
Προσ 
Υπουργείο Δθμόςιασ Τάξεωσ 
Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ 
Υπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ 
Υπουργείο Εςωτερικϊν 
 
Κοιν. Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων 
Υπουργό κ. Λιβανό 
Υφυπουργό κα Φωτεινι Αραμπατηι 
 

Θεςςαλονίκθ 24-8-2021 
Αρικ. πρωτ. ………… 

 
 
Θζμα «Απαγόρευςθ δραςτθριότθτασ μελιςςοκόμου λόγω  πυρκαγιϊν». 
 
Παρακαλϊ να λάβετε υπόψθ ςασ, τισ απόψεισ του Μελιςςοκομικοφ Συλλόγου Ν. 
Θεςςαλονίκθσ ςχετικά με τθν απαγόρευςθ υπαίκριασ δραςτθριότθτασ και απαγόρευςθσ 
διζλευςθσ  ςτα δάςθ όπωσ αναφζρονται ςτο ΦΕΚ 138/Α/5-8-2021. 

Τα μελίςςια απαιτοφν επιτιρθςθ, φροντίδα και εξαςφάλιςθ τροφϊν, αλλιϊτικα δεν 
μποροφν να επιηιςουν. Με τθν απαγόρευςθ τθσ υπαίκριασ απαςχόλθςθσ ουςιαςτικά 
απαγορεφεται το δικαίωμα εργαςίασ του μελιςςοκόμου, που αντιςτοιχεί ςτθν  καταςτροφι 
μεγάλου αρικμοφ μελιςςιϊν από αςκζνειεσ και λιμοκτονία και οικονομικι εξόντωςθ του 
μελιςςοκόμου. 

Ο μελιςςοκόμοσ ηει από το δάςοσ, αγαπά το δάςοσ, φροντίηει το δάςοσ και δφναται να 
λάβει όλεσ τισ προφυλάξεισ και τα απαραίτθτα προλθπτικά και καταςταλτικά μζτρα 
ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ των αρμοδίων κρατικϊν υπθρεςιϊν για τθν αποτελεςματικι 
προςταςία τθσ υπαίκρου και του δάςουσ από το κίνδυνο πυρκαγιϊν. Κάκε δζνδρο που 
καίγεται είναι μια μεγάλθ απϊλεια για το μελιςςοκόμο. Η γενικι απαγόρευςθ μετακίνθςθσ, 
διζλευςθσ ι παραμονισ ςε δάςθ, ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ και με οποιοδιποτε μζςο ι 
τρόπο, ςε ςυνδυαςμό με τθν απαγόρευςθ τθσ υπαίκριασ δραςτθριότθτασ, ιςοδυναμεί με 
απαγόρευςθ τθσ δραςτθριότθτασ του μελιςςοκόμου και ”lockout”των μελιςςοκομικϊν 
επιχειριςεων. 

Ζθτάμε 

α) Άμεςθ άρςθ τθσ απαγόρευςθσ άςκθςθσ τθσ μελιςςοκομίασ ωσ υπαίκριασ 
δραςτθριότθτασ και ειςόδου ςτα δάςθ.  

β) Σε διαφορετικι περίπτωςθ για όςο χρονικό διάςτθμα ιςχφςει θ απαγόρευςθ, οι 
μελιςςοκόμοι να τφχουν  οικονομικισ ενίςχυςθσ αντίςτοιχθ με εκείνθ που δίνεται ςτισ 
επιχειριςεισ που πλιττονται λόγω των μζτρων αποφυγισ διαςποράσ του κορωνοϊοφ και 
παραμζνουν κλειςτζσ, χωρίσ καμιά δραςτθριότθτα. 



γ) Με μζριμνα των Περιφερειακϊν Διοικιςεων των Πυροςβεςτικϊν Υπθρεςιϊν, των  
δαςικϊν Υπθρεςιϊν και ειδικϊν επιςτθμόνων τθσ μελιςςοκομίασ, να προγραμματιςτοφν 
εκπαιδεφςεισ των μελιςςοκόμων τουσ χειμερινοφσ μινεσ, για τα μζτρα προφφλαξθσ που κα 
πρζπει να λαμβάνουν για τθν προςταςία του δάςουσ κατά τθν παραμονι τουσ ςε δαςικζσ 
εκτάςεισ.  

δ) Να δθμιουργθκοφν κατά τόπο ομάδεσ εκελοντϊν μελιςςοκόμων οι οποίοι κα επιτθροφν 
το δάςοσ ςε ςυνεργαςία με τισ δαςικζσ υπθρεςίεσ και το πυροςβεςτικό ςϊμα και κα 
κακοδθγοφν ςυναδζλφουσ  ςτθν ορκι χριςθ του δάςουσ κατά τθν παραμονι τουσ. 

Οι δαςικζσ πυρκαγιζσ αποτελοφν ιδιαίτερο πρόβλθμα ςτθ χϊρα, προξενοφν μεγάλεσ 
καταςτροφζσ ςτο περιβάλλον αλλά και ςθμαντικζσ οικονομικζσ ηθμιζσ ςτον αγροτικό 
κυρίωσ πλθκυςμό. Οι μελιςςοκόμοι είναι ανάμεςα ς’ αυτοφσ που βλάπτονται κακϊσ 
καταςτρζφεται ο χϊροσ παραγωγισ των προϊόντων τουσ ενϊ δεν είναι ςπάνια και θ 
καταςτροφι των μελιςςιϊν όταν αυτά βρεκοφν ςτο δάςοσ που καίγεται. Ζθτάμε οι 
μελιςςοκόμοι με τθν βοικεια τθσ πολιτείασ να γίνουν οι ίδιοι αςπίδα προςταςίασ του 
δάςουσ και όχι να κεωροφνται «εν δυνάμει εμπρθςτζσ». 

Με εκτίμθςθ 

Για το ΔΣ του Μελιςςοκομικοφ Συλλόγου  θ Πρόεδροσ 
Λαηαρίδου Ελιςςάβετ 


