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Θέμα 1: Πρακτικά 6 Απριλίου 2016 

Ανάγνωση και έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίας. 

 

Θέμα 2: Πιθανή συνεργασία με Γερμανική εταιρεία 

Ο κ. Κυριάκος Προκοπίου έκφρασε την επιθυμία για κοινή συνάντηση όσων ενδιαφέρθηκαν και έχουν ήδη πρόταση για 

εξαγωγή γύρης στην Γερμανία. Αποφασίστηκε όπως το Κέντρο Μελισσοκομίας  αναλάβει να στείλει μηνύματα σε 

όσους δήλωσαν ενδιαφέρον για συνάντηση με τον συνάδελφο.  

 

Θέμα 3: Διαπίστευση γεωπόνου 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για την διαπίστευση της γεωπόνου και την συμπλήρωση των αιτήσεων των Μέτρων 4.1 και 6.1. Ο 

πρόεδρος πρότεινε όπως όσοι είναι μέλη μας με τακτοποιημένες τις συνδρομές τους και είναι συνεπείς να έχουν 

διαφορετική  αντιμετώπιση. Πρέπει να γίνει συμφωνία με οικονομολόγο για την μελέτη βιωσιμότητας. Οι μελέτες θα 

γίνονται σε μη εργάσιμες ώρες, πέραν της όποιας αμοιβής της γεωπόνου από το Κέντρο Μελισσοκομίας. 

 

Θέμα 4: Εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Βασιλοτροφία 

Η Αθανασία στις 13 - 17 Μαΐου θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη όπου θα παρακολουθήσει σεμινάριο για την 

Βασιλοτροφία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.   

 

Θέμα 5: Ενημέρωση για την συνάντηση στις 15 Απριλίου για τα θέματα Μελισσοκομίας 

Ο πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για τα ακόλουθα: 

 Εισαγωγές μελιών από Ευρωπαϊκές και Τρίτες χώρες - Κτηνιατρικοί έλεγχοι – Υγειονομικοί έλεγχοι - Ορθή 

Σήμανση. 

 Στο σημείο αυτό έγινε ενημέρωση από τους υγειονομικούς λειτουργούς για τους ελέγχους που έγιναν 

και τις ενέργειες της Υγειονομικής υπηρεσίας προς αυτούς που δεν συμμορφώνονται. Για τις 

περιπτώσεις αυτές θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα επιβολής. 

 Χλωρίδα – Μελέτη της Κυπριακής χλωρίδας – Αποδοτικότητα - Εμπλουτισμός – Εναλλακτικές επιλογές ως 

ελάχιστο αντιστάθμισμα των κλιματικών αλλαγών - Εμπειρίες από το Ισραήλ. 

 
ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ 
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Χαράλαμπος Χριστοδούλου 

 
Δημήτρης Παπακώστας 

 
 

Γεώργιος Α. Γεωργίου Πανίκος Κωνσταντίνου  

Πολύδωρος Κώστα Κώστας Οικονομίδης  

Κυριάκος Προκοπίου Γεώργιος Χρυσοστόμου  

Ττοφαλής Μαλακτός Γιάννος Εφταμάντηλος  

Γιαννάκης Βαρνάβα   



 Παρών ήταν ο κ. Τάκης Παπαχριστοφόρου ο οποίος ενημέρωσε για το θυμάρι και για άλλα 

μελισσοκομικά φυτά τα οποία ετοιμάζει το Τμήμα Δασών. Στο Μελισσοκομικό Πάρκο συμπλήρωσαν 

δεντράκια και καθάρισαν το πάρκο από τα διάφορα ζιζάνια. 

 Φορέας Πιστοποίησης της Αυθεντικότητας του Κυπριακού Μελιού.  

 Το θέμα αυτό δεν συζητήθηκε πολύ καθώς τρέχει στην Βουλή. 

 Στελέχωση του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και καθορισμός ατόμου ειδικά για την μελισσοκομία 

 Θα γίνει σύντομα η διαδικασία για αναπλήρωση της θέσης και θα οριστεί διευθυντής Κτηνιατρικών 

Υπηρεσιών. 

 

  Φεστιβάλ Κυπριακού Μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης. 

 Συζητήθηκε και δόθηκε ιδιαίτερη σημασία από την διευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας. 

 Επίσπευση εργασιών για καταρτισμό του μητρώου αγροτών και απόδοση στους μελισσοκόμους πετρελαίου 

κίνησης. 

 Περιμένουν να εγκριθεί, όμως δεν ήταν σε θέση οι λειτουργοί να μας ενημερώσουν για τις διάφορες 

φόρμουλες. 

 Να σταλεί επιστολή προς τον Υπουργό Γεωργίας για το πετρέλαιο κίνησης 

 

 Ενδελεχής έρευνα κεριών και άλλων προϊόντων κυψέλης ως προς υπολείμματα φαρμάκων ή και σπόρια 

ασθενειών (Νοσεμίαση, Σηψηγονία κλπ.). 

 Ο πρόεδρος υποστήριξε ότι πρέπει να επιβληθεί ο έλεγχος. 

 

Θέμα 6: Λογισμικό Bee Note 

Η κ. Αθανασία ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για το λογισμικό το οποίο δόθηκε πιλοτικά σε ομάδα κύπριων μελισσοκόμων 

μετά από συνάντηση με τον καθηγητή κ. Ανδρέα Θρασυβούλου. Για την χρήση του χρειάζεται κινητό νέας τεχνολογίας 

και η αγορά της εφαρμογής (application). Ενεργοποιείται  όταν ο μελισσοκόμος βρίσκεται στο μελισσοκομείο του. Η 

εφαρμογή αυτή κάνει συγκεκριμένες ερωτήσεις και ο μελισσοκόμος απαντά ώστε να γίνει καταγραφή και να τις 

μεταφέρει στην συνέχεια σε Η/Υ.   

 

Θέμα 7: Θέμα (Συνδέσμου) Επαγγελματιών Μελισσοκόμων -  ποιά τα επόμενα βήματα  

 

Ο πρόεδρος υποστήριξε ότι ο ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ. εκπροσωπεί τους κύπριους μελισσοκόμους οργανωμένα, υποβάλλοντας 

αιτήματα και διεκδικώντας για όλους. Όμως όταν είναι για συνδρομή τότε αρνιούνται και είναι αχάριστοι. Για 

παράδειγμα αναφορικά με το Καθεστώς 10.1.10. (Μελισσοφάγοι) οι συγκεντρώσεις για παρουσίαση στον 

μελισσοκομικό κόσμο έγιναν μετά από δικές μας πιέσεις προς το Υπουργείο. Ο άλλος σύνδεσμος υποστήριξε ότι οι 

συγκεντρώσεις ήταν αχρείαστο να γίνουν. 

 Ο Σύνδεσμος θα νοιάζεται μόνο για τα μέλη του.  



 

Θέμα 8: Φεστιβάλ Μελιού 

 

Παρουσιάστηκε το όλο πλάνο της διοργάνωσης του Φεστιβάλ και ακολούθησε συζήτηση. Τα μέλη του ΔΣ έκφρασαν ο 

καθένας τις προσωπικές του απόψεις επί του θέματος. Η πλειοψηφία υπογράμμισε ότι για να είναι επιτυχημένο το 

Φεστιβάλ επιβάλλεται όπως το αναλάβει κάποια έμπειρη εταιρεία διοργάνωσης μεγάλων εκδηλώσεων, όπου με 

επαγγελματισμό θα το διεκπεραιώσουν. Επίσης πρέπει να ψάξουμε για χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ώστε να 

καλυφτούν τα έξοδα. Η χρονική περίοδος πραγματοποίησης του Φεστιβάλ θα είναι το πρώτο δεκαπενθήμερο του 

Οκτώβριου - 2017.   

Ο κ. Γιώργος Χρυσοστόμου αναφέρθηκε στις Πρωτοβουλίες Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου όπου άτομα κάτω 

των 35 ετών μπορούν να είναι μέλη και να παίρνουν ως οντότητα χρηματοδοτήσεις. Επίσης πρότεινε όπως ο 

Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκόμων δημιουργήσει υποεπιτροπή νέων με την ονομασία «Νέοι μελισσοκόμοι της 

Κύπρου».   

 

Θέμα 9 : Μπουκαλάκια μελιού για το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων 

Λαμβάνοντας υπόψη την δυσχέρεια στην οποία βρίσκονται οι κύπριοι μελισσοκόμοι αυτή την περίοδο και 

συγκεκριμένα τις ποσότητες μελιού αυτού του τρύγου έγινε παράκληση προς το ΔΣ όπως όσοι διαθέτουν και μπορούν 

να δώσουν μέλι για το Συνέδριο που διοργανώνει το Κρατικό Χημείο.   

 Δόθηκαν περίπου 300 μπουκαλάκια μικρής συσκευασίας σε μέλη του ΔΣ και σε άλλους μελισσοκόμους ώστε να 

τα επιστρέψουν μέχρι τις 18 Μαΐου για να να δοθούν στους σύνεδρους του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου 

Υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων.  

 

Θέμα 10 : Εταιρεία από την Ρόδο  

Τα μέλη του ΔΣ ενημερώθηκαν για την εταιρεία από την Ρόδο η οποία ενδιαφέρεται για 3 τόνους μέλι πορτοκαλιάς.  

 

 

 

 

 

 

 

 


