
 
      

                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Αθήνα:   11 . 06 . 2020 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ          Αριθ. Πρωτ.:  1459/152473 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
A) ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                           
∆/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ                                                         
B) ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ                                
∆/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ 
Ταχ.∆/νση: Βερανζέρου 46 Αθήνα 10438        
Πληρ.: Σ. Περδικάρης - ∆. Καλογρίδης      
Τηλ.  : 2102125789 -2102125704 
e-mail:sperdikaris@minagric.gr    
           kalogridis.d@minagric.gr  
 
 
ΘΕΜΑ:  Εφαρµογή προγράµµατος στοχευµένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του µικρού 
σκαθαριού της κυψέλης για την υλοποίηση της δράσης 2.1 «Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών» στο 
πλαίσιο του προγράµµατος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εµπορίας των προϊόντων 
της µελισσοκοµίας. 
  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 20 του ν. 248/1914 (Α' 110) "Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής 
Υπηρεσίας", όπως ισχύει. 
β) 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 ∆ιευθύνσεων και 
θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και "Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης" Α.Ε. 
και άλλες διατάξεις» (Α΄200), όπως ισχύουν 
γ) Της παρ. 1 του άρθρου 29 του  ν. 3147/2003 «Ρύθµιση θεµάτων αγροτικής γης, επίλυση 
ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (Α΄135) 
δ) Του άρθρου 90  του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98). 
ε) Tης περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «∆ιοικητικά 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). 
στ) Των άρθρων 20, 66, 67, 68 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης  και 
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α΄143), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
ζ) Του άρθρου 1 του Π.∆. 133/1992 «Επιβολή υγειονοµικών και λοιπών µέτρων για την προστασία 
και εξυγίανση της κτηνοτροφίας  από λοιµώδη  και παρασιτικά νοσήµατα» (Α΄ 66). 
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η) Της  αριθ. 788/334896/23-12-2019 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης 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) 
αριθµ. 1308/2013 (ΕΕ L 347,20-12-2013, σ. 671)» (Β΄ 4871). 
2. Τους Κανονισµούς: 
α) Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης 
∆εκεµβρίου 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) Καν. (EE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης 
∆εκεµβρίου 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. Την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/974 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2019, 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 157, 14.06.2019, σ. 28 - 30), 
για τα µελισσοκοµικά έτη 2020, 2021 και 2022. 
4. Το Π.∆. 83/9.7.2019 (121/Α/9.7.2019) «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
5. Την αριθµ. 243/14.1.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων Φωτεινή Αραµπατζή» (Β΄ 36). 
6. 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’ αριθ. 788/334896/23-12-2019 (Β΄ 4871) κοινή απόφαση του Υπουργού και της 
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων. 
7. Την ανάγκη θέσπισης πρόσθετων µέτρων για την προστασία της ελληνικής µελισσοκοµίας από 
τις δυσµενείς συνέπειες της ενδεχόµενης εισόδου και εξάπλωσης του µικρού σκαθαριού της 
κυψέλης (Aethina tumida) στη χώρα µας. 

 
 
                                                                                                                                                                                        

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
 

Άρθρο 1 
Σκοπός 

 
Με την παρούσα καθορίζονται : 
 
1. Οι τεχνικές λεπτοµέρειες εφαρµογής του προγράµµατος στοχευµένης επιτήρησης και έγκαιρης 
ανίχνευσης του µικρού σκαθαριού της κυψέλης (Aethina tumida)  σε επιλεγµένα µελισσοκοµεία-
δείκτες εντός καθορισµένων ζωνών υψηλού κινδύνου (εφεξής Προγράµµατος), για τα 
µελισσοκοµικά έτη 2021 (1η Αυγούστου 2020 έως 31η Ιουλίου 2021) και 2022 (1η Αυγούστου 2021 
έως 31η Ιουλίου 2022).  
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2. Οι δικαιούχοι, οι επιλέξιµες δαπάνες, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά συµµετοχής, οι 
έλεγχοι, τα παραστατικά καταβολής της ενίσχυσης και γενικά κάθε αναγκαίο µέτρο για την 
εφαρµογή του Προγράµµατος. 

 
 

Άρθρο 2 
Ορισµοί 

 
1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 
α) «Μελισσοκόµος»: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι ιδιοκτήτης ή κάτοχος 
µελισσοσµηνών και έχει καταχωριστεί στο µελισσοκοµικό µητρώο.  
β) «Mέλισσα»: Τα άτοµα του είδους Apis melifera (ευρωπαϊκή µέλισσα). 
γ) «Μελισσοσµήνος»: Σµήνος µελισσών που εκτρέφονται στην ίδια κυψέλη µε σκοπό την 
παραγωγή µελιού ή/και άλλων µελισσοκοµικών προϊόντων. 
δ) «Μελισσοκοµείο-δείκτης»: Οι κυψέλες ενός καθορισµένου µελισσοκόµου/φορέα, µε τα 
µελισσοσµήνη τους, που είναι τοποθετηµένες εντός των ζωνών υψηλού κινδύνου µε απόφαση των 
αρµόδιων κτηνιατρικών αρχών, η διαχείριση των οποίων επιτρέπει τη θεώρησή τους ως µίας 
ενιαίας επιδηµιολογικής µονάδας.  
ε) «Επιθεωρητές»: Οι επίσηµοι κτηνίατροι των αρχών των παρ. 4, 6, 7 και 8 του άρθρου 3 που 
διενεργούν την επιθεώρηση των κυψελών και τον επίσηµο έλεγχο στα µελισσοκοµεία-δείκτες του 
Προγράµµατος.  
στ) «Φορείς»: Τα Πανεπιστηµιακά και Ερευνητικά Ιδρύµατα της χώρας που διαθέτουν την 
υποδοµή, την τεχνογνωσία και το αναγκαίο προσωπικό για την υλοποίηση του Προγράµµατος 
  
2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν επίσης οι τεχνικοί ορισµοί της παραγράφου 
Α.2 του Παραρτήµατος 1. 

 
 

Άρθρο 3 
Αρχές-Αρµοδιότητες 

 
Η εφαρµογή του Προγράµµατος ανατίθεται στις παρακάτω αρχές µε τις αντίστοιχες για κάθε µία 
αρµοδιότητες: 
 
1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Γενική ∆/νση Κτηνιατρικής - ∆/νση 
Υγείας των Ζώων-Τµήµα Παθολογίας Πτηνών, Ζωικών Υδρόβιων Οργανισµών, Μελισσών 
και Λοιπών Ζώων: Είναι αρµόδιο για τη σύνταξη και εποπτεία του Προγράµµατος, την υλοποίηση 
των προαπαιτούµενων δράσεων για την εφαρµογή του σε συνεργασία µε τις αρχές των παρ. 2, 3 και 
7, τη συγκέντρωση, επεξεργασία και διαχείριση των στοιχείων και των αποτελεσµάτων του, τον 
συντονισµό µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων αρχών, τον διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων 
συµµετοχής-πληρωµής των φορέων και την εισήγηση ορισµού των δικαιούχων φορέων. 

 
2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Γενική ∆/νση Γεωργίας – ∆/νση 
Συστηµάτων Εκτροφής Ζώων – Τµήµα Μελισσοκοµίας, Σηροτροφίας και Λοιπών Ζωικών 
Οργανισµών: Είναι αρµόδιο για τη σύνταξη και εποπτεία του προγράµµατος βελτίωσης των 
γενικών συνθηκών παραγωγής και εµπορίας των προϊόντων της µελισσοκοµίας. 
 
3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων – Γενική ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης: Είναι αρµόδια για 
την τυχαία επιλογή των µελισσοκόµων που δύνανται να συµµετάσχουν στο Πρόγραµµα και την 
κατάρτιση της σχετικής λίστας, για τη διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων, για τη σύνταξη της 
κατάστασης πληρωµής των τελικών δικαιούχων, για την αποστολή αρχείων πληρωµής στην 
τράπεζα και για τη σύνταξη των σχετικών πινάκων για την Ε.Ε.. 

 
4. ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων – 
Τµήµατα Κτηνιατρικής (ΤΚτ): Είναι αρµόδια: 
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α) για την ενηµέρωση σχετικά µε το περιεχόµενο της παρούσας απόφασης, µε κάθε πρόσφορο 
µέσο, των µελισσοκόµων που περιλαµβάνονται στις λίστες τυχαίας επιλογής, προκειµένου να 
λάβουν γνώση για τους όρους και τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του Προγράµµατος, 
β) για τη σύνταξη των έγγραφων προσκλήσεων, το διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων συµµετοχής-
πληρωµής των µελισσοκόµων και την εισήγηση ορισµού των δικαιούχων µελισσοκόµων που θα 
συµµετάσχουν στο Πρόγραµµα, 
γ) για την ταυτοποίηση των επιδοτούµενων µελισσοσµηνών στα µελισσοκοµεία-δείκτες, 
δ) για την αρίθµηση και ανεξίτηλη επισήµανση των κυψελών των µελισσοσµηνών της περ. γ) και 
για την τοποθέτηση παγίδων σ’ αυτές,  
ε) για την επιθεώρηση των κυψελών στα µελισσοκοµεία-δείκτες και τον έλεγχο συµµόρφωσης των 
µελισσοκόµων/φορέων που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τις διατάξεις της παρούσας,  
στ) για τη λήψη και αποστολή των ύποπτων δειγµάτων σκαθαριών (αυγά, προνύµφες, ενήλικα 
έντοµα) ή άλλων εξωτικών αρθροπόδων (π.χ. Tropilaelaps spp, Vespa velutina) στο Εθνικό 
Εργαστήριο Αναφοράς για τις ασθένειες των µελισσών, 
ζ) για τη σύνταξη των σχετικών για κάθε επίσκεψη εκθέσεων επίσηµου ελέγχου,  
η) για τη σύνταξη και αποστολή έκθεσης συγκεντρωτικών αποτελεσµάτων επίσηµων ελέγχων και 
καταλόγου τελικών δικαιούχων για κάθε µελισσοκοµικός έτος εφαρµογής του Προγράµµατος, 
θ) για τη σύνταξη και αποστολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ των φακέλων πληρωµής των τελικών δικαιούχων 
για κάθε µελισσοκοµικό έτος εφαρµογής του Προγράµµατος, 
ι) για την εγκαθίδρυση και διατήρηση τακτικής επικοινωνίας µε τους εµπλεκόµενους στη 
διεξαγωγή του Προγράµµατος µελισσοκόµους/φορείς και  
ια) για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των µελισσοκόµων/φορέων που διατηρούν 
µελισσοκοµεία εντός των καθορισµένων ζωνών υψηλού κινδύνου σχετικά µε το µικρό σκαθάρι της 
κυψέλης. 
 
Στις περιπτώσεις που οι κτηνίατροι των αρχών της παρούσας παραγράφου αδυνατούν να ασκήσουν 
αποτελεσµατικά µέρος ή το σύνολο των ανωτέρω αρµοδιοτήτων, οι εν λόγω αρχές θα διερευνούν, 
σε συνεργασία µε την αρχή της παρ. 1, τη δυνατότητα παροχής συνδροµής στην άσκηση αυτών των 
αρµοδιοτήτων από κτηνιάτρους των αρχών των παρ. 6, 7 και 8. 
 
5. ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων – 
Τµήµατα Αγροτικής Οικονοµίας: Είναι αρµόδια για τη διαχείριση του Μητρώου 
Μελισσοκοµικών Εκµεταλλεύσεων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και για την παροχή κάθε 
σχετικής πληροφορίας στις αρχές της παρ. 4, σε συνεργασία µε τις οποίες προβαίνει στην 
ενηµέρωση των µελισσοκόµων που θα ενταχθούν στο Πρόγραµµα και των µελισσοκόµων/φορέων 
που διατηρούν µελισσοκοµεία εντός των καθορισµένων ζωνών υψηλού κινδύνου.  
 
6. ∆ιευθύνσεις Κτηνιατρικών Κέντρων (∆ΚΚ) του ΥΠΑΑΤ: Οι εν λόγω αρχές, διά του 
εξειδικευµένου στις ασθένειες των µελισσών επιστηµονικού προσωπικού τους, είναι αρµόδιες:  
α) για την παροχή συνδροµής, εφόσον έχουν τη δυνατότητα, προς τις αρχές της παρ. 4  και  
β) για τη συγκρότηση µελισσοκοµείων-δεικτών σε υποδοµές και χώρους των ∆ΚΚ που βρίσκονται 
εντός των οριοθετηµένων ζωνών υψηλού κινδύνου. 
 
7.  Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς (ΕΕΑ) του ΥΠΑΑΤ για τις ασθένειες των µελισσών:  To 
Τµήµα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Καβάλας (Αµυγδαλεώνας, Τ.Κ. 64012, Τηλ:2510-391865) της 
∆/νσης Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, που έχει οριστεί  Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για 
τα νοσήµατα των µελισσών µε την αριθ. 645/252853/7-10-2019 απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄ 3787), επιπλέον των αρµοδιοτήτων που αναφέρονται στην 
παρ. 6, είναι αρµόδιο:   
α) για τη διενέργεια των απαιτουµένων εργαστηριακών εξετάσεων στα ύποπτα δείγµατα που 
παραλαµβάνει στο  πλαίσιο εφαρµογής του Προγράµµατος,  
β) για το συντονισµό και την εποπτεία,  σε συνεργασία µε την αρχή της παρ. 1, των αναγκαίων 
δράσεων ενηµέρωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης που οργανώνονται και υλοποιούνται για την 
επίτευξη των στόχων του Προγράµµατος και 
γ) για τη συνεργασία, τακτική ενηµέρωση και αποστολή στην αρχή της παρ. 1 των συγκεντρωτικών 
δεδοµένων και εργαστηριακών αποτελεσµάτων σχετικά µε την υλοποίηση του Προγράµµατος. 
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8. ∆/νσεις Κτηνιατρικής Περιφερειών (∆Κτ): Είναι αρµόδιες, εφόσον τους ζητείται και στο 
πλαίσιο των δυνατοτήτων τους, να συνδράµουν ή να αναλάβουν το έργο των αρχών της παρ. 4 στις 
Περιφερειακές Ενότητες χωρικής τους αρµοδιότητας.  
 
9. Κέντρα Μελισσοκοµίας (ΚεΜ) (Παράρτηµα 3): Είναι αρµόδια, διά των εποπτών 
µελισσοκοµίας, για την ενεργή υποβοήθηση και ενίσχυση των ∆ιευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας 
και Κτηνιατρικής στην άσκηση των αρµοδιοτήτων τους και για την παροχή συνδροµής στους 
µελισσοκόµους στο πλαίσιο εφαρµογής του Προγράµµατος.  
 
10.ΟΠΕΚΕΠΕ: Είναι αρµόδιος για την αναγνώριση, εκκαθάριση και έγκριση πληρωµής των 
επιλέξιµων δαπανών του Προγράµµατος.  

 
 

Άρθρο 4 
Ορισµός Ζωνών Υψηλού Κινδύνου 

 
1. Για τον επακριβή καθορισµό των ζωνών υψηλού κινδύνου, προϋπόθεση αποτελεί ο 
προσδιορισµός των σηµείων εκείνων που εκτιµώνται ως οι πιθανότερες πύλες εισόδου του µικρού 
σκαθαριού της κυψέλης στη χώρα. Προς την κατεύθυνση αυτή και λαµβάνοντας υπόψη α) τη 
βιολογία του εντόµου, β) τις κατηγορίες επικίνδυνων φορτίων (µέλισσες, γόνος, προϊόντα της 
κυψέλης,  µελισσοκοµικός εξοπλισµός, βοµβίνοι, ώριµα φρούτα και λαχανικά,  φυτά σε γλάστρες 
κ.λπ.) και γ) τους διεθνείς λιµένες και αερολιµένες της χώρας µέσω των οποίων διακινούνται οι 
µεγαλύτερες ποσότητες των παραπάνω φορτίων, προσδιορίζονται ως πιθανές πύλες εισόδου του 
εντόµου τα εξής σηµεία:   
1) Λιµένας Πειραιά (Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά) 
2) Αερολιµένας Αθηνών (Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής)  
3) Λιµένας Θεσσαλονίκης (Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης) 
4) Αερολιµένας Θεσσαλονίκης (Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης) 
5) Λιµένας Πατρών (Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας) 
6) Λιµένας Ηγουµενίτσας (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας) 
7) Λιµένας Ηρακλείου (Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου) 

 
2. Για το καθένα από τα παραπάνω σηµεία, οριοθετείται ως ζώνη υψηλού κινδύνου η περιοχή που 
εκτείνεται εντός ακτίνας δέκα (10) χιλιοµέτρων από αυτά. Με τη σύµφωνη γνώµη της αρχής της 
παρ. 4 του άρθρου 3, η εν λόγω απόσταση δύναται να αυξάνει έως τα δεκαπέντε (15) χιλιόµετρα 
όταν υπάρχει αντικειµενική δυσκολία στην ανεύρεση κατάλληλης τοποθεσίας για την εγκατάσταση 
των µελισσοκοµείων-δεικτών, υπό την προϋπόθεση ότι η ζώνη δεν εισέρχεται εντός των 
διοικητικών ορίων άλλης Περιφερειακής Ενότητας.  
 
Ειδικά για τον λιµένα Πειραιά, η ζώνη υψηλού κινδύνου των δέκα χιλιοµέτρων, 
συµπεριλαµβανοµένης τυχόν προέκτασής της, µπορεί να εισέρχεται και σε άλλες Περιφερειακές 
Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής. Στην περίπτωση αυτή, οι επιθεωρητές της ∆ΑΟΚ Πειραιά, µε 
σχετική απόφαση του αρµόδιου διατάκτη για τις µετακινήσεις υπαλλήλων εντός της Περιφέρειας, 
µπορούν να µεταβαίνουν στα µελισσοκοµεία-δείκτες που βρίσκονται στις ανωτέρω Περιφερειακές 
Ενότητες, προκειµένου να επιθεωρήσουν τις κυψέλες και να διενεργήσουν τον προβλεπόµενο 
επίσηµο έλεγχο.  
 
3. Σε κάθε ζώνη υψηλού κινδύνου συγκροτούνται από µελισσοκόµους τρία µελισσοκοµεία-δείκτες. 
Επιπλέον αυτών, στην ίδια ζώνη υψηλού κινδύνου φορείς δύνανται να συγκροτήσουν έως και τρία 
µελισσοκοµεία-δείκτες, υπό την προϋπόθεση ότι η ζώνη εκτείνεται εντός του νοµού έδρας τους και 
ότι η απόσταση µεταξύ µελισσοκοµείων-δεικτών του ίδιου φορέα είναι τουλάχιστον ένα 
χιλιόµετρο. 
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Άρθρο 5 
 ∆ικαιούχοι - Επιλέξιµες ∆απάνες  

 
1. ∆ικαιούχοι του Προγράµµατος είναι: 
α) Για τις δαπάνες της περ. α) της παρ. 2, οι µελισσοκόµοι που δήλωσαν τουλάχιστον σαράντα (40) 
κατεχόµενες κυψέλες το χρονικό διάστηµα από 1/9/2019 έως 31/12/2019 και που δεν ορίστηκαν να 
συµµετάσχουν στο αντίστοιχο πρόγραµµα για τα µελισσοκοµικά έτη 2018 και 2019 σύµφωνα µε 
την αρ. 1715/74036/24-05/2018 Υπουργική Απόφαση (Β΄ 1975).  
β) Για τις δαπάνες της περ. β) της παρ. 2, οι φορείς, όπως αυτοί ορίζονται  στο άρθρο 2.  
 
2. Στο πλαίσιο εφαρµογής του Προγράµµατος, επιλέξιµες δαπάνες είναι οι παρακάτω:  
α) Οι δαπάνες ενίσχυσης των µελισσοκόµων που συµµετέχουν στην υλοποίηση του 
Προγράµµατος.  
Το ύψος της κατ’ αποκοπή ενίσχυσης ανά µελισσοσµήνος καθορίζεται στα  εκατόν πενήντα ευρώ 
(150€) ανά µελισσοκοµικό έτος , χορηγείται δε για κατ’ ελάχιστο δέκα µελισσοσµήνη ενός 
µελισσοκοµείου-δείκτη, µε ανώτατο όριο τα είκοσι. Στο σύνολό της, η σχετική δαπάνη ανά 
δικαιούχο µελισσοκόµο αφορά στα µελισσοσµήνη ενός µόνο µελισσοκοµείου-δείκτη. 
β) Οι δαπάνες ενίσχυσης των Πανεπιστηµιακών και Ερευνητικών Ιδρυµάτων που συµµετέχουν 
στην υλοποίηση του Προγράµµατος.  
Το ύψος της κατ’ αποκοπή ενίσχυσης ανά µελισσοσµήνος καθορίζεται στα εκατόν είκοσι ευρώ 
(120€) ανά µελισσοκοµικό έτος, χορηγείται δε για κατ’ ελάχιστο δέκα µελισσοσµήνη ενός 
µελισσοκοµείου-δείκτη, µε ανώτατο όριο τα είκοσι. Στο σύνολό της, η σχετική δαπάνη για  όλους 
τους δικαιούχους φορείς µπορεί να αφορά έως και τρία µελισσοκοµεία-δείκτες για κάθε ζώνη 
υψηλού κινδύνου που βρίσκεται στο νοµό έδρας τους.   
 
3. Το 50% της παραπάνω δαπάνης βαρύνει τον ΚΑ 9933 του ΕΛΕΓΕΠ, ενώ το υπόλοιπο 50% της 
δαπάνης βαρύνει τις πιστώσεις του Π∆Ε του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
ΣΑΕ 082/2. 
 
4. Όλες οι δαπάνες που προκαλούνται στο πλαίσιο των επισκέψεων στα µελισσοκοµεία-δείκτες 
(οδοιπορικά, προστατευτικός εξοπλισµός, αναλώσιµα υλικά, έξοδα αποστολής κ.λπ) και κατά την 
εργαστηριακή εξέταση των ύποπτων δειγµάτων θα βαρύνουν, κατά περίπτωση, τους 
προϋπολογισµούς των αρχών των παρ. 4, 6, 7 και 8 του άρθρου 3 και των Κέντρων 
Μελισσοκοµίας. 
 
 

 
Άρθρο 6 

∆ιαδικασία Επιλογής Μελισσοκόµων 
 
1. Αµέσως µετά τη δηµοσίευση παρούσας, η ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µέσω της ειδικής µηχανογραφικής εφαρµογής για το 
Μελισσοκοµικό Μητρώο, προβαίνει στην τυχαία επιλογή των µελισσοκόµων που δύνανται να 
συµµετάσχουν στο Πρόγραµµα. Για κάθε ζώνη υψηλού κινδύνου, θα κληρώνονται δεκαπέντε 
µελισσοκόµοι που δηλώνουν ως έδρα τη σχετική µε τη ζώνη Περιφερειακή Ενότητα του άρθρου 4 
και θα καταρτίζεται λίστα επιλογής κατά σειρά κλήρωσης. Στην περίπτωση που ο αριθµός των 
εγγεγραµµένων στο µητρώο µελισσοκόµων της Περιφερειακής Ενότητας δεν είναι αρκετός για την 
ολοκλήρωση της λίστας, αυτή  θα συµπληρώνεται µε τυχαία επιλογή µελισσοκόµων που δηλώνουν 
ως έδρα όµορες Περιφερειακές Ενότητες της ηπειρωτικής χώρας. 
 
2. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας για όλες τις ζώνες υψηλού κινδύνου, η ∆/νση 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης αποστέλλει τις σχετικές λίστες στη ∆/νση Υγείας των Ζώων, µε 
κοινοποίηση στη ∆/νση Συστηµάτων Εκτροφής Ζώων, προκειµένου αυτές να  διαβιβαστούν στις 
αρµόδιες ∆ΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων του άρθρου 4 και στα Κέντρα Μελισσοκοµίας του 
Παραρτήµατος 3. Ακολούθως, τα Τµήµατα Κτηνιατρικής των ∆ΑΟΚ, συντάσσουν και 
αποστέλλουν µε συστηµένη επιστολή ατοµική πρόσκληση σε κάθε έναν από τους δεκαπέντε 
επιλεγµένους µελισσοκόµους κάθε ζώνης υψηλού κινδύνου, επισυνάπτοντας τη σχετική λίστα 
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επιλογής. Στη συστηµένη επιστολή γίνεται συνοπτική ενηµέρωση των µελισσοκόµων για το σκοπό, 
τους όρους και τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του Προγράµµατος, συµπεριλαµβανοµένης της σειράς 
κατάταξής τους στη λίστα επιλογής, και καλούνται να προσέλθουν εντός πέντε (5) εργάσιµων 
ηµερών από την επίδοση της συστηµένης επιστολής στην αρµόδια ∆ΑΟΚ για να καταθέσουν 
αίτηση συµµετοχής-πληρωµής τους. Παράλληλα µε τη διαδικασία σύνταξης και αποστολής των 
συστηµένων επιστολών, τα Τµήµατα Κτηνιατρικής των ∆ΑΟΚ, σε συνεργασία µε τα Τµήµατα 
Αγροτικής Οικονοµίας και τα Κέντρα Μελισσοκοµίας, καταβάλλουν προσπάθεια άµεσης και 
απευθείας ενηµέρωσης των µελισσοκόµων στις λίστες επιλογής, καθώς και των µελισσοκοµικών 
συλλόγων των περιοχών τους. 
 
 

Άρθρο 7 
∆ιαδικασία Συµµετοχής 

 
1. Για τη συµµετοχή τους στο Πρόγραµµα, οι µελισσοκόµοι που επιλέγονται τυχαία, σύµφωνα µε 
τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 6, υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής-πληρωµής στην αρµόδια 
∆ΑΟΚ, σύµφωνα µε το υπόδειγµα 1 του Παραρτήµατος 2, εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από 
την αποστολή της ατοµικής πρόσκλησης της παρ. 2 του άρθρου 6. Εάν µετά την υποβολή των 
αιτήσεων και το διοικητικό έλεγχο αυτών σύµφωνα µε το άρθρο 9 δε συµπληρωθεί ο αριθµός των 
τριών µελισσοκόµων ανά ζώνη υψηλού κινδύνου, επαναλαµβάνεται η διαδικασία του άρθρου 6.  
Η αίτηση: 
α) υπογράφεται από τον αιτούντα µελισσοκόµο, 
β) αφορά δέκα έως είκοσι µελισσοσµήνη ενός µόνο µελισσοκοµείου-δείκτη,  
γ) αφορά  µόνο τη ζώνη υψηλού κινδύνου για την οποία κληρώθηκε ο µελισσοκόµος, 
δ) καλύπτει όλη την περίοδο εφαρµογής του Προγράµµατος και  
ε) επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ως προς τα δηλούµενα στοιχεία. 
 
2. Τα Πανεπιστηµιακά και Ερευνητικά Ιδρύµατα που επιθυµούν να συµµετάσχουν στο Πρόγραµµα 
υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής-πληρωµής στην αρµόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 3, σύµφωνα 
µε το υπόδειγµα 2 του Παραρτήµατος 2, εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας απόφασης.  
Η αίτηση: 
α) υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα 
β) αφορά δέκα έως είκοσι µελισσοσµήνη ανά µελισσοκοµείο-δείκτη, 
γ) αφορά έως και τρία µελισσοκοµεία-δείκτες για κάθε ζώνη υψηλού κινδύνου που βρίσκεται στο 
νοµό έδρας των φορέων, 
δ) καλύπτει όλη την περίοδο εφαρµογής του Προγράµµατος και  
ε) επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ως προς τα δηλούµενα στοιχεία. 

 
3. Οι αιτήσεις-δηλώσεις των παρ. 1 και 2 υποβάλλονται: 
α) αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον αιτούντα,  
β) δια αντιπροσώπου,  
γ) µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή.  
 
 

Άρθρο 8 
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 

 
1. Η αίτηση που υποβάλλουν οι µελισσοκόµοι, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 7 
της παρούσας, συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο µελισσοκοµικού βιβλιαρίου. 
β) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης, από την οποία προκύπτουν η 
επωνυµία της τράπεζας, ο αριθµός τραπεζικού λογαριασµού (IBAN), καθώς και ότι ο αιτών είναι 
δικαιούχος του εν λόγω τραπεζικού λογαριασµού. 
γ) Φωτοαντίγραφο της αίτησης – δήλωσης κατεχόµενων κυψελών. Στην περίπτωση που ο 
µελισσοκόµος διαθέτει µελισσοκοµικό βιβλιάριο θεωρηµένο µεταξύ 1ης Σεπτεµβρίου και 31ης 
∆εκεµβρίου του έτους για το οποίο δηλώνονται οι κατεχόµενες κυψέλες  δεν είναι απαραίτητη η 
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υποβολή της ανωτέρω αίτησης – δήλωσης, καθώς στην περίπτωση αυτή το µελισσοκοµικό 
βιβλιάριο επέχει θέση δήλωσης κατεχόµενων κυψελών  
 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν υποβάλλονται από τον ενδιαφερόµενο στην περίπτωση που 
αυτά υπάρχουν κατατεθειµένα και σε ισχύ στην αρµόδια ∆ΑΟΚ, οπότε και ο φάκελος µε την 
αίτηση του ενδιαφερόµενου συµπληρώνεται µε εν λόγω δικαιολογητικά από το προσωπικό της 
∆ΑΟΚ. 
 
2. Η αίτηση που υποβάλλουν τα Πανεπιστηµιακά και Ερευνητικά Ιδρύµατα, σύµφωνα µε τη 
διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας, συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
α) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 από κάθε υπεύθυνο µελισσοκοµείου-δείκτη που ορίζεται στην 
ως άνω αίτηση, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον νόµιµο εκπρόσωπο του φορέα που την 
υπογράφει, µε την οποία δηλώνει τα στοιχεία του (ονοµατεπώνυµο, θέση και ιδιότητα στο φορέα, 
πληροφορίες επικοινωνίας κ.λπ.) και ότι είναι ενήµερος για τις προϋποθέσεις συµµετοχής του 
φορέα, τους όρους ενίσχυσης της εν λόγω δράσης και τις υποχρεώσεις του Προγράµµατος.  
β) Έντυπη τεκµηρίωση, από την οποία προκύπτουν η επωνυµία της τράπεζας και ο αριθµός 
τραπεζικού λογαριασµού (IBAN) στον οποίο θα κατατεθεί η οικονοµική ενίσχυση, καθώς και ότι ο 
φορέας είναι δικαιούχος του εν λόγω τραπεζικού λογαριασµού. 

 
 

Άρθρο 9 
Επεξεργασία και Έλεγχος Αιτήσεων – Ορισµός ∆ικαιούχων 

 
1. Η αρµόδια αρχή της παρ. 4 του άρθρου 3, αφού παραλάβει τις αιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 7, 
προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο ως προς:  
α) την εγκυρότητα των αναφερόµενων σε αυτές στοιχείων και των συνηµµένων δικαιολογητικών 
της παρ. 1 του άρθρου 8, 
β) το εµπρόθεσµο της υποβολής τους, 
γ) τον καταχωρισµένο αριθµό κατεχόµενων κυψελών στο µελισσοκοµικό µητρώο (τουλάχιστον 
40), 
δ) τη δηλούµενη ζώνη υψηλού κινδύνου, η οποία πρέπει να συνάδει µε το αποτέλεσµα της 
κλήρωσης και 
ε) τον δηλούµενο αριθµό µελισσοσµηνών που θα συγκροτήσουν το µελισσοκοµείο-δείκτη, ο οποίος 
πρέπει να κυµαίνεται από δέκα έως είκοσι. 
 
Μετά το πέρας του διοικητικού ελέγχου και την εισήγηση της ανωτέρω αρχής, εκδίδεται απόφαση 
του προϊσταµένου της που αποστέλλεται στους µελισσοκόµους οι αιτήσεις των οποίων 
απορρίφθηκαν. Με την απόφαση αυτή οι ανωτέρω µελισσοκόµοι  καλούνται εντός τριών (3) 
εργάσιµων ηµερών από την επίδοσή της να υποβάλουν ένσταση εγγράφως στην αρµόδια αρχή 
έκδοσή της. Η ένσταση συνοδεύεται από τα αναγκαία παραστατικά – αποδεικτικά στοιχεία για την 
υποστήριξη των θέσεων του ενιστάµενου και εξετάζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 11. 
 
Μετά και την εξέταση των ενστάσεων, µε απόφαση του προϊσταµένου της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, ορίζονται βάσει της σειράς κατάταξης στη λίστα και για 
κάθε ζώνη υψηλού κινδύνου που βρίσκεται εντός της χωρικής αρµοδιότητας της ∆ΑΟΚ, οι τρεις 
δικαιούχοι και οι επιλαχόντες µελισσοκόµοι ανά ζώνη, καθώς και ο αριθµός των επιλέξιµων προς 
ενίσχυση µελισσοσµηνών τους. Η απόφαση αυτή, στην οποία αναγράφονται και οι αιτούντες των 
οποίων η αίτηση απορρίφθηκε κατά το διοικητικό έλεγχο της παρούσας παραγράφου, κοινοποιείται 
σε όλους τους µελισσοκόµους της λίστας (δικαιούχους, επιλαχόντες και απορριφθέντες), στις αρχές 
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 και στο χωροταξικά υπεύθυνο για κάθε ζώνη υψηλού κινδύνου 
Κέντρο Μελισσοκοµίας, σύµφωνα µε τον πίνακα του Παραρτήµατος 3. 
 
2. Η αρµόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 3, αφού παραλάβει τις αιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 7, 
προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο ως προς:  
α) την εγκυρότητα των αναφερόµενων σε αυτές στοιχείων και των συνηµµένων δικαιολογητικών 
της παρ. 2 του άρθρου 8, 
β) το εµπρόθεσµο της υποβολής τους, 
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γ) τις δηλούµενες ζώνες υψηλού κινδύνου, οι οποίες πρέπει να βρίσκονται εντός του νοµού έδρας 
των αιτούµενων φορέων, 
δ) τον δηλούµενο αριθµό µελισσοκοµείων-δεικτών, ο οποίος πρέπει να κυµαίνεται από ένα έως 
τρία µελισσοκοµεία ανά δηλούµενη ζώνη υψηλού κινδύνου και 
ε) τον δηλούµενο αριθµό µελισσοσµηνών που θα συγκροτήσουν κάθε µελισσοκοµείο-δείκτη, ο 
οποίος πρέπει να κυµαίνεται από δέκα έως είκοσι. 
  
Μετά το πέρας του διοικητικού ελέγχου και την εισήγηση της ανωτέρω αρχής, εκδίδεται απόφαση 
του προϊσταµένου της που αποστέλλεται στους φορείς οι αιτήσεις των οποίων απορρίφθηκαν. Με 
την απόφαση αυτή οι ανωτέρω φορείς καλούνται εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την 
επίδοσή της να υποβάλουν ένσταση εγγράφως στην αρµόδια αρχή έκδοσή της. Η ένσταση 
συνοδεύεται από τα αναγκαία παραστατικά – αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη των θέσεων 
του ενιστάµενου και εξετάζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 11. 
 
Μετά και την εξέταση των ενστάσεων, µε απόφαση του προϊσταµένου της ∆/νσης Υγείας των 
Ζώων του ΥΠΑΑΤ, ορίζονται οι φορείς που θα συµµετάσχουν στο πρόγραµµα, καθώς και όλες οι 
σχετικές µε τον ορισµό λεπτοµέρειες (αριθµός επιλέξιµων προς ενίσχυση µελισσοσµηνών ανά 
µελισσοκοµείο-δείκτη, αριθµός και κατανοµή µελισσοκοµείων-δεικτών ανά ζώνη υψηλού 
κινδύνου, στοιχεία υπευθύνων κ.λπ.). Η απόφαση αυτή, στην οποία αναγράφονται και οι αιτούντες 
των οποίων η αίτηση απορρίφθηκε κατά το διοικητικό έλεγχο της παρούσας παραγράφου, 
κοινοποιείται στους δικαιούχους/απορριφθέντες φορείς, στις αρµόδιες αρχές των παρ. 2 και 4 του 
άρθρου 3 και στο χωροταξικά υπεύθυνο για κάθε ζώνη υψηλού κινδύνου Κέντρο Μελισσοκοµίας, 
σύµφωνα µε τον πίνακα του Παραρτήµατος 3. 
 
3. Μέσα σε προθεσµία δέκα εργάσιµων (10) ηµερών από την αποστολή των αποφάσεων των παρ. 
1 και 2, οι δικαιούχοι οφείλουν να προχωρήσουν το συντοµότερο δυνατό στη συγκρότηση των 
µελισσοκοµείων-δεικτών εντός των ζωνών υψηλού κινδύνου και να ενηµερώσουν σχετικά τις 
αρχές της παρ. 4 του άρθρου 3, προκειµένου να διενεργήσουν τις προβλεπόµενες επισκέψεις βάσει 
του χρονοδιαγράµµατος της παρ. Β.1 του Παραρτήµατος 1. Εφόσον οι δικαιούχοι µελισσοκόµοι 
δεν ενηµερώσουν τις ανωτέρω αρµόδιες αρχές ή διαπιστωθεί ότι παρήλθε άπρακτη η προθεσµία 
αυτή, οι αρχές αυτές εισηγούνται την τροποποίηση της απόφασης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, 
ώστε να οριστούν νέοι δικαιούχοι κατά τη σειρά αναγραφής τους στη λίστα επιλαχόντων της εν 
λόγω απόφασης. Στην περίπτωση που η µη ενηµέρωση και η µη τήρηση της ταχθείσας προθεσµίας 
αφορά τους δικαιούχους φορείς, η ίδια µε παραπάνω αρµόδια αρχή ενηµερώνει την αρχή της παρ. 1 
του άρθρου 3, προκειµένου να τροποποιηθεί η απόφαση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και να 
οριστούν ως νέοι δικαιούχοι τυχόν φορείς που δε συµπεριλήφθηκαν στην εν λόγω απόφαση παρόλο 
που η αίτηση τους δεν απορρίφθηκε.  

 
 

Άρθρο 10 
Υποχρεώσεις και Έλεγχος Συµµόρφωσης των ∆ικαιούχων 

 
1. Οι επιθεωρητές, στο πλαίσιο διενέργειας των επισκέψεων στα µελισσοκοµεία-δείκτες, εκτός των 
επιθεωρήσεων των κυψελών σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. Β.3 του Παραρτήµατος 1, 
ελέγχουν κάθε φορά επιτοπίως τη συµµόρφωση µελισσοκόµων και φορέων µε τις κάτωθι 
υποχρεώσεις: 
α) τη διατήρηση σε κάθε µελισσοκοµείο-δείκτη τουλάχιστον του επιδοτούµενου αριθµού 
µελισσοσµηνών, 
β) τη µη µετακίνηση των επιχορηγούµενων µελισσοσµηνών ενός µελισσοκοµείου-δείκτη εκτός της 
καθορισµένης ζώνης υψηλού κινδύνου, 
γ) τη διενέργεια των αναγκαίων µελισσοκοµικών χειρισµών για τη διατήρηση επιδοτούµενων 
µελισσοσµηνών πέντε έως δέκα πλαισίων  µε τη βασίλισσα και τη διασφάλιση της επιβίωσης 
αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρµογής του Προγράµµατος,  
δ) τη µη αντικατάσταση των επιδοτούµενων µελισσοσµηνών εκτός των περιπτώσεων απωλειών 
λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων ή φυσικών περιστατικών, υπό τον όρο ότι έχει 
ενηµερωθεί εγγράφως η αρµόδια ∆ΑΟΚ εντός προθεσµίας δεκαπέντε (ανωτέρα βία/εξαιρετικές 
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περιστάσεις) ή δέκα (φυσικά περιστατικά) εργάσιµων ηµερών, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται  
στους Κανονισµούς (ΕΕ) αριθ. 640/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, 
ε) την άµεση γνωστοποίηση στα Τµήµατα Κτηνιατρικής των αρµόδιων ∆ΑΟΚ οιασδήποτε υποψίας 
για την παρουσία του µικρού σκαθαριού της κυψέλης στα µελισσοκοµεία-δείκτες, 
στ) την προµήθεια των παγίδων που θα τους υποδειχτούν από τις αρµόδιες κτηνιατρικές αρχές, 
εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, 
ζ) τη συντήρηση των παγίδων που έχουν τοποθετηθεί στις κυψέλες του µελισσοκοµείου-δείκτη, 
η) την τήρηση από µέρους τους ηµερολογίου, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 8 του Παραρτήµατος 2, 
το οποίο υπογράφεται από τους επιθεωρητές σε κάθε µετάβασή τους στο µελισσοκοµείο-δείκτη και 
παραδίδεται στην αρµόδια ∆ΑΟΚ µε το πέρας των προβλεπόµενων για κάθε µελισσοκοµικό έτος 
επισκέψεων, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της παρ. Β.1 του Παραρτήµατος 1, 
θ) σε ό,τι αφορά στους µελισσοκόµους, την παρακολούθηση των εκπαιδεύσεων που θα τους 
υποδείξουν οι αρµόδιες κτηνιατρικές αρχές και την υποβολή αίτησης-δήλωσης κατεχόµενων 
κυψελών  ή θεώρησης του µελισσοκοµικού βιβλιαρίου µεταξύ 1ης Σεπτεµβρίου και 31ης 
∆εκεµβρίου για κάθε µελισσοκοµικός έτος εφαρµογής του Προγράµµατος, 
ι) τη συνεργασία µε τους επιθεωρητές για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των επιθεωρήσεων των 
κυψελών και των επιτόπιων ελέγχων στα µελισσοκοµεία-δείκτες, 
ια) σε ό,τι αφορά στους φορείς που συγκροτούν περισσότερα του ενός µελισσοκοµεία-δείκτες στην 
ίδια ζώνη υψηλού κινδύνου, την τήρηση απόστασης τουλάχιστον ενός χιλιοµέτρου µεταξύ αυτών.   
 
2. Με την ολοκλήρωση κάθε επιτόπιου ελέγχου της παρ. 1, συντάσσεται από τους επιθεωρητές 
έκθεση επίσηµου ελέγχου σε τρία (3) αντίγραφα, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα 3 και 4 του 
Παραρτήµατος 2, κατά περίπτωση, η οποία συνυπογράφεται από τον µελισσοκόµο ή τον υπεύθυνο 
του µελισσοκοµείου-δείκτη που υφίσταται τον έλεγχο. Σε περίπτωση άρνησης συνυπογραφής, 
αναγράφεται επί της έκθεσης σχετική παρατήρηση. Ένα αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στον 
ελεγχόµενο και δύο αντίγραφα παραµένουν στην αρµόδια ∆ΑΟΚ (ένα για το αρχείο της και ένα για 
να τοποθετηθεί στον φάκελο του ελεγχόµενου). Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής της έκθεσης 
επίσηµου ελέγχου από τον ελεγχόµενο, η έκθεση αποστέλλεται σ’ αυτόν από την αρµόδια ∆ΑΟΚ 
µε συστηµένη επιστολή. Οι µελισσοκόµοι και οι φορείς έχουν δικαίωµα υποβολής έγγραφης 
ένστασης κατά των αναφερόµενων στην ανωτέρω έκθεση  µέσα σε προθεσµία τριών (3) εργάσιµων 
ηµερών από την ηµεροµηνία διενέργειας του ελέγχου. Η ένσταση συνοδεύεται από τα αναγκαία 
παραστατικά – αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη των θέσεων του ενιστάµενου και 
εξετάζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 11.  
 
3. Με την επιφύλαξη των περ. α) και β) της παρ. 2 του άρθρου 13, οι δικαιούχοι που δε 
συµµορφώνονται στις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου απεντάσσονται από το Πρόγραµµα και 
αντικαθίστανται σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 9. 
 

 
Άρθρο 11 

Εξέταση Ενστάσεων 
 
1. Για την εξέταση των ενστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 και της παρ. 2 του άρθρου 10 που 
υποβάλλονται στις ∆ΑΟΚ, συστήνεται σε κάθε ∆/νση τριµελής επιτροπή, συγκροτούµενη από δύο 
κτηνιάτρους και έναν γεωπόνο, η θητεία της οποίας λήγει στις 31/07/2022. Οι κτηνίατροι που 
απαρτίζουν την επιτροπή εξέτασης ενστάσεων δεν µπορούν να µετέχουν ως επιθεωρητές στον 
επίσηµο έλεγχο των µελισσοκοµείων-δεικτών. Η επιτροπή συγκαλείται εντός τριών (3) εργάσιµων 
ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των ενστάσεων, και η απόφασή της είναι 
οριστική, ανέκκλητη και εκτελεστή. Κατά τη διάρκεια εξέτασης της ένστασης, καλείται να 
παρευρεθεί, εφόσον το επιθυµεί, ο ενιστάµενος για να εκφράσει τις απόψεις του και να δώσει 
διευκρινίσεις. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης ενστάσεων συντάσσεται πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από όλα τα µέλη. 
 
2. Για την εξέταση των ενστάσεων της παρ. 2 του άρθρου 9 που υποβάλλονται στη ∆/νση Υγείας 
των Ζώων του ΥΠΑΑΤ, συστήνεται µε απόφαση του ΥΠΑΑΤ τριµελής επιτροπή, συγκροτούµενη 
από δύο κτηνιάτρους της ∆/νσης Υγείας των Ζώων και έναν γεωπόνο της ∆/νσης Συστηµάτων 
Εκτροφής Ζώων. Η επιτροπή συγκαλείται εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την καταληκτική 
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ηµεροµηνία υποβολής των ενστάσεων, και η απόφασή της είναι οριστική, ανέκκλητη και 
εκτελεστή. Κατά τη διάρκεια εξέτασης της ένστασης, καλείται να παρευρεθεί, εφόσον το επιθυµεί, 
ο ενιστάµενος για να εκφράσει τις απόψεις του και να δώσει διευκρινίσεις. Με την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας εξέτασης ενστάσεων συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα 
µέλη. 
  
3. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχων και εξέτασης των ενστάσεων κάθε 
µελισσοκοµικού έτους, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα της παρ. Β.1 του Παραρτήµατος 1, 
συντάσσεται από την αρµόδια ∆ΑΟΚ έκθεση συγκεντρωτικών αποτελεσµάτων επίσηµων ελέγχων 
(υπόδειγµα 5 Παραρτήµατος 2), που αποστέλλεται στις αρχές των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 έως 
τις 25 Ιουλίου, και κατάλογος τελικών δικαιούχων (υπόδειγµα 6  Παραρτήµατος 2). Ο κατάλογος 
τελικών δικαιούχων αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην αρχή της παρ. 3 του άρθρου 3 εντός της ίδιας 
µε παραπάνω προθεσµίας. Στη συνέχεια, η εν λόγω αρχή συντάσσει την αναλυτική και την 
ανακεφαλαιωτική κατάσταση πληρωµής των τελικών δικαιούχων, τις οποίες επιστρέφει στην 
αρµόδια ∆ΑΟΚ έως τις 5 Αυγούστου για υπογραφή από τον προϊστάµενό της, µε ταυτόχρονη 
κοινοποίηση στις αρχές των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3. 
 
 

Άρθρο 12 
Καταβολή της Ενίσχυσης στους Τελικούς ∆ικαιούχους 

 
1. Με τον καθορισµό των τελικών δικαιούχων και την υπογραφή των σχετικών καταστάσεων 
πληρωµής, οι αρµόδιες ∆ΑΟΚ συντάσσουν φακέλους πληρωµής τους οποίους αποστέλλουν στην 
∆/νση Άµεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο µέχρι τις 5 Σεπτεµβρίου κάθε 
έτους.  
 
Οι φάκελοι πληρωµής περιλαµβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) διαβιβαστικό έγγραφο προς την αρµόδια ∆/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ (υπόδειγµα 7  Παραρτήµατος 2), 
β) έκθεση συγκεντρωτικών αποτελεσµάτων επίσηµων ελέγχων (υπόδειγµα 5 Παραρτήµατος 2), 
γ) απόφαση ορισµού των δικαιούχων µελισσοκόµων και φορέων, 
δ) αναλυτική και ανακεφαλαιωτική κατάσταση πληρωµής (υπογεγραµµένες). 
 
2. Αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών τηρούνται στις ∆ΑΟΚ και παραµένουν διαθέσιµα για 
κάθε Εθνικό ή Κοινοτικό έλεγχο. 

 
3. Η έκδοση των εντολών πληρωµής των δικαιούχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώνεται το 
αργότερο στις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους. Τα σχετικά αποδεικτικά πληρωµής (Extrait τραπέζης) 
διαβιβάζονται µε ευθύνη του αντίστοιχου πιστωτικού ιδρύµατος στη ∆/νση Πληρωµών Αγροτικών 
Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, για συµπλήρωση των σχετικών φακέλων και τον τελικό έλεγχο των 
πληρωµών. 

 
 

Άρθρο 13 
Κυρώσεις 

 

1. Αν ο δικαιούχος αρνείται, παρεµποδίζει ή δε διευκολύνει τον έλεγχο, αν δεν τηρεί τις 
υποχρεώσεις της παρ. 3 του άρθρου 9 και του άρθρου 10 υπό την επιφύλαξη των περ. α) και β) της 
παρ. 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και αν δεν παρέχει ή παρέχει ψευδείς ή ελλιπείς ή ανακριβείς 
πληροφορίες και στοιχεία, αποκλείεται κατά την τρέχουσα περίοδο εφαρµογής και για τα επόµενα 
δύο (2) διαδοχικά έτη από το σύνολο των ενισχύσεων που καταβάλλονται στο πλαίσιο του 
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην υπ’ αριθ. 
788/334896/23-12-2019 Κοινή Απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στην περίπτωση κατά 
την οποία έχει ήδη καταβληθεί στον δικαιούχο το σύνολο ή µέρος των ως άνω ενισχύσεων για την 
τρέχουσα ετήσια περίοδο εφαρµογής και κατόπιν ενηµέρωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ από την αρµόδια 
αρχή που βεβαίωσε  τις σχετικές µη συµµορφώσεις, τα ήδη καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται 
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εντόκως στο σύνολό τους ως αδικαιολογήτως καταβληθέντα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 9 του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 1368/2015 και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 28 του ν. 2520/1997 (Α΄173), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

 

2. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια ενός µελισσοκοµικού έτους διαπιστωθεί σε τουλάχιστον 
έναν επιτόπιο έλεγχο του άρθρου 10 απόκλιση προς τα κάτω µεταξύ του αριθµού µελισσοσµηνών 
που ορίστηκαν ως επιλέξιµα προς ενίσχυση και του προσδιορισθέντος από τον έλεγχο αντίστοιχου 
αριθµού, τότε: 
α) εάν η απόκλιση είναι µικρότερη του 20%, το ποσό της ενίσχυσης για το συγκεκριµένο 
µελισσοκοµικό έτος υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη ως βάση υπολογισµού τον 
προσδιορισθέντα αριθµό, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιµότητας, 
β) εάν η απόκλιση είναι µεγαλύτερη του 20%, το ποσό της ενίσχυσης για το συγκεκριµένο 
µελισσοκοµικό έτος υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη ως βάση υπολογισµού τον ορισθέντα 
αριθµό µείον το διπλάσιο της διαφοράς µεταξύ ορισθέντος και προσδιορισθέντος αριθµού, εφόσον 
συνεχίζουν να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιµότητας, 
γ) εάν τα ευρεθείσα µελισσοσµήνη στο µελισσοκοµείο-δείκτη είναι λιγότερα των δέκα (10), δε 
χορηγείται επ’ ουδενί η ενίσχυση της παρούσας απόφασης για το συγκεκριµένο µελισσοκοµικό 
έτος και επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρ. 1. 
 
 

Άρθρο 14 
Γενικές ∆ιατάξεις 

 

1. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ηµεροµηνία που συµπίπτει µε µη εργάσιµη ηµέρα για 
το δηµόσιο, ως καταληκτική ηµεροµηνία λαµβάνεται η αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα. 
2. Όπου στην παρούσα αναφέρεται προθεσµία, λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία πρωτοκόλλου 
εισόδου στην αρµόδια Υπηρεσία. 
3. Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται Παραρτήµατα 1, 2 και 3 τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της και έχουν ως εξής: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

Α.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  
 
Α.1  ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΣΚΟΠΟΣ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Το µικρό σκαθάρι της κυψέλης (Aethina tumida) προέρχεται από την υποσαχάρια Αφρική, 
όπου δεν αποτελεί απειλή για τις τοπικές φυλές µελισσών. Ωστόσο, µετά την είσοδο του τις 
προηγούµενες δύο δεκαετίες στις Η.Π.Α., την Αυστραλία και άλλες χώρες, καταδείχτηκε ότι υπό 
προϋποθέσεις µπορεί να είναι ιδιαίτερα επιβλαβές για τα λοιπά υποείδη της ευρωπαϊκής µέλισσας. 

Ως συνέπεια αυτού, όταν το 2014 εντοπίστηκε και εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά σε 
Ευρωπαϊκό έδαφος, και συγκεκριµένα στη νότια Ιταλία, κατέστη επιτακτική η ανάγκη σχεδίασης 
και εφαρµογής ενός αποτελεσµατικού συστήµατος επιτήρησης, προκειµένου να διασφαλιστεί η 
έγκαιρη ανίχνευση του εντόµου και η ταχυτάτη κινητοποίηση  αρχών και φορέων, µε σκοπό την 
άµεση εξάλειψη κάθε εστίας και την αποφυγή περαιτέρω εξάπλωσής του. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις Ασθένειες των 
Μελισσών (ANSES, Sophia Antipolis, Γαλλία) εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά µε την 
επιτήρηση των µελισσοκοµείων και την έγκαιρη ανίχνευση του µικρού σκαθαριού της κυψέλης, 
προκειµένου να µειωθεί ο κίνδυνος εγκατάστασής του και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Οι οδηγίες 
αυτές αποσκοπούν στην υιοθέτηση από τα κράτη-µέλη εναρµονισµένων δράσεων στον τοµέα της 
διερεύνησης και της ανίχνευσης του Aethina tumida βασισµένων στα αποτελέσµατα της ανάλυσης 
του κινδύνου και προσαρµοσµένων στους διαθέσιµους πόρους. 

Το συγκεκριµένο Πρόγραµµα, λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, αποσκοπεί στην έγκαιρη 
ανίχνευση του µικρού σκαθαριού της κυψέλης µέσω της ενεργητικής και στοχευµένης επιτήρησης 
σε µελισσοκοµεία-δείκτες, που βρίσκονται εντός καθορισµένων ζωνών υψηλού κινδύνου. 
Επιπλέον, προβλέπει την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των µελισσοκόµων που διαθέτουν 
µελισσοκοµεία εντός των ζωνών αυτών, αποβλέποντας στην ενίσχυση της παθητική επιτήρησης. 

Το Πρόγραµµα υλοποιείται, για κάθε µελισσοκοµικό έτος εφαρµογής του,  µε τη διενέργεια 
επισκέψεων σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους, σε τρία τουλάχιστον µελισσοκοµεία-δείκτες ανά 
ζώνη υψηλού κινδύνου. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, θα λαµβάνει χώρα η 
επιθεώρηση των κυψελών και ο επίσηµος έλεγχος τήρησης των υποχρεώσεων της παρούσας 
απόφασης. 

 
Α.2  ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ (Case definitions) 
  

Για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης και επιπλέον του άρθρου 2, ισχύουν οι 
ακόλουθοι τεχνικοί ορισµοί: 

1) «Υποψία προσβολής από το µικρό σκαθάρι της κυψέλης (Aethina tumida)»: Ένα 
µελισσοκοµείο θεωρείται ύποπτο προσβολής από το µικρό σκαθάρι της κυψέλης όταν σε ένα κατ’ 
ελάχιστον µελισσοσµήνος του µελισσοκοµείου διαπιστωθεί τουλάχιστον µία εκ των παρακάτω 
περιπτώσεων: 
- Παρουσία στην κυψέλη ή στον µελισσοκοµικό εξοπλισµό ενός ή περισσοτέρων σκαθαριών 
παρόµοιων µε το Aethina tumida. 
- Παρουσία στην κυψέλη ή στο άµεσο περιβάλλον της κυψέλης (προνύµφες που εξέρχονται της 
κυψέλης για να νυµφωθούν στο έδαφος/ «περιπλανώµενες προνύµφες») ενός ή περισσοτέρων 
υπόλευκων προνυµφών σκαθαριών που προσοµοιάζουν µε αυτές του Aethina tumida (διαφορετικές 
από τις προνύµφες των κηρόσκωρων). 
-Παρουσία ενός τουλάχιστον σκαθαριού σε παγίδα που έχει τοποθετηθεί στο εσωτερικό της 
κυψέλης. 

2) «Επιβεβαίωση προσβολής από το µικρό σκαθάρι της κυψέλης (Aethina tumida)»: 
Ένα µελισσοκοµείο θεωρείται προσβεβληµένο από το µικρό σκαθάρι της κυψέλης όταν σε ένα κατ’ 
ελάχιστον µελισσοσµήνος του µελισσοκοµείου πληρείται τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα 
κριτήρια:  
- Ταυτοποίηση ενός ενήλικου µικρού σκαθαριού της κυψέλης από το Εθνικό Εργαστήριο 
Αναφοράς βασιζόµενη σε µορφολογικά κριτήρια, επιβεβαιωµένη αν απαιτείται µε µοριακή 
ταυτοποίηση (π.χ. σε περίπτωση ζηµιάς στο δείγµα) 
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- Ταυτοποίηση προνύµφης του µικρού σκαθαριού της κυψέλης από το Εθνικό Εργαστήριο 
Αναφοράς βασιζόµενη σε µορφολογικά κριτήρια που επιβεβαιώνονται συστηµατικά µε µοριακές 
τεχνικές. Στην περίπτωση που το µελισσοκοµείο βρίσκεται εντός οριοθετηµένης ζώνης που ήδη 
εφαρµόζονται µέτρα ελέγχου για το µικρό σκαθάρι της κυψέλης, η ταυτοποίηση προνύµφης θα 
βασίζεται µόνο στα µορφολογικά κριτήρια. 

 
Α.3  ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
 Για την καλύτερη δυνατή εφαρµογή του Προγράµµατος και για την επίτευξη των στόχων 
του, επιπλέον όλων των άλλων, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και τα παρακάτω: 

1) Είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται η αγαστή συνεργασία και η τακτική επικοινωνία 
µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων µερών καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρµογής του Προγράµµατος. 

2) Προκειµένου να αυξηθούν οι πιθανότητες προσέλκυσης και εντοπισµού του µικρού 
σκαθαριού της κυψέλης στο µελισσοκοµείο-δείκτη, συνιστάται η µεταφορά των κυψελών όσο το 
δυνατόν εγγύτερα στις πιθανές πύλες εισόδου του άρθρου 4. 

3) Για την αποτελεσµατικότερη επιθεώρηση των κυψελών και την ταυτόχρονη διεξαγωγή 
του επίσηµου ελέγχου, είναι προτιµότερο, όπου αυτό είναι δυνατό, η επίσκεψη των 
µελισσοκοµείων-δεικτών να διενεργείται από δύο επιθεωρητές. Επιπλέον, εφόσον αυτό είναι 
αναγκαίο, κρίνεται σκόπιµη η συνοδεία των επιθεωρητών από έναν επόπτη µελισσοκοµίας για την 
παροχή τεχνικής υποστήριξης κατά την πραγµατοποίηση των επιθεωρήσεων των κυψελών. 

4) Η επίσκεψη στο µελισσοκοµείο-δείκτη θα διενεργείται ύστερα από σχετική ειδοποίηση 
(έγγραφη ή τηλεφωνική) του ελεγχόµενου, προκειµένου αυτός να παρίσταται στον έλεγχο. Η 
ειδοποίηση θα πραγµατοποιείται δύο (2) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την προγραµµατιζόµενη 
ηµεροµηνία επίσκεψης. 

5) Οι επισκέψεις θα διενεργούνται όταν οι περιβαλλοντικές συνθήκες ευνοούν την 
επιθεώρηση των κυψελών και δε θέτουν σε κίνδυνο την επιβίωση των µελισσοσµηνών. 

6) Πριν από την επίσκεψη ενός µελισσοκοµείου-δείκτη, θα ελέγχεται η παρουσία όλων των 
απαραίτητων υλικών και µέσων που θα απαιτηθούν για τη διεκπεραίωση των αναγκαίων ενεργειών. 

7) Οι µελισσοκόµοι και οι υπεύθυνοι των µελισσοκοµείων-δεικτών πρέπει και οι ίδιοι να 
επιθεωρούν τις κυψέλες σε τακτά χρονικά διαστήµατα, κατά προτίµηση ανά δεκαπενθήµερο.  

8) Οι επόπτες µελισσοκοµίας, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους και επιπλέον των 
επισκέψεων που διενεργούν από κοινού µε τους επιθεωρητές, θα παρέχουν την αναγκαία συνδροµή 
στους µελισσοκόµους του Προγράµµατος καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρµογής του. 

9) Εάν σε κάποιο µελισσοκοµείο-δείκτη υπάρχουν περισσότερα των επιδοτούµενων 
µελισσοσµήνη, θα πρέπει να επιθεωρούνται και αυτά.   

10) Στους αναγκαίους µελισσοκοµικούς χειρισµούς που εκτελούνται στα επιδοτούµενα 
µελισσοσµήνη στο πλαίσιο του Προγράµµατος θα πρέπει να περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, η 
καταστολή της σµηνουργίας και η εξασφάλιση, ανάλογα µε τη χρονική περίοδο του έτους, της 
παρουσίας πλαισίων κηρύθρας µε γόνο, γύρη και µέλι . 

11) Για την ταυτοποίηση των επιδοτούµενων µελισσοσµηνών και των κυψελών τους, οι 
τελευταίες θα µαρκάρονται ευδιάκριτα και ανεξίτηλα από τους επιθεωρητές µε τη χρήση 
κατάλληλων µέσων (µπογιά, ανεξίτηλος µαρκαδόρος κλπ.). Ο κωδικός που θα χρησιµοποιείται θα 
σχηµατίζεται από το γράµµα «Π» (Πρόγραµµα) και τον αύξοντα αριθµό του µελισσοσµήνους. (π.χ. 
Π1, Π2 κ.λπ). 

12) Επιπλέον των δικαιούχων του Προγράµµατος, πρέπει να ενηµερώνονται και να 
ευαισθητοποιούνται για το µικρό σκαθάρι της κυψέλης όλοι οι µελισσοκόµοι και οι φορείς που 
διατηρούν µελισσοκοµεία εντός των καθορισµένων ζωνών υψηλού κινδύνου.  
 
Β.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Β.1  ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ 
 
 Οι αναγκαίες επισκέψεις στα µελισσοκοµεία-δείκτες για την υλοποίηση του Προγράµµατος 
ορίζονται σε τρεις (3) ανά µελισσοκοµικό έτος και διενεργούνται τα χρονικά διαστήµατα 
Σεπτεµβρίου-Νοεµβρίου,  Φεβρουαρίου-Μαρτίου και Μαΐου-Ιουνίου. 
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Β.2  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΓΙ∆ΩΝ  
 
 Για τις ανάγκες εφαρµογής του Προγράµµατος και συµπληρωµατικά στην άµεση επιθεώρηση 
των µελισσοσµηνών, κρίνεται σκόπιµη η τοποθέτηση στο εσωτερικό των κυψελών των 
επιδοτούµενων µελισσοσµηνών ενός µελισσοκοµείου-δείκτη, µεταξύ των πλαισίων και στο δάπεδο 
της κυψέλης, δύο τύπων παγίδων σύλληψης του ενήλικου σκαθαριού. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τις 
κατασκευαστικές απαιτήσεις των παγίδων και τους ενδεδειγµένους χειρισµούς κατά την 
τοποθέτηση, επιθεώρηση και συντήρηση αυτών, καθώς και διευκρινίσεις επί των τεχνικών 
παραµέτρων εφαρµογής του Προγράµµατος θα δοθούν από το Εθνικό Εργαστηρίο Αναφοράς για 
τις ασθένειες των µελισσών. 
   
Β.3  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΥΨΕΛΩΝ 
 

Αρχικά θα διενεργείται εξωτερική επιθεώρηση της κυψέλης και του περιβάλλοντος χώρου 
της για την ανίχνευση «περιπλανώµενων προνυµφών», ενώ στη συνέχεια θα ακολουθεί το άνοιγµα 
και η επιθεώρηση στο εσωτερικό της, αφού έχει προηγηθεί ο κατάλληλος καπνισµός. 

Μετά το άνοιγµα της κυψέλης οι επιθεωρητές θα προβαίνουν σε οπτική παρατήρηση των 
πλαισίων, κατά την οποία θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η φύση των ενήλικων σκαθαριών να 
αποφεύγουν το φως. Συνιστάται η επιθεώρηση να πραγµατοποιείται σε ηλιόλουστες µέρες ή µε 
έκθεση σε οποιαδήποτε πηγή φωτός, δεδοµένου ότι τα ενήλικα σκαθάρια θα σπεύσουν γρήγορα να 
αποµακρυνθούν από το φως. Τα πλαίσια θα πρέπει να αφαιρεθούν ένα προς ένα από την κυψέλη  
και κάθε πλευρά τους να παρατηρηθεί ταχέως. Τα σκαθάρια τείνουν να κινούνται γρήγορα κατά 
µήκος του πλαισίου για να κρυφθούν από το φως και µπορούν εύκολα να εντοπιστούν από έναν 
προσεκτικό παρατηρητή.  Το πρώτο πλαίσιο µπορεί να αφεθεί εκτός του επιθεωρούµενου ορόφου 
της κυψέλης για να καταστεί ευκολότερος ο χειρισµός των υπόλοιπων πλαισίων, τα οποία πρέπει 
να επανατοποθετούνται άµεσα στον επιθεωρούµενο όροφο για να αποτραπεί η λεηλασία κατά τη 
διάρκεια της εξέτασης των κυψελών στο µελισσοκοµείο-δείκτη. Επισηµαίνεται πως τα σκαθάρια 
µπορούν να κρυφτούν στο εσωτερικό των κελιών των  κηρηθρών. Είναι ακόµα σηµαντικό να 
επιθεωρηθούν το καπάκι, ο πυθµένας, οι πλευρικές επιφάνειες, οι γωνίες και τα διάκενα της 
κυψέλης. Εκτός της διαπίστωσης των ενήλικων σκαθαριών εντός της κυψέλης, σε περίπτωση 
προσβολής του µελισσοσµήνους και αναλόγως του σταδίου του βιολογικού κύκλου του εντόµου, 
δύνανται να παρατηρηθούν στοές µέσα στα πλαίσια (προνύµφες που σκάβουν στοές διά µέσου της 
κηρήθρας), καταστροφή του γόνου (τρώγεται από προνύµφες του σκαθαριού), τροποποίηση του 
χρώµατος του µελιού και ζύµωσή του. 

Στην περίπτωση που έχουν τοποθετηθεί παγίδες στην κυψέλη, θα πραγµατοποιείται οπτικός 
τους έλεγχος για την ανεύρεση παγιδευµένων σκαθαριών και για το κατά πόσο έχουν φραγεί οι 
θύρες εισόδου από πρόπολη. Ο µελισσοκοµικός εξοπλισµός θα πρέπει επίσης να εξετάζεται για την 
παρουσία του εντόµου.  
 Εάν ενήλικα έντοµα ή προνύµφες εντοπισθούν κατά την οπτική επιθεώρηση και εφόσον 
αυτά ανταποκρίνονται στον ορισµό ύποπτου κρούσµατος της παραγράφου Α.2 του Παραρτήµατος 
1, θα λαµβάνονται τα κατάλληλα δείγµατα για να αποσταλούν άµεσα στο Εθνικό Εργαστήριο 
Αναφοράς προς ταυτοποίηση. Η ίδια  διαδικασία θα ακολουθείται και όταν κατά την επιθεώρηση 
τίθεται υποψία για την παρουσία κάποιου άλλου εξωτικού αρθροπόδου (π.χ. Tropilaelaps spp., 
Vespa velutina). 
   
Β.4  ΛΗΨΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 
   

Σε ό,τι αφορά στο µικρό σκαθάρι της κυψέλης, είναι σηµαντικό να συλλεχτούν όσο 
περισσότερα δείγµατα είναι δυνατόν (ενήλικα και προνύµφες). Η µορφολογική ταυτοποίηση είναι 
ακόµη πιο αξιόπιστη εάν γίνεται σε ακέραια δείγµατα, ήτοι σε δείγµατα των οποίων η µορφολογική 
ακεραιότητα έχει διατηρηθεί, δεν έχουν συνθλιβεί και είναι σε καλή κατάσταση. Για το λόγο αυτό, 
συνιστάται η χρήση ενός αναρροφητήρα στόµατος για τη σύλληψη ενήλικων σκαθαριών και η 
χρήση των εύκαµπτων εντοµολογικών λαβίδων για τη δειγµατοληψία προνυµφών. Ενήλικα 
σκαθάρια µπορούν επίσης να συλληφθούν µεταξύ του δείκτη και του αντίχειρα του χεριού. Όλα τα 
δείγµατα πρέπει να θανατώνονται αµέσως µετά τη σύλληψη και πριν τη µεταφορά. Για αυτό το 
σκοπό, τα δείγµατα θα τοποθετούνται σε σωληνάριο ή δοχείο που περιέχει αιθανόλη (συνιστάται η 
χρήση µη µετουσιωµένης αιθανόλης 70%) και θα σφραγίζονται. Στη συνέχεια, και αφού έχει 
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προηγηθεί σχετική επικοινωνία, θα συσκευάζονται και θα αποστέλλονται στο Εθνικό Εργαστήριο 
Αναφοράς, σε θερµοκρασία περιβάλλοντος, συνοδευόµενα από όλες τις σχετικές πληροφορίες 
(στοιχεία ζώνης υψηλού κινδύνου και µελισσοκοµείου-δείκτη, αριθµός δειγµάτων, κωδικός 
µελισσοσµήνους, κ.λπ.).  Η µεταφορά των δειγµάτων συνιστάται να γίνεται από ταχυµεταφορέα, 
φροντίζοντας η τελική συσκευασία να φέρει τις κατάλληλες ενδείξεις («Εύθραυστο», «Προσοχή»), 
ώστε να ασκηθούν οι κατάλληλοι χειρισµοί και να αποφευχθεί η σύνθλιψή τους. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ                Προς: ∆ΑΟΚ…………….……………... 
Για συµµετοχή στη δράση [Καν. (ΕΕ) 1308/2013]                              
«2.1 Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών»  
                                                                                                          

 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ: 

Επώνυµο: …………………………....   Όνοµα: ……………..…………..…  Πατρώνυµο: …………………………. 

Κωδικός αριθµός µελισσοκοµικού βιβλιαρίου: ………………………………………….. 

Αριθµός καταχωρισµένων κατεχόµενων κυψελών στο µελισσοκοµικό µητρώο:…………........ 

Α.∆.Τ.: ……………………………..  Εκδ. Αρχή: …………………………………………. 

Α.Φ.Μ./∆.Ο.Υ. …………………………………… / ……………………………………….. 

Ταχυδροµική διεύθυνση µόνιµης κατοικίας:………………………………………….................................................. 

Περιφερειακή Ενότητα / Νοµός: ……………………………………................ / ………………………………….... 

∆ήµος:…………………………………………………………………………………………. 

Τηλέφωνο οικίας: …………………………… Κινητό:……………………………………… 

Συνεργαζόµενη τράπεζα:……………………….…..  ΙΒΑΝ: ………………………………………………..………. 

 
 
∆ιά της παρούσης αιτούµαι τον ορισµό µου ως δικαιούχο του προγράµµατος στοχευµένης επιτήρησης και 

έγκαιρης ανίχνευσης του µικρού σκαθαριού της κυψέλης για την τοποθέτηση ………………… (αριθµός) 

µελισσοσµηνών και τη συγκρότηση ενός µελισσοκοµείου-δείκτη στη ζώνη υψηλού κινδύνου του 

λιµένα/αερολιµένα……………………………... 

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

α) Είµαι ενήµερος/η για τις προϋποθέσεις συµµετοχής µου, τους όρους ενίσχυσης της εν λόγω δράσης και τις 

υποχρεώσεις του προγράµµατος.   

β) ∆εν έχω υποβάλλει αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραµµα ενίσχυσης. 

γ) Όλα τα στοιχεία της παρούσας αίτησης είναι αληθή και οι αρµόδιες υπηρεσίες µπορούν ανά πάσα στιγµή να τα 

ελέγξουν. 

 
 

Ηµεροµηνία:  ….……….20…… 

Ο/Η Αιτ… 

 
 
 
 

 

Ηµεροµηνία:…….…………………...  
Αρ. Πρωτοκόλλου ………………….. 

(Συµπληρώνεται από την υπηρεσία) 
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ΑΙΤΗΣΗ                                                       ΠΡΟΣ: Υπουργείο Αγρ. Ανάπτ. & Τροφίµων 
Για συµµετοχή στη δράση [Καν. (ΕΕ) 1308/2013]                             ∆/νση Υγείας των Ζώων 
«2.1 Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών»                                               Τµήµα ∆΄ 
                                        Βερανζέρου 46, ΤΚ 104 38     
 Αθήνα 

 
 

Φορέας:…………………………………………………………………………………………………....……………. 
∆/νση έδρας:……………………………………………………………………………………………………………. 

Όνοµ/νυµο νοµίµου εκπροσώπου:……………………………………………………………………………………….  
Ιδιότητα νοµίµου εκπροσώπου:………………………………………………………………………………………... 
Τηλέφωνο:………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Fax: ……………………………………………………………………………………………………………………...  
e-mail:………………………………………………………………………………………………………………….….  
           
∆ιά της παρούσης αιτούµαι τον ορισµό του φορέα που νοµίµως εκπροσωπώ ως δικαιούχο του προγράµµατος 

στοχευµένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του µικρού σκαθαριού της κυψέλης για την τοποθέτηση 

συνολικά ……………….. (αριθµός) µελισσοσµηνών και τη συγκρότηση ……………………. (αριθµός) 

µελισσοκοµείου/ων-δείκτη/δεικτών, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στους παρακάτω πίνακες: 

 

Ζώνη Υψηλού Κινδύνου 
Λιµένα/Αερολιµένα………………….. 

  
Αριθµός  

Μελισσοσµηνών 
Όνοµ/νυµο  
Υπευθύνου 

Μελισσοκοµείο- 
∆είκτης 1 

 
 

Μελισσοκοµείο- 
∆είκτης 2 

 
 

Μελισσοκοµείο- 
∆είκτης 3 

 
 

 

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

α) Είµαι ενήµερος/η για τις προϋποθέσεις συµµετοχής του φορέα, τους όρους ενίσχυσης της εν λόγω δράσης και τις 

υποχρεώσεις του προγράµµατος. 

β) ∆εν έχει υποβληθεί αίτηση για ένταξη σε αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραµµα ενίσχυσης. 

γ) Όλα τα στοιχεία της παρούσας αίτησης είναι αληθή και οι αρµόδιες υπηρεσίες µπορούν ανά πάσα στιγµή να τα 

ελέγξουν. 

          Ηµεροµηνία: 

           Ο/Η Νόµιµ…. εκπρόσωπος  
               
 
              (ονοµατεπώνυµο, υπογραφή, σφραγίδα) 

 

Ζώνη Υψηλού Κινδύνου 
Λιµένα/Αερολιµένα………………….. 

  
Αριθµός  

Μελισσοσµηνών 
Όνοµ/νυµο  
Υπευθύνου 

Μελισσοκοµείο- 
∆είκτης 1 

 
 

Μελισσοκοµείο- 
∆είκτης 2 

 
 

Μελισσοκοµείο- 
∆είκτης 3 

 
 

Ηµεροµηνία:…….…………………...  
Αρ. Πρωτοκόλλου ………………….. 

(Συµπληρώνεται από την υπηρεσία) 
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ΕΚΘΕΣΗ  ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-∆ΕΙΚΤΗ  (Μελισσοκόµος) 
 

 

Σήµερα την ……………………………….. οι κάτωθι επίσηµοι κτηνίατροι: 

1. ……………………………………………………………………………………………………... 

2. ……………………………………………………………………………………………………... 

Μεταβήκαµε στη ζώνη υψηλού κινδύνου του λιµένα/αερολιµένα …………………………. στον 

µελισσοκόµο ονόµατι …………………………………………………………………….. µε έδρα 

την Περιφερειακή Ενότητα ………………………………………. και κωδικό αριθµό 

µελισσοκοµικού βιβλιαρίου    EL- ………………...…………………που ορίστηκε δικαιούχος µε 

την αρ. ……………………… απόφαση του ……………………………………………. και αφού 

διενεργήσαµε επιτόπιο έλεγχο στο µελισσοκοµείο- δείκτη για το πρόγραµµα στοχευµένης επιτήρησης 

και έγκαιρης ανίχνευσης του µικρού σκαθαριού της κυψέλης που υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 

«2.1 Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών» [Καν. (ΕΕ) 1308/2013]     

Βεβαιώνουµε τα εξής : 

1. Τα µελισσοσµήνη που ορίστηκαν ως επιλέξιµα προς ενίσχυση για τα µελισσοκοµικά έτη 2021 

και 2022 είναι …………….. και κατά τον ……………… (πρώτο/δεύτερο/τρίτο) επιτόπιο έλεγχο 

για το µελισσοκοµικό έτος …………… διαπιστώθηκε η παρουσία ……………. εξ αυτών.  

2. Ο µελισσοκόµος συµµορφώθηκε µε τις απορρέουσες από το πρόγραµµα υποχρεώσεις.   

ΝΑΙ                ΟΧΙ 

3. Κατά την επιθεώρηση των κυψελών του µελισσοκοµείου-δείκτη τέθηκε υποψία παρουσίας του 

µικρού σκαθαριού της κυψέλης       ΝΑΙ               ΟΧΙ 

Παρατηρήσεις / Ευρήµατα 

…………………………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Ο Μελισσοκόµος   Ο παριστάµενος              Οι επίσηµοι κτηνίατροι 
          επόπτης µελισσοκοµίας           
                    1. ……………………………. 
 

                                        2. …………………………….
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ΕΚΘΕΣΗ  ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-∆ΕΙΚΤΗ (Φορέας) 
 
 

Σήµερα την ……………………………….. οι κάτωθι επίσηµοι κτηνίατροι: 

1. ………………………………………………………………………………………....................... 

2. ……………………………………………………………………………………………………... 

Μεταβήκαµε στη ζώνη υψηλού κινδύνου του λιµένα/αερολιµένα ……………………. στον 

υπεύθυνο ονόµατι …………..……………………………………………………………. του φορέα 

……………………..………………………………………………………………… µε έδρα το 

νοµό …………………… που ορίστηκε δικαιούχος µε την αρ. …………………………… απόφαση 

του προϊσταµένου της ∆/νσης Υγείας των Ζώων του ΥΠΑΑΤ και αφού διενεργήσαµε επιτόπιο 

έλεγχο στο ……………………… (πρώτο/δεύτερο/τρίτο) µελισσοκοµείο-δείκτη του φορέα στη 

συγκεκριµένη ζώνη για το πρόγραµµα στοχευµένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του µικρού 

σκαθαριού της κυψέλης που υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «2.1 Εχθροί και Ασθένειες 

Μελισσών» [Καν. (ΕΕ) 1308/2013]                             

Βεβαιώνουµε τα εξής : 

1. Τα µελισσοσµήνη που ορίστηκαν ως επιλέξιµα προς ενίσχυση για τα µελισσοκοµικά έτη 2021 

και 2022 είναι …………….. και κατά τον ……………… (πρώτο/δεύτερο/τρίτο) επιτόπιο έλεγχο 

για το µελισσοκοµικό έτος …………… διαπιστώθηκε η παρουσία ……………. εξ αυτών.  

2.  Ο υπεύθυνος του µελισσοκοµείου-δείκτη  συµµορφώθηκε µε τις απορρέουσες από το 

πρόγραµµα υποχρεώσεις.     ΝΑΙ                ΟΧΙ 

3. Κατά την επιθεώρηση των κυψελών του µελισσοκοµείου-δείκτη τέθηκε υποψία παρουσίας του 

µικρού σκαθαριού της κυψέλης.       ΝΑΙ               ΟΧΙ 

Παρατηρήσεις / Ευρήµατα 

…………………………………………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 Ο Υπεύθυνος         Ο παριστάµενος                     Οι επίσηµοι κτηνίατροι 
του µελισσοκοµείου-δείκτη  επόπτης  µελισσοκοµίας                                                                                                                               

1. ….………………………… 

                     2. ……………………………. 
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ΕΚΘΕΣΗ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 

 
 
Περιφέρεια: ……………………………         Ηµεροµηνία:………………… 
Π.Ε.: …………………………………….             Αριθ. Πρωτ: …………………. 
∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής        

 
 

Πρόγραµµα βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εµπορίας των προϊόντων της µελισσοκοµίας - ∆ράση: 2.1 «Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών» 
 

Κατά τη διεξαγωγή των επίσηµων ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν το µελισσοκοµικό έτος …………, βεβαιώνουµε τα εξής: 
1. Ο αριθµός των µελισσοκόµων που ορίστηκαν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα  για το έτος αυτό είναι ….…. και εξ αυτών ελέγχθηκαν επιτοπίως οι ……….. 
2. Ο αριθµός των φορέων που ορίστηκαν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα  για το έτος αυτό είναι ….…. και εξ αυτών ελέγχθηκαν επιτοπίως οι ……….. 
3. Τα σχετικά µε τους παραπάνω ελέγχους παραστατικά φυλάσσονται στο αρχείο της Υπηρεσίας µας. 
4. Τα αποτελέσµατα των επίσηµων ελέγχων αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα: 

Επώνυµο / 
Επωνυµία 
φορέα 

Όνοµα 
Αριθµός 

Μελισσοκοµικού 
Βιβλιαρίου (ΕL) 

Μελισσοσµήνη που 
ορίστηκαν ως επιλέξιµα 

προς ενίσχυση 

Προσδιορισθέντα 
κατά τους 
ελέγχους 

µελισσοσµήνη (*) 

Συµµόρφωση µε τις 
υποχρεώσεις του 
Προγράµµατος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Είδος µη συµµόρφωσης 

       
       
       
       
       
       

(*) Ο µικρότερος αριθµός που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια  των επίσηµων ελέγχων του µελισσοκοµικού έτους 
 
Παρατηρήσεις 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......….
………………………………….……………………………………….…………………………………………………………….…………………………………..... 

 
Ο Προϊστάµενος της ∆ΑΟΚ 

 
                                         
                                                  (ονοµ/νυµο, υπογραφή, σφραγίδα) 
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Περιφέρεια …………..……… 
Π.Ε. …………………………… 
∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής  
Ηµεροµηνία: ………………..…             
Αριθµ. Πρωτ.: ...........................                                                             

ΠΡΟΣ:  ΥΠΑΑΤ 
                                                                           ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
                                                                           ∆εστούνη 2 & Αχαρνών 381 

                               Τ.Κ. 11143 Αθήνα                  
 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ…… 
 
 

Η λίστα των τελικών δικαιούχων µετά την ολοκλήρωση  της διαδικασίας ελέγχων και εξέτασης των ενστάσεων αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Στοιχεία ∆ικαιούχου 
 

Μελισσοσµήνη 
που ορίστηκαν 
αρχικά ως 

επιλέξιµα προς 
ενίσχυση 

Προσδιορισθέντα 
κατά τους 
ελέγχους 

µελισσοσµήνη (*) 

Τελικά 
µελισσοσµήνη  
προς ενίσχυση 

(**) 

ΙΒΑΝ 
ΑΦΜ 

Αριθµός 
Μελισσοκοµικού 
Βιβλιαρίου (ΕL) 

Επώνυµο / 
Επωνυµία Όνοµα Πατρώνυµο 

         
         
         
         
         
         

(*) Ο µικρότερος αριθµός που διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια των επίσηµων ελέγχων του µελισσοκοµικού έτους 
(**) Ο αριθµός που προκύπτει µετά την τυχόν επιβολή κυρώσεων 
 
Παρατηρήσεις 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………….……………………………………….…………………………………………………………….……………………………… 
                                                        

                         Ο Προϊστάµενος της ∆ΑΟΚ  

   

                           (ονοµ/νυµο ,υπογραφή, σφραγίδα) 
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Καν.1308/2013  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ  
ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΕΤΟΥΣ …….. 

∆ράση 2.1 Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών 
 
 
Περιφέρεια: ………………… 

Περιφερειακή Ενότητα: ............................... 

∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής: ........................ 

Τµήµα: .......................................................... 
Ταχ. ∆/νση:………………………………… ΤΚ .............. 
Πληροφορίες:………………………. 
Τηλ - Φαξ: ……………………………….. 
 

 
 ΠΡΟΣ:  ΟΠΕΚΕΠΕ 
  ∆/νση Άµεσων Ενισχύσεων & Αγοράς 
  Τµήµα Προγραµµάτων Φορέων 

∆οµοκού 5 – ΤΚ 104 45  
  Αθήνα 

 

 

 

Αποστέλλεται συνηµµένα φάκελος πληρωµής της δράσης 2.1 «Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών» 
για το µελισσοκοµικό έτος ………. µε τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. …………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Τόπος – Ηµεροµηνία:............................... 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΑΟΚ 

 

 

(ονοµ/νυµο, υπογραφή, σφραγίδα) 

 
 
 

 

ΑΔΑ: Ω5ΞΩ4653ΠΓ-52Λ



ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  8 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ/ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΙΟ ΕΤΟΣ……… 
 

Ονοµατεπώνυµο Μελισσοκόµου/ Επωνυµία Φορέα:………………………………………….. 
Ζώνη Υψηλού Κινδύνου: ……………………………………………………………………… 
Αριθµός κυψελών µελισσοκοµείου-δείκτη:…………………………………………………… 

Ηµεροµηνία 
Επίσκεψης  

Επιθεωρήθηκαν όλα τα 
µελισσοσµήνη  (1) 

Υποψία παρουσίας 
Aethina tumida (2) 

Μελισσοκοµικοί χειρισµοί που 
πραγµατοποιήθηκαν (3) 

Συντήρηση συσκευών 
παγίδευσης (4) 

Παρατηρήσεις 
Μελισσοκόµου 

      

      

      

      

      

      

(1) Απαντάτε  µε "ΝΑΙ" ή "ΟΧΙ. " Αν "ΟΧΙ",  τότε καταγράφονται οι κωδικοί των  µελισσοσµηνών  που δεν επιθεωρήθηκαν και τον λόγο που δεν επιθεωρήθηκαν.  
(2) Απαντάτε  µε "ΝΑΙ " ή" ΟΧΙ". Αν "ΝΑΙ", τότε καταγράφετε  το  είδος του ύποπτου υλικού (σκαθάρια, προνύµφες, αυγά) και ο κωδ. µελ/σµήνους που βρέθηκε/καν. 
(3) Καταγράφονται οι ενέργειες: π.χ. ταΐσµατα (ποσότητα βανίλιας ή γυρεόπιτας/ µελισσοσµήνος), προσθαφαίρεση πλαισίων γόνου/ γύρης/ µελιού, καταστολή σµηνουργίας, πιθανές αγωγές κ.α.  
(4) Απαντάτε  µε "ΝΑΙ" ή "ΟΧΙ. Επίσης καταγράφετε αν απαιτείται αντικατάσταση παγίδας καθώς και ο λόγος.  
 
 Ηµεροµηνία …………………     Ηµεροµηνία …………………                             Ηµεροµηνία ………………… 
 Οι επίσηµοι κτηνίατροι     Οι επίσηµοι κτηνίατροι        Οι επίσηµοι κτηνίατροι 
 1. ……………………………     1. ……………………………                                              1..…………………………….. 
 2. …………………………….     2. …………………………….         2....……………………………. 
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ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 

Α/Α 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΜΕΛΙΣ/ΜΙΑΣ 
(Κ.Μ.) 

ΖΩΝΗ ΥΨΗΛΟΥ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ 

FAX EMAIL ΕΠΟΠΤΕΣ 

1 Αττικής Αερολιµένας Αθηνών 
Αγροτικός Συνεταιρισµός Ερυθρών 

 Μάρνη 34, Αθήνα, Τ.Κ. 104 32  
210-5237919 

kmattikis@gmail.com  
info@agrose.gr 

Γκουλιαδίτη Φρειδερίκη  
Μπιρρή Παρασκευή 

2 
Πειραιά -
Κυκλάδων 

Λιµένας Πειραιώς 
Ε.Α.Σ. Κυκλάδων 
 Πύλης 4, Πειραιάς  

Τ.Κ. 185 31 

210-4172108  
210-4123885 

meli13@cha.forthnet.gr 
Παππάς Ευάγγελος 
Μάγειρα Καλλιρόη 

3 
Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Αερολιµένας και 
Λιµένας Θεσαλλονίκης 

Τ.Θ. 60458 
Θέρµη Θεσσαλονίκης 

Τ.Κ. 57001 

2310-471110 
Eσ. 101,109,104 

kmkmakedonias@gmail.com 
Βαρτάνη Σοφία 

Πουτούρης ∆ρακόντης  
Σπύρου Ιωάννα-Μαρία 

4 Ηπείρου Λιµένας Ηγουµενίτσας 
Μελισσοκοµικός Συνεταιρισµός 

Άρτας  
Άγιοι Ανάργυροι  Άρτα 

26810-61700 kmepirus@gmail.com Σιώζου Ευαγγελία  

5 
∆υτικής 
Ελλάδας 

Λιµένας Πατρών 
Πανεπιστηµίου 171 Πάτρα 

Τ.Κ. 261 10 
2613-613746 kmdelladas@gmail.com  

Λαµπρινάκος Σταύρος 
Πετρόπουλος 
Παναγιώτης 

6 Κρήτης Λιµένας Ηρακλείου 

Μελισσοκοµικός Συνεταιρισµός 
Ηρακλείου  

Λεωφ.62 Μαρτύρων &  Iλιάδος  
Ηράκλειο      Τ.Κ. 715 00 

2810-261563 
melisyn@gmail.com 
idimos@gmail.com 

 

Ισαακίδης ∆ηµοσθένης 
Φανουράκη Ευπραξία 
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Άρθρο 15 
Έναρξη ισχύος 

 
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
 
 
 
 
 
                Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
    ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                        ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
             ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ                                                        ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 

  
  
       ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ                                           ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ 
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