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Εκπαίδευση στη Μελισσοκομία (Μη τυπική)

• 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
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Μελισσοκόμος 

Εκμάθηση από τον πατέρα στο γιο

Αυτοδίδακτος

Ο οποιοσδήποτε ανεξάρτητα του αν είναι καταρτισμένος ή όχι μπορεί να ασκεί 

το επάγγελμα



Μελισσοκόμος 

Κύριες πηγές απόκτησης γνώσης : 

άλλοι έμπειροι μελισσοκόμοι,

βιβλία, διαδίκτυο κ.α. 

Λάθη

Η μελισσοκομία απαιτεί μεγάλη επένδυση στη γνώση, διότι εκμεταλλεύεται μη 

εξημερωθέντες οργανισμούς του ζωικού βασιλείου (έντομα) με ιδιαίτερη 

συμπεριφορά και απαιτήσεις 









1928
Ίδρυση Πρακτικού Γεωργικού 

Σχολείου 

Ιφ. & Ανδρ. Συγγρού

 Τακτικό Πρακτικό Γεωργικό 

Σχολείο Συγγρού

 Περιοδικά Γεωργικά Σχολεία Συγγρού



Παρείχε 

θεωρητική κατάρτιση

+

επιτόπια πρακτική 

άσκηση

Πρακτικό Γεωργικό Σχολείο Συγγρού





1937





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 στον νευραλγικό κλάδο της 

μελισσοκομίας.



39%

61%

Μελισσοκομία Λοιπά Σεμινάρια

Eκπαιδευόμενοι B εξαμήνου του 2017 στη Μελισσοκομία

Σύνολο: 357





Εκδόσεις Μελισσοκομίας



Ημερίδες μελισσοκομίας
Ενδεικτικά  - Agrotika 2016 συμμετοχή 450 ενδιαφερομένων



Μελισσοκομία για παιδιά
Πρόγραμμα Μελισσοκομίας για μαθητές 

Α’ θμιας και Β’ θμιας εκπαίδευσης
Πρόταση Παιδικού 

Διαδραστικού 

Μουσείου

Παιδικό πρόγραμμα



Η Συλλογή του ΙΓΕ για την μελισσοκομία

Στο κεντρικό κτίριο του ΙΓΕ 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.

Στο μεγάλο αρχείο της Γεωργικής Βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου, μια βιβλιοθήκη
με εκδόσεις βιβλίων, μελετών και συγγραμμάτων από το 1838, υπάρχουν 
μελέτες σχετικά με τη μελισσοκομία από διάφορες επαρχίες της χώρας, 
όπως:

• ο α) πρακτικός οδηγός μελισσοκομίας σε 4 εκδόσεις τα έτη 1927, 32, 36, και 47, 

• β) Τα μελίσσια, ένας οδηγός για την ενημέρωση των κατοίκων της Μακεδονίας μας, 
έκδοση 1928 

• γ) Μαθήματα βασιλισσοτροφίας έκδοση 1948, κ.α. Καθώς και μελέτες σχετικά με τη 
μελισσοκομική χλωρίδα στις διάφορες επαρχίες της χώρας.

Στο αρχείο αυτό ήρθε να προστεθεί και το αρχείο της ΕΔΙΑΜ (Εταιρίας 
Διαφύλαξης Μελισσοκομικού Αρχείου). 



Μεγάλης σημασίας είναι η 
συνεργασία του Ι.Γ.Ε. με 
ιδιωτικούς φορείς οι οποίοι 
προασπίζουν τον κλάδο. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τη 
συνεργασία με την APIVITA που 
εκτελέστηκε με την επιστημονική 
καθοδήγηση του Δρ. Αντώνιου 
Τσαγκαράκη, καθηγητή του ΙΓΕ. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν 
παγκόσμιο συνέδριο 
μελισσοκομίας της Apimondia
στο Κίεβο της Ουκρανίας, το 
2013.



Κοινωνικό έργο του 

Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών
σχετικά με την μελισσοκομία

Το κοινωνικό πρόσωπο του Ινστιτούτου Γεωπονικών 
Επιστημών διαφαίνεται από τα δωρεάν σεμινάρια που 
έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς. 

Ενδεικτικά να αναφέρουμε το  δωρεάν σεμινάριο 
μελισσοκομίας για επαγγελματίες μελισσοκόμους που 
πραγματοποιήθηκε το 2014 στην Άνδρο, όπως και το 
πρόγραμμα Ο μικρόκοσμος της μέλισσας που έγινε 
επίσης δωρεάν για τους μικρούς επισκέπτες του Κέντρου 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το 2015.





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



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 

επαγγελματικών προσόντων

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



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


