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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Μαρτίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 37/48518
Ατομική Ψηφιακή Μελισσοκομική Ταυτότητα.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
β) Της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4691/2020
«Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον
εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις» (Α’ 108).
γ) Της υπ’ αρ. 140/106513/16.04.2021 απόφασης της
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο» (Β’ 1560).
2. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων»(Α’ 138).
3. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών»(Α’ 155).
4. Την υπ’ αρ. 6310/09.09.2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Συμεών
Κεδίκογλου» (Β’ 4190).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού για το έτος 2022, πέραν αυτής που έχει
εγκριθεί για την υλοποίηση της Δράσης 1.2 «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας - melinet», με την υπ’ αρ.
371/205270/03-08-2021 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 3592), αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Σκοπός
1. Σε εφαρμογή της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 9 του
ν. 4691/2020 καθορίζονται ο τύπος της ατομικής μελισσοκομικής ταυτότητας, τα στοιχεία που αυτή περιέχει, η
μορφή τήρησης των στοιχείων αυτών, οι αρμόδιες αρχές
και οι διαδικασίες έκδοσης, ανανέωσης, ενημέρωσης και
διασύνδεσής της με το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο ή μητρώα άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).
2. Σε κάθε ενεργό μελισσοκόμο, ο οποίος εγγράφεται στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο
της Ελλάδας σύμφωνα με τις διαδικασίες της υπ’ αρ.
140/106513/16.4.2021 απόφασης της Υφυπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΑ), χορηγείται
ατομική ψηφιακή μελισσοκομική ταυτότητα, εφεξής
«μελισσοκομική ταυτότητα».
Άρθρο 2
Αρμόδιες Αρχές
1. H Διεύθυνση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ, διά του Τμήματος
Μελισσοκομίας Σηροτροφίας και Λοιπών Ζωικών Οργανισμών, ορίζεται αρμόδια για:
α) το συντονισμό, την παρακολούθηση και την εποπτεία της διαδικασίας έκδοσης των μελισσοκομικών
ταυτοτήτων,
β) την εισήγηση για τη θέσπιση νομοθετικών και λοιπών διοικητικών μέτρων και τη συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς σχετικά με την έκδοση
των μελισσοκομικών ταυτοτήτων,
γ) την εισήγηση έκδοσης ερμηνευτικών εγκυκλίων και
οδηγιών εφαρμογής της παρούσας.
2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ, διά του Τμήματος Διαχείρισης Data Center, Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων,
ορίζεται αρμόδια για:
α) την ανάπτυξη, τη διαχείριση, τον έλεγχο ορθής
λειτουργίας και την τεχνική υποστήριξη της ψηφιακής
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εφαρμογής, που έχει σκοπό τη δημιουργία, έκδοση και
εκτύπωση των μελισσοκομικών ταυτοτήτων,
β) την ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών διαλειτουργικότητας με στόχο τη διασύνδεση και ανάκτηση των
προβλεπόμενων απαραίτητων πληροφοριών από το
Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, για την
εξυπηρέτηση των σκοπών του άρθρου 5,
γ) την ανάπτυξη ειδικής ψηφιακής εφαρμογής για την
έκδοση μελισσοκομικής ταυτότητας σε ηλεκτρονική άυλη μορφή, σε σύνδεση με τη θυρίδα του πολίτη στην
πύλη GOV.GR.
δ) τη σύνταξη εγχειριδίου χρήσης της ψηφιακής εφαρμογής που υποστηρίζει τη διαδικασία διασύνδεσης και
ανάκτησης των προβλεπόμενων πληροφοριών από τις
αρμόδιες ελεγκτικές δομές και αρχές του άρθρου 5.
3. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας
ορίζονται αρμόδιες για:
α) τη διασταύρωση και επαλήθευση των στοιχείων που
θα αποτυπώνονται στη μελισσοκομική ταυτότητα πριν
την οριστική εκτύπωσή της,
β) τη διαβίβαση προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ των αιτημάτων για έκδοση ή
επανέκδοση μελισσοκομικής ταυτότητας,
γ) την παράδοση της εκτυπωμένης μελισσοκομικής
ταυτότητας στον ενδιαφερόμενο δικαιούχο ενεργό μελισσοκόμο ή νόμιμο εκπρόσωπό του.
Άρθρο 3
Τύπος και διαδικασία έκδοσης της
Ατομικής Μελισσοκομικής Ταυτότητας
1. Η μελισσοκομική ταυτότητα αποτελεί επίσημο κρατικό έγγραφο, το οποίο σε συνδυασμό με την επίδειξη
του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του κατόχου της, αποτελεί απόδειξη των στοιχείων
που είναι εκτυπωμένα σε φυσική μορφή στο σώμα της,
καθώς επίσης και των στοιχείων τα οποία τηρούνται σε
ψηφιακή μορφή και ανακτώνται από το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, μέσω υπηρεσιών διαλειτουργικότητας, διά της ανάγνωσης ειδικού γραμμωτού
κώδικα δύο διαστάσεων «γρήγορης ανταπόκρισης»
(Quick Response Code ή κωδικός «QR»), ο οποίος είναι
εκτυπωμένος στην οπίσθια όψη αυτής και είναι μοναδικός για κάθε ενεργό μελισσοκόμο.
2. Ο μοναδικός κωδικός «QR» του κάθε ενεργού μελισσοκόμου παραπέμπει σε έναν σύνδεσμο με κατεύθυνση
προς τον εξυπηρετητή, ο οποίος ελέγχει και επιστρέφει
τις ζητούμενες πληροφορίες στον χρήστη - ελεγκτή.
3. Η υποβολή αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, επέχει θέση αίτησης έκδοσης και χορήγησης μελισσοκομικής ταυτότητας. Με την
ολοκλήρωση των διαδικασιών που περιγράφονται στο
άρθρο 4 της υπ’ αρ. 140/106513/16.4.2021 υπουργικής
απόφασης και την απόκτηση της ιδιότητας του ενεργού
μελισσοκόμου, εκδίδεται και χορηγείται η μελισσοκομική ταυτότητα στον ενδιαφερόμενο, χωρίς περαιτέρω
ενέργειες εκ μέρους του και χωρίς οικονομική του επιβάρυνση.
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4. Εάν ο ενεργός μελισσοκόμος είναι φυσικό πρόσωπο, στη μελισσοκομική του ταυτότητα αναγράφονται τα
στοιχεία ταυτοποίησης και εκτυπώνεται η φωτογραφία
του ιδίου.
5. Εάν ο ενεργός μελισσοκόμος είναι νομικό πρόσωπο,
στη μελισσοκομική ταυτότητα εκτυπώνονται η επωνυμία
του νομικού προσώπου και τα στοιχεία ταυτοποίησης
και η φωτογραφία του «υπεύθυνου μελισσοκομείου», ο
οποίος ορίζεται από το νομικό πρόσωπο με σχετική αίτηση. Ως «υπεύθυνος μελισσοκομείου» μπορεί να οριστεί
φυσικό πρόσωπο με πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία στην Ελλάδα.
6. Η φυσική μορφή της μελισσοκομικής ταυτότητας
καθορίζεται στο άρθρο 4 και στο υπόδειγμα 1, του προσαρτημένου παραρτήματος.
Άρθρο 4
Μορφή - Στοιχεία Μελισσοκομικής Ταυτότητας
1. Η φυσική μορφή της μελισσοκομικής ταυτότητας
είναι μορφότυπου D-1, διαστάσεων 85.6 x 54 mm ±
0.75mm, πάχους μέχρι 1 mm.
2. Το υπόστρωμα της φυσικής μορφής της μελισσοκομικής ταυτότητας είναι κατασκευασμένο από συνθετικό
πλαστικό, πολυανθρακικό υλικό.
3. Τα στοιχεία της μελισσοκομικής ταυτότητας που
εκτυπώνονται στο σώμα της σε φυσική μορφή, είναι τα
ακόλουθα:
α) Εμπρόσθια Όψη:
αα) Ζώνη 1
i. Θυρεός Ελληνικής Δημοκρατίας
ii. Όνομα της Χώρας (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)
iii. Αρμόδια Αρχή (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)
iv. Τύπος εγγράφου (ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ)
ββ) Ζώνη 2:
Έγχρωμη φωτογραφία του προσώπου του ενεργού
μελισσοκόμου ή του «υπευθύνου μελισσοκομείου» στην
περίπτωση νομικού προσώπου, σε πλαίσιο διαστάσεων
35 Χ 30 mm
γγ) Ζώνη 3:
i. Ονοματεπώνυμο ενεργού μελισσοκόμου (ή Επωνυμία και ονοματεπώνυμο
«υπεύθυνου μελισσοκομείου» στην περίπτωση νομικού προσώπου)
ii. Πατρώνυμο
iii. Διεύθυνση κατοικίας Φυσικού Προσώπου ή Έδρα
στην περίπτωση Νομικού Προσώπου
iv. Αριθμός Μελισσοκομικού Μητρώου
v. Αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα
vi. Αριθμός Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του ενεργού μελισσοκόμου ή του «υπεύθυνου
μελισσοκομείου» στην περίπτωση Νομικού Προσώπου
δδ) Ζώνη 4:
Ημερομηνία έκδοσης
β) Οπίσθια όψη:
αα) Ζώνη 5:
i. Μοναδικός γραμμωτός κώδικας δύο διαστάσεων
«γρήγορης ανταπόκρισης» (Quick Response Code ή
QR-Code).
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ii. Μοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός με 24 χαρακτήρες για κάθε μελισσοκόμο.
4. Η φυσική μορφή της μελισσοκομικής ταυτότητας
είναι σύμφωνη με το πρότυπο που απεικονίζεται στο
υπόδειγμα 1 του προσαρτημένου παραρτήματος.
5. Ο μελισσοκόμος δύναται να λάβει την νέα μελισσοκομική ταυτότητα σε ηλεκτρονική - άυλη μορφή, μέσω
ειδικής ψηφιακής εφαρμογής, σε σύνδεση με τη θυρίδα
του πολίτη στην πύλη GOV.GR.
6. Τα στοιχεία του κατόχου της μελισσοκομικής ταυτότητας που ανακτώνται μέσω εφαρμογών διαλειτουργικότητας από το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό
Μητρώο κατά τη διάρκεια ελέγχων και για την εξυπηρέτηση των σκοπών του άρθρου 5 είναι:
α) τα στοιχεία που αναγράφονται εκτυπωμένα στη
Ζώνη 3,
β) ο αριθμός κατεχόμενων κυψελών,
γ) ο αριθμός των τρεχόντων κυψελών ύστερα από ενδεχόμενες μεταβολές που έχουν δηλωθεί,
δ) η Περιφερειακή Ενότητα διαχείμασης μετακίνησης
των κυψελών,
ε) η Περιφερειακή Ενότητα ή οι Περιφερειακές Ενότητες μετακίνησης των κυψελών,
στ) η ισχύς ή μη, της ιδιότητας του ενεργού μελισσοκόμου και των προνομίων της παρ. 1 του άρθρου 5 της
υπ’ αρ. 140/106513/16-04-2021 υπουργική απόφαση.
ζ) ο αριθμός κυκλοφορίας μελισσοκομικού ΙΧ αυτοκινήτου που διαθέτει ο μελισσοκόμος στην κατοχή του.
7. Τα στοιχεία της παρ. 6 ανακτώνται μέσω της σάρωσης του κωδικού QR που είναι εκτυπωμένος στην
οπίσθια όψη της φυσικής μορφής της μελισσοκομικής
ταυτότητας, στη Ζώνη 5, με τεχνικά μέσα που διαθέτουν
πρόσβαση στο διαδίκτυο, ή μέσω πληκτρολόγησης του
μοναδικού εικοσιτετραψήφιου αλφαριθμητικού κωδικού.
Άρθρο 5
Χρησιμότητα μελισσοκομικής ταυτότητας
Η μελισσοκομική ταυτότητα και τα στοιχεία του κάθε
ενεργού μελισσοκόμου τα οποία ανακτώνται σύμφωνα
με την παρ. 7 του άρθρου 4, χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις ελέγχου και λαμβάνονται υπόψη όποτε κριθεί απαραίτητο, από τις αρμόδιες ελεγκτικές δομές του
ΥΠΑΑΤ, των συναρμόδιων Υπουργείων και Ανεξάρτητων
Αρχών, τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), τον
Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ), την Ελληνική Αστυνομία, την Γενική Γραμματεία
Πολιτικής Προστασίας και κάθε άλλη αρμόδια ελεγκτική
δομή ή αρχή, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) για την εξυπηρέτηση των σκοπών του άρθρου 9 της
υπ’ αρ. 140/106513/16-04-2021 υπουργικής απόφασης,
β) για τη διαπίστωση της ισχύος των προνομίων του
ενεργού μελισσοκόμου της παρ. 1 του άρθρου 5 της
υπ’ αρ. 140/106513/16-04-2021 υπουργικής απόφασης,
γ) για την παρακολούθηση και έλεγχο των μετακινήσεων των κυψελών των μελισσοκόμων που ασκούν νομαδική μελισσοκομία και την προσβασιμότητα στις κυψέλες,
δ) για την εξακρίβωση των στοιχείων των μελισσοκόμων κατά τη διάρκεια διακίνησης ή/και εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων παραγωγής τους, αναπαραγωγι-
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κού υλικού ή παραφυάδων παραγωγής τους, κατά τη
μεταφορά μελισσοκομικού υλικού - εξοπλισμού ή κενών
κυψελών και εν γένει κατά τη διάρκεια των μελισσοκομικών χειρισμών,
ε) για τον περιορισμό, την πρόληψη και την αντιμετώπιση κρουσμάτων μελισσοκλοπής,
στ) για την προσβασιμότητα των μελισσοκόμων στις
κυψέλες τους, σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως έντονα
καιρικά φαινόμενα ή πυρκαγιές,
ζ) σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο.
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις μελισσοκόμων
1. Κάθε ενεργός μελισσοκόμος ή ο «υπεύθυνος μελισσοκομείου», κατά τη διάρκεια των μελισσοκομικών χειρισμών και των μετακινήσεων των κυψελών του ή/και όταν
εμπορεύεται μελισσοκομικά προϊόντα, αναπαραγωγικό
υλικό ή/και παραφυάδες παραγωγής του και εν γένει
κατά την άσκηση της μελισσοκομικής δραστηριότητας,
οφείλει να φέρει, σε φυσική ή ηλεκτρονική - άυλη μορφή και να επιδεικνύει, όποτε του ζητηθεί από αρμόδια
θεσμικά ελεγκτικά όργανα και αρχές, τη μελισσοκομική
του ταυτότητα.
2. Κάθε ενεργός μελισσοκόμος, ο οποίος αιτείται επανέκδοση της μελισσοκομικής ταυτότητας σε φυσική μορφή, λόγω αλλαγής των εκτυπωμένων στοιχείων ή λόγω
φθοράς οφείλει να παραδώσει την παλιά μελισσοκομική
ταυτότητα στην οικεία ΔΑΟΚ.
Άρθρο 7
Επανέκδοση μελισσοκομικής ταυτότητας
1. Η μελισσοκομική ταυτότητα παραμένει σε ισχύ για
όσο χρόνο τα στοιχεία που είναι εκτυπωμένα στο σώμα
της δεν τροποποιούνται. Εάν τα εκτυπωμένα στοιχεία
τροποποιηθούν, ο μελισσοκόμος οφείλει να αιτηθεί
εντός δύο μηνών την επανέκδοσή της προς την οικεία
ΔΑΟΚ, υποβάλλοντας το υπόδειγμα 2 του προσαρτημένου παραρτήματος και παραδίδοντας την παλιά μελισσοκομική ταυτότητα, σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 6. Στη συνέχεια η αρμόδια ΔΑΟΚ διαβιβάζει το
αίτημα αρμοδίως στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ και ολοκληρώνεται η επανέκδοση
της μελισσοκομικής ταυτότητας σε φυσική μορφή, χωρίς
οικονομική επιβάρυνση του μελισσοκόμου, ενώ παράλληλα ενημερώνεται η πύλη GOV.GR με τα νέα στοιχεία για
την έκδοση της ηλεκτρονικής - άυλης μελισσοκομικής
ταυτότητας.
2. Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς της μελισσοκομικής ταυτότητας, ο κάτοχός της αιτείται άμεσα την αντικατάστασή της προς την οικεία ΔΑΟΚ, υποβάλλοντας
το υπόδειγμα 2 του προσαρτημένου παραρτήματος και
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75)
στην οποία δηλώνεται ο λόγος υποβολής του αιτήματος
έκδοσης νέας ταυτότητας. Στη συνέχεια η αρμόδια ΔΑΟΚ
διαβιβάζει το αίτημα αρμοδίως στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ. Στην περίπτωση αυτή,
εάν έχουν παρέλθει δέκα (10) έτη από την προηγούμενη
έκδοση της μελισσοκομικής ταυτότητας σε φυσική μορφή, μέχρι την υποβολή του αιτήματος για επανέκδοση,
η νέα μελισσοκομική ταυτότητα εκδίδεται σε φυσική
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μορφή χωρίς οικονομική επιβάρυνση του μελισσοκόμου. Εάν το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη
έκδοση μέχρι την υποβολή του αιτήματος για επανέκδοση, είναι μικρότερο ή ίσο των δέκα (10) ετών, τότε η νέα
μελισσοκομική ταυτότητα εκδίδεται σε φυσική μορφή
με αντίτιμο πέντε (5) Ευρώ για τον μελισσοκόμο, με την
επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην παρ. 3.
3. Εάν ο μελισσοκόμος εκδώσει και κάνει χρήση της
νέας μελισσοκομικής ταυτότητας αποκλειστικά σε ηλεκτρονική - άυλη μορφή, μέσω της ειδικής ψηφιακής
εφαρμογής η οποία είναι σε σύνδεση με τη θυρίδα του
πολίτη στην πύλη GOV.GR, σύμφωνα με την παρ. 5 του
άρθρου 4, δεν επιβαρύνεται οικονομικά.
4. Ύστερα από την υποβολή αιτήματος για επανέκδοση
της μελισσοκομικής ταυτότητας, σύμφωνα με τις παρ. 1
και 2 και μέχρι την παραλαβή της νέας μελισσοκομικής+
ταυτότητας σε φυσική μορφή, ο μελισσοκόμος εφόσον
δεν κάνει χρήση της άυλης - ηλεκτρονικής μελισσοκομικής ταυτότητας, λαμβάνει σχετική βεβαίωση με ισχύ
δύο (2) μηνών, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7
της υπ’ αρ. 140/106513/16-04-2021 υπουργικής απόφασης, από την αρμόδια ΔΑΟΚ, την οποία φέρει κατά
τη διάρκεια των μελισσοκομικών χειρισμών και των μετακινήσεων των κυψελών του ή/και κατά τη διαδικασία
εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων, παραφυάδων και
αναπαραγωγικού υλικού παραγωγής του και την επιδεικνύει σε οποιονδήποτε έλεγχο από αρμόδια όργανα
και αρχές. Μέχρι την επανέκδοση της μελισσοκομικής
ταυτότητας σε φυσική μορφή, η παραπάνω βεβαίωση
επέχει θέση μελισσοκομικής ταυτότητας.
Άρθρο 8
Είσπραξη αντιτίμου αντικατάστασης
μελισσοκομικής ταυτότητας
Το προβλεπόμενο στην παρ. 2 του άρθρου 7 αντίτιμο
επανέκδοσης της μελισσοκομικής ταυτότητας σε φυσική
μορφή, εξοφλείται εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος εκ μέρους του ενεργού μελισσοκόμου και εισπράττεται υπέρ του Προϋπολογισμού
της Περιφερειακής Ενότητας που ανήκει η κατά τόπον
αρμόδια ΔΑΟΚ. Αντίγραφο του παραστατικού εξόφλησης αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΑΟΚ προκειμένου να
διαβιβάσει προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ το αίτημα επανέκδοσης της μελισσοκομικής ταυτότητας. Σε περίπτωση μη καταβολής του
αντιτίμου δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία επανέκδοσης
της μελισσοκομικής ταυτότητας σε φυσική μορφή.
Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις
1. Ενεργοί Μελισσοκόμοι οι οποίοι μέχρι την έναρξη
ισχύος της παρούσας απόφασης είναι εγγεγραμμένοι
στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, λαμβάνουν την μελισσοκομική τους ταυτότητα η οποία
εκδίδεται σε φυσική μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρούσας και παραδίδεται μέσω της οικείας ΔΑΟΚ,
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χωρίς περαιτέρω ενέργειες εκ μέρους των ενδιαφερομένων και χωρίς οικονομική τους επιβάρυνση.
2. Μέχρι την παραλαβή της μελισσοκομικής ταυτότητας από τους μελισσοκόμους, η βεβαίωση δήλωσης
κατεχόμενων κυψελών της παρ. 5 του άρθρου 7 της
υπ’ αρ. 140/106513/16.4.2021 υπουργικής απόφασης,
επέχει θέση μελισσοκομικής ταυτότητας την οποία φέρει
ο μελισσοκόμος κατά τη διάρκεια των μελισσοκομικών
χειρισμών και των μετακινήσεων των κυψελών του ή/
και κατά τη διαδικασία εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων, παραφυάδων και αναπαραγωγικού υλικού παραγωγής του και την επιδεικνύει σε οποιονδήποτε έλεγχο
από αρμόδια όργανα και αρχές.
Άρθρο 10
Κάλυψη δαπάνης
1. Για το έτος 2022, η δαπάνη για την απόκτηση της
απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής και την ανάπτυξη, τη διαχείριση, τον έλεγχο ορθής λειτουργίας και την
τεχνική υποστήριξη των ψηφιακών εφαρμογών για τη
δημιουργία, έκδοση και εκτύπωση των μελισσοκομικών
ταυτοτήτων και τη διασύνδεση και ανάκτηση των προβλεπόμενων απαραίτητων πληροφοριών από το Εθνικό
Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, μέσω εφαρμογών
διαλειτουργικότητας, καλύπτεται από τους πόρους του
Εθνικού Προγράμματος για τη Βελτίωση της Παραγωγής και Εμπορίας των Προϊόντων της Μελισσοκομίας. Το
50% της παραπάνω δαπάνης βαρύνει τον ΚΑ 4324 του
ΕΛΕΓΕΠ, ενώ το υπόλοιπο 50% της δαπάνης βαρύνει τις
πιστώσεις του ΠΔΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΣΑΕ 082/2.
2. Για τα έτη 2023 έως και 2027 έχει προβλεφθεί η
κάλυψη της αντίστοιχης δαπάνης μέσω του Τομεακού
Μελισσοκομικού Προγράμματος, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής 2023 - 2027.
Άρθρο 11
Γενικές Διατάξεις
1. Με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων παρέχονται, όποτε κρίνεται
απαραίτητο, διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με την
εφαρμογή της παρούσας απόφασης και το εγχειρίδιο
χρήσης της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 2.
2. Προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της, το Παράρτημα υποδειγμάτων
στο οποίο συμπεριλαμβάνονται το Υπόδειγμα 1, σχετικά με την απεικόνιση της μορφής της μελισσοκομικής
ταυτότητας και το Υπόδειγμα 2, σχετικά με την αίτηση
επανέκδοσης - αντικατάστασης της μελισσοκομικής
ταυτότητας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
1. Υπόδειγμα 1: Πρότυπο φυσικής μορφής της μελισσοκομικής ταυτότητας
2. Υπόδειγμα 2: Αίτηση αντικατάστασης - επανέκδοσης
μελισσοκομικής ταυτότητας (σε φυσική μορφή)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 924/01.03.2022

9395

ɉʋʊɷɸɿɶʅɲϭ

Ʌʌʊʏʐʋʉʔʐʍɿʃɼʎʅʉʌʔɼʎʏɻʎʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃɼʎʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ


ȵʅʋʌʊʍɽɿɲɄʗɻ͗

ȷʙʆɻϭ

ȵȿȿȸɁȻȾȸȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
ɉɅɃɉɆȳȵȻɃȰȳɆɃɈȻȾȸɇȰɁȰɅɈɉɂȸɇΘɈɆɃɌȻɀɏɁ
ɀȵȿȻɇɇɃȾɃɀȻȾȸɈȰɉɈɃɈȸɈȰ




ɌɏɈɃȳɆȰɌȻȰ

ɀɸʄɿʍʍʉʃʊʅʉʐ
ɼ
ɉʋɸʑɽʐʆʉʐ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɸʀʉʐ

ȷʙʆɻϮ

ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃΘɅȰɈɆɏɁɉɀɃɼ
ȵɅɏɁɉɀȻȰɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃΘɅȰɈɆɏɁɉɀɃ
ʐʋɸʐɽʑʆʉʐʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɸʀʉʐɁʉʅ͘Ʌʌʉʍ͘

ȷʙʆɻϯ

ȴͬɁɇȸȾȰɈɃȻȾȻȰɇɼȵȴɆȰɁʉʅ͘Ʌʌʉʍ͘
Ȱʌ͘ʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʉʑʅɻʏʌʙʉʐ;>͙͙͙͙͙͘͘͘͘Ϳ
ȰʌʅʊɷɿɲɅ͘ȵ͘
Ȱ͘ȴ͘Ɉ͘ɼȰʌɿɽ͘ȴɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ


ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʃɷʉʍɻʎ


ȷʙʆɻϰ


ɃʋʀʍɽɿɲɄʗɻ͗

ȷʙʆɻϱ




YZͲŽĚĞ





ɍɍɍɍɍɍɍɍɍɍɍɍɍɍɍɍɍɍɍɍɍɍɍɍ
;ɀʉʆɲɷɿʃʊʎϮϰʗɼʔɿʉʎɲʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊʎʃʘɷɿʃʊʎͿ





ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

9396

Τεύχος B’ 924/01.03.2022

ɉʋʊɷɸɿɶʅɲϮ

Ȱʀʏɻʍɻɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʹɸʋɲʆɹʃɷʉʍɻʎʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃɼʎʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ
;ʍɸʔʐʍɿʃɼʅʉʌʔɼͿ

ɅɆɃɇ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘ 
ɇɈɃȻɍȵȻȰȵɁȴȻȰɌȵɆɃɀȵɁɃɉ


ȵʋʘʆʐʅʀɲɁʉʅɿʃʉʑɅʌʉʍʙʋʉʐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘
ȵʋʙʆʐʅʉ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘͘͘͘Ʉʆʉʅɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗Ʌɲʏʌʙʆʐʅʉ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘
Ȱ͘ȴ͘Ɉ͘ɼȰʌ͘ȴɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘ȵʃɷ͘Ȱʌʖɼ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘ȸʅͬʆɿɲȳɹʆʆɻʍɻʎ͙͙͙͙͙͙͗͘
Ȱ͘Ɍ͘ɀͬ͘ȴɃɉ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘ȶɷʌɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘Ⱦɿʆɻʏʊ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘ŵĂŝů͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘
Ʌɸʌɿʔ͘ȵʆʊʏɻʏɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘ȴɼʅʉʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘͘͘
ȴͬʆʍɻɀʊʆɿʅɻʎȾɲʏʉɿʃʀɲʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘ȾʉɿʆʊʏɻʏɲͬɅɸʌɿʉʖɼ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘

Ύ
Ʌɲʌɲʃɲʄʙʆɲɶʀʆɸɿɸʋɲʆɹʃɷʉʍɻʏɻʎʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃɼʎʅʉʐʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎʍɸʔʐʍɿʃɼʅʉʌʔɼ͕ʄʊɶʘ; Ϳ͗
Ȱʋʙʄɸɿɲʎ

Ɍɽʉʌɳʎ



Ȱʄʄɲɶɼʎɇʏʉɿʖɸʀʘʆ



ȱʄʄʉ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘
ɼ
Ⱦɳʆʘ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʏɻʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎ ʹ ɳʐʄɻʎ ʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃɼʎ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ ʋʉʐ ɸʃɷʀɷɸʏɲɿ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ʅɹʍʘ ʏɻʎ ɽʐʌʀɷɲʎ ʏʉʐ ʋʉʄʀʏɻ ʍʏɻʆ ʋʑʄɻ 'Ks͘'Z ʃɲɿ ɷɸʆ ɸʋɿɽʐʅʙ ʏɻʆ ɸʋɲʆɹʃɷʉʍɻ ʏɻʎ
ΎΎ 
Ϳ
ʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃɼʎʅʉʐʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎʍɸʔʐʍɿʃɼʅʉʌʔɼ͘;



;ΎͿ͗ɇɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿʏʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʏɸʏʌɲɶʘʆʀɷɿʉʅɸɍɼ¥
ΎΎ
; Ϳ͗ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʉɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉʎɷɸʆɸʋɿɽʐʅɸʀɸʋɲʆɹʃɷʉʍɻʍɸʔʐʍɿʃɼʅʉʌʔɼ͕ʍɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿɍɼ¥


ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ͙͙͙͙͙͗͘


Ƀͬȸȴɻʄ͙
ɇʐʆɻʅʅɹʆɲɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ
ϭ͘ ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃɼʏɲʐʏʊʏɻʏɲʍɸʔʐʍɿʃɼʅʉʌʔɼ͕;ʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʄʄɲɶɼʎʍʏʉɿʖɸʀʘʆͿ
Ϯ͘ ɉʋɸʑɽʐʆɻɷɼʄʘʍɻʏʉʐɳʌɽʌʉʐϴʏʉʐʆ͘ϭϱϵϵͬϭϵϴϲ;Ȱ͛ϳϱͿ͕;ʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʋʙʄɸɿɲʎɼʔɽʉʌɳʎʏɻʎʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃɼʎʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ
ʍɸʔʐʍɿʃɼʅʉʌʔɼͿ

ϯ͘ Ȱʋʉɷɸɿʃʏɿʃʊ ʋʄɻʌʘʅɼʎ ʋɲʌɲɴʊʄʉʐ ;ɷɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʀʏɻʍɻʎ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎ ʹ ɳʐʄɻʎ
ʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃɼʎʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎͿ



Τεύχος B’ 924/01.03.2022

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2022
Ο Υφυπουργός
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 924/01.03.2022

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02009240103220008*

