
Ατζέντα Συνεδρίας 6 Απριλίου 2016 

 

1. Πρακτικά συνεδρίας 3 Μαρτίου 2016 

2. Ενημέρωση για το Αγροπεριβαλλλοντικό Μέτρο 10.1.10 – 06/04/2016 

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

4. Δυνατότητα καταρτισμού τοπικών επαρχιακών επιτροπών 

5. Δημιουργία επιτροπών :  Επιτροπή προστασίας και ανάπτυξης της μελισσοκομικής 

χλωρίδας/Επιτροπή διοργάνωσης Φεστιβάλ /  Επιτροπή Μελισσοθεραπείας 

6. Ενημέρωση για τη συνάντηση στην Υγειονομική Υπηρεσία – 21/03/2016 

7. Ενημέρωση για τη σύσκεψη Αεροψεκασμών στο Τμήμα Περιβάλλοντος – 30/03/2016 

8. Προστασία Κυπριακής Βασίλισσας 

9. Αλληλογραφία 
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Θέμα 1: Ενημέρωση για το Πρόγραμμα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick 

Ο πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ ότι μετά από επικοινωνία που είχε με τον καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών του Πανεπιστημίου, κ. Μιχάλη Κωμοδρόμο θα γίνει συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο 

Μελισσοκόμων (εταίρος), με Τίτλο Πράξης : «Τεχνολογίες Αιχμής για την Ανίχνευση Νοθείας στο Μέλι». 

 

Θέμα 2: Απουσίες μελών ΔΣ  

Ο πρόεδρος πρότεινε όπως υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα που να αφορά τις συνεδρίες, ώστε να ορίζονται από 

προηγουμένως σε συνεννόηση με τα μέλη. Εννοείται ότι είναι μεγάλη η θυσία όσων έρχονται από μακριά με σκοπό να 

δώσουν το παρών τους για να παράξουμε έργο. Η επόμενη συνεδρία ορίστηκε μετά τις διακοπές του Πάσχα, στις 11 

Μαΐου 2016 (Τετάρτη).  

 

Θέμα 3: Πιθανή συνεργασία με Γερμανική εταιρεία 

Έγινε σύντομη ενημέρωση για το τι προηγήθηκε σχετικά με την πιθανή συνεργασία Κύπριων μελισσοκόμων με 

Γερμανική Εταιρεία.  Μετά και από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το προσωπικό του γραφείου με την πρεσβεία 
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του Βερολίνου, επισημάνθηκε ότι από πλευράς του Συνδέσμου δεν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα, όσα άτομα δήλωσαν 

ενδιαφέρον θα περιμένουν από την εταιρεία  να επικοινωνήσει μαζί τους. 

 

Θέμα 4: 300 συσκευασίες μελιού δώρο στο Κρατικό Χημείο (για σύνεδρους) 

Το ΔΣ ενημερώθηκε για το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων, το οποίο θα διεξαχθεί  στην Κύπρο 24-

27 Μαΐου 2016 στο οποίο θα συμμετάσχουν πάνω από 500 σύνεδροι από Κύπρο και εξωτερικό. Με επιστολή του το 

Κρατικό Χημείο ζήτησε 300 περίπου συσκευασίες μελιών – 100 ml. Το ΔΣ συμφώνησε με την πρόταση του προέδρου να 

αγοράσει ο Σύνδεσμος  μικρές γυάλινες συσκευασίες για μέλι και να δοθούν σε όσους ενδιαφέρονται να μας 

προμηθεύσουν χωρίς κόστος . Στη συνέχεια θα τυπώσουμε ετικέτες με το όνομα του κάθε παραγωγού ξεχωριστά για 

να κολληθούν στα μπουκάλια.  

 

Θέμα 5: Δημιουργία επιτροπών (Επιτροπή προστασίας και ανάπτυξης της μελισσοκομικής χλωρίδας/Επιτροπή 

διοργάνωσης Φεστιβάλ /  Επιτροπή Μελισσοθεραπείας) 

Ο πρόεδρος αναφορικά με την Μελισσοθεραπεία πρότεινε όπως πραγματοποιηθεί ημερίδα/εκπαιδευτικό σεμινάριο 

όπου θα γίνει μια πρώτη ενημέρωση του μελισσοκομικού κόσμου για βελτίωση και αξιοποίηση των προϊόντων 

κυψέλης. Παράλληλα, ενημέρωση θα γίνει στον ιατρικό κόσμο και σε (άνεργους) πτυχιούχους βιολογίας, χημείας κ.α. 

για συγκρότηση εταιρείας με βάση πρωτόκολλα για μεταποίηση κεριού και άλλων προϊόντων κυψέλης για χρήση τους 

από τους γιατρούς.  

 Να σταλεί email στην κ. Cristina Mateescu, πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής Μελισσοθεραπείας του 

Οργανισμού APIMONDIA. 

 Ο πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της επιτροπής να σκεφτούν και να επεξεργαστούν την ιδέα αυτή και στην 

επόμενη συνεδρία να πουν τις εισηγήσεις τους, ώστε να καταλήξουμε στη σύσταση της Επιτροπής 

Μελισσοθεραπείας.  

 

Θέμα 6: Αλληλογραφία με Υπουργό Γεωργίας και ορισμός συνάντησης 

Ο πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ ότι μετά από αίτημα μας προς τον Υπουργό Γεωργίας ορίστηκε συνάντηση στις 15 

Απριλίου στο Τμήμα Γεωργίας. Παρών θα είναι όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Σύμφωνα με την επιστολή που 

στείλαμε την 1η  Φεβρουαρίου 2016 προς τον Υπουργό Γεωργίας, τα θέματα που μας επηρεάζουν άμεσα είναι τα 

ακόλουθα: 

 Εισαγωγές μελιών από Ευρωπαϊκές και Τρίτες χώρες - Κτηνιατρικοί έλεγχοι – Υγειονομικοί έλεγχοι - Ορθή 

Σήμανση. 

 Στο σημείο αυτό έγινε ενημέρωση για την συνάντηση στις Υγειονομικές Υπηρεσίες στις 21 Μαρτίου 

2016. Σύμφωνα με τον Διευθυντή των Υγ. Υπηρεσιών έγιναν έλεγχοι και ήδη εντοπίστηκαν 5 εταιρείες 

εισαγωγέων που δεν συμμορφώθηκαν. Συγκεκριμένα οι 2 από αυτούς αρνούνται να διορθώσουν την 

σήμανση τους. Για τις περιπτώσεις αυτές θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα επιβολής. 



 Χλωρίδα – Μελέτη της Κυπριακής χλωρίδας – Αποδοτικότητα - Εμπλουτισμός – Εναλλακτικές επιλογές ως 

ελάχιστο αντιστάθμισμα των κλιματικών αλλαγών - Εμπειρίες από το Ισραήλ. 

 Φορέας Πιστοποίησης της Αυθεντικότητας του Κυπριακού Μελιού.  

 Στελέχωση του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και καθορισμός ατόμου ειδικά για την μελισσοκομία - 

Ομαδική και ταυτόχρονη αντιμετώπιση του Ακάρεως Βαρρόα. 

  Ολοκλήρωση διαδικασιών ταυτοποίησης του Κυπριακού μελιού και καθορισμός αμιγών κατηγοριών μελιού. 

  Φεστιβάλ Κυπριακού Μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης. 

 Μελισσοθεραπεία: Εναλλακτική Ιατρική και παράλληλα δημιουργία συνθηκών επιπρόσθετης αξιοποίησης από 

πλευράς του μελισσοκόμου και άλλων προϊόντων για φαρμακευτική χρήση, όπως μέλι, κερί , πρόπολη, 

βασιλικό πολτό, δηλητήριο μέλισσας. 

 Επίσπευση εργασιών για καταρτισμό του μητρώου αγροτών και απόδοση στους μελισσοκόμους πετρελαίου 

κίνησης. 

 Ενδελεχής έρευνα κεριών και άλλων προϊόντων κυψέλης ως προς υπολείμματα φαρμάκων ή και σπόρια 

ασθενειών (Νοσεμίαση, Σηψηγονία κλπ.). 

 

Θέμα 7: «Καθεστώς 10.1.10 :  Διαχείριση μελισσοσμηνών με σκοπό τη διατήρηση αρμονικής συνύπαρξης με 

εντομοφάγα πτηνά» 

Η κ. Αθανασία ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για το Καθεστώς το οποίο θα ανοίξει την Δευτέρα 18 Απριλίου 2016 και λήγει 

στις 06 Μαΐου 2016. Όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της  Υποβολής της Ενιαίας 

Αίτησης Εκταρικών Επιδοτήσεων. Τα άτομα τα οποία ΔΕΝ κάνουν εκταρικές επιδοτήσεις θα πρέπει να κάνουν αίτηση 

ώστε να γραφτούν στο Μητρώο Αγροτών και να πάρουν κωδικούς για πρόσβαση στο σύστημα. Μετά από επικοινωνία 

με το Τμήμα Γεωργίας η γεωπόνος ενημέρωσε τα μέλη ότι υπάρχει διαφωνία μεταξύ του Τμήματος Γεωργίας και του 

ΚΟΑΠ για τα τεμάχια που θα πρέπει να δείξει ο μελισσοκόμος – αιτητής (1 τεμάχιο – 3 δεκάρια – πάνω από 20 

μελίσσια). Σε περιπτώσεις όπου μελισσοκομεία θα καούν σε πυρκαγιά και θα υπάρξει απώλεια, τότε θεωρείται λόγος 

ανωτέρας βίας και επιβάλλεται ο μελισσοκόμος να εξασφαλίσει χαρτί/βεβαίωση από την Αστυνομική Διεύθυνση.   

 Ο πρόεδρος είπε ότι εμείς ως Σύνδεσμος θα επιμένουμε στην διοργάνωση Ενημερωτικών Συναντήσεων από 

τον ΚΟΑΠ όπου θα προσκληθούν όλοι οι μελισσοκόμοι για να ενημερωθούν πλήρως σχετικά με το Καθεστώς 

10.1.10. 

 

Επίσης, η γεωπόνος ενημέρωσε την επιτροπή ότι στις 11 Απριλίου 2016 θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Γεωργίας 

εκπαιδευτικό σεμινάριο για το Καθεστώς 4.1. και 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Ακολούθως 

στις 15 Απριλίου θα γίνει η διεξαγωγή εξετάσεων, της οποίας η επιτυχία αποτελεί προϋπόθεση για τη Διαπίστευση.  

 

 

 

 



Θέμα 10: Ανάγνωση αλληλογραφίας 

Έγινε ανάγνωση όλης της πρόσφατης αλληλογραφίας. Στην συνέχεια ο πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για την συνάντηση 

στις 30 Μαρτίου 2016, στην Υπηρεσία  Περιβάλλοντος με θέμα τους αεροψεκασμούς. Όπως είπε ο πρόεδρος, με την 

έκθεση στο οξείδιο του αλουμινίου και του βαρίου οι μέλισσες χάνουν τον προσανατολισμό τους και παθαίνουν 

Αλτσχάιμερ.  

 

Θέμα 12: Προστασία της Κυπριακής Βασίλισσας 

Έγινε ανάγνωση της ερώτησης που τέθηκε ηλεκτρονικά από τον κ. Κώστα Οικονομίδη, «Τι κάνω εγώ ο ίδιος ο 

μελισσοκόμος όταν ακούω για την αλλαγή της κυπριακής μας βασίλισσας και πως το αντιμετωπίζω;». Ο πρόεδρος 

απάντησε ότι η πάγια θέση μας είναι η προστασία της Κυπριακής μας βασίλισσας. Είμαστε εναντίον των εισαγωγών 

ξένων βασιλισσών στο νησί. Οφείλουμε να συμβιβαστούμε και να δεχτούμε τον χαρακτήρα της βασίλισσας μας.  

  

Θέμα 13: Μελισσοκομική χλωρίδα 

Ο κ. Κυριάκος Προκοπίου έφερε το φυτό καπουτσίνο, για το οποίο μας μίλησε σε προηγούμενη συνεδρία. Επίσης έγινε 

αναφορά στο Κυπριακό Κέντρο Παυλώνιας και συγκεκριμένα στο δέντρο παυλώνια. Ο κ. Γιάννος Εφταμάντηλος είπε ότι 

έχει ήδη φυτέψει, τον 3ο χρόνο κάνει ανθούς, μεγαλώνει πολύ γρήγορα και δεν θέλει πολύ νερό.  

 


