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∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

                  
     Η υπηρεσία µας ενηµερώνει τους µελισσοκόµους της Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των Αιτήσεων–∆ηλώσεων 
καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την  υλοποίηση των 
δράσεων :  
3.1 (Εξοπλισµός για την διευκόλυνση των µετακινήσεων) &  
3.2. (Οικονοµική στήριξη της νοµαδικής µελισσοκοµίας),   ως ακολούθως : 
 
     
          ∆ΡΑΣΗ  3.1. - Εξοπλισµός για την διευκόλυνση των µετακινήσεων 
    Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης αυτής, θα ενισχύεται η δαπάνη για την 
προµήθεια καινούριων κυψελών, αξίας µέχρι 30€ ανά κυψέλη από την 1η Αυγούστου 
2016 έως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής στην 
∆ράση που είναι στίς 14/6/2017. Το ποσοστό αντικατάστασης θα ανέρχεται µέχρι και 
10% των κατεχόµενων κυψελών ανα µελισσοκόµο. Οι κυψέλες αντικατάστασης των 
οποίων επιχορηγείται η αγορά, θα φέρουν σε εµφανές σηµείο πυροσφράγιση ή 
αναπόσπαστη µεταλλική ετικέτα µε την επιγραφή «Καν. 1308/2013, έτος 2017» 
    Οί δικαιούχοι µελισσοκόµοι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τα εξής βασικά 
κριτήρια : 
1). Να είναι κάτοχοι µελισσοκοµικής εκµετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών. 
2). Να είναι κάτοχοι µελισσοκοµικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρηµένο), κατά την  
     ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. 
3).Ενισχύεται η προµήθεια κυψελών αντικατάστασης, οι οποίες πρέπει να  
    αποτελούνται σωρευτικά από : 
    α). Εµβρυοθάλαµο τύπου standard (10 ή 8 πλαισίων), από ξύλο ή κόντρα    
         πλακέ, µε κινητή κατά προτίµηση βάση. 
    β). Καπάκι τύπου standard, ή Αυστραλίας 
    γ). Τα αντίστοιχα πλαίσια 
    δ). Συνδετήρες για το καπάκι & 
    ε). Συνδετήρες για την κινητή βάση. 
4). ∆εν αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη : 
    α). Η δαπάνη για την προµήθεια µεµονωµένων εξαρτηµάτων κυψελών,   
       παρά µόνο για τις πλήρεις κυψέλες. 
    β). Η δαπάνη για αγορά κυψελών για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί ορθά τα  
         αντίστοιχα παραστατικά. 
    γ). Ο ΦΠΑ.    
 
 
 



            ∆ΡΑΣΗ  3.2. - Οικονοµική στήριξη της νοµαδικής µελισσοκοµίας 
   Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης αυτής, ενισχύεται η δαπάνη µετακίνησης των 
µελισσοσµηνών, από τον συνήθη µόνιµο τόπο της µελισσοκοµικής εκµετάλλευσης σε 
άλλον, κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η Μαρτίου 2017 έως και την 30η Ιουνίου 
2017. Η δαπάνη είναι επιλέξιµη εφόσον µετακινούνται, τουλάχιστον εξήντα (60) 
παραγωγικές κυψέλες όλες µαζί, ή τµηµατικά, από τον συνήθη µόνιµο τόπο της 
µελισσοκοµικής εκµετάλλευσης µε τη χρήση : 
α). Ιδιόκτητων µελισσοκοµικών ή αγροτικών αυτοκινήτων (ΦΙΧ) ή  
β). Φορτηγών αυτοκινήτων ∆ηµόσιας Χρήσης (Φ∆Χ), ή 
γ). Οχηµαταγωγών πλοίων,  
υπο την προϋπόθεση ότι τα µελισσοσµήνη αυτά µετακινούνται σε απόσταση 
τουλάχιστον 50 χιλιοµέτρων.  
     Οί δικαιούχοι µελισσοκόµοι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τα εξής βασικά  
     κριτήρια : 
1). Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών  
     Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ), ως επαγγελµατίες αγρότες.      
2). Να είναι κάτοχοι µελισσοκοµικής εκµετάλλευσης τουλάχιστον 110 παραγω-       
      γικών µελισσοσµηνών  
3). Η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής γεωργικής παραγωγής τους να  
     είναι 5.000€, µε εξαίρεση τους µελισσοκόµους οι οποίοι υπέβαλαν Αίτηση  
     Ενιαίας Ενίσχυσης (∆ήλωση ΟΣ∆Ε), για 1η φορά το 2016.     
4). Να διαθέτουν  µελισσοκοµικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρηµένο) κατά την    
     ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.   
5). Να έχουν υποβάλλει την αίτηση δήλωσης  για συµµετοχή στη  δράση 3.2.  
     «Οικονοµική στήριξη της νοµαδικής µελισσοκοµίας», στην υπηρεσία µας  
      όπου και ανήκουν.  
 6).Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιµη δαπάνη. 
 
                        ∆ιαδικασία συµµετοχής στις ∆ράσεις 3.1 & 3.2 
   1.  Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συµµετοχής στις ∆ράσεις 3.1 & 3.2, εκφράζεται µε 
την υποβολή σχετικής Αίτησης-∆ήλωσης επισυναπτόµενο (Υπόδειγµα 1), στην 
υπηρεσία µας, ή στο Κέντρο Μελισσοκοµίας Χαλκίδας (εφόσον τα δέχεται, µετά από 
τηλεφωνική επικοινωνία µαζί του),  σύµφωνα µε το (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1) µέχρι  και 
14/6/2017. Η αίτηση-δήλωση συµµετοχής (Υπόδειγµα 1), είναι κοινή και για τις δύο 
δράσεις και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αιτηθούν εφόσον το επιθυµούν, την ένταξή 
τους ταυτόχρονα και στις δύο δράσεις.  
   2. Η αίτηση-δήλωση  (Υπόδειγµα 1), υποβάλλεται : 
       - Αυτοπροσώπως από τον ίδιο ενδιαφερόµενο, 
       - ∆ια αντιπροσώπου,  
       - Με συστηµένη ταχυδροµική επιστολή. 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλλει κάθε δικαιούχος 
αναφέρονται στο πίσω µέρος της Αίτησης-∆ήλωσης (ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1). 

      
Με Εντολή Αντ/ρχη        
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
       ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ 
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