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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Για την υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στη Δράση 1.4  
“Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης” 

στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και  
εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2020 

 
 

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 225/152435/11-06-2020 (ΦΕΚ Β’ 2532) απόφασης του Υπουργού και της 

Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν 

αίτηση συμμετοχής στη δράση 1.4 “Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της 

κυψέλης” στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων 

της μελισσοκομίας για τo έτος 2020. 

Δικαιούχοι - Ύψος Επιχορήγησης - Δικαιούχοι 

1. Δικαιούχοι συμμετοχής στη δράση είναι: 

α) νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

β) αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές 

συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων, 

οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας 

σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4430/2016 (Α΄205) που δραστηριοποιούνται και στο 

μελισσοκομικό τομέα, καθώς και οργανώσεις εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα 

σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1308/13,  

γ) πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, ινστιτούτα και επιστημονικοί φορείς, 

δ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία 

δραστηριοποιούνται και στον τομέα της παραγωγής και της εμπορίας μελισσοκομικών 

προϊόντων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 788/334896/23-12-2019 κοινής 
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απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

2. Σε εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 788/334896/23-12-2019 κοινής απόφασης του 

Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, καθορίζεται το ποσό των 100.000 € για το έτος 2020, για την υλοποίηση της 

παραπάνω δράσης.  

 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

Στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, ορίζονται ως επιλέξιμες οι ακόλουθες δράσεις: 

α) Η κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής σε εκθέσεις προώθησης του προϊόντος με τη δημιουργία 

εκθεσιακών περιπτέρων και μέχρι του ποσού των 10.000,00 Ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως. Στις 

επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται:  το κόστος ενοικίασης και διαμόρφωσης του 

περιπτέρου, τα έξοδα συμμετοχής, μετάβασης και διαμονής στον τόπο πραγματοποίησης της 

εκδήλωσης και επιστροφής στην έδρα και τα έξοδα μεταφοράς του εκθεσιακού υλικού,  

β) Η κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής σε εκδηλώσεις/ημερίδες/συνέδρια μέχρι του ποσού των 

2.000,00 ανά δικαιούχο ετησίως. Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται: το κόστος 

εγγραφής για συμμετοχή στην εκδήλωση, το κόστος μετάβασης και διαμονής στον τόπο 

πραγματοποίησης της εκδήλωσης και επιστροφής στην έδρα. 

γ) Η κάλυψη της δαπάνης διοργάνωσης εκδηλώσεων/ημερίδων/συνεδρίων μέχρι του ποσού των 

20.000,00 Ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως. Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται το κόστος 

ενοικίασης αίθουσας - αιθουσών και εποπτικού υλικού, διαμόρφωσης χώρων, παροχής καφέ/ 

χυμών και εδεσμάτων κλπ. και δαπάνες μετάβασης και διαμονής των εισηγητών στον τόπο 

πραγματοποίησης της εκδήλωσης και επιστροφής τους στην έδρα.  

δ) Η κάλυψη της δαπάνης επιμέλειας και δημιουργίας έντυπου ή/και οπτικοακουστικού 

ενημερωτικού υλικού, μέχρι του ποσού των 5.000,00 Ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως. Στις 

επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται: το κόστος εκτύπωσης, κινηματογράφησης ή/και 

ηχογράφησης. Το ενημερωτικό υλικό δεν μπορεί να προβάλει εμπορικές επωνυμίες ή εμπορικά 

σήματα ιδιωτών ή επιχειρήσεων, που έχουν σκοπό το κέρδος μέσω της εμπορίας μελισσοκομικών 

προϊόντων. 

ε) Η κάλυψη της δαπάνης ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής ή/και διαδικτυακής προβολής, μέχρι του 

ποσού των 5.000,00 Ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως. Δεν καλύπτονται έξοδα προβολής ιδιωτών ή 

επιχειρήσεων ή των εμπορικών επωνυμιών ή/και εμπορικών σημάτων ιδιωτών ή επιχειρήσεων, 

που έχουν σκοπό το κέρδος μέσω της εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων.  

στ) Η κάλυψη μέρους της δαπάνης λειτουργίας έκθεσης - συλλογής μελισσοκομικού υλικού ή/και 

μελισσοκομικού μουσείου, μέχρι του ποσού των 20.000,00 Ευρώ ετησίως. Στις επιλέξιμες 

δαπάνες συμπεριλαμβάνονται: το κόστος υλοποίησης μουσειολογικής μελέτης, μουσειογραφικής 

μελέτης, το κόστος συντήρησης των εκθεμάτων, το κόστος δημιουργίας και εκτύπωσης έντυπου 

ενημερωτικού υλικού – οδηγού της συλλογής, της έκθεση ή του μουσείου. 
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Περίοδος και Διαδικασία Υποβολής της Αίτησης 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλλουν στη Δ/νση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, μέχρι 21 Ιουλίου 

2020, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή τα εξής δικαιολογητικά: 

α) αίτηση ένταξης σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι,   

β) υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα, στην οποία δηλώνεται ότι 

η συγκεκριμένη δράση δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για επιχορήγηση σε άλλο πρόγραμμα. 

 

Διαδικασία πληρωμής 

1. Οι δικαιούχοι διαβιβάζουν στην Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ 

(Δομοκού 5, Τ.Κ. 104 45, Αθήνα) το αργότερο μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε έτους εφαρμογής τα 

εξής δικαιολογητικά πληρωμής: 

α) αίτηση πληρωμής σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ, 

β) υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 5, 

γ) εξοφλημένα παραστατικά, 

δ) αναλυτική κατάσταση δαπανών σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙΙ 

ε) υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα στην οποία θα 

δηλώνεται ότι η συγκεκριμένη δράση δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση σε 

άλλο πρόγραμμα 

2. Εάν ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι ανακτήσιμος για τον δικαιούχο, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, υποβάλλεται σχετική βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ. 

3. Όλα τα πρωτότυπα παραστατικά θα φέρουν σφραγίδα, που θα αναγράφει ευανάγνωστα: «Έχει 

επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του «Καν(ΕΕ)1308/2013, έτους 2020 Δράση 1.4 «Στήριξη της προώθησης 

του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης». Ο δικαιούχος τηρεί τα πρωτότυπα παραστατικά 

στο αρχείο του και καταθέτει φωτοαντίγραφα αυτών, νομίμως επικυρωμένα. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις αναφορικά με την υλοποίηση της δράσης, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων http://www.minagric.gr ή στο Τμήμα Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας & Λοιπών Ζωικών 

Οργανισμών στα τηλ. 210-212 5704 / 210-212 5769 και στα email Kalogridis.D@minagric.gr / 

mtzitzinakis@minagric.gr.   

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

http://www.minagric.gr/
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  I 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 

του μελισσοκομικού φορέα: …………………………………………………………... 

στη Δράση 1.4 «Στήριξη της προώθησης του  μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης»  

Περίοδος υλοποίησης: 01/08/…….. μέχρι και 31/07/……... 

Νόμιμος Εκπρόσωπος: 

Ταχ. Δ/νση: 

Τηλέφωνο: 

E – mail: 

 ΠΡΟΣ: 

 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

 Δ/νση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων 

 Τμήμα Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας & 

 Λοιπών Ζωικών Οργανισμών 

 Βερανζέρου 46 – ΤΚ 104 38 Αθήνα 

 

Αιτούμαστε την ένταξη του φορέα ………………………………………………….... στη δράση 1.4 «Στήριξη της 

προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης» για το έτος ………, και την 

έγκριση επιχορήγησης και την κάλυψη της δαπάνης για την υλοποίηση των εξής 

δραστηριοτήτων: 

 καθαρό 

ποσό  

(€) 

Συνολικό 

ποσό με 

ΦΠΑ (€) 

Α Συμμετοχή σε εκθέσεις προώθησης του προϊόντος   

Β Συμμετοχή σε εκδηλώσεις/ημερίδες/συνέδρια   

Γ Διοργάνωση εκδηλώσεων/ημερίδων/συνεδρίων   

Δ Επιμέλεια και δημιουργία έντυπου/ οπτικοακουστικού υλικού   

Ε Ραδιοφωνική, τηλεοπτική, διαδικτυακή προβολή   

Στ Λειτουργία έκθεσης μελισσοκομικού υλικού – μελισσοκομικού 

μουσείου 

  

ΣΥΝΟΛΟ:   

 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι ανακτήσιμος από τον φορέα       ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

Για τον Μελισσοκομικό Φορέα ……………………………… 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 

 

(ονοματεπώνυμο, υπογραφή και σφραγίδα) 

ΑΔΑ: ΩΡ5Υ4653ΠΓ-ΧΨΚ



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΙΙ 

 

ΑΙΤΗΣΗ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
 

Φορέας ………………………….……….. ΠΡΟΣ: ΟΠΕΚΕΠΕ 
ΑΦΜ: ……………………………………… Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & 

Αγοράς 
Όνομα Νόμιμου Εκπροσώπου ………………………. 
Τηλέφωνο: …………………………………   
 Ε-mail: ………….……………………………   
                                                                                                    
 
Δράση 1.4: «Στήριξη της προώθησης του  μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης» 
 
Στο πλαίσιο εφαρμογής της αριθμ. 788/334896/23-12-2019 ΚΥΑ σχετικά με την υλοποίηση του 
προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της 
μελισσοκομίας έτους ……… και της υπ’ αριθ. ……………………………………….. απόφασης του 
Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής της δράσης 1.4 “Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της 
κυψέλης”, σας υποβάλλουμε συνημμένα τα δικαιολογητικά πληρωμής των δαπανών που 
πραγματοποιήθηκαν από ………….…. έως …………..…… και παρακαλούμε για την καταβολή του 
ποσού των ………………………………… € ( και ολογράφως) 
 
 
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι ανακτήσιμος από τον φορέα         ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
(εάν η απάντηση είναι όχι, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ)  
 
 
Συνημμένα δικαιολογητικά: 
1. Αντίγραφο υπουργικής απόφασης για τον ορισμό του ποσού ενίσχυσης 
2. Εξοφλημένα παραστατικά 
3. Αναλυτική κατάσταση δαπανών 
4. Εκτύπωση στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού δικαιούχου 
5. Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα 
7. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΑΠΑΝΩΝ 

 
του Μελισσοκομικού Φορέα:…………………………………… 

 
Δράση 1.4 «Στήριξη της προώθησης του  μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης» 

Περίοδος υλοποίησης: 01/09/……. μέχρι και 31/08/……. 
 

α/α Δραστηριότητα 
Πραγματοποιηθείσα 

Δαπάνη  
(σε Ευρώ) 

Στοιχεία Παραστατικού 
(αριθ. τιμολογίου, 

ημερομηνία  έκδοσης) 

Εκκαθαρισθείσα 
Δαπάνη  

(σε Ευρώ) 

1.     

2.     

3.     

..     

..     

..     

ΣΥΝΟΛΟ:  
 

 

 
 Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

 (ονοματεπώνυμο-υπογραφή-σφραγίδα) 
 
 
Αρ. πρωτ. ΟΠΕΚΕΠΕ: ……………………………………… 
Αναγνωρίζεται κι εκκαθαρίζεται δαπάνη ύψους …………………………………………………………… Ευρώ 
 
 
Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ Α΄                             Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ Β΄                              Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
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