
Λεπτομέρειες
Δημιουργηθηκε: Τρίτη, 20 Μαΐου 2014 16:47

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                        
                                        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ                          
                                                                                                         ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 20 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υλοποίηση δράσεων του ΥπΑΑΤ για τη στήριξη του κλάδου της μελισσοκομίας με ενισχύσεις
ύψους 4 εκατ. ευρώ για το έτος 2014

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 685/42702/31-03-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 837), δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄
1243/15-5-2014 η υπ’ αριθμ. 956/60312/08-05-2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη με την οποία καθορίζονται οι όροι οι προϋποθέσεις και γενικότερα οι
λεπτομέρειες εφαρμογής των δράσεων «Αντικατάσταση Κυψελών» και «Οικονομική στήριξη της
νομαδικής μελισσοκομίας», στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος για τη
βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας, για τα έτη 2014 –
2016.
Παράλληλα, με την εν λόγω απόφαση καθορίζεται το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε μία από τις
δράσεις, για τα τρία έτη εφαρμογής του προγράμματος ως ακολούθως:

ΔΡΑΣΗ
Μέγιστο ύψος δαπάνης / έτος

2014 2015 2016

3.1  Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των
μετακινήσεων

1.340.000 € 1.340.000 € 1.355.000 €

3.2  Οικονομική στήριξη της νομαδικής
μελισσοκομίας 2.665.000 € 2.665.000 € 2.700.000 €

ΣΥΝΟΛΟ: 4.005.000 € 4.005.000 € 4.055.000 €

Το 50% της παραπάνω δαπάνης προέρχεται από πόρους της Ε.Ε., ενώ το υπόλοιπο 50% της δαπάνης
βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

I. Αντικατάσταση Κυψελών
Με βάση την παραπάνω κατανομή χρηματοδότησης, για την υλοποίηση της δράσης «Αντικατάσταση
Κυψελών», ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια νέων κυψελών αξίας μέχρι 30,00 € ανά κυψέλη.
• Με τις νέες κυψέλες μπορεί να αντικατασταθεί ποσοστό μέχρι και 10% των κατεχόμενων κυψελών ανά
μελισσοκόμο.
• Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία:
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α) είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης,
β) είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου) και
γ) δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο έντυπο Ε1 ή/και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος
• Ενισχύεται η προμήθεια κυψελών αντικατάστασης, οι οποίες πρέπει να αποτελούνται από:
α) εμβρυοθάλαμο τύπου standard (10 ή 8 πλαισίων), από ξύλο ή κόντρα πλακέ, με κινητή κατά
προτίμηση, βάση
β) καπάκι τύπου standard ή Αυστραλίας,
γ) τα αντίστοιχα πλαίσια,
δ) συνδετήρες για το καπάκι και
ε) συνδετήρες για την κινητή βάση

II. Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας

Για την υλοποίηση της δράσης «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», ενισχύεται η
δαπάνη μετακίνησης των μελισσοσμηνών από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής
εκμετάλλευσης σε άλλον, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους έως και την
30η Ιουνίου του επόμενου έτους, σύμφωνα με το μέγιστο συνολικό ύψος χρηματοδότησης που
καθορίζεται παραπάνω για κάθε έτος εφαρμογής της δράσης.
• Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και οι συνταξιούχοι του
Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ),
• Οι παραπάνω δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει επιπλέον :
α) να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) παραγωγικών
μελισσοσμηνών,
β) να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου) και
γ) να δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο έντυπο Ε1 ή/και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος.
• Ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης τουλάχιστον ογδόντα (80) παραγωγικών μελισσοσμηνών (όλα μαζί ή
τμηματικά) από τον συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης με τη χρήση
α) ιδιόκτητων μελισσοκομικών ή αγροτικών αυτοκινήτων (ΦΙΧ), ή
β) φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ), ή/και
γ) οχηματαγωγών πλοίων
υπό την προϋπόθεση ότι τα μελισσοσμήνη αυτά μετακινούνται σε απόσταση, τουλάχιστον είκοσι (20)
χιλιομέτρων για την περίπτωση της νησιωτικής Ελλάδας, εκτός των νησιών της Κρήτης και της Εύβοιας
και τουλάχιστον πενήντα (50) χιλιομέτρων για την περίπτωση της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών
της Κρήτης και της Εύβοιας
• Το ύψος ενίσχυσης ανά μετακινούμενο μελισσοσμήνος θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ύστερα από την οριστική επεξεργαία των αιτήσεων και την
ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας ορισμού των δικαιούχων της δράσης

Η περίοδος εφαρμογής των δράσεων είναι από 01/09/2013 έως 31/08/2016.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι θα μπορούν έως ένα μήνα μετά τη δημοσίευση της
σχετικής ΚΥΑ σε ΦΕΚ να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης στις προαναφερόμενες δράσεις.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης με αφορμή την υπογραφή
της σχετικής απόφασης και την έναρξη της διαδικασίας υλοποίησης των δύο δράσεων προέβη στην
ακόλουθη δήλωση:

«Το Υπουργείο μας δίνει ιδιαίτερη σημασία στη στήριξη και προώθηση της μελισσοκομίας, μιας ιδιαίτερα
σημαντικής γεωργικής δραστηριότητας, με ποιοτικά και ποικιλόμορφα προϊόντα, που μέσα και από τον
κλάδο της μεταποίησης μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην αγροτική οικονομία του τόπου μας και στη
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συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο, προσφέροντας παράλληλα στο καταναλωτικό κοινό
ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και ποιοτικά προϊόντα του τόπου μας, με μεγάλες δυνατότητες για
εξαγωγικού χαρακτήρα ανάπτυξη.
Τα μελισσοκομικά προγράμματα και συγκεκριμένα δράσεις, όπως η αντικατάσταση κυψελών και η
οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας που υλοποιεί το ΥπΑΑΤ, στηρίζουν έμπρακτα και
απευθείας τους μελισσοκόμους της χώρας, επιτρέποντας τη συνέχιση της παραγωγής μελιού υψηλής
ποιότητας, παρά το δυσχερές οικονομικό περιβάλλον.
Με γνώμονα την εμπειρία των προηγούμενων ετών, επιδίωξή μας είναι η περαιτέρω βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των μελισσοκομικών προγραμμάτων και η μεγιστοποίηση της απορροφητικότητας των
διαθέσιμων πόρων, μέσω δράσεων όπως οι παραπάνω, προς όφελος των Ελλήνων μελισσοκόμων και της
ελληνικής παραγωγής μελιού».
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