
ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Συνοπτικός τίτλος 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Μελισσοκομίας Νόμος του 1990. 

Ερμηνεία 

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο: 

“Διευθυντής” σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας 

“επιθεωρητής μελισσοκομίας” σημαίνει γεωργικό λειτουργό ή γεωργικό επιθεωρητή που 
ορίζεται από τον Υπουργό με βάση το άρθρο 6 

“κερί” σημαίνει το προϊόν της κυψέλης το οποίο προορίζεται για κατασκευή κηρηθρών και το 

οποίο θεωρείται εμπορεύσιμο 

“μελισσοκομικό εργαστήριο” σημαίνει το χώρο και το σύνολο των μελισσοκομικών οργάνων 

και εργαλείων, τα οποία χρησιμοποιεί μελισσοκόμος για την άσκηση της μελισσοκομικής 
επιχείρησης 

“μελισσοκομικό φυτό” σημαίνει κάθε φυτό που καθορίζεται ως τέτοιο από τον αρμόδιο 
Υπουργό με βάση το άρθρο 12 

“μελισσοκομείο” σημαίνει το σύνολο των σε ενέργεια κυψελών, υπό την εξουσία ή κατοχή 

μελισσοκόμου, νοουμένου ότι ο αριθμός των κυψελών αυτών υπερβαίνει τις πέντε 

“μελισσοτροφές” σημαίνει τις τεχνητές τροφές που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των 

μελισσών 

“Τμήμα” σημαίνει το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 

“Υπουργείο” σημαίνει το Υπουργείο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων 

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας και Φυσικών Πόρων. 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ 

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 

Πιστοποίηση ιδιότητας μελισσοκόμου 

3. Η ιδιότητα του μελισσοκόμου πιστοποιείται εγγράφως σε ειδική έντυπη βεβαίωση του 

Διευθυντή του Τμήματος και ισχύει για πέντε χρόνια. Στη βεβαίωση αυτή αναφέρεται ο 

αριθμός των κυψελών που κατέχει ο μελισσοκόμος, ο τύπος τους, η τοποθεσία του 
μελισσοκομείου και η ακριβής διεύθυνση του. 

Υποχρεώσεις μελισσοκόμου 

4. Ο μελισσοκόμος υποχρεούται- 



(1) Να γνωστοποιεί με αναφορά του στο Τμήμα, μέσα σε είκοσι ημέρες από την εγκατάσταση 
του μελισσοκομείου του- 

(α) την τοποθεσία στην οποία εγκατέστησε το μελισσοκομείο του 

(β) τον ακριβή αριθμό κυψελών που κατέχει και 

(γ) τη μόνιμη διεύθυνση του. 

(2) Να αναγράφει σε μία από τις κυψέλες του, οι οποίες βρίσκονται τοποθετημένες σε 

συγκεκριμένη θέση, και με τρόπο που να διακρίνεται ευκρινώς από τις άλλες το πλήρες 

όνομα και τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του. 

(3) Να επιτρέπει τον έλεγχο ή την επιθεώρηση του μελισσοκομείου και του μελισσοκομικού 
του εργαστηρίου, οποτεδήποτε, από τους επιθεωρητές μελισσοκομίας. 

(4) Όποιος μελισσοκόμος παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού είναι ένοχος αδικήματος 

και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν 
λίρες. 

Επιθεωρητές μελισσοκομίας 

5.-(1) Για την εποπτεία και τον έλεγχο των μελισσοκομείων ορίζονται από τον Υπουργό 
επιθεωρητές μελισσοκομίας. 

(2) Οι επιθεωρητές μελισσοκομίας είναι δημόσιοι υπάλληλοι που υπάγονται στο Υπουργείο και 

έχουν τύχει ειδικής εκπαίδευσης στη μελισσοκομία ή έχουν τουλάχιστο δεκαετή συνεχή 
προϋπηρεσία στη μελισσοκομία. 

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΑ 

Μελισσοκομεία 

6. Όλα τα μελισσοκομεία εγκαθίστανται, μετακινούνται και τυγχάνουν εκμετάλλευσης με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο παρών Νόμος. 

Επιθεώρηση μελισσοκομείου και μελισσοκομικού εργαστηρίου 

7. Ο μελισσοκόμος υποχρεούται να επιτρέπει τον έλεγχο και την επιθεώρηση του 

μελισσοκομείου και οποιουδήποτε μελισσοκομικού εργαστηρίου του από τον εντεταλμένο 
επιθεωρητή μελισσοκομίας. 

Μελισσοκομικές Περιοχές 

8. Με απόφαση του Υπουργού που δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας 

κηρύσσονται περιοχές με πλούσιες μελισσοβοσκές, ως μελισσοκομικές περιοχές, στις οποίες 
μπορούν να μεταφέρονται και να εγκαθίστανται τα μελισσοκομεία. 

Εγκατάσταση μελισσοκομείου 



9.-(1) Η εγκατάσταση μελισσοκομείου σε κρατική γη επιτρέπεται κατόπιν ειδικής άδειας της 
αρμόδιας αρχής. 

(2) Σε διαφορές μελισσοκόμων ως προς την προκαλούμενη ζημιά από την τοποθέτηση των 
μελισσοκομείων τους, αρμόδιο να αποφανθεί αυτή είναι το Τμήμα, μετά από αίτηση τους. 

ΜΕΡΟΣ IV ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Μελισσοκομικά φυτά 

10.-(1) Τα μελισσοκομικά φυτά μπορούν να καθορίζονται, με απόφαση του Υπουργού, που 
δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

(2) Ο Υπουργός μπορεί να καθορίζει οποιαδήποτε μέτρα για την προστασία των 
μελισσοκομικών φυτών σε οποιαδήποτε περιοχή της Δημοκρατίας. 

Αεροψεκασμοί 

11. Οι κρατικές υπηρεσίες ή οι ιδιώτες που διενεργούν αεροψεκασμούς υποχρεώνονται να 

γνωστοποιούν στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος, στους Προέδρους των κοινοτήτων και 

στους μελισσοκομικούς συνδέσμους της περιοχής της δικαιοδοσίας τους, σύμφωνα με τα 

μέσα που έχουν συνήθως στη διάθεση τους, τις ακριβείς χρονικές περιόδους κατά τις οποίες 
πρόκειται να γίνουν αεροψεκασμοί στις προκαθορισμένες περιοχές. 

Τεχνητές κηρήθρες 

12. Η κατασκευή, διάθεση ή πώληση τεχνητών κηρηθρών απαγορεύεται, εκτός αν είναι 
κατασκευασμένες από καθαρό κερί μελισσών. 

Ποινικά αδικήματα και ποινές 

13. Οποιοσδήποτε παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του παρόντος 

Νόμου είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση για 

χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει 
τις εκατόν λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές. 

Κανονισμοί 

14.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς, οι οποίοι θα δημοσιεύονται 

στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου. 

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το παρόν άρθρο κατατίθενται στη Βουλή των 

Αντιπροσώπων. Αν μετά την πάροδο εξήντα ημερών από την κατάθεση τους η Βουλή των 

Αντιπροσώπων δεν προβεί σε τροποποίηση ή ακύρωση τους, οι εν λόγω Κανονισμοί, μετά την 

παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας, δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της 

Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσης τους. Αν η Βουλή των 

Αντιπροσώπων προβεί σε τροποποίηση τους, οι Κανονισμοί αυτοί δημοσιεύονται στην 

επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας όπως έχουν τροποποιηθεί και τίθενται σε ισχύ από την 
ημερομηνία της δημοσίευσης τους. 

 


