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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα,

19-04-2018

Αρ. Πρωτ: 357/57340

ΘΕΜΑ: «Τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικ. 969/84616/3-8-2017 (Βϋ 2968) Κοινισ Απόφαςθσ του
Υπουργοφ και του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, ςχετικά με
τον κακοριςμό του ακριβοφσ περιεχομζνου και των λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ δράςθσ
1.4 “Στιριξθ τθσ προϊκθςθσ του μελιοφ και των άλλων προϊόντων τθσ κυψζλθσ”, ςτο
πλαίςιο του προγράμματοσ βελτίωςθσ των ςυνκθκϊν παραγωγισ και εμπορίασ των
προϊόντων τθσ μελιςςοκομίασ 2017 – 2018»
ΑΠΟΦΑΘ
Ο ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΤΠΟΤΡΓΟ
ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ:
α) Των άρκρων 13 ζωσ 29 του ν. 2637/1998 «Σφςταςθ Οργανιςμοφ Πιςτοποίθςθσ
Λογαριαςμϊν, Οργανιςμοφ Πλθρωμϊν και Ελζγχου Κοινοτικϊν Ενιςχφςεων
Προςανατολιςμοφ και Εγγυιςεων, Οργανιςμοφ Πιςτοποίθςθσ και Επίβλεψθσ Γεωργικϊν
Προϊόντων, Γενικϊν Διευκφνςεων και κζςεων προςωπικοφ ςτο Υπουργείο Γεωργίασ και
"Εταιρείασ Αξιοποίθςθσ Αγροτικισ Γθσ" Α.Ε. και άλλεσ διατάξεισ» (Αϋ200), όπωσ ιςχφουν.
β) Του άρκρου 90 του Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Όργανα,
όπωσ κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίθςθ τθσ Νομοκεςίασ για
τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά όργανα» (Αϋ98).
γ) Τθσ περ. αϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικθτικά μζτρα, διαδικαςίεσ και
κυρϊςεισ ςτθν εφαρμογι τθσ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ ςτουσ τομείσ των
τροφίμων, των ηωοτροφϊν και τθσ υγείασ και προςταςίασ των ηϊων και άλλεσ διατάξεισ
αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων» (Αϋ32), όπωσ θ παρ. 2
τροποποιικθκε με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 46 του ν. 4384/2016 (Αϋ78).

ΑΔΑ: ΩΕ9Ζ4653ΠΓ-ΗΣ8

δ) Των άρκρων 20, 66, 67, 68 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ
και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ
διατάξεισ» (Αϋ143), όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν.
ε) Τθσ αρικ. 826/72508/4-7-2017 (Βϋ 2334) κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Οικονομικϊν,
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων «Πρόγραμμα για τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν παραγωγισ
και εμπορίασ των προϊόντων τθσ μελιςςοκομίασ για τα ζτθ 2017-2018».
ςτ) Τθσ αρικμ. Υ200/21-11-2016 απόφαςθσ του Πρωκυπουργοφ «Ανάκεςθ αρμοδιοτιτων
ςτον Αναπλθρωτι Υπουργό Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων Ιωάννθ Τςιρϊνθ» (Βϋ
3755/21.11.2016), όπωσ ιςχφει.
2. Τουσ Κανονιςμοφσ:
α) (ΕΕ) αρικ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 17θσ
Δεκεμβρίου 2013, ςχετικά με τθ χρθματοδότθςθ, τθ διαχείριςθ και τθν παρακολοφκθςθ
τθσ κοινισ γεωργικισ πολιτικισ και τθν κατάργθςθ των κανονιςμϊν (ΕΟΚ) αρικ. 352/78,
(ΕΚ) αρικ. 165/94, (ΕΚ) αρικ. 2799/98, (ΕΚ) αρικ. 814/2000, (ΕΚ) αρικ. 1290/2005 και (ΕΚ)
αρικ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, ς. 549), όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
β) (EE) αρικ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 17θσ
Δεκεμβρίου 2013, για τθ κζςπιςθ κοινισ οργάνωςθσ των αγορϊν γεωργικϊν προϊόντων
και τθν κατάργθςθ των κανονιςμϊν (ΕΟΚ) αρικ. 922/72, (ΕΟΚ) αρικ. 234/79, (ΕΚ) αρικ.
1037/2001 και (ΕΚ) αρικ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, ς. 671), όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
γ) Κατ’ εξουςιοδότθςθ Κανονιςμό (ΕΕ) 2015/1366 τθσ Επιτροπισ, τθσ 11θσ Μαΐου 2015, για
τθ ςυμπλιρωςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου όςον αφορά τισ ενιςχφςεισ ςτον τομζα τθσ μελιςςοκομίασ (ΕΕ L 211,
8.8.2015, ς. 3).
δ) Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 2015/1368 τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Αυγοφςτου 2015, για τθ
κζςπιςθ κανόνων εφαρμογισ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όςον αφορά τισ ενιςχφςεισ ςτον τομζα τθσ
μελιςςοκομίασ (ΕΕ L 211, 8.8.2015, ς. 9).
3. Το π.δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (Αϋ145), όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει.
4. Τθν εκτελεςτικι απόφαςθ (ΕΕ) 2016/1102 τθσ Επιτροπισ, τθσ 5θσ Ιουλίου 2016, που
κοινοποιικθκε με τον αρικ. C(2016) 4133, ςχετικά με τθν ζγκριςθ των εκνικϊν
προγραμμάτων για τθ βελτίωςθ τθσ παραγωγισ και εμπορίασ μελιςςοκομικϊν προϊόντων
που υποβάλλουν τα κράτθ μζλθ ςφμφωνα με τον κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 1308/2013 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 182, 7.7.2016, ς. 55).
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5. Το γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ δεν προκαλείται επιπλζον δαπάνθ
ςε βάροσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ για το ζτοσ 2018, πζραν αυτισ που ζχει εγκρικεί με
τθν αρικ. 826/72508/4-7-2017 (Βϋ 2334) κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν,
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων.
ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ
Άρθρο 1
Σροποποίηςη τησ υπ’ αριθ. 969/84616/3-8-2017 Κοινήσ Τπουργικήσ Απόφαςησ
1. Το άρκρο 2 τθσ υπ’ αρικ. 969/84616/3-8-2017 (Βϋ 2968) Κοινισ Απόφαςθσ του Υπουργοφ
και του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων αντικακίςταται ωσ
εξισ:
«
Άρθρο 2
Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ
1. Θ κάλυψθ τθσ δαπάνθσ ςυμμετοχισ ςε εκκζςεισ με τθ δθμιουργία εκκεςιακϊν
περιπτζρων. Καλφπτεται το κόςτοσ ενοικίαςθσ και διαμόρφωςθσ του περιπτζρου, τα
ζξοδα ςυμμετοχισ, μετάβαςθσ και διαμονισ ςτον τόπο πραγματοποίθςθσ τθσ εκδιλωςθσ
και επιςτροφισ ςτθν ζδρα και τα ζξοδα μεταφοράσ του εκκεςιακοφ υλικοφ.
2. Θ κάλυψθ τθσ δαπάνθσ επιμζλειασ και δθμιουργίασ ζντυπου ι/και οπτικοακουςτικοφ
ενθμερωτικοφ υλικοφ με ςκοπό τθν ανάδειξθ τθσ ποιότθτασ του ελλθνικοφ μελιοφ και των
άλλων μελιςςοκομικϊν προϊόντων και τθν προβολι του κλάδου τθσ μελιςςοκομίασ, εν
γζνει. Καλφπτεται το κόςτοσ εκτφπωςθσ, κινθματογράφθςθσ ι/και θχογράφθςθσ και τα
ζξοδα μετάβαςθσ και διαμονισ ςτον τόπο πραγματοποίθςθσ τθσ δραςτθριότθτασ Το
ενθμερωτικό υλικό δεν μπορεί να προβάλει εμπορικζσ επωνυμίεσ ι εμπορικά ςιματα
ιδιωτϊν ι επιχειριςεων, που ζχουν ςκοπό το κζρδοσ μζςω τθσ εμπορίασ μελιςςοκομικϊν
προϊόντων.
3. Θ κάλυψθ τθσ δαπάνθσ ςυμμετοχισ ςε θμερίδεσ/ςυνζδρια με ςκοπό τθν ανάδειξθ τθσ
ποιότθτασ του ελλθνικοφ μελιοφ και των άλλων μελιςςοκομικϊν προϊόντων και τθν
προβολι του κλάδου τθσ μελιςςοκομίασ εν γζνει. Καλφπτεται το κόςτοσ εγγραφισ για
ςυμμετοχι ςτθν εκδιλωςθ και το κόςτοσ μετάβαςθσ και διαμονισ ςτον τόπο
πραγματοποίθςθσ τθσ εκδιλωςθσ και επιςτροφισ ςτθν ζδρα.
4. Θ κάλυψθ τθσ δαπάνθσ διοργάνωςθσ θμερίδων/ςυνεδρίων με ςκοπό τθν ανάδειξθ τθσ
ποιότθτασ του ελλθνικοφ μελιοφ και των άλλων μελιςςοκομικϊν προϊόντων και τθν
προβολι του κλάδου τθσ μελιςςοκομίασ εν γζνει. Καλφπτεται το κόςτοσ ενοικίαςθσ
αίκουςασ και εποπτικοφ υλικοφ, διαμόρφωςθσ χϊρων, παροχισ καφζ/ χυμϊν και
εδεςμάτων κλπ. και δαπάνεσ μετάβαςθσ και διαμονισ των ειςθγθτϊν ςτον τόπο
πραγματοποίθςθσ τθσ εκδιλωςθσ και επιςτροφισ τουσ ςτθν ζδρα.
5. Θ κάλυψθ τθσ δαπάνθσ ραδιοφωνικισ, τθλεοπτικισ ι/και διαδικτυακισ προβολισ με
ςκοπό τθν ανάδειξθ τθσ ποιότθτασ του ελλθνικοφ μελιοφ και των άλλων μελιςςοκομικϊν
προϊόντων και τθν προβολι του κλάδου τθσ μελιςςοκομίασ εν γζνει. Δεν καλφπτονται
ζξοδα προβολισ ιδιωτϊν ι επιχειριςεων ι των εμπορικϊν επωνυμιϊν ι/και εμπορικϊν
ςθμάτων ιδιωτϊν ι επιχειριςεων, που ζχουν ςκοπό το κζρδοσ μζςω τθσ εμπορίασ
μελιςςοκομικϊν προϊόντων.
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6. Θ κάλυψθ τθσ δαπάνθσ για τθν αναγνϊριςθ μελιςςοκομικϊν προϊόντων ωσ ΠΟΠ, ΠΓΕ ι
Ιδιότυπο Παραδοςιακό Προϊόν. Καλφπτεται το κόςτοσ πραγματοποίθςθσ των
απαραίτθτων φυςικοχθμικϊν αναλφςεων και το κόςτοσ ςφνταξθσ και υποβολισ του
φακζλου.
7. Θ κάλυψθ τθσ δαπάνθσ εκπόνθςθσ μελετϊν αγοράσ με ςκοπό τθν ανάδειξθ και τθν
προϊκθςθ του ελλθνικοφ μελιοφ και των άλλων μελιςςοκομικϊν προϊόντων.
»
Άρθρο 3
Το υπόδειγμα Ι τθσ υπ’ αρικ. 969/84616/3-8-2017 (Βϋ 2968) Κοινισ Απόφαςθσ του Υπουργοφ
και του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων αντικακίςταται ωσ εξισ:

«
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ I
ΑΙΣΘΘ ΕΝΣΑΞΘ
ςτη Δράςη 1.4 «τήριξη τησ προϊθηςησ του μελιοφ και των άλλων προϊόντων τησ κυψζλησ»
ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ βελτίωςησ των ςυνθηκϊν παραγωγήσ και εμπορίασ των
προϊόντων τησ μελιςςοκομίασ
Φορζασ:
Ταχ. Δ/νςθ:
Τθλζφωνο:
Email:
ΠΡΟ:
Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων
Τμιμα Μελιςςοκομίασ, Σθροτροφίασ &
Λοιπϊν Ηωικϊν Οργανιςμϊν
Βερανηζρου 46 – ΤΚ 104 38 Ακινα

Αιτοφμαςτε τθν ζνταξθ του φορζα ………………………………………………….... ςτθ δράςθ 1.4 «τήριξη τησ
προϊθηςησ του μελιοφ και των άλλων προϊόντων τησ κυψζλησ» για το ζτοσ ………, και τθν ζγκριςθ
επιχοριγθςθσ και τθν κάλυψθ τθσ δαπάνθσ για τθν υλοποίθςθ των εξισ δραςτθριοτιτων:
Ποςό (€)
Α

υμμετοχή ςε εκθζςεισ

Β
Γ
Δ
Ε
τ

υμμετοχή ςε ημερίδεσ/ςυνζδρια
Διοργάνωςη ημερίδων/ςυνεδρίων
Επιμζλεια και δημιουργία ζντυπου/ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ
Ραδιοφωνική, Σηλεοπτική, Διαδικτυακή προβολή
φνταξη φακζλου για την αναγνϊριςη μελιςςοκομικϊν προϊόντων ωσ
ΠΟΠ/ΠΓΕ/Ιδιότυπο Παραδοςιακό Προϊόν
Εκπόνηςη μελετϊν αγοράσ

Η

ΤΝΟΛΟ:

Για τον Φορζα
Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ
(ονοματεπϊνυμο, υπογραφή και ςφραγίδα) »
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Άρθρο 4
Ζναρξη ιςχφοσ
Θ παροφςα ιςχφει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
Θ απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.

Ο ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΤΠΟΤΡΓΟ
ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΘ ΣΙΡΩΝΘ
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