
Ατζέντα Συνεδρίας 8 Μαρτίου 2016 

1. Πρακτικά συνεδρίας 3 Φεβρουαρίου 2016 

2. Θέμα (Συνδέσμου) Επαγγελματιών Μελισσοκόμων -  ποιά τα επόμενα βήματα  

3. Δυνατότητα καταρτισμού τοπικών επαρχιακών επιτροπών 

4. Δημιουργία επιτροπών :  Επιτροπή προστασίας και ανάπτυξης της μελισσοκομικής χλωρίδας/ 

          Επιτροπή διοργάνωσης Φεστιβάλ /  Επιτροπή Μελισσοθεραπείας 

5. Πιθανή συνεργασία με Γερμανική εταιρεία 

6. Αλληλογραφία 

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 - Αμιγείς κατηγορίες μελιού  

8. Φεστιβάλ μελιού και μελισσοθεραπεία (ημερίδα) (pptx) 

9. Συνάντηση για την Γεωργική Ασφάλιση 3/02/2016 (folder) 

10. Εκπαίδευση γεωπόνου στην Βασιλοτροφία 

11. Δημιουργία Ομάδας παραγωγών  

12. Σιτοπαραγωγοί – ψυχανθή φυτά 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα 1: Παρατηρήσεις δημοσιογράφου κ. Μιράντας Λυσάνδρου για το περιοδικό Κυπριακή 

Μελισσοκομία 

Αρχικά η κ. Μιράντα επεσήμανε ότι το εξώφυλλο χρειάζεται τίτλους για τα άρθρα που ακολουθούν στο 

περιεχόμενο. Επιβάλλεται είπε να χρησιμοποιείται η ίδια γραμματοσειρά για ομοιομορφία, καθώς και οι 

στήλες. Η ποιότητα των φωτογραφιών δεν είναι καθόλου καλή, χρειάζεται εμπλουτισμός στην ύλη. Τα 

άρθρα μπορούν να μπαίνουν αυτούσια στο διαδίκτυο και τα περιοδικά να αποστέλλονται σε χώρους 

αναμονής π.χ. ιατρεία, αεροδρόμιο κ.α.  Μέλη του συμβουλίου στις τοποθετήσεις τους υπεραμύνθηκαν 

της προσπάθειας που γίνεται με το περιοδικό και βεβαίως οι όποιες εισηγήσεις μπορεί να ληφθούν 

υπόψη στον βαθμό του εφικτού.  

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ 

 

ΑΠΟΥΣΙΕΣ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ 

 

Χαράλαμπος Χριστοδούλου 

 

Δημήτρης Παπακώστας 

 

Γιάννος Εφταμάντηλος 

 

Πέτρος Διονυσίου 

Γιαννάκης Βαρνάβα Πανίκος Κωνσταντίνου Γεώργιος Α. Γεωργίου Μιράντα Λυσάνδρου 

Πολύδωρος Κώστα Κώστας Οικονομίδης Γεώργιος Χρυσοστόμου Σάββας Πολυβίου 

Κυριάκος Προκοπίου Ττοφαλής Μαλακτός   

Ανδρέας Μιχαήλ (επιλαχών)    



 Θα αναμένουμε από την κ. Μιράντα να μας δώσει ενδεικτικό κόστος τόσο από μέρους της 

αλλά και για τον σχεδιασμό του περιοδικού από άλλο άτομο. 

Θέμα 2: Απουσίες μελών ΔΣ 

Το ΔΣ έκφρασε τη λύπη του για την απουσία των συναδέλφων. Θα ετοιμαστούν επιστολές οι οποίες και 

θα σταλούν στα άτομα τα οποία έχουν συμπληρώσει ήδη 2 απουσίες. 

Θέμα 3: Πιθανή συνεργασία με Γερμανική εταιρεία 

Έγινε ανάγνωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε η γεωπόνος με την κ. Έφη στην πρεσβεία του 

Βερολίνου. Υπογραμμίστηκε ότι από πλευράς του Συνδέσμου δεν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα, όσα 

άτομα δήλωσαν ενδιαφέρον θα περιμένουν από την εταιρεία  να επικοινωνήσει μαζί τους. 

 Θέμα 4: Αμιγείς κατηγορίες μελιού 

Έγινε επεξήγηση από τον πρόεδρο για τον καθορισμό των κατηγοριών μελιού.  Στάλθηκαν επιστολές 

και όταν θα συζητήσουν ξανά στη Βουλή ή στα αρμόδια Τμήματα τότε θα καλέσουμε τον καθηγητή κ. 

Θρασυβούλου σαν σύμβουλο μας, αφού ο ίδιος έχει την εμπειρία από την διαδικασία που είχε κάνει για 

την Ελλάδα.  

Θέμα 5: Εκπαίδευση γεωπόνου 

Η κ. Αθανασία στις 24 Μαΐου θα αναχωρήσει για την Θεσσαλονίκη όπου θα παρακολουθήσει σειρά 

εκπαίδευσης στην Βασιλοτροφία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Αναφορικά με τα έξοδα της θα γίνει 

αίτηση στην ΑΝΑΔ.  

Θέμα 6: Μελισσοκομικό Πάρκο 

Στάλθηκε επιστολή προς το Τμήμα Δασών. Το ΔΣ υποστηρίζει ότι τώρα λόγω και της ανομβρίας πιθανόν 

να μην  γίνει αποδεκτό το αίτημα μας.  

Θέμα 7: Συναντήσεις σε άλλες επαρχίες 

Η γεωπόνος είπε ότι έγιναν ήδη συναντήσεις στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας όμως η 

ανταπόκριση ήταν μηδαμινή. Όμως θα πραγματοποιηθούν και άλλες συναντήσεις.  

Θέμα 8: Δημιουργία μελισσοκομείου 

Όλοι όσοι δεσμεύτηκαν για να ετοιμάσουν μελίσσια στις κυψέλες του Συνδέσμου τον Μάρτιο θα πρέπει 

να τα μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο που θα ορίσει η γεωπόνος.  

Θέμα 9: Ψυχανθή φυτά 

Αυτή την περίοδο υπάρχει ξηρασία και ανομβρία. Σύμφωνα με τον πρόεδρο δεν υπάρχει νέκταρ π.χ. στα 

λεμονόδεντρα και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Η κ. Αθανασία έχει την άποψη ότι οι 

σιτοπαραγωγοί ακόμη και να φυτεύουν μελισσοκομικά φυτά θα τα κόβουν προτού ολοκληρωθεί η 

ανθοφορία.  



Ο κ. Κυριάκος έκανε αναφορά στο φυτό καπουτσίνο το οποίο δοκίμασε, δεν θέλει πότισμα, βγάζει άνθος 

και από αυτό παίρνει νέκταρ και γύρη, ενώ ο ανθός του πωλείται για σαλάτα.  

Θέμα 10: Δημιουργία επιτροπών 

Θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρία που θα είναι και οι υπόλοιποι από το ΔΣ.  

Θέμα 11: Ανάγνωση αλληλογραφίας 

Ο πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για την συνάντηση στη Βουλή και στο γραφείο του κ. Μεσημέρη της 

Υπηρεσίας Περιβάλλοντος με θέμα τους αεροψεκασμούς. Όπως είπε ο πρόεδρος η έκθεση στο οξείδιο του 

αλουμινίου και του βαρίου οι μέλισσες χάνουν τον προσανατολισμό τους και παθαίνουν Αλτσχάιμερ.  

Με την σειρά του ο κ. Γιαννάκης έκανε αναφορά στους ψεκασμούς από τα Κοινοτικά Συμβούλια, τα 

οποία ψεκάζουν παντού.  

Επίσης έγινε ενημέρωση για την συνάντηση στη Βουλή για το θέμα της Απονομής Σήματος Ποιότητας 

στις 18 Φεβρουαρίου.  

 Θέμα 12: 300 συσκευασίες μελιού δώρο στο Κρατικό Χημείο (για σύνεδρους) 

Ο πρόεδρος πρότεινε όπως ο Σύνδεσμος να αγοράσει μικρές συσκευασίες, γυάλινες για μέλι, να δοθούν 

σε όσους ενδιαφέρονται να προμηθεύσουν δωρεάν. Στη συνέχεια θα τυπώσουμε ετικέτες με το όνομα του 

κάθε παραγωγού ξεχωριστά.  

Θέμα 13: Ορισμός ημερομηνίας για συνεδρίες 

Ο πρόεδρος είπε ότι σύμφωνα και με το τι είχε λεχθεί στην πρώτη συνεδρία, οι συναντήσεις του ΔΣ 

(τακτικές συνεδρίες) θα γίνονται πάντοτε την πρώτη βδομάδα του μήνα. Το ΔΣ θα τηρήσει τους 

ισχύοντες κανονισμούς του καταστατικού αναφορικά με τις απουσίες των μελών του. 

 

 

 


