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Προς: Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 

 Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου 

κ. Νικόλαο Παπαθεοδώρου 

  

Κοιν.: 1) Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Κ. Μητσοτάκη 

 

2) Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών 

κ Π. Θεοδωρικάκο 

 

3) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

α)Γραφείο Υπουργού κ. Μ. Βορίδη 

β)Γραφείο Υφυπουργού κ. Φ. Αραμπατζή 
 

 

κ.Διοικητά, 

 

με αγανάκτηση, απογοήτευση και προβληματισμό διαβάσαμε στην παρ. 14 της 

Διάταξης 86670/19-06-20 ότι η μελισσοκομία δημιουργεί πρόβλημα, ιδιαίτερα στον 

έλεγχο και τη διαπίστωση παραβάσεων. 

 

Η μέλισσα είναι βασικός παράγοντας διατήρησης της βιοποικιλότητας που μόνο 

προσφέρει στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Η μελισσοκομία είναι μια 

δραστηριότητα αειφορική, που προστατεύεται παγκόσμια μέσω ψηφισμάτων του 

ΟΗΕ και αποφάσεων του Ευρωκοινοβουλίου. Η στήριξή της ως πρωτογενής 

παραγωγή θα έπρεπε να είναι στοχευμένη δράση, αλλά εσείς την αντιμετωπίζετε ως 

ένα εμπόδιο στην έννομη τάξη και αναθέτετε μάλιστα την τήρηση αυτής της τάξης σε 

αναγνωρισμένους θηροφύλακες κυνηγετικών οργανώσεων (!) αλλά και κάθε 

φιλόνομο πολίτη(!). Πρώτη φορά διατυπώνεται σε ΦΕΚ η προτροπή να γίνουν οι 

πολίτες ..κουκουλοφόροι που καταγγέλλουν και καρφώνουν για να ...διατηρηθεί η 

έννομη τάξη. Κουκουλοφόρους δυστυχώς γνώρισε η πατρίδα μας κατά καιρούς και 

δεν τους ξαναχρειάζεται! 

 

Η Δασική Απαγορευτική Ρυθμιστική Διάταξη που εκδώσατε αποτελεί πρωτόγνωρη 

αυθαιρεσία και έρχεται να ρυθμίσει θέματα, για τα οποία υπάρχει ήδη νόμος του 

κράτους. Είναι ανήκουστο ένα διορισμένο υψηλόβαθμο κρατικό στέλεχος να θεωρεί 

ότι είναι πάνω από τους νόμους του Κράτους και μπορεί να αποφασίζει ό,τι αυτός 

νομίζει.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Μάλιστα, δεν αρκεστήκατε να “νομοθετήσετε” για τη διάρκεια της θητείας σας, αλλά 

επεκταθήκατε στην εικοσαετία. Θυμίζουμε ότι οι τοποθετήσεις μελισσοσμηνών 

γίνονται σύμφωνα με το Νόμο 6238/34 και μόνο με αυτόν, καθώς η Αγρονομική 

Διάταξη που επικαλείστε έχει ακυρωθεί με προσφυγή της Ομοσπονδίας μας στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας και δε ρυθμίζει θέματα τοποθέτησης. 

 

 

 

Σας καλούμε να ανακαλέσετε την απόφασή σας για απαγόρευση και επικήρυξη της 

μελισσοκομίας στην περιοχή σας και είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε 

οποιοδήποτε πρόβλημα έχει δημιουργηθεί  προς ανεύρεση λύσης. Διαφορετικά, 

επιφυλασσόμεθα παντός νομίμου δικαιώματός μας. 

 

 

 

 

 

Για την ΟΜΣΕ, 

Βασίλης Ντούρας 

Πρόεδρος  

 


