
Στην με αριθμό 7338/26-4-07 ερώτηση του Βουλευτή κ. Κων/νου Μπαντουβά 
δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 1274/20-6-2007 έγγραφο από τον Υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων η ακόλουθη απάντηση: 
«Απαντώντας στην παραπάνω ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. 
Μπαντουβάς, σας πληροφορούμε τα εξής: 
1. Τοποθέτηση μελισσοσμηνών: 
Στο άρθρο 22 του ν.4856/1930 (ΦΕΚ 316/Α΄/1930) προβλέπεται ότι: «Αι αρμόδιαι 
γεωργικαί υπηρεσίαι δεν δύνανται ν’ απαγορεύσωσιν εις τους μελισσοκόμους την 
τοποθέτηση κατά την άνθησιν των μελισσίων ~ων, εντός των δημοσίων, 
δημοτικών και κοινοτικών δασών και γαιών». 
Στο άρθρο 8 του ν.6238/1934 (ΦΕΚ 265/Α΄) προβλέπεται ότι: «Τα μεταφερόμενα 
και τοποθετούμενα μελίσσια εις ακαλλιεργήτους ή δασικάς εκτάσεις ανηκούσας εις 
το Δημόσιον, Δήμους, Κοινότητας, Μονάς και νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
απαλλάσσονται παντός δημοτικού ή κοινοτικού φόρου ως και ενοικίου, εφ' όσον η 
διαμονή των εις τοιαύτας γαίας δεν παραταθή πέραν των τριών μηνών». 
Στο άρθρο 19 παράγραφος 13 του ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α΄) προβλέπεται ότι: 
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Γεωργίας, καθορίζονται οι 
περιοχές τοποθέτησης μελισσοσμηνών, οι αποστάσεις τοποθέτησής τους από 
εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους, κατοικημένες περιοχές και κατοικημένες οικίες, 
καθώς και οι κυρώσεις για παράβαση των εν λόγω διατάξεων, τα όργανα επιβολής 
τους και η σχετική διαδικασία. Με την έναρξη ισχύος της παραπάνω απόφασης, 
καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 7 του ν.6238/1934 (ΦΕΚ 256 Α΄) και 22 
του ν.4856/1930 (ΦΕΚ 316 Α΄)». 
Η αρμόδια Δ/νση Ζωϊκής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων τάσσεται υπέρ της συνεργασίας των μελισσοκομικών οργανώσεων και 
των αρμόδιων υπηρεσιών σχετικά με τον αριθμό, θέση και χρόνο τοποθέτησης των 
μελισσοσμηνών σε ορισμένες περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τη 
συγκέντρωση μεγάλου αριθμού κατά την περίοδο της μελιτοέκκρισης. 
Με την εγκύκλιο 99136/2370/9-8-2005, της Δ/νσης Προστασίας Δασών και 
Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
διευκρινίζεται προς τις Δασικές Υπηρεσίες της Χώρας, μετά από συνεργασία της ως 
άνω Δ/νσης με τη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής (Τμήμα Μελισσομίας - Σηροτροφίας) 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ότι η τοποθέτηση 
μελισσοσμηνών σε μια περιοχή για μικρό χρονικό διάστημα (1-3 μήνες), δεν 
ταυτίζεται με τον όρο «μελισσοκομείο» και ως εκ τούτου οι διατάξεις της δασικής 
νομοθεσίας έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις που η τοποθέτηση σε εκτάσεις 
δασικού χαρακτήρα γίνεται για μεγάλο διάστημα ( πέραν των τριών μηνών) ή σε 
μόνιμη θέση για στατική εκμετάλλευση αυτών. 


