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ΠΡΟΣΑΕΙ ΜΕΛΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΤΛΛΟΓΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, ΚΑΡΔΙΣΑ ΚΑΙ ΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΕΠΙΛΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΑΠΑΧΟΛΟΤΝ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟΝ 10-10-21 

Προσ τον Τφυπουργό Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων κ. Κεδίκογλου.  
Οι Μελιςςοκομικοί φλλογοι του Ν. Θεςςαλονίκθσ, Καρδίτςα και ερρϊν  ςασ υποβάλλουν τα 
παρακάτω κζματα προσ ςυηιτθςθ και επίλυςθ. 

Η τιμή του μελιοφ 

τθν Ελλάδα ειςάγονται μεγάλεσ ποςότθτεσ φκθνοφ και υποβακμιςμζνου μελιοφ από τρίτεσ 
χϊρεσ όπωσ Κίνα, Μεξικό, Ινδία, Μογγολία, Βιετνάμ αλλά και από γειτονικζσ βαλκανικζσ 
χϊρεσ. Κάποιεσ από τισ ποςότθτεσ αυτζσ διακινοφνται ςε ανάμιξθ με ελλθνικά μζλια ι και ωσ 
εγχϊρια. Η ειςαγόμενθ ποςότθτα μελιοφ  και κυρίωσ θ ανεξζλεγκτθ διάκεςι του, αλλοιϊνει 
τθν ιςορροπία προςφοράσ και ηιτθςθσ αυξάνοντασ τισ διακζςιμεσ ποςότθτεσ προϊόντοσ και 
δθμιουργϊντασ αποκζματα ελλθνικοφ μελιοφ. Οι ειςαγωγείσ ζχοντασ εξαςφαλίςει μ’ αυτό 
τον τρόπο τισ ανάγκεσ  ςε προϊόν τθσ επιχείρθςισ τουσ, πιζηουν ϊςτε να αγοράςουν το 
ελλθνικό μζλι ςε ιδιαίτερα χαμθλζσ τιμζσ οι οποίεσ ςυνικωσ είναι αρκετά κάτω από το κόςτοσ 
παραγωγισ. 

Πρόταςη: Η πολιτεία κα πρζπει πρωτίςτωσ να βάλει φρζνο ςτθν ανεξζλεγκτθ διάκεςθ 
ειςαγομζνου μελιοφ με τισ προτάςεισ που αναφζρονται πιο κάτω. Θα πρζπει άμεςα να λάβει 
αυςτθρά μζτρα ιχνθλαςιμότθτασ του ειςαγόμενο μελιοφ με αυςτθρζσ ποινζσ αντίςτοιχα με 
όςα προβλζπονται για τον μελιςςοκόμο ςτο θλεκτρονικό μθτρϊο. Παράλλθλα κα πρζπει να 
βοθκιςει τον μελιςςοκόμο να διακζςει ο ίδιοσ το προϊόν του με διάφορα μζτρα όπωσ 
επιδοτιςεισ για τθ ςφςταςθ τυποποιθτθρίων μελιοφ, δθμιουργία και ςτιριξθ ομάδων 
παραγωγϊν, διαφιμιςθ και προϊκθςθ του μελιοφ που παράγουν οι μελιςςοκόμοι, 
διευκολφνςεισ ςτισ εξαγωγζσ, επιδοτιςεισ για ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ και διαγωνιςμοφσ 
μελιοφ και άλλα μζτρα που κα προτείνουν εξειδικευμζνοι επιςτιμονεσ ςτθ διάκεςθ 
αγροτικϊν προϊόντων ςτθν εγχϊρια και διεκνι αγορά.  

Ελληνοποιήςεισ 

Επιτιδειοι, εκμεταλλεφονται τθ βαςικι αρχι του ελεφκερου εμπορίου, ειςάγουν φκθνό, 
υποβακμιςμζνο μζλι και το προωκοφν ωσ ελλθνικό, εξαπατϊντασ ζτςι τθν πολιτεία και 
αιςχροκερδϊντασ ςε βάροσ του καταναλωτι. Η αιςχροκζρδεια αυτι δθμιουργεί αλυςιδωτζσ 
αρνθτικζσ επιπτϊςεισ όπωσ είναι ο ακζμιτοσ ανταγωνιςμόσ, θ δυςφιμθςθ του προϊόντοσ, θ 
απϊλεια τθσ εμπιςτοςφνθσ του καταναλωτι ςτο ελλθνικό μζλι, θ δυςκολία ςτθν διάκεςι του, 
θ χαλάρωςθ ςτισ προςπάκειεσ παραγωγισ ποιοτικοφ μελιοφ και θ αποκάρρυνςθ του 
παραγωγοφ θ οποία ςε μερικζσ περιπτϊςεισ φκάνει μζχρι και τθν εγκατάλειψθ του 
επαγγζλματοσ του. Παρά τισ ςοβαρζσ καταγγελίεσ, κανείσ μζχρι ςτιγμισ δεν κατθγορικθκε 
επίςθμα και κανζνασ δεν καταδικάςκθκε για τθν απάτθ. Αντίκετα, ο αρμόδιοσ φορζασ του 
Τπουργείου (ΕΦΕΣ) αναφζρει με ζμφαςθ τθν αδυναμία του αγορανομικοφ ελζγχου να 
διαπιςτϊςει τθ γεωγραφικι προζλευςθ των ειςαγομζνων μελιϊν και να το διακρίνει από το 
εγχϊριο. Η ςτάςθ αυτι όχι μόνο δεν ςυμβάλει ςτθν επίλυςθ του προβλιματοσ αλλά αντίκετα 
ανοίγει τισ κερκόπορτεσ τθσ ελλθνικισ αγοράσ ςτισ ελλθνοποιιςεισ ειςαγόμενων μελιϊν. 

Πρόταςη: Για τθν επίλυςθ ι τουλάχιςτον τθν μετρίαςθ του προβλιματοσ προτείνεται θ άμεςθ 
εφαρμογι διοικθτικϊν μζτρων όπωσ θ υποχρεωτικι καταγραφι τθσ ποςότθτασ ειςαγωγισ και 
διακίνθςθσ του ειςαγόμενου μελιοφ. Πλιρθ ιχνθλαςιμότθτα ςτα παραςτατικά που κα 
φανερϊνουν τθν πορεία του ειςαγόμενου μελιοφ (τιμολόγια αγοράσ, πϊλθςθσ). Ποςοτικόσ 
ζλεγχοσ για τα τιμολόγια αγορϊν-πωλιςεων για τουσ εμπόρουσ-τυποποιθτζσ. Ανάπτυξθ και 
νομοκζτθςθ εργαςτθριακϊν μεκόδων ιχνθλαςιμότθτασ και διαχωριςμοφ του εγχϊριου από 
τα ειςαγόμενα μζλια (γυρεοςκοπικι εξζταςθ, φάςμα αρωματικϊν ουςιϊν κλπ), χριςθ 
τοπωνυμιϊν και πιςτοποίθςθ του εγχϊριου προϊόντοσ από τουσ φορείσ των μελιςςοκόμων θ 
οποία ιδθ εφαρμόηεται με μεγάλθ επιτυχία ςε αρκετζσ χϊρεσ όπωσ είναι θ Κφπροσ, θ 
Γερμανία, θ λοβακία, θ Πολωνία, θ Σςεχία, θ Αργεντινι, ο Καναδάσ, θ Κολομβία, θ 
Πορτογαλία και άλλεσ. Πζραν από τα μζτρα αυτά, προτείνονται ςυχνοί τακτικοί και ζκτακτοι 
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ζλεγχοι ςτουσ ειςαγωγείσ μελιοφ και αποτρεπτικζσ διοικθτικζσ κυρϊςεισ για μθ 
ςυμμορφϊςεισ, ςτουσ παραβάτεσ.  

Ενεργοποίηςη του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ για δημιουργία ομάδων παραγωγών και 
ςυναιτεριςμών. 

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ λόγω τθσ δομισ και τθσ τεχνογνωςίασ που ζχει κα μποροφςε να βοθκιςει 
αποτελεςματικά τθν δθμιουργία ομάδων παραγωγϊν και ςυνεταιριςμϊν που δυςτυχϊσ 
λείπουν από τθν μελιςςοκομία ι είναι ελάχιςτοι και κυρίωσ αγορϊν και όχι πωλιςεων. Οι 
παραγωγοί μθ ξζροντασ τον τρόπο τθσ δθμιουργίασ, τθσ οργάνωςθσ, τθσ εποπτείασ και τθσ 
διαχείριςθσ τζτοιων ςυλλογικϊν ςχθμάτων αναγκάηονται και πωλοφν τθν ςοδειά τουσ ςε 
εμπόρουσ που τουσ δίνουν τθν κατϊτατθ δυνατι τιμι εξαναγκάηοντασ τουσ δε ζνα μζροσ των 
χρθμάτων που τουσ δίνουν (περίπου το 10%) να τουσ τα επιςτρζψουν αγοράηοντασ τροφζσ 
από αυτοφσ και υποχρεϊνοντασ τουσ να πζςουν ςτθν αγκαλιά των τραπεηϊν και να 
καταφφγουν ςε δανειςμό (με το ανάλογο κζρδοσ για τισ τράπεηεσ φυςικά, πράγμα που 
ςθμαίνει ότι χάνουν από τθν τιμι ακόμα περιςςότερο) για να προχςπράξουν τισ 
μακροχρόνιεσ επιταγζσ που χρειάηονται για να ηιςουν και που ςυνικωσ υπερβαίνουν το ζνα 
ζτοσ! Ετςι λοιπόν όντασ μεταξφ ςφφρασ και άκμωνοσ θ μόνθ διζξοδοσ που ζχουν είναι να 
ςυνεταιριςτοφν και να διαχειριςτοφν οι ίδιοι τισ τφχεσ τουσ. Μόνο που χρειάηονται βοικεια 
μεςω του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ. Θα μποροφςε για παράδειγμα να δθμιουργθκεί μία κερμοκοιτίδα 
ςυνεργατιςμοφ με δικθγόρουσ ειδικευμζνουσ ςε ςυνεταιριςτικά ςχιματα και ειδικοφσ του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ που κα τουσ υποδεχτοφν και κα τουσ βοθκιςουν να ξεκινιςουν παρζχοντασ 
τουσ ςυμβουλζσ, χϊρο για ςυνεδριάςεισ, χϊρο γραμματεία κλπ 

Αφξηςη των επιδοτήςεων για τον μελιςςοκόμο 

Η προθγοφμενθ Τφυπουργόσ κα Αραμπατηι ανακοίνωςε ότι διπλαςιάηει τισ επιδοτιςεισ για 
τον μελιςςοκόμο που δίνονται μζςα από τισ δράςεισ 3.1 και 3.2 (Ναυτεμπορικι 23-7-2021). 
Για τθν Δράςθ 3.1  (Αντικατάςταςθ κυψελϊν – προμικεια κινθτϊν βάςεων) θ επιδότθςθ 
αυξικθκε από 1650.000 € ςε 4.000.000 € για το 2021 και από 1.650.000  ςε 3.125.000 € για το 
2022. 

Για τθ Δράςθσ 3.2. (Οικονομικι ενίςχυςθ τθσ νομαδικισ μελιςςοκομίασ) αυξικθκε  από 
3.004.584 ςε 6.305.290 €  το 2021 και  από 2.998.708  ςε  6.260.290 € για το 2022.  

Η αφξθςθ αυτι είναι ςθμαντικι για τθν ενίςχυςθ των μελιςςοκόμων και κα βοθκιςει να 
αντιμετωπίςει αρκετά προβλιματα που αντιμετωπίηει ςτθν εξάςκθςθ του επαγγζλματόσ του.  

Μζχρι ςτιγμισ δεν υπζπεςε ςτθν αντίλθψι μασ θ ςχετικι απόφαςθ υπογραμμζνθ και 
δθμοςιοποιθμζνθ. Σο πρόγραμμα τρζχει από 1/9/2021 ζωσ 31/7/2022 για το μελιςςοκομικό 
ζτοσ 2021 και από 1/8/22 ζωσ 71/7/2023 για το ζτοσ 2022. Αντίκετα υπάρχει δθμοςιευμζνο 
το ΦΕΚ 4871/Β/30-12-2019 με τθ απόφαςθ 788/334896 με τα μειωμζνα ποςά των δφο 
παραπάνω δράςεων και τισ αντίςτοιχεσ χρονιζσ. Παρακαλοφμε να επιςπεφςετε τισ 
διαδικαςίεσ να υπογραφεί θ καινοφργια απόφαςθ θ οποία κα ςυμπλθρϊςει τθν παλαιότερθ. 
Ευελπιςτοφμε ότι θ απόφαςθ αυτι κα ιςχφςει και για τθν επόμενθ τριετία 2023-2026. 

Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελιςςοκομικό Μητρώο  

Οι παρατθριςεισ και ο προβλθματιςμόσ μασ αποτυπϊνονται ςτο Κοινό ζγγραφο των 
Μελιςςοκομικϊν υλλόγων, υνεταιριςμοφ και Ελλθνικισ Επιςτθμονικισ Εταιρείασ 
Μελιςςοκομίασ που ςτάλκθκε ςτο ΤπΑΑΣ ςτισ 26-4-21. 
Πρόταςη: Να απλοποιθκεί και να βελτιωκεί ϊςτε να γίνει εφαρμόςιμο και λειτουργικό. Πριν 
τθν τελικι του μορφι να ακολουκιςει επαρκι διαβοφλευςθ με τουσ μελιςςοκομικοφσ 
φορείσ. Επιςυνάπτονται οι κοινζσ προτάςεισ βελτίωςθσ 12 υλλόγων, ενόσ υνεταιριςμοφ και 
τθσ Ελλθνικισ Επιςτθμονικισ Εταιρείασ κακϊσ επίςθσ και επιςτολι του Μελιςςοκομικοφ 
υλλόγου ερρϊν  

Αμιγείσ κατηγορίεσ ελληνικοφ μελιοφ 

Σα κριτιρια ποιοτικοφ ελζγχου των αμιγϊν ελλθνικϊν μελιϊν κυμαριοφ, πεφκου, ελάτου, 
βαμβακιοφ, θλιάνκου, καςτανιάσ, πορτοκαλιάσ και ερείκθσ, κεςμοκετικθκαν το 2004 
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(Απόφαςθ ΤπΑΑΣ 127/2004). τα χρόνια που πζραςαν φάνθκε ότι θ κεςμοκζτθςθ των αμιγϊν 
μελιϊν παρουςιάηει κενά ελζγχου. Σα οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά δεν ελιφκθςαν υπόψθ, 
δεν κακορίςτθκε κατϊτερο όριο ςυνολικοφ αρικμοφ γυρεοκόκκων που πρζπει να περιζχουν 
οι αμιγείσ κατθγορίεσ κυμάρι, πορτοκαλιάσ, βαμβακιοφ και Ηλιάνκου γεγονόσ που ευνοεί τθν 
ανάμιξθ με φιλτραριςμζνα μζλια, τθ νοκεία και τισ ελλθνοποιιςεισ. Οι μζκοδοι 
γυρεοςκοπικισ ανάλυςθσ των Ελλθνικϊν εργαςτθρίων ανάλυςθσ μελιοφ, δεν 
εναρμονίςτθκαν, με επακόλουκο τα αποτελζςματα διαφορετικϊν εργαςτθρίων να 
παρουςιάηουν μεγάλεσ αποκλίςεισ κ.ά. Παράλλθλα, οι κλιματικζσ ςυνκικεσ, θ χλωρίδα, οι 
μελιςςοκομικζσ πρακτικζσ ζχουν διαφοροποιθκεί και οι μζκοδοι ανάλυςθσ και ο 
επιςτθμονικόσ εξοπλιςμόσ ζχουν βελτιωκεί ςθμαντικά. Αποτζλεςμα των αλλαγϊν αυτϊν είναι  
να  διαφοροποιείται θ ςφνκεςθ των προϊόντων από εκείνθ που δόκθκε ωσ ςτοιχείο 
αγορανομικισ κεςμοκζτθςθσ,  πριν από 17 χρόνια.  

Πρόταςη: Να αξιολογθκοφν εκ νζου τα δεδομζνα και να επικαιροποιθκοφν τα ποιοτικά 
κριτιρια των κεςμοκετθμζνων αμιγϊν κατθγοριϊν μελιοφ, όπωσ ο ςυνολικόσ αρικμόσ 
γυρεοκόκκων, θ υψθλι αγωγιμότθτα οριςμζνων ανκόμελων, οι αποκλίςεισ από τα 
φυςικοχθμικά χαρακτθριςτικά, θ απουςία των οργανολθπτικϊν χαρακτθριςτικϊν κ.ά. 
Παράλλθλα προτείνεται θ ανακεϊρθςθ και ο εμπλουτιςμόσ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ με νζεσ 
κατθγορίεσ αμιγϊν ελλθνικϊν μελιϊν, όπωσ είναι το παλιοφρι, ο πολφκομποσ, θ κουμαριά και 
θ βελανιδιά. Η ςχετικι μελζτθ ζχει ολοκλθρωκεί και ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ ζχει ςταλεί ςτο 
Τπουργείο από το Εργαςτιριο Μελιςςοκομίασ, ΑΠΘ. 

Ανάδειξη και προώθηςη ιδιαίτερων χαρακτηριςτικών των ελληνικών μελιών 
τθν Ελλάδα παράγονται εξαιρετικζσ αμιγείσ κατθγορίεσ μελιοφ των οποίων όμωσ οι ιδιότθτεσ 
και τα χαρακτθριςτικά παραμζνουν άγνωςτα ςτο ευρφτερο καταναλωτικό κοινό.  Οι ζλλθνεσ 
επιςτιμονεσ ζχουν τεκμθριϊςει τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των ελλθνικϊν μελιϊν όπωσ 
είναι τα βιοδραςτκά ςυςτατικά, θ αντιοξειδωτικι και θ αντιβακτθριακι  δράςθ.  
Πρόταςη: Η πολιτεία να εκμεταλλευτεί τθν υπάρχουςα γνϊςθ και να εγκρίνει ςχζδιο 
προϊκθςθσ των βιολογικϊν δράςεων των αμιγϊν ελλθνικϊν μελιϊν το οποίο να 
περιλαμβάνει διαφιμιςθ ςτα ΜΜΕ, δελτία τφπου, μάρκετινγκ, θμερίδεσ, ςυνζδρια, 
ςυμμετοχι ςε διεκνείσ εκκζςεισ και διαγωνιςμοφσ, δθμοςιεφςεισ, ενθμερωτικά φυλλάδια  και 
άλλεσ δράςεισ τόςο ςτο εξωτερικό όςο και ςτο εςωτερικό χϊρο.  

Οι αςθζνειεσ των μελιςςών και η αντιμετώπιςή τουσ.  

Όπωσ όλα τα παραγωγικά ηϊα, ζτςι και οι μζλιςςεσ προςβάλλονται από διάφορεσ αςκζνειεσ. 
Αντίκετα όμωσ με άλλα ηϊα δεν επιτρζπεται θ χριςθ κεραπευτικϊν ςκευαςμάτων ςτθν 
κυψζλθ. Μόνο για το παραςιτικό άκαρι βαρρόα (Varroa destructor Anderson) ζχουν εγκρικεί 
οι χθμικζσ ουςίεσ coumaphos, amitraz, fluvalinate, flumethrin οι οποίεσ μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν ςτθν κυψζλθ υπό μορφι εγκεκριμζνων ςκευαςμάτων. 

Οι χθμικζσ αυτζσ  ουςίεσ με τθν πάροδο του χρόνου ζχουν απολζςει τθν πνευματικι και 
βιομθχανικι τουσ ιδιοκτθςία (πατζντα) και πλζον κυκλοφοροφν ςε διάφορεσ μορφζσ χωρίσ 
ουςιαςτικά να ζχουν περάςει ελζγχουσ για τθν αποτελεςματικότθτά, τθν μελιςςοτοξικότθτα 
και τθν αςφάλεια που παρζχουν ςτα προϊόντα μζλιςςασ και χωρίσ τθ ςχετικι ζγκριςθ από τον 
Εκνικό Οργανιςμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). Με τθ ςυνεχι αυτι χριςθ των χθμικϊν φαρμάκων το 
πρόβλθμα τθσ ανκεκτικότθτασ, των υπολειμμάτων και τθσ μελιςςοτοξικότθτασ μεγεκφνεται 
χρόνο με το χρόνο. Παράλλθλα το εμπόριο μθ εγκεκριμζνων μελιςςοφαρμάκων ανκεί. 
Κακθμερινά εμφανίηονται ςτθν ελλθνικι αγορά ςκευάςματα με μθ εγγυθμζνθ ςφνκεςθ και 
αποτελεςματικότθτα να διαφθμίηονται και να διατίκενται μζςα από το διαδίκτυο ςαν «υπερ-
φάρμακα». Κυκλοφοροφν επίςθσ μθ αδειοδοτθμζνεσ από τον ΕΟΦ ςυςκευζσ εφαρμογισ των 
μελιςςοφαρμάκων εντόσ κυψζλθσ. Ενίοτε φαρμακευτικζσ ουςίεσ ενςωματϊνονται ςτισ 
μελιςςοτροφζσ, καταλφοντασ κάκε ζννοια νομιμότθτασ είτε Εκνικι είτε τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ.  
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Πρόταςη: Να δραςτθριοποιθκεί ο ΕΟΦ και να ελζγξει τθ νομιμότθτα των μελιςςοφαρμάκων 
και των μζςων που διαφθμίηονται και διατίκενται ςτθν ελλθνικι αγορά και να ενθμερϊνει 
τουσ φορείσ των μελιςςοκόμων για το ποια ςκευάςματα είναι εγκεκριμζνα και ποια όχι. 

Εκπαιδεφςεισ  μελιςςοκόμων. 
Σο Διοικθτικό υμβοφλιο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΣΡΑ ςτθ υνεδρίαςθ του αρικ. 8/17-6-2020 με 
αρικμό κζματοσ 66 αποφάςιςε τθ ςφςταςθ Επιτροπισ Εφαρμογισ και Αξιολόγθςθσ τθσ 
Δράςθσ 1.3 του τριετοφσ προγράμματοσ Μελιςςοκομίασ 2020-2022 που αφορά τισ 
εκπαιδεφςεισ των μελιςςοκόμων. Μζλθ τθσ Επιτροπισ ιταν οι Αλυςςανδράκθσ Ε., Γκόρασ Γ., 
Γκουςιάρθσ Α., Εμμανουιλ Ν., Θραςυβοφλου Α., Καρίνοσ Μ., Μπουγά Μ, αρχόςογλου Α., 
Σανανάκθ Χρ., Χατηινα Φ. Σισ εργαςίεσ τθσ Ομάδασ ςυντόνιςαν οι Μπουρλζτςικασ Α. και θ 
Μαλλι Α. τθσ Δ/νςθσ Αγροτικισ Κατάρτιςθσ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΣΡΑ, 
 
Μεταξφ άλλων ςφςςωμθ θ Επιτροπι πρότεινε οι εκπαιδεφςεισ να πραγματοποιοφνται από 
τον Οκτϊβριο ζωσ Μάιο ϊςτε να δίνεται θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ και κατάρτιςθσ 
περιςςότερων μελιςςοκόμων .  
 
υμφωνοφμε απόλυτα με τθν παραπάνω πρόταςθ και ηθτάμε να υλοποιθκεί θ 
εμπεριςτατωμζνθ πρόταςθ τθσ επιτροπισ, οι εκπαιδεφςεισ να γίνονται τουσ χειμερινοφσ 
μινεσ και τουσ πρϊτουσ μινεσ τθσ Άνοιξθσ ϊςτε να ςυμμετζχουν περιςςότεροι μελιςςοκόμοι 
και να καλφπτονται εποχιακά ςθμαντικά κζματα μελιςςοκομίασ όπωσ το ξεχειμϊνιαςμα των 
μελιςςϊν, θ καταπολζμθςθ αςκενειϊν, θ ανάπτυξθ του ςμινουσ, θ ςμθνουργία και θ 
παραγωγι βαςιλιςςϊν.   
 
Απώλειεσ από φυτοφάρμακα.  

Φυτοπροςτατευτικζσ ουςίεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτο περιβάλλον τθσ μζλιςςασ και 
ιδιαίτερα τα φαρμακευτικά ςκευάςματα τισ ομάδασ των νεονικοτινοειδϊν ενοχοποιοφνται για 
τισ μεγάλεσ απϊλειεσ των μελιςςϊν που παρατθροφνται ςτθν χϊρα μασ και ς’ όλθ τθν 
Ευρϊπθ.  

Πρόταςη: α) Η Ελλάδα να αλλάξει τθν απόφαςι για ανοχι ςτισ απϊλειεσ μελιςςιϊν λόγω 
φυτοφαρμάκων από 23% που πρότεινε ςτθ φνοδο AGRIFISH του υμβουλίου τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτισ 28.6.21 ςτο 10% που  πρότειναν οι άλλεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ. β) Αυςτθρι 
εφαρμογι των διατάξεων τθσ οδθγίασ 128/2009 και ν. 4036/2012, όςον αφορά τθ χριςθ 
φυτοφαρμάκων για τθ μείωςθ των επιπτϊςεων από τθ χριςθ αυτϊν ςτο περιβάλλον γ) 
Εκπαίδευςθ γεωργϊν με ςυμμετοχι εξειδικευμζνων επιςτθμόνων μελιςςοκομίασ ςτθ 
ςθμαςία τθσ μζλιςςασ ςτισ καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ  

Μελιςςοτροφζσ εμπορίου 

Η ελλθνικι αγορά ζχει κατακλυςτεί από μελιςςοτροφζσ εμπορίου. Ο ανταγωνιςμόσ μεταξφ 
των παραςκευαςτϊν είναι μεγάλοσ. υχνά καταφεφγουν ςε ατεκμθρίωτουσ ιςχυριςμοφσ, 
ψευδείσ πλθροφορίεσ και προςκικθ ςτισ μελιςςοτροφζσ μθ εγκεκριμζνων κεραπευτικϊν 
μζςων. Οι κανονιςμοί τθσ ΕΕ 183/2005, 767/2009, 575/2011 οι οποίοι διζπουν τθν 
παραςκευι και τθ διακίνθςθ των ηωοτροφϊν, δεν εφαρμόηονται ςτθ μελιςςοκομία ι 
εφαρμόηονται εν μζρει.  

Πρόταςη: Άμεςθ εφαρμογι τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ για τισ μελιςςοτροφζσ εμπορίου και 
αυςτθρόσ ζλεγχοσ τθσ αγοράσ από τουσ ελεγκτικοφσ μθχανιςμοφσ τθσ πολιτείασ. 

Απουςία διαδικαςίασ κεντρικοφ ςχεδιαςμοφ ανάπτυξησ και ςτρατηγικήσ από την Πολιτεία. 

Απουςιάηει ζνα κεντρικό ςχζδιο ανάπτυξθσ τθσ μελιςςοκομίασ που να ςτθρίηεται ςτισ ανάγκεσ 
του κλάδου. Η κεντρικι διοίκθςθ του Τπουργείου, οι μελιςςοκομικοί φορείσ και οι ειδικοί 
επιςτιμονεσ του κλάδου, δρουν μεμονωμζνα χωρίσ ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ και 
απαιτοφμενεσ ςυνεργαςίεσ. Η Εκνικι Διεπαγγελματικι Οργάνωςθ Μελιοφ δεν εκπροςωπεί 
τον κλάδο και προωκεί κυρίωσ  απόψεισ τυποποιθτϊν –εμπόρων μελιοφ. Παράλλθλα οι 
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επιχορθγιςεισ  τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθ μελιςςοκομία δεν  αξιοποιοφνται για να  
δθμιουργοφν ζργα υποδομισ που κα ςτθρίξουν μελλοντικά τον κλάδο.  

Προτείνεται θ δθμιουργία Ομάδασ εργαςίασ θ οποία να αποτελείται από μικρότερεσ 
υποομάδεσ ειδικϊν και ζμπειρων μελιςςοκόμων, επιςτθμόνων, οικονομολόγων και άλλων 
ειδικϊν που κα μποροφςαν να βοθκιςουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ μελιςςοκομίασ, τθν ανάδειξθ 
και προϊκθςθ των προϊόντων κυψζλθσ. Σζτοιεσ ομάδεσ κα μποροφςαν να ιταν π.χ. ομάδεσ 
για προϊκθςθ του μελιοφ, τθν ανάδειξθ των χαρακτθριςτικϊν του και το μάρκετινγκ, το μζλι, 
τθ γφρθ, το βαςιλικό πολτό και τθν πρόπολθ, τθν αντιμετϊπιςθ των αςκενειϊν, τα κλαδικά 
και ςυνδικαλιςτικά κζματα, τθν επικονίαςθ και διάςωςθ των μελιςςϊν, τθ βιολογικι 
μελιςςοκομία κ.ά. Ολεσ οι ομάδεσ να ςυνεδριάηουν τουλάχιςτο μια φορά το ζτοσ όλεσ μαηί. 
Σισ ομάδεσ αυτζσ να ςυντονίηει το ΤπΑΑΣ  

Αξιολόγηςη δράςεων κανονιςμοφ επιδοτήςεων ςτη Μελιςςοκομία) 

Από το 1997 και μετά, ο κλάδοσ τθσ μελιςςοκομίασ χρθματοδοτείται  με κονδφλια μζςω του 
προγράμματοσ του Καν.(ΕΕ)1308/2015 και από το ζτοσ 1993 μζςω του Καν. 229/2013 των 
μικρϊν νθςιϊν του Αιγαίου. Η χρθματοδότθςθ τθσ ΕΕ αλλά και του ελλθνικοφ κράτουσ δεν 
δθμιοφργθςε υποδομζσ ζτςι ϊςτε ο κλάδοσ τθσ μελιςςοκομίασ να μπορζςει να ςτθριχκεί και 
να επιβιϊςει, δεν ανζδειξε τα ελλθνικά μζλια, δεν βελτίωςε τθ χλωρίδα, δεν βοικθςε τουσ 
Ζλλθνεσ μελιςςοκόμουσ να γίνουν ανταγωνιςτικοί με τουσ ςυναδζλφουσ τουσ ςτθν Ευρϊπθ, 
δεν τουσ ςτιριξε με ςφγχρονο εξοπλιςμό, δεν βελτίωςε τισ τεχνικζσ τουσ και γενικά δεν είχε 
ανταποδοτικά οφζλθ. 

Πρόταςη: Προτείνεται θ αξιολόγθςθ όλων των μζχρι ςιμερα δράςεων των δφο κανονιςμϊν 
και διάλογο με τουσ φορείσ των μελιςςοκόμων για τον επαναπροςδιοριςμό των δράςεων που 
κα μποροφςαν να αυξιςουν τα ανταποδοτικά οφζλθ ςτον κλάδο. Ο κανονιςμόσ κα πρζπει   
να αξιοποιθκεί ϊςτε να ενιςχυκοφν οι  υποδομζσ του μελιςςοκόμου. Να δίνει τθ δυνατότθτα 
ςτον μελιςςοκόμο να προμθκεφεται εξοπλιςμό όπωσ κάμερεσ, ηυγαριζσ, μθχανιματα 
αποτροπισ επίκεςθσ από αρκοφδεσ, διακλαςίμετρο μελιοφ, μικροςκόπιο για διάγνωςθ 
νοςεμίαςθσ από ομάδα μελιςςοκόμων (ςφλλογο), ανυψωτικά μθχανιματα για τισ μεταφορζσ 
μελιςςιϊν, ςυςκευζσ εφαρμογισ φαρμάκων κ.ά. Θα μποροφςαν οι μελιςςοκόμοι να 
καταρτίςουν λίςτα από επιλζξιμεσ δαπάνεσ εξοπλιςμοφ θ οποία κα εγκρικεί και κα 
εμπλουτίηεται ς κάκε νζο τριετζσ πρόγραμμα ανάλογα με νζεσ ανάγκεσ που κα προκφψουν.  

Νομοθεςία  για τον Αγροτικό υνδικαλιςμό; 

Οι περιςςότεροι Κλαδικοί φλλογοι ιδρφκθκαν με τουσ  παλαιότερουσ νόμουσ  Ν. 1712/87, 
2981/92 και 1361/83 αρκετζσ διατάξεισ των οποίων αντικαταςτάκθκαν από το Ν.4015/2011 
όπωσ τροποποιικθκε από τον Ν.4384/2016. Οι τελευταίοι αυτοί νόμοι δζχτθκαν ζντονθ 
κριτικι από τον αγροτικό κόςμο με αποτζλεςμα θ πολιτεία να φζρει νζο χζδιο Νόμου για τον 
Αγροτικό υνδικαλιςμό. Μολονότι θ διαβοφλευςθ ολοκλθρϊκθκε  ςτισ 15/επτ. 2017, 
(http://www.opengov.gr/ypaat/?p=1916) το ςχζδιο ουδζποτε κατατζκθκε προσ ψιφιςθ με 
αποτζλεςμα να υπάρχει αςάφεια για το νομοκετικό πλαίςιο ίδρυςθσ και λειτουργίασ των 
Κλαδικϊν Αγροτικϊν υλλόγων.  

Πρόταςη: Να ξεκακαρίςει θ Πολιτεία το νόμο για τον Αγροτικό υνδικαλιςμό ϊςτε να 
νομιμοποιθκοφν οι μελιςςοκομικοί ςφλλογοι και να πάψουν να υπάρχουν ςυγκροφςεισ και 
αντιπαρακζςεισ 

http://www.opengov.gr/ypaat/?p=1916

