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Θέμα 1: Πρακτικά συνεδρίας 25 Ιανουαρίου 2016 

 

Έγινε ανάγνωση και έγκριση των πρακτικών της συνεδρίας στις 25 Ιανουαρίου 2016. Ο πρόεδρος 

ενημέρωσε τα μέλη για το καθεστώς του παρατηρητή, δηλαδή άτομα τα οποία επιθυμούν να 

παρευρεθούν σε συνεδρίες του ΔΣ είναι ευπρόσδεκτα. Επίσης, συμφωνήθηκε όπως τα εγκριμένα 

πρακτικά των συνεδριάσεων να αναρτούνται σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου. 

 Δόθηκε κατάλογος με τα προσωπικά στοιχεία των μελών του ΔΣ, καθώς και η ελεγμένη 

οικονομική κατάσταση από τον λογιστή. 

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ 

 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ 

 

Χαράλαμπος Χριστοδούλου 

 

Δημήτρης Παπακώστας 

 

Πολύδωρος Κώστα 

Γιαννάκης Βαρνάβα Πανίκος Κωνσταντίνου Γιάννος Εφταμάντηλος 

Γεώργιος Α. Γεωργίου Κώστας Οικονομίδης  

Κυριάκος Προκοπίου Ττοφαλής Μαλακτός  

Γεώργιος Χρυσοστόμου   



Θέμα 2: Παρουσίαση Κέντρου Μελισσοκομίας  

Ακολούθησε ενημερωτική παρουσίαση από την γραμματέα του Μελισσοκομικού Κέντρου 

αναφορικά με το έργο και τις κύριες δραστηριότητες/καθήκοντα του προσωπικού σύμφωνα με το 

Σχέδιο Δράσης του ΚΜ.  

 Ο πρόεδρος έδωσε οδηγίες στη γεωπόνο όπως στείλει επιστολή προς το Ινστιτούτο 

Γεωργικών Ερευνών για να μας ενημερώσουν για την έρευνα στις ιώσεις των μελισσών. 

 

Θέμα 3: Ενημέρωση για τις εσωτερικές διαδικασίες και δραστηριότητες Συνδέσμου  

Ακολούθησε ενημερωτική, σύντομη παρουσίαση για τις κύριες δραστηριότητες, τα θέματα και τους 

πόρους του Συνδέσμου.  

 Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στο θέμα των αλλεργιών από τσιμπήματα υμενόπτερων, 

ενημερώνοντας το ΔΣ για τα κουτί Α΄ Βοηθειών που πρέπει όλοι να έχουν μαζί τους όταν 

πηγαίνουν στα μελισσοκομεία.  

 Αναφορικά με την Γερμανική εταιρεία η οποία πιθανόν να συνεργαστεί με Κύπριους 

παραγωγούς ώστε να εμπορευτεί προϊόντα κυψέλης έγινε ξεκάθαρο ότι η ίδια η εταιρεία 

ζήτησε να επικοινωνήσει απευθείας με τους παραγωγούς. Την αποκλειστική ευθύνη των 

προϊόντων, καθώς και τις όποιες οικονομικές συναλλαγές, ενδεχομένως και πιστοποιήσεις/ 

αναλύσεις των προϊόντων και την τελική συμφωνία θα την κάνουν ο παραγωγός με την 

εταιρεία.  

 Έγινε αναφορά στις σχέσεις που έχει ο ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ. με τον αντίστοιχο Τ/Κ Σύνδεσμο 

μελισσοκόμων. Ο πρόεδρος είπε ότι ήδη έχουν επισκεφθεί 2 φορές το γραφείο μας και 

ανταλλάξαμε μαζί τους τόσο τηλεφωνικές, αλλά και γραπτές συνομιλίες μέσω email, κυρίως 

για θέματα που αφορούν εχθρούς και ασθένειες των μελισσών.  

 Περιοδικό Κυπριακή Μελισσοκομία: Επιβάλλεται η προώθηση του περιοδικού σε 

περισσότερους συνδρομητές, ώστε να καταφέρουμε και πάλι να εκδίδουμε 3 τεύχη τον χρόνο 

για καλύτερη ενημέρωση του μελισσοκομικού κόσμου. 

 

Θέμα 4: Φεστιβάλ μελιού και μελισσοθεραπεία (ημερίδα)  

Ο πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ ότι στα πλαίσια της επίσκεψης του στην Αθήνα τον περασμένο 

Δεκέμβριο είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Κέντρου Μελισσοθεραπείας,  με τον 

οποίο συζήτησε το θέμα διοργάνωσης ημερίδας Μελισσοθεραπείας στο νησί μας.  



 Αρχικά να γίνει διερεύνηση κατά πόσο υπάρχουν άτομα στην Κύπρο που βρίσκονται στον 

επιστημονικό χώρο και ασχολούνται με την Μελισσοθεραπεία. 

 Να γίνει λεπτομερές πλάνο με το κόστος της διοργάνωσης, πιθανοί ομιλητές κ.α.  

 Εισηγήσεις, σκέψεις, απόψεις από το ΔΣ για το θέμα αυτό στην επόμενη συνεδρία.  

 

Θέμα 5: Αμιγείς κατηγορίες μελιού  

Έγινε ανάγνωση όλης της αλληλογραφίας που αφορά την ταυτοποίηση του Κυπριακού μελιού. Η 

γεωπόνος ενημέρωσε το ΔΣ ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία ο κ. Θρασυβούλου είπε ότι  πρέπει να 

οριστούν και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ώστε να ολοκληρωθεί ο φάκελος ‘’Αμιγείς 

κατηγορίες’’ και να πάει στην Βουλή για ψήφιση Εθνικής Νομοθεσίας, όπως έκανε και η Ελλάδα. 

Κατά τον μήνα Μάιο χρειάζεται να δοθούν σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας, άκτιστα πλαίσια 

σε 10 παραγωγούς και στη συνέχεια να  τα μαζέψει το Μελισσοκομικό Κέντρο μαζί με το Τμήμα 

Γεωργίας και να σταλούν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τον Οργανοληπτικό 

έλεγχο.  

 Όποια και να είναι η διαδικασία απώτερος μας στόχος είναι να γίνει η νομοθεσία για την 

ταυτοποίηση του Κυπριακού Μελιού.  

 

Θέμα 6: Συνάντηση για την Γεωργική Ασφάλιση 3/02/2016  

Το θέμα θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρία. 

 

Θέμα 7: Αλληλογραφία 

o Εισαγωγές μελιών 

o Βασιλοτροφία 

o Νέο Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 

o Ευχαριστήριες επιστολές για την Γενική Συνέλευση 

o Επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος της μελισσοκομίας (προς Διευθύντρια 

Τμ. Γεωργίας και προς Υπουργό Γεωργίας) 

 

Θέμα 8: Εκπαίδευση γεωπόνου στην Βασιλοτροφία, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Έγινε ανάγνωση της αλληλογραφίας με τον καθηγητή κ. Χαριζάνη, όπου στην απαντητική του 

επιστολή αναφέρει και το κόστος για την αγορά του εξοπλισμού που θα χρειαστεί η γεωπόνος για 

την εκπαίδευση το οποίο κυμαίνεται γύρω στα 500 ευρώ. Αναμένουμε απάντηση από τον καθηγητή 



όπου του ζητούμε το αναλυτικό κόστος για τον εξοπλισμό που χρειάζεται η εκπαίδευση 

Βασιλοτροφίας, καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα. 

  

 Έγινε αναφορά στην 3ήμερη εκπαίδευση Βασιλοτροφίας που γίνεται στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με κόστος συμμετοχής 130 ευρώ.   

 Επιβάλλεται όπως οι μελισσοκόμοι εκπαιδευτούν στην Βασιλοτροφία - Εισήγηση: Ο 

πρόεδρος κατά την επίσκεψη του στην Αθήνα πρότεινε στην Βασιλοτρόφο κ. Ελισάβετ 

Λαζαρίδου (Βέτα), όπως έρθει στην Κύπρο για διεξαγωγή 3ήμερων εκπαιδεύσεων 

Βασιλοτροφίας, κάτι το οποίο η ίδια αποδέχθηκε.  

Μέχρι την επόμενη συνεδρία η γεωπόνος του ΚΜ θα επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με  την κ. 

Βέτα ώστε να μας ενημερώσει για τις υποδομές, τον εξοπλισμό, τις βασικές γνώσεις των 

συμμετεχόντων και όλα όσα αποτελούν προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση 

εκπαίδευσης Βασιλοτροφίας στην Κύπρο.  

 

Θέμα 9: Μελισσοκομικό Πάρκο - Παρούσα κατάσταση και ενέργειες  για αποκατάσταση  

Το προσωπικό του ΚΜ ενημέρωσε το ΔΣ ότι επισκέφθηκε το Πάρκο στις 2/02/2016. Έγινε προβολή 

μέσα από φωτογραφίες όπου φαίνεται η κατάσταση του Μελισσοκομικού Πάρκου.   

 Ακολούθησε ανάγνωση της επιστολής  προς το Τμήμα Δασών που αφορά το 

Μελισσοκομικό Πάρκο, η οποία και θα σταλεί άμεσα στον περιφερειακό Δασικό λειτουργό 

Λευκωσίας. 

 Ο πρόεδρος εισηγήθηκε όπως δημιουργηθούν επιτροπές : 

1. Επιτροπή προστασίας και ανάπτυξης της μελισσοκομικής χλωρίδας 

2.Επιτροπή διοργάνωσης Φεστιβάλ 

3. Επιτροπή Μελισσοθεραπείας 

(Το θέμα θα συζητηθεί λεπτομερώς στην επόμενη συνεδρία) 

 Μετά από εισήγηση, θα σταλεί επιστολή προς το Κοινοτικό Συμβούλιο Αλεθρικού για 

παραχώρηση χώρου ώστε να γίνει δεντροφύτευση με μελισσοκομικά φυτά. 

 

Θέμα 10: Ενημέρωση για συνδρομές μελών 2016 και τρόποι αύξησης των μελών  

Έγινε ενημέρωση για τον αριθμό των ετήσιων  συνδρομών και των συνδρομών του περιοδικού για 

τα έτη 2015 και 2016. Ο ταμίας δεσμεύτηκε όπως τηλεφωνήσει στα  μέλη του Συνδέσμου με σκοπό να 



αυξηθούν οι ετήσιες συνδρομές και οι συνδρομές του περιοδικού. Ο πρόεδρος πρότεινε  όπως δοθεί 

κατ’αποκοπή ποσό στον ταμία προς τον σκοπό αυτό, κάτι το οποίο ο ταμίας αρνήθηκε.  

 

Θέμα 11:  Θέμα (Συνδέσμου) Επαγγελματιών Μελισσοκόμων -  ποιά τα επόμενα βήματα 

Θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρία. 

 

Θέμα 12: Δυνατότητα καταρτισμού τοπικών επαρχιακών επιτροπών 

Ο κ. Γιαννάκης Βαρνάβα εισηγήθηκε όπως δημιουργηθούν τοπικές επαρχιακές επιτροπές. Για 

παράδειγμα μπορούν να μαζευτούν 20 άτομα σε κάθε επαρχία, να συζητήσουν τα προβλήματα τους 

τα οποία μέσω ενός εκπροσώπου από το ΔΣ να μεταφερθούν σε επόμενη συνεδρία ώστε να δοθούν 

λύσεις, εισηγήσεις. Ο πρόεδρος πρότεινε στις συναντήσεις αυτές να λαμβάνει μέρος και η γεωπόνος 

του ΚΜ ώστε να δίνονται άμεσα λύσεις όταν τα προβλήματα αφορούν τεχνική υποστήριξη.  

    

 Θα ακολουθήσουν συναντήσεις σε όλες τις επαρχίες σε συνεργασία με άτομα από το ΔΣ και 

την γεωπόνο του ΚΜ.   

 

Θέμα 13: Δημιουργία μελισσοκομείου 

Η γεωπόνος ενημέρωσε το ΔΣ ότι τους τελευταίους μήνες γίνεται μια προσπάθεια για δημιουργία 

του δικού μας μελισσοκομείου. Ζήτησε από τα μέλη την βοήθεια τους ώστε να χρεωθούν κυψέλες οι 

οποίες βρίσκονται στο γραφείο, τις οποίες θα γεμίσουν με μέλισσες και θα τις μεταφέρουν σε 

συγκεκριμένο σημείο τον Μάρτιο – Απρίλιο.   

 

Θέμα 14:- Ψυχανθή φυτά 

Έγινε αναφορά στα ψυχανθή φυτά τα οποία φυτεύουν οι σιτοπαραγωγοί. Μέσα από τον κατάλογο 

με τα φυτά αυτά και σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Σιτοπαραγωγών να δούμε ποια από αυτά 

είναι μελισσοκομικά και να τους ζητήσουμε να τα φυτεύουν. 

 Εκτός από την Φακελλωτή να αναζητήσουμε ποιους άλλους σπόρους μπορούμε να 

προμηθευτούμε για την μελισσοκομία. Πρέπει εμείς ως Σύνδεσμος να κάνουμε δοκιμή με 

διάφορους σπόρους για εμπλουτισμό της μελισσοκομικής μας χλωρίδας.  

 

 

 


