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Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης για το  

        ΕΘΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 

 
 
Κύριε Υπουργέ 
 
Για να έχουμε μια καλή απόφαση για το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο εκτιμώ ότι 
θα πρέπει να γνωρίζετε τα ακόλουθα: 
 

1) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του 1366/2015 Κανονισμού της, απαιτεί από τα κράτη - μέλη 

που υποβάλλουν προς έγκριση Εθνικά Προγράμματα Μελισσοκομίας να καταμετρούν τα 

μελισσοσμήνη της χώρας τους από 1η Σεπτέμβρη μέχρι 31 Δεκέμβρη κάθε έτους με μια αξιόπιστη 

μέθοδο της προτίμησής τους . 

 

Η Ελλάδα, το 2015 που εκδόθηκε ο εν λόγω Κανονισμός, διέθετε ήδη  ένα από τα πλέον έγκυρα 

και  αυστηρά συστήματα καταγραφής, το μελισσοκομικό μητρώο που η λειτουργία του 

περιγραφόταν στην με αρ. 370910/14-5-2001 ΥΑ του τότε Υπουργείου Γεωργίας (επισυνάπτεται).  

 

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

(ΔΑΟΚ) καταμετρούν τα μελισσοσμήνη, κατόπιν αιτήσεως του μελισσοκόμου, όταν εκδίδει για 

πρώτη φορά μελισσοκομικό βιβλιάριο ή όταν υπάρχει μεταβολή του αριθμού μελισσοσμηνών   

μεγαλύτερη του 10%. Η καταμέτρηση αφορά το 100% των αιτήσεων και η θεώρηση του 

βιβλιαρίου έχει διετή ισχύ. 

 

Με λίγα λόγια, ανά πάσα στιγμή είναι γνωστό πόσα μελίσσια έχει ο κάθε ενεργός μελισσοκόμος 

(που έχει θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο). Σκεφθείτε ότι η πλειοψηφία των χωρών μελών 

της ΕΕ παρέχει στην ΕΕ τα στοιχεία που τους προωθούν οι μελισσοκομικές οργανώσεις και η 

μέθοδος θεωρείται αξιόπιστη! 
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Η ηλεκτρονική καταγραφή των στοιχείων των  ΔΑΟΚ  θα παρέχει άμεση γνώση για την 

υφιστάμενη κατάσταση της  μελισσοκομίας. 

 

Αυτό ακριβώς ζητούσε η ΟΜΣΕ από το 2011, προτείνοντας μάλιστα να απλουστευθεί η 

διαδικασία και να εξοικονομηθούν χρήματα: αντί να καταμετρώνται όλα τα μελίσσια η αίτηση του 

μελισσοκόμου προς τη ΔΑΟΚ να επέχει βαρύτητα υπεύθυνης δήλωσης και να ελέγχεται 

δειγματοληπτικά το 5% των μελισσοκόμων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας ετησίως. 

 

2) Η πολιτική των δηλώσεων διαχείμασης-κατεχόμενων κυψελών που εισηγήθηκε το Τμήμα 

Μελισσοκομίας του ΥπΑΑΤ και δυστυχώς υιοθέτησε το ΥπΑΑΤ, απέβη καταστροφική για την 

ελληνική μελισσοκομία και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την υπόληψη της χώρας. 

 

Από 24.500 μελισσοκόμους μέσα σε μια χρονιά η Ελλάδα «έπεσε» στους 9.000 και από σχεδόν 

1.933. 000 μελίσσια (στοιχεία ΥπΑΑΤ 2014) στα 1.356.000.  

 

Απέναντι στην κατακραυγή του μελισσοκομικού κόσμου, την απώλεια επιδοτήσεων 

εκατομμυρίων ευρώ και στην τεράστια αναντιστοιχία των στοιχείων του μελισσοκομικού 

μητρώου με τα στοιχεία που στέλνονται ετήσια στην ΕΕ, το Τμήμα Μελισσοκομίας σκαρφίστηκε 

το ανοσιούργημα, όπως αυτό υπογράφηκε από την κ. Αραμπατζή, που λέγεται Εθνικό 

Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, με κύριο στόχο τη νομιμοποίηση των δηλώσεων 

διαχείμασης και την αποποίηση των ευθυνών τους. 

 

3) Το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο καταρτίζεται σε εφαρμογή του Νόμου 4691/5-

6-2020 

 

Κύριε Υπουργέ, 

αυτό που ζητούσαν και ζητούν οι  μελισσοκόμοι είναι η ηλεκτρονική καταγραφή του 

μελισσοκομικού κεφαλαίου της χώρας (όπως παρακάτω περιγράφεται) με επιδίωξη: 

 

-την άμεση και πλήρη καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της ελληνικής μελισσοκομίας 

(μελισσοκόμοι –κυψέλες –συσκευαστήρια –εγκαταστάσεις – μελισσοκομικά αυτοκίνητα  κλπ) 

 

-την άμεση άντληση στοιχείων για ενημέρωση της ΕΕ και την πραγματοποίηση των απαιτούμενων 

παρεμβάσεων 

 

-τον περιορισμό της γραφειοκρατίας  

 

-την άντληση στοιχείων για έκδοση αδειών για λαϊκές αγορές 

 

-το δικαίωμα για την απευθείας πώληση μικρών ποσοτήτων μελιού στον τελικό καταναλωτή ή στα 

τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης σύμφωνα με τον Καν. ΕΕ 852/2004 και τον έλεγχο εκ 

μέρους των αρμόδιων υπηρεσιών 



 

-τη δυνατότητα ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες για κλοπές και άλλα προβλήματα 

 

-την προστασία του μελιού και των λοιπών προϊόντων από τις ελληνοποιήσεις (σύνδεση με την 

όποια εφαρμογή για το ελληνικό σήμα στο μέλι) 

 

-την άμεση εξαγωγή στατιστικών στοιχείων  

 

Το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο θα πρέπει να καταγράφει τα παρακάτω: 

 

1. Πλήρη στοιχεία μελισσοκόμου – στοιχεία επικοινωνίας 

2. Διεύθυνση κατοικίας 

3. Αριθμό μελισσοσμηνών 

4. Διεύθυνση μελισσοκομικών εγκαταστάσεων (μελισσοκομικά εργαστήρια, αποθήκες) 

5. Διεύθυνση Συσκευαστηρίου 

6. Μελισσοκομικά αυτοκίνητα 

 

Δημιουργία-ενημέρωση Εθνικού Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου 

 

1. Μεταφορά στοιχείων από το υπάρχον μελισσοκομικό μητρώο που τηρούν οι ΔΑΟΚ. Τα 

στοιχεία που δεν υπάρχουν να δοθούν στην πρώτη μεταβολή. 

2. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με πλήρη στοιχεία για τους νέους (για τον πρώτο χρόνο να μην 

είναι υποχρεωτική η απόδειξη απόκτησης των μελισσιών) 

3. Βεβαίωση μελισσοκομικού συλλόγου για την κατοχή μελισσοσμηνών 

4. Η επικαιροποίηση των στοιχείων (κυρίως του αριθμού μελισσοσμηνών) να γίνεται κάθε δύο 

χρόνια 

5.  Μεταβολές του αριθμού των μελισσοσμηνών άνω του 10% να δηλώνονται στη ΔΑΟΚ εντός 

ενός μηνός. 

6. Οι ΔΑΟΚ να ελέγχουν με κλήρωση το 5% των μελισσοκόμων και κάθε περίπτωση που κρίνεται 

ενδιαφέρουσα. 

7. Οι αυξομειώσεις να μην έχουν κανένα περιορισμό. Οι μεταβολές τεκμηριώνονται μόνο σε 

περίπτωση αγοραπωλησίας. 

8. Κυρώσεις:  

-όσοι δεν είναι ενήμεροι, δε θα συμμετέχουν στις δράσεις του ΕΠΜ και κάθε άλλου 

προγράμματος 

-όσοι δεν είναι ενήμεροι, δε θα μπορούν να πωλούν το μέλι τους κάτω από το ελληνικό σήμα. 

-όσοι δεν είναι ενήμεροι, δύναται να τους επιβληθεί πρόστιμο από 100€ μέχρι και 500€, ανάλογα 

με τα μελίσσια που έχουν. Αυτά τα χρήματα να προστίθενται στις δράσεις του Εθνικού 

Προγράμματος Μελισσοκομίας.  

 Η λογική των κυρώσεων δεν πρέπει να είναι η τιμωρία αλλά η συμμόρφωση και η ένταξη όλων 

στο σύστημα. 

 

 



 

Λοιπές πληροφορίες που θα περιλαμβάνει η απόφαση αφορούν: 

 

- τις υπηρεσίες που ενημερώνουν το μητρώο και το κάθε πότε και με ποια διαδικασία γίνεται η 

ενημέρωση του μητρώου 

-  

- τις υπηρεσίες που έχουν πρόσβαση στα στοιχεία, ποια στοιχεία του μητρώου και για ποιο 

σκοπό   

 

- την προθεσμία που έχουν οι ΔΑΟΚ να δώσουν τα στοιχεία του μελισσοκομικού μητρώου (και 

ποια από όλα τα στοιχεία) στη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΥπΑΑΤ, όσον αφορά το σύνολο 

των καταγεγραμμένων μελισσοκόμων.  

 

- την έκδοση της ηλεκτρονικής ταυτότητας μελισσοκόμου  

 

- την απλούστευση της γραφειοκρατίας  

 

-     τον τρόπο που διαφυλάσσονται τα προσωπικά δεδομένα των μελισσοκόμων. 

 

Κύριε Υπουργέ, 
 
Οι λόγοι που θεωρούμε ανοσιούργημα την εκδοθείσα απόφαση που υπέγραψε η κ Αραμπατζή, 
αναφέρονται αναλυτικά στο αίτημα ακύρωσης που κατατέθηκε στο ΣτΕ (επισυνάπτεται). 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και αναμένουμε να ορίσετε συνάντηση με 
μοναδικό θέμα την κατάργηση της ισχύουσας απόφασης, την κατάργηση των δηλώσεων 
διαχείμασης-κατεχόμενων κυψελών και την έκδοση μιας εγκυκλίου για τη φετινή περίοδο μέχρι 
να υπάρξει η νέα απόφαση που θα διορθώνει τους παραλογισμούς, θα δίνει λύσεις στα 
προβλήματα και θα θέτει τις νέες βάσεις για το μέλλον. 

Με εκτίμηση, 

 
Βασίλης Ντούρας 

Πρόεδρος Ο.Μ.Σ.Ε. 


