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ΚΟΙΝΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΛΙΟΚΟΜΙΑ ΣΗΝ ΑΝΟΙΚΣΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΣΗ 

ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΜΕΛΙΟΤ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ 

ΚΤΨΕΛΗ 

 

Αρικ. πρωτ 1485 
30-12-2020 

 
 

Προσ τθν Εκνικι Διεπαγγελματικι Οργάνωςθ Μελιοφ και Λοιπϊν Προϊόντων 
 
ΘΕΜΑ «Οι μελιςςοκόμοι αγωνιοφν για τισ αςάφειεσ του κανονιςμοφ απονομισ του 
ελλθνικοφ ςιματοσ ςτο μζλι» 

Κφριοι, 

Η Εκνικι Διεπαγγελματικι Οργάνωςθ Μελιοφ (ΕΔΟΜ) με ανοικτι επιςτολι τθσ 
θμερ. 18-12-2020, αναφζρεται ςε προςπάκεια παραπλάνθςθσ και εμπαιγμό του 
ζλλθνα μελιςςοκόμου λόγω προφανϊσ τθσ αντίδραςθσ των μελιςςοκομικϊν 
ςυλλόγων ςτθ διλωςθ του προζδρου τθσ ΟΜΕ «Δεν χρειάηονται το ςιμα οι 
Μελιςςοκόμοι».  

Οι ςυνυπογράφοντεσ τθν επιςτολι μελιςςοκομικοί φορείσ, παραβλζπουν τθν 
ερειςτικι διάκεςθ ςτον αντίλογο τθσ Διεπαγγελματικισ και τθν καλεί να απαντιςει 
τα παρακάτω ϊςτε να βρεκεί μια κοινι ςυνιςταμζνθ ςτο κζμα «Ελλθνικό ςιμα» για 
το καλό του κλάδου.   

α) Αναγράφετε ςτθν επιςτολι ςασ ότι, ςφμφωνα με τον νόμο αποδζκτεσ του 
ςιματοσ είναι μόνο εταιρείεσ και ότι θ ΕΔΟΜ πίεσε ϊςτε να ενταχκοφν και οι 
μελιςςοκόμοι. Διαβάηοντασ όμωσ τθν ςχετικι νομοκεςία του Ν.4072/2012, ςτο 
άρκρο 192 παρ. 2α, αναφζρεται ότι για το ελλθνικό ςιμα μποροφν να αιτθκοφν 
τόςο φυςικά όςο και νομικά πρόςωπα. Ρωτάμε λοιπόν ςε ποιο ςθμείο τθσ 
νομοκεςίασ αναφζρεςτε, ότι δεν εντάςςονται τα φυςικά πρόςωπα δθλ. και οι 
μελιςςοκόμοι; 

β) Μασ είναι γνωςτό ότι θ αρχικι πρόταςθ που κατζκεςε θ ΕΔΟΜ ςτθν Δ/νςθ 
Εμπορικισ & Βιομθχανικισ Ιδιοκτθςίασ ςτισ 7-7-2016 απζκλειε τουσ μελιςςοκόμουσ 
από το ςιμα, ότι υπιρξε αντίδραςθ από μελιςςοκόμουσ και επιςτιμονεσ με 
αποτζλεςμα να γίνουν διορκϊςεισ και να κατατεκεί εκ νζου ο κανονιςμόσ ςτισ 
10/10/2016. τον 2ο διορκωμζνο κανονιςμό περιγράφονται όλεσ οι διαδικαςίεσ 
ελζγχου και απονομισ του ςιματοσ ςτο μελιςςοκόμο. Η ομάδα εργαςίασ όμωσ του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ, ςτον 3ο κανονιςμό που ζφερε προσ ςυηιτθςθ με τθν ΕΔΟΜ, 
αφαίρεςε αδικαιολόγθτα τισ διαδικαςίεσ χοριγθςθσ του ςιματοσ ςτο μελιςςοκόμο. 
Άποψθ μασ είναι, ότι όχι μόνο δεν πιζςατε αλλά ςυμβάλατε ςτο να διαμορφωκεί ο 
τελικόσ κανονιςμόσ ςε βάροσ του μελιςςοκόμου. Παρακαλοφμε να μασ διαψεφςετε 
παρακζτοντασ ςτοιχεία (επιςτολζσ-ζγγραφα κ.ά) με τα οποία πιζςατε, ποιουσ 
πιζςατε και γιατί τουσ πιζςατε εφόςον θ νομοκεςία δίνει το δικαίωμα και ςτον 
μελιςςοκόμο να ζχει το ςιμα.   
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γ) Η Επιτροπι Ελλθνικοφ ιματοσ (ΕΕ) ςτθν 6θ υνεδρίαςθ με τθν απόφαςθ υπϋ 
αρικ. 2: απζρριψε τθν πρόταςθ τθσ ανάκεςθσ εκπόνθςθσ Κανονιςμϊν απονομισ 
ελλθνικοφ ςιματοσ για τον τομζα όλων των αγροτικϊν προϊόντων ςτον ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΣΡΑ. Πζραν από τθ απόρριψθ αυτι ο Φορζασ απονομισ ςιματοσ κα πρζπει 
να είναι διαπιςτευμζνοσ κατά το πρότυπο ΕΛΟΣ ISO/IEC 17065 ςτο τεχνικό 
αντικείμενο ΜΕΛΙ από το ΕΤΔ (ΦΕΚ Β185/03-09-2014). Ερωτάμε εάν τα 
προβλιματα με τον ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΣΡΑ, ζχουν ξεπεραςτεί. Παρακαλϊ να αναφζρετε 
απόφαςθ τθσ ΕΕ και αρικμό πιςτοποιθτικοφ διαπίςτευςθσ από τον ΕΤΔ 

δ) τθν επιςτολι ςασ αναφζρεςτε ότι πετφχατε να μποροφν να αποκτιςουν το 
ςιμα όςοι μελιςςοκόμοι ζχουν ι ςυνεργάηονται με τυποποιθτιρια αναγνωριςμζνα 
από το Τπουργείο. Διαβάηοντασ όμωσ τον ολοκλθρωμζνο κανονιςμό του ΕΛΓΟ 
διαπιςτϊνουμε  ότι δεν προβλζπονται οι διαδικαςίεσ απόκτθςθσ του ςιματοσ από 
μεμονωμζνουσ μελιςςοκόμουσ χωρίσ ςυςκευαςτιριο, ενϊ αντίκετα υπάρχει 
πρόβλεψθ για εμπόρουσ ςυςκευαςτζσ να παίρνουν το ςιμα ςυςκευάηοντασ το 
προϊόν ςε μορφι φαςόν ςε άλλεσ  εγκαταςτάςεισ ςυςκευαςίασ (άρκρο 9 του 
κανονιςμοφ). Μάλιςτα ςτο άρκρο 3 του κανονιςμοφ αναφζρεται ότι ο 
μελιςςοκόμοσ διακινεί μθ προςυςκευαςμζνο προϊόν. Ρωτάμε λοιπόν ποια άρκρα 
του κανονιςμοφ είναι ξεκάκαρα και δεν μποροφν να αμφιςβθτθκοφν ότι ο 
μελιςςοκόμοσ μπορεί να αποκτιςει το ςιμα είτε ζχει, είτε δεν ζχει ςυςκευαςτιριο 
ακολουκϊντασ βεβαίωσ τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ; Σι ςασ εμποδίηει να κζλετε να μθν 
προςτεκεί ςτον οριςμό του μελιςςοκόμου ότι διακινεί και προςυςκευαςμζνο 
προϊόν; 

ε) Γιατί θ ΕΔΟΜ δζχτθκε να παραχωρείται το ςιμα και ςε εμπόρουσ ειςαγωγείσ 
μελιοφ οι οποίοι εμπορεφονται και ελλθνικό προϊόν χωρίσ ουςιαςτικοφσ 
εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ; Ζχουμε τθν εμπειρία χρόνων με τισ ελλθνοποιιςεισ και 
μζχρι ςτιγμισ οφτε ζνασ από αυτοφσ κατθγορικθκε ι «πιάςτθκε» και πάντα 
μιλοφςαμε για ιχνθλαςιμότθτα. Είςτε βζβαιοι κφριοι ότι με τον κανονιςμό που 
ετοιμάςατε και τουσ (μθ) ελζγχουσ που κα κακιερϊςετε με τον κανονιςμό, ότι δεν 
κα νομιμοποιιςετε τισ ελλθνοποιιςεισ ςτθν Ελλάδα; Αναλαμβάνετε με προςωπικι 
ευκφνθ τα επιπρόςκετα προβλιματα τα οποία κα δθμιουργθκοφν με τθν εφαρμογι 
του κανονιςμοφ παροχισ του ςιματοσ, με τισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ κακορίςατε; 

τ) Γιατί θ ΕΔΟΜ απζρριψε τουσ εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ και τθν παγκόςμια 
αποδεδειγμζνθ μζκοδο τθσ γυρεοςκοπικισ ανάλυςθσ για τθν διάκριςθ του 
ελλθνικοφ μελιοφ από τα ειςαγόμενα; Η δικαιολογία ότι θ γυρεοςκοπικι ανάλυςθ 
δεν είναι νομοκετθμζνθ δεν γίνεται αποδεκτι γιατί απλά το ΓΧΚ κα μποροφςε με 
μια απόφαςι του να τθν νομιμοποιιςει. 

η) Γιατί κακιερϊςατε ςτον κανονιςμό τθν απαράδεκτθ διαδικαςία 
προγραμματιςμζνου ελζγχου ςτουσ εμπόρουσ ςτα τιμολόγια μια φορά κάκε 3 
χρόνια (άρκρο 12, παρ.1 ςθμείο iii) αγνοϊντασ τον Ν.4072 ο οποίοσ ηθτά τακτικοφσ 
και ζκτακτουσ εργαςτθριακοφσ ελζγχουσ;  

Κφριοι, 

Παρακαλοφμε να απαντιςετε ςτα παραπάνω ερωτιματά τα οποία δθμιουργοφν τισ 
διαφορζσ ανάμεςά μασ. Είμαςτε επαγγελματίεσ μελιςςοκόμοι, ηοφμε από τισ 
μζλιςςεσ και αγωνιοφμε για το μζλλον του κλάδου μασ. Δϊςτε μασ πειςτικζσ 
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απαντιςεισ, ότι ο μελιςςοκόμοσ είτε ζχει είτε δεν ζχει νόμιμο τυποποιθτιριο κα 
είναι ςτουσ αποδζκτεσ του ςιματοσ, εφόςον βεβαίωσ επακολουκιςει τισ νόμιμεσ 
διαδικαςίεσ, ότι οι ζμποροι διακινθτζσ κα ελζγχονται πραγματικά ϊςτε να 
διακινοφν μόνο ελλθνικό μζλι με το ςιμα και ότι θ ατάκα του προζδρου «Οι 
μελιςςοκόμοι δεν χρειάηονται το ςιμα» ιταν μια ατυχισ τοποκζτθςθ. Αναμζνουμε. 

Μελιςςοκομικόσ φλλογοσ Ν. Θεςςαλονίκθσ 

Μελιςςοκομικόσ φλλογοσ ερρϊν 

φλλογοσ Μελιςςοκόμων Καρδίτςασ 

Μελιςςοκομικόσ υνεταιριςμόσ Ρεκφμνθσ ‘ο Θφμοσϋ 

Μελιςςοκομικόσ φλλογοσ Ιωαννίνων ‘ο Αριςταίοσ’ 

Πανελλινιοσ φνδεςμοσ Μελιςςοκόμων Βαςιλοτρόφων Παραγωγϊν Βαςιλικοφ 
πολτοφ και Λοιπϊν προϊόντων κυψζλθσ  

 
Κοινοποίθςθ 
Επιτροπι Ελλθνικοφ ιματοσ 
Γραφείο Τπουργοφ ΤπΑΑΣ κ. Βορίδθ 
Γραφείο Τφυπουργοφ κα κα Αραμπατηι  
Μελιςςοκομικά Περιοδικά 
Διαδίκτυο 
 


