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Θέμα: Οικονομική ενίσχυση στον Κλάδο της Μελισσοκομίας   

 

Σημαντικά προβλήματα εμφανίζονται στην επιβίωση του κλάδου της μελισσοκομίας.  

Η αύξηση του κόστους παραγωγής και οι χαμηλές τιμές του μελιού (χονδρικής) έχουν οδηγήσει στην 

μείωση των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων.  

Οι τιμές των μελισσοτροφών (ζαχαροζύμαρο) έχουν φτάσει στα ύψη και η αναγκαία ζάχαρη, για να 

ετοιμάσουν οι μελισσοκόμοι τροφή για το χειμώνα, έχει αυξηθεί από 0,60€ σε 1,60€ το κιλό, με 

αποτέλεσμα να είναι απαγορευτική η αναγκαία τροφή.  

Το κόστος μετακίνησης έχει υπερδιπλασιαστεί με την αύξηση των καυσίμων. Οι μελισσοκόμοι όμως 

οφείλουν 1-2 φορές την εβδομάδα να επισκέπτονται το μελισσοκομείο τους για επιθεώρηση,  που 

βρίσκεται σε μακρινή απόσταση από τον τόπο κατοικίας τους.  

Η παρατεταμένη ξηρασία του φθινοπώρου είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή της ανθοφορίας της 

Ερείκης σε πολλές περιοχές, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να ανανεωθεί ο γόνος και να εμφανίζουν 

πολλά κοπάδια ραγδαία μείωση του πληθυσμού τους.  

Η μεγάλη συγκέντρωση κοπαδιών στην περιοχή της Χαλκιδικής (αφού το δάσος της Εύβοια είχε καεί)  και οι 

μικρές αποστάσεις μεταξύ των μελισσοκομείων  οδήγησαν, στην έξαρση της προσβολής ασθενειών      

(βαρρόα), την μείωση της αντοχής της μέλισσας, με αποτέλεσμα την απώλεια πληθυσμών.  

Η μέλισσα όμως είναι αναγκαία στην επικονίαση των καλλιεργειών της χώρας. Χωρίς αυτήν θα επέλθει 

ραγδαία μείωση της παραγωγής των φρούτων και των λαχανικών (κεράσια αμύγδαλα, πορτοκάλια, 

ακτινίδια, φασόλια, κλπ. ). Έτσι κρίνεται αναγκαίο να ενισχυθεί ο κλάδος της μελισσοκομίας.  

Ενίσχυση όλων των μελισσοκόμων με διαφορετικό ποσό, με βάση τον αριθμό των μελισσών που 

διαθέτουν, προκειμένου να παραμείνουν στον κλάδο της μελισσοκομίας και να εξασφαλιστεί η εκτροφή 

των μελισσών. 
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Όλοι οι μελισσοκόμοι, ανεξαρτήτως αριθμού κυψελών, έχουν ανάγκη να καλύψουν την αγορά της 

χειμερινής τροφής  ( ζαχαροζύμαρο 4 κιλά/ κυψέλη ) προκειμένου να μην πεθάνουν οι μέλισσες. 

Από τα στατιστικά στοιχεία της ΔΑΟΚ Πέλλας το 95% των μελισσοκόμων που έχουν 50 κυψέλες και άνω 

μετακινούν τα μελίσσια τους ( σε αποστάσεις 50 χιλ. και άνω )  για την εκμετάλλευση των ανθοφοριών 

αλλά και για την ανανέωση του πληθυσμού τους, προκειμένου να επιβιώσουν οι μέλισσες, αφού αυτές 

ζουν μόνο 40 ημέρες.  Για αυτό το λόγο, οι μελισσοκόμοι με 50 κυψέλες και άνω, πρέπει να ενισχυθούν για 

την αγορά της τροφής αλλά και για τις μετακινήσεις των μελισσών τους. 

Οι μελισσοκόμοι με 110 κυψέλες και άνω αντιμετωπίζουν επιπλέον προβλήματα και στη διάθεση των 

προϊόντων τους. Οι ποσότητες λιανικής πώλησης του μελιού έχουν μειωθεί (λόγω COVID 19) και οι τιμές 

χονδρικής είναι εξευτελιστικά χαμηλές 3,5€ κιλό, με αποτέλεσμα να έχει συρρικνωθεί το οικογενειακό τους 

εισόδημα και να μην μπορούν να καλύψουν το κόστος εκτροφής. 

Επίσης πριν από μερικά χρόνια οι μελισσοκόμοι είχαν το δικαίωμα να πουλήσουν το μέλι της παραγωγής 

τους χωρίς περιορισμό ποσοτήτων σε πολλές Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας, νόμιμα χωρίς 

συσκευαστήριο, ως πρωτογενές αγροτικό προϊόν (σύμφωνα με τις μετακινήσεις τους). Τώρα σύμφωνα με 

την Υπουργική Απόφαση που είναι σε ισχύ (Αριθμ. 144/15067/24-1-2019/ ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 466/ Β΄/ 18-2-

2019) είναι υποχρεωμένοι να πωλούν χονδρική και λιανική μόνο εντός της Περιφερειακής Ενότητας, όπου 

είναι η έδρα του μελισσοκομείου τους και μόνο 1.200 κιλά μέλι. Δηλαδή οι μελισσοκόμοι δεν μπορούν να 

πουλήσουν μέλι (πρωτογενούς παραγωγής), στους πελάτες που ήδη έχουν σε άλλες περιοχές.   Έτσι οι 

μελισσοκόμοι με 110 κυψέλες και άνω, που είναι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης (και όχι μόνο όσοι 

χαρακτηρίζονται επαγγελματίες αγρότες) πρέπει να ενισχυθούν για να καλύψουν την αγορά της χειμερινής 

τροφής, το κόστος μετακίνησης και τις μειωμένες πωλήσεις μελιού. 
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