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ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Αναφορά»

ΣΧΕΤ: Η µε αριθµό πρωτ. 3955/24-9-2021 Αναφορά

Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους ανωτέρω
αναφερόµενους Βουλευτές, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, σας
γνωστοποιούµε καταρχήν ότι τo Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας στην άσκηση των πολιτικών του σε θέµατα
διαχείρισης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος λαµβάνει υπ΄όψιν τις απόψεις των πολιτών και ιδιαίτερα των
ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο και συµβάλλουν στην προστασία και αειφορία του. Ως προς τα
ειδικότερα ζητήµατα που τίθενται σας ενηµερώνουµε ότι:
Σε ότι αφορά στην εγκατάσταση µελισσοκοµείων, τα οποία αφορούν σε µόνιµες εγκαταστάσεις µε την τοποθέτηση
µελισσοσµηνών εντός µεγάλου χρονικού διαστήµατος προκειµένου να επιτευχθεί η διαχείµαση και η ανάπτυξη των
µελισσοσµηνών, ή σε µόνιµη θέση για τη στατική εκµετάλλευση αυτών, επί εκτάσεων που προστατεύονται από τις
διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, ισχύουν και εφαρµόζονται τα οριζόµενα στην διάταξη της παραγράφου 1 του
άρθρου 47Α του νόµου 998/1979 ως ισχύει, τηρουµένων των δεσµεύσεων και υποχρεώσεων τις οποίες ορίζουν
σχετικώς οι οικείες διατάξεις. Εντός αναδασωτέων εκτάσεων δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση µελισσοσµηνών,
καθόσον η σχετική επέµβαση δεν εµπίπτει στις εξαιρέσεις της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 46 ν.
998/1979 ως ισχύει.
Η περίπτωση τοποθέτησης µελισσοσµηνών σε µια δασική περιοχή, για χρονικό διάστηµα ενός έως τριών µηνών για
την εκµετάλλευση κάποιας µελιτοέκρισης (όπως σε ελατοδάση, πευκοδάση, ή περιοχές όπου φύεται το θυµάρι κ.λπ.),
δεν ταυτίζεται µε την έννοια του όρου µελισσοκοµείο, δεδοµένου του περιορισµένου χρόνου εγκατάστασης του
µελισσοσµήνους για την εξυπηρέτηση του συγκεκριµένου σκοπού. Η επιλογή εγκατάστασης µελισσοσµηνών σε

δασικού χαρακτήρα εκτάσεις αφορά συγκεκριµένες θέσεις οι οποίες εξασφαλίζουν και εξυπηρετούν τον σκοπό της
επιλογής δίχως να δυσχεραίνεται το έργο και η διεξαγωγή εργασιών της δασικής υπηρεσίας.
Η επιλογή του φυτευτικού αναδασωτικού υλικού προσδιορίζεται αυστηρά στα πλαίσια της αναδάσωσης ή δάσωσης,
σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις δασικής νοµοθεσίας, κατάλληλων προσηκόντων στη χλωρίδα της περιοχής ειδών.
∆εν είναι δυνατή η φύτευση οπωροφόρων δένδρων, καθόσον συνιστά αλλοίωση του δασικού περιβάλλοντος,
δηµιουργία δυσµενών συνθηκών ανάπτυξης και εξέλιξης της υπάρχουσας δασικής βλαστήσεως µέσω του
ανταγωνισµού και του συναγωνισµού των ειδών, επηρεάζοντας τον τρόπο διαβίωσης και ανάπτυξης της άγριας ζωής.
Οι εν λόγω δασικές περιοχές ενδεχοµένως να αποτελούν ενδιαιτήµατα συγκεκριµένων ειδών πανίδας, µε άµεσες
επιπτώσεις στις προσαρµοστικές τους προτιµήσεις.
Σε ότι αφορά στην συµµετοχή των µελισσοκόµων σε δασικές εργασίες, επισηµαίνουµε ότι οι ∆ασικοί Συνεταιρισµοί
Εργασίας δραστηριοποιούνται στις δασικές εργασίες και στη διακίνηση, εµπορία, επεξεργασία και µεταποίηση δασικών
προϊόντων. ∆ασικές εργασίες κατά την έννοια του ν.4423/16 είναι οι υλοτοµικές εργασίες και οι εργασίες
συγκοµιδής, οι εργασίες ρητινοσυλλογής και συλλογής εν γένει δευτερευουσών καρπώσεων από τα δάση, οι
φυτεύσεις δασικών ειδών, οι κλαδεύσεις, αραιώσεις και οι καθαρισµοί δασών, η κατασκευή κορµοδεµάτων και
κλαδοπλεγµάτων για την προστασία και συντήρηση του δασικού εδάφους, εργασίες για την προστασία και ανάπτυξη
της βλάστησης και της αναγέννησης, εργασίες πρόληψης δασικών πυρκαγιών, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα
για την εξυπηρέτηση των σκοπών της δασοπονίας. Οι ∆ασικοί Συνεταιρισµοί Εργασίας δραστηριοποιούνται στις
ανωτέρω δασικές εργασίες εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις που τάσσονται από ειδικές διατάξεις.
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