
Κ
ατά τη διάρκεια εργασιών του 4ου Πανελλήνιου 
Επιστημονικού Συνέδριου Μελισσοκομίας, το 
οποίο πραγματοποιήθηκε στο Γεωπονικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2014, 
η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης-Διεύθυνση Κατάρτισης παρουσίασε 

την υλοποίηση της δράσης: 1.3: «Εκπαιδεύσεις μελισσοκό-
μων»,  στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης των συνθη-
κών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκο-
μίας, για τα έτη 2014-2016. 

Τη σχετική εισήγηση έκανε η κ. Αικατερίνη Μαλλή, Yπεύθυνη 
προγράμματος Μελισσοκομίας για το 2014 -2015 στη Διεύ-
θυνση Κατάρτισης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Παρουσιάστηκαν 
στατιστικά στοιχεία ως προς τον αριθμό των ταχύρρυθμων 
εκπαιδεύσεων και εκπαιδευομένων μελισσοκόμων, καθώς και 
περιγραφικά στοιχεία των επιλέξιμων δαπανών της Δράσης 
με τα ύψη των επιχορηγήσεων συγκριτικά με τις υποβληθεί-
σες και ακολούθως με τις οριστικά καταβληθείσες δαπάνες 
ανά έτος υλοποίησης από το 2002, έως το 2010 (ως ΟΓΕΕΚΑ 
«ΔΗΜΗΤΡΑ») και από το 2011 έως και το 2014 (ως ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ).

Ως προς την υλοποίηση της Δράσης και με τη συνεργασία 
και της αρμόδιας Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής του πρώην 
ΥΠΑΑΤ-Τμήμα Mελισσοκομίας, η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης παραλαμβάνει και αξιολογεί τις 
αιτήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων: μελισσοκομικών συ-
νεταιρισμών, μελισσοκομικών συλλόγων, περιφερειών, ΔΑΟΚ 
(Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των 
Περιφερειακών Ενοτήτων κ.λπ.) και προτείνει την υλοποίηση 
των ταχύρρυθμων εκπαιδεύσεων σε όλη την ελληνική επικρά-
τεια. Στα κριτήρια αξιολόγησης βασική προϋπόθεση είναι η 
ομοιόμορφη γεωγραφική κατανομή των εκπαιδεύσεων, τόσο 
στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική χώρα και συμπληρω-
ματικά περιλαμβάνονται: 

•  η νόμιμη λειτουργία του φορέα που υποβάλλει σχετικό αί-
τημα, 

•  η άμεση ή έμμεση σχέση με τον τομέα της μελισσοκομί-
ας-μελισσοτροφίας και εμπορίας μελιού,

•  η ύπαρξη δεξαμενής-μητρώου επαγγελματιών μελισσοκό-
μων, 

•  η επάρκεια ικανών χώρων για θεωρητική και πρακτική εκ-
μάθηση και εξάσκηση, 

•  η επάρκεια εποπτικών μέσων για τη διεξαγωγή των σεμι-

ναρίων, καθώς και 
•  το αποδεδειγμένο ενδιαφέρον στον τομέα της εκπαίδευσης 

μελισσοκόμων (παλιές εκπαιδεύσεις, σεμινάρια, ημερίδες).
Συγκεντρωτικά από το 2002 έως και το 2014 πραγματο-

ποιήθηκαν 729 ταχύρρυθμες εκπαιδεύσεις, τις οποίες πα-
ρακολούθησαν 21.279 μελισσοκόμοι, συνολικής δαπάνης 
1.144.226,94 €.

Στην επιλεξιμότητα των δαπανών περιλαμβάνονται οι αμοι-
βές των εισηγητών, τα έξοδα διαμονής, διατροφής και μετα-
κίνησης εκτός έδρας των εισηγητών-εκπαιδευτών, τα έξοδα 
του εκπαιδευτικού υλικού και των αναλωσίμων, καθώς και τα 
έξοδα οργάνωσης και συντονισμού της εκπαίδευσης για τους 
υπευθύνους των εκπαιδεύσεων. 

Οι εκπαιδευτές αντλούνται από το Μητρώο Εκπαιδευτών 
Μελισσοκομίας και θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ 
συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό της εκπαίδευσης 
ή απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ άλλων ειδικοτήτων με αποδεδειγμένη 
επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία σε θέματα μελισσοκομίας 
και αξιοποίησης-επεξεργασίας-εμπορίας των προϊόντων της 
κυψέλης. 

Για την τριετία 2014-2016, στο προτεινόμενο πρόγραμμα 
των εκπαιδεύσεων ανά περιοχή, θα ολοκληρωθεί ένας κύκλος 
θεματολογίου, ο οποίος θα περιλαμβάνει τεχνικά θέματα σε 
ό,τι αφορά: 

•  τον μελισσοκομικό εξοπλισμό, 
•  τη μεταχείριση των μελισσιών κατά τη διάρκεια του 

έτους-τροφοδοσία, 
•  τις μεθόδους εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών, 
•  την παραγωγή βασιλισσών, 
•  την παραγωγή βασιλισσών, την παραγωγή προϊόντων κυ-

ψέλης-τυποποίηση και εμπορία αυτών, 
•  τους εχθρούς και τις ασθένειες των μελισσών, 
•  τα μελισσοκομικά φυτά-δενδροφυτεύσεις και 
•  τον Καν. 1221/97/ΕΕ και 1257/99/ΕΕ.
Ως προς τη διαδικασία της υλοποίησης κατά την έναρξη του 

προγράμματος, η Διεύθυνση Κατάρτισης συντάσσει και επι-
καιροποιεί προτεινόμενο πρόγραμμα και προϋπολογισμό ανά 
εκπαίδευση, καθώς και τον τελικό πίνακα-Μητρώο Εισηγη-
τών. Ακολουθεί η έκδοση σχετικής ΚΥΑ ή και απόφασης του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη, καθορίζονται 
οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης και ορίζονται οι δι-
καιούχοι του προγράμματος.

Εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων 
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Πληροφορίες: 
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τηλ.: 210 8821404, email: katartisi.elgo@gmail.com

Δικαιούχοι-μελισσοκόμοι υποψήφιοι εκπαιδευόμενοι θεω-
ρούνται οι επαγγελματίες μελισσοκόμοι, οι οποίοι διαθέτουν 
μελισσοκομικό βιβλιάριο, έχουν έναν ικανό αριθμό μελισσο-
κυψελών και ανήκουν σε έναν μελισσοκομικό συνεταιρισμό 
ή σύλλογο με επαρκή επαγγελματική εμπειρία. Η χρονική δι-
άρκεια κάθε εκπαίδευσης καθορίζεται στις 3 ημέρες, εκτός 
Σαββατοκύριακου και αργιών. Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελμα-
τίες μελισσοκόμοι ενημερώνονται από το Κέντρο Μελισσοκο-
μίας ή τον συνεταιρισμό τους, προκειμένου να γνωρίσουν τον 
ακριβή χώρο και χρόνο υλοποίησης της εκπαίδευσής τους. Η 
παρακολούθηση είναι δωρεάν και μετά τη λήξη εκάστου προ-
γράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Με βασικό γνώμονα ότι τα τελευταία έτη έχει αυξηθεί το 
ενδιαφέρον και η ενεργή συμμετοχή στα βραχυχρόνια προ-
γράμματα μελισσοκομίας του Οργανισμού, κυρίως από νεοει-
σερχόμενους και όχι μόνο στο επάγγελμα του μελισσοκόμου, 
ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και η Διεύθυνση Κατάρτισης προτείνει 
δυνατότητα πραγματοποίησης εκπαιδεύσεων σε μεγαλύτερο 
διαθέσιμο χρονικό εύρος (διαφορετική εποχή).

Η Διεύθυνση Κατάρτισης έχει υποβάλει, πρόσφατα, προ-
τάσεις προς τη Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του Υπουρ-
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας-Τμήμα Μελισσοκομίας, προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη επιπλέον κριτήρια επιλογής, ως προς τη διενέργεια 
του Προγράμματος. Περιληπτικά προτείνεται ενεργός ρόλος 
των Κέντρων Μελισσοκομίας, συμπληρωματική επιλογή των 
εκπαιδευτών, διεξαγωγή εκπαιδεύσεων για αρχάριους μελισ-
σοκόμους, βελτίωση του θεματολογίου των επαγγελματιών 
μελισσοκόμων, καθώς και θεματολόγιο εκπαίδευσης αρχαρί-
ων μελισσοκόμων καθόλη τη διάρκεια του έτους.

 

 

  

Στιγμιότυπο από το χώρο της εκδήλωσης


