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Η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης-Διεύθυνση Κατάρτισης υλοποιεί τη 
δράση 1.3: «Εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων», σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007,μετά από: 
α) τη σχετική ΚΥΑ 685/42702/31-03-2014 (ΦΕΚ 

837/4-4-2014, για το «Πρόγραμμα βελτίωσης των συνθηκών 
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 
για τα έτη 2014-2016» και β) την 1200/83526/26-06-2014 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
έγκριση δαπάνης για την ως άνω δράση. 

Με τη συνεργασία και της αρμόδιας Διεύθυνσης Ζωϊκής Παρα-
γωγής του ΥΠΑΑΤ-Τμήμα Μελισσοκομίας, η Γενική Διεύθυνση 
Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης παραλαμβάνει και αξιο-
λογεί τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων: μελισσοκομι-
κών συνεταιρισμών, μελισσοκομικών συλλόγων, περιφερειών, 
ΔΑΟΚ (Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
των Περιφερειακών Ενοτήτων κ.λπ., και προτείνει την υλοποίη-
ση ταχύρρυθμων εκπαιδεύσεων σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Κατά το 2015 υλοποιήθηκαν συνολικά 2 ταχύρρυθμες 
εκπαιδεύσεις για επόπτες μελισσοκομίας και 63 ταχύρρυθμες 
εκπαιδεύσεις για επαγγελματίες μελισσοκόμους κατά τους 
μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, τις οποίες παρακολούθησαν συνολικά 
1.871 μελισσοκόμοι. Η εν λόγω δράση έλαβε χώρα σε Κέντρα 
«ΔΗΜΗΤΡΑ», καθώς και σε χώρους ή δομές των μελισσοκομι-
κών συλλόγων ή συνεταιρισμών υπό προϋποθέσεις. Οι ταχύρ-
ρυθμες εκπαιδεύσεις εποπτών υλοποιήθηκαν σε χώρους που 
διέθεσαν τόσο το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών όσο και το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Για το έτος 2016, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ υπέβαλε πρόταση προς 
το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΑΑΤ, για την υλοποίηση 78  ταχύρρυθ-
μων εκπαιδεύσεων μελισσοκομίας, με έναρξη την 1η Φεβρου-
αρίου και λήξη την 30η Ιουνίου.  Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε 
υποβληθέντα αιτήματα συνεταιρισμών και συλλόγων περιοχών 
που δεν έχουν υλοποιήσει έως τώρα εκπαίδευση και υπάρχει 
αυξημένο ενδιαφέρον από την πλευρά των μελισσοκόμων.

Βασική προϋπόθεση της υλοποίησης των ανωτέρω προγραμ-
μάτων είναι η ομοιόμορφη γεωγραφική κατανομή τους στην 
χώρα, τόσο στα νησιά, όπου το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα 

αυξημένο όσο και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα.
Η άντληση των εκπαιδευτών για το 2016 και εφεξής θα γίνε-

ται από ένα εν δυνάμει  μητρώο-κατάλογο εκπαιδευτών της 
Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το οποίο δέχεται αιτήσεις και ενημερώ-
νεται- έως και 31 Οκτωβρίου- καθόλη τη διάρκεια εκάστου 
έτους (πλην του χρονικού διαστήματος έναρξης υλοποίησης 
των ταχύρρυθμων εκπαιδεύσεων μελισσοκομίας). Οι προϋ-
ποθέσεις ένταξης στο μητρώο περιγράφονται στην υπ΄αριθμ. 
1448/52528/2012 απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων και πρέπει να είναι σύμφωνες με την κείμενη 
νομοθεσία όπως: την υπ’ αριθμ. ΓΠ/20082/22-10-2012(ΦΕΚ 
2844/23-10-2012-τεύχος Β’),το νόμο υπ’ αριθ. 4283/10-09-
2014 (ΦΕΚ 189/10-09/2014-τεύχος Α) και το νόμο υπ’ αριθ. 
3879/21-09-2010 (ΦΕΚ 163/21-09-2010-τεύχος Α΄).

Η χρονική διάρκεια της κάθε ταχύρρυθμης εκπαίδευσης μπορεί 
να φτάσει τις 15 ώρες/εκπαιδευόμενο (έως και 3 ημέρες).

Οι θεματικές ενότητες θα καλύπτουν, σε χρονικό επίπεδο τριε-
τίας 2014-2016, ένα μεγάλο εύρος του μελισσοκομικού ενδι-
αφέροντος όπως: 
▶ Μελισσοκομικός εξοπλισμός
▶ Μεταχείριση των μελισσιών κατά τη διάρκεια του έτους-Τρο-

φοδοσία
▶ Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών
▶ Παραγωγή βασιλισσών
▶ Παραγωγή προϊόντων κυψέλης-Τυποποίηση και εμπορία 

αυτών
▶ Εχθροί και ασθένειες
▶ Μελισσοκομικά φυτά-Δενδροφυτεύσεις
▶ Καν. 1221/97/ΕΕκαι 1257/99/ΕΕ

Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες μελισσοκόμοι ενημερώνο-
νται από το Κέντρο Μελισσοκομίας ή τον συνεταιρισμό τους 
προκειμένου να γνωρίσουν τον ακριβή χώρο και χρόνο υλοποί-
ησης της εκπαίδευσής τους. Η παρακολούθηση είναι δωρεάν 
και μετά τη  λήξη εκάστου προγράμματος χορηγείται βεβαίωση 
παρακολούθησης.
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