
Όροι και Κανονισμοί διεξαγωγής διαγωνισμών Κυπριακού Μελιού από  
τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Μελισσοκόμων 

 
 

1. Σκοπός  
 

Σκοπός της διεξαγωγής των διαγωνισμών Κυπριακού μελιού είναι η βελτίωση της ποιότητας του κυπριακού 
μελιού και η ανάδειξή του στην αγορά.  
 
2. Συμμετοχή  

 
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι μελισσοκόμοι. Μπορούν επίσης να συμμετάσχουν και 
εμφιαλωτές κυπριακού μελιού, αφού προηγουμένως αποδείξουν με σχετικές αναλύσεις, ότι το μέλι που 
εμπορεύονται είναι κυπριακό. Αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό από εμφιαλωτές  εισαγόμενου μελιού κατά 
αποκλειστικότητα ή όχι, θα εξετάζονται και θα εγκρίνονται για συμμετοχή από το διοικητικό συμβούλιο του 
ΠΣΜ. Τα μέλια που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν συλλεχθεί το έτος διεξαγωγής του 
διαγωνισμού.   
 
3. Οργάνωση  

 
Υπεύθυνο όργανο για την οργάνωση και διεξαγωγή των διαγωνισμών είναι ο ΠΣΜ. Επικεφαλής υπεύθυνος για 
την οργάνωση και τη διεξαγωγή του διαγωνισμού μελιού, θα ορίζεται για κάθε διαγωνισμό, από το διοικητικό 
συμβούλιο του ΠΣΜ. Ο επικεφαλής θα είναι επιφορτισμένος με τα πιο κάτω καθήκοντα και υποχρεώσεις: 
Α)    Συλλογή αιτήσεων 
Β)    Συλλογή δειγμάτων, κωδικοποίηση και αποστολή τους για χημική ανάλυση (HMF, Διάσταση, Υγρασία) 
Γ)    Οργάνωση οργανοληπτικού ελέγχου 
Δ) Συλλογή αποτελεσμάτων από τις ομάδες οργανοληπτικού ελέγχου και εξαγωγή τελικού αποτελέσματος 
Ε)    Ανακοίνωση αποτελεσμάτων  
Ζ)    Αποστολή βραβευθέντων δειγμάτων για χημική ανάλυση υπολειμμάτων 
Ως επικεφαλής δύναται να ορίζεται το  προσωπικό του Μελισσοκομικού Κέντρου. Ο επικεφαλής δε μπορεί να 
συμμετέχει στο διαγωνισμό, ούτε ως κριτής ούτε ως διαγωνιζόμενος. Κατά τη συλλογή των βαθμολογιών από 
τις ομάδες κριτών, και την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος, παρών θα πρέπει να είναι οι επικεφαλείς της 
κάθε ομάδας κριτών καθώς και  δυο άτομα του διοικητικού συμβουλίου του ΠΣΜ, τα οποία θα έχουν ορισθεί εκ 
των προτέρων από τον ΠΣΜ, και θα είναι επιφορτισμένα για τον έλεγχο των αποτελεσμάτων.  
 
4. Κριτές 
 
Οι κριτές θα ορίζονται από τον ΠΣΜ, και θα είναι διαπιστευμένοι κριτές μελιού από το εξωτερικό ή / και 
εκπαιδευμένοι κριτές  μελιού από τον ΠΣΜ. Για τη δημιουργία σώματος κριτών μελιού στην Κύπρο, ο ΠΣΜ θα 
οργανώνει σεμινάρια οργανοληπτικού ελέγχου μελιού. Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να θεωρηθούν ως 
διαπιστευμένοι κριτές μελιού μόνο όταν περάσουν με επιτυχία σχετικές εξετάσεις.    
 
5. Εγγραφές / Συλλογή Δειγμάτων  
 
Η ημερομηνία διεξαγωγής των διαγωνισμών καθώς και η  τελευταία ημερομηνία αιτήσεων συμμετοχής και 
παραλαβής των δειγμάτων, θα ανακοινώνονται  νωρίτερα από τον ΠΣΜ. Η παραλαβή των δειγμάτων θα 
γίνεται από τον επικεφαλή του διαγωνισμού, απευθείας από τα βαρέλια στην παρουσία του παραγωγού / 
εμφιαλωτή. Ο παραγωγός / εμφιαλωτής   είναι υπόχρεος να υποδείξει την συνολική ποσότητα του 
διαγωνιζόμενου μελιού την οποία ο επικεφαλής του διαγωνισμού θα ελέγξει και θα καταγράψει σε σχετικό 
έντυπο.  
 
6. Δείγματα 

 
Θα παραλαμβάνονται συνολικά 3 δείγματα των 330γραμ για κάθε διαγωνιζόμενο μέλι, σε δοχεία που θα 
προσφέρει το μελισσοκομικό κέντρο. Μετά την παραλαβή θα δίδεται στα δείγματα  κωδικός αριθμός, ο οποίος 



θα είναι ταυτισμένος με τον παραγωγό / εμφιαλωτή. Ο κωδικός θα είναι γνωστός μόνο στον επικεφαλή του 
διαγωνισμού.  Τα συλλεγόμενα τρία δοχεία θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως: 
 1. Χημική ανάλυση HMF,υγρασίας και υπολείμματα στην περίπτωση βραβευμένου μελιού   
 2. Οργανοληπτικός Έλεγχος 
 3. Παραμονή στο Μελισσοκομικό Κέντρο ως τεκμήριο υπολείμματα στην περίπτωση που βρεθούν 
υπολείμματα στα βραβευμένα μέλια. 
 
7. Κόστος Συμμετοχής 
 
Το κόστος συμμετοχής για κάθε διαγωνιζόμενο μέλι είναι  30 ευρώ, για τα μέλη του ΠΣΜ και 70 ευρώ για τα μη 
μέλη, και  καλύπτει το δικαίωμα συμμετοχής καθώς και τις αναλύσεις των δειγμάτων για HMF και Υγρασία, 
από πιστοποιημένο χημείο.  
 
8. Κατηγορίες Μελιών  
 
Το κάθε διαγωνιζόμενο μέλι μπορεί να ενταχθεί και να διαγωνισθεί σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες.   
8.1 Μονοχλωριδικά Μέλια: Πορτοκαλιάς, Μυροφόρας, Ευκαλύπτου, Ρουδιού, Θυμαριού, Ανδρουκλιά, 
Κατσουνόχορτου, Παλλούρας και Παρκισσόνιας.  
8.2 Ποικίλης  Ανθοφορίας η γεωγραφικής προέλευσης: Δηλαδή  μέλι ανθέων ή μέλι π.χ Κακοπετριάς.  
8.3  Σε περίπτωση που το διαγωνιζόμενο μέλι δεν ανταποκρίνεται στην ταξινόμηση που δηλώθηκε, 
αυτόματα αποκλείεται.  
Υπεύθυνος για την ταξινόμηση των μελιών σε κατηγορίες είναι ο ίδιος ο παραγωγός / εμφιαλωτής.  
 
9. Οργανοληπτικός έλεγχος  
 
Τα μέλια θα παρουσιάζονται για οργανοληπτικό έλεγχο σε ποτήρι κρασιού. Οι κριτές θα είναι το ελάχιστο τρία 
άτομα ανά ομάδα ελέγχου. Κάθε ομάδα θα μπορεί να εξετάζει το μέγιστο 8 δείγματα μελιού.  Στην περίπτωση 
που κάποιος παραγωγός / εμφιαλωτής έχει τη διπλή ιδιότητα του διαγωνιζόμενου και του κριτή, τότε δε θα 
μπορεί να είναι κριτής στην ομάδα που θα ελέγχει το μέλι του. Η τοποθέτηση των δειγμάτων και των κριτών σε 
ομάδες  ελέγχου, θα γίνεται εκ των προτέρων από τον επικεφαλής του διαγωνισμού. Κάθε ομάδα κριτών θα 
διορίζει υπεύθυνο –Αρχηγός Ομάδας  –  για την καταγραφή των βαθμολογιών. Με το τέλος του ελέγχου οι 
βαθμολογίες της κάθε ομάδας θα συγκεντρώνονται από τον επικεφαλής του διαγωνισμού, και θα εξάγονται τα 
τελικά αποτελέσματα.   
 
10. Έλεγχος Βραβευθέντων Μελιών  
 
Στο τέλος του διαγωνισμού θα γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος των βραβευθέντων μελιών, που θα αφορά 
χημική ανάλυση υπολειμμάτων φαρμάκων στο μέλι. Η επιλογή του / των μελιών που θα αναλυθούν θα γίνεται 
τυχαία και πριν την αποκάλυψη των παραγωγών / εμφιαλωτών στους οποίους ανήκουν. Στην περίπτωση που 
τα αποτελέσματα της ανάλυσης είναι θετικά, θα παραμείνουν απόρρητα και θα ανακοινωθούν μόνο στον 
παραγωγό / εμφιαλωτή  από τον πρόεδρο του ΠΣΜ.  
 
11. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων  
 
Η ανεπίσημη ανακοίνωση των  βραβευμένων μελιών θα γίνεται στο τέλος του διαγωνισμού από τον επικεφαλή 
του διαγωνισμού. Η επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται με την παραλαβή των 
αποτελεσμάτων των αναλύσεων των βραβευμένων μελιών, από τον πρόεδρο του ΠΣΜ.  
 
12.       Αξιοποίηση του βραβείου  
 
Στους νικητές των διαγωνισμών θα δίνεται τιμητικό δίπλωμα / πιστοποιητικό και αριθμός ετικετών με το 
λογότυπο του βραβείου. Οι νικητές θα μπορούν να  τοποθετούν τις ετικέτες  μόνο στις συσκευασίες του 
βραβευμένου μελιού. Η εκτύπωση των ετικετών θα γίνεται μόνο από τον ΠΣΜ και θα τυπώνονται σε αριθμό 
που θα αντιστοιχεί στην ποσότητα του μελιού που έχει βραβευθεί. Το κόστος εκτύπωσης θα το επωμίζεται ο 
νικητής.  Ο ΠΣΜ δύναται  να παρουσιάζει τα βραβευμένα μέλια σε όλες τις εκδηλώσεις και βήματα, και να 
διατηρεί στο μελισσοκομικό κέντρο προθήκη έκθεσης των βραβευμένων μελιών.   



 
13. Ποινές  
 
Στην περίπτωση που σε βραβευμένο μέλι βρεθούν υπολείμματα φαρμάκων σύμφωνα με το παράρτημα, τότε ο 
παραγωγός / εμφιαλωτής  δε θα έχει δικαίωμα διαφήμισης του μελιού του ως βραβευμένο, και θα του 
αφαιρείται το  δικαίωμα  συμμέτοχης στους επόμενους  3 διαγωνισμούς. Με την πάροδο αυτού του χρονικού 
διαστήματος και στην περίπτωση που ο παραγωγός / εμφιαλωτής  θελήσει να συμμετάσχει ξανά σε 
διαγωνισμό, θα πρέπει  εκ τον προτέρων να καταβάλει το κόστος ανάλυσης του μελιού του για υπολείμματα 
φαρμάκων. Σε περίπτωση λανθασμένης χρήσης του βραβείου από νικητή διαγωνισμού,  τότε το διοικητικό 
συμβούλιο του ΠΣΜ  θα έχει το δικαίωμα αποπομπής του από τον σύνδεσμο και οποιονδήποτε άλλο μέτρο 
κρίνει λογικό και απαραίτητο υπό τις περιστάσεις.  
 
14. Αποδοχή των κανόνων του διαγωνισμού   
 
Με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ο παραγωγός / εμφιαλωτής  αποδέχεται τους όρους και  κανονισμούς 
καθώς  και την απόφαση των κριτών. 

 

Παράρτημα 

Διαγωνιζόμενο μέλι απορρίπτεται από το διαγωνισμό όταν ισχύουν τα παρακάτω: 

 

Υγρασία > 18% 

HMF > 15mg/1κg 

Αντιβιοτικά > 0 ppb  

Παραδιχλωροβενζόλιο > 0 ppb 

Coumaphos > 0.1mg/kg ( EU 

Directive) 

 

Διαγωνιζόμενο μέλι επιβραβεύεται με επιπλέον βαθμούς στις πιο κάτω περιπτώσεις: 

 

Υγρασία HMF Βαθμοί 

Κάτω από 16%  Κάτω από 2 mg/Kg  10 

16% - 16.4% 2 - 4 mg/Kg 8 

16.5% - 16.9% 4 - 6 mg/Kg 6 

17% - 17.4% 6 - 10 mg/Kg 4 

17.5% - 18%  10 - 15 mg/Kg 2 



 


