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Στην Ελλάδα ο τουρισμός αποτελεί σημαντικότατη δραστηριότητα και πηγή 

εισοδήματος. Το μοντέλο που κυριαρχεί είναι το μοντέλο "'Ηλιος & Θάλασσα', 

αλλά είναι πλέον κοινή πεποίθηση ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα 

διαφορετικό μοντέλο, εναλλακτικού τουρισμού που να συνδυάζει τα 

παραπάνω και με την παράδοση, και την ιστορία του τόπου μας. Ο 

Μελισσοτουρισμός αποτελεί τη σύνδεση του τουρισμού με την τέχνη της 

μελισσοκομίας και έχει αναδειχθεί παγκοσμίως ως μία μορφή εναλλακτικού 

τουρισμού άρρηκτα συνδεδεμένη  με το περιβάλλον και την παράδοση.  Στην 

ουσία ο Μελισσοτουρισμός έχει επίσης χαρακτήρα εκπαιδευτικό, οικολογικό, 

γαστρονομικό, ιαματικό και ιστορικό.  

Μέσω του προγράμματος URBACT- BeePathNet, στο οποίο ο Δήμος Νέας 

Προποντίδας, στη Χαλκιδική, είναι ένας από τους 6 εταίρους, γίνεται μία 

προσπάθεια δημιουργίας πόλεων φιλικών προς τις μέλισσες μέσω της χρήσης 

και προσαρμογής ορθών πρακτικών των εταίρων πόλεων του προγράμματος. 

Μία από τις πρακτικές αυτές εστιάζει στον Μελισσουρισμό. Σε εφαρμογή των 

παραπάνω ο Δήμος Νέας Προποντίδας σχεδιάζει: Δημιουργία τουριστικών 

διαδρομών -Beepath trails, επισκέψιμα μελισσοκομεία για τους τουρίστες, 

διοργάνωση εκδηλώσεων (πχ γιορτή μελιού), ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και παιχνιδιών, δημιουργία δημόσιων κήπων με μελισσοκομικά 

φυτά, ενθάρρυνση πολιτών για καλλιέργεια μελισσοκομικών φυτών στα 

μπαλκόνια και στους κήπους τους, γαστρονομικά πιάτα με τη χρήση μελιού, 

κυψέλες παρατήρησης σε δημόσιο χώρο, μελισσοκομικά εκθέματα, 

συνεργασίες με τουριστικά γραφεία και τουριστικούς οργανισμούς.  

Πληροφορίες για όλα τα παραπάνω θα βρίσκονται σε χάρτη της πόλης των 

Νέων Μουδανιών αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Χαλκιδικής. Επιπλέον η 

τοπική ομάδα δράσης του BeepathNet Νέας Προποντίδας καλεί άλλους 

ενδιαφερόμενους ιδιώτες ή φορείς για τον μελισσοτουρισμό στην Ελλάδα, να 

δημιουργήσουν τη Συντονιστική ομάδα "Μελισσοδιαδρομές- BeePaths στην 

Ελλάδα", μέσω της εγγραφής τους σε αυτόν τον σύνδεσμο, έτσι ώστε να γίνεται 

καλύτερη πληροφόρηση, συντονισμός αλλά και βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών.  
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