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ΚΟΑΠ - ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 2022 - ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΑ 2014 - 2020 

ΜΕΤΡΟ 10: ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2022 ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 10.1.10  

(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ  ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ                   

ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ ΜΕ ΕΝΤΟΜΟΦΑΓΑ ΠΤΗΝΑ)  

 

Το παρόν έντυπο αφορά δεσμεύσεις οι οποίες δεν έχουν λήξει ακόμη και συνεχίζουν 
το έτος 2022.  
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΗΤΗ:......................................................................................... 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ....................................... 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΕ: ...............................................................  

 

Η εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης προνοεί την επιβολή ποινών, 

μειώσεων, αποκλεισμών και ανακτήσεων για περιπτώσεις που αφορούν διαφορές μεταξύ 

του δεσμευμένου αριθμού Μελισσοσμηνών (κυψελών) και του πραγματικού σύμφωνα με 

πρόνοιες του καθεστώτος, μη εκτέλεσης υποχρεώσεων από τον αιτητή που απορρέουν από 

τη συμμετοχή του στο Καθεστώς και στις περιπτώσεις δόλου εκ μέρους του αιτητή 

 

Καθεστώς 10.1.10:  

• Ο μελισσοκόμος πρέπει να προβαίνει σε κατάλληλους μελισσοκομικούς χειρισμούς έτσι ώστε να 

διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης του καθεστώτος  τον αριθμό Μελισσοσμηνών με το 

οποίο εντάχθηκε στο Καθεστώς και ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μειωθεί κάτω 

του 20% ή κάτω από 20 μελισσοσμήνη 

• Ο μέγιστος αριθμός κυψελών που διατηρεί ανά μελισσοκομείο να μην υπερβαίνει τις 100 

κυψέλες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης 

• Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ μελισσοκομείων του ιδίου αιτητή, να μην είναι μικρότερη των 500 

μέτρων, για την  περίοδο 01 Αυγούστου – 31 Οκτωβρίου κάθε έτους  

• Ο μελισσοκόμος θα πρέπει να εγκαταστήσει ποτίστρα στο μελισσοκομείο, σε απόσταση όχι 

μεγαλύτερη των 50 μέτρων από το μελισσοκομείο, κατά την περίοδο Αυγούστου - Οκτωβρίου. 

Η ποτίστρα θα πρέπει να αποτελείται από: 

o Πλαστικό Βαρέλι με πώμα, χωρητικότητας τουλάχιστον 100 λίτρων 

o Φλοτέρ για τον αυτόματο έλεγχο ροής νερού 

o Γούρνα γαλβανιζέ ή τσιμεντένια  με ελάχιστη επιφάνεια 0.2m2 και ελάχιστο βάθος 10cm 

o Υλικά πλεύσης (φελλούς, φελιζόλ, ξύλα κτλ) 

• Κατά την περίοδο 01 Αυγούστου – 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, ο μελισσοκόμος θα πρέπει να 

επισκέπτεται τα μελισσοκομεία τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα, επιπλέον των συνήθων 

επισκέψεων (13 φορές περισσότερες από το συνήθη αριθμό επισκέψεων) για:  

o Έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης και καθαρισμό της ποτίστρας, 

o Προσθήκη /αλλαγή πόσιμου νερού. 

• Τήρηση αρχείου μελισσοκόμου όπου θα αναφέρονται οι σχετικές με το καθεστώς 

δραστηριότητες του μελισσοκόμου 

 

Ποσό ενίσχυσης: 2,4€ / δεκ  ή  8€ / Μελισσοσμήνος (κυψέλη) 
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Όροι και Υποχρεώσεις Καθεστώτος: 
 

• Οι αιτητές πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελισσοκόμων του Τμήματος Γεωργίας 

κατά το έτος 2020 καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης στο Καθεστώς 

• Ελάχιστη επιλέξιμη έκταση: Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση ανά αίτηση είναι 67 δεκάρια που 

αντιστοιχεί σε 20 μελισσοσμήνη. Δεν θα δηλώνεται έκταση από τους αιτητές. Ο αριθμός τον 

μελισσοσμηνών θα ελέγχεται με το Μητρώο Μελισσοκόμων του Τμήματος Γεωργίας   

• Διάρκεια Δέσμευσης: Πενταετής 

• Κάθε έτος της δέσμευσης θα πρέπει να δηλώνεται στην Ενιαία Αίτηση Εκταρικών Επιδοτήσεων 

η συμμετοχή στο Καθεστώς και ο αριθμός μελισσοσμηνών  

• Ο συνολικός αριθμός των μελισσοσμηνών κατά τη διάρκεια της δέσμευσης δεν πρέπει να 

μειώνεται πέραν του 20% του αρχικού αριθμού με τον οποίο ο αιτητής εντάχθηκε (έκταση 

δέσμευσης) στο Καθεστώς. Στην περίπτωση που ο αριθμός των μελισσοσμηνών μειωθεί πέραν 

του 20% του αρχικού αριθμού ή πέσει κάτω από τον ελάχιστο αριθμό μελισσοσμηνών για το 

Καθεστώς (20) ο αιτητής παύει να είναι δικαιούχος του Καθεστώτος και ανακτούνται όλα τα ποσά 

επιδότησης που έλαβε για τα προηγούμενα έτη.  

• Μειώσεις στον αριθμό μελισσοσμηνών πέραν του 20% που δεν δικαιολογούνται λόγω ανωτέρας 

βίας ή μεταβίβασης της δέσμευσης σε άλλο αιτητή ή μεταβίβασης της διαχείρισης των 

μελισσοσμηνών χωρίς τη συνέχιση της δέσμευσης, θα επιφέρουν ανακτήσεις επιδοτήσεων από 

τα προηγούμενα έτη. Εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή έγιναν μεταβιβάσεις 

μελισσοσμηνών, θα πρέπει να προσκομιστούν στον ΚΟΑΠ όλα τα απαραίτητα έγγραφα, 

πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις εντός των ημερομηνιών που καθορίζονται από τον ΚΟΑΠ 

Οι αιτητές μπορούν να επιδοτηθούν κατά τη διάρκεια της δέσμευσης για αριθμό μελισσοσμηνών 

μέχρι και 20% επιπλέον του αριθμού με τον οποίο εντάχθηκαν στο Καθεστώς. Ο μέγιστος 

αριθμός μελισσοσμηνών με τον οποίο μπορεί να ενταχθεί ο αιτητής στο Καθεστώς, είναι 

ο αριθμός που καταγράφεται στο Μελισσοκομικό Μητρώο κατά το έτος 2021 

• Τήρηση της βάσης εκκίνησης του Καθεστώτος  

• Τήρηση αρχείου μελισσοκόμου στο οποίο θα αναφέρονται οι σχετικές με το Καθεστώς, 

δραστηριότητες του μελισσοκόμου 

• Οι κυψέλες να έχουν σήμανση σύμφωνα με την νομοθεσία (Ν.51/90) 

• Συμπλήρωση του εντύπου μετακίνησης μελισσιών (Ν.51/90) το οποίο πρέπει να υποβάλλεται 

στην Αρμόδια Αρχή εντός των καθορισμένων χρονικών πλαισίων  

• Αποδοχή όλων των ελέγχων από τους Λειτουργούς του ΚΟΑΠ παρέχοντας όλες τις αναγκαίες 

πληροφορίες και διευκολύνσεις  

 

 

Λήξη Δέσμευσης: 31η Δεκεμβρίου 2022 (έτος ένταξης του αρχικού δικαιούχου 2018)  

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι κατανοώ και αποδέχομαι όλους τους πιο πάνω όρους και 

υποχρεώσεις και αναλαμβάνω τη δέσμευση για το πιο πάνω Καθεστώς. 

 

Υπογραφή αιτητή           Υπογραφή Υπ. Παραλαβής     Ημερομηνία 

                   Παραλαβής / Σφραγίδα  

 

..................................         ........................................................... ......./…......./............... 

 

 

 

file:///C:/Users/ezintilas/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/VP97NR9G/Ημερολόγιο%20Μελισσοκομικής%20Εκμετάλλευσης.docx
file:///C:/Users/ezintilas/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/VP97NR9G/ΕΝΤΥΠΟ%20ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ%20.doc
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Β.  ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ (ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ) 

 
Το παρόν έντυπο αφορά δεσμεύσεις οι οποίες δεν έχουν λήξει ακόμη και συνεχίζουν 
το έτος 2022.  
 
Ο αιτητής που αναλαμβάνει την δέσμευση τεμαχίων (μελισσοσμηνών) αναλαμβάνει 
ταυτόχρονα και όλες τις υποχρεώσεις του Καθεστώτος περιλαμβανομένων 
αποκλίσεων, ποινών, μειώσεων και ανακτήσεων των προηγουμένων ετών όπως 
αυτές προκύπτουν από τη δέσμευση και τους ελέγχους του ΚΟΑΠ 
 
Οι μεταβιβάσεις μελισσοσμηνών θα πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί στο Τμήμα 
Γεωργίας και να έχουν ληφθεί υπόψιν στην κατάρτιση του σχετικού Μητρώου 
Μελισσοκομίας.  
 
Στοιχεία αιτητή που μεταβιβάζει την δέσμευση: 

Αρ. Ταυτότητας / Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: ____________   

Αρ. ΣΕΕ: ____________ 

Έτος ένταξης:________ 

 

Στοιχεία αιτητή που αναλαμβάνει την δέσμευση:  

Αρ. Ταυτότητας / Αρ. Εγγραφής Εταιρείας: ____________   

Αρ. ΣΕΕ: ____________ 

 
 
Αριθμός Μελισσοσμηνών που μεταβιβάζονται: _________ 
 
 
Υπογραφή Αιτητή (Μεταβιβάζων):   Υπογραφή Αιτητή (Λαμβάνων):           

   

____________________________   ____________________________   

Όνομα:______________________    Όνομα:______________________ 

 

 

 

 

Ημερομηνία:___/____/____                               

 

 

Σφραγίδα Παραλαβής Υπογραφή Υπαλλήλου Παραλαβής 
 

________________________________ 


