
4

Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων
σε 39 Νομούς τον Ιούλιο

Η 
μελισσοκομία, ως παραδοσιακό επάγγελμα στην Ελ-
λάδα, συνεχίζει να προσελκύει νέους τόσο ως κύρια 
απασχόληση αλλά και ως δεύτερη συμπληρωματι-
κή εργασία. Έχει γίνει όμως σαφές ότι μόνο οι πολύ 
καλά καταρτισμένοι επαγγελματίες παραμένουν στο 
επάγγελμα και επιτυγχάνουν στον ανταγωνισμό με 
αποτέλεσμα η ζήτηση για τα ταχύρρυθμα σεμινάρια 

κατάρτισης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ να έχει αυξηθεί.
Μέσα σε ένα μήνα, το μήνα Ιούλιο περίπου 2000 Μελισσοκόμοι από 
τις περισσότερες περιοχές της χώρας παρακολούθησαν τα δωρεάν 
εκπαιδευτικά σεμινάρια που διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Αγρο-
τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Συνολικά 
υλοποιήθηκαν 56 ταχύρρυθμες εκπαιδεύσεις σε 39 Νομούς της χώ-
ρας για επαγγελματίες Μελισσοκόμους. Τα σεμινάρια που είχαν διάρ-
κεια τριών ημερών πραγματοποιήθηκαν στα Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ» και 
στα Πρακτικά Γεωργικά Σχολεία του ΕΛΓΟ, καθώς και σε χώρους ή 
δομές των Μελισσοκομικών Συλλόγων ή Συνεταιρισμών. 
Ο Οργανισμός μας είχε προτείνει την υλοποίηση 68 ταχύρρυθμων 
εκπαιδεύσεων για το 2014 σε όλη τη χώρα. Η πρόταση αυτή είχε 
προέλθει μετά τα αιτήματα που συνέλεξε η Διεύθυνση Κατάρτισης 
από τους Μελισσοκομικούς συνεταιρισμούς, τους Μελισσοκομικούς 
Συλλόγους, τις ΔΑΟΚ (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνι-
ατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων) και άλλων ενδιαφερόμενων 
τα οποία αξιολόγησε σε συνεργασία με το Τμήμα Μελισσοκομίας της  
Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ.
Το πρόγραμμα των ταχύρρυθμων εκπαιδεύσεων των Μελισσοκόμων 
θα διαρκέσει έως το 2016 και αφορά τη δράση 1.3: «Εκπαιδεύσεις 
Μελισσοκόμων» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 
μετά από: α) την ΚΥΑ 685/42702/31-03-2014 (ΦΕΚ 837/4-4-2014), 
για το «Πρόγραμμα βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπο-
ρίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2014-2016» και 
β) την 1200/83526/26-06-2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Τα κύρια θέματα που θα καλυφθούν και τα τρία χρόνια που διαρκεί 
το πρόγραμμα είναι τα ακόλουθα:

Μελισσοκομικός εξοπλισμός
Μεταχείριση των μελισσιών κατά τη διάρκεια του έτους - 
Τροφοδοσία
Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών
Παραγωγή βασιλισσών
Παραγωγή προϊόντων κυψέλης - Τυποποίηση και εμπορία αυτών
Εχθροί και ασθένειες των μελισσών
Μελισσοκομικά φυτά – Δενδροφυτεύσεις
Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους
Τυποποίηση- Εμπορία – Προώθηση - Σήμανση μελισσοκομικών 
προϊόντων.

Η χρονική διάρκεια της κάθε ταχύρρυθμης εκπαίδευσης φτάνει τις 
15 ώρες (3 ημέρες), ενώ σε όλους τους καταρτιζόμενους χορηγείται 
βεβαίωση παρακολούθησης.

Η επιλογή των περιοχών 

Βασική προϋπόθεση της υλοποίησης των ταχύρρυθμων αυτών προγραμ-
μάτων είναι η ομοιόμορφη γεωγραφική κατανομή τους στην χώρα μας, 
τόσο στα νησιά, στα οποία θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το ενδιαφέρον 
είναι ιδιαίτερα αυξημένο, όσο και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα.
 Βασικά κριτήρια που λαμβάνονται υπόψιν για να υλοποιηθεί η εκπαί-
δευση σε μια περιοχή είναι:
• η νόμιμη λειτουργία του φορέα που θα το υλοποιήσει στην περιοχή
• η άμεση ή έμμεση σχέση με τον τομέα της Μελισσοκομίας - Μελισ-
σοτροφίας και εμπορίας μελιού
• η ύπαρξη επαρκούς αριθμού επαγγελματιών Μελισσοκόμων, οι 
οποίοι θα έχουν αποδεδειγμένα εκφράσει το ενδιαφέρον για παρα-
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Νομοί Περιοχές
Έβρου Σουφλί και Αλεξανδρούπολη

Ροδόπη Κομοτηνή

Δράμας Δράμα

Σερρών Σέρρες 

Κιλκίς Κιλκίς

Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη

Χαλκιδικής Άγιος Μάμας

Ημαθίας Μακροχώρι

Πέλλας Σκύδρα

Πιερίας Κατερίνη

Καστοριάς Καστοριά

Μαγνησίας Αλμυρός και Βόλος

Τρικάλων Καλαμπάκα

Γρεβενών Γρεβενά

Καρδίτσα Καρδίτσα

Λάρισας Στεφανόβουνο και Λάρισα

Κεφαλληνίας και Ιθάκης Αργοστόλι

Λευκάδας Λευκάδα

Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο και Μεσολόγγι

Πρέβεζας Πρέβεζα

Ηλείας Πύργος

Νομοί Περιοχές
Ευβοίας Ιστιαία, Νέα Αρτάκη, Κύμη (Κάδι) 

και Κάρυστος

Φθιώτιδας Βαρβάτες

Βοιωτίας Θήβα

Αττικής Μαρούσι

Ανατολικής Αττικής Νέα Μάκρη και Αχαρναί

Δυτικής Αττικής Ελευσίνα

Κορινθίας Βέλο

Λακωνίας Νεάπολη

Μεσσηνίας Καλαμάτα και Κυπαρίσσια

Ευρυτανίας Καρπενήσι

Χίου Χίος

Φωκίδας Άμφισσα

Δωδεκανήσου Κάλυμνος, Κως (Κέφαλος), Λέρος, 
Ρόδος και Σύμη

Κυκλάδων Σύρος, Πάρος, Νάξος και Σέριφος

Λασιθίου Σητεία

Χανίων Χανιά

Ηρακλείου Ηράκλειο και Μεσσαρά

Ρεθύμνου Ρέθυμνο

κολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ημερίδων κ.λπ.
• η επάρκεια ικανών χώρων και εποπτικών μέσων για την ομαλή και 
εύρυθμη διεξαγωγή των εκπαιδεύσεων.
Αφού επιλεχθούν οι περιοχές που θα υλοποιηθούν οι εκπαιδεύσεις 
οι ενδιαφερόμενοι που είναι επαγγελματίες Μελισσοκόμοι (κάτοχοι 
μελισσοκομικού βιβλιαρίου και μέλη Μελισσοκομικών Συλλόγων - 
Συνεταιρισμών) ενημερώνονται από το Κέντρο Μελισσοκομίας, τον 
Συνεταιρισμό τους ή τον τύπο προκειμένου να γνωρίσουν τον ακριβή 
χώρο και χρόνο υλοποίησης της εκπαίδευσής τους.

Ο προγραμματισμός για το 2015
και το Σχολείο Μελισσοκομίας

Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για το έτος 2015 προσπαθεί να εντείνει τις δρά-
σεις του στον τομέα της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης των Με-
λισσοκόμων όλης της χώρας. Τα Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ» τα Πρακτικά 
Γεωργικά Σχολεία και το Ινστιτούτο Μελισσοκομίας στη Χαλκιδική θα 
ενώσουν τις δυνάμεις τους για το σκοπό αυτό. Έτσι το προσεχές δι-
άστημα η Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
πρόκειται να υποβάλλει πρόταση προς το Τμήμα Μελισσοκομίας του 
ΥΠΑΑΤ, για την υλοποίηση 77 ταχύρρυθμων εκπαιδεύσεων Μελισσο-
κομίας. Η πρόταση του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ είναι τα σεμινάρια να ξεκινή-
σουν την 1η Φεβρουαρίου και να ολοκληρωθούν έως τις 30 Ιουνίου. 
Επιπλέον, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή και προτεραιότητα στα αιτήματα 
των Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών και των Συλλόγων των περι-
οχών που δεν έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα εκπαιδεύσεις και στις 
οποίες υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από την πλευρά των Μελισ-
σοκόμων. Παράλληλα το Ινστιτούτο Μελισσοκομίας προσανατολίζε-
ται στη δημιουργία μόνιμου Σχολείου Μελισσοκομίας για τη συνεχή 
εκπαίδευση νέων αγροτών που θέλουν να ενταχθούν στο επάγγελμα 
του μελισσοκόμου. ◀

Το 2014 πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια στους ακόλουθους Νομούς και περιοχές:
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