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ΘΕΜΑ: «Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του καταλόγου των εκπαιδευτών και 
της επιχορήγησης για την υλοποίηση της Δράσης 1.3 “Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων” για 
το έτος 2022» 
 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 
 
Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις: 
α) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης    
Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών 
Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και 
"Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης" Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α΄200), όπως ισχύουν. 
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98). 
γ) Tης περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες 
και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32), όπως η παρ. 2 
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 (Α΄78). 
δ) Των άρθρων 20, 66, 67, 68 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης  
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α΄143), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
ε) Της υπ’ αριθ. 788/334896/23-12-2019 (Β΄ 4871) κοινής απόφασης του Υπουργού και της 
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Έγκριση υλοποίησης προγράμματος για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών 
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2020, 2021 και 2022, 
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σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671)», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 371/205270/03-08-2021 κοινή απόφαση των Υφυπουργών 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Β’ 3592). 
στ) Της υπ’ αριθ. 189/133432/25-05-2020 απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των 
λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 1.3 εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων στο πλαίσιο του 
προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 
για τα έτη 2020, 2021 και 2022» (Β΄ 2294), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 
164/121256/07-05-2021 απόφαση της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 
1869). 
2.Τους Κανονισμούς: 
α) (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ)  αριθ. 352/78, (ΕΚ) 
αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ)  αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 
485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 549), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
β) (EE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και 
την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
γ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1366 της Επιτροπής, της 11ης Μαΐου 2015, για 
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις στον τομέα της μελισσοκομίας (ΕΕ L 211, 
8.8.2015, σ. 3). 
δ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1368 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2015, για τη 
θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις στον τομέα της 
μελισσοκομίας (ΕΕ L 211, 8.8.2015, σ. 9).  
3. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138). 
4. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει (Α΄145). 
5. Την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/974 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2019, σχετικά 
με την έγκριση των εθνικών προγραμμάτων για τη βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας 
μελισσοκομικών προϊόντων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 157, 
14.06.2019, σ. 28 - 30), για τα μελισσοκομικά έτη 2020, 2021 και 2022). 
6. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 
155). 
7. Το Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και 
ειδικότερα το Άρθρο 109 «Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων Υπουργείων» (Α΄ 133). 
8. Την υπ’ αριθ. 69399/30-12-2021 αίτηση και το από 17-01-2022 μήνυμα ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας, με τα οποία ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ αιτείται την έγκριση των προβλεπόμενων 
δαπανών, του προτεινόμενου προγράμματος εκπαιδεύσεων και του προτεινόμενου 
καταλόγου εισηγητών για το έτος 2022. 
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9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2022, πέραν αυτής που έχει 
εγκριθεί με την αριθ. 788/334896/23-12-2019 (Β΄ 4871) κοινή απόφαση του Υπουργού και 
της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 371/205270/03-08-2021 κοινή 
απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων (Β’ 3592). 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Άρθρο 1 
Έγκριση συνολικού ποσού επιχορήγησης για το έτος 2022 

1. Σε εφαρμογή του άρθρου 3 και της παρ. 6 του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 189/133432/25-05-
2020 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, εγκρίνεται η επιχορήγηση  του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με το ποσό των ενενήντα εννέα 
χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (99.750,00€), για την υλοποίηση προγράμματος 
ογδόντα (80) ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων μελισσοκόμων, σύμφωνα με το συνημμένο 
πίνακα Α - «Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων». 

2. Το 50% της παραπάνω δαπάνης βαρύνει τον ΚΑ 4324 του ΕΛΕΓΕΠ, ενώ το υπόλοιπο 50% 
της δαπάνης βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων ΣΑΕ 082/2.  

3. Οι προβλεπόμενες δαπάνες για το σύνολο των εκπαιδεύσεων είναι οι εξής:  

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
Ποσό 

(€) 

α) Αμοιβές εισηγητών (30 €/ώρα κατάρτισης, σύμφωνα με 
απόφαση Δ.Σ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) 

36.000,00 

β) Δαπάνες μετακινήσεων, διαμονής, ημερήσιων αποζημιώσεων 
εισηγητών (σύμφωνα με υποπαράγραφο Δ.9 του ν. 4336/2015) 

18.500,00 

γ) Δαπάνες για εδέσματα, αναψυκτικά/χυμοί/καφέδες  
(έως 100€/ημέρα) 

24.000,00 

δ) Δαπάνες για  εκπαιδευτικό υλικό & αναλώσιμα 
(έως 90€/εκπαίδευση) 

6.400,00 

ε) Δαπάνες για ενοικίαση 0 

στ) Αμοιβές εκπροσώπων μελισσοκομικών συνεταιρισμών ή 
συλλόγων για οργάνωση & συντονισμό (150€/εκπαίδευση) 

7.100,00 

ζ) Δαπάνες καθαριότητας (30€/ημέρα) 3.000,00 

Σύνολο 95.000,00 

η) Παρακράτηση υπέρ φορέα ( έως 5 %) 4.750,00 

Γενικό Σύνολο 99.750,00 
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4. Σε περίπτωση υπέρβασης του ύψους της ως άνω εγκριθείσας δαπάνης, το επιπλέον ποσό 
βαρύνει τον δικαιούχο φορέα.  

5. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υλοποιήσει το σύνολο του εγκεκριμένου 
προγράμματος εκπαιδεύσεων, λαμβάνει μόνο το ποσό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί 
στις εκπαιδεύσεις που πραγματοποιήθηκαν. 

 

Άρθρο 2 

Γενικές Διατάξεις  

1. Προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, το 
παράρτημα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι πίνακες Α και Β. 

2. Εγκρίνεται το πρόγραμμα των εκπαιδεύσεων μελισσοκόμων, για το μελισσοκομικό έτος 
2022, σύμφωνα με τον Πίνακα Α του προσαρτημένου παραρτήματος.  

3. Εγκρίνεται ο κατάλογος εκπαιδευτών – εισηγητών για την υλοποίηση του εγκεκριμένου 
προγράμματος εκπαιδεύσεων μελισσοκόμων, για το μελισσοκομικό έτος 2022, σύμφωνα με 
τον Πίνακα Β του προσαρτημένου παραρτήματος.  

4. Το ύψος αμοιβής των εισηγητών καθορίζεται σε 30€/ώρα κατάρτισης, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ. 53 απόφαση της 20ης συνεδρίασης της 21-12-2021 του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 

5. Σχετικά με τις επιλέξιμες δαπάνες, τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων και τη χρονική περίοδο 
υλοποίησης της δράσης και πραγματοποίησης των δαπανών εκ μέρους του δικαιούχου, 
ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 189/133432/25-05-2020 απόφασης 
του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 164/121256/07-05-2021 απόφαση της Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ισχύει. 

6. Η υλοποίηση της δράσης 1.3 “Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων” μπορεί να 
πραγματοποιηθεί, είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως με τη χρήση ειδικών διαδικτυακών 
εφαρμογών, σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. 189/133432/25-05-2020 
απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 164/121256/07-05-2021 απόφαση της Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ισχύει. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 
 

Πίνακας Α: Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων  
 
Πίνακας Β: Κατάλογος Εισηγητών
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 

 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ: Μέχρι και 10/06/2022 
 

Α/Α 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΟΠΟΣ ΧΩΡΟΣ 

Δ
ΙΑ

Ρ
Κ

Ε
ΙΑ

 

(Η
Μ

Ε
Ρ

Ε
Σ

) 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Α
Ρ

ΙΘ
Μ

Ο
Σ

 

Ε
Κ

Π
/Ν

Ω
Ν

 

ΘΕΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 

1 Ροδόπης 
ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Κομοτηνή 

 

Κέντρο 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Κομοτηνής 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

2 Ξάνθης 
ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Ξάνθη 

 

Κέντρο 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Ξάνθης 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου 

-Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του 

-Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους 

-Μελισσοκομικά φυτά 

-Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης 

-Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης  

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

3 Έβρου 
ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Αλεξανδρούπολ

η 

 

Κέντρο 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Αλεξανδρούπολης 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου 

-Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του 

-Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους 

-Μελισσοκομικά φυτά 

-Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης 

-Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

4 Δράμας 

Αγροτικός 

Μελισσοκομικός 

Συνεταιρισμός  

Δράμας 

& 

ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ»  

Δράμα 

Κέντρο 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Δράμας 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

5 Σερρών 

Μελισσοκομικός 

Σύλλογος Σερρών &  

ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Σιδηρόκαστρο 

Κέντρο 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Σιδηροκάστρου ή 

αίθουσα 

Μελισσοκομικού 

Συλλόγου Σερρών 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 
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6 Κιλκίς 
ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Κιλκίς 

Κέντρο 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Κιλκίς 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

7 Θεσσαλονίκης 
ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Θεσ/νίκη 

Εγκαταστάσεις 

ΥΠ.Α.Α.Τ. 

ή Κέντρο 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

8 Χαλκιδικής 
ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Αγ. Μάμας 

Κέντρο 

«ΔΗΜΗΤΡΑ»  

Αγ. Μάμα 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

9 Ημαθίας 
ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Μακροχώρι 

Κέντρο 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Μακροχωρίου 

 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

10 Πέλλας 
ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Σκύδρα 

Κέντρο 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Σκύδρας  

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

11 Πιερίας 
ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Κατερίνη 

Κέντρο 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Κατερίνης 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου 

-Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του 

-Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

ΑΔΑ: Ψ7ΨΟ4653ΠΓ-ΑΕΖ



 

8 

 

-Μελισσοκομικά φυτά 

-Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης 

-Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης 

Μελισσοκομίας 

 

12 

 

 

Καστοριάς 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

 

 

 

 

 

 

Καστοριά 

 

 

 

 

 

 

Κέντρο 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Καστοριάς 

 

 

 

 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

13 Φλώρινας 

Μελισσοκομικός 

Συνεταιρισμός 

Φλώρινας  

& 

ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Φλώρινα 

Αίθουσα 

Μελισσοκομικού 

Συνεταιρισμού ή 

Δήμου 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου 

-Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του 

-Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους 

-Μελισσοκομικά φυτά 

-Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης 

-Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης  

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

14 Γρεβενών 
ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Γρεβενά 

Κέντρο 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Γρεβενών ή 

Αίθουσα ΠΕ 

Γρεβενών 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

15 Κοζάνης 
Μελισσοκομικός 

Σύλλογος Κοζάνης 
Κοζάνη 

Αίθουσα 

«Κοβεντάρειο»  
3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

16 Μαγνησίας 
ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Αλμυρός 

Κέντρο 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Αλμυρού 

 

 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

ΑΔΑ: Ψ7ΨΟ4653ΠΓ-ΑΕΖ



 

9 

 

17 Μαγνησίας 
ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Αργαλαστή 

Κέντρο 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Αργαλαστής 

 

 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου 

-Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του 

-Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους 

-Μελισσοκομικά φυτά 

-Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης 

-Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης  

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

18 Μαγνησίας 

Μελισσοκομικός 

Σύλλογος 

Μαγνησίας 

Βόλος 

Αίθουσα 

Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας 

 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

19 Τρικάλων 

 

ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» & 

Mελισσοκομικός 

Σύλλογος Τρικάλων 

 

Καλαμπάκα/ 

Τρίκαλα 

Κέντρο 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Καλαμπάκας ή 

Αίθουσα 

Μελισσοκομικού 

Συλλόγου 

Τρικάλων 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

20 Καρδίτσας 
ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Καρδίτσα 

Κέντρο 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Καρδίτσας 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου 

-Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του 

-Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους 

-Μελισσοκομικά φυτά 

-Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης 

-Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης  

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

21 Καρδίτσας 

Σύλλογος 

Μελισσοκόμων 

Καρδίτσας 

Καρδίτσα 
Αίθουσα 

Συλλόγου 
3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

22 Λάρισας 

Μελισσοκομικός 

Σύλλογος Λάρισας 

& 

 ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Λάρισα 

Κέντρο 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Λάρισας 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου 

-Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του 

-Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους 

-Μελισσοκομικά φυτά 

-Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης 

-Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 
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23 Λάρισας 
ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Στεφανόβουνο 

Κέντρο 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Στεφανόβουνου 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

24 
Κεφαλληνίας και 

Ιθάκης 

Μελισσοκομικός 

Συνεταιρισμός 

Κεφαλλονιάς & 

Ιθάκης 

Αργοστόλι 

Αίθουσα 

Επιμελητηρίου 

Κεφαλλονιάς & 

Ιθάκης 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

25 
 

 

 

Αιτωλ/νίας 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγρίνιο 

 

Κέντρο 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Αγρινίου 

 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

26 Μεσολόγγι 

Κέντρο 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Μεσολογγίου 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου 

-Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του 

-Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους 

-Μελισσοκομικά φυτά 

-Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης 

-Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης  

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

27 Ηλείας 
ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Πύργος 

Αίθουσα Π.Ε. 

Πύργου 
3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 
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28 Αχαϊας 
ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Πάτρα 

Αίθουσα 

Συνεταιρισμού ή 

ΕΛΓΟ 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

29 Άρτας 
Μελισσοκομικός 

Σύλλογος Άρτας 
Άρτα 

Αίθουσα 

Επιμελητηρίου 
3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

30 Πρέβεζας 

Μελισσοκομικός 

Σύλλογος Πρέβεζας 

«ΚΑΣΣΩΠΗ» 

Πρέβεζα 

Αίθουσα 

Εργατικού 

Κέντρου 

Πρέβεζας 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου 

-Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του 

-Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους 

-Μελισσοκομικά φυτά 

-Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης 

-Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης  

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

31 

Εύβοιας 

Αγροτικός  

Κτην/κος 

Μελισσοκομικός 

Συνεταιρισμός  

 

Κάδι Κύμης 
Αίθουσα 

Συνεταιρισμού  
3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

32 
ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Νέα Αρτάκη 

Κέντρο 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Ν. Αρτάκης 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου 

-Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του 

-Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους 

-Μελισσοκομικά φυτά 

-Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης 

-Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης  

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

33 

Μελισσοκομικός 

Σύλλογος  

Καρύστου  

Κάρυστος 
Αίθουσα 

Συνεταιρισμού 
3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου 

-Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του 

-Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους 

-Μελισσοκομικά φυτά 

-Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης 

-Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης  

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 
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34 

 

 

Βοιωτίας 

 

 

 

 

 

 

         

ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

& 

Σύλλογος 

Μελισσοκόμων & 

φίλων της μέλισσας 

Αλιάρτου Βοιωτίας 

& όμορων Νομών 

«ΤΟ ΚΟΥΒΕΛΙ» 

Πέτρα -

Αλίαρτος 

Αίθουσα Δήμου 

Αλιάρτου 
3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου 

-Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του 

-Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους 

-Μελισσοκομικά φυτά 

-Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης 

-Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης  

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

35 

 

 

Φθιώτιδας 

 

ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

& 

Μελισσοκομικός 

Συνεταιρισμός 

Λαμία 

Κέντρο 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Βαρδατών ή 

Αίθουσα 

Συνεταιρισμού ή 

Δήμου 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

36 Φωκίδας 

Μελισσοκομικός 

Συνεταιρισμός  

&  

ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

 

Άμφισσα 

 

Αίθουσα 

Συνεταιρισμού ή  

ΠΕ Φωκίδας 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

37 Αττικής 
ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Μαρούσι ΕΠΑ.Σ. Συγγρού 3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

38 Αττικής 

Μελισσοκομικός 

Σύλλογος Αν. 

Αττικής «Κηφήνας» 

Ν. Μάκρη 

Αίθουσα 

“Εντευκτήρια 

ΔΟΠΑΠ» 

Ραφήνας 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 
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39 

 

 

 

 

 Αττικής 

 

 

Αγροτικός 

Μελισσοκομικός 

Συνεταιρισμός 

Αχαρνών 

 «Αγία Τριάδα 

Πάρνηθας» 

Αχαρνές 
Αίθουσα 

Συνεταιρισμού 
3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

40 Αττικής 

Μελισσοκομικός 

Περιβαλλοντικός 

Σύλλογος 

Σαρωνικού 

«Το Κεντρί» 

Ανάβυσσος 
Αίθουσα 

Συνεταιρισμού 
3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου 

-Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του 

-Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους 

-Μελισσοκομικά φυτά 

-Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης 

-Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης  

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

41 Αττικής 

Σύλλογος 

Μελισσοκόμων 

Νομού Αττικής 

Κηφισιά 
Αίθουσα Έπαυλης 

Δροσίνη Κηφισιά 
3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

42 Κορινθίας 
ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Βέλο ΠΓΣ Βέλου  3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

43 Αρκαδίας 
ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Κερασίτσα 

Κέντρο 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Κερασίτσας 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

44 
Μεσσηνίας 

 

ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Κυπαρισσία 

Κέντρο 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Κυπαρισσίας 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου 

-Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του 

-Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους 

-Μελισσοκομικά φυτά 

-Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης 

-Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης  

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 
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45 Χίου 

Αγροτικός 

Μελισσοκομικός 

Συνεταιρισμός 

Χϊου- Ομάδα 

Παραγωγών Μελιού 

Χίος 
Αίθουσα 

Συνεταιρισμού 
3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

46 Λέσβου 

Μελισσοκομικός 

Συνεταιρισμός 

Λέσβου 

Αλυφαντά 

Μυτιλήνης 

Λέσβου 

Αίθουσα 

Συνεταιρισμού 
3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου 

-Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του 

-Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους 

-Μελισσοκομικά φυτά 

-Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης 

-Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης  

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

47 Λέσβου 

Αγροτικός 

Μελισσοκομικός 

Συνεταιρισμός 

Λήμνου 

Μούδρος 

Λήμνου 

Αίθουσα 

Συνεταιρισμού 
3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

48 

 

Σάμου 

 

Αγροτικός 

Μελισσοκομικός 

Συνεταιρισμός  

Σάμου 

Βαθύ 

 

Αίθουσα  

Κέντρου 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Σάμου 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου 

-Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του 

-Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους 

-Μελισσοκομικά φυτά 

-Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης 

-Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης  

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

49 
 

Ικαρίας 

Μελισσοκομικός 

Συνεταιρισμός 

Ικαρίας 

 «Ο ΙΚΑΡΟΣ» 

Άγιος 

Πολύκαρπος 

Ικαρίας 

Αίθουσα 

Συνεταιρισμού 
3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου 

-Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του 

-Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους 

-Μελισσοκομικά φυτά 

-Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης 

-Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης  

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγροτικός 

Συνεταιρισμός 

θυμαρίσιου μελιού 

Καλύμνου 

«Ο Θυμαρίτης» 

Κάλυμνος 
Αίθουσα 

Συνεταιρισμού 
3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 
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51 

 

 

 

 

 

Δωδεκανήσου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δωδεκανήσου 

 

 

 

 

 

 

 

Μελισσοκομικός 

Συνεταιρισμός 

Αστυπάλαιας 

Αστυπάλαια 

Αίθουσα 

Πολιτιστικού 

Μορφωτικού 

Συλλόγου 

Αστυπάλαιας 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2020 

 

έως 30 

 

-Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου 

-Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του 

-Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους 

-Μελισσοκομικά φυτά 

-Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης 

-Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης  

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

52 

Μελισσοκομικός 

Συνεταιρισμός 

Ολύμπου 

Καρπάθου-Κάσου 

Κάρπαθος 
Αίθουσα 

Συνεταιρισμού 
3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

53 Κάσος 
Αίθουσα 

Συνεταιρισμού 
3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου 

-Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του 

-Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους 

-Μελισσοκομικά φυτά 

-Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης 

-Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

54 

Αγροτικός και 

Μελισσοκομικός 

Συνεταιρισμός 

Νήσου Κω 

Κως 

(Κέφαλος) 

 

Αίθουσα 

Συνεταιρισμού 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

55 

Μελισσοκομικός 

Συνεταιρισμός 

Λέρου 

Λέρος 
Αίθουσα 

Συνεταιρισμού 
3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου 

-Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του 

-Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους 

-Μελισσοκομικά φυτά 

-Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης 

-Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης  

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

56 

Μελισσοκομικός 

Συνεταιρισμός 

Ρόδου 

Σύμη 
Αίθουσα 

Συνεταιρισμού 
3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 
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57 

Μελισσοκομικός 

Συνεταιρισμός 

Ρόδου 

Τήλος 
Αίθουσα 

Συνεταιρισμού 
3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου 

-Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του 

-Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους 

-Μελισσοκομικά φυτά 

-Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης 

-Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

58 

Μελισσοκομικός 

Συνεταιρισμός  

Ρόδου 

Ρόδος 
Αίθουσα 

Συνεταιρισμού 
3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

59 

 

 

 

 

 

Κυκλάδων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μελισσοκομικός 

Συνεταιρισμός Κέας 

«Η ΚΑΣΤΡΙΑΝΗ» 

Κέα 
Αίθουσα 

Συνεταιρισμού 
3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

60 

Αγροτικός 

Μελισσοκομικός 

Συνεταιρισμός 

Δρυοπίδας Κύθνου 

Κύθνος 

Αίθουσα 

Πολιτιστικού 

συλλόγου 

Δρυοπίδας 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου 

-Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του 

-Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους 

-Μελισσοκομικά φυτά 

-Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης 

-Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης  

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

61 

Σύλλογος 

Μελισσοκόμων 

Νήσου Κιμώλου 

Κίμωλος 
Αίθουσα 

Συνεταιρισμού 
3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

62 

Αγροτικός 

Μελισσοκομικός 

Συνεταιρισμός 

Νήσου Ανάφης 

Ανάφη 

Αίθουσα 

Εκδηλώσεων 

Δήμου 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 
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63 

 

 

Κυκλάδων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύλλογος 

Μελισσοκόμων 

Νήσου Πάρου 

Πάρος 

Αίθουσα 

Κοινοτικού 

Μεγάρου Λεύκες 

Πάρου 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου 

-Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του 

-Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους 

-Μελισσοκομικά φυτά 

-Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης 

-Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης  

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

64 
Μελισσοκομικός 

Σύλλογος Νάξου 
Νάξος 

Αίθουσα 

Συνεταιρισμού 
3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

65 
Μελισσοκομικός 

Σύλλογος Ίου 
Ίος 

Αίθουσα 

Συνεταιρισμού 
3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου 

-Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του 

-Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους 

-Μελισσοκομικά φυτά 

-Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης 

-Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

66 
Μελισσοκομικός 

Σύλλογος Σίφνου 
Σίφνος 

Αίθουσα 

Συνεταιρισμού 
3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

67 

Μελισσοκομικός 

Συνεταιρισμός 

Τήνου 

Τήνος 
Αίθουσα 

Συνεταιρισμού 
3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου 

-Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του 

-Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους 

-Μελισσοκομικά φυτά 

-Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης 

-Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης  

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

68 
Μελισσοκομικός 

Σύλλογος Άνδρου 
Άνδρος 

Αίθουσα 

Συνεταιρισμού 
3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 
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69 

 

 

 

 

Κυκλάδων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μελισσοκομικός 

Σύλλογος Σύρου 
Σύρος 

Αίθουσα 

Συλλόγου ή 

Επιμελητηρίου 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου 

-Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του 

-Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους 

-Μελισσοκομικά φυτά 

-Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης 

-Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης  

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

70 
Μελισσοκομικός 

Σύλλογος Σερίφου 
Σέριφος 

Αίθουσα 

Συνεταιρισμού 
3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

71 
Μελισσοκομικός 

Σύλλογος Σικίνου 
Σίκινος 

Αίθουσα 

Συνεταιρισμού 
3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου 

-Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του 

-Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους 

-Μελισσοκομικά φυτά 

-Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης 

-Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

72 

 

Μελισσοκομικός 

Σϋλλογος 

Φολέγανδρου 

Φολέγανδρος 
Αίθουσα 

Συνεταιρισμού 
3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

73 
Μελισσοκομικός 

Σύλλογος Θήρας 
Θήρα 

Αίθουσα 

Συνεταιρισμού 
3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

74 

 

Χανίων 

 

Μελισσοκομικός 

Σύλλογος Χανίων 

«Η ΜΕΛΙΣΣΑ» 

Χανιά 
Πνευματικό 

Κέντρο Μουρνιών 
3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου 

-Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του 

-Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους 

-Μελισσοκομικά φυτά 

-Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης 

-Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 
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75 

 

 

 

Ηρακλείου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηρακλείου 

 

 

 

ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

 

Ηράκλειο 

Κέντρο 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Ηρακλείου 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

76 
ΕΛ.Γ.Ο. 

«ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Μεσσαρά ΠΓΣ Μεσσαράς 3 

Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου 

-Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του 

-Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους 

-Μελισσοκομικά φυτά 

-Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης 

-Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης  

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

77 Ρεθύμνου 

Μελισσοκομικός 

Σύλλογος Ρεθύμνης  

 «ΜΕΛΙΤΤΕΥΣ» 

Ρέθυμνο 

Αίθουσα ΙΜ 

Ρεθύμνης 

«Θεομήτωρ» 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

78 Λασιθίου 
Μελισσοκομικός 

Σύλλογος Λασιθίου 
Ιεράπετρα 

Αίθουσα στην 

Σητεία ή στην 

Ιεράπετρα ή στον 

Άγιο Νικόλαο 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

-Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών 

-Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών 

προϊόντων 

-Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις) 

- Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ) 

-Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ 

καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κλπ) 

-Εθνική και κοινοτική νομοθεσία (Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και 

εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας, άμεση προμήθεια μικρών 

ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό, κλπ) 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

79 Αττική 

Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 

Αθήνα 

Αίθουσα ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ή 

Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου 

Αθηνών 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

Θεματικές ενότητες όπως αυτές περιγράφονται στην ΥΑ 189/133432/25-05-

2020 (ΦΕΚ 2294/Β/15-06-2020), άρθρο 1, παρ. 2, 3 & 4 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 

80 Θεσσαλονίκης 

Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης 

Θεσσαλονίκη 

Αίθουσα ΕΛΓΟ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ή  

Αριστοτελείου 

Πανεπιστήμιου 

Θεσσαλονίκης 

3 
Έως και 10 

Ιουνίου 2022 

 

έως 30 

 

Θεματικές ενότητες όπως αυτές περιγράφονται στην ΥΑ 189/133432/25-05-

2020 (ΦΕΚ 2294/Β/15-06-2020), άρθρο 1, παρ. 2, 3 & 4 

Από Κατάλογο 

Εισηγητών-

Εκπαιδευτών 

Μελισσοκομίας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ 

 

α/α Ονοματεπώνυμο Επαγγελματική Ιδιότητα Φορέας - Υπηρεσία εργασίας 

1 Αλυσσανδράκης Ελευθέριος Γεωπόνος Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης 

2 Αναγνωστόπουλος Ιωάννης Γεωπόνος Δήμος Φλώρινας 

3 Απατσίδης Χρήστος Γεωπόνος ΥΠΑΑΤ Κοζάνη 

4 Αρώνη Άννα Γεωπόνος Ιδιώτης 

5 Αυδίκου Ιφιγένεια Κτηνίατρος Δ/νση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ηπείρου 

6 Βασαρμιδάκη Δέσποινα Γεωπόνος  
Γεωπόνος - Δημοτική Υπάλληλος Δ. 
Ηρακλείου 

7 Βλάχος Σάββας Γεωπόνος ΔΑΟΚ Αιτωλοακαρνανίας 

8 Γάκη Ελπίδα Γεωπόνος Ιδιώτης 

9 Γιαννοπούλου Κλεοπάτρα Γεωπόνος Ιδιώτης 

10 Γιουσμαδάκης Νικόλαος Πτυχιούχος Α.Ε.Ι Ιδιώτης 

11 Γκόρας Γεώργιος Γεωπόνος Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

12 Γκουσιάρης Αλέξανδρος Μελισσοκόμος- Πτυχιούχος ΑΕΙ Ιδιώτης 

13 Δημητριάδης Λάζαρος Γεωπόνος ΔΑΟΚ Ν. Πέλλας 

14 Δρίτσα Ευαγγελλία Τεχν. Γεωπονίας Ιδιώτης/Αρκαδία 

15 Ζελοβίτης Ιωάννης Γεωπόνος ΔΙΕΚ Ιωαννίνων 

16 Ζωγράφου Αθηνά 
Τεχνολόγος Γεωπονίας Ζωικής 
Παραγωγής 

Ιδιώτης 

17 Θεοδωράτος Φώτιος Γεωπόνος 
Π.Ε. Πατρών - Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής 

18 Καζά Μαρία Εκπαιδευτικός Ιδιώτης 

19 Καλασιούντας Σταμάτης Γεωπόνος Ελεύθερος Επαγγελματίας 

20 Κανέλης Δημήτριος Γεωπόνος Γεωπόνος 

21 Καντερές Θωμάς Γεωπόνος Ιδιώτης 

22 Καράγιωργας Νικόλαος Γεωπόνος Tμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΚΑΒΑΛΑΣ  

23 Καρακούσης Δημήτριος Μελισσοκόμος -Πτυχιούχος ΤΕΙ 
Καθηγητής δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης/Φθιώτιδα 

24 Καψάλη Μαρία Τεχνολόγος Γεωπονίας Ιδιώτης 

25 Κάψης Άγγελος Γεωπόνος Δ/νση Αγρ. Ανάπτυξης Πειραιά 

26 Κονναρής Κυριάκος Γεωπόνος Ιδιώτης 

27 Λιόλιος Βασίλειος Γεωπόνος Ιδιώτης/Θεσσαλονίκη 

28 Λουκάς Λουκάς 
Τεχνολόγος Γεωπονίας Ζωικής 
Παραγωγής 

Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και 
Ερευνών 

29 Μαλλή Αικατερίνη 
Τεχνολόγος Γεωπονίας Διοίκησης 
Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ  

30 Μαρνασίδης Συμεών Γεωπόνος 
Π.Ε. Πέλλας Δ/νση Αγροτ. Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής Πέλλας 

31 Μιναχείλης Κων/νος Γεωπόνος Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων 
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Μαγνησίας Βόλος  

32 
Μιχαλακόπουλος 
Παναγιώτης 

Γεωπόνος 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ-Κέντρο "ΔΗΜΗΤΡΑ" 
Αλμυρού Μαγνησίας 

33 Μοσχίδης Γεώργιος Γεωπόνος 
Π.Ε. Νοτίου Αιγαίου - Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας 

34 Μούζιουρας Κωνσταντίνος Γεωπόνος Ιδιώτης 

35 Μουλάς Κωνσταντίνος Γεωπόνος Περιφέρεια Θεσσαλίας  

36 Μπέκας Ανδρέας Τεχνολόγος Γεωπονίας 
Π.Ε.  Αν.  Αττικής Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής  

37 Μπουκουβάλας Σπυρίδων Τεχνολόγος Γεωπονίας Ελεύθερος Επαγγελματίας 

38 Νικολού Αλεξάνδρα 
Τεχνολόγος Γεωπονίας Ζωικής 
Παραγωγής 

Αγροτικός Αγελαδοτροφικός Συνεταιρισμός 
Άρτας Πρέβεζας 

39 Ξώνης Κωνσταντίνος Γεωπόνος Ιδιώτης 

40 Ορφανός Πέτρος Γεωπόνος 
Δ/νση Αποκεντρωμένης Υπηρεσίας 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

41 Παπαβασιλείου Παναγιώτης Γεωπόνος ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 

42 Παπαβλασόπουλος Ανδρέας Γεωπόνος ΟΠΕΚΕΠΕ-Ιωάννινα 

43 Παπακωνσταντίνου Γεωργία Γεωπόνος Ιδιώτης 

44 Παστρωμάς Νικόλαος Κτηνίατρος ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥ 

45 Πιλαφίδης Οδυσσέας Γεωπόνος Κέντρο Ζωϊκών Γενετικών Πόρων Δράμας 

46 Πινακούλα Ελένη Τεχνολόγος Τροφίμων ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

47 Σανοζίδης  Μωυσής 
Τεχνολόγος Γεωπονίας 
Μελισσοκόμος 

Μελισσοκόμος ("Το σπίτι της μέλισσας") 
Δ. Ζαγορίου Ιωαννίνων 

48 Σαρχόσογλου Αναστασία Γεωπόνος Ελεύθερος Επαγγελματίας 

49 Σιάλδας Τρύφων Γεωπόνος 
Π.Ε. Κιλκίς - Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & 
Κτηνιατρικής 

50 Σκέντος Νικόλαος   Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Άρτας 

51 Τανανάκη Χρυσούλα Χημικός 
Εργαστήριο μελισσοκομίας Γεωπονικής 
Σχολής ΑΠΘ/Θεσσαλονίκη 

52 Τριανταφύλλου Γρηγόριος Γεωπόνος ΔΑΟΚ Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο 

53 Τριβιζάκη Σταματίνα Γεωπόνος 
ΥΠΑΑΤ-Κέντρο Ζωϊκών Γενετικών Πόρων 
Θεσσαλονίκης 

54 Τσαγκαράκης Αντώνιος Γεωπόνος Ιδιώτης - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

55 Τσαλή Ελευθερία Κτηνίατρος ΕΦΕΤ Λάρισας 

56 Τσιανόπουλος Γρηγόριος Γεωπόνος 
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχων Ν 
Ημαθίας 

57 
Τσούργιαννης Χρήστος-
Αντώνιος 

Γεωπόνος Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης  Ξάνθης 

58 Χανιωτάκης Ιωάννης Γεωπόνος Ιδιώτης 

59 
Χάψας Νικόλαος 

Τεχνολόγος Γεωπονίας Ζωικής 
Παραγωγής 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε./Ημαθία 
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Άρθρο 3 

Έναρξη ισχύος 
 
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της  
 

 
 
 

Αθήνα,  21/01/2022 
 
 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 
 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ 
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