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•Το 76% της παραγωγής τροφίμων για 

τον άνθρωπο εξαρτάται από τη 

μελισσοκομία.

•Το 84 % των φυτικών ειδών που 

καλλιεργούνται στην Ευρώπη εξαρτώνται 

από την επικονίαση. 



Πολύ μεγαλύτερο το οικονομικό όφελος 

που προκύπτει από τη γονιμοποίηση των 

φυτών που συντελείται χάρη στη 

μέλισσα, από τη συνολική αξία όλων των 

άλλων μελισσοκομικών προϊόντων. 



Μελισσοκομία 

• φιλική προς το περιβάλλον

• συνεισφέρει στην ορθολογική διαχείριση 
και βελτίωση των φυσικών πόρων και του 
οικοσυστήματος

•η σταδιακή μείωση του αριθμού των 
εντόμων επικονιαστών, αίτιο της μη 
κανονικής παραγωγής ορισμένων 
φυτικών ειδών



Λοιπά  μελισσοκομικά προϊόντα
- Βασιλικός πολτός - Κερί

- Γύρη - Δηλητήριο

- Πρόπολη

Μικρή συμμετοχή στο εισόδημα του 

Έλληνα μελισσοκόμου. 

Χρειάζεται μελέτη για την ανάπτυξη 

μεθόδων παραγωγής, και της διάδοσής 

τους.



Καν. Ε.Ε. 1308/2013

Τριετούς διάρκειας εθνικά Μελισσοκομικά 
προγράμματα 

διαρθρωτικού χαρακτήρα

Καν. Ε.Ε. 1234/2007 (τριετή)

Καν. Ε.Ε. 797/2004 (τριετή)

Καν. Ε.Ε. 1221/1997 (ετήσια)



Επιλέξιμα μέτρα μέχρι και την προηγούμενη

τριετή προγραμματική περίοδο:

• Η τεχνική βοήθεια 

• Η καταπολέμηση της βαρροικής

ακαρίασης

• Ο εξορθολογισμός της εποχιακής 

μετακίνησης 

• Οι αναλύσεις μελιού 

• Η ανασύσταση του μελισσοκομικού 

κεφαλαίου 

• Η εφαρμοσμένη έρευνα



Γενικός στόχος 

μελισσοκομικών προγραμμάτων:

Βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και 
εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων

Οκτώ «ΜΕΤΡΑ» με ειδικούς στόχους, είναι 
επιλέξιμα και μπορούν να συμπεριληφθούν 
στα εθνικά προγράμματα μελισσοκομίας 



1ο ΜΕΤΡΟ Πληροφόρηση – Τεχνική βοήθεια

Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 

παραγωγής και της εμπορίας μέσω της 

εφαρμογής καλύτερων τεχνικών

•Λειτουργία δικτύου συμβούλων 

μελισσοκομίας (Κέντρα Μελισσοκομίας)

•Διοργάνωση μαθημάτων για αρχάριους και 

πεπειραμένους μελισσοκόμους 

(Εκπαιδεύσεις)



1Ο ΜΕΤΡΟ Πληροφόρηση – Τεχνική βοήθεια

Δράση

Πρόγραμμα 
2017
(€)

Πρόγραμμα 
2018
(€)

Πρόγραμμα 
2019
(€)

1.1
Λειτουργία Κέντρων 

Μελισσοκομίας 1.200.000 1.200.000 1.200.000

1.2
Ηλεκτρονικό Δίκτυο 

Μελισσοκομίας 15.000 15.000 15.000

1.3
Εκπαιδεύσεις –

έντυπα 120.000 120.000 120.000

1.4

Στήριξη της 
προώθησης του 
μελιού και των 

λοιπών προϊόντων 
της κυψέλης

60.000 60.000 60.000



2Ο ΜΕΤΡΟ Καταπολέμηση των εισβολών στις 

κυψέλες και των ασθενειών

Στόχος:

Πρόληψη και αντιμετώπιση εισβολών στις 

κυψέλες, αγορά εγκεκριμένων φαρμάκων 

για την καταπολέμησή τους



2Ο ΜΕΤΡΟ Καταπολέμηση των εισβολών στις 

κυψέλες και των ασθενειών

Δράση

Πρόγραμμα 
2017
(€)

Πρόγραμμα 
2018
(€)

Πρόγραμμα 
2019
(€)

2.1
Εχθροί και 

ασθένειες των 
μελισσών

800.000 800.000 800.000



3ο ΜΕΤΡΟ Εξορθολογισμός της νομαδικής 

μελισσοκομίας

•Διαχείριση των μετακινήσεων του 

μελισσοκομικού κεφαλαίου στην Ε.Ε.,

•Χωροταξική κατανομή των θέσεων για 

μελισσοκόμους κατά την περίοδο της 

ανθοφορίας



3ο ΜΕΤΡΟ Εξορθολογισμός της νομαδικής 

μελισσοκομίας

Δράση

Πρόγραμμα 
2017
(€)

Πρόγραμμα 
2018
(€)

Πρόγραμμα 
2019
(€)

3.1

Εξοπλισμός για τη 
διευκόλυνση των 

μετακινήσεων 
(Αντικατάσταση 

κυψελών)

1.690.000 1.690.000 1.690.000

3.2

Οικονομική στήριξη 
της νομαδικής 
μελισσοκομίας

(Μετακινήσεις 
μελισσιών)

2.950.000 2.950.000 2.950.000



4ο ΜΕΤΡΟ Αναλύσεις Μελιού και λοιπών 

προϊόντων της κυψέλης

• Βελτίωση της εμπορίας του μελιού μέσω 

της χρηματοδότησης των αναλύσεων

• Διασφάλιση ότι τα μελισσοκομικά 

προϊόντα που διατίθενται στην αγορά 

πληρούν τα προβλεπόμενα 

φυσικοχημικά χαρακτηριστικά



4ο ΜΕΤΡΟ Αναλύσεις Μελιού  και λοιπών 

προϊόντων της κυψέλης

Δράση

Πρόγραμμα 
2014
(€)

Πρόγραμμα 
2015
(€)

Πρόγραμμα 
2016
(€)

4.1
Αναλύσεις μελιού και 
λοιπών προϊόντων 

της κυψέλης

200.000 200.000 200.000

4.2

Στήριξη ίδρυσης και 
λειτουργίας 

εργαστηρίων 
ανάλυσης μελιού

60.000 60.000 60.000



6ο ΜΕΤΡΟ Εφαρμοσμένη έρευνα

Συμβολή στην αύξηση των γνώσεων 

όσον αφορά συγκεκριμένες πρακτικές 

μελισσοκομίας, αλλά και στην προαγωγή 

της επιστήμης της μελισσοκομίας 

γενικότερα 



6ο ΜΕΤΡΟ Εφαρμοσμένη έρευνα

Δράση

Πρόγραμμα 
2017
(€)

Πρόγραμμα 
2018
(€)

Πρόγραμμα 
2019
(€)

6.1 Εφαρμοσμένη 
έρευνα

120.000 120.000 120.000



8ο ΜΕΤΡΟ Βελτίωση της ποιότητας των 

προϊόντων με το σκοπό την καλύτερη 

αξιοποίηση των προϊόντων στην αγορά

Σύνταξη και την υποβολή του φακέλου για 

την αναγνώριση του μελιού και των 

λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων ως 

προϊόντων ΠΟΠ – ΠΓΕ – ΙΠΠ.



8ο ΜΕΤΡΟ Βελτίωση της ποιότητας των 

προϊόντων με το σκοπό την καλύτερη 

αξιοποίηση των προϊόντων στην αγορά

Δράση

Πρόγραμμα 
2017
(€)

Πρόγραμμα 
2018
(€)

Πρόγραμμα 
2019
(€)

8.1

Αναγνώριση μελιού 
και άλλων 

μελισσοκομικών 
προϊόντων ως ΠΟΠ, 

ΠΓΕ, ΙΠΠ

50.000 50.000 50.000



ΔΙΕΘΝΕΙΣ  ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

•αυξανόμενο κόστος παραγωγής

•απειλές για την επιβίωση των μελισσών 

•έντονος διεθνής ανταγωνισμός με φθηνές 
εισαγωγές μελιού από τρίτες χώρες

Εθνικά «Μελισσοκομικά Προγράμματα»

έχουν ωφελήσει τον τομέα της 

μελισσοκομίας, επιτρέποντας τη συνέχιση 

της παραγωγής μελιού υψηλής ποιότητας 

στην Ε.Ε.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


