
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 355/57334 

Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των 

λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 6.1 “Εφαρ-

μοσμένη Έρευνα” στο πλαίσιο του προγράμματος 

βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊ-

όντων της μελισσοκομίας. 

 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 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), όπως ισχύουν.

β) Της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 «Ρύθμι-
ση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων απο κατά 
σταβέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 135).

γ) Της 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 τομείς 
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προ-
στασίας 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 και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν.

ε) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α’ 145), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

στ) 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 Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

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

β) (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη 
θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προ-
ϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 
922/72, (ΕΟΚ) αριθμ. 234/79, (ΕΚ) αριθμ. 1037/2001 και (ΕΚ) 
αριθμ. 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 Μαίου 2015, για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου 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) αριθμ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφο-
ρά τις ενισχύσεις στον τομέα της μελισσοκομίας (ΕΕ L 211, 
8.8.2015, σ. 9).

3. Την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1102 της Επι-
τροπής, της 5ης Ιουλίου 2016, που κοινοποιήθηκε με τον 
αριθμ. C(2016) 4133, σχετικά με την έγκριση των εθνικών 
προγραμμάτων για τη βελτίωση της παραγωγής και εμπο-
ρίας μελισσοκομικών προϊόντων που υποβάλλουν τα κρά-
τη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
182, 7.7.2016, σ. 55).

4. Την αριθμ. Υ200/21-11-2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη 
Τσιρώνη» (Β’ 3755/21.11.2016), όπως ισχύει.

5. Την αριθμ. 2/71871/ΔΠΓΚ/3.10.2016 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανά-
ληψης υποχρέωσης συνολικού ποσού επτά εκατομμυρί-
ων τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (7.365.000 
ευρώ) για τα έτη 2017 και 2018 (2017: 3.682.500€ και 2018: 
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3.682.500€) σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 5423 «Δαπά-
νες Προγραμμάτων Χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπα-
ϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων» του ειδικού φορέα 110 
του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υλοποίηση του συγχρη-
ματοδοτούμενου από την Ε.Ε. προγράμματος «Βελτίωση 
των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων 
της μελισσοκομίας» (ΑΔΑ: ΨΚ3ΗΗ-1Ρ3).

6. Την αριθμ. 870/1972/8.1.2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία 
εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ποσού ύψους τριών εκα-
τομμυρίων εξακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
ευρώ (3.682.500,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης 
σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός 
φορέας 29 -110. -Κ.Α.Ε 5423- οικ. έτους 2018 για την υλο-
ποίηση του προγράμματος «Βελτίωση των συνθηκών πα-
ραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας» 
για το 2018, η οποία καταχωρίστηκε με α/α 2742 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: ΩΕΚΧ4653ΠΓ-Λ0Ζ).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφα-
σης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού για το έτος 2018, πέραν αυτής που 
έχει εγκριθεί με την αριθμ. 826/72508/4-7-2017 (Β’2334) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Περιγραφή της Δράσης

1. Καθορίζουμε το ακριβές περιεχόμενο και τις λεπτομέ-
ρειες εφαρμογής για την υλοποίηση της δράσης 6.1 «Εφαρ-
μοσμένη Έρευνα» στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμμα-
τος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων 
της μελισσοκομίας για τα έτη 2018 και 2019.

2. Το ύψος ενίσχυσης ανέρχεται μέχρι του 100% της δα-
πάνης υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων που 
θα κριθούν επιλέξιμες.

3. Τα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται στο 
πλαίσιο της παρούσας μπορούν να ολοκληρωθούν μέ-
χρι τη λήξη του μελισσοκομικού προγράμματος 2019 
(31/07/2019), με την επιφύλαξη έγκρισης δέσμευσης της 
σχετικής πίστωσης που αφορά στην κάλυψη της εθνικής 
συμμετοχής στο πρόγραμμα για το οικονομικό έτος 2019.

4. Τα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται στο 
πλαίσιο της παρούσας μπορούν να εντάσσονται σε κάποιο 
από τα ακόλουθα θεματικά πεδία:

α) Διαφύλαξη και γενετική βελτίωση επιλεγμένων ελλη-
νικών πληθυσμών μελισσών, όσον αφορά τις επιδόσεις και 
την ανθεκτικότητα τους.

β) Μελέτη, διαχείριση και αντιμετώπιση εχθρών και 
ασθενειών μελισσών.

γ) Βιολογικές δράσεις των προϊόντων μέλισσας.
δ) Χρήση προϊόντων μελισσοκομίας σε καινοτόμα προ-

ϊόντα τροφίμων.
ε) Μελέτη του αμιγούς χαρακτήρα ελληνικών μελιών 

με συνδυασμό των μικροσκοπικών, φυσικοχημικών και 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους.

στ) Καταγραφή μελισσοκομικών φυτών, μελέτη διάρκει-
ας ανθοφορίας και προσφορά τους στις μέλισσες.

ζ) Διερεύνηση της επίδοσης μελισσιών σε διάφορες 
ζώνες και περιοχές της Ελλάδας.

η) Τοξικότητα μελισσοφαρμάκων στις μέλισσες.
θ) Ανθεκτικότητα στα χημικά σκευάσματα και εναλλα-

κτικοί τρόποι αντιμετώπισης της βαρρόα.
ι) Πρόγραμμα επιτήρησης και προστασίας της ελληνικής 

μελισσοκομίας από το μικρό σκαθάρι (Aethina tumida).

Άρθρο 2
Δικαιούχοι

Ως δικαιούχοι ορίζονται Πανεπιστημιακά, Ερευνητικά 
Ιδρύματα και Ινστιτούτα.

Άρθρο 3
Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται οι ακόλουθες:
α) Δαπάνες αμοιβής έκτακτου προσωπικού (ερευνη-

τές, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό), για εργασίες του 
προγράμματος και για χρονικό διάστημα αντίστοιχο με 
τις απαιτήσεις του κάθε προγράμματος, για την ομαλή 
ολοκλήρωση του.

β) Δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού, εργαστη-
ριακού υλικού (π.χ. αντιδραστήρια, μικροεξοπλισμός, 
δείγματα, κλπ.) και αναλωσίμων, απαραίτητων για την 
υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος, πέραν της 
βασικής υποδομής του εργαστηρίου. Εγκρίνεται η ως άνω 
δαπάνη εφόσον αιτιολογείται επαρκώς για ποιες ανάγκες 
του προγράμματος θεωρείται απαραίτητη η αγορά του 
προτεινόμενου εξοπλισμού ή των προτεινόμενων οργά-
νων και με την προϋπόθεση ότι περιγράφονται αναλυτικά.

γ) Δαπάνες για οδοιπορικά κι εκτός έδρας αποζημιώσεις 
του απασχολούμενου προσωπικού (τακτικού ή έκτακτου) 
για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος, σύμφω-
να με τα προβλεπόμενα της υπ. Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α’ 94),

δ) Δαπάνες παροχής υπηρεσιών εξωτερικών εμπειρο-
γνωμόνων κι επιστημονικών συνεργατών, που κρίνονται 
απαραίτητες για την υλοποίηση του προγράμματος,

ε) Απρόβλεπτα έξοδα μέχρι 5% της συνολικής προϋ-
πολογισθείσας δαπάνης των σημείων α,β,γ,δ και μέχρι 
συνολικού ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €), τα 
οποία προκύπτουν κατά την υλοποίηση του ερευνητικού 
προγράμματος,

στ) Κρατήσεις υπέρ φορέα, μέχρι 5% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης των σημείων α,β,γ,δ.

Άρθρο 4
Διαδικασία Επιχορήγησης

1. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς, σε διάστημα 20 ημερών 
από τη δημοσίευση της παρούσας, υποβάλλουν προς τη 
Δ/νση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων:

α) Αίτηση ένταξης (Υπόδειγμα 1Α του Παραρτήματος Ι).
β) Αναλυτική κατάσταση προβλεπόμενων δαπανών ανά 

επιλέξιμη δράση για το έτος ή τα έτη που αναφέρεται η 
αίτηση (Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Ι).

γ) Αναλυτική περιγραφή της υποβληθείσας ερευνητικής 
πρότασης, προγραμματισμός εργασιών (χρονοδιάγραμμα -
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περιγραφή φάσεων - παραδοτέο υλικό ανά φάση και 
συνολικά).

δ) Απόφαση ορισμού του επιστημονικού υπεύθυνου 
για το έργο και του αρμόδιου για την υπογραφή όλων των 
σχετικών με το πρόγραμμα δικαιολογητικών,

ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νόμιμου εκ-
προσώπου του φορέα, ότι η συγκεκριμένη δράση δεν έχει 
χρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή καθώς και ότι αποδέχεται 
τους όρους και προϋποθέσεις της επιχορήγησης, όπως πε-
ριγράφονται στις σχετικές εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.

στ) Βιογραφικά σημειώματα του επιστημονικού προσω-
πικού που θα συμμετέχει στην υλοποίηση του ερευνητικού 
προγράμματος.

Στην αίτηση του ενδιαφερόμενου αναγράφεται ο επιθυ-
μητός τρόπος πληρωμής σύμφωνα με παράγραφο 2 του 
άρθρου 7 της παρούσας.

2. Για τη συνέχιση του ερευνητικού προγράμματος κατά 
το μελισσοκομικό έτος 2019, οι δικαιούχοι υποβάλλουν 
προς τη Δ/νση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων μέχρι 30 
Σεπτεμβρίου 2018.

α) Αίτηση συνέχισης του εγκεκριμένου ερευνητικού 
προγράμματος (Υπόδειγμα 1Β του Παραρτήματος Ι).

β) Έκθεση πεπραγμένων του μελισσοκομικού έτους 
2018 (μέχρι 31/07/2018).

γ) Αναλυτική κατάσταση προβλεπομένων δαπανών ανά 
επιλέξιμη δράση για το μελισσοκομικό έτος 2019 (από 
1/08/2018) μέχρι 31/07/2019) (Υπόδειγμα 2 του Παραρ-
τήματος Ι).

3. Οι αιτήσεις - ερευνητικές προτάσεις διαβιβάζονται 
από τη Δ/νση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων στην τριμελή 
επιτροπή αξιολόγησης, η οποία συστήνεται σύμφωνα με 
το άρθρο 6 της παρούσας.

4. Η επιτροπή αξιολόγησης, του άρθρου 6 της παρού-
σας, συνεδριάζει εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από 
την λήξη της προθεσμίας παραλαβής των αιτήσεων και 
συντάσσει σχετικό πρακτικό αξιολόγησης. Το πρακτικό 
αξιολόγησης περιλαμβάνει τις ερευνητικές προτάσεις και 
τους φορείς υλοποίησης που αιτιολογημένα επιλέχτηκαν, 
την συνολική χρονική διάρκεια της κάθε επιλεχθείσας 
ερευνητικής πρότασης, το συνολικό ύψος της επιλέξιμης 
δαπάνης ανά δικαιούχο και ανά έτος, με τα αντίστοιχα 
ποσά ανά δαπάνη του άρθρου 3 για το πρώτο έτος (στην 
περίπτωση συνεχιζόμενων ερευνητικών προγραμμάτων), 
το αναμενόμενο παραδοτέο υλικό ανά δικαιούχο και ανά 
φάση του έργου και αιτιολογεί τυχόν απόρριψη ερευνη-
τικών προτάσεων αιτηθέντων φορέων.

5. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων - ερευ-
νητικών προτάσεων η επιτροπή αξιολογεί τα εξής:

α) το θέμα και το περιεχόμενο της κάθε ερευνητικής 
πρότασης, το οποίο αποτελεί αντικείμενο εφαρμοσμένης 
έρευνας και να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 
1 της παρούσας,

β) την πληρότητα και την προϋπόθεση άμεσης εφαρμο-
γής της κάθε ερευνητικής πρότασης,

γ) τη συνάφεια του ενδιαφερόμενου φορέα και τη δυνα-
τότητα υλοποίησης της ερευνητικής πρότασης,

δ) την επιλεξιμότητα και το ύψος των προβλεπόμενων 
δαπανών,

ε) τη συνολική χρονική διάρκεια της υποβληθείσας 
ερευνητικής πρότασης,

στ) την επιτυχή ή ανεπιτυχή ολοκλήρωση προηγούμε-
νων ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο των μελισσοκο-
μικών προγραμμάτων,

ζ) το περιεχόμενο της ερευνητικής πρότασης, το οποίο 
πρέπει να είναι διαφορετικό από υλοποιηθείσες προτά-
σεις παρελθόντων ετών, στο πλαίσιο των μελισσοκομικών 
προγραμμάτων.

6. Όποτε κρίνεται απαραίτητο από την Επιτροπή αξι-
ολόγησης, μπορούν να ζητηθούν από τον επιστημονικό 
υπεύθυνο καθενός από τα υποβληθέντα ερευνητικά προ-
γράμματα διευκρινήσεις ή επιπλέον πληροφορίες που θα 
διευκολύνουν την τελική αξιολόγηση.

7. Οι αιτήσεις για την έγκριση συνέχισης των συνεχιζόμε-
νων ερευνητικών προγραμμάτων αξιολογούνται από την 
επιτροπή αξιολόγησης του άρθρου 6 της παρούσας, ως 
προς την πληρότητα του παραδοθέντος υλικού του προη-
γούμενου μελισσοκομικού έτους και το ύψος των επιλέξι-
μων δαπανών. Στη συνέχεια συντάσσεται σχετικό πρακτικό 
για τη συνέχιση ή μη του ερευνητικού προγράμματος. Σε 
κάθε περίπτωση απαιτείται τεκμηριωμένη αιτιολόγηση.

8. Τα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης διαβιβά-
ζονται δια του προέδρου της, στη Δ/νση Συστημάτων 
Εκτροφής Ζώων του ΥΠΑΑΤ, η οποία ενημερώνει εγγρά-
φως όλους τους ενδιαφερόμενους.

9. Οι ενδιαφερόμενοι σε περίπτωση διαφωνίας με το 
πόρισμα της επιτροπής αξιολόγησης, δύνανται να υπο-
βάλλουν σχετική ένσταση για επανεξέταση του αιτήματός 
τους εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρω-
σή τους. Η ένσταση υποβάλλεται στη Δ/νση Συστημάτων 
Εκτροφής Ζώων και εξετάζεται από την επιτροπή εξέτασης 
ενστάσεων του άρθρου 6 της παρούσας, εντός πέντε (5) 
εργασίμων ημερών από την κατάθεση της. Η απόφαση της 
επιτροπής εξέτασης ενστάσεων είναι τελεσίδικη.

10. Η χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων 
στο πλαίσιο της παρούσας, με τα αντίστοιχα ποσά επιχο-
ρήγησης ανά φορέα και ανά θέση δαπάνης, εγκρίνεται με 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, με βάση τα πορίσματα των αρμόδιων επιτροπών 
αξιολόγησης ή/και εξέτασης ενστάσεων. Στην ως άνω 
απόφαση καθορίζονται οι συμβατικές υποχρεώσεις των 
δικαιούχων και ο τρόπος πληρωμής.

Άρθρο 5
Έλεγχοι

1. Για την ορθή εφαρμογή της παρούσας προβλέπεται η 
διενέργεια τακτικών στο 100% των δικαιούχων και έκτα-
κτων επιτόπιων ελέγχων με την ολοκλήρωση κάθε φάσης 
του έργου, αλλά και οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο, 
στην έδρα των δικαιούχων φορέων, από την επιτροπή 
ελέγχου του άρθρου 6 της παρούσας.

2. Κατά τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων:
i. Αξιολογείται η πορεία υλοποίησης του έργου, ελέγχεται 

η τήρηση του χρονοδιαγράμματος, η πληρότητα του παρα-
δοθέντος υλικού και γίνεται η τελική παραλαβή του έργου.

ii. Επαληθεύεται η πραγματοποίηση των αιτούμενων δα-
πανών με έλεγχο όλων των παραστατικών και καταγραφή 
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του αγορασθέντος υλικού και ελέγχεται η τήρηση των διατά-
ξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 9 της παρούσας.

iii. Το πρακτικό ελέγχου υπογράφεται και από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του ελεγχόμενου φορέα ή τον επιστημονικό 
υπεύθυνο του έργου, ο οποίος λαμβάνει αντίγραφο αυτού.

iv Συντάσσεται σχετικό πρακτικό, σύμφωνα με το Υπό-
δειγμα 3 του Παραρτήματος Ι, το οποίο διαβιβάζεται στη 
Δ/νση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του ΥπΑΑΤ.

3. Σε περίπτωση διαφωνίας, οι ενδιαφερόμενοι έχουν 
δικαίωμα υποβολής ένστασης, εντός πέντε (5) εργασίμων 
ημερών. Η ένσταση υποβάλλεται στη Δ/νση Συστημάτων 
Εκτροφής Ζώων και εξετάζεται εντός πέντε (5) εργασίμων 
ημερών από την επιτροπή εξέτασης ενστάσεων του άρ-
θρου 6. Η απόφαση της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων 
είναι οριστική.

Άρθρο 6
Σύσταση Επιτροπών

1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συστήνεται τριμελής 
επιτροπή αξιολόγησης των υποβληθέντων ερευνητικών 
προγραμμάτων, αποτελούμενη από:

α) έναν υπάλληλο του τμήματος Μελισσοκομίας, Σηρο-
τροφίας και Λοιπών Ζωικών Οργανισμών της Διεύθυνσης 
Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του ΥπΑΑΤ ως πρόεδρο, με 
τον αναπληρωτή του,

β) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Έρευνας, Καινοτομίας 
και Εκπαίδευσης του ΥπΑΑΤ με τον αναπληρωτή του,

γ) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Υγείας Ζώων του ΥπΑ-
ΑΤ, με τον αναπληρωτή του.

2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συστήνεται τριμελής 
επιτροπή ελέγχου, αποτελούμενη από:

α) έναν υπάλληλο του τμήματος Μελισσοκομίας, Σηρο-
τροφίας και Λοιπών Ζωικών Οργανισμών της Διεύθυνσης 
Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του ΥπΑΑΤ ως πρόεδρο, με 
τον αναπληρωτή του,

β) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτρο-
φής Ζώων του ΥπΑΑΤ με τον αναπληρωτή του,

γ) έναν υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον αναπληρωτή του.
3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συστήνεται τριμελής 
επιτροπή εξέτασης ενστάσεων, αποτελούμενη από:

α) τον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης Γεωργίας ως 
πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,

β) τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Συστημάτων Εκτροφής 
Ζώων με τον αναπληρωτή του,

γ) τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Υγείας των Ζώων, με τον 
αναπληρωτή του.

Η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων συνέρχεται όποτε πα-
ρίσταται ανάγκη με πρόσκληση του προέδρου της και οι 
αποφάσεις της είναι οριστικές.

4. Η θητεία των επιτροπών λήγει στις 31/12/2019.

Άρθρο 7
Δικαιολογητικά, παραστατικά και διαδικασία πλη-
ρωμής

1. Η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης πραγμα-
τοποιείται από τη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς 

του ΟΠΕΚΕΠΕ, δια της υποβολής φακέλου παραστατικών 
στοιχείων και δικαιολογητικών πληρωμής από τον δικαι-
ούχο φορέα το αργότερο μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου του 
μελισσοκομικού έτους που έπεται του μελισσοκομικού 
έτους υλοποίησης της δαπάνης. Συγκεκριμένα:

2. Οι πληρωμές στο πλαίσιο της παρούσας πραγματο-
ποιούνται:

α) με χορήγηση προκαταβολής ποσού μέχρι 40% της 
συνολικής χρηματοδότησης και εξόφληση του υπολοίπου 
60 % με την ολοκλήρωση του προγράμματος,

β) ανά τρίμηνο, με την υποβολή τριμηνιαίων φακέλων 
πληρωμής,

γ) εφάπαξ, με την υποβολή εξοφλητικού φακέλου.
Ο επιθυμητός τρόπος δηλώνεται στην αίτηση του ενδι-

αφερόμενου, και συμπεριλαμβάνεται στην απόφαση της 
παραγράφου 10 του άρθρου 4 της παρούσας.

3. Τα δικαιολογητικά για την χορήγηση προκαταβολής 
είναι τα εξής:

α) Αίτηση του δικαιούχου φορέα εις διπλούν, σύμφωνα 
με το Υπόδειγμα 4 του Παραρτήματος Ι, υπογεγραμμένη 
από το νόμιμο εκπρόσωπο του.

β) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του φο-
ρέα.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νομίμου 
εκπροσώπου του φορέα ότι δεν επωφελείται άλλης εθνι-
κής ή κοινοτικής χρηματοδότησης, για την εκτέλεση των 
ενεργειών στα πλαίσια της εγκριθείσας δράσης, ούτε έχει 
υποβάλλει σχετική αίτηση.

δ) Εγγυητική επιστολή μιας εκ των αναγνωρισμένων 
τραπεζών της Ελλάδος, ποσού που αντιστοιχεί στο 110% 
του ποσού της αιτηθείσας προκαταβολής. Σε περίπτωση 
που ο χρηματοδοτούμενος φορέας είναι φορέας του Δη-
μοσίου, δύναται να μην προσκομίσει την εν λόγω εγγυη-
τική επιστολή, αλλά προσκομίζει απαραίτητα απόφαση 
ορισμού υπολόγου.

4. Τα δικαιολογητικά εξόφλησης (ανά τρίμηνο ή του συ-
νόλου) είναι τα εξής: 

α) Αίτηση του δικαιούχου εις διπλούν, υπογεγραμμένη 
από τον νόμιμο εκπρόσωπο του στην οποία αναγράφεται 
το αιτούμενο ποσό πληρωμής [Υπόδειγμα 5 του Παραρ-
τήματος Ι).

β) Συγκεντρωτική κατάσταση πραγματοποιηθεισών 
δαπανών εις διπλούν, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του δικαιούχου φορέα (Υπόδειγμα 6 του Πα-
ραρτήματος Ι), στην οποία θα αναγράφονται οι δαπάνες 
κατά θέση και κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης.

γ) Συνολική έκθεση πεπραγμένων του δικαιούχου φορέα 
σχετικά με την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμμα-
τος, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πληρωμής, 
υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του. 

δ) πρακτικό ελέγχου της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου, 
σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος Ι, για το 
έργο που πραγματοποιήθηκε στο συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα.

ε) Ασφαλιστική και Φορολογική Ενημερότητα.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νόμιμου εκ-

προσώπου του φορέα ότι δεν επωφελείται άλλης εθνικής 
ή κοινοτικής χρηματοδότησης, για εκτέλεση παρόμοιων 
ενεργειών του προγράμματος.
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ζ) Αναλυτική κατάσταση δαπανών για κάθε κατηγορίας 
επιλέξιμης δαπάνης, στην οποία θα αναφέρονται και τα 
συνημμένα δικαιολογητικά με τα αντίστοιχα ποσά. 

η) Παραστατικά δαπανών εξοφλημένα, όπως αυτά προ-
βλέπεται να εκδίδονται, κατά περίπτωση, για επιτηδευμα-
τίες από τον Κώδικα Φορολογικών Βιβλίων και Στοιχείων 
(τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια-
δελτία αποστολής-φορτωτικές και λοιπά παραστατικά για 
την αγορά υλικών και εξοπλισμού).

θ) Για ημερήσιες αποζημιώσεις και μετακινήσεις: αναλυ-
τική κατάσταση δαπανών, απόφαση ή εντολή μετακίνησης 
και όλα τα πρωτότυπα παραστατικά (εισιτήρια, κλπ).

4. Με την ολοκλήρωση των ερευνητικών προγραμμά-
των, το παραδοτέο υλικό με τα αποτελέσματα και πορί-
σματα της έρευνας διαβιβάζονται στη Δ/νση Συστημάτων 
εκτροφής Ζώων του ΥΠΑΑΤ το αργότερο μέχρι την 30η 
Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλε-
κτρονική μορφή.

Άρθρο 8
Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η χρηματοδότηση της 
εγκεκριμένης ερευνητικής πρότασης και από άλλη πηγή, 
δεν καταβάλλεται η ενίσχυση και ο δικαιούχος υποχρεού-
ται στην επιστροφή του συνόλου των ήδη χορηγηθέντων 
ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με την 
διαδικασία του άρθρου 28 του ν. 2520/1997 (ΦΕΚ Α’ 173), 
όπως ισχύει. Ο δικαιούχος αποκλείεται για τρία (3) χρόνια 
της εκ νέου συμμετοχής στην παρούσα δράση.

2. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν ολοκληρώσει 
επιτυχώς το εγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα εντός 
του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος με δική του 
υπαιτιότητα, δεν λαμβάνει την προβλεπόμενη ενίσχυση 
και υποχρεούται στην επιστροφή του συνόλου των ήδη χο-
ρηγηθέντων ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμ-
φωνα με την διαδικασία του άρθρου 28 του ν. 2520/1997 
(ΦΕΚ Α’ 173), όπως ισχύει.

3. Οι διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου 2 δεν επι-
βάλλονται στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος δεν είναι 
σε θέση να εκπληρώσει τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις 
δεσμεύσεις ή τις λοιπές υποχρεώσεις του λόγω περιπτώσε-
ων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων, δεόντως 
αιτιολογημένων, οι οποίες δηλώνονται εγκαίρως στην Δ/
νση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του ΥΠΑΑΤ και εφόσον 
γίνουν δεκτές από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου. Στην 
περίπτωση αυτή καθορίζεται από την επιτροπή ελέγχου, 
σε συνεννόηση με τον δικαιούχο, νέο χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσης της υλοποίησης των υποχρεώσεων του φο-
ρέα, χωρίς επιπλέον χρηματοδότηση. Σε περίπτωση που 
ο φορέας πάλι δεν ολοκληρώσει επιτυχώς την υλοποίηση 
των υποχρεώσεών του με υπαιτιότητά του, υποχρεούται 
στην επιστροφή του συνόλου των ήδη χορηγηθέντων πο-
σών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, σύμφωνα με την 
διαδικασία του άρθρου 28 του ν. 2520/1997 (ΦΕΚ Α’ 173), 
όπως ισχύει.

Άρθρο 9
Γενικές Διατάξεις

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

2. Σε περίπτωση προμήθειας εξοπλισμού, ο δικαιούχος 
φορέας υποχρεούται σε αγορά καινούριου, καθώς και στη 
διατήρησή του σε κατάσταση λειτουργική.

3. Ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί τη νομοθεσία περί προ-
μηθειών στο δημόσιο.

4. Όλα τα πρωτότυπα παραστατικά θα φέρουν σφραγί-
δα, που θα αναγράφει ευανάγνωστα: «Έχει επιχορηγηθεί 
στο πλαίσιο του Καν(ΕΚ)1308/2013 Δράση 6.1 “Εφαρμο-
σμένη Έρευνα” έτος...». Ο δικαιούχος φορέας τηρεί τα 
πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο του και καταθέτει 
φωτοαντίγραφα αυτών. Στην περίπτωση που ο δικαιού-
χος δεν είναι φορέας του δημοσίου τα φωτοαντίγραφα 
θα πρέπει να είναι 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 σφράγιση σύμ-
φωνα με τα ανωτέρω προηγείται της έκδοσης και επικύ-
ρωσης ή θεώρησης του φωτοαντιγράφου.

5. Τα παραστατικά δαπανών εκδίδονται και εξοφλούνται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 
6 της αριθμ. 826/72508/4-7-2017 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

6. Σε περιπτώσεις που προβλέπεται από τη φορολογική 
νομοθεσία παρακράτηση φόρου και χαρτοσήμου, υπο-
βάλλονται τα σχετικά παραστατικά απόδοσης αναλυτικά.

7. Οι πιστώσεις βαρύνουν κατά 50% τον τακτικό προ-
ϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και κατά 50% το ΕΓΤΠΕ, Τμήμα Εγγυήσεων. Σχε-
τική αναγραφή πρέπει να υπάρχει και στην κατάσταση 
αναγνώρισης - εκκαθάρισης δαπανών.

8. Οι δαπάνες που ενισχύονται σύμφωνα με την παρού-
σα, αφορούν το χρονικό διάστημα από 1ης Αυγούστου 
μέχρι και 31ης Ιουλίου κάθε έτους εφαρμογής.

9. Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και οι εξαιρετικές περι-
στάσεις δηλώνονται εγγράφως στην Δ/νση Συστημάτων 
Εκτροφής Ζώων του ΥΠΑΑΤ, μαζί με τα σχετικά αποδεικτι-
κά στοιχεία, εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την 
ημέρα που ο δικαιούχος ή ο έλκων εξ αυτού δικαιώματα 
είναι σε θέση να το πράξει. Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας 
και οι εξαιρετικές περιστάσεις εξετάζονται από την αρμό-
δια επιτροπή ελέγχου.

10. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται καταλη-
κτική ημερομηνία που συμπίπτει με αργία, ως καταληκτική 
ημερομηνία λαμβάνεται η αμέσως επόμενη της αργίας 
εργάσιμη ημέρα.

11. Το συνημμένο παράρτημα υποδειγμάτων αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
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