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Θεςςαλονίκθ 12-6-2021 

Αρικ. Πρωτ. 1521  
 
Ευχαριςτοφμε ιδιαίτερα για το ενθμερωτικό ςθμείωμα –απάντθςι θμερ. 20-5-2021 ςτθν 
επιςτολι μασ με αρικ. πρωτ. 1520/6-5-2021. Ο Μελιςςοκομικόσ φλλογοσ Θεςςαλονίκθσ 
πάντοτε πίςτευε ότι ο γόνιμοσ διάλογοσ μεταξφ παραγωγϊν και Τπουργείου είναι απαραίτθτοσ 
για τθν κατανόθςθ των προβλθμάτων του πρωτογενοφσ τομζα και τθν επίλυςι τουσ, γι’ αυτό και 
ο φλλογοσ μασ αποςτζλλει ςτο Τπουργείο τουσ προβλθματιςμοφσ του για τον κλάδο με ςτόχο 
τθν βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ του μελιςςοκόμου, τθν επίλυςθ επαγγελματικϊν 
προβλθμάτων και τθ διάςωςθ των μελιςςϊν από ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ.  
 
Αναφορικά με το από 20-5-2021 ενθμερωτικό ςασ ςθμείωμα, ζχουμε να παρατθριςουμε τα 
παρακάτω:   
 
Σο ΟΧΙ τθσ χϊρασ μασ για τθν πλιρθ αναγραφι των χωρϊν προζλευςθσ του μελιοφ με το 
επιχείρθμα ότι θ πλιρθσ αναγραφι των χωρϊν τρφγου, δθμιουργεί κίνδυνο παραπλάνθςθσ του 
καταναλωτικοφ κοινοφ λόγω τθσ αδυναμίασ ελζγχου, δεν μασ ικανοποιεί πλιρωσ για τουσ εξισ 
λόγουσ: 
 
α) Ωσ χϊρα ζχουμε νομοκετιςει εκνικι απόφαςθ ςφμφωνα με τθν οποία, το ειςαγόμενο μζλι το 
οποίο ςυςκευάηεται ςτθ Ελλάδα, κα πρζπει να αναγράφει ςτθν ετικζτα όλεσ τισ χϊρεσ 
ςυγκομιδισ. Πρόκειται για τθν απόφαςθ του ΑΧ 183/2011 (ΦΕΚ 19/Β/13-01-2012) όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν μετζπειτα απόφαςθ του ΑΧ 148/2015 (ΦΕΚ 3854/Β/30-11-2016). Η 
απόφαςθ αυτι εφαρμόηεται ιδθ από τον Ιανουάριο του 2012 (επιςυνάπτονται φωτογραφίεσ). Η 
αναγραφι των χωρϊν ςυλλογισ μελιοφ χωρίσ τθν απαραίτθτθ εργαςτθριακι μζκοδο 
επαλικευςθσ τθσ ετικζτασ, μζχρι ςιμερα τουλάχιςτο, δεν αντιμετωπίςτθκε από το Τπουργείο ωσ 
παραπλανθτικι για το καταναλωτικό κοινό. Αντίςτοιχεσ εκνικζσ αποφάςεισ ιςχφουν ςε αρκετά 
κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ όπωσ είναι θ Γερμανία, θ Κφπροσ, θ Γαλλία, θ λοβενία κ.ά.  
 
β) Εργαςτθριακι μζκοδοσ θ οποία να επαλθκεφει τθν ετικζτα μείγματοσ που προζκυψε από 
ανάμιξθ μελιοφ από πολλζσ διαφορετικζσ χϊρεσ, πράγματι δεν υπάρχει. Όμωσ αυτό, μζχρι 
ςιμερα δεν προβλθμάτιςε τουσ μθχανιςμοφσ ελζγχου για το ειςαγόμενο μζλι το οποίο 
τυποποιείται ςτθν Ελλάδα και αναφζρει ότι προζρχεται από διαφορετικζσ χϊρεσ. Τποκζτουμε 
ότι, μζχρι ςιμερα τα μζλια αυτά ελζγχονταν με ζγγραφα και τιμολόγια αγοράσ από τισ χϊρεσ 
που αναφζρονται ςτθν ανάμιξθ. Ο ίδιοσ ζλεγχοσ κα μποροφςε να εφαρμοςτεί και ςτο 
ειςαγόμενο τυποποιθμζνο μείγμα μελιοφ. Άλλωςτε, είναι γνωςτό, ότι ο ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΣΡΑ 
προωκεί κανονιςμό για το ελλθνικό ςιμα ςτο μζλι ςτθριηόμενοσ μόνο ςτο διοικθτικό ζλεγχο, 
άςχετα εάν ςτθν προκείμενθ περίπτωςθ υπάρχει εργαςτθριακι μζκοδοσ ιχνθλάτιςθσ τθσ 
προζλευςθσ του μελιοφ. 



γ) Σο Τπουργείο κα μποροφςε με απόφαςι του να δϊςει οριςμό ςτο τι είναι μείγμα μελιοφ. 
Πζραν του ότι προζρχεται από δφο ι περιςςότερεσ χϊρεσ, κα πρζπει να κακορίςει ζνα ελάχιςτο 
ποςοςτό ςυμμετοχισ, το οποίο να δικαιολογεί τθν παρουςία του ςτο τελικό μείγμα. Με μια 
τζτοια απόφαςθ κα περιορίςει ςθμαντικά τισ χϊρεσ τρφγου ςτθν ετικζτα και κα καταςτιςει 
εφικτι μια προςζγγιςθ τον εργαςτθριακό ζλεγχο. Παράλλθλα, θ ςειρά αναγραφισ ςτθν ετικζτα 
των χωρϊν που ςυμμετζχουν ςτο μείγμα, κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τθν ποςοςτιαία 
ςυμμετοχι τουσ. Μια τζτοια απόφαςθ κα ςταματιςει τθν παραπλάνθςθ που γίνεται ςιμερα με 
τθν προςκικθ μιασ μικρισ ποςότθτασ ελλθνικοφ μελιοφ (εάν προςτίκεται) ςτο μείγμα 
ειςαγόμενου μελιοφ και τθν αναγραφι τθσ Ελλάδασ ςτθν ετικζτα ωσ πρϊτθ χϊρα!! 
 
δ) Σο Τπουργείο κα μποροφςε επίςθσ να ελζγξει τα ειςαγόμενα μείγματα για τθ λανκαςμζνθ 
ετικζτα. φμφωνα με τον Καν. 1169/2011 ΕΕ, θ χϊρα/χϊρεσ τρφγου κα πρζπει να είναι ςε 
εμφανζσ ςθμείο, να μθν διακόπτεται από οποιανδιποτε άλλο κείμενο ι εικόνα ι οποιαδιποτε 
άλλο παρεμβαλλόμενο ςτοιχείο, και το φψοσ των γραμμάτων να είναι >1,2 mm (άρκρο 13). Σα 
περιςςότερα ειςαγόμενα μζλια όπωσ φαίνεται και από τισ δφο επιςυναπτόμενεσ φωτογραφίεσ, 
κρφβουν ουςιαςτικά τισ χϊρεσ τρφγου παρεμβάλλοντασ τθν πλθροφορία ανάμεςα ςε άλλα 
κείμενα κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ και δεν πλθροφν τθν απαίτθςθ του φψουσ 
των γραμμάτων. Παράλλθλα, ο καταναλωτισ κα πρζπει να ενθμερωκεί ότι ςφμφωνα με τθν 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι, «μείγμα μελιοφ» ςθμαίνει υποβακμιςμζνο μζλι λόγω τθσ ανκρϊπινθσ 
παρζμβαςθσ (Explanatory note on the implementation of Council Directive 2001/110/EC relating 
to honey. EXPL. 61913 OCT 2005)   
 

ε) Δεν ζχει ςθμαςία εάν θ πρόταςθ για τθν αναγραφι των χωρϊν τρφγου, ζγινε από τθν 
Βουλγαρία ι τθν Γερμανία. Σο ςθμαντικό είναι ότι με τθν πρόταςθ αυτι ςυμφϊνθςαν τα 23 από 
τα 26 μζλθ και θ Ελλάδα ιταν μια από τισ τρεισ χϊρεσ που διαφϊνθςαν. Σα υπόλοιπα κράτθ 
μζλθ αποδζχτθκαν τθν πρόταςθ χωρίσ να εκφράηουν προςκόμματα ελζγχου και δζχτθκαν ότι 
μεγαλφτερθ παραπλάνθςθ του καταναλωτικοφ κοινοφ ςυμβαίνει όταν  αποκρφβονται οι χϊρεσ 
προζλευςθσ με τθν ζνδειξθ «μείγμα μελιοφ» παρά όταν αναφζρονται όλεσ οι χϊρεσ ςυλλογισ. 
 
ςτ) Γνωρίηουμε ότι, ςιμερα θ επιςτθμονικι κοινότθτα τθσ Ελλάδασ είναι ςε κζςθ και διακζτει 
τθν κατάλλθλθ τεχνογνωςία και εξοπλιςμό  για τον εργαςτθριακό ζλεγχο διαχωριςμοφ του 
ελλθνικοφ μελιοφ από τα ειςαγόμενα και αυτό είναι το ηθτοφμενο και όχι θ ιχνθλάτθςθ των 
χωρϊν που ςυμμετζχουν ςτο μείγμα.  
 
Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι το Τπουργείο πολλά κα μποροφςε να κάνει και δεν ζκανε 
ϊςτε να περιορίςει τθν παραπλάνθςθ του καταναλωτι και τισ ελλθνοποιιςεισ. Σο γεγονόσ 
επίςθσ ότι το Τπουργείο αγνόθςε επιςτολι τθσ Ελλθνικισ Επιςτθμονικισ Εταιρείασ και των  
εξειδικευμζνων επιςτθμόνων του κλάδου (ΕΕΕΜ 65/11-12-2019) για ςυνάντθςθ και ςυηιτθςθ 
ςε κζματα εργαςτθριακοφ ελζγχου του μελιοφ και λφςεων περιοριςμοφ των ελλθνοποιιςεων 
και τθσ παραπλάνθςθσ του καταναλωτικοφ κοινοφ είναι ζνδειξθ ότι το Τπουργείο δεν 
αντιμετωπίηει με τθν δζουςα προςοχι που κα ζπρεπε το μεγάλο αυτό κζμα (επιςυνάπτεται 
ςχετικό). 
 
Κυρία Τφυπουργζ, 
Παρακαλοφμε να λάβετε υπόψθ ςασ τα ςυμφζροντα του κλάδου τθσ Μελιςςοκομίασ και των 
παραγωγϊν μελιςςοκόμων, να ακυρϊςετε τθν αρχικι άποψθ για τθν αναγραφι των χωρϊν 
τρφγου ςτα ειςαγόμενα μζλια και να διαβεβαιϊςετε τον μελιςςοκομικό κλάδο ότι, όταν το κζμα 
επανζλκει ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο ι ςτθν Επιτροπι, θ χϊρα μασ κα ςτθρίξει μαηί με τισ 
άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ τθν υποχρεωτικι αναγραφι όλων των χωρϊν τρφγου ςτθν ετικζτα 
μελιοφ.  
 
Εκ μζρουσ του  Δ του Μελιςςοκομικοφ υλλόγου Θεςςαλονίκθσ 
Η Πρόεδροσ Λαηαρίδου Ελιςςάβετ 



 

 
 
Εικόνα 1. Μζλι που διατίκεται ςτθν ελλθνικι αγορά, μείγμα 10 χωρϊν ςφμφωνα με τισ εκνικζσ 
αποφάςεισ (ΑΧ 183/2011 και 148/2015). Η ετικζτα είναι αντίκετθ με τισ διατάξεισ του  καν. 
1169/2011 (άρκρο 13). φμφωνα με το πρόςφατο ενθμερωτικό ςθμείωμα του Τπουργείου θ 
ετικζτα είναι παραπλανθτικι για το καταναλωτικό κοινό γιατί δεν μπορεί να αποδειχκεί με 
εργαςτθριακό ζλεγχο το περιεχόμενο τθσ ςυςκευαςίασ. Παρόμοια μζλια κυκλοφοροφν 
ανεξζλεγκτα ςτθν ελλθνικι αγορά από το ζτοσ 2012.  
 

 
 
Εικόνα 2. Μζλι που προιλκε από ανάμιξθ μελιοφ από 7 χϊρεσ και που ςυςκευάηεται και 
πωλείται νόμιμα ςτα ελλθνικά ςουπερμάρκετ. 


