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Αξιότιμε κε Υπουργζ, 

Επανειλθμμζνα ζχουμε εκφράςει τισ ανθςυχίεσ μασ για τον Κανονιςμό Απονομισ Ελλθνικοφ 
Σιματοσ,  τον οποίο προωκεί θ Εκνικι  Διεπαγγελματικι Οργάνωςθ μελιοφ και θ ΟΜΣΕ για 
τουσ εξισ ςυγκεκριμζνουσ και ςαφείσ λόγουσ.  

α) Απουςία αςφαλιςτικϊν  δικλείδων εργαςτθριακοφ ελζγχου 

β) Αποκλειςμόσ του ζλλθνα παραγωγοφ μελιςςοκόμου από το ςιμα 

γ) Παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ χριςθσ του ςιματοσ ςτουσ εμπόρουσ  ειςαγωγισ. 

δ) Αντικατάςταςθ του εργαςτθριακοφ ελζγχου με προγραμματιςμζνο ζλεγχο τιμολογίων 
κάκε 3 χρόνια. 

Δυςτυχϊσ κε Υπουργζ, οι φόβοι μασ επαλθκεφτθκαν από τον πρόεδρο τθσ  ΟΜΣΕ, ο οποίοσ 
ςτθν ομιλία του ςτο 11ο Φεςτιβάλ Ελλθνικοφ μελιοφ το οποίο πραγματοποιικθκε ςτισ 12-13 
Δεκεμβρίου τρζχοντοσ ζτουσ, διλωςε ότι «το Ελλθνικό ςιμα δεν το χρειάηονται οι 
μελιςςοκόμοι».  Ο ίδιοσ ζχει δθλϊςει δθμόςια ότι απζρριψε τον εργαςτθριακό ζλεγχο του 
μελιοφ.  

Η ςυμπεριφορά αυτι του προζδρου τθσ ΟΜΣΕ και οι προτάςεισ τθσ Εκνικισ 
Διεπαγγελματικισ Οργάνωςθσ Μελιοφ δεν μασ εκφράηουν ωσ μελιςςοκόμουσ, είναι 
αντίκετθ με τα ςυμφζροντά μασ και κα δθμιουργιςουν τεράςτια προβλιματα ςτον κλάδο 
με κφριο τθν νομιμοποίθςθ των ελλθνοποιιςεων.  

Κφριε Υπουργζ, 
Αντιλαμβανόμαςτε ότι θ ςτάςθ τθσ Εκνικισ Διεπαγγελματικισ Οργάνωςθσ Μελιοφ είναι για 
να προωκιςει τα ςυμφζροντα των μελϊν τθσ κυρίωσ των τυποποιθτϊν διακινθτϊν και 
ειςαγωγζων μελιοφ. Δεν μποροφμε όμωσ να κατανοιςουμε τθ ςτάςθ τθσ ΟΜΣΕ, θ οποία 
εκπροςωπεί μζροσ των ελλινων μελιςςοκόμων και οφτε και τθ δικιά ςασ να αγνοείτε 
πρόταςθ των εξειδικευμζνων εργαςτθρίων τθσ χϊρα, ςχετικι με τθν ιχνθλαςιμότθτα και 
τον διαχωριςμό του εγχϊριου μελιοφ από τα ειςαγόμενα. 
 
Κφριε Υπουργζ, 
Εμείσ οι ζλλθνεσ μελιςςοκόμοι δθλϊνουμε ότι κα αντιςτακοφμε ςτθν προςπάκεια που 
γίνεται από κάποιουσ να  διατθριςουν τα ςυμφζροντα τουσ μζςα από τισ ελλθνοποιιςεισ, 
τθν παραπλάνθςθ του καταναλωτι, τθν κερδοςκοπία και τον ακζμιτο ανταγωνιςμό ςε 
βάροσ μασ. Δεν κα δεχτοφμε τετελεςμζνα γεγονότα και δεν κα πάψουμε να διεκδικοφμε το 



δίκαιο του παραγωγοφ μελιςςοκόμου όςο και αυτό να κίγει όλουσ εκείνουσ που προωκοφν 
ςκοτεινζσ λφςεισ εν αγνοία μασ. 
 
 
Για το Δ.Σ του Συλλόγου 
Η πρόεδροσ 
 
Ελιςςάβετ Λαηαρίδου 
 
Η επιςτολι κοινοποιείται ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ.  


