
 

 

Αθήνα, 31 Μαΐου 2021 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 

Θέμα: Αγνοούνται οι θέσεις μελισσοκομικών συλλόγων, συνεταιρισμών, της 

Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Μελιού και της Ελληνικής Επιστημονικής 

Εταιρείας Μελισσοκομίας στην απόφαση για τη λειτουργία του ‘Εθνικού 

Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου’ 

Στις 17.4.2021 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υ.Α. 140/106513/2021, σύμφωνα με την οποία 

θεσπίζονται οι διαδικασίες για την ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία ‘Εθνικού 

Ηλεκτρονικού Μελισσοκομικού Μητρώου’, για την «καθιέρωση ενιαίου ψηφιακού 

συστήματος καταγραφής, απογραφής και ταυτοποίησης των μελισσοκόμων, των 

μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων και του μελισσοκομικού κεφαλαίου της χώρας». 

Ωστόσο, η Υ.Α. αυτή δεν έλαβε υπόψη της ένα μεγάλο μέρος των άμεσα ενδιαφερόμενων 

μελισσοκομικών συλλόγων οι οποίοι και δημοσιοποίησαν τις σφοδρές αντιρρήσεις τους. 

Συγκεκριμένα εντοπίζουν: 

(α) ασυμφωνία του μητρώου με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1366/2015 όσον αφορά στον ορισμό της 

κυψέλης και του χρόνου καταγραφής των κυψελών, (β) ασυμφωνία μεταξύ μητρώου και 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 852/2004, (γ) αλληλοαναιρούμενα άρθρα στο Μητρώο, (δ) 

ουσιαστικές παραλείψεις παραγράφων άρθρου, (ε) τα κεκτημένα δικαιώματα του 

μελισσοκόμου αποκαλούνται προνόμια του μητρώου κ απειλούνται να καταργηθούν για 

διάφορες αιτίες, (στ) τα προσωπικά δεδομένα του μελισσοκόμου εκτίθενται και αποτελούν 

πηγή ερευνών, συζητήσεων ή ελέγχων από αναρμόδιους φορείς, (ζ) η πολιτεία ζητά τα 

προσωπικά δεδομένα των μελισσοκόμων, περιγράφει αριθμό κρατικών και μη οργανισμών 

που θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και απαιτεί από τον μελισσοκόμο να δηλώσει 

ενυπόγραφα ότι “κατανοεί ότι τα προσωπικά του δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτους”, 

(η) απαράδεκτες γραφειοκρατικές διαδικασίες σε συνδυασμό με τις επαπειλούμενες κυρώσεις 

για στέρηση των κεκτημένων δικαιωμάτων (προνομίων του Μητρώου) του μελισσοκόμου, (θ) 

η υποχρέωση δήλωσης της μεταβολής εντός 15 ημερών είναι πρακτικά ανεφάρμοστη, 

δεδομένου ότι η αύξηση των μελισσιών γίνεται σταδιακά στην διάρκεια του έτους, (ι) ο 

περιορισμός στον αριθμό των αφεσμών (5) που δύναται να συλλάβει ο μελισσοκόμος σε ένα 

έτος, είναι αδιανόητος και εξωπραγματικός, (ια) η ΔΑΟΚ θα πρέπει να κάνει αιτιολογημένη 

αποδοχή της τεκμηρίωσης του μελισσοκόμου για την αύξηση των μελισσιών του κατά 50-

100%, (ιβ) οι κυρώσεις σε περιπτώσεις «μη συμμορφώσεων» με τις διατάξεις του Μητρώου 

είναι εξοντωτικές για τον μελισσοκόμο, (ιγ) δεν αναφέρεται ποιοι θα επωμιστούν το κόστος 

των εξονυχιστικών ελέγχων και των μετακινήσεων των υπαλλήλων της ΔΑΟΚ για τους 

ελέγχους στο 100% των μελισσοκόμων. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 
Θα αποσύρει την ανωτέρω Υ.Α.; Θα προχωρήσει σε δημόσια διαβούλευση; Θα λάβει υπόψη 

του τις επιστολές των εν θεμάτι σχετικών φορέων του κλάδου της μελισσοκομίας;  

Ο ερωτών Βουλευτής 
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