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ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών 
Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και 
"Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης" Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α΄200), όπως ισχύουν. 

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 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) Της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες 
και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς 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 παράγραφο 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  
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και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α΄143), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

ε) Της αριθ. 826/72508/4-7-2017 (Β΄ 2334) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Πρόγραμμα για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής 
και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2017-2018».  

στ) Της αριθμ. Υ200/21-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Τσιρώνη» (Β΄ 
3755/21.11.2016). 

2. Τους Κανονισμούς: 

α) (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ)  αριθ. 352/78, 
(ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ)  αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) 
αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 549), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

β) (EE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων 
και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

γ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1366 της Επιτροπής, της 11ης Μαΐου 2015, για 
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 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 Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2015, για τη 
θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 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. Tο π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄145), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

4. Την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1102 της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 2016, που 
κοινοποιήθηκε με τον αριθ. C(2016) 4133, σχετικά με την έγκριση των εθνικών 
προγραμμάτων για τη βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας μελισσοκομικών 
προϊόντων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 182, 7.7.2016, σ. 
55). 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2017, πέραν αυτής που έχει 
εγκριθεί με την αριθ. 826/72508/4-7-2017 (Β΄ 2334) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
 

Άρθρο 1 
Σκοπός – Περιγραφή της δράσης 

ΑΔΑ: 6ΠΜΖ4653ΠΓ-ΖΚΘ



3 
 

1. Σε εφαρμογή του άρθρου 10 της υπ’ αριθ. 826/72508/4-7-2017 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζουμε το 
ακριβές περιεχόμενο και τις λεπτομέρειες εφαρμογής για την υλοποίηση της δράσης 
4.1 «Αναλύσεις μελιού», στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος για τη βελτίωση 
των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 
2017 – 2018. 

2. Στo πλαίσιο υλοποίησης της δράσης, ενισχύονται οι δαπάνες πραγματοποίησης 
αναλύσεων δειγμάτων μελιού σε διαπιστευμένα εργαστήρια, για τον έλεγχο της 
ύπαρξης καταλοίπων φαρμάκων και άλλων ξένων ουσιών (πχ. βαρέα μέταλλα, 
αντιβιοτικά, κλπ), στο προϊόν που παράγεται στην Ελλάδα και διατίθεται στο εμπόριο, 
με σκοπό τη διερεύνηση της ποιότητάς του, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία 
του καταναλωτικού κοινού και η παραγωγή και εμπορία ασφαλών προϊόντων. 

 
Άρθρο 2 

Δικαιούχοι 

Ορίζονται ως δικαιούχοι: 
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης και 

μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου), εφόσον το μέλι που αυτοί παράγουν, 
διατίθεται προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά, 

β) φορείς σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 826/72508/4-7-
2017 ΚΥΑ, (αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή 
αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους κτλ.) εφόσον αυτοί 
ασκούν εμπορική δραστηριότητα, διαθέτοντας το μέλι που παράγουν τα μέλη τους προς 
πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά, 

γ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων σύμφωνα με την 
περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 826/72508/4-7-2017 ΚΥΑ που ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα συσκευάζοντας – τυποποιώντας και εμπορευόμενοι μέλι 
προερχόμενο από Έλληνες παραγωγούς. 

 
Άρθρο 3 

Επιλέξιμες δαπάνες 

Ορίζονται ως επιλέξιμες οι δαπάνες πραγματοποίησης αναλύσεων δειγμάτων μελιού, σε 
εργαστήρια τα οποία είναι διαπιστευμένα και το πεδίο διαπίστευσής τους περιλαμβάνει τις 
συγκεκριμένες αναλύσεις. 

 
Άρθρο 4 

Διαδικασία Έγκρισης Επιχορήγησης 

1. Οι ενδιαφερόμενοι το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε μελισσοκομικού έτους 
υποβάλλουν προς το Τμήμα Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας και Λοιπών Ασπόνδυλων 
Ζωικών Οργανισμών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (Βερανζέρου 46, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα), αίτηση ένταξης στη δράση σύμφωνα με το 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1. Η αίτηση συνοδεύεται από:  

α) φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου, για την περίπτωση των 
μεμονωμένων μελισσοκόμων  
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β) καταστατικό για την περίπτωση των φορέων της περ. β του άρθρου 2 της παρούσας 
(αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές 
εταιρικές συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους κτλ), 

γ) απόφαση του Δ.Σ. του φορέα ή του νομικού προσώπου για τον ορισμό του νόμιμου 
εκπροσώπου του, για την υπογραφή όλων των σχετικών με το πρόγραμμα αιτήσεων και 
εγγράφων. 

δ) αποδεικτικά διαπίστευσης του εργαστηρίου για τις αιτηθείσες αναλύσεις μελιού, 
συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, στην περίπτωση που οι 
αναλύσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε εργαστήριο του εξωτερικού και τα εν λόγω 
έγγραφα είναι γραμμένα σε γλώσσα εκτός της ελληνικής.  

ε) αποδεικτικά στοιχεία για την εμπορία του παραγόμενου μελιού κατά την περίοδο από 1η 
Αυγούστου κάθε μελισσοκομικού έτους, έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, 
τα οποία κατά περίπτωση είναι: αποδείξεις χονδρικής ή λιανικής πώλησης ή/και ιδιωτικά 
συμφωνητικά. Με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα ΥΠΑΑΤ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο 
μετά από εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης, δύναται να ορίζονται και άλλα 
έγγραφα/παραστατικά ως αποδεικτικά στοιχεία εμπορίας του παραγόμενου μελιού. 

στ) στην περίπτωση των ιδιωτών συσκευαστών – τυποποιητών μελιού, αρχείο των 
μελισσοκόμων που παραδίδουν το μέλι τους για συσκευασία – τυποποίηση, στο οποίο 
θα φαίνεται και η παραδιδόμενη ποσότητα μελιού προς συσκευασία – τυποποίηση από 
κάθε μελισσοκόμο, 

ζ) πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης, 

η) φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού ιδρύματος όπου 
αναγράφεται ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο θα πιστωθεί η ενίσχυση και το 
όνομα του δικαιούχου, 

θ) εξοφλημένα παραστατικά αναλύσεων δειγμάτων μελιού. Τα πρωτότυπα παραστατικά 
αναγράφουν με μέριμνα του δικαιούχου το εξής κείμενο: «έχει επιδοτηθεί στο πλαίσιο 
του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, έτος ……… ». Ο δικαιούχος τηρεί τα πρωτότυπα 
παραστατικά στο αρχείο του και καταθέτει φωτοαντίγραφα αυτών, νομίμως 
επικυρωμένα από δικηγόρο ή θεωρημένα από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74). Σε κάθε περίπτωση η αναγραφή του 
ανωτέρω κειμένου σύμφωνα με τα ανωτέρω προηγείται της έκδοσης και επικύρωσης ή 
θεώρησης του φωτοαντιγράφου. 

2. Εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στην 
κατοχή του τις επίσημες μεταφράσεις των ξενόγλωσσων εγγράφων, υποβάλλει υπεύθυνη 
δήλωση του ν.1599/86, στην οποία δηλώνει ότι δεσμεύεται να προσκομίσει τα ελλείποντα 
έγγραφα, μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου του εκάστοτε μελισσοκομικού έτους, στο Τμήμα 
Μελισσοκομίας Σηροτροφίας και Λοιπών Ασπόνδυλων Ζωικών Οργανισμών του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Δομοκού 5, Τ.Κ. 10445, Αθήνα) προκειμένου να 
καταστεί εφικτή η εκκαθάριση και πληρωμή της δαπάνης. 

3. Κατ’ εξαίρεση για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας (πρόγραμμα 2017) η αίτηση 
υποβάλλεται μέχρι την 25η Αυγούστου 2017. 

ΑΔΑ: 6ΠΜΖ4653ΠΓ-ΖΚΘ



5 
 

4. Το Τμήμα Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας και Λοιπών Ασπόνδυλων Ζωικών Οργανισμών 
επεξεργάζεται και αξιολογεί τα στοιχεία των αιτήσεων και τα συνημμένα δικαιολογητικά 
και λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό ύψος της αιτηθείσας δαπάνης, σε συνδυασμό με την 
ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υλοποίηση της δράσης 4.1, εισηγείται στο 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τον 
καθορισμό του ποσοστού κάλυψης των πραγματοποιηθεισών δαπανών. Το ποσοστό 
κάλυψης μπορεί να είναι ενιαίο για όλους του δικαιούχους ή να υπάρχει κλιμακωτή 
διαφοροποίηση, ανάλογα με το συνολικό ύψος της αιτηθείσας δαπάνης ανά δικαιούχο. 
 

Άρθρο 5 
Έλεγχοι  

Για την ορθή εφαρμογή της παρούσας διενεργούνται διοικητικοί έλεγχοι στο 100% των 
αιτήσεων για την ακρίβεια των αναφερομένων σε αυτές, από το Τμήμα Μελισσοκομίας 
Σηροτροφίας και Λοιπών Ασπόνδυλων Ζωικών Οργανισμών της αρμόδιας Διεύθυνσης του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 
Άρθρο 6 

Διαδικασία πληρωμής 

1. Μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων του άρθρου 5, το Τμήμα Μελισσοκομίας 
Σηροτροφίας και Λοιπών Ασπόνδυλων Ζωικών Οργανισμών συντάσσει συγκεντρωτική 
κατάσταση πληρωμής δικαιούχων σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 λαμβάνοντας υπόψη την 
υπουργική απόφαση του σημείου 4 του άρθρου 6. 

2. Η συγκεντρωτική κατάσταση της προηγούμενης παραγράφου θεωρείται από τον 
προϊστάμενο του Τμήματος Μελισσοκομίας Σηροτροφίας και Λοιπών Ασπόνδυλων Ζωικών 
Οργανισμών και τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης και αποστέλλεται 
συνοδευόμενη από τα σχετικά παραστατικά πραγματοποίησης αναλύσεων δειγμάτων 
μελιού στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 

3. Η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Άμεσων 
Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους.  
 

Άρθρο 7 
Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και κυρώσεις 

Κατά την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 της υπ’ αριθ. 
826/72508/4-7-2017 (Β΄ 2334) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

Άρθρο 8 
Γενικές Διατάξεις 

1. Όλα τα δικαιολογητικά υλοποίησης της δράσης και τα πρακτικά ελέγχου διατηρούνται 
στην αρμόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία για πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια και 
παραμένουν διαθέσιμα για κάθε Εθνικό ή/και Κοινοτικό έλεγχο. 

2. Τα παραστατικά θα γίνονται δεκτά εφόσον είναι εξοφλημένα. Σε περίπτωση έκδοσης 
δικαιολογητικού δαπάνης «ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ», θα πρέπει αυτό να συνοδεύεται από εξοφλητική 
απόδειξη του εκδώσαντος, με την επωνυμία του, υπογραφή και ημερομηνία εξόφλησης. 

3. Με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
παρέχονται, όποτε κρίνεται απαραίτητο, διευκρινήσεις και οδηγίες σχετικά με την 
υλοποίηση της παρούσας απόφασης. 
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4. Τα παραστατικά δαπανών εκδίδονται και εξοφλούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην παρ. 6 του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 826/72508/4-7-2017 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

5. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ημερομηνία που συμπίπτει με αργία, ως 
καταληκτική ημερομηνία λαμβάνεται η αμέσως επόμενη της αργίας εργάσιμη ημέρα και 
όπου αναφέρεται αριθμός ημερών, αυτός νοείται ως αριθμός εργάσιμων ημερών.  

6. Τα συνημμένα υποδείγματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

7. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 
 
 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  
  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 
 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

 
Ονομ/νυμο μελισσοκόμου: ……………………………………… 

 Ημερομηνία: ……………………. 

Αρ. Μελ/κού Βιβλιαρίου: …………………………………………  Αρ. Πρωτ: ………………………… 
Επωνυμία Φορέα: ……………………………………………………. 
Ταχ. Δ/νση: ………………………………………………………………. 

  

Τηλέφωνο: ………………………………………………………………. 
Email: ……………………………………………………………………….. 
Α.Φ.Μ.: ……………………………………………………………………. 
Δ.Ο.Υ.: ……………………………………………………………………… 

 Προς:  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων 

 Δ/νση Κτηνοτροφικών Υποδομών και 
Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων 

 Τμήμα Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας 
και Λοιπών Ασπόνδυλων Ζωικών 
Οργανισμών  

 Βερανζέρου 46, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα. 
 

ΑΙΤΗΣΗ 
συμμετοχής στη δράση 4.1 «Αναλύσεις Μελιού» του προγράμματος βελτίωσης  

των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας (Καν. 1308/2013) 
 έτους ………..   –  

 
Παρακαλώ για την ένταξή μου στη δράση 4.1 «Αναλύσεις Μελιού», προκειμένου να ενισχυθώ για την 
πραγματοποίηση των παρακάτω αναλύσεων μελιού, συνολικής αξίας …………………. Ευρώ, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. ……………………………………..  ΚΥΑ και στην υπ’ αριθ. ……….……………………….. απόφαση 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την περίοδο από 01/08/……… μέχρι και 31/07/………: 

 

α/α Είδος ανάλυσης Εργαστήριο 
Αριθμός 

Δειγμάτων 

Ύψος 
δαπάνης 

(€) 
Παρατηρήσεις 

      
      
      
      

ΣΥΝΟΛΟ:    
 

 

Ημερομηνία:…………………………. 

          Ο Αιτών/Η Αιτούσα  
          
 
                 (ονοματεπώνυμο και υπογραφή) 
Συνημμένα: 
1. φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου (αφορά μεμονωμένους μελισσοκόμους) 
2. καταστατικό του φορέα (αφορά συνεταιρισμούς ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις κτλ.) 
3. φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού 
4. αποδεικτικά στοιχεία για την εμπορία του παραγόμενου μελιού κατά την περίοδο από 01/07/….... μέχρι και 31/08/……. 
5. φωτοαντίγραφο αρχείου συνεργαζόμενων μελισσοκόμων (αφορά συνεταιρισμούς και συσκευαστές – τυποποιητές) 
6. εξοφλημένα τιμολόγια αναλύσεων δειγμάτων μελιού  
7. υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 ότι η συγκεκριμένη δράση δεν ενισχύεται από άλλη πηγή 
8. αποδεικτικά διαπίστευσης του εργαστηρίου που πραγματοποίησε την ανάλυση 
9. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 
10. επίσημη μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων στην Ελληνική γλώσσα 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων      
Δ/νση Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων  
Τμήμα Μελισσοκομίας Σηροτροφίας και Λοιπών Προς: 
Ασπόνδυλων Ζωικών Οργανισμών ΟΠΕΚΕΠΕ, 
 Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς 
 Δομοκού 5 
 ΤΚ 104 45 Αθήνα 
 

Πρόγραμμα βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους …………… 
Δράση 4.1: «Αναλύσεις μελιού»  

Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής δικαιούχων 

α/α Δικαιούχος 
ΙΒΑΝ Λογαριασμού 

Τραπέζης ΑΦΜ Αριθμός Τιμολογίου 
Καθαρό Ποσό 

(€) 
Ποσοστό 

επιχορήγησης 
Δικαιούμενο 

Ποσό (€) 

    

  

 

 
   
   
   

    

    
   
   
   

    

  

 

 
   
   
   

Σύνολο:    
Αριθμ. Πρωτ. ΟΠΕΚΕΠΕ ……………………. 
 
Αναγνωρίζεται και εκκαθαρίζεται για ………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. Ευρώ 
Ο ελεγκτής Α   Ο Ελεγκτής Β   Ο Προϊστάμενος    
 

 
(υπογραφή – ονοματεπώνυμο – σφραγίδα) 

Βεβαιώνεται η ακρίβεια των αναγραφομένων στοιχείων και ότι 
πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενοι διοικητικοί έλεγχοι από την αρμόδια 

Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
 
Ο/Η Προϊστάμενος της Δ/νσης Ο/Η Προϊστάμενος του Τμήματος 
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