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ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρωτοβουλιών των Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών για το έτος 2019, 
στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των 
προϊόντων της μελισσοκομίας στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους» 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το πρώτο άρθρο του υπ’αριθμ.63/2005 
Προεδρικού Διατάγματος περί «Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄98). 

2. Τον Καν. 229/ΕΕ/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με «τον 
καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου» (L78/20-03-2013), 
όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 

3. Τον Καν. 178/ΕΕ/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό 
ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου» (L63/04-03-2014), όπως 
τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 

4. Τον Καν. 181/ΕΕ/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου» 
(L63/04-03-2014) όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 

5. Την αρ. πρωτ. 687/295610/24-05-2007 απόφαση Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του 
Κοινοτικού καθεστώτος όσον αφορά  τις ενισχύσεις για την βελτίωση της παραγωγής και 
εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους»    
(ΦΕΚ Β΄ 897), όπως τροποποιήθηκε από την 580/35912/30-03-2015 απόφαση Υπουργών 
Οικονομικών & Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 625).   

6. Το Π.Δ. 83/9.7.2019 (121/Α/9.7.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
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7. Την υπ’ αριθ. 3669/29-07-2019 (Β΄ 3134) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή». 

8. Το αρ. πρωτ. 610/249157/03-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής 
Ζώων με θέμα: «Κατανομή κυψελών και οικονομικής ενίσχυσης στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου Πελάγους για το έτος 2019». 

9. Τα αιτήματα τροποποίησης των μελισσοκομικών συνεταιρισμών, που υποβλήθηκαν στα 
πλαίσια της αριθμ. πρωτ. 687/295610/24-05-2007 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας & 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

10. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και η προκαλούμενη δαπάνη ύψους 1.150.000 Ευρώ κατ’ ανώτατο 
όριο θα καλυφθεί κατά 100% από κοινοτικούς πόρους. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Α. Εγκρίνουμε τα παρακάτω αναπροσαρμοσμένα Προγράμματα Πρωτοβουλιών των 
Μελισσοκομικών Συνεταιρισμών για το έτος 2019: 

1. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Δρυοπίδας Κύθνου 

Πρωτοβουλία 
Προϋπολογισμός 

(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση 
μέσων, όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των 
μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

6.110,00 

Ενίσχυση των μελισσοκόμων, βάσει του αριθμού των μελισσοσμηνών 
τους, με σκοπό την αντιμετώπιση του επιπλέον κόστους παραγωγής. 

6.110,31 

ΣΥΝΟΛΟ: 12.220,31 

2. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Χώρας Κύθνου 

Πρωτοβουλία 
Προϋπολογισμός 

(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση 
μέσων, όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των 
μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

2.581,05 

Ενίσχυση των μελισσοκόμων, βάσει του αριθμού των μελισσοσμηνών 
τους, με σκοπό την αντιμετώπιση του επιπλέον κόστους παραγωγής. 

2.581,04 

ΣΥΝΟΛΟ: 5.162,09 

3. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Σίκινου «ΟΙΝΟΗ» 

Πρωτοβουλία 
Προϋπολογισμός 

(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση 
μέσων, όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των 
μελισσοσμηνών κατά το κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

4.423,00 

Ενίσχυση των μελισσοκόμων, βάσει του αριθμού των μελισσοσμηνών 
τους, με σκοπό την αντιμετώπιση του επιπλέον κόστους παραγωγής. 

4.423,21 

ΣΥΝΟΛΟ: 8.846,21 
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4. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ίου 

Πρωτοβουλία 
Προϋπολογισμός 

(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

18.644,09 

ΣΥΝΟΛΟ: 18.644,09 

5. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Άνδρου 

Πρωτοβουλία 
Προϋπολογισμός 

(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

24.307,25 

Ενίσχυση των μελισσοκόμων, βάσει του αριθμού των μελισσοσμηνών 
τους, με σκοπό την αντιμετώπιση του επιπλέον κόστους παραγωγής. 

24.307,25 

ΣΥΝΟΛΟ: 48.614,50 

6. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Τήνου 

Πρωτοβουλία 
Προϋπολογισμός 

(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

5.906,83 

Προώθηση εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας με μελέτες αγοράς, την 
εφαρμογή νέων μεθόδων συσκευασίας, καθώς και την οργάνωση ή τη     
συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις και άλλες εκδηλώσεις εμπορικής  
φύσεως, την έκδοση ενημερωτικών ή/και διαφημιστικών φυλλαδίων, 
πινακίδων, διαφημιστικές καταχωρήσεις σε εφημερίδες και περιοδικά 
κ.α. 

1.275,00 

Ενίσχυση των μελισσοκόμων, βάσει του αριθμού των μελισσοσμηνών 
τους, με σκοπό την αντιμετώπιση του επιπλέον κόστους παραγωγής. 

6.776,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 13.957,83 

7. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Νάξου 

Πρωτοβουλία 
Προϋπολογισμός 

(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

36.004,86 

ΣΥΝΟΛΟ: 36.004,86 
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8. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Κέας «Η ΚΑΣΤΡΙΑΝΗ» 

Πρωτοβουλία 
Προϋπολογισμός 

(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

39.446,39 

Ενίσχυση των μελισσοκόμων, βάσει του αριθμού των μελισσοσμηνών 
τους, με σκοπό την αντιμετώπιση του επιπλέον κόστους παραγωγής. 

19.723,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 59.169,39 

9. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Σερίφου 

Πρωτοβουλία 
Προϋπολογισμός 

(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

4.516,83 

Ενίσχυση των μελισσοκόμων, βάσει του αριθμού των μελισσοσμηνών 
τους, με σκοπό την αντιμετώπιση του επιπλέον κόστους παραγωγής. 

4.516,83 

ΣΥΝΟΛΟ: 9.033,66 

10. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ανάφης 

Πρωτοβουλία 
Προϋπολογισμός 

(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

8.500,15 

ΣΥΝΟΛΟ: 8.500,15 

11. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Σίφνου 

Πρωτοβουλία 
Προϋπολογισμός 

(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

9.000,00 

Ενίσχυση των μελισσοκόμων, βάσει του αριθμού των μελισσοσμηνών 
τους, με σκοπό την αντιμετώπιση του επιπλέον κόστους παραγωγής. 

2.232,60 

ΣΥΝΟΛΟ: 11.232,60 

12. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Κιμώλου 

Πρωτοβουλία 
Προϋπολογισμός 

(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

1.135,03 

Ενίσχυση των μελισσοκόμων, βάσει του αριθμού των μελισσοσμηνών 
τους, με σκοπό την αντιμετώπιση του επιπλέον κόστους παραγωγής. 

1.136,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 2.271,03 
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13. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Σαλαμίνας – Αιγίνης – Συν.Π.Ε. 

Πρωτοβουλία 
Προϋπολογισμός 

(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

3.503,88 

Ενίσχυση των μελισσοκόμων, βάσει του αριθμού των μελισσοσμηνών 
τους, με σκοπό την αντιμετώπιση του επιπλέον κόστους παραγωγής. 

3.503,88 

ΣΥΝΟΛΟ: 7.007,76 

14. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Κυθήρων 

Πρωτοβουλία 
Προϋπολογισμός 

(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

15.400,00 

Προώθηση εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας με μελέτες αγοράς, την 
εφαρμογή νέων μεθόδων συσκευασίας (βάζα, ετικέτες, ταινίες 
ασφαλείας, κλπ.) καθώς και την οργάνωση ή τη συμμετοχή σε 
εμποροπανηγύρεις και άλλες εκδηλώσεις εμπορικής  φύσεως, την 
έκδοση ενημερωτικών ή/και διαφημιστικών φυλλαδίων, πινακίδων, 
διαφημιστικές καταχωρήσεις σε εφημερίδες και περιοδικά κ.α. 

6.647,03 

ΣΥΝΟΛΟ: 22.047,03 

15. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Σάμου 

Πρωτοβουλία 
Προϋπολογισμός 

(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

52.000,00 

Προώθηση της εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας με την 
βελτίωση της μηχανοργάνωσης των γραφείων των συνεταιριστικών 
οργανώσεων και την αγορά του κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(αγορά Η/Υ, εκτυπωτή, φαξ). 

5.412,72 

Ενίσχυση των μελισσοκόμων, βάσει του αριθμού των μελισσοσμηνών 
τους, με σκοπό την αντιμετώπιση του επιπλέον κόστους παραγωγής. 

45.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 102.412,72 
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16. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ικαρίας «Ο ΙΚΑΡΟΣ» 

Πρωτοβουλία 
Προϋπολογισμός 

(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

34.908,25 

Ενίσχυση των μελισσοκόμων, βάσει του αριθμού των μελισσοσμηνών 
τους, με σκοπό την αντιμετώπιση του επιπλέον κόστους παραγωγής. 

30.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 64.908,25 

17. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Λήμνου 

Πρωτοβουλία 
Προϋπολογισμός 

(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

20.478,94 

Ενίσχυση των μελισσοκόμων, βάσει του αριθμού των μελισσοσμηνών 
τους, με σκοπό την αντιμετώπιση του επιπλέον κόστους παραγωγής. 

20.478,94 

ΣΥΝΟΛΟ: 40.957,88 

18. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Λέσβου 

Πρωτοβουλία 
Προϋπολογισμός 

(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

43.960,92 

Προώθηση εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας με μελέτες αγοράς, την 
εφαρμογή νέων μεθόδων συσκευασίας, καθώς και την οργάνωση ή τη     
συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις και άλλες εκδηλώσεις εμπορικής  
φύσεως, την έκδοση ενημερωτικών ή/και διαφημιστικών φυλλαδίων, 
πινακίδων κλπ. 

4.500,00 

Προώθηση της εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας με την 
βελτίωση της μηχανοργάνωσης των γραφείων των συνεταιριστικών 
οργανώσεων και την αγορά του κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

1.850,00 

Ενίσχυση των μελισσοκόμων, βάσει του αριθμού των μελισσοσμηνών 
τους, με σκοπό την αντιμετώπιση του επιπλέον κόστους παραγωγής. 

21.561,83 

ΣΥΝΟΛΟ: 71.872,75 

19. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Χίου 

Πρωτοβουλία 
Προϋπολογισμός 

(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

58.506,10 

ΣΥΝΟΛΟ: 58.506,10 
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20. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Κω 

Πρωτοβουλία 
Προϋπολογισμός 

(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

83.595,60 

ΣΥΝΟΛΟ: 83.595,60 

21. Α.Σ.Ο. Μελισσοκομική Καλύμνου «ΜΕΛ. ΚΑΛ.» 

Πρωτοβουλία 
Προϋπολογισμός 

(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

23.856,65 

ΣΥΝΟΛΟ: 23.856,65 

22. Αγροτικός Συνεταιρισμός Θυμαρίσιου Μελιού Καλύμνου «Ο ΘΥΜΑΡΙΤΗΣ» 

Πρωτοβουλία 
Προϋπολογισμός 

(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

21.037,68 

ΣΥΝΟΛΟ: 21.037,68 

23. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Λέρου 

Πρωτοβουλία 
Προϋπολογισμός 

(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

20.540,22 

ΣΥΝΟΛΟ: 20.540,22 

24. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ολύμπου - Καρπάθου – Κάσου 

Πρωτοβουλία 
Προϋπολογισμός 

(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

42.673,77 

ΣΥΝΟΛΟ: 42.673,77 
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25. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ρόδου 

Πρωτοβουλία 
Προϋπολογισμός 

(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

133.305,96 

ΣΥΝΟΛΟ: 133.305,96 

26. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Αστυπάλαιας 

Πρωτοβουλία 
Προϋπολογισμός 

(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

19.292,96 

ΣΥΝΟΛΟ: 19.292,96 

27. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Μαριών Θάσου 

Πρωτοβουλία 
Προϋπολογισμός 

(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

48.635,33 

Προώθηση εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας με μελέτες αγοράς, την 
εφαρμογή νέων μεθόδων συσκευασίας (ετικέτες, ταινίες ασφαλείας, 
κτλ.) καθώς και την οργάνωση ή τη συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις και 
άλλες εκδηλώσεις εμπορικής  φύσεως, την έκδοση ενημερωτικών ή/και 
διαφημιστικών φυλλαδίων, διαφημιστικές καταχωρήσεις (σε ραδιόφωνα, 
εφημερίδες, περιοδικά, κ.α.) 

3.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 51.635,33 

28. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Πρίνου Θάσου 

Πρωτοβουλία 
Προϋπολογισμός 

(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

84.716,00 

Προώθηση εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας με μελέτες αγοράς, την 
εφαρμογή νέων μεθόδων συσκευασίας (ετικέτες, ταινίες ασφαλείας, 
κτλ.) καθώς και την οργάνωση ή τη συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις και 
άλλες εκδηλώσεις εμπορικής  φύσεως, την έκδοση ενημερωτικών ή/και 
διαφημιστικών φυλλαδίων, διαφημιστικές καταχωρήσεις (σε ραδιόφωνα, 
εφημερίδες, περιοδικά, κ.α.) 

26.000,00 

Ενίσχυση των μελισσοκόμων, βάσει του αριθμού των μελισσοσμηνών 
τους, με σκοπό την αντιμετώπιση του επιπλέον κόστους παραγωγής. 

41.976,62 

ΣΥΝΟΛΟ: 152.692,62 
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Β. Στην περίπτωση που η συνολική δαπάνη για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων 
πρωτοβουλιών είναι μεγαλύτερη του συνολικού ποσού που έχει κατανεμηθεί στον 
Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό, το επιπλέον ποσό βαρύνει τον εν λόγω Μελισσοκομικό 
Συνεταιρισμό. 

Γ. Η αρμόδια Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει εγγράφως τη Δ/νση Συστημάτων Εκτροφής 
Ζώων για το συνολικό ποσό ενίσχυσης που έλαβε ο κάθε μελισσοκομικός συνεταιρισμός μετά 
την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων. 

Δ. Η υλοποίηση των Προγραμμάτων Πρωτοβουλιών ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου 2019. 

 

 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

1. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Νήσων, 
Σάμου, Χίου, Κυκλάδων, Καβάλας, Δωδεκανήσου, Λέσβου  

2. ΟΠΕΚΕΠΕ: 
α)  Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς 

      Δομοκού 5, ΤΚ 104 45 Αθήνα 
β) Περιφερειακή Δ/νση Αττικής & Νήσων Αιγαίου 

     Δομοκού 5, ΤΚ 104 45 Αθήνα 
3. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συν/σμός Δρυοπίδας Κύθνου Τ.Κ. 840 06, Δρυοπίδα - Κύθνος 
4. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συν/σμός Χώρας Κύθνου, Τ.Κ. 840 06-Κύθνος 
5. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Σικίνου, Τ.Κ. 840 10 Σίκινος 
6. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Άνδρου, T.K. 845 00   Καππαριά – Άνδρος 
7. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Τήνου, Τ.Κ. 84200 Τήνος 
8. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συν/σμός Ίου – T.K.840 01 Ίος 
9. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Σερίφου, Τ.Κ. 840 05 Χώρα Σερίφου, Σέριφος 
10. Αγρ. Μελ/κός Συν/σμός Νάξου, ΤΚ 843 00 Χώρα Νάξου, Νάξος 
11. Αγροτικός Συν/σμός Κέας «Η Καστριανή». ΚΟΠΑΣ ΜΕΛΙΟΥ. Τ.Κ. 840 02, Κέα  
12. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Κιμώλου, ΤΚ 840 04 Κίμωλος 
13. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ανάφης, 84009, Ανάφη 
14. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Σίφνου, ΤΚ 840 03 Απολλωνία Σίφνου 
15. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Σαλαμίνας – Αίγινας – Συν.Π.Ε. 

Ολύμπου 6, Τ.Κ. 189 00 Σαλαμίνα 
16. Αγροτικός Μελ/κός Συν/σμός Κυθήρων. ΚΟΠΑΣ ΜΕΛΙΟΥ, Τ.Κ. 802 00 Αρωνιάδικα 
17. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ρόδου. Τ.Κ. 85 100 Γ. Παπανδρέου 26 – Ρόδος 
18. Μελ/κός Συν/σμός Αστυπάλαιας Τ.Κ. 85 900 – Αστυπάλαια 
19. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ολύμπου-Καρπάθου-Κάσου. Τ.Κ. 85 700 Όλυμπος 

Καρπάθου 
20. Μελ/κός Συν/σμός Κω, Τ.Κ.853 00, Αντιμάχεια Κω 
21. Μελισσοκομική Καλύμνου «ΜΕΛ-ΚΑΛ», Ενορία Χριστού, Τ.Κ.852 00 Κάλυμνος 
22. Αγρ. Μελ/κός Συν/σμός Καλύμνου «ΘΥΜΑΡΙΤΗΣ», Τ.Κ. 852 00 Κάλυμνος 
23. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Λέρου. ΤΚ.854 00, Πλάτανος, Λέρος 
24. Μελ/κός Συν/σμός Θάσου, Τ.Κ. 640 10 Πρίνος Θάσου 
25. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συν/σμός Μαριών Θάσου, Τ.Κ. 640 02 Λιμενάρια Θάσου 
26. Αγροτικός Μελ/κός Συν/σμός Χίου, ΚΟΠΑΣ ΜΕΛΙΟΥ, Ι.Λωρή 4, ΤΚ821 00 Χίος 
27. Ομάδα παραγωγών μελιού Σάμου, Τ.Κ. 831 04, Πύργος Σάμου 
28. Μελ/κός Συν/σμός Ικαρίας «Ο ΙΚΑΡΟΣ», Άγιος Πολύκαρπος Ραχών, Ικαρία 
29. Μελ/κός Συν/σμός Λέσβου, Αλυφαντά Λέσβου 
30. Μελ/κός Συν/σμός Λήμνου, Καλλιθέα Λήμνου 
 
 
Κοινοποίηση: 
1. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Μ. Βορίδης    
2. Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κα Φ. Αραμπατζή 
3. Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γ. Στρατάκο  
4. Προϊστάμενο Γεν. Διεύθυνσης Γεωργίας κ. Ι. Καλκούνο 
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