
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 525/291651 
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής της 

δράσης 1.5 «Παρακολούθηση και αξιολόγηση 

της ορθής και αποτελεσματικής υλοποίησης του 

Μελισσοκομικού Προγράμματος» στο πλαίσιο 

υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης της 

παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της με-

λισσοκομίας για τα έτη 2021 και 2022.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση 

Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα-
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης 
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν-
σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας 
και "Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης" Α.Ε. και άλλες 
διατάξεις» (Α’  200).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98).

γ) Tης περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α’ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 (Α’ 78).

δ) Των άρθρων 20, 66, 67, 68 και 77 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

ε) Της υπ’ αρ. 788/334896/23-12-2019 κοινής απόφα-
σης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων «Έγκριση υλοποίησης προγράμματος 

για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και 
εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 
2020, 2021 και 2022, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 
υπ’ αρ. 1308/2013 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671)» (Β’ 4871).

2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την πα-
ρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 352/78, (ΕΚ) 
υπ’ αρ. 165/94, (ΕΚ) υπ’ αρ. 2799/98, (ΕΚ) υπ’ αρ. 814/2000, 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 485/2008 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 549), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει. β) (EE) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 922/72, (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 234/79, 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 1037/2001 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 1234/2007 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671), όπως τρο-
ποποιήθηκε.

γ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1366 της 
Επιτροπής, της 11ης Μαΐου 2015, για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις 
ενισχύσεις στον τομέα της μελισσοκομίας (ΕΕ L 211, 
8.8.2015, σ. 3).

δ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1368 της Επιτρο-
πής, της 6ης Αυγούστου 2015, για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις ενισχύσεις στον τομέα της μελισσοκομίας (ΕΕ 
L 211, 8.8.2015, σ. 9).

3. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

4. Tο π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

5. Την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/974 της Επι-
τροπής, της 12ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την έγκριση 
των εθνικών προγραμμάτων για τη βελτίωση της πα-
ραγωγής και εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων που 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
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του Συμβουλίου (EE L 157, 14.06.2019, σ. 28 - 30), για τα 
μελισσοκομικά έτη 2020, 2021 και 2022).

6. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

7. Το άρθρο 16 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

8. Την υπ’ αρ. 6310/09-09-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σιμεών 
Κεδίκογλου» (Β’ 4190).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού για τα έτη 2020, 2021 
και 2022, πέραν αυτής που έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ. 
788/334896/23-12-2019 (Β’ 4871) κοινή απόφαση του 
Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Περιγραφή της δράσης

1. Σε εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 
788/334896/23-12-2019 κοινής απόφασης του Υπουρ-
γού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
καθορίζουμε τις λεπτομέρειες εφαρμογής της δράσης 
1.5 «Παρακολούθηση και αξιολόγηση της ορθής και απο-
τελεσματικής υλοποίησης του Εθνικού Μελισσοκομικού 
Προγράμματος για τα έτη 2020, 2021 και 2022».

2. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
συνιστάται με σκοπό την παρακολούθηση και αξιολόγη-
ση της ορθής και αποτελεσματικής υλοποίησης του τρέ-
χοντος Εθνικού Μελισσοκομικού Προγράμματος ομάδα 
εμπειρογνωμόνων, εφεξής “ομάδα”, αποτελούμενη από 
ειδικούς σε θέματα μελισσοκομίας, με εμπειρία στην 
εφαρμογή, υλοποίηση και έλεγχο εθνικών μελισσοκομι-
κών προγραμμάτων, στην οποία συμμετέχουν οι κάτωθι:

α) ο/η Προϊστάμενος/η της Γενικής Διεύθυνσης Γεωρ-
γίας, ως πρόεδρος 

β) ο/η Προϊστάμενος/η της Διεύθυνσης Συστημάτων 
Εκτροφής Ζώων,

γ) ο/η Προϊστάμενος/η και οι υπάλληλοι του Τμήματος 
Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας και Λοιπών Ζωικών Οργα-
νισμών της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων,

δ) ο/η Προϊστάμενος/η του Τμήματος Παθολογίας 
Πτηνών, Ζωικών Υδρόβιων Οργανισμών, Μελισσών και 
Λοιπών Ζώων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων,

ε) ο/η Προϊστάμενος/η και δύο υπάλληλοι του Τμήμα-
τος Διαχείρισης Data Center, Δικτύων και Βάσεων Δεδο-
μένων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
με εμπειρία στην εφαρμογή εθνικών μελισσοκομικών 
προγραμμάτων παρελθόντων ετών.

3. Έργο της “ομάδας” είναι:
α) η αξιολόγηση των αναγκών του τομέα της μελισ-

σοκομίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με την περίπτωση 4 
του Παραρτήματος του Εκτελεστικού Κανονισμού 
1368/2015 της Επιτροπής,

β) η σύνταξη μελέτης σχετικά με τη διάρθρωση πα-
ραγωγής και εμπορίας του τομέα της μελισσοκομίας 
στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με την περίπτω-
ση 3 του Παραρτήματος του Εκτελεστικού Κανονισμού 
1368/2015 της Επιτροπής,

γ) η διαρκής παρακολούθηση της εφαρμογής και η 
αξιολόγηση της υλοποίησης των δράσεων του τρέχοντος 
μελισσοκομικού προγράμματος και των αποτελεσμά-
των που επιτυγχάνονται, σύμφωνα με την περίπτωση 1 
του Παραρτήματος του Εκτελεστικού Κανονισμού 
1368/2015 της Επιτροπής,

δ) η σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων αναφορικά με την 
υλοποίηση του Εθνικού Μελισσοκομικού Προγράμματος 
2020 - 2022.

4. Η “ομάδα” μπορεί να λειτουργεί σε ολομέλεια και σε 
υποομάδες. Στην ολομέλεια εξετάζονται τα γενικότερα 
θέματα, δίνονται οι κύριες κατευθυντήριες οδηγίες προς 
τις υποομάδες και λαμβάνονται οι τελικές αποφάσεις που 
έχουν σχέση με το έργο. Στις υποομάδες εξετάζονται 
τα επιμέρους θέματα και διαμορφώνονται οι σχετικές 
εισηγήσεις προς την ολομέλεια της “ομάδας”.

Άρθρο 2
Ύψος Επιχορήγησης

1. Σε εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ’  αρ. 788/ 
334896/23-12-2019 κοινής απόφασης του Υπουργού 
και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθο-
ρίζεται το ποσό των 70.000 € για κάθε μελισσοκομικό 
έτος, ως μέγιστο ύψος επιχορήγησης για την υλοποίηση 
της Δράσης 1.5 «Παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
ορθής και αποτελεσματικής υλοποίησης και εφαρμογής 
του Μελισσοκομικού Προγράμματος».

2. Η κατ’ αποκοπή αμοιβή ανά δικαιούχο ορίζεται σε 
εξακόσια ευρώ (600,00 €) ανά ανθρωπομήνα συμμετο-
χής στην “ομάδα” ή/και στις υποομάδες.

3. Το 50% της παραπάνω δαπάνης βαρύνει τον ΚΑ 
9933 του ΕΛΕΓΕΠ, ενώ το υπόλοιπο 50% της δαπάνης 
βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΣΑΕ 082/2.

Άρθρο 3
Συγκρότηση - καθορισμός έργου της “ομάδας” 
και των υποομάδων

1. Για τα μελισσοκομικά έτη 2021 και 2022, όπως 
αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’ αρ. 788/334896/
23-12-2019 κοινής υπουργικής απόφασης, ο Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από εισή-
γηση της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, εκ-
δίδει απόφαση με την οποία συγκροτείται η “ομάδα” της 
παραγράφου 2 του άρθρου 1, ορίζονται ονομαστικά τα 
μέλη της “ομάδας” και των επιμέρους υποομάδων και 
καθορίζεται το παραδοτέο υλικό.

2. Για την ολομέλεια της “ομάδας” με έργο την αξιολό-
γηση των αναγκών του τομέα της μελισσοκομίας στην 
Ελλάδα, τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την υλοποίηση 
των δράσεων του Εθνικού Μελισσοκομικού Προγράμ-
ματος και τη σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων αναφο-
ρικά με την υλοποίηση του Εθνικού Μελισσοκομικού 
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Προγράμματος, καθορίζονται τρεις (3) ανθρωπομήνες 
απασχόλησης ανά μέλος για κάθε μελισσοκομικό έτος.

3. Για το μελισσοκομικό έτος 2021, ορίζεται το έργο 
της κάθε υποομάδας και οι ανθρωπομήνες απασχόλησης 
στις υποομάδες ως εξής:

α) Για την υποομάδα με έργο την παρακολούθηση της 
εφαρμογής και την αξιολόγηση της υλοποίησης των δρά-
σεων 1.1, 1.2, 1.3, και 1.4 του μέτρου 1, καθορίζονται δύο 
(2) ανθρωπομήνες απασχόλησης ανά μέλος.

β) Για την υποομάδα με έργο παρακολούθηση της 
εφαρμογής και την αξιολόγηση της υλοποίησης της 
δράσης 2.1 του μέτρου 1, καθορίζεται ένας (1) ανθρω-
πομήνας απασχόλησης ανά μέλος.

γ) Για την υποομάδα με έργο την παρακολούθηση της 
εφαρμογής και την αξιολόγηση της υλοποίησης των δρά-
σεων 3.1 και 3.2 του μέτρου 3, καθορίζονται τρεις (3) 
ανθρωπομήνες απασχόλησης ανά μέλος.

δ) Για την υποομάδα με έργο την παρακολούθηση της 
εφαρμογής και την αξιολόγηση της υλοποίησης της δρά-
σης 4.1 του μέτρου 4, καθορίζεται ένας (1) ανθρωπομή-
νας απασχόλησης ανά μέλος.

ε) Για την υποομάδα με έργο την παρακολούθηση της 
εφαρμογής και την αξιολόγηση της υλοποίησης της δρά-
σης 6.1 του μέτρου 6, καθορίζεται ένας (1) ανθρωπομή-
νας απασχόλησης ανά μέλος.

4. Για το μελισσοκομικό έτος 2022, το έργο της κάθε 
υποομάδας και οι ανθρωπομήνες απασχόλησης στις 

υποομάδες ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση 
της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων.

Άρθρο 4
Διαδικασία Πληρωμής

1. Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης της 
παρ. 1 του άρθρου 3 και την κατάθεση του προβλεπό-
μενου παραδοτέου υλικού, η Διεύθυνση Συστημάτων 
Εκτροφής Ζώων συντάσσει κατάσταση πληρωμής δι-
καιούχων, σύμφωνα με το υπόδειγμα 1, λαμβάνοντας 
υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 και τους 
ανθρωπομήνες απασχόλησης ανά δικαιούχο, όπως 
ορίζονται σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 3. 
Η κατάσταση πληρωμής θεωρείται από τον Προϊστάμενο 
του Τμήματος Μελισσοκομίας Σηροτροφίας και Λοιπών 
Ζωικών Οργανισμών και τον Προϊστάμενο της Διεύθυν-
σης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων και αποστέλλεται στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης πραγ-
ματοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ 
το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει για τα μελισσοκομικά έτη 2021 
και 2022, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ’  αρ. 
788/334896/23-12-2019 κοινής υπουργικής απόφασης.
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