ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ
Ενόψει της έναρξης της νέας μελισσοκομικής χρονιάς για το έτος 2020-2021, σας
παρουσιάζεται πιο κάτω τι είναι το Κέντρο Μελισσοκομίας και ποιος ο σκοπός του.
Το Κέντρο Μελισσοκομίας αποτελεί τη Δράση Α2 του Μελισσοκομικού Προγράμματος. Η
συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στη λειτουργία Κέντρου Μελισσοκομίας από τις Ενώσεις
Μελισσοκόμων. Το Κέντρο Μελισσοκομίας περιλαμβάνει μια σειρά ενεργειών που
αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει μαζί με τον Ανάδοχο Φορέα του, δηλαδή τον Παγκύπριο
Σύνδεσμο Μελισσοκόμων, οι οποίες αποσκοπούν στην τεχνική υποστήριξη, παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών και διάχυση γνώσεων και πληροφοριών προς τον μελισσοκομικό
κόσμο και το ευρύτερο κοινό.
Επιπρόσθετα, το Κέντρο Μελισσοκομίας ενεργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ μελισσοκόμων
και αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών για την ενδυνάμωση της επικοινωνίας και τη διάχυση
γνώσεων και εξελίξεων που αφορούν τον μελισσοκομικό τομέα.
Το Κέντρο Μελισσοκομίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:
(1) την παροχή συμβουλών και τεχνικής – πρακτικής υποστήριξης στους μελισσοκόμους και σε
οργανωμένα σύνολα μελισσοκόμων, τόσο εξ’ αποστάσεως (π.χ. τηλεφωνικώς) όσο και
επιτόπου.
(2) την ενημέρωση των μελισσοκόμων και των οργανωμένων συνόλων μελισσοκόμων για τα
ισχύοντα προγράμματα στον τομέα της μελισσοκομίας.
(3) τη διάχυση γνώσεων και πληροφοριών προς τους μελισσοκόμους και οργανωμένα σύνολα
μελισσοκόμων σε θέματα μελισσοκομίας που απορρέουν από δραστηριότητες των κρατικών
υπηρεσιών.
(4) την οργάνωση και πραγματοποίηση διαφωτιστικών διαλέξεων και ενημερωτικών ημερίδων
σε θέματα μελισσοκομίας, μετά από σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής.
(5) την υποβοήθηση των μελισσοκόμων στη συμπλήρωση αιτήσεων για συμμετοχή στο
Μελισσοκομικό Πρόγραμμα καθώς και σε άλλα κρατικά προγράμματα και σχέδια.
(6) τη διεκπεραίωση ή υποβοήθηση στις δειγματοληψίες, αποστολή δειγμάτων προς εξέταση /
ανάλυση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
(7) την αποστολή οποιονδήποτε στοιχείων στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτήματος αυτής.
(8) τη διατήρηση αρχείου με όλη τη σχετική αλληλογραφία που αφορά το Κέντρο
Μελισσοκομίας.
(9) τη συνεργασία με τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες.
(10) την παρακολούθηση της αγοράς.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της δράσης του Κέντρου Μελισσοκομίας προς τους
μελισσοκόμους και προς το ευρύ κοινό, δεν επιβαρύνουν οικονομικά ούτε το μελισσοκόμο ούτε
το εκπαιδευτικό ίδρυμα όπου γίνεται η ενημέρωση – εκπαίδευση.
(1) Επισκέψεις σε μελισσοκομεία
Κατ’ ιδίαν επισκέψεις ειδικού εμπειρογνώμονα (Γεωπόνου του Κέντρου Μελισσοκομίας) σε
μελισσοκομεία, των εγγεγραμμένων μελισσοκόμων στο μητρώο του Τμήματος Γεωργίας, με
σκοπό την παροχή συμβουλών σε τεχνικά θέματα π.χ. μελισσοκομικές πρακτικές, διαχείριση
εχθρών και ασθενειών, κ.ά..
(2) Έκδοση έντυπου υλικού
Έκδοση έντυπου υλικού (ενημερωτικών ή τεχνικών φυλλαδίων, εγχειριδίων κ.ά.)
μελισσοκομικού περιεχομένου, που θα αποσκοπεί στη διεύρυνση των γνώσεων των
μελισσοκόμων ή/και του ευρύτερου κοινού.
(3) Δημοσιεύσεις ανακοινώσεων/συγγραμμάτων
Δημοσίευση ανακοινώσεων/συγγραμμάτων μελισσοκομικού περιεχομένου σε μέσα μαζικής
ενημέρωσης, με σκοπό τη διεύρυνση των γνώσεων των μελισσοκόμων ή και του ευρύτερου
κοινού.
(4) Διεξαγωγή διαφωτιστικών σεμιναρίων ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων
Διεξαγωγή ενημερωτικών, διαφωτιστικών ή εκπαιδευτικών
σεμιναρίων/διαλέξεων/ημερίδων/εργαστηρίων μελισσοκομικού περιεχομένου από
εκπαιδευτές/εμπειρογνώμονες με κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση.
(5) Επισκέψεις σε τοπικές πρότυπες μελισσοκομικές εγκαταστάσεις και χώρους
μελισσοκομικού ενδιαφέροντος.
Επισκέψεις σε πρότυπες μελισσοκομικές εγκαταστάσεις και χώρους μελισσοκομικού
ενδιαφέροντος εντός της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
(6) Μετάκληση εμπειρογνώμονα από το εξωτερικό
Μετάκληση εμπειρογνώμονα από το εξωτερικό με σκοπό τη διάγνωση ή/και επίλυση
προβλήματος ή την παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα μελισσοκομικού περιεχομένου.
(7) Διαδικτυακή υπηρεσία
Διάχυση πληροφοριών, διάθεση εντύπων και δυνατότητα επικοινωνίας των μελισσοκόμων και
του ευρύτερου κοινού μέσω ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα διαθέτει ο
Ανάδοχος φορέας.
(8) Τηλεπικοινωνιακή εξυπηρέτηση

Εξυπηρέτηση του μελισσοκομικού κόσμου και του ευρύτερου κοινού μέσω τηλεφωνικής
επικοινωνίας, SMS μηνυμάτων και τηλεομοιότυπου.
(9) Επισκέψεις σε νηπιαγωγεία, σχολεία, τοπικές αρχές κ.ά.
Παρουσίαση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα (νηπιαγωγεία, σχολεία, κ.ά.) και τοπικές αρχές για τη
σημασία και προσφορά της μέλισσας ή/και προβολή των μελισσοκομικών προϊόντων.
(10) Υποβοήθηση στη συμπλήρωση μελισσοκομικών εντύπων
Υποβοήθηση των μελισσοκόμων στη συμπλήρωση διαφόρων εντύπων μελισσοκομικού
περιεχομένου που εκδίδονται από κρατικές υπηρεσίες.
(11) Συλλογή δειγμάτων
Υποβοήθηση κρατικών υπηρεσιών στη διεξαγωγή μελετών μελισσοκομικού ενδιαφέροντος με
τη συλλογή δειγμάτων.
(12) Απομάκρυνση αφεσμών (πουλιών)
Απομάκρυνση τυχόν αφεσμών (πουλιών) που βρίσκονται σε κατοικημένους ή άλλους χώρους
μετά από σχετικό αίτημα πολίτη.
(13) Προβολή και προώθηση μελισσοκομικών προϊόντων

Το Κέντρο Μελισσοκομίας, με Υπεύθυνη Γεωπόνο την κ. Αθανασία Αγγέλου, βρίσκεται στη
διάθεση όλων των μελισσοκόμων για ενημέρωση, παροχή συμβουλών και τεχνικής – πρακτικής
υποστήριξης τόσο τηλεφωνικός όσο και με επιτόπου συναντήσεις. Μπορείτε να επικοινωνείτε
μαζί μας στα εξής τηλέφωνα: 22420051 – 97894313.
Επίσης οποιοδήποτε Εκπαιδευτικό ίδρυμα, κρατικό ή ιδιωτικό, ενδιαφέρεται για παρουσιάσεις
που αφορούν τη μέλισσας, την προστασία της μέλισσας και τα προϊόντα κυψέλης μπορούν να
επικοινωνούν μαζί μας για προγραμματισμό της παρουσίασης.

Σας εύχομαι Καλή Μελισσοκομική Χρονιά και Καλή Συνεργασία
Αθανασία Αγγέλου
Υπεύθυνη Γεωπόνος Κέντρου Μελισσοκομίας Κύπρου
Τηλ. Επικοινωνίας: 22420051, 97894313

