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Θέμα: Υπάρχει βούληση για στήριξη της ελληνικής μελισσοκομίας; 
 
Κύριε υπουργέ 
 
με ιδιαίτερη απογοήτευση πληροφορηθήκαμε την πρότασή σας στη σύνοδο AGRIFISH της  
28ης  Ιουνίου, για τη θέσπιση εναρμονισμένων Ειδικών Στόχων Προστασίας  (SPGs) στο 
πλαίσιο της αξιολόγησης κινδύνου των φυτοφαρμάκων για τις μέλισσες σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.  Η πρότασή σας για ποσστό 23%, υπερτριπλάσιο της πρότασης της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) μας προσβάλλει και είναι σε αντίθετη 
κατεύθυνση με το στόχο για την ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας που έθεσε ο κ 
Πρωθυπουργός.  
 
Η πρόταση της EFSA ανέφερε ως αποδεκτό ένα ποσοστό 7% απωλειών από 
φυτοφάρμακα, ποσοστό ήδη υψηλό καθώς τα φυτοφάρμακα είναι η βασική αιτία 
απωλειών.  Αυτή σας η πρόταση αποτέλεσε τραγική παραφωνία μεταξύ των  προτάσεων 
των άλλων χωρών που συμμετείχαν, χωρών που είχαν μεγαλύτερο συμφέρον να 
υποστηρίξουν τέτοια ποσοστά, εφόσον στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε εντατικές 
καλλιέργειες και στις δικές τους εταιρείες παραγωγής αγροχημικών! Σας καλούμε να 
αλλάξετε άμεσα τη στάση σας. 
 
Για ποιον άλλο κλάδο της κτηνοτροφίας κύριε υπουργέ θα προτείνατε ως αποδεκτό ένα 
ποσοστό απωλειών 23% από φυτοφάρμακα; Για τα βοοειδή; Για τα πουλερικά; Για τα 
αιγοπρόβατα; Για τα ψάρια; Για τη μελισσοκομία γιατί το προτείνατε; Μήπως γιατί είναι 
ο μοναδικός  κλάδος της κτηνοτροφίας και της γεωργίας που είναι σχεδόν απόλυτα 
αειφορικός, μόνο προσφέροντας στο περιβάλλον αντί να αφαιρεί και να ρυπαίνει; Για 
όλα όσα προφέρουν οι μέλισσες και οι μελισσοκομία, θα περίμενε κανείς από εσάς και 
το υπουργείο σας να βρουν στήριξη και αρωγή. Αυτό περιμέναμε και είχαμε λόγους να το 
περιμένουμε.  
 
 
 



 
 
 
 
Σε μια εποχή που η Ευρώπη στο σύνολό της και η Ελληνική κυβέρνηση, δια στόματος του 
πρωθυπουργού, ευαγγελίζονται την πράσινη οικονομία και ανάπτυξη, που το 
Ευρωκοινοβούλιο με ψηφίσματά του απαιτεί όλο και περισσότερα μέτρα για την 
προστασία των επικονιαστών αλλά και της ευρωπαϊκής μελισσοκομίας, που η Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία θέτει στόχους για ένα δίκαιο, υγιεινό και φιλικό για το περιβάλλον 
σύστημα παραγωγής τροφίμων (Farm to Fork Strategy) και για την προστασία της 
βιοποικιλότητας (Biodiversity Strategy), εσείς με ποιόν συντάσσεστε;  
 
Δυστυχώς για μας το υπουργείο σας επανειλημμένα, αντί να στέκεται αρωγός,  είναι 
απέναντί μας. Βρήκατε τις δηλώσεις διαχείμασης, ένα ελεεινό εφεύρημα 
γραφειοκρατών, που ουδεμία σχέση έχουν με την παραγωγική διαδικασία και την 
πραγματικότητα, και αντί να τις πετάξετε στον κάδο των αχρήστων,  τις κάνατε 
….ηλεκτρονικές! Η απόφαση για το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο που 
υπέγραψε η κ Αραμπατζή, αποτελεί όχι θεραπεία, όπως ελπίζαμε, αλλά ένα ακόμη 
πλήγμα για μας. Είναι εκτός πραγματικότητας, δείχνει ασέβεια στους Έλληνες 
μελισσοκόμους και δεν βοηθά τη παραγωγική διαδικασία. 
 
Βρήκατε την ΥΑ 144/15067 του 2019, του κ Σταύρου Αραχωβίτη,  που καταργεί επί της 
ουσίας το δικαίωμα που απολαμβάνουν όλοι οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί μας  να 
διαθέτουν το μέλι τους στην τοπική αγορά, χωρίς να απαιτείται συσκευαστήριο 
(κανονισμός 852/2004 της ΕΕ) και δυστυχώς τη διατηρείτε.  
 
Το ήδη έτοιμο σχέδιο κανονισμού για το ελληνικό σήμα στο μέλι που θα αποτελέσει 
ασπίδα προστασίας του μελιού μας μένει στα αζήτητα. Η νοθεία και οι ελληνοποιήσεις 
δίνουν και παίρνουν, οι έλεγχοι είναι ανεπαρκείς και γίνονται μόνο μετά από καταγγελίες 
μας.  Στο νόμο 4691/2020 ( ΦΕΚ 108/Α/9-6-2020) άρθρο 25, έχετε τη μέλισσα στα ζώα 
που προξενούν… ζημίες! Όλοι οι πληττόμενοι κλάδοι λόγω COVID έλαβαν αποζημιώσεις. 
Οι μελισσοκόμοι ακόμα τις περιμένουμε…. 
 
Και τώρα, κόντρα σε κάθε κοινή, πολιτική και επιστημονική αντίληψη για τη σημασία της 
μέλισσας και την ανάγκη προστασίας της, βρίσκεστε ακόμη μια φορά απέναντί μας.  
 
Κύριε υπουργέ, αισθανόμαστε την ανάγκη να διαμαρτυρηθούμε και να εκφράσουμε την 
απογοήτευσή μας για όλα τα παραπάνω. Σας διαβεβαιώ όμως ότι δεν έχουμε και δεν 
υπηρετούμε σκοπιμότητα άλλη από τα συμφέροντα της μελισσοκομίας. 
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