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Δ/νςθ Κοιν/κοφ Ελζγχου  
Σμιμα Ερωτιςεων και ΑΚΕ 
 
 

ΚΟΙΝ.:  Ω ΠΑ 

ΘΕΜΑ:  «Ζθμιζσ από τισ πυρκαγιζσ των μθνϊν Ιουλίου και Αυγοφςτου 2021 ςε μελιςςοςμινθ 
και κυψζλεσ παραγωγϊν ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ» 
 
ΧΕΣ:     Η Ερϊτθςθ  8589/26-8-2021 
 
Απαντϊντασ ςτθν παραπάνω Ερϊτθςθ που κατζκεςαν οι Βουλευτζσ κ.κ. Ολ. Σελιγιορίδου, Ελ. 
Αβραμάκθσ, Ακ. Αναγνωςτοποφλου, τ. Αραχωβίτθσ, Ά. Βαγενά, . Βαρδάκθσ, Γ. Βαρεμζνοσ, Κ. 
Βζττα, Χρ. Γιαννοφλθσ, Αν. Γκαρά, Κ. Ζαχαριάδθσ, Ν. Ηγουμενίδθσ, Μ. Θραψανιϊτθσ, Δ.-Χ. 
Καλαματιανόσ, Χ. Μαμουλάκθσ, Κ. Μάρκου, Αλ. Μεϊκόπουλοσ, Γ. Μουηάλασ, Γ. Μπαλάφασ, Κ. 
Μπάρκασ, Κ. Παπανάτςιου, Θ. Πζρκα, Π. Ποφλου, Γ. Ραγκοφςθσ, Ν. αντορινιόσ, Γ. αρακιϊτθσ, 
Μπ. κοφφα, Μ. Σηοφφθ, Γ. Σςίπρασ, Θ. Φωτίου, Δ. Χαρίτου, Ρ. Χρθςτίδου και Γ. Ψυχογιόσ, ςασ 
πλθροφοροφμε τα εξισ: 
 

I. Πακζτο μζτρων ςτιριξθσ μελιςςοκόμων πυρόπλθκτων περιοχϊν  
 

Θ Κυβζρνθςθ,με τθ ςυνεργαςία των εμπλεκόμενων Τπουργείων και των αρμόδιων 
Οργανιςμϊν, αλλά και ςε επικοινωνία με τουσ ενδιαφερόμενουσ, διαμόρφωςε ζνα 
πακζτο μζτρων ςτιριξθσ των μελιςςοκόμων, των οποίων θ παραγωγικι δραςτθριότθτα 
επλιγθ από τισ μεγάλεσ πυρκαγιζσ του καλοκαιριοφ.  
 
Ειδικότερα, τα μζτρα του πακζτου ςτιριξθσ των μελιςςοκόμων κινοφνται προσ τρεισ 
κατευκφνςεισ, κακϊσ αφοροφν τθν άμεςθ ςτιριξθ των μελιςςοκόμων που 
δραςτθριοποιοφνταν ςτισ πυρόπλθκτεσ περιοχζσ, τθ ςτιριξθ για να μπορζςουν τθν 
επόμενθ περίοδο να ςυνεχίςουν οι μελιςςοκόμοι τθν παραγωγικι τουσ διαδικαςία και 
τθ δρομολόγθςθ παρεμβάςεων για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ μελιςςοκομίασ ςτθν 
Ελλάδα, με επίκεντρο τθν Εφβοια. 
 
υγκεκριμζνα, τα μζτρα ςτιριξθσ είναι τα εξισ: 
 
1ον. Άμεςθ αποηθμίωςθ από τον ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ προχωρά, ςε ςυνζχεια των ςχετικϊν 
ελζγχων και εκτιμιςεων επί των ηθμιϊν, ςτθν άμεςθ -εντόσ των επόμενων εβδομάδων- 
χοριγθςθ αποηθμίωςθσ των αςφαλιςκζντων ςτον οργανιςμό, θ οποία κα αντιςτοιχεί ςτο 
100% τθσ προβλεπόμενθσ κάλυψθσ, δθλαδι 84 ευρϊ για κάκε κυψζλθ, 
περιλαμβάνοντασ και τα μελιςςοςμινθ αυτισ. 
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2ον. Κάλυψθ από τον ΕΛΓΑ των απωλειϊν ςε μελιςςοςμινθ λόγω αναγκαςτικισ 
μεταφοράσ. Ο ΕΛΓΑ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ζκτακτεσ ςυνκικεσ που διαμορφϊκθκαν 
κατά τθ διάρκεια των πυρκαγιϊν (όπου μελιςςοκόμοι αναγκάςτθκαν να μεταφζρουν τισ 
κυψζλεσ τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ και όχι τθ νφχτα), κα αποηθμιϊςει και τουσ 
αςφαλιςκζντεσ μελιςςοκόμουσ που υπζςτθςαν απϊλεια ςτα μελιςςοςμινθ τουσ (και όχι 
ςτισ κυψζλεσ). 
 
3ον. Κάλυψθ από τον ΕΛΓΑ και των απωλειϊν μετακινοφμενων μελιςςοκόμων. Ο ΕΛΓΑ, 
ςτο πλαίςιο των ενεργειϊν του για τθ ςτιριξθ όςων επλιγθςαν και δικαιοφνται 
αποηθμίωςθσ, προςαρμόηει τθ διαδικαςία του ςτισ εν λόγω ςυνκικεσ, με αποτζλεςμα 
και οι μετακινοφμενοι -προσ τισ πυρόπλθκτεσ περιοχζσ- μελιςςοκόμοι που ζχαςαν τα 
μελίςςια τουσ ςτισ πυρκαγιζσ να μποροφν να δθλϊςουν τισ απϊλειζσ τουσ ςτουσ 
ανταποκριτζσ του ΕΛΓΑ ςτισ πυρόπλθκτεσ περιοχζσ, να υποβλθκοφν ςε ελζγχουσ και να 
βεβαιϊςουν -με ςχετικι τεκμθρίωςθ- τθ μετακίνθςθ και τοποκζτθςθ ςτθν πυρόπλθκτθ 
περιοχι. 
 
4ον. Επιχοριγθςθ των μελιςςοκόμων για τθν απϊλεια εξοπλιςμοφ, πρϊτων υλϊν και 
μζςων παραγωγισ από το πλαίςιο τθσ κρατικισ αρωγισ προσ επιχειριςεισ. Σο 
Τπουργείο Οικονομικϊν, ςε ςυνεργαςία με τθν Περιφζρεια και τισ επιτροπζσ κρατικισ 
αρωγισ, παρζχει επιχοριγθςθ που ανζρχεται ςτο 70% τθσ εκτιμθκείςασ ηθμιάσ και 
αφορά ηθμιζσ που προκλικθκαν από τθν πυρκαγιά ςε ςτοιχεία ενεργθτικοφ (με εξαίρεςθ 
τισ κυψζλεσ), όπωσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ, εξοπλιςμόσ, πρϊτεσ φλεσ, εμπορεφματα, 
φορτθγά αυτοκίνθτα δθμόςιασ και ιδιωτικισ χριςθσ, κακϊσ και αυτοκίνθτα 
επαγγελματικισ χριςθσ, μζςα παραγωγισ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του εγγείου 
κεφαλαίου, και αποκθκευμζνα προϊόντα, τα οποία καταγράφθκαν ωσ κατεςτραμμζνα.  
 
5ον. Ειδικι πρόβλεψθ για τθν οικονομικι ςτιριξθ τθσ νομαδικισ μελιςςοκομίασ. Σο 
Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, μζςω ειδικισ πρόβλεψθσ, ενιςχφει 
κακοριςτικά τθν οικονομικι ςτιριξθ τθσ νομαδικισ μελιςςοκομίασ (Δράςθ 3.2) που 
επλιγθ από τισ μεγάλεσ πυρκαγιζσ. υγκεκριμζνα, για τουσ πλθττόμενουσ νομάδεσ-
μελιςςοκόμουσ κα επιτραπεί θ ζνταξθ ςτθν εν λόγω δράςθ των μελιςςοκόμων με 
τουλάχιςτον 30 κατεχόμενεσ/αςφαλιςμζνεσ κυψζλεσ, ενϊ κα λθφκεί μζριμνα ειδικά για 
τουσ μελιςςοκόμουσ των πυρόπλθκτων περιοχϊν ωσ προσ το φψοσ τθσ ενίςχυςθσ. 
 
6ον. Παροχι μελιςςοτροφισ για τθ χειμερινι περίοδο. ε ςυνεργαςία με τθν 
Περιφζρεια, αλλά και με ιδιϊτεσ, διαμορφϊνεται ζνα ςχιμα ςτιριξθσ των μελιςςοκόμων 
των πυρόπλθκτων περιοχϊν για τθ ςυντιρθςθ του μελιςςιοφ, μια και οι ςυνκικεσ που 
ζχουν διαμορφωκεί δεν επιτρζπουν τθ χωρίσ περαιτζρω ςτιριξθ ςυντιρθςθ τθσ 
παραγωγισ. 
 
7ον. υμβολαιακι Μελιςςοκομία για τισ πυρόπλθκτεσ περιοχζσ. ε ζνα πλαίςιο 
ςυνεργαςίασ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων και των τραπεηικϊν 
ιδρυμάτων, διαμορφϊνεται ζνα ςχιμα ςυμβολαιακισ μελιςςοκομίασ, βάςει του οποίου 
το τραπεηικό ίδρυμα ςυνάπτει δανειακι ςχζςθ τόςο με τουσ παραγωγοφσ, όςο και με τθ 
μεταποιθτικι επιχείρθςθ, ϊςτε μζςα από τθ χοριγθςθ «ανοικτισ» πίςτωςθσ για τθν 
κάλυψθ ςθμαντικοφ μζρουσ του κόςτουσ παραγωγισ να προχωρά θ παραγωγικι 
διαδικαςία και ο παραγωγόσ να ανταποκρίνεται ςτθ ςυμφωνία του με τθν επιχείρθςθ. 
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8ον. Δθμιουργία μελιςςοκομικϊν πάρκων ςτισ πυρόπλθκτεσ περιοχζσ. Από τα 
Τπουργεία Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, ςε 
ςυνεργαςία με τουσ τοπικοφσ μελιςςοκομικοφσ ςυλλόγουσ -και ιδιαιτζρωσ με τθν 
Ομοςπονδία Μελιςςοκομικϊν υλλόγων Ελλάδοσ- και τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, 
δρομολογείται θ δθμιουργία μελιςςοκομικϊν πάρκων, όπου κα πραγματοποιείται 
αειφόροσ διαχείριςθ και προςταςία τθσ αυτοφυοφσ μελιςςοκομικισ χλωρίδασ, με ςκοπό 
τθν κάλυψθ των αναγκϊν των μελιςςιϊν που εγκακίςτανται ςτα όρια του πάρκου.  
 
9ον. Φφτευςθ μελιςςοκομικϊν φυτϊν διαδοχικισ ανκοφορίασ κατά τθν αποκατάςταςθ 
του δάςουσ ςτισ πυρόπλθκτεσ περιοχζσ. υγκεκριμζνα, ςε ζνα πλαίςιο ςυνεργαςίασ των 
Τπουργείων Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, ςτο 
πρόγραμμα τθσ αποκατάςταςθσ και αναδάςωςθσ των καμζνων περιοχϊν -όπωσ αυτζσ 
τθσ Β. Εφβοιασ- κα ςυμπεριλαμβάνονται και μελιςςοκομικοί κάμνοι και δζνδρα που 
υπιρχαν ςτισ καμζνεσ περιοχζσ και δεν μποροφν να αναβλαςτιςουν μόνα τουσ και τα 
οποία ενδείκνυται να φυτευτοφν ςτα πρανι των αγροτικϊν-δαςικϊν δρόμων. 
 
10ον. Προςεκτικι μελιςςοκομικι αξιοποίθςθ των δαςϊν τθσ Εφβοιασ. ε ζνα πλαίςιο 
ςυνεργαςίασ με το Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, και υπό τθν εποπτεία και 
παρακολοφκθςθ των δαςαρχείων τθσ Εφβοιασ, οι δαςικοί δρόμοι κα καταςτοφν πλιρωσ 
προςβάςιμοι για τουσ μελιςςοκόμουσ, οι οποίοι -μετά από υπόδειξθ από τα δαςαρχεία 
και με ςχετικι γνωςτοποίθςθ- κα μποροφν να αξιοποιιςουν για τθν εγκατάςταςθ των 
μελιςςιϊν τουσ ςυγκεκριμζνα ςθμεία που κα τουσ υποδειχκοφν. 
 
11ον. Επιδότθςθ ςτοχευμζνων ακτοπλοϊκϊν μετακινιςεων για τθ νομαδικι 
μελιςςοκομία. Ειδικότερα, υπό το Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, 
διαμορφϊνεται ζνα πρόγραμμα προϊκθςθσ τθσ νομαδικισ μελιςςοκομίασ προσ 
ςυγκεκριμζνα νθςιά και νθςιωτικζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, μζςω τθσ επιδότθςθσ τθσ 
ακτοπλοϊκισ μετακίνθςθσ, για μελιςςοκόμουσ που είτε ζχουν τθν ζδρα τουσ εντόσ των 
πυρόπλθκτων περιοχϊν, είτε ζχουν τθν ζδρα τουσ εκτόσ των πυρόπλθκτων περιοχϊν, 
αλλά δραςτθριοποιοφνταν εντόσ. 
 
12ον. Δθμιουργία ειδικοφ κακεςτϊτοσ για τθν αποκατάςταςθ των μελιςςιϊν με τθν 
ζνταξι τουσ ςτο προβλεπόμενο κεςμικό πλαίςιο. ε ζνα πλαίςιο ςυνεργαςίασ μεταξφ 
του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, του ΕΛΓΑ και τθσ Περιφζρειασ, ςε 
πυρόπλθκτεσ περιοχζσ όπου καταςτράφθκαν μελίςςια και για τισ περιπτϊςεισ εκτόσ του 
προβλεπόμενου κεςμικοφ πλαιςίου, κα παραςχεκεί ςχετικι ενίςχυςθ ςε κατά κφριο 
επάγγελμα μελιςςοκόμουσ για να αποκαταςτιςουν μζροσ τθσ απϊλειάσ τουσ από τισ 
πυρκαγιζσ -κατόπιν πειςτικισ τεκμθρίωςθσ- με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο των 
μελιςςιϊν τουσ -όπωσ αυτό κα διαμορφωκεί μετά τθν αποκατάςταςθ- κα παραμείνει 
αςφαλιςτικά και φορολογικά ενιμερο -τουλάχιςτον- για τθν επόμενθ πενταετία. 
 
13ον. Δθμιουργία Εκνικισ Επιτροπισ για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ τθσ Μελιςςοκομίασ ςτθν 
Ελλάδα. Τπό το Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, με τθ ςυμμετοχι των 
αρμοδίων φορζων, αλλά και παραγωγϊν και ειδικϊν, δρομολογείται θ δθμιουργία 
Εκνικισ Επιτροπισ για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ τθσ Μελιςςοκομίασ ςτθν Ελλάδα - με ζδρα 
των εργαςιϊν τθσ τθν Εφβοια.  
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ΙΙ.  Αποτφπωςθ ηθμιϊν  και καταβολι Αποηθμιϊςεων  από τον  ΕΛΓΑ 
Όςον αφορά ςτθν αποτφπωςθ τθσ ηθμιάσ από τισ πυρκαγιζσ των μθνϊν Ιουλίου και Αυγοφςτου 
2021 ςε μελιςςοςμινθ και κυψζλεσ παραγωγϊν ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, και ςτθν 
καταβολι των αποηθμιϊςεων από τον ΕΛΓΑ, διαβιβάηεται το με αρικμ. πρωτ. 10873/1-9-2021 
ζγγραφό του. 

 
ΙΙΙ.  Ευρφτερα μζτρα ςτιριξθσ του μελιςςοκομικοφ κλάδου  
Οι προτεραιότθτεσ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων για τον τομζα τθσ 
μελιςςοκομίασ είναι θ ενίςχυςθ τθσ οικονομικισ αποδοτικότθτασ των μελιςςοκομικϊν 
εκμεταλλεφςεων τθσ χϊρασ και θ παραγωγι ανταγωνιςτικϊν μελιςςοκομικϊν προϊόντων.  
 
Για τθ ςτιριξι του κλάδου τθσ μελιςςοκομίασ, υλοποιείται το Εκνικό Μελιςςοκομικό Πρόγραμμα 
ςε εφαρμογι του Κανονιςμοφ (EE) αρικ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου. το πλαίςιο του Εκνικοφ Μελιςςοκομικοφ Προγράμματοσ για τα ζτθ 2020 – 2022, 
ζχει εγκρικεί ςυνολικι ενίςχυςθ φψουσ 31.122.314 € (6.471.734 € για το πρόγραμμα 2020, 
12.325.290 € για το πρόγραμμα 2021 και 12.325.290 € για το 2022), θ οποία χρθματοδοτείται 
κατά 50% από ενωςϊακοφσ πόρουσ και κατά 50% από εκνικοφσ πόρουσ (Πρόγραμμα Δθμοςίων 
Επενδφςεων), για τθν υλοποίθςθ δράςεων από τισ οποίεσ επωφελοφνται οι μελιςςοκόμοι όλθσ 
τθσ χϊρασ.  
 
Σο εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορεσ δράςεισ για τθν ανάπτυξθ του κλάδου τθσ 
μελιςςοκομίασ, όπωσ τεχνικι βοικεια προσ μελιςςοκόμουσ και οργανϊςεισ μελιςςοκόμων, 
καταπολζμθςθ και πρόλθψθ των αςκενειϊν ςτισ κυψζλεσ, εξοπλιςμό για τθ διευκόλυνςθ των 
μετακινιςεων, ςτιριξθ τθσ νομαδικισ μελιςςοκομίασ, ςτιριξθ των εργαςτθρίων ανάλυςθσ 
προϊόντων μελιςςοκομίασ με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ των μελιςςοκόμων ςτθν εμπορία και τθν 
αναβάκμιςθ τθσ αξίασ των προϊόντων, υλοποίθςθ προγραμμάτων εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ ςτον 
τομζα τθσ μελιςςοκομίασ και των μελιςςοκομικϊν προϊόντων, κακϊσ και βελτίωςθ τθσ 
ποιότθτασ των προϊόντων με ςκοπό τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ των προϊόντων ςτθν αγορά.  
 
Πλζον των ανωτζρω, το Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, ςτο πλαίςιο τθσ 
κυβερνθτικισ πολιτικισ για τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ νόςου COVID-19 ςτον 
πρωτογενι τομζα, ςυνεχίηει να λαμβάνει μζτρα ςτιριξθσ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ τθσ 
χϊρασ, ςφμφωνα με το προςωρινό πλαίςιο λιψθσ μζτρων κρατικϊν ενιςχφςεων για τθ ςτιριξθ 
τθσ οικονομίασ που κζςπιςε θ υπ’ αρικμ. C(2020)1863 final τθσ 19.03.2020 Ανακοίνωςθ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 
 
Ωσ εκ τοφτου, με βάςθ τθν Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ, υπεγράφθ θ αρικ. 1184/247574/13-9-
2021 ΚΤΑ «Χοριγθςθ κρατικϊν ενιςχφςεων ςε όλθ τθν Επικράτεια ςτουσ τομείσ: α) τθσ εκτροφισ 
χοίρων, β) τθσ εκτροφισ αυτόχκονων μαφρων χοίρων, και γ) τθσ παραγωγισ μελιοφ και 
λεπτομζρειεσ εφαρμογισ Προςωρινοφ Πλαιςίου με βάςθ τθν Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ τθσ 
19/03/2020 C(2020)1863 final (Προςωρινό Πλαίςιο), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει» (Βϋ4246). 
Σο ποςό που ζχει εγκρικεί για τουσ παραγωγοφσ μελιοφ είναι 3,39 ευρϊ για κάκε κυψζλθ και το 
φψοσ τθσ χρθματοδότθςθσ για τθν μελιςςοκομία για το ζτοσ 2021 ανζρχεται μζχρι το ποςό των 
3.201.877 €.  
 
IV.  Πρόλθψθ και αποκατάςταςθ ηθμιϊν από δαςικζσ πυρκαγιζσ 
 
Θ Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ Προγράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020 (ΕΤΔ ΠΑΑ 2014-
2020) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ενωςιακϊν Πόρων και Τποδομϊν του Τπουργείου Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ και Σροφίμων, ωσ Διαχειριςτικι Αρχι του ΠΑΑ 2014 – 2020 και ςτο πλαίςιο του 
άρκρου 66, παρ. 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1305/2013, εκχϊρθςε ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Δαςϊν 
και Αγροπεριβάλλοντοσ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ (Ενδιάμεςοσ Φορζασ 
Διαχείριςθσ - ΕΦΔ) με τθν αρικμ. 1940/29-6-2017 απόφαςθ των Τπουργϊν Περιβάλλοντοσ & 
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Ενζργειασ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων «Οριςμόσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ 
και Προςταςίασ Δαςϊν και Αγροπεριβάλλοντοσ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ ωσ 
Ενδιάμεςου Φορζα Διαχείριςθσ και εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων ςε αυτιν» (Βϋ2380/12-7-2017) 
μζροσ των αρμοδιοτιτων τθσ και, ςυγκεκριμζνα, αρμοδιότθτεσ προςκλιςεων, επιλογισ πράξεων, 
εκκακάριςθσ δαπανϊν και γενικότερα εφαρμογισ των υπομζτρων: 

 8.3: «τιριξθ για τθν πρόλθψθ ηθμιϊν ςε δάςθ από δαςικζσ πυρκαγιζσ, φυςικζσ 
καταςτροφζσ και καταςτροφικά ςυμβάντα» και 

 8.4: «τιριξθ για τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε δάςθ από δαςικζσ πυρκαγιζσ, φυςικζσ 
καταςτροφζσ και καταςτροφικά ςυμβάντα»,  

για τθν πρόλθψθ και τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε δάςθ εξαιτίασ δαςικϊν πυρκαγιϊν, φυςικϊν 
καταςτροφϊν και καταςτροφικϊν ςυμβάντων αντίςτοιχα.  

Σα δφο ανωτζρω υπομζτρα ζχουν προκθρυχκεί από τον ΕΦΔ με τισ ςχετικζσ προςκλιςεισ που 
εκδόκθκαν ςτισ 30/10/2019 και μετά και τθν αξιολόγθςθ των υποβλθκειςϊν αιτιςεων, 
εγκρίκθκαν ςυνολικά 116 ζργα, ςυνολικισ δθμόςιασ δαπάνθσ 79,3 εκατ. €. 

Επιςθμαίνεται ότι υπάρχουν διακζςιμοι πόροι για τθν επαναπροκιρυξθ των εν λόγω μζτρων. 

Επιπλζον  ςτο πλαίςιο τθσ μεταβατικισ περιόδου 2021-2022, του ΠΑΑ 2014-2020  κα 
προβλεφκοφν παρεμβάςεισ που αφοροφν και ςτον κλάδο τθσ μελιςςοκομίασ : 
 Θ ενεργοποίθςθ του Μζτρου 5.2 «Επενδφςεισ αποκατάςταςθσ των ηθμιϊν που προκαλοφνται 

ςτο γεωργικό κεφάλαιο (φυτικό, ηωικό, και πάγιο) από φυςικά φαινόμενα, δυςμενείσ καιρικζσ 
ςυνκικεσ και καταςτροφικά γεγονότα» του ΠΑΑ, μζςω του οποίου παρζχεται ςτιριξθ ςτουσ 
παραγωγοφσ να αποκαταςτιςουν το παραγωγικό δυναμικό των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεϊν 
τουσ (γεωργικζσ καλλιζργειεσ, ηωικό κεφάλαιο και υποδομζσ). 

 Θ αυξθμζνθ μοριοδότθςθ των υποψθφίων ςτα ςχζδια βελτίωςθσ ςτισ πλθγείςεσ - 
πυρόπλθκτεσ περιοχζσ ςτθ νζα πρόςκλθςθ του Μζτρου 4.1.1 «Τλοποίθςθ επενδφςεων που 
ςυμβάλλουν ςτθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ εκμετάλλευςθσ» του ΠΑΑ.  

 Θ αυξθμζνθ μοριοδότθςθ των υποψθφίων για τουσ νζουσ γεωργοφσ ςτισ πλθγείςεσ - 
πυρόπλθκτεσ περιοχζσ ςτθ νζα πρόςκλθςθ του Μζτρου 6.1 «Ενιςχφςεισ εκκίνθςθσ 
επιχείρθςθσ για νζουσ γεωργοφσ» (Πριμ Πρϊτθσ εγκατάςταςθσ) του ΠΑΑ. 

 Θ επιτάχυνςθ των πλθρωμϊν ςτουσ δικαιοφχουσ που εδρεφουν ςε πλθγείςεσ περιοχζσ για το 
ςφνολο των μζτρων του ΠΑΑ. 

 Θ χρθματοδοτικι ενίςχυςθ και προκιρυξθ του Μζτρου 4.3.4 του ΠΑΑ για τθν αγροτικι 
οδοποιία και του Μζτρου 4.3.1 του ΠΑΑ για τα μικρά εγγειοβελτιωτικά ζργα. 

 
Επιπρόςκετα, αναφζρεται ότι οι πυρόπλθκτεσ γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ και μεταποιθτικζσ 
επιχειριςεισ δφναται να ωφελθκοφν άμεςα από τισ δράςεισ του Σαμείου Εγγυιςεων Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ με προχπολογιςμό 480 εκατ. ευρϊ, μζςω χοριγθςθσ επενδυτικϊν δανείων και 
κεφαλαίου κίνθςθσ. 
 
Κατά τον ςχεδιαςμό τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου, κα περιλθφκοφν αντίςτοιχεσ δράςεισ 
ςτο υπό κατάρτιςθ τρατθγικό χζδιο τθσ ΚΑΠ 2023-2027, δεδομζνθσ τθσ ςθμαντικισ τουσ 
ςυμβολισ ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τθσ 
κλιματικισ αλλαγισ.  

 
 
 
V. Νομικό πλαίςιο για τθν ίδρυςθ μελιςςοκομικϊν πάρκων 
 
ε εφαρμογι των άρκρων 55-57 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1308/2013 του υμβουλίου και τθσ 
υπ’ αρικ. 788/334896/23-12-2019 (Βϋ4871) ΚΤΑ, όπωσ τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικ. 
371/205270/03-8-2021 απόφαςθ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ & Επενδφςεων και Αγροτικισ 
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Ανάπτυξθσ & Σροφίμων «Σροποποίθςθ τθσ υπ’ αρ. 788/334896/23-12-2019 κοινισ απόφαςθσ 
των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων ‘‘Ζγκριςθ 
υλοποίθςθσ προγράμματοσ για τθ βελτίωςθ των γενικϊν ςυνκθκϊν παραγωγισ και εμπορίασ των 
προϊόντων τθσ μελιςςοκομίασ για τα ζτθ 2020, 2021 και 2022, ςε εφαρμογι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 
αρικ. 1308/2013 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, ς. 671) (Β ́ 4871)’’» (Βϋ3592/5-8-2021), υλοποιείται από 
το Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων το «Πρόγραμμα για τθ βελτίωςθ των γενικϊν 
ςυνκθκϊν τθσ παραγωγισ και εμπορίασ των προϊόντων τθσ μελιςςοκομίασ», για τθν τριετία 
2020–2022, το οποίο περιλαμβάνει μζτρα και επιμζρουσ δράςεισ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ και 
ςτιριξθ του κλάδου τθσ μελιςςοκομίασ. 
 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ μεγάλθ ςθμαςία που ζχει θ βιοποικιλότθτα ςτθν υγεία, τθν ευρωςτία 
και τθν αποδοτικότθτα των μελιςςϊν, φαίνεται ότι είναι αναγκαία θ καταγραφι, θ 
χαρτογράφθςθ και θ αξιολόγθςθ τθσ μελιςςοκομικισ χλωρίδασ τθσ χϊρασ και θ διαχείριςθ, θ 
προςταςία και ο πικανόσ εμπλουτιςμόσ τθσ. το πλαίςιο αυτό, ζχει αποφαςιςτεί, μεταξφ των 
δράςεων του Εκνικοφ Μελιςςοκομικοφ Προγράμματοσ για το μελιςςοκομικό ζτοσ 2022, να 
ςυμπεριλθφκεί θ δράςθ 3.3 «Καταγραφή, χαρτογράφηςη αξιολόγηςη και διαχείριςη - 
εμπλουτιςμόσ τησ μελιςςοκομικήσ χλωρίδασ τησ Χώρασ», όπου κα χρθματοδοτείται θ εκπόνθςθ 
μελζτθσ καταγραφισ και χαρτογράφθςθσ τθσ μελιςςοκομικισ χλωρίδασ ςε ςυγκεκριμζνεσ 
περιοχζσ μελιςςοκομικοφ ενδιαφζροντοσ, με ςκοπό τθν αξιολόγθςθ, τθν ορκολογικι αξιοποίθςθ 
και τον εμπλουτιςμό, όπου κρίνεται απαραίτθτο, τθσ μελιςςοκομικισ χλωρίδασ των 
ςθμαντικότερων από μελιςςοκομικισ άποψθσ περιοχϊν τθσ χϊρασ.  
 
Για τθν πραγματοποίθςθ τθσ εν λόγω δράςθσ, θ οποία μπορεί να υλοποιθκεί εντόσ του 
μελιςςοκομικοφ ζτουσ 2022, προγραμματίηεται θ ζκδοςθ ςχετικισ Τπουργικισ Απόφαςθσ για τον 
οριςμό των λεπτομερειϊν εφαρμογισ και των όρων και προχποκζςεων χρθματοδότθςθσ.  
 
 
Ωσ «Μελιςςοκομικό Πάρκο» νοείται μία μεγάλθ ζκταςθ, τουλάχιςτον μερικϊν δεκάδων χιλιάδων 
ςτρεμμάτων, πλιρωσ οριοκετθμζνθ, ςτθν οποία πραγματοποιείται αειφόροσ διαχείριςθ και 
προςταςία τθσ αυτοφυοφσ μελιςςοκομικισ χλωρίδασ, με ςκοπό τθν κάλυψθ των αναγκϊν 
μελιςςιϊν που εγκακίςτανται ςτα όριά τθσ.  
 
ε ςυνεργαςία με το Τπουγείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ  και τθ Δαςικι Τπθρεςία , 
δρομολογείται  υλοποίθςθ ενόσ ςχεδίου ολοκλθρωμζνθσ αξιοποίθςθσ δαςϊν και δαςικϊν 
εκτάςεων με τθν οριοκζτθςθ «μελιςςοκομικϊν πάρκων» ςφμφωνα με τθ δαςικι νομοκεςία, 
χωρίσ να επιφζρει αλλαγι του δαςικοφ χαρακτιρα μίασ περιοχισ. 
 

 

 Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 
 
 

 
 
 
 
 

    ΤΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΤ 
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ΤΝΗΜΜΕΝΑ: 

Σο με αρικμ. πρωτ. 10873/1-9-2021 ζγγραφο του ΕΛΓΑ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ :   
1. Βουλευτι κα Ολ. Σελιγιορίδου 
2. Βουλευτι κ. Ελ. Αβραμάκθ 
3. Βουλευτι κα Ακ. Αναγνωςτοποφλου 
4. Βουλευτι κ. τ. Αραχωβίτθ 
5. Βουλευτι κα Ά. Βαγενά 
6. Βουλευτι κ. . Βαρδάκθ 
7. Βουλευτι κ. Γ. Βαρεμζνο 
8. Βουλευτι κα Κ. Βζττα 
9. Βουλευτι κ. Χρ. Γιαννοφλθ 
10. Βουλευτι κα Αν. Γκαρά 
11. Βουλευτι κ. Κ. Ηαχαριάδθ 
12. Βουλευτι κ. Ν. Θγουμενίδθ 
13. Βουλευτι κ. Μ. Θραψανιϊτθ 
14. Βουλευτι κ. Δ.-Χ. Καλαματιανό 
15. Βουλευτι κ. Χ. Μαμουλάκθ 
16. Βουλευτι κ. Κ. Μάρκου 
17. Βουλευτι κ. Αλ. Μεϊκόπουλο 
18. Βουλευτι κ. Γ. Μουηάλα 
19. Βουλευτι κ. Γ. Μπαλάφα 
20. Βουλευτι κ. Κ. Μπάρκα 
21. Βουλευτι κα Κ. Παπανάτςιου 
22. Βουλευτι κα Θ. Πζρκα 
23. Βουλευτι κα Π. Ποφλου 
24. Βουλευτι κ. Γ. Ραγκοφςθ 
25. Βουλευτι κ. Ν. αντορινιό 
26. Βουλευτι κ. Γ. αρακιϊτθ 
27. Βουλευτι κα Μπ. κοφφα 
28. Βουλευτι κα Μ. Σηοφφθ 
29. Βουλευτι κ. Γ. Σςίπρα 
30. Βουλευτι κα Θ. Φωτίου 
31. Βουλευτι κ. Δ. Χαρίτου 
32. Βουλευτι κα Ρ. Χρθςτίδου 
33. Βουλευτι κ. Γ. Ψυχογιό 


		2021-10-19T15:17:38+0300




