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Θέμα 1: Πρακτικά 11 Μαΐου 2016 

Ανάγνωση και έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίας. 

 

Θέμα 2: Διαπίστευση για Μέτρα 4.1 και 6.1 

Ο πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ ότι σύμφωνα με τον τρόπο που έγιναν τα μέτρα οι μελισσοκόμοι δεν συμπληρώνουν τα 

μόρια ώστε να τύχουν έγκρισης για χρηματοδότηση. Ακολούθησε ανάγνωση επιστολής προς τον ΚΟΑΠ για την οποία ο 

πρόεδρος ζήτησε την σύμφωνη γνώμη των μελών του ΔΣ ώστε αν την εγκρίνουν να ταχυδρομηθεί, κάτι το οποίο και 

έγινε.   

 

Θέμα 3:  Εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Βασιλοτροφία – Θεσσαλονίκη, 13 - 17 Μαΐου 

Η Αθανασία ενημέρωσε το ΔΣ για το περιεχόμενο του σεμιναρίου, καθώς και για το ότι συμπλήρωσε και κατέθεσε όλα 

τα απαραίτητα έγγραφα για την ΑΝΑΔ ώστε να πληρωθούν τα έξοδα στον λογαριασμό του Συνδέσμου. Το ΔΣ έγκρινε 

την έκδοση επιταγής με το συνολικό ποσό των εξόδων της γεωπόνου, €576.50 για σκοπούς σεμιναρίου όπως απαιτεί η 

ΑΝΑΔ σε επιστολή της (ανάγνωση επιστολής). Στην συνέχεια το  ποσό αυτό θα επιστραφεί στον λογαριασμό του 

Συνδέσμου από το Ταμείο της ΑΝΑΔ.    

 

Θέμα 4: Φεστιβάλ μελιού 

Ο πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ ότι την ίδια ημέρα θα είχαμε συνάντηση στο γραφείο με τον κ. Φρίξο, ο οποίος 

αναλαμβάνει τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Η συνάντηση αναβλήθηκε για άλλη ημέρα.  

 

Θέμα 5:  Ενημέρωση για την συνεδρία της Συντονιστικής Επιτροπής του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου -  1 Ιουνίου 2016 

Το προσωπικό του ΚΜ παρευρέθηκε στην 10η συνεδρία της Συντονιστικής Επιτροπής του ΕΑΔ. Το περιεχόμενο της 

συνεδρίας είχε ως ακολούθως :  

 

Ενημέρωση σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Διαχείρισης του Δικτύου 2014-2020 και συνοπτική παρουσίαση του 

εσωτερικού κανονισμού του ΕΑΔ Κύπρου. Παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης του Δικτύου για τα έτη 2014-2020, του 

Επικοινωνιακού Σχεδίου του Δικτύου και του Προτεινόμενου Προϋπολογισμού για τη λειτουργία του Δικτύου για το 
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έτος 2016. Ενημέρωση για την πρόθεση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τα μέλη του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου για 

δράσεις που σχετίζονται με το Δίκτυο. Ενημέρωση των μελών του Δικτύου για τις εργασίες της 2ης Γενικής Συνέλευσης 

του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αγροτική Ανάπτυξη.  

 

Λεπτομερείς πληροφορίες για τα πιο πάνω υπάρχουν στην ιστοσελίδα του δικτύου της ΕΑΔ 

http://www.moa.gov.cy/moa/da/ead/ead.nsf/index_gr/index_gr?opendocument 

 

Θέμα 6: Ανάγνωση της αλληλογραφίας 

 

- Πρωτοβουλίες Νέων – Οργανισμός Νεολαίας 

Έγινε ανάγνωση του σχεδίου ‘’Πρωτοβουλίες Νέων’’ του Οργανισμού Νεολαίας. Το ΔΣ συμφώνησε όπως δημιουργηθεί 

η ομάδα ‘Τμήμα νέων μελισσοκόμων και φίλων της μέλισσας’.  

-  Επιστολή συνεργασίας με το Together ESVN Cyprus!  

Έγινε ανάγνωση της επιστολής συνεργασίας με τον δίκτυο Together ESVN Cyprus, το οποίο λειτουργεί και ως ομπρέλα 

για άλλους εθελοντικούς οργανισμούς, άτυπες ομάδες ή και εταιρείες κοινής ωφέλειας. Γνωρίζοντας την  δράση μας, 

μας καλούν να συνεργαστούμε με στόχο την προώθηση του εθελοντισμού και της ανιδιοτέλειας στην κοινωνία, την 

προστασία του περιβάλλοντος, την προβολή του πολιτιστικού μας πλούτου και την ίση κατανομή ευκαιριών σε ομάδες 

με περιορισμένες ευκαιρίες.  Τα μέλη του ΔΣ συμφώνησαν όπως γίνουμε μέλη τους. Ο πρόεδρος πρότεινε μαζί να 

φυτέψουμε 10000 μελισσοκομικά  φυτά  σε κοινές δενδροφυτεύσεις με όραμα «Let’s Green Cyprus for the Bees».  

 

Θέμα 7: Ανάγνωση επιστολών  για έγκριση αποστολής τους από το ΔΣ 

 

- Επιστολή για την δημιουργία μητρώου Βασιλοτρόφων  

- Επιστολή για το Κατσουνόχορτο 

- Ευχαριστήριες επιστολές προς τα άτομα που έδωσαν ποσότητες μελιού για το Κρατικό Χημείο με δωρεάν 

περιοδικό. 

 Το ΔΣ συμφώνησε όπως σταλούν οι πιο πάνω επιστολές. 

 

Θέμα 8: Συζήτηση για το σοβαρό πρόβλημα αντιμετώπισης της Βαρρόας  

Ακολούθησε ανοικτή συζήτηση για το σοβαρό πρόβλημα αντιμετώπισης της Βαρρόας όπου συμμετείχε τηλεφωνικώς 

και ο κ. Γιαννάκης Βαρνάβας ο οποίος είχε θέσει το θέμα προς συζήτηση όμως για προσωπικούς λόγους δεν κατάφερε 

να παρευρεθεί στην συνεδρία.  

 

 

 


