ε(2010) 6054 τελικό/14−09−2010 απόφαση 
της Επιτροπής «σχετικά με την έγκριση του προγράμμα−
τος για τη βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας των 
προϊόντων της μελισσοκομίας, που υπέβαλε η Ελλάδα, 
σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ)1234/2007 του Συμβουλίου και 
με τη συνεισφορά της Ένωσης στο πρόγραμμα αυτό»

4. Την υπ’ αριθμ. 1623/7187/18−01−2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙ6Β−3ΒΜ) 
απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικής του ΥΠΑΑΤ, με 
την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους δύο 
εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(2.850.000€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε 
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ειδικός 
Φορέας 29−110 ΚΑΕ 5423, οικονομικού έτους 2013, για την 
υλοποίηση του προγράμματος «Βελτίωσης της παραγω−
γής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας», 
για το έτος 2013

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βά−
ρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που 
προκλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 742/1425/63982/28−05−2013 
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1325), συνολικού ύψους 
δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(2.850.000€) για το έτος 2013 (Κ.Α.Ε. 5423, Ειδικός Φορέ−
ας 29−110), αποφασίζουμε:

1. Σκοπός 
Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέ−

σεις, οι δικαιούχοι, το ύψος επιχορήγησης και ο τρόπος 
πληρωμής αυτής για την υλοποίηση των δράσεων 4.1 
«Αναλύσεις μελιού» και 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λει−
τουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού», στο πλαίσιο 
εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης των συν−
θηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της 
μελισσοκομίας έτους 2013, βάσει του Καν(ΕΚ)1234/2007 
του Συμβουλίου (άρθρα 105−110), όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Περιγραφή των δράσεων
2.1 Δράση «Αναλύσεις μελιού»
Σε εφαρμογή του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 742/1425/ 

63982/28−05−2013 κοινής υπουργικής απόφασης, ενισχύε−
ται μέχρι το 100% των δαπανών πραγματοποίησης ανα−
λύσεων δειγμάτων μελιού σε διαπιστευμένα εργαστήρια 
του εσωτερικού ή/και εξωτερικού, για τον έλεγχο της 
ύπαρξης καταλοίπων φαρμάκων κι άλλων επικίνδυνων 
ουσιών σε αυτό (πχ. βαρέα μέταλλα, αντιβιοτικά, κλπ), 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία της υγείας 
του καταναλωτικού κοινού και η παραγωγή και εμπορία 
ασφαλών προϊόντων ως ακολούθως:

α) για τιμολόγια συνολικού ύψους μέχρι χιλίων ευρώ 
(1.000€) ανά αιτούντα:

• το 100% της δαπάνης, εφόσον το ποσό των συνο−
λικά υποβληθέντων τιμολογίων αυτής της κατηγορίας 
δεν ξεπερνά το προβλεπόμενο ύψος επιχορήγησης της 
παραγράφου 3.1 της παρούσας

• μέχρι το 100% της δαπάνης, εφόσον το ποσό των 
συνολικά υποβληθέντων τιμολογίων αυτής της κατη−

γορίας ξεπερνά το προβλεπόμενο ύψος επιχορήγησης 
της παραγράφου 3.1 της παρούσας

β) για τιμολόγια συνολικού ύψους άνω των χιλίων 
ευρώ (1.000€) ανά αιτούντα:

μέχρι το 100% της δαπάνης, εφόσον υπολείπεται δια−
θέσιμο ποσό μέχρι το ορισθέν ύψος επιχορήγησης της 
παραγράφου 3.1 της παρούσας, ύστερα από την κάλυψη 
της δαπάνης της περιπτώσεως α

Σε καμία περίπτωση το άθροισμα των ποσών των 
περιπτώσεων α και β δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος 
επιχορήγησης της παραγράφου 3.1 της παρούσας.

2.2 Δράση «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστη−
ρίων ανάλυσης μελιού»

Σε εφαρμογή του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 742/1425/ 
63982/28−05−2013 κοινής υπουργικής απόφασης, ενισχύε−
ται η κάλυψη μέχρι του 100% των δαπανών ίδρυσης και 
λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού, με σκοπό 
τον έλεγχο της ποιότητας του μελιού (φυσικοχημικών 
και λοιπών χαρακτηριστικών του μελιού, ύπαρξης κα−
ταλοίπων, κ.λπ.), προκειμένου να εξασφαλιστεί η προ−
στασία του καταναλωτικού κοινού. 

3. Ύψος ενίσχυσης
Για το έτος 2013 το ύψος της επιχορήγησης συνολικά 

και για τις δύο δράσεις ανέρχεται στο ποσό των δια−
κοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€).

Το εν λόγω ποσό βαρύνει κατά 50% το ΕΓΤΠΕ – Τμήμα 
Εγγυήσεων και κατά 50% τον Τακτικό Προϋπολογισμό 
του ΥπΑΑΤ (ΚΑΕ 5423. Φ29−110)και κατανέμεται ως εξής:

3.1 Δράση «Αναλύσεις μελιού»
Για το έτος 2013 το ύψος της επιχορήγησης ανέρ−

χεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ 
(170.000€).

Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 
3.2 Δράση «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστη−

ρίων ανάλυσης μελιού»
Για το έτος 2013 το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται 

στο ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€).
Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 
4. Δικαιούχοι 
4.1 Δράση «Αναλύσεις μελιού»
Ως δικαιούχοι της παρούσας ορίζονται:
α) οι μελισσοκόμοι, κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 370910/14−
05−2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Καθιέρωση 
Μητρώου μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων και μελισσο−
κομικού βιβλιαρίου», όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε 
φορά, εφόσον το μέλι που αυτοί παράγουν διατίθεται 
προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά,

β) οι μελισσοκομικές οργανώσεις (μελισσοκομικοί συ−
νεταιρισμοί ή/και κοινοπραξίες), εφόσον αυτές ασκούν 
εμπορική δραστηριότητα, διαθέτοντας το μέλι που πα−
ράγουν τα μέλη τους προς πώληση (λιανικώς ή χονδρι−
κώς) στην αγορά,

γ) ιδιώτες συσκευαστές και τυποποιητές μελιού, που 
συσκευάζουν – τυποποιούν κι εμπορεύονται μέλι προ−
ερχόμενο από Έλληνες παραγωγούς 

Εξαιρούνται της επιχορήγησης:
α) οι μελισσοκόμοι οι οποίοι:
• έχουν ενταχθεί οριστικά στο μέτρο 1.3.2 «Συμμετοχή 

γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα των τροφί−
μων» του Άξονα 1 του ΠΑΑ 2007−2013 κι έχουν εγκριθεί 
για την πραγματοποίηση των ίδιων με τις επιλέξιμες 
μέσω της παρούσας, αναλύσεων μελιού
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• είναι μέλη φορέων που έχουν ενταχθεί για επιχορή−
γηση στη δράση 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας 
εργαστηρίων ανάλυσης μελιού», εφόσον το εργαστήριο 
ανάλυσης του φορέα τους είναι διαπιστευμένο για τις 
επιλέξιμες μέσω της παρούσας αναλύσεις μελιού

• είναι μέλη μελισσοκομικών οργανώσεων που έχουν 
αιτηθεί για το ίδιο χρονικό διάστημα την ένταξή τους 
για ενίσχυση μέσω των διατάξεων της παρούσας

β) οι μελισσοκομικές οργανώσεις (μελισσοκομικοί συ−
νεταιρισμοί ή/και κοινοπραξίες) οι οποίες:

• διαθέτουν διαπιστευμένο εργαστήριο ανάλυσης, στο 
οποίο μπορούν να πραγματοποιήσουν τις επιλέξιμες 
μέσω της παρούσας αναλύσεις μελιού

• έχουν ενταχθεί για επιχορήγηση στη δράση 4.2 «Στή−
ριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης 
μελιού» κι έχουν διαπιστευτεί για την πραγματοποίηση 
των επιλέξιμων μέσω της παρούσας αναλύσεων μελιού

γ) οι ιδιώτες συσκευαστές και τυποποιητές μελιού, που 
διαθέτουν εργαστήριο ανάλυσης διαπιστευμένο για την 
πραγματοποίηση των επιλέξιμων μέσω της παρούσας 
αναλύσεων μελιού.

4.2 Δράση «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστη−
ρίων ανάλυσης μελιού»

Ως δικαιούχοι της παρούσας ορίζονται οι μελισσοκο−
μικοί συνεταιρισμοί και οι κοινοπραξίες μελισσοκομικών 
συνεταιρισμών. 

Εξαιρούνται της επιχορήγησης οι μελισσοκομικοί συ−
νεταιρισμοί και κοινοπραξίες μελισσοκομικών συνεται−
ρισμών, οι οποίοι/ες:

α) έχουν ενταχθεί οριστικά στο μέτρο 1.2.3α «Επεν−
δύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊό−
ντων» του Άξονα 1 του ΕΠΑΑ 2007−2013 κι έχουν εγκριθεί 
για την αγορά εξοπλισμού χημείου, είτε

β) έχουν ενισχυθεί μέσω αντίστοιχων προγραμμάτων 
για την αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού και δεν έχει 
παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από την ημερομηνία 
προμήθειάς του.

Οι φορείς, προκειμένου να ενταχθούν και να επιχορη−
γηθούν μέσω της παρούσας, αναλαμβάνουν τη δέσμευ−
ση για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την επιχορήγησή 
τους:

α) να διατηρούν σε ορθή λειτουργία τον αποκτούμενο, 
μέσω της παρούσας δράσης, εξοπλισμό και

β) να διατηρούν σε ορθή λειτουργία το εργαστήριο 
γενικότερα, με την απασχόληση του αναγκαίου προς 
τούτο, επιστημονικού προσωπικού.

Επιπλέον, στην περίπτωση υποβολής αιτήματος για 
την κάλυψη δαπανών απασχόλησης επιστημονικού 
προσωπικού στις εγκαταστάσεις τους, προκειμένου να 
ενταχθούν κι επιχορηγηθούν μέσω της παρούσας, οι 
φορείς οφείλουν να:

α) διαθέτουν ήδη εξοπλισμένο εργαστήριο ανάλυσης 
μελιού στις εγκαταστάσεις τους,

β) το απασχολούμενο προσωπικό να είναι απόφοι−
τος επιπέδου τουλάχιστον ΑΤΕΙ, σχετικής ειδικότητας 
(τεχνολόγος τροφίμων ή γεωπόνος κατεύθυνσης επι−
στήμης και τεχνολογίας τροφίμων ή χημικός ή χημικός 
μηχανικός),

γ) ακολουθούν τις αναγνωρισμένες διεθνώς και επικυ−
ρωμένες μεθόδους ανάλυσης των φυσικοχημικών – μι−
κροσκοπικών χαρακτηριστικών και καταλοίπων στο μέλι

δ) πραγματοποιούν τουλάχιστον εκατό (100) αναλύ−
σεις σε δείγματα μελιού μελισσοκόμων μελών και μη 

μελών τους, οι οποίες εγγράφονται σε ειδικό βιβλίο 
μηχανογραφημένο ή μη. 

Στο εν λόγω βιβλίο καταγράφονται υποχρεωτικά:
• τα στοιχεία επικοινωνίας του μελισσοκόμου που 

προσκόμισε το δείγμα (ονοματεπώνυμο, δ/νση κατοι−
κίας, κλπ)

• ο κωδικός του δείγματος και
• οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο συγκε−

κριμένο δείγμα (π.χ. διαστάση, σάκχαρα, ποσοστό υγρα−
σίας, κ.λπ.)

και με την ολοκλήρωση των αναλύσεων, ο μελισσοκό−
μος που προσκόμισε το δείγμα ενημερώνεται εγγράφως 
για τα αποτελέσματα της ανάλυσης, ενώ αντίγραφο 
όλων των πραγματοποιηθεισών αναλύσεων παραμένει 
στο αρχείο του εργαστηρίου.

5. Επιλέξιμες δαπάνες
5.1 Δράση «Αναλύσεις μελιού»
Στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας, ως επιλέξιμες 

δαπάνες ορίζονται οι δαπάνες πραγματοποίησης ανα−
λύσεων δειγμάτων μελιού για τον έλεγχο της ύπαρξης 
καταλοίπων φαρμάκων κι άλλων επικίνδυνων ουσιών 
(βαρέα μέταλλα, αντιβιοτικά, κ.λπ.):

α) σε εργαστήρια ανάλυσης μελιού του εσωτερικού 
ή/και του εξωτερικού, τα οποία είναι διαπιστευμένα για 
την πραγματοποίηση των εν λόγω αναλύσεων μελιού 

β) σε εργαστήρια ανάλυσης μελιού που καλύπτονται 
από τη δράση 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας 
εργαστηρίων ανάλυσης μελιού», εφόσον αυτά διαθέτουν 
την αναγκαία υποδομή και είναι διαπιστευμένα για την 
πραγματοποίηση των εν λόγω αναλύσεων (για τους 
μελισσοκόμους που δεν είναι μέλη των μελισσοκομικών 
οργανώσεων που έχουν ενταχθεί για επιχορήγηση στη 
δράση 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστη−
ρίων ανάλυσης μελιού»).

Δεν είναι επιλέξιμες αναλύσεις μελιού που πραγμα−
τοποιήθηκαν σε εργαστήριο διαπιστευμένο για διαφο−
ρετικές αναλύσεις μελιού από τις πραγματοποιηθείσες.

Οι αναλύσεις που ενισχύονται μέσω της παρούσας 
αφορούν αποκλειστικά και μόνο στο χρονικό διάστημα 
από 01/09/2012 έως και την ημέρα υποβολής της αίτη−
σης συμμετοχής στη δράση (ημερομηνία πρωτοκόλλου 
υποβληθείσας αίτησης), η οποία σε καμία περίπτωση 
δεν μπορεί να ξεπερνάει την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής αιτήσεων, όπως αυτή ορίζεται στην παρά−
γραφο 6.1 της παρούσας.

5.2 Δράση «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστη−
ρίων ανάλυσης μελιού»

Στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας, ως επιλέξιμες 
δαπάνες ορίζονται οι:

α) δαπάνες απασχόλησης επιστημονικού προσωπικού 
για την πραγματοποίηση των αναλύσεων 

Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν συ−
νολικά το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) ανά 
δικαιούχο φορέα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ατό−
μων που αυτός απασχολεί για αυτή τη δουλειά.

β) δαπάνες για την προμήθεια υλικών (αναλωσίμων) 
απαραίτητων για την πραγματοποίηση των αναλύσεων 

Οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 
50% του συνολικά προβλεπόμενου ύψους επιχορήγησης 
της παραγράφου 3.2 της παρούσας.

γ) δαπάνες για την προμήθεια οργάνων και λοιπού 
εξοπλισμού απαραίτητου για την πραγματοποίηση των 
αναλύσεων,
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δ) δαπάνες για την απόκτηση πιστοποιητικού ISO ή 
HACCP για τις ανάγκες λειτουργίας του εργαστηρίου, 
ύψους μέχρι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€) 
ανά πιστοποίηση

ε) δαπάνες για την διαπίστευση υφιστάμενου εργα−
στηρίου για την πραγματοποίηση εξειδικευμένων ανα−
λύσεων (πχ για κατάλοιπα, βαρέα μέταλλα, φάρμακα, 
αντιβιοτικά κλπ) στο μέλι από το ΕΣΥΔ, ύψους μέχρι 
επτά χιλιάδων ευρώ (7.000€).

Στην περίπτωση αυτή, ο φορέας οφείλει να έχει ολο−
κληρώσει επιτυχώς τη διαπίστευσή του από το ΕΣΥΔ 
το αργότερο μέχρι τις 31/08/2013. 

Οι δαπάνες που ενισχύονται μέσω της παρούσας αφο−
ρούν αποκλειστικά και μόνο στο χρονικό διάστημα από 
01/09/2012 μέχρι και 31/08/2013.

6. Διαδικασία επιχορήγησης
6.1 Δράση «Αναλύσεις μελιού»
Οι ενδιαφερόμενοι το αργότερο μέχρι τις 05/08/2013 

υποβάλλουν προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής όπου υπάγονται, φάκελο που περι−
λαμβάνει τα εξής: 

α) αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα σύμφωνα με το 
υπόδειγμα 1 ή 2 ή 3 του Παραρτήματος Ι κατά περί−
πτωση, της παρούσας,

β) φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βι−
βλιαρίου, για την περίπτωση των μεμονωμένων μελισ−
σοκόμων,

γ) στην περίπτωση που ο αιτών μελισσοκόμος είναι 
μέλος μελισσοκομικής οργάνωσης, βεβαίωση της μελισ−
σοκομικής οργάνωσης που ανήκει, η οποία να πιστοποιεί 
τα εξής:

• τη συμμετοχή του αιτούντα ως μέλος της, καθώς 
και τον αριθμό των μελισσοσμηνών που αυτός κατέχει, 

• ότι η μελισσοκομική οργάνωση δεν διαθέτει εργα−
στήριο ανάλυσης διαπιστευμένο για την πραγματοποί−
ηση των αιτηθεισών αναλύσεων, και

• ότι η μελισσοκομική οργάνωση δεν έχει ενταχθεί 
για επιχορήγηση στη δράση 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και 
λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού» ή αν έχει 
ενταχθεί, ότι δεν διαθέτει την αναγκαία υποδομή και 
διαπίστευση για την πραγματοποίηση των εν λόγω 
αναλύσεων

Η βεβαίωση αυτή συνοδεύεται απαραίτητα από φωτο−
αντίγραφο της αντίστοιχης σελίδας από το βιβλίο – Μη−
τρώο των μελών της μελισσοκομικής οργάνωσης, η οποία 
θα πρέπει να φέρει πρωτότυπη σφραγίδα της μελισσο−
κομικής οργάνωσης και υπογραφή του προέδρου της.

δ) καταστατικό της μελισσοκομικής οργάνωσης, για 
την περίπτωση των μελισσοκομικών συνεταιρισμών και 
κοινοπραξιών,

ε) φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας ενός βιβλια−
ρίου τραπέζης για τον ορισμό του τραπεζικού λογαρια−
σμού στον οποίο θα πιστωθεί η επιχορήγηση,

στ) αποδεικτικά στοιχεία για την εμπορία του παραγό−
μενου μελιού κατά την περίοδο από 01/09/2012 έως και 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (πχ αποδείξεις 
χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ιδιωτικά συμφωνητικά, 
κ.λπ.), 

ζ) απόφαση ορισμού του νόμιμου εκπροσώπου του φο−
ρέα, στην περίπτωση που πρόκειται για μελισσοκομική 
οργάνωση (μελισσοκομικό συνεταιρισμό ή κοινοπραξία) 
ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του ιδιώτη συσκευ−
αστή – τυποποιητή μελιού, με την οποία θα ορίζεται ο 
νόμιμος εκπρόσωπός του

η) cd με το αρχείο των μελισσοκόμων που παραδί−
δουν το μέλι τους για συσκευασία – τυποποίηση, στην 
περίπτωση των ιδιωτών συσκευαστών – τυποποιητών 
μελιού, στο οποίο θα φαίνεται και η παραδιδόμενη πο−
σότητα μελιού προς συσκευασία – τυποποίηση για κάθε 
μελισσοκόμο

θ) πρωτότυπα εξοφλημένα τιμολόγια αναλύσεων δειγ−
μάτων μελιού 

Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται 
από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων να τηρούν τα 
πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο τους, οφείλουν να 
το δηλώνουν στην υποβληθείσα αίτησή τους σε ειδική 
θέση που έχει προβλεφθεί για τον σκοπό αυτό και να 
αποστέλλουν θεωρημένα ακριβή φωτοαντίγραφα των 
εν λόγω παραστατικών.

ι) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 (του μελισσοκόμου 
ή του νόμιμου εκπροσώπου της μελισσοκομικής οργά−
νωσης ή του νομίμου εκπροσώπου του συσκευαστή – τυ−
ποποιητή αντίστοιχα), στην οποία θα αναφέρεται ότι η 
συγκεκριμένη δράση δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπα−
χθεί για ενίσχυση – επιχορήγηση σε άλλο πρόγραμμα

ια) αποδεικτικά διαπίστευσης του εργαστηρίου για 
τις αιτηθείσες αναλύσεις μελιού

ιβ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, στην 
περίπτωση των μελισσοκομικών οργανώσεων (μελισσο−
κομικοί συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες) και των ιδιωτών 
συσκευαστών – τυποποιητών μελιού

ιγ) επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα όλων 
των εγγράφων (τιμολόγια, διαπιστεύσεις, κλπ), στην πε−
ρίπτωση που τα εν λόγω έγγραφα είναι γραμμένα σε 
άλλη γλώσσα εκτός της Ελληνικής.

Εφόσον κατά την περίοδο υποβολής του φακέλου ο 
ενδιαφερόμενος δεν έχει στην κατοχή του τις επίση−
μες μεταφράσεις των ξενόγλωσσων εγγράφων, αυτός 
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, στην οποία 
δηλώνει ότι δεσμεύεται να προσκομίσει τα ελλείποντα 
έγγραφα μέχρι την 01/09/2013 στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκει−
μένου να καταστεί εφικτή η εκκαθάριση και πληρωμή 
της δαπάνης.

6.2 Δράση «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστη−
ρίων ανάλυσης μελιού»

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς το αργότερο μέχρι τις 
20/07/2013 υποβάλλουν προς τη Δ/νση Αγροτικής Οι−
κονομίας και Κτηνιατρικής όπου υπάγονται, φάκελο που 
περιλαμβάνει τα εξής: 

α) αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα και αναλυτική 
κατάσταση προβλεπόμενων δαπανών για το χρονικό 
διάστημα από 01/09/2012 – 31/08/2013 και κατά θέση 
επιλέξιμης δαπάνης αναλυτικά, όπως αυτές περιγρά−
φονται στην παράγραφο 5 της παρούσας (υπόδειγμα 1 
του Παραρτήματος ΙΙ),

β) καταστατικό του φορέα,
γ) απόφαση του Δ.Σ. του φορέα για τον ορισμό του 

νόμιμου εκπροσώπου του φορέα και γενικότερα του 
αρμόδιου για την υπογραφή όλων των σχετικών με το 
πρόγραμμα αιτήσεων και καταστάσεων, καθώς και ότι 
αποδέχεται τους όρους και προϋποθέσεις της επιχο−
ρήγησης, όπως περιγράφονται στην παρούσα απόφα−
ση και στην υπ’ αριθμ. 742/1425/63982/28−05−2013 κοινή 
υπουργική απόφαση,

δ) έντυπες προσφορές τουλάχιστον από δύο διαφο−
ρετικούς προμηθευτές για καθένα από τον αιτούμενο 
εξοπλισμό, υλικό, μελέτη ISO – HACCP, κ.λπ., 
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ε) κατάσταση με τις κατηγορίες αναλύσεων μελιού 
που πρόκειται να πραγματοποιεί ο αιτών, στην περί−
πτωση που αιτείται την προμήθεια υλικών και εργα−
στηριακών οργάνων, 

στ) αναλυτική κατάσταση με την περιγραφή του 
υφιστάμενου εργαστηριακού εξοπλισμού, στην οποία 
θα αναφέρεται απαραίτητα και το έτος κτήσης αυτού, 
στην περίπτωση που ο αιτών διαθέτει ήδη εργαστήριο 
αναλύσεων μελιού,

ζ) αναλυτική κατάσταση του απασχολούμενου επιστη−
μονικού προσωπικού, από όπου θα προκύπτει η ειδικότη−
τα (και στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αιτείται 
την κάλυψη δαπανών απασχόλησης προσωπικού)

η) φωτοαντίγραφο των σελίδων του «βιβλίου του ερ−
γαστηρίου», όπου φαίνονται οι αναλύσεις που πραγ−
ματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη χρονιά, στην 
περίπτωση που ο αιτών διαθέτει ήδη εργαστήριο

θ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του νόμιμου εκ−
προσώπου του φορέα, στην οποία θα αναφέρεται ότι 
η συγκεκριμένη δράση δεν έχει προταθεί ή οριστικά 
υπαχθεί για ενίσχυση στον αναπτυξιακό νόμο ή σε άλλο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και ότι αναλαμβάνε−
ται η δέσμευση για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την 
επιχορήγηση για την ορθή λειτουργία του αποκτούμε−
νου εργαστηριακού εξοπλισμού και την ορθή λειτουργία 
του εργαστηρίου με την απασχόληση του αναγκαίου 
προς τούτο, επιστημονικού προσωπικού

ι) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του νόμιμου εκ−
προσώπου του φορέα, στην οποία θα δηλώνεται ότι 
δεν συγκεντρώνεται – τυποποιείται – εμπορεύεται στις 
εγκαταστάσεις του φορέα, μέλι προερχόμενο από χώ−
ρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 

κ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
Η αίτηση, μαζί με τα συνυποβληθέντα δικαιολογητικά, 

όπως αυτά ορίζονται παραπάνω, εξετάζονται ως προς:
• την πληρότητά τους,
• το έγκαιρο της υποβολής τους,
• την ανταπόκρισή τους ως προς τους στόχους της 

παραγράφου 2.2 της παρούσας,
• την επιλεξιμότητα και το ύψος των προβλεπομένων 

δαπανών,
• την αναγκαιότητα – σκοπιμότητα των αιτούμενων 

δαπανών,
• το συνολικό ύψος της δαπάνης, που πρέπει να βρί−

σκεται εντός των ορίων που έχουν τεθεί στην παρά−
γραφο 3.2 της παρούσας

• τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4.2 της παρού−
σας

Με την ολοκλήρωση της εξέτασης των αιτήσεων οι Δ/
νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής συντάσ−
σουν κατάλογο δικαιούχων, σύμφωνα με το υπόδειγ−
μα 2 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, το οποίο 
αποστέλλουν στο Τμήμα Μελισσοκομίας του ΥπΑΑΤ 
το αργότερο μέχρι τις 12/08/2013.

Το Τμήμα Μελισσοκομίας, βάσει του καταλόγου δικαι−
ούχων εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων την έκδοση απόφασης ορισμού του ποσού 
ενίσχυσης των αιτηθεισών δαπανών ανά είδος δαπάνης 
και δικαιούχο της δράσης. 

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται σε όλους τους εν−
διαφερόμενους, στις αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οι−
κονομίας & Κτηνιατρικής και στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη 
διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων της παραγράφου 
7.2 της παρούσας.

Μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης υπογρά−
φεται σύμβαση σε δύο (2) αντίτυπα, μεταξύ των δικαι−
ούχων και της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής 
του ΥπΑΑΤ.

7. Έλεγχοι
7.1 «Αναλύσεις μελιού»
Για την ορθή εφαρμογή της παρούσας οι Δ/νσεις 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στις οποίες 
έχει υποβληθεί αίτηση συμμετοχής στη δράση προ−
βαίνει στη διενέργεια διοικητικού ελέγχου στο 100% 
των υποβληθεισών αιτήσεων χρησιμοποιώντας, κατά 
περίπτωση, τα υποδείγματα 5 ή 6 ή 7 του Παραρτήματος 
Ι της παρούσας. 

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, η αίτηση μαζί με τα 
συνυποβληθέντα δικαιολογητικά εξετάζονται ως προς:

• την πληρότητά τους
• την επιλεξιμότητα των αιτούντων βάσει των προ−

βλεπόμενων στην παράγραφο 4.1 της παρούσας
• την επιλεξιμότητα των πραγματοποιηθεισών ανα−

λύσεων βάσει των προβλεπόμενων στην παράγραφο 
5.1 της παρούσας

• την αναγκαιότητα και σκοπιμότητα των δαπανών
• το έγκαιρο της υποβολής τους 
• τα αναφερόμενα στα υποβληθέντα γ και στ δικαιο−

λογητικά της παραγράφου 6.1 της παρούσας
Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, η Δ/νση Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής συντάσσει κατάλογο δικαι−
ούχων σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 του Παραρτήματος 
Ι της παρούσας.

Πέραν του παραπάνω ελέγχου και ο ΟΠΕΚΕΠΕ δύνα−
ται να πραγματοποιεί έκτακτους ή/και δευτεροβάθμιους 
ελέγχους, οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

Η διαδικασία ελέγχου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 
αργότερο μέχρι τις 20/08/2013.

7.2 Δράση «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστη−
ρίων ανάλυσης μελιού»

Για την ορθή εφαρμογή της παρούσας προβλέπεται 
η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στο 100% των υποβλη−
θεισών αιτήσεων από 01/09/2013 έως 10/09/2013.

Ο εν λόγω έλεγχος διενεργείται από κλιμάκιο ελέγχου, 
το οποίο συγκροτείται και συστήνεται για τον σκοπό 
αυτό με απόφαση του αρμόδιου προϊσταμένου της οι−
κείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής, όπου υπάγεται ο δικαιούχος. 

Η θητεία της εν λόγω επιτροπής είναι τριετής και 
σκοπός της είναι:

• η επιβεβαίωση πραγματοποίησης των αιτούμενων 
δαπανών, 

• η αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των δαπανών, 
• ο έλεγχος καλής λειτουργίας του αποκτηθέντα ερ−

γαστηριακού εξοπλισμού, 
• η ύπαρξη επί του αποκτηθέντα εργαστηριακού 

εξοπλισμού, σήμανσης ότι ο εν λόγω εξοπλισμός έχει 
αποκτηθεί μέσω του προγράμματος βελτίωσης της 
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσο−
κομίας – Καν(ΕΚ)1234/2007,

• η ύπαρξη του αναγκαίου επιστημονικού προσωπικού 
για τη λειτουργία του εργαστηρίου.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, το κλιμάκιο ελέγχου 
συντάσσει πρακτικό σύμφωνα με το υπόδειγμα 3 του 
Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου παρίσταται και ο νό−
μιμος εκπρόσωπος του ελεγχόμενου φορέα, ο οποίος 
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προσυπογράφει το σχετικό πρακτικό και λαμβάνει ένα 
αντίγραφο αυτού.

Σε περίπτωση διαφωνίας του νόμιμου εκπροσώπου 
του φορέα με τις διατυπούμενες στο πρακτικό διαπι−
στώσεις της επιτροπής ελέγχου, ο φορέας έχει δικαί−
ωμα υποβολής σχετικής ένστασης. 

Η ένσταση υποβάλλεται εντός πέντε (5) ημερών στην 
έδρα του φορέα διενέργειας του ελέγχου, προκειμένου 
να επανελεγχθεί από την αρμόδια επιτροπή εξέτασης 
ενστάσεων.

Η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων συστήνεται με ευθύ−
νη του φορέα που προέβη στη διενέργεια του ελέγχου, 
συνέρχεται όποτε παρίσταται ανάγκη, ύστερα από πρό−
σκληση του προέδρου της κι εξετάζει την υποβληθείσα 
ένσταση εντός πέντε (5) ημερών από την κατάθεσή της.

Η απόφασή της είναι οριστική και το αποτέλεσμα 
κοινοποιείται στη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ, 
καθώς και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

8. Τρόπος και δικαιολογητικά πληρωμής
Η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης πραγμα−

τοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ 
το αργότερο μέχρι τις 15/10/2013.

8.1 «Αναλύσεις μελιού»
Με την ολοκλήρωση των ελέγχων της παραγράφου 

7.1 της παρούσας, οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής γνωστοποιούν στο Τμήμα Μελισσοκομίας 
– Σηροτροφίας της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής & 
ΑΠΑ τον κατάλογο των δικαιούχων (υπόδειγμα 4 του 
Παραρτήματος Ι της παρούσας), ώστε αυτό να προ−
χωρήσει στην εισήγηση προς τον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων έκδοσης απόφασης ορισμού 
του ποσοστού ενίσχυσης των πραγματοποιηθεισών 
αναλύσεων για καθεμία περίπτωση της παραγράφου 
2.1 της παρούσας.

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην αρμόδια Δ/νση 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, προκειμένου 
αυτή να προβεί στη συμπλήρωση του υποδείγματος 8 
του Παραρτήματος Ι της παρούσας. Τα υποδείγματα 4 
και 8 μαζί με τα δικαιολογητικά β, δ, ε, ζ, θ, ι, ια, ιβ και 
ιγ της παραγράφου 6.1 της παρούσας διαβιβάζονται 
από τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
στην αρμόδια Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι 
τις 15/09/2013, προκειμένου να ολοκληρωθεί εγκαίρως 
η εκκαθάριση και καταβολή της επιχορήγησης.

Ταυτόχρονα, κατάσταση με τα στοιχεία των μελισ−
σοκόμων που ενισχύονται μέσω της παρούσας απο−
στέλλεται από το Τμήμα Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας 
του ΥπΑΑΤ στην Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ για τη 
διασταύρωση στοιχείων αναφορικά με το μέτρο 1.3.2 
«Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα 
των τροφίμων» του Άξονα 1 του ΠΑΑ 2007−2013.

Τα σχετικά αποδεικτικά πληρωμής (Extrait τραπέζης) 
διαβιβάζονται με ευθύνη του αντίστοιχου πιστωτικού 
ιδρύματος στη Δ/νση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, για συμπλήρωση των σχετικών φακέλων 
και τον τελικό έλεγχο των πληρωμών.

8.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων 
ανάλυσης μελιού»

Τα δικαιολογητικά πληρωμής για την εκκαθάριση και 
καταβολή της επιχορήγησης στον δικαιούχο φορέα εί−
ναι τα εξής: 

α) αίτηση του δικαιούχου φορέα εις διπλούν, υπογε−
γραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, στην οποία 

αναγράφεται το αιτούμενο ποσό πληρωμής (υπόδειγμα 
4 του Παραρτήματος ΙΙ)

β) απόφαση ορισμού των δικαιούχων και κατανομής 
του σχετικού ποσού σε αυτούς

γ) υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του ΥπΑΑΤ και του 
φορέα

δ) κατάσταση δαπανών σε δύο (2) αντίτυπα, υπογε−
γραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου 
(υπόδειγμα 5 του Παραρτήματος ΙΙ), στην οποία ανα−
γράφονται οι δαπάνες κατά θέση και κατηγορία επιλέξι−
μης δαπάνης, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 5.2 
της παρούσας. Οι εν λόγω καταστάσεις συνοδεύονται 
από παραστατικά δαπανών εξοφλημένα, όπως αυτά 
προβλέπεται να εκδίδονται, κατά περίπτωση, από τον 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.χ. τιμολόγια παροχής 
υπηρεσιών, αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, εξοφλημένα 
τιμολόγια – δελτία αποστολής, φορτωτικές, κ.λπ.)

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος φορέας υποχρε−
ούται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων να τηρεί 
τα πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο του, οφείλει 
να το δηλώνει στην υποβληθείσα αίτησή του σε ειδική 
θέση που έχει προβλεφθεί για τον σκοπό αυτό και να 
αποστέλλει θεωρημένα ακριβή φωτοαντίγραφα των εν 
λόγω παραστατικών.

Στην περίπτωση της κάλυψης εξόδων διαπίστευσης 
υφιστάμενου εργαστηρίου από το ΕΣΥΔ, απαιτείται η 
προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης για την ολοκλήρωση 
της διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ, είτε σχετική βεβαίωση 
του σταδίου διαπίστευσης που βρίσκεται ο φορέας.

ε) πρακτικό ελέγχου της αρμόδιας επιτροπής τακτικού 
επιτόπιου ελέγχου, σύμφωνα με το υπόδειγμα 3 του 
Παραρτήματος ΙΙ (Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί 
ένσταση και το πρακτικό εξέτασης της ένστασης)

στ) φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας ενός τρα−
πεζικού λογαριασμού

ζ) αντίγραφο της σύμβασης απασχόλησης επιστημονι−
κού προσωπικού, συνοδευόμενη από cd με τις αναλύσεις 
που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 
01/09/2012 – 31/08/2013

η) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του νόμιμου εκ−
προσώπου του φορέα, ότι η συγκεκριμένη δράση δεν 
έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση στον 
αναπτυξιακό νόμο ή σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, 
καθώς και ότι αναλαμβάνεται η δέσμευση για τουλάχι−
στον πέντε (5) έτη από την επιχορήγηση για την ορθή 
λειτουργία του αποκτούμενου εργαστηριακού εξοπλι−
σμού και την ορθή λειτουργία του εργαστηρίου με την 
απασχόληση του αναγκαίου προς τούτο, επιστημονικού 
προσωπικού

θ) παραστατικά δαπανών
κ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του δι−

καιούχου φορέα
Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται με την 

υποβολή εκ μέρους των δικαιούχων φακέλου παραστα−
τικών στοιχείων και δικαιολογητικών πληρωμής προς 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι τις 15/09/2013.

9. Κυρώσεις 
• Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν καταφέρει να 

τηρήσει τους όρους της υπογραφείσας σύμβασης της 
παραγράφου 6.2 της παρούσας, δεν πραγματοποιείται 
καταβολή της επιχορήγησης εκ μέρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
είτε αυτή πραγματοποιείται μόνο κατά το μέρος που 
αφορά στην τελικά υλοποιούμενη δράση.
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• Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ένταξη της ίδιας 
δράσης και σε άλλο πρόγραμμα για επιχορήγηση, ενη−
μερώνεται εγγράφως η αρμόδια για την πληρωμή Δ/
νση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να μην καταβληθεί η 
ενίσχυση και ο δικαιούχος αποκλείεται της συμμετο−
χής εκ νέου στην παρούσα δράση μέχρι και την 31η 
Αυγούστου 2016.

• Στην περίπτωση που έχει ήδη καταβληθεί η ενί−
σχυση, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει σε ανάκτηση των αχρε−
ωστήτως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με τα προ−
βλεπόμενα στο άρθρο 28 του ν. 2520/1997 (Α΄ 173), όπως 
ισχύει κάθε φορά.

• Στην περίπτωση που από τον επιτόπιο έλεγχο της 
παραγράφου 7.1 της παρούσας προκύψει ότι ο αιτών έχει 
αιτηθεί την ενίσχυση της πραγματοποίησης αναλύσεων 
σε μέλι μη προερχόμενο από Έλληνες παραγωγούς, ο 
αιτών αποκλείεται της ενίσχυσης και εφαρμόζονται τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του ν. 2520/1997 (Α΄173), 
όπως ισχύει κάθε φορά.

• Στην περίπτωση προσκόμισης ξενόγλωσσων δικαι−
ολογητικών (τιμολογίων, κλπ), μη συνοδευόμενων από 
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, ο αι−
τών απορρίπτεται της ενίσχυσης κατά το μέρος που 
τα εν λόγω δικαιολογητικά την αφορούν.

• Στην περίπτωση προσκόμισης ξενόγλωσσης διαπί−
στευσης εργαστηρίου, μη συνοδευόμενης από επίσημη 
μετάφρασή της στην Ελληνική γλώσσα, ο αιτών απορ−
ρίπτεται για το σύνολο των αναλύσεων που αιτείται 
ενίσχυσης και που έχει πραγματοποιήσει στο συγκε−
κριμένο εργαστήριο, έστω και αν για αυτές υπάρχει 
επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

• Στην περίπτωση προσκόμισης δικαιολογητικών για 
αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε μη διαπιστευμέ−
νο εργαστήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τελευ−
ταία υποπαράγραφο της παραγράφου 5.1 της παρούσας, 
ο αιτών απορρίπτεται της ενίσχυσης κατά το μέρος που 
τα εν λόγω δικαιολογητικά την αφορούν.

10. Αξιολόγηση των δράσεων
Για την καλύτερη εφαρμογή της παρούσας πραγμα−

τοποιείται εκ των υστέρων αξιολόγηση των δράσεων, 
μέσω της σύγκρισης του αριθμού των συμμετεχόντων 
σε καθεμία δράση και του αριθμού των πραγματοποι−
ηθεισών αναλύσεων σε σχέση με τους αντίστοιχους 
αριθμούς της προηγούμενης χρονιάς.

Ταυτόχρονα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποστέλλει στη Δ/νση Ζω−
ικής Παραγωγής & ΑΠΑ στοιχεία αναφορικά με τις εκ−
καθαρισθείσες δαπάνες κάθε δράσης.

Η Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & ΑΠΑ προβαίνει στην 
επεξεργασία όλων των διαθέσιμων στοιχείων και στη 
συνέχεια συντάσσει συνολική έκθεση αξιολόγησης για 
κάθε δράση.

Η εν λόγω έκθεση αποστέλλεται στον κο Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και αναρτάται στον 
ιστότοπο www.melinet.gr για την ενημέρωση κάθε εν−
διαφερόμενου.

Η έκθεση αξιολόγησης λαμβάνεται υπόψη κατά τον 
σχεδιασμό και υλοποίηση των δράσεων κατά το επό−
μενο έτος.

12. Γενικές Διατάξεις
• Οι δικαιούχοι της παραγράφου 4.2 της παρούσας 

υποχρεούνται να καταχωρούν όλες τις δαπάνες που 
επιδοτούνται από το πρόγραμμα με ειδική διάκριση και 

σε ιδιαίτερους λογαριασμούς στα λογιστικά του βιβλία. 
Τα παραπάνω βιβλία είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση 
των αρμόδιων Κοινοτικών και Εθνικών οργάνων για την 
πραγματοποίηση των σχετικών ελέγχων. 

• Όλα τα δικαιολογητικά και πρακτικά ελέγχου διατη−
ρούνται στην αρμόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία για 
πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια και παραμένουν διαθέσιμα 
για κάθε παραπέρα Εθνικό ή/και Κοινοτικό έλεγχο.

• Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ημερομη−
νία που συμπίπτει με αργία, ως καταληκτική ημερομηνία 
λαμβάνεται η αμέσως επόμενη της αργίας εργάσιμη 
ημέρα.

• Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται αριθμός 
ημερών, αυτός νοείται ως αριθμός ημερολογιακών ημε−
ρών και όχι εργάσιμων, εκτός κι αν ορίζεται κάτι τέτοιο.

• Οι δαπάνες που ενισχύονται σύμφωνα με την πα−
ρούσα, αφορούν στο χρονικό διάστημα από 01/09/2012 
μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη 
δράση 4.1 «Αναλύσεις μελιού» και από 01/09/2012 μέχρι 
και 31/08/2013 για τη δράση 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και 
λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού».

• Κάθε παραστατικό που υποβάλλεται από τον δικαιού−
χο πρέπει να φέρει σφραγίδα, με μέριμνα του φορέα, ότι 
«Έχει επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του Καν(ΕΚ)1234/2007 
Δράση 4.1 – Αναλύσεις μελιού έτους 2013» ή «Έχει επι−
χορηγηθεί στο πλαίσιο του Καν(ΕΚ)1234/2007 Δράση 
4.2 – Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων 
ανάλυσης μελιού έτους 2013» αντίστοιχα.

• Σε περίπτωση προσκόμισης ξενόγλωσσων παρα−
στατικών ή εγγράφων, αυτά πρέπει να συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

• Σε ό,τι αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού μέσω της 
παρούσας, οι δικαιούχος φορέας υποχρεούται σε αγορά 
καινούργιου εξοπλισμού, καθώς και στη διατήρησή του 
σε κατάσταση λειτουργική, τουλάχιστον για πέντε (5) 
έτη από την προμήθειά του. Σε αντίθετη περίπτωση, επι−
βάλλονται οικονομικές κυρώσεις που αντιστοιχούν στο 
διπλάσιο της επιχορήγησης του εν λόγω εξοπλισμού. 

• Τα τιμολόγια γίνονται δεκτά μόνο εφόσον είναι εξο−
φλημένα. Πρέπει να υπάρχει επ’αυτών σφραγίδα «ΕΞΩ−
ΦΛΗΘΗ» και να φέρουν την επωνυμία και υπογραφή 
του εκδώσαντος, καθώς και την ημερομηνία εξόφλησης.

• Σε περίπτωση έκδοσης δικαιολογητικού δαπάνης 
«ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ», πρέπει αυτό να συνοδεύεται από εξο−
φλητική απόδειξη του εκδώσαντος, με την επωνυμία 
του, υπογραφή και ημερομηνία εξόφλησης.

• Οι πιστώσεις βαρύνουν κατά 50% τον τακτικό προ−
ϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων και κατά 50% το ΕΓΤΠΕ − Τμήμα Εγγυήσεων. 
Σχετική αναγραφή πρέπει να υπάρχει στα έντυπα των 
αιτήσεων στη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του 
δικαιούχου και του ΥπΑΑΤ (όπου προβλέπεται υπογρα−
φή σύμβασης), καθώς και στην κατάσταση αναγνώρισης 
– εκκαθάρισης δαπανών.

• Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων δύνανται να τροποποιούνται οι ημερομηνίες 
και προθεσμίες που αναφέρονται στην παρούσα.

• Τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας.

• Η παρούσα να αναρτηθεί στους ιστοτόπους http://
www.melinet.gr, http://www.minagric.gr και http://www.
diavgeia.gov.gr.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 5 Ιουλίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02016720807130028*
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