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ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Βασίλης Κεγκέρογλου-Βουλευτής Ν.Ηρακλείου 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  κ. Γ. Γεωργαντά 

 

Θέμα: «Προβλήματα με την ένταξη των μελισσοκόμων στο Πρόγραμμα της Βιολογικής 

Γεωργίας». 

Πολλές διαμαρτυρίες μεταξύ των μελισσοκόμων της χώρας γενικότερα αλλά και της 
Κρήτης ειδικότερα  έχει προκαλέσει η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης αιτήσεων για 
ένταξη στο πρόγραμμα της βιολογικής Γεωργίας. 
Εκτός από το γεγονός ότι πριμοδοτούνται με μόλις 34 εκατ. ευρώ οι μελισσοκόμοι που θα 
ενταχθούν στο Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία», τα κριτήρια,η βάση εισαγωγής και τα όρια ηλικίας 
είναι απαγορευτικά για την ένταξη των υποψηφίων. 
Την ίδια ώρα, η μειωμένη διάθεση της παραγωγής μελιού των μελισσοκόμων της Κρήτης, 
εξαιτίας κυρίως της πανδημίας του Κορωνοϊού έχει οδηγήσει σε απόγνωση του παραγωγούς του 
νησιού, οι οποίοι βλέπουν την κατάσταση συνεχώς να επιδεινώνεται και καθιστούν αναγκαία την 
άμεση λήψη μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς. 
Παράλληλα, η προστασία και η στήριξη των παραγωγών κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να 
συνεχίσουν τη δραστηριότητα τους, δεδομένου ότι αυτή συμβάλει με σημαντικούς οικονομικούς 
πόρους και ενισχύει την βιοποικιλότητα και την αειφόρο ανάπτυξη του νησιού. 
Επειδή οι μελισσοκόμοι δεν λαμβάνουν επιδοτήσεις παρά μονάχα ένα είδος ενίσχυσης, η οποία 
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντισταθμίσει τις τεράστιες απώλειες. 
Επειδή η τεράστια αύξηση του κόστους παραγωγής,των καυσίμων κλπ επιδεινώνουν την  
κατάσταση 
Επειδή οι 4.000 Μελισσοκόμοι της Κρήτης με τουλάχιστον 425.000 κυψέλες στο δυναμικό τους, 
αγωνιούν για την επιβίωση τους και εύλογα ζητούν την στήριξη της πολιτείας με αύξηση του 
ποσού για το Μέτρο 11 της «Βιολογικής Γεωργίας»,  
Ερωτάσθε κε. Υπουργέ: 
 
1. Προτίθεστε να προχωρήσετε σε αύξηση των κονδυλίων για το Πρόγραμμα της βιολογικής 

Γεωργίας και συγκεκριμένα για την μελισσοκομία,  προκειμένου να ενταχθούν σε αυτό όσο το 
δυνατόν περισσότεροι μελισσοκόμοι; 

2. Είναι στις προθέσεις σας η αποδοχή του αιτήματος των μελισσοκόμων για αύξηση του ορίου 
ηλικίας των υποψηφίων τουλάχιστον στα 45 έτη από τα 42 που είναι σήμερα καθώς και η μείωση 
της βάσης εισαγωγής; 

 
Ο ερωτών βουλευτής 

 
                                                               

   Βασίλης Κεγκέρογλου 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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