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Ατζέντα Συνεδρίας 7 Σεπτεμβρίου  2016 
 

1. Πρακτικά συνεδρίας 11 Ιουλίου 2016 
2. Λειτουργία Κέντρου Μελισσοκομίας 
3. Φεστιβάλ Μελιού 2,3 & 4 Δεκεμβρίου 2016 

 
 
Θέμα 1: Πρακτικά 11 Ιουλίου 2016 
Ανάγνωση και έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίας. 
 
Θέμα 2 : Έντυπα Κέντρου Μελισσοκομίας 
Το ΔΣ ενημερώθηκε για την έγκαιρη κατάθεση όλων των εντύπων, τιμολογίων, αποδείξεων κ.α. για σκοπούς 
επιδότησης του Κέντρου Μελισσοκομίας. Επίσης έγινε ενημέρωση για το Νέο Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2017-2019, 
τις συναντήσεις και τις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν. Με βάση τα  νέα δεδομένα, ο πρόεδρος έθεσε το ερώτημα 
στο οποίο όλοι ήταν σύμφωνοι όπως το προσωπικό του Κέντρου Μελισσοκομίας μεταβιβαστεί στον Σύνδεσμο. 

 Ο πρόεδρος ζήτησε από την γεωπόνο όπως ετοιμάζει μηνιαίο πρόγραμμα εξορμήσεων το οποίο. 
 

Μέλη του ΔΣ έθεσαν την πρόταση προσέγγισης του άλλου συνδέσμου και ακολούθησε συζήτηση. 
Επίσης έγινε αναφορά στην πιθανή αντικατάσταση της Αθανασίας κατά την απουσία της με άδεια τοκετού.  
 
Θέμα 3 : Φεστιβάλ Μελιού – Οκτώβριος 2017 
 
Ο πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο γραφείο μας με την Διευθύντρια της 
Αναπτυξιακής Εταιρείας Τροόδους ώστε το Φεστιβάλ Μελιού να γίνει υπό την αιγίδα τους. Η πρόταση είναι να 
συζητήσουμε τα υπέρ και τα κατά για να γίνει η εκδήλωση στον Καλοπαναγιώτη. Στο χωριό υπάρχει σύγχρονη μονάδα 
spa treatment, η κατασκήνωση του Άγιου Ιωάννη του Λαμπαδιστή, αίθουσα συνεδριάσεων, εστιατόρια, ταβέρνες τα 
οποία θα συμβάλουν ώστε να γίνει μια όμορφη εκδήλωση. Η Αναπτυξιακή εταιρεία επιθυμεί να εντάξει την εκδήλωση 
στο Γεωπάρκο Τροόδους. Επίσης σε όλο αυτό θα μπορούσε να εμπλακεί και ο ΚΟΤ.  
 

 Πραγματοποίηση συνάντησης με την Διευθύντρια της Αναπτυξιακής Εταιρείας Τροόδους. 
 
Θέμα 4 : Ανάγνωση της αλληλογραφίας 
 
Θέμα 5 : Φεστιβάλ Μελιού στην Αθήνα 
Να διερευνηθεί το ενδεχόμενο πραγματοποίησης οργανωμένης εκδρομής στα πλαίσια του Φεστιβάλ 2-4/12 2016. 
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