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Ενίσχυση 50% για νέους µελισσοπαραγωγούς
30/8/2013

Η µέλισσα είναι το «χρυσωρυχείο» της ελληνικής φύσης. Προσφέρει απλόχερα το µέλι
της, αλλά και πολλά άλλα προϊόντα, όπως είναι ο βασιλικός πολτός, η γύρη, το κερί, η
πρόπολη, εξασφαλίζοντας έτσι ένα ικανοποιητικό εισόδηµα στον Ελληνα παραγωγό.
Τώρα, µέσα από τον Αναπτυξιακό Νόµο οι Ελληνες µελισσοκόµοι έχουν τη δυνατότητα να
επιδοτηθούν έως και 50% για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισµού 100.000 ευρώ, που αφορούν
την παραγωγή - τυποποίηση - συσκευασία του µελιού.
Μέσω του προγράµµατος, που θα «τρέχει» µέχρι το τέλος Οκτωβρίου, µικροί τοπικοί παραγωγοί
µπορούν να συνεργαστούν, ώστε από κοινού να συστήσουν εταιρείες για να επενδύσουν στην
τυποποίηση της παραγωγής τους.
Η τιµή του µελιού διαµορφώνεται σήµερα -κατά µέσον όρο- στα 10 ευρώ το κιλό και φτάνει -για
τα βιολογικά µέλια- και τα 22 ευρώ το κιλό. Ο δε βασιλικός πολτός αξίζει το βάρος του σε
χρυσάφι, µε τα 10 γραµµάρια να πωλούνται µέχρι 40 ευρώ.
Παράλληλα, τα παράγωγα προϊόντα της κυψέλης χρησιµοποιούνται τόσο στη φαρµακευτική
όσο και στην κοσµητολογία. Και µπορούν να ενισχύσουν σηµαντικά το εισόδηµα του
µελισσοπαραγωγού.
Σε ό,τι αφορά τον επενδυτικό νόµο για τη µελισσουργία, επιδοτούνται τα εξής: Οι µονάδες
µελισσοκοµίας, παραγωγής µελιού, κεριού µελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης. Και οι
µονάδες επεξεργασίας, τυποποίησης, συσκευασίας µελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης.
Ειδικότερα, επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που αφορούν:
Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της
χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση.
Τον σχεδιασµό και την εφαρµογή Συστηµάτων Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης για την προστασία και τη συνεχή βελτίωση του
περιβάλλοντος, µε εφαρµογή διεθνών προτύπων (συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης) που προβλέπουν την υποχρεωτική
εφαρµογή µέτρων πρόληψης της ρύπανσης, την εφαρµογή κανόνων και συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας, τη δυνατότητα
ανίχνευσης των επιβλαβών ουσιών σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, τη λήψη µέτρων προστασίας των αγροτών από
τη χρήση αγροχηµικών.
Την αγορά κτιριακών - σταβλικών εγκαταστάσεων υπό προϋποθέσεις.
Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων, ειδικών εγκαταστάσεων λοιπού και εργαστηριακού
εξοπλισµού. Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του
οποίου αποκτάται η χρήση.
Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων συστηµάτων αυτοµατοποίησης διαδικασιών και µηχανοργάνωσης,
συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισµικού, καθώς και δαπανών εξοπλισµού για τη διασφάλιση του
ηλεκτρονικού περιεχοµένου.
Τις δαπάνες µελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρµογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας,
σύγχρονων µεθόδων και βιοµηχανικών σχεδίων των παραγόµενων προϊόντων.
Την αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας. Την
αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων µαζικής µεταφοράς προσωπικού. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιου σύγχρονου
εξοπλισµού και την κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια διακίνηση υλικών και προϊόντων.
Την αγορά καινούργιων αυτοκινήτων-ψυγείων ή άλλων διαµορφωµένων οχηµάτων εξειδικευµένων χρήσεων, µόνο εφόσον
αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της µονάδας, δικαιολογούνται από τις ανάγκες της µονάδας και καλύπτουν αποκλειστικά τις
ανάγκες αυτές.
Την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισµό κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις δαπάνες
διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
Τις δαπάνες µελετών για αγορές καινούργιου σύγχρονου εξοπλισµού εγκατάστασης και λειτουργίας των αναγκαίων υποδοµών και
διαδικασιών, καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης των προϊόντων και των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας, σύµφωνα µε τα
αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα από οργανισµούς διαπιστευµένους από τον αρµόδιο εθνικό φορέα.
Τις δαπάνες που αφορούν τα τέλη που καταβάλλονται για τη διεθνή κατοχύρωση της εφεύρεσης από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα,
τα τέλη για την ετήσια ανανέωση της διεθνούς κατοχύρωσης της εφεύρεσης για µια πενταετία, εφόσον έχει αρχίσει να
πραγµατοποιείται επένδυση για τη βιοµηχανική εκµετάλλευσή της, ύψους τουλάχιστον δεκαπλάσιου εκείνου των τελών.
Τις δαπάνες για την αγορά αναπαραγωγικού και πολλαπλασιαστικού υλικού που είναι απαραίτητο για την έναρξη παραγωγικής
λειτουργίας στις περιπτώσεις ίδρυσης ή επέκτασης µονάδων.
Τις δαπάνες συµβούλων.
Εξοπλισµός και δικαιολογητικά για µια µονάδα τυποποίησης
Αναµφίβολα η διατροφική αξία του µελιού είναι µεγάλη. Η σωστή συγκοµιδή του είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της
ποιότητάς του και της υψηλής διατροφικής του αξίας.
Σηµειώνουµε ότι το µέλι που πωλείται απευθείας από µελισσοκόµους, ως προϊόν δικής τους παραγωγής, είτε στον τόπο συγκοµιδής είτε
σε οργανωµένες λαϊκές ή βιολογικές αγορές, προσφέρεται -υποχρεωτικά- µόνο προσυσκευασµένο σε συσκευασία καθαρού βάρους
µέχρι 3 κιλών.
Ο Αναπτυξιακός Νόµος έρχεται τώρα να βοηθήσει τους Ελληνες παραγωγούς να στήσουν τα δικά τους επενδυτικά σχέδια και να
δηµιουργήσουν σύγχρονες µονάδες µεταποίησης-τυποποίησης, καθώς µε τον τρόπο αυτόν θα πετύχουν τόσο την ευχερέστερη διάθεση
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των προϊόντων που παράγει η κυψέλη όσο και την αύξηση της προστιθέµενης αξίας τους. Η ίδρυση µιας τυποποιητικής µονάδας µελιού
γίνεται στο πλαίσιο της καθετοποίησης της εκµετάλλευσης. Ενας παραγωγός που έχει µια µελισσοκοµική µονάδα µε περισσότερες από
100 κυψέλες είναι εφικτό να µπει στη διαδικασία για την ίδρυση και λειτουργία µιας τέτοιας µονάδας. Η κατασκευή ενός εργαστηρίου
τυποποίησης µελιού είναι ιδανική λύση για µελισσοκόµους που έχουν 100 ως 600 µελισσοσµήνη.
Η εγκατάσταση και λειτουργία των εργαστηρίων µπορεί να γίνει σε χώρο από 40 τ.µ. τουλάχιστον έως 100 τ.µ., σύµφωνα µε την
παραγωγή, εφόσον βρίσκονται σε επαρχιακές πόλεις ή κωµοπόλεις, οι διαδικασίες παραγωγής απαιτούν απλές εγκαταστάσεις και
εξοπλισµό, και τα προϊόντα τους διαθέτονται χονδρικώς, εξ ολοκλήρου ή εν µέρει, σε καταστήµατα λιανικής πώλησης αποκλειστικά της
περιοχής τους.
Οι άδειες που απαιτούνται (άδεια ίδρυσης, λειτουργίας και αριθµός έγκρισης) για να λειτουργήσουν οι τυποποιητικές µονάδες µελιού
εκδίδονται από τις Περιφέρειες (πρώην Νοµαρχίες) και συγκεκριµένα από το Τµήµα Κτηνιατρικής της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
Για την έκδοση της άδειας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και η άδεια εγκατάστασης από τη
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Η άδεια χωρίζεται σε δύο στάδια: την άδεια εγκατάστασης και την άδεια
λειτουργίας. Η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται πρώτα και ο επιχειρηµατίας έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει τον εξοπλισµό. Ο
εξοπλισµός που απαιτείται για µια τυποποιητική µονάδα είναι:
Μηχανήµατα απαραίτητα για τον τρύγο.
Μηχανήµατα τυποποίησης όπως: οµογενοποιητές µελιού (µηχανήµατα που αναµειγνύουν διάφορα είδη µελιού), γεµιστικά δοχείων
µελιού, ετικετέζα, κλειστικά δοχείων.
Εργαλεία και συσκευές όπως: ξηραντήριο γύρης, αντλία βασιλικού πολτού κ.ά.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας είναι, εκτός από την αίτηση µε τα στοιχεία της
επιχείρησης, τοπογραφικό οικοπέδου, κάτοψη των εγκαταστάσεων µε λεπτοµερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων:
Τεχνική περιγραφή του εξοπλισµού, µε µνεία στη δυναµικότητα και την απαρίθµηση των µηχανηµάτων και της τοποθέτησής τους
στον χώρο.
Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας, µε µνεία στην ηµερήσια δυναµικότητα, στις γραµµές παραγωγής και στο είδος της πρώτης
ύλης και των τελικών προϊόντων. Μελέτη και εφαρµογή συστήµατος HACCP.
Μελέτη, έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
Αδεια διάθεσης λυµάτων.
Βεβαίωση χρήσης χώρου (από την Πολεοδοµία).
Αφού εγκριθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, στη συνέχεια απαιτείται η έγκριση κωδικού αριθµού της εγκατάστασης που δίνεται από τον
ΕΦΕΤ.
∆εύτερη σε αριθµό κυψελών στην Ευρωπαϊκή Ενωση η Ελλάδα
Η µελισσοκοµία αποτελεί σήµερα έναν από τους σηµαντικότερους κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής για τη χώρα µας, η οποία είναι
δεύτερη σε αριθµό κυψελών στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
Σύµφωνα µε στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, στον κλάδο της µελισσοκοµίας απασχολούνται περί τους 23.000
µελισσοκόµους. Περίπου 5.000 από αυτούς κατέχουν περισσότερες από 150 κυψέλες και θεωρούνται ως επαγγελµατίες µελισσοκόµοι.
Σε κάθε περίπτωση, είτε ως αποκλειστική είτε ως δεύτερη απασχόληση, η µελισσοκοµία είναι ένας κλάδος της αγροτικής οικονοµίας που
συµβάλλει σηµαντικά στο εισόδηµα των γεωργικών και µη οικογενειών.
Και θα πρέπει να σηαµειώσουµε ότι η Ελλάδα κατέχει τον δεύτερο µεγαλύτερο αριθµό µελισσοκοµικού κεφαλαίου (κυψέλες) ανάµεσα στα
27 κράτη-µέλη της ΕΕ. Με βάση τον κοινοτικό κατάλογο µε τον υφιστάµενο αριθµό µελισσοσµηνών-κυψελών, σε σύνολο 13.985.091
κυψελών που διαθέτουν και τα 27 κράτη-µέλη, η Ελλάδα καταλαµβάνει τη δεύτερη θέση µε 1.502.239 κυψέλες και παράγει κατά µέσον
όρο 14.000 τόνους µέλι ετησίως.
Πού θα απευθυνθώ
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