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    Αρ. Πρωτ: 282635 
 
 

 
 
ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής 

 
ΘΕΜΑ:  «Καν. (Ε.Κ) 797/04 – Υλοποίηση δράσεων του τριετούς προγράμματος βελτίωσης της 

παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2008, 2009 και 2010». 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 

α) Της υπ’ αριθμ. 690/261142/7-1-2008 (ΦΕΚ 5/Β/2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών 
(ΚΥΑ) Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Εσωτερικών και Οικονομίας & Οικονομικών 
«Υλοποίηση του τριετούς προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των 
προϊόντων της μελισσοκομίας 2008, 2009 και 2010»όπως ισχύει κάθε φορά. 

β)  Του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α/137) και ειδικότερα του 
άρθρου 29Α, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α/154), 
ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του Ν.1712/1987, 
για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών 
και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις  και τροποποιήθηκε από το άρθρο 1, 
παράγραφος 2α του Ν.2469 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α’ 38) 

γ) Του Ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού» (Α/247). 
δ) Τις διατάξεις των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν.2637/1998 περί «Σύστασης Οργ. 

Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και ελέγχου Κοινοτ. 
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και  Εγγυήσεων…και άλλες διατάξεις» (Α’ 200), όπως 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/99(Α’ 154) και το 
άρθρο 24 του Ν. 2945/01 (Α’ 223) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής 
Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 1-8 του Ν. 3147/03 (Α’ 135). 

ε) Της αριθμ. 389578/2000 (Β΄ 1470) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «περί έγκρισης 
Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν 
τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ). 

στ) Της αριθμ. 271562/2002 (Β΄ 1042) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «περί 
εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής. 

ζ) Του Καν. (ΕΚ) 797/2004 του Συμβουλίου «περί ενεργειών βελτίωσης των συνθηκών 
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας» (L 125), όπως 
αντικαταστάθηκε από τον Καν. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση 
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα 
γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) α(L 299). 

η) Του Καν. (Ε.Κ.) 917/2004 της Επιτροπής «περί λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. 
(Ε.Κ.) 797/2004 του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες στον τομέα της μελισσοκομίας» 
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(L 163). 
θ) Του Καν. (ΕΟΚ) 1258/1999 «Περί χρηματοδοτήσεως της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής» 

(L94).  
ι) Του Καν. (ΕΚ) 1663/1995 της Επιτροπής για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρμογής 

του Καν. (ΕΚ) 729/1970 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία για την 
εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων (L158). 

ια) Του Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α/187) όπως ισχύει 
σήμερα. 

ιβ) Της αριθμ. ΥΙ/2004 (ΦΕΚ 513/Β/2004) απόφαση του Πρωθυπουργού “Μετονομασία του 
Υπουργείου Γεωργίας σε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων”. 

ιγ) Της αριθμ. 282956/2007 (ΦΕΚ 614/Β/2007) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας & 
Οικονομικών περί: «Έγκρισης Κανονισμού Οργανικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των 
Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

ιδ) Του Π.Δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών Υφυπουργών» (Α/232) 

2. Την αριθμ. 267585/27-4-2005 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί 
καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της 
δράσης Ι.Β “Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας – Melinet” στο πλαίσιο υλοποίησης του 
προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2005 – 
2007, όπως ισχύει. 

3. Την αριθμ. 256276/15-2-2005 απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί καθορισμού 
των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγησης της 
δράσης “Διοργάνωση και πραγματοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων μελισσοκόμων – 
έκδοση εντύπων” στo πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Βελτίωσης της παραγωγής και 
εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2005 – 2007, όπως ισχύει. 

4. Την αριθμ. 241738/3-3-2005 (ΦΕΚ 309/Β/2005) απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
περί καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και  του τρόπου πληρωμής της 
επιχορήγησης της δράσης “Καταπολέμηση της βαρροϊκής ακαρίασης”, στο πλαίσιο υλοποίησης 
του Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας Μελιού ετών 2005-2007, όπως ισχύει 

5. Την αριθμ. 256312/2-3-2005 (ΦΕΚ 300/Β/2005) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων περί καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου 
πληρωμής της επιχορήγησης της δράσης “Αντικατάσταση Κυψελών” στo πλαίσιο υλοποίησης του 
Προγράμματος Βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2005 – 
2007, όπως τροποποιήθηκε με την 295607/ 24-5-2007 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων και ισχύει. 

6. Την αρίθμ.296035/6-7-2006 (ΦΕΚ 1135/Β/2006) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων περί «Καθορισμός των όρων προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου 
πληρωμής της επιχορήγησης της δράσης “Αναλύσεις Μελιού” στo πλαίσιο υλοποίησης του 
Προγράμματος Βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2005 – 
2007, όπως ισχύει. 

7. Την ανάγκη άμεσης συνέχισης εφαρμογής και υλοποίησης των παραπάνω δράσεων 

8. Το Εθνικό Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 
2008 - 2010, που υποβλήθηκε από τη χώρα μας στην Ε.Ε. για έγκριση, και εγκρίθηκε με την 
Ε(2007)3773/τελικό/08-08-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Οι υπ’ αριθμ. 267585/27-4-2005, 256276/15-2-2005, 241738/ 3-3-2005, 256312/ 2-3-2005 και 
296035/6-7-2006 αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, περί καθορισμού των 
όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιολογητικών και του τρόπου πληρωμής της επιχορήγησης των 
δράσεων, “Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας – Melinet”, “Διοργάνωση και πραγματοποίηση 
ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων μελισσοκόμων – έκδοση εντύπων”, “Καταπολέμηση της βαρροϊκής 
ακαρίασης”, “Αντικατάσταση Κυψελών”, “Αναλύσεις Μελιού” αντίστοιχα, όπως τροποποιήθηκαν 
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μεταγενέστερα και ίσχυσαν για το τριετές πρόγραμμα Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας των 
προϊόντων της μελισσοκομίας 2005-2007, ισχύουν για το χρονικό διάστημα από 1/9/2007 έως 
31/8/2010. 

Οι παραπάνω αποφάσεις τροποποιούνται ως ακολούθως: 
α) Σε όλες τις παραπάνω αποφάσεις, πλην της υπ’ αριθμ. 296035/6-7-2006 απόφασης, όπου 

αναφέρονται τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2007 αντικαθίστανται από τα έτη 2007, 2008, 2009 
και 2010 αντίστοιχα. 

β) Στην υπ’ αριθμ. 267585/27-4-2005 απόφαση, στο σημείο 2, στο πρώτο εδάφιο, η φράση: 
“μέχρι ποσού 30.000 Ευρώ” αντικαθίσταται από: 

 “μέχρι ποσού 20.000 Ευρώ” 
γ) Στην υπ’ αριθμ. 256276/15-2-2005 απόφαση, στο σημείο 1.4, στο πρώτο εδάφιο, η φράση: 

“μέχρι συνολικού ποσού 170.000 Ευρώ”  αντικαθίσταται ως ακολούθως: 
 “μέχρι συνολικού ποσού 150.000 Ευρώ”  
δ) Στην υπ’ αριθμ. 241738/ 3-3-2005 απόφαση, στο σημείο 4, στο πρώτο εδάφιο, η φράση: “στο 

ποσό των 1.000.000 €” αντικαθίσταται από: 
 “στο ποσό των 500.000 €” 
ε) Στην υπ’ αριθμ. 256312/ 2-3-2005 απόφαση, στο σημείο 4, στο πρώτο εδάφιο, η φράση: 

“μέχρι του ποσού των 2.150.000 Ευρώ” αντικαθίσταται από: 
 “μέχρι του ποσού των 1.500.000 Ευρώ” 
στ) Στην υπ’ αριθμ. 296035/6-7-2006 απόφαση: 

- στο πρώτο εδάφιο, τα έτη “2006 και 2007” αντικαθίσταται από τα έτη “2008, 2009 και 
2010” 

- στο σημείο 4, στο πρώτο εδάφιο η φράση “110.000 Ευρώ για το πρόγραμμα του 2006” 
αντικαθίσταται από τη φράση “150.000 Ευρώ για το πρόγραμμα του 2008” 

- στο σημείο 4, στο δεύτερο εδάφιο, το έτος “2007” αντικαθίσταται από τα έτη: “ 2009 και 
2010”. 

Για το πρόγραμμα 2008, οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος συμμετοχής στις δράσεις “Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας – Melinet”, 
“Διοργάνωση και πραγματοποίηση ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων μελισσοκόμων – έκδοση 
εντύπων”, “Καταπολέμηση της βαρροϊκής ακαρίασης”, “Αντικατάσταση Κυψελών”, 
καθορίζονται σε είκοσι ημέρες μετά τη δημοσίευση της παρούσας. 

Η παρούσα ισχύει από 1/9/2007. 
Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως. 

 
 
 
 
 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 

  


