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Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών 

(Ι.Γ.Ε.)

 Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.) είναι Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο τελεί υπό την αιγίδα

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εδρεύει στο Κτήμα Συγγρού στο

Μαρούσι

 Με βάση τα οριζόμενα στη διαθήκη της Ιφιγένειας Ανδρ. Συγγρού, το κτήμα κληροδοτήθηκε

στην Ελληνική Γεωργική Εταιρεία (σήμερα έχει μετονομαστεί σε Ινστιτούτο Γεωπονικών

Επιστημών) προκειμένου να ιδρυθεί σχολή κηπουρικής, πτηνοτροφίας, μελισσοκομίας,

σηροτροφίας και κτηνοτροφίας με αποστολή την εκπαίδευση «καλών γεωργών και

κηπουρών», και λειτουργεί αδιαλείπτως από το 1901 υλοποιώντας τους πολύπλευρους

σκοπούς της ίδρυσής του



Το Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών 

(Ι.Γ.Ε.)

 Σήμερα, το Ι.Γ.Ε. συνεχίζει τη συμβολή του για την ανάπτυξη του αγροτικού

μας χώρου, αξιοποιώντας με σεβασμό τη σπουδαία κληρονομιά. Ειδικότερα,

συνεχίζει να παρέχει γεωργική κατάρτιση με τη μορφή σεμιναριακών

μαθημάτων καλύπτοντας τους βασικούς τομείς της ελληνικής γεωργίας

όπως, η αμπελουργία, η δενδροκομία, η ελαιοκομία, η κηποτεχνία, η

ανθοκομία, η λαχανοκομία, η μελισσοκομία κλπ

 Μεγάλης σημασίας είναι η πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων η οποία

πραγματοποιείται εντός του Κτήματος Συγγρού, με την μέριμνα των

εκπαιδευτών για μία υψηλού επιπέδου εκπαίδευση



Το μαθητολόγιο μας έχει ξεκινήσει από το 1906

και εμπλουτίζεται συνεχώς

Η μελισσοκομία στο ΙΓΕ



Η μελισσοκομία στο ΙΓΕ



Η μελισσοκομία στο ΙΓΕ σήμερα

 Ένα από τα πιο δημοφιλή σεμινάρια του Ι.Γ.Ε., με μεγάλο αριθμό

συμμετοχών, είναι αυτό της Μελισσοκομίας

 Περίπου οι μισοί από τους εκπαιδευόμενους ανά εξάμηνο,

εκπαιδεύονται σε βασικό ή επαγγελματικό επίπεδο

 Το διάστημα 2000-2017 συνολικά 7754 μελισσοκόμοι έχουν

εκπαιδευθεί στο ΙΓΕ

Η μελισσοκομία στο ΙΓΕ



39%

61%

Μελισσοκομία Λοιπά Σεμινάρια

Εκπαιδευόμενοι B εξαμήνου του 2017

στη Μελισσοκομία Σύνολο: 357
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Η μελισσοκομία στο ΙΓΕ

 Η συμβολή του Ι.Γ.Ε. στον κλάδο της μελισσοκομίας δεν περιορίζεται μόνο στα

σεμινάρια

 Έχει διοργανώσει πλήθος ημερίδων στο αντικείμενο, με πιο πρόσφατο

παράδειγμα αυτό της ημερίδας που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της AGROTICA

2016, με θέμα τις «Προοπτικές ανάπτυξης της μελισσοκομίας για την ενίσχυση

της αγροτικής επιχειρηματικότητας»

 Την εκδήλωση παρακολούθησαν περισσότερα από 450 άτομα

 Στην AGROTICA 2018, είναι προγραμματισμένο το Ι.Γ.Ε. να διοργανώσει νέα

ημερίδα για την μελισσοκομία με θέμα: «Ευκαιρίες ανάπτυξης και προώθησης

της ελληνικής μελισσοκομίας»



Μελισσοκομικό Μουσείο

Στο κεντρικό κτίριο του Ι.Γ.Ε. στεγάζεται το μοναδικό Μελισσοκομικό μουσείο στην Ελλάδα, μια

ιδιαίτερης σημασίας ιστορική συλλογή από 47 κυψέλες, 16 ξύλινες, 2 πέτρινες, 5 κοφίνια, 3 πήλινα

καπνιστήρια και διάφορα μικροαντικείμενα σπουδαίας ιστορικής αξίας από όλη την επικράτεια



Εκπαίδευση στη Μελισσοκομία

 Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστήμων (Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το ΥΠΑΑΤ)

Σεμινάρια διάρκειας 120 ωρών για ερασιτέχνες και επαγγελματίες μελισσοκόμους (δύο φορές τον

χρόνο)

 ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (Ν.Π.Ι.Δ εποπτευόμενο από το ΥΠΑΑΤ)

Σεμινάρια για νέους αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης (διάρκειας 150

ωρών)

Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων, Δράση 1.3 (τριήμερα σεμινάρια)

 Πανεπιστήμια (Εργαστήριο Μελισσοκομίας ΓΠΑ, ΑΠΘ κ.ά.)

 Ιδιώτες



Εκπαίδευση στη Μελισσοκομία

Τεχνίτης Μελισσοκομίας

 ΕΠΑΛ

 ΣΕΚ (Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης)

(Αγρινίου, Βέροιας, Ηρακλείου, Επιδαύρου)

 Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ

Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και 

Θρησκευμάτων



Επαγγελματικά Δικαιώματα 

Μελισσοκόμου

 Για να εργαστεί κάποιος ως Τεχνίτης Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας ΔΕΝ

χρειάζεται επαγγελματική άδεια (σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ)

 Ο οποιοσδήποτε ανεξάρτητα του αν είναι καταρτισμένος ή όχι μπορεί να

ασκεί το επάγγελμα



Γιατί να πιστοποιηθεί ο μελισσοκόμος ως τεχνίτης 

μελισσοκομίας 

 Το νομοθετικό κενό στην αναγνώριση προσόντων έρχεται να καλύψει ο Νόμος 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α’/21-9-2010) περί

Ανάπτυξης της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις

 «Ορίζονται (άρθρο 1) :

ζ) «η δημιουργία συνεκτικού εθνικού πλαισίου αξιολόγησης και πιστοποίησης για όλες τις μορφές κατάρτισης και γενικής

εκπαίδευσης ενηλίκων και

η) η συγκρότηση ενιαίου εθνικού πλαισίου αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης γνώσεων, δεξιοτήτων και

ικανοτήτων»

Η πιστοποίηση γίνεται αναγκαιότητα για τον επαγγελματία



Τι είναι η πιστοποίηση;

 Η πιστοποίηση αφορά την εξακρίβωση, επαλήθευση και γραπτή επικύρωση από έναν ανεξάρτητο

φορέα με αναγνωρισμένη ικανότητα, σχετικά με το αν τα χαρακτηριστικά του προσωπικού, των

διεργασιών - διαδικασιών ή των αντικειμένων γενικά ενός οργανισμού, βρίσκονται σε συμφωνία με

σχετικές απαιτήσεις

 Για να αναπτυχθεί ένα σχήμα πιστοποίησης εκπηγάζει από τις ανάγκες της αγοράς όπως αιτήματα

επαγγελματιών, συλλόγων, επιμελητηρίων, σωματείων κλπ., λαμβάνοντας υπόψη τα ήδη υπάρχοντα

καθορισμένα επαγγελματικά περιγράμματα του ΕΟΠΠΕΠ



Τι είναι η πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua

Incididunt ut labore et dolore

Consectetur adipiscing elit, sed do 

eiusmod tempor incididunt ut 

labore et dolore magna aliqua

 Η Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προσόντων, ή αλλιώς Πιστοποίηση Προσώπων, αποτελεί μια

διεθνώς αναγνωρισμένη και αποδεκτή διεργασία αξιολόγησης και περιοδικής αξιολόγησης των

προσόντων, δηλαδή των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, επαγγελματιών από

διάφορους κλάδους

 Το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024 διασφαλίζει ότι τα προσόντα των επαγγελματιών

αξιολογούνται αξιόπιστα και αντικειμενικά, από το Φορέα Πιστοποίησης, με καθορισμένες και

διαφανείς απαιτήσεις και κριτήρια, επιτυγχάνοντας την εγκυρότητα και το δίκαιο των

αποτελεσμάτων εξέτασης



Ποια τα οφέλη από την πιστοποίηση 

επαγγελματικών προσόντων

Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας:

(α) κατοχυρώνει την επαγγελματική του ταυτότητα,

(β) αποδεικνύει τεκμηριωμένα την καταλληλόλητα των επαγγελματικών προσόντων του,

(γ) αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας και

(δ) ενισχύει την εμπιστοσύνη των πελατών ή των εργοδοτών του







A pan-European epidemiological study 

reveals honey bee colony survival 

depends on beekeeper education and 

disease control

Antoine Jacques, et al.

Public Library Of Science (PLOS)

Published: March 9, 2017

https://doi.org/10.1371/journal.pone.017

2591



https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172591



Πιστοποίηση Τεχνίτη Μελισσοκομίας

 Το Ι.Γ.Ε. ανταποκρινόμενο στην αναγκαιότητα της 

αγοράς εργασίας για επαγγελματική καταξίωση αλλά και 

στις διεθνείς τάσεις για την πιστοποίηση των 

επαγγελματιών και έχοντας ως όραμα την αναβάθμιση 

της Ελληνικής Γεωργίας, υπέγραψε σύμβαση 

συνεργασίας για την πιστοποίηση του Τεχνίτη 

Μελισσοκομίας με τον διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα 

Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA HELLAS

 H TUV AUSTRIA HELLAS διαθέτει Διαπίστευση, από το 

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για την 

πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με 

το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 17024, σε πολλές 

επαγγελματικές κατηγορίες



Πιστοποίηση Τεχνίτη Μελισσοκομίας

 Οι εξετάσεις διαπίστευσης του «Τεχνίτη Μελισσοκομίας» θα γίνονται 

τρεις περιόδους στο έτος (Οκτώβριο – Μάρτιο - Ιούνιο) και η 

ημερομηνία διεξαγωγής τους θα γνωστοποιείται μέσω του διαδικτύου

http://ige.gr/index.php/el/applied-agriculture/certified-

honeybee-technician

 Οι εξετάσεις πιστοποίησης (θεωρητικό και πρακτικό μέρος γίνονται 

στο ΙΓΕ)

 Η εκπαίδευση δεν είναι απαραίτητο να έχει πραγματοποιηθεί στο ΙΓΕ, 

μπορεί οποιοσδήποτε να εξεταστεί προς πιστοποίηση δηλώνοντας την 

εκπαίδευση του



Πιστοποίηση Τεχνίτη Μελισσοκομίας

 Το θεωρητικό μέρος αποτελείται από 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής τυχαία επιλεγμένες από 

την τράπεζα θεμάτων και η διάρκειά του είναι 60 λεπτά

 Το αποτέλεσμα της εξέτασης θεωρείται επιτυχές όταν ο υποψήφιος απαντήσει ορθά σε 

τουλάχιστον 35 ερωτήσεις

 Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεωρητικής εξέτασης, ακολουθεί η πρακτική εξέταση, η οποία 

διαρκεί περίπου μία ώρα

 Το αποτέλεσμα της εξέτασης θεωρείται επιτυχές όταν ο εξεταζόμενος συγκεντρώσει βαθμολογία 

μεγαλύτερη από 70 στους 100 βαθμούς που συγκεντρώνουν τα καθορισμένα κριτήρια



Πιστοποίηση Τεχνίτη Μελισσοκομίας

 Η συνολική βαθμολογία θεωρείται επιτυχής όταν ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη

θεωρητική και πρακτική εξέταση

 Εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία των εξετάσεων, η Διεύθυνση

Πιστοποίησης Προσώπων εκδίδει πιστοποιητικό συμμόρφωσης προσόντων διάρκειας πέντε (5)

ετών



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


