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1. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ 
 
Η παγκόσμια παραγωγή μελιού  παρουσιάζει  ελάχιστη αύξηση φθάνοντας το  2005, 
τους 1.381.000 τόνους.(πίνακας 1) 
Η Κίνα παραμένει η πρώτη παραγωγός χώρα στον κόσμο με 305.000 τόνους και 
ακολουθούν: Ευρωπαϊκή Ένωση ( 25 χώρες μέλη) 174.000 τόνοι , πρώην Σοβιετική 
Ένωση 139.000 τόνοι, ΗΠΑ 82.000 τόνοι, Αργεντινή 80.000 τόνοι, Τουρκία 74.000 
τόνοι κ.λ.π. 
 
Πίνακας 1. Παγκόσμια παραγωγή μελιού 
 

Ήπειρος Ποσότητα (1000 tn) 

 2003 2004 2005 

ΑΦΡΙΚΗ 153 152 154 

ΒΟΡΕΙΑ & ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ 191 189 188 

ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ 134 131 133 

ΑΣΙΑ 522 531 545 

ΕΥΡΩΠΗ 314 304 332 

ΩΚΕΑΝΙΑ 36 36 29 

ΣΥΝΟΛΟ 1.345 1.352 1.381 

Πηγή :FAO 
Οι παγκόσμιες εξαγωγές του μελιού ανέρχονται για το 2004 σε 384.000 τόνους. Η 
Κίνα με 82.000 τόνους είναι η πρώτη εξαγωγική χώρα στον κόσμο, η Αργεντινή 
δεύτερη με 63.000 τόνους , ενώ ακολουθεί , το Μεξικό με 23.000, η Βραζιλία με 21.000 
ο Καναδάς 14.000 και η Τουρκία με 6.000, το Βιετνάμ με 11.000, οι ΗΠΑ με 4.000 
τόνους.  
Την ίδια χρονιά η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποίησε εξαγωγές 6.000 τόνων προς 
τρίτες χώρες, και 66.000 τόνων μεταξύ  των κρατών –μελών της. 

 
2.  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ  ΕΝΩΣΗ 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ. 
 
Η Ε.Ε. είναι μόνιμα ελλειμματική σε μέλι με  βαθμό αυτάρκειάς 54,2 % . 
Η παραγωγή μελιού (Στοιχεία Eurostat 2004-2005) αγγίζει τους 169.000 τόνους 
προερχόμενη, κατά κύριο λόγο, από την Ισπανία, (32.000 τον.) και τη Γερμανία 
(26.000 τον.) ενώ ακολουθούν η Ουγγαρία (19.5.00 τον.) και η Γαλλία  με την Ελλάδα. 
(16.000 τον.).  
Ο αριθμός των μελισσοκόμων, των μελισσιών και των κυψελών στην Ε.Ε. για τo έτος  
2004  παρουσιάζεται αναλυτικά στον  πίνακα 2.
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Πίνακας 2. Η μελισσοκομία στην Ε.Ε. 
 

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2004 
 
 

 
Σύνολο Επαγγελματίες Ποσοστό(%) 

Επαγγελματιών 

Αριθμός 
Μελισσοκόμων 

593.168 17.986  3,0 

Κυψέλες/ 
Επαγγελματία 
Μελισσοκόμο 

240  
_ 

 

Αριθμός κυψελών 11.631.300 4.315.301 
_ 

 

Πηγή: COPA και Κράτη Μέλη 
 
Τo μεγαλύτερο μέρος  των κοινοτικών εισαγωγών , προέρχεται από 3-4 χώρες. 
Για το 2005 οι 95.854 από τους 148.759 τόνους , δηλαδή το 64% περίπου των 
εισαγωγών από τρίτες χώρες, προέρχονται από την Αργεντινή (71.282) , το 
Μεξικό (13.063) και τη Βραζιλία (11.509). 

 
3. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 
 
3.1. Στοιχεία παραγωγής 
Το ελληνικό μέλι είναι εξαιρετικής ποιότητας με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
και γεύση που αναγνωρίζονται διεθνώς Σε αυτό συμβάλλουν πρωτίστως οι 
κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας που είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την 
ανάπτυξη της μελισσοκομίας καθώς και η πλούσια και ποικίλη μελισσοκομική 
χλωρίδα. Ανήκει στα  αγροτικά μας προϊόντα που έχουν μεγάλες προοπτικές 
στην Ευρωπαϊκή  αγορά λαμβανομένου υπόψη ότι η Ε.Ε είναι ελλειμματική 
σε μέλι με βαθμό αυτάρκειας 54,2 %. (Eurostat -2005) 
Βάσει των στοιχείων της Eurostat για την περίοδο 2004/2005  στην Ελλάδα 
καταναλώνονται 1,7 κιλά μέλι κατά κεφαλή γεγονός που μας κατατάσσει στις 
πρώτες θέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε  με βαθμό αυτάρκειας που 
αγγίζει το 87% ενώ κατέχουμε την τέταρτη θέση μαζί με τη Γαλλία στην 
παραγωγή μελιού (16.000 τόνους) Προηγούνται η Ισπανία με 32.000 τόνους η 
Γερμανία  με 26.000 τόνους και η Ουγγαρία  με 19.500 τόνους.  
Καταλαμβάνουμε τη δεύτερη θέση μετά την Ισπανία (2.320.949) μεταξύ των 27 
Κρατών Μελών της Ε.Ε.  ως προς τον αριθμό των κυψελών (1.497.690). 
Ακολουθεί η  Γαλλία (1.360.976)  η Ιταλία (1.157.133)  η Πολωνία  (1.091.930) 
και έπονται οι υπόλοιπες χώρες.  
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (2005) με τη μελισσοκομία απασχολούνται 19.814 μελισσοκόμοι οι 
οποίοι κατέχουν 1.497.690 κυψέλες (10,8 % του συνόλου των κυψελών στην 
Ε.Ε.). Το 73% των κυψελών ανήκει σε επαγγελματίες μελισσοκόμους, ο 
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αριθμός των οποίων ανέρχεται σε 7.170, ποσοστό 36 % του συνόλου των 
μελισσοκόμων 
 
3.2. Εισαγωγές  μελιού 
Οι εισαγωγές μελιού κατά τη διάρκεια της 6/ετίας 2002-2007 κυμάνθηκαν 
μεταξύ 1.700 και  2.800 περίπου τόνους. Οι μεγαλύτερες ποσότητες 
προέρχονται κυρίως από τη Γερμανία  τη Βουλγαρία και την Ισπανία. 
 
 
Πίνακας 3. Εισαγωγές μελιού 
 

Ποσότητα  Ε  Τ  Η 

(Σε τόνους) 2002 2003* 2004* 2005*                     2006*                     2007* 

 2.754,823 1.712,544 2.747,232 2.772,906            2.453,860           2.788,568 

 
Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία  
*Προσωρινά στοιχεία 

 

3.3. Εξαγωγές μελιού 
Μικρό είναι το ύψος των ελληνικών εξαγωγών μελιού πλην όμως μεγάλες οι 
προοπτικές δεδομένου ότι το ελληνικό μέλι με  την εξαιρετική του ποιότητα 
μπορεί να κερδίσει νέες και δυναμικές  αγορές.  
Ο κύριος όγκος των εξαγωγών μας κατευθύνεται κυρίως σε τρεις χώρες και 
συγκεκριμένα  τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. 

 
Πίνακας 4. Εξαγωγές μελιού 
 

Ποσότητα Ε  Τ  Η 

 (Σε τόνους)   2002  2003* 2004* 2005*               2006*           2007* 
 323,087 321,320 664,281 702,318         476,390      540,662 
 
Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία  
*Προσωρινά στοιχεία 
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4. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 

 
4.1. Κανονισμός 797 /2004 του Συμβουλίου 
Στα πλαίσια του Καν.797/2004 του Συμβουλίου, τα κράτη – μέλη υλοποιούν 
εθνικά προγράμματα για περίοδο 3 ετών, με 50% εθνική και 50% κοινοτική 
χρηματοδότηση. 
Στα προγράμματα αυτά περιλαμβάνονται 5 είδη δράσεων :  
α) Παροχή τεχνικής βοήθειας προς τους μελισσοκόμους και τις ομάδες; 
μελισσοκόμων β) καταπολέμηση της βαρροϊκής ακαρίασης  γ) 
εξορθολογισμός  της ομαδικής μελισσοκομίας δ) μέτρα στήριξης  για τα 
εργαστήρια ανάλυσης των φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών του 
μελιού ε) μέτρα στήριξης για την ανασύσταση του κοινοτικού  
μελισσοκομικού κεφαλαίου στ) συνεργασία με ειδικευμένους οργανισμούς 
στην υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της 
μελισσοκομίας και των προϊόντων που προέρχονται από αυτή.  
 
4.2. Η οδηγία  2001 /110 Ε.Κ. του Συμβουλίου 

Με στόχο την αποφυγή της δημιουργίας άνισων συνθηκών ανταγωνισμού και 
παραπλάνησης των πολιτών σε θέματα που άπτονται της ποιότητας του 
μελιού το Συμβούλιο της Ε.Ε,. στις 20/12/2001 εξέδωσε την οδηγία 
2001/110/ΕΚ. 
Η εμπορία προϊόντων που δεν είναι σύμφωνα με την οδηγία απαγορεύεται 
από 1/8/2004.   

 
4.3. Βιολογική Μελισσοκομία. 
Βιολογική είναι η μελισσοκομία η οποία ασκείται στα πλαίσια του 
κανονισμού 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την 
επισήμανση των βιολογικών προϊόντων καθώς και του κανονισμού 889/2008 
της Επιτροπής  σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού  834/2007 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 
για το έτος 2007, ο αριθμός των κυψελών που έχουν ενταχθεί στο σύστημα 
βιολογικής παραγωγής  ανέρχεται σε 9.557   

 
4.4. Προϊόντα  ΠΟΠ, ΠΓΕ 
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία  προϊόντων στην Ευρώπη η προστασία των οποίων 
έγινε πράξη το 1992 με την ψήφιση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Κανονισμού 2081/92 ο οποίος  καθορίζει τους κανόνες προστασίας των 
γεωργικών προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και 

Γεωγραφικής Ένδειξης. Στις  20 Μαρτίου του 2006 ψηφίστηκε από το 

Συμβούλιο ο Κανονισμός 510/2006 του Συμβουλίου: «Για την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών 
προϊόντων και των τροφίμων» με τον οποίο αντικαθιστάται  ο Κανονισμός  
2081/92  
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Σε ότι αφορά το μέλι μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί σε επίπεδο  
Ευρωπαϊκής Ένωσης 16 κατηγορίες μελιού  ως ΠΟΠ  και 3 κατηγορίες ως ΠΓΕ.   
Από τη χώρα μας μέχρι σήμερα έχει καταχωρηθεί στο μητρώο  μια μόνο 
κατηγορία μελιού ως ΠΟΠ και συγκεκριμένα το Μέλι  Ελάτης Μαινάλου 

Βανίλια  το οποίο αναγνωρίστηκε ως  ΠΟΠ το 1996  (Καν. 1263/1996). 
  
4.5. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «2007-2013»  
Η μελισσοκομία ενισχύεται  από το μέτρο 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών»  
του άξονα Ι του Π. Α. Α. 2007-2013.  
 
4.5.1. Μέτρο 112 Εγκατάσταση νέων γεωργών. 
Δικαιούχοι: είναι  φυσικά πρόσωπα  που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά  
ως αρχηγοί  γεωργικής εκμετάλλευσης 14 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης 
ενίσχυσης και οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

- Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη 
δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα και δεν έχουν 
συμπληρώσει το 40Ο έτος της ηλικίας τους  

- Είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής εφαρμογής του μέτρου. 
- Η γεωργική τους  εκμετάλλευσή τους  έχει ελάχιστο μέγεθος 

απαιτήσεων σε εργασία μισή μονάδα ανθρώπινης εργασίας.(1 Μ.Α.Ε. = 
1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος).  

- Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή να αναλάβουν 
δέσμευση ότι θα την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία 
λήψης της απόφασης έγκρισης.  

- Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο μέγιστης χρονικής διάρκειας 
πέντε ετών. 

- Αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις. 
- Υποβάλλουν δήλωση ΟΣΔΕ κατά την εγκατάσταση και καθ’ όλη τη 

διάρκεια της δέσμευσης. 
Οι νέοι αγρότες που θέλουν να δημιουργήσουν μια μελισσοκομική 
εκμετάλλευση  θα πρέπει για την ένταξη στο πρόγραμμα να διαθέτουν:  

 Ελάχιστο αριθμό μελισσοσμηνών 114 για μονές κυψέλες και 88 
μελισσοσμήνη για διπλές κυψέλες (σύμφωνα με τους δείκτες που έδωσε 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων). 

 Mελισσοκομικό εργαστήριο, χώρος υποστήριξης μελισσοκομικών 
εργασιών, που θα επιτρέπει τουλάχιστον την πραγματοποίηση των 
βασικών εργασιών της εκμετάλλευσης και στον οποίο θα είναι εφικτό 
να τηρούνται ικανοποιητικές συνθήκες καθαριότητας. Επίσης θα 
πρέπει να είναι εξοπλισμένο με έναν τουλάχιστον μελιτοεξαγωγέα. 

Ο νέος μελισσοκόμος που θα κριθεί δικαιούχος οφείλει εντός 5 ετών να 
επιτύχει τις παρακάτω δεσμεύσεις: 

 Δημιουργία μελισσοκομικής  εκμετάλλευσης συνολικού μεγέθους 
απαιτήσεων σε εργασία μεγαλυτέρου της μιας (1) ΜΑΕ και 
εισοδήματος μεγαλύτερου του 80% του εισοδήματος αναφοράς (όπως 
αυτό ορίζεται κάθε φορά). 
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 Εγγραφή στον ΟΓΑ, ως κύριου Ταμείου Ασφάλισης, εντός χρονικής 
περιόδου η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία 
λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.  

 Απόκτηση της ιδιότητας του κατά κύρια απασχόληση γεωργού, 
δηλαδή να αντλεί τουλάχιστον το 50% του ατομικού του εισοδήματος 
από γεωργικές δραστηριότητες και παράλληλα να αφιερώνει σε αυτές 
το 50% τουλάχιστον του χρόνου εργασίας του. 

 
Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται σε 3 δόσεις. Το ύψος της  ενίσχυσης 
διαμορφώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 5. 
 
Πίνακας 5.  
 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 
ΥΨΟΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ              

1 
Περιοχή μόνιμης 
κατοικίας 

Ορεινή 15.000  

Μειονεκτική 10.000  

Λοιπές Περιοχές 5.000  

2 

Προσανατολισμός 
παραγωγής της 
εκμετάλλευσης στη 
μελλοντική κατάσταση 

Κτηνοτροφική 15.000  

Φυτική 15.000  

Μικτή -Μελισσοκομία 10.000  

3 
Επίπεδο εισοδήματος 
της εκμετάλλευσης στη 
μελλοντική κατάσταση 

> από το 120% του 
Εισοδήματος Αναφοράς 

10.000  

80% - 120% του 
Εισοδήματος Αναφοράς 

5.000  

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ - 

ΣΥΝΟΛΟ 

Μέγιστο 40.000  

Ελάχιστο 20.000  

 
Το Υ.Α.Α. & Τ. όρισε την 15η Ιουλίου 2009 ως ημερομηνία λήξης της περιόδου 
υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης. Επομένως αιτήσεις ενίσχυσης – φάκελοι 
υποψηφιότητας που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία λήξης της περιόδου αυτής, 
δεν αξιολογούνται.  

 
4.5.2. Μέτρο 121: "Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων" 
Στόχος του μέτρου είναι ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
και η βελτίωση της συνολικής τους επίδοσης, μέσω της καλύτερης χρήσης των 
συντελεστών παραγωγής, με στόχο τη στροφή προς την ποιότητα. 
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5.  ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 
 
5.1.  Ετικέτα – Σήμανση του μελιού  
Το μέλι που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή κυκλοφορεί 
υποχρεωτικά μόνο προσυσκευασμένο σε συσκευασία καθαρού βάρους μέχρι 
ένα κιλό. 
Το μέλι που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή και πωλείται προς αυτόν 
απευθείας από μελισσοκόμους,  ως μέλι δικής τους παραγωγής, στον τόπο 
συγκομιδής του είδους και σε οργανωμένες Λαϊκές ή Βιολογικές Αγορές 
προσφέρεται υποχρεωτικά μόνο προσυσκευασμένο σε συσκευασία καθαρού 
βάρους μέχρι τρία κιλά. 
 
Αναγραφή ενδείξεων επί της συσκευασίας του μελιού  
Στη συσκευασία του μελιού που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή 
υποχρεωτικά αναγράφονται σε ορατό σημείο της συσκευασίας, με ευδιάκριτα, 
ευανάγνωστα, ανεξίτηλα και στην ελληνική γλώσσα γράμματα οι παρακάτω 
ενδείξεις   

1. Η ονομασία: «μέλι» 

Η ονομασία του προϊόντος, εκτός αν πρόκειται για διηθηµένο μέλι και μέλι           
ζαχαροπλαστικής, μπορεί να συμπληρώνεται µε πληροφορίες που αφορούν:  

- τη φυτική προέλευση  εάν το προϊόν προέρχεται εξολοκλήρου ή   
κυρίως από την    αναφερόµενη πηγή προέλευσης και αν διαθέτει τα 
οργανοληπτικά, φυσικοχηµικά και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά της 
πηγής, 

- την προέλευση από µια συγκεκριμένη περιοχή, έδαφος ή τοποθεσία, αν 
το προϊόν προέρχεται εξ ολοκλήρου από την αναφερόµενη πηγή 
προέλευσης, 

- ειδικά ποιοτικά κριτήρια· 
Η αναγραφή της φυτικής προέλευσης των αμιγών τύπων ελληνικών μελιών 
«Πεύκου, Ελάτης, Καστανιάς, Ερείκης, Θυμαριού, Πορτοκαλιάς, Βαμβακιού, 
Ηλίανθου μπορεί να γίνει μόνο εφόσον αυτά ανταποκρίνονται στις 
φυσικοχημικές παραμέτρους που ορίζονται από την ΚΥΑ αριθμ.127/2004 
(ΦΕΚ 239/Β/23-2-2005) 
Οι ονοµασίες «μέλι κηρήθρας», «μέλι µε τεµάχια κηρήθρας», ή «τεµάχια 
κηρήθρας µε μέλι», «διηθηµένο μέλι»,  και «μέλι  ζαχαροπλαστικής», 
υποχρεωτικά αναφέρονται αυτούσιες και απαγορεύεται να αντικαθίστανται 
από την απλή ονομασία «μέλι»  
Στην περίπτωση του μελιού ζαχαροπλαστικής, αναγράφονται στην ετικέτα, 
πολύ κοντά στην ονοµασία του προϊόντος, οι λέξεις «µόνο για μαγειρική». 
Εφόσον το μέλι ζαχαροπλαστικής χρησιµοποιείται ως συστατικό σύνθετου 
τροφίµου αντί του όρου «μέλι ζαχαροπλαστικής», μπορεί να χρησιµοποιείται 
ο όρος «μέλι» στην ονομασία του τροφίμου. Ωστόσο, στον κατάλογο των 
συστατικών αναγράφεται υποχρεωτικά ο όρος «μέλι ζαχαροπλαστικής». 

2. Το ονοματεπώνυμο ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του 
παρασκευαστή ή του συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκατεστημένου σε 
κράτος μέλος της Ε.Ε. 

3. Το καθαρό βάρος σε gr 



 8 

4. Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας είτε με την ένδειξη  
«ανάλωση κατά     προτίμηση πριν από ….» όταν αναφέρεται η 
ακριβής ημερομηνία  είτε  «ανάλωση κατά προτίμηση πριν από  το 
τέλος…»  στις περιπτώσεις που αναφέρεται ο μήνας και το έτος ή 
μόνο το έτος. 

5. Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης του μελιού 
6. Η αναγραφή της παρτίδας του μελιού σε περίπτωση που η 

χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας δεν  περιλαμβάνει την 
ημέρα και το μήνα. 

7. Η χώρα ή οι χώρες προέλευσης που έγινε η συγκομιδή του μελιού. 
Με τη χρήση της φράσης «ΧΩΡΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΜΕΛΙΟΥ ……». 
Προκειμένου για 100% εγχώριας προέλευσης μέλι, μπορεί να 
αναγράφεται η ένδειξη «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ». 

8. Το ονοματεπώνυμο, η έδρα και η διεύθυνση του εισαγωγέα 
9. Η ένδειξη «ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» εφόσον το μέλι έχει 

εισαχθεί στην Ελλάδα από το εξωτερικό σε συσκευασίες μεγαλύτερες 
του  ενός κιλού και ανασυσκευάσθηκε σε συσκευασίες μέχρι 1 κιλό 
από επιχειρήσεις που διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.  

 
6.   ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ   ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ 
Ισχύουν μέχρι σήμερα  

- το άρθρο 7 του νόμου 6238/1934 βάσει του οποίου απαγορεύεται η 
τοποθέτηση των μελισσιών σε απόσταση μικρότερη από 25 μέτρα από 
δημόσιο δρόμο και 30 μέτρα από σπίτια και   

- το άρθρο 22 του νόμου 4856/30  βάσει του οποίου κανείς δεν μπορεί 
να εμποδίσει την τοποθέτηση των μελισσιών σε δημόσια, δημοτικά και 
κοινοτικά δάση και εκτάσεις κατά την άνθηση.  

Με τον υφιστάμενο δασικό νόμο προβλέπεται  η  έκδοση ΚΥΑ που να 
τροποποιεί τις προϋποθέσεις τοποθέτησης των μελισσοσμηνών. 

- Αγρονομική διάταξη (1011/4/3στ ΦΕΚ Β 933 19/5/2009) άρθρο 1 
Απαγορεύεται να τοποθετούνται κυψέλες σε καλλιεργημένες ή ακαλλιέργητες 
εκτάσεις χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση των ιδιοκτητών.  
Υποχρεούνται οι μελισσοκόμοι να αναγράφουν σε ικανό αριθμό κυψελών το 
ονοματεπώνυμο τη διεύθυνση και το τηλέφωνό τους. Επίσης υποχρεούνται,  
κατά την τοποθέτηση των κυψελών στην ύπαιθρο να ενημερώνεται ο 
αρμόδιος αγροφύλακας της περιοχής. 
 

7. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΓΑ -ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

 
Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι:  
α) Φυσικά αίτια: Χαλάζι, υπερβολικό ψύχος, χιόνι, ανεμοθύελλα, 
πλημμύρα, καύσωνας, κεραυνός, ζημιά από άγρια ζώα, σεισμός, 
κατολίσθηση καθίζηση, πυρκαγιά από ανωτέρα βία. 
β) Ασθένειες : Νοσεμίαση (Nosema apis) και Αμερικάνικη Σηψηγονία των 
μελισσοσμηνών (Paeniballus Larvae). 
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Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά και δεν αποζημιώνονται: 

- Ζημιές που έχουν επίπτωση στην αναμενόμενη παραγωγή της 
τρέχουσας ή οποιασδήποτε μελλοντικής παραγωγικής φάσης ή 
περιόδου. Εξαιτίας της επίδρασης των ασφαλιζόμενων κινδύνων  

- Από τον κίνδυνο της πλημμύρας δεν καλύπτονται οι εκμεταλλεύσεις 
που οι μόνιμες ή προσωρινές τους εγκαταστάσεις βρίσκονται μέσα 
στην περίμετρο της ανώτατης στάθμης των φυσικών ή τεχνικών 
ρευμάτων ή άλλων όγκων γλυκού νερού , που αποκαλύπτονται κατά 
τη διάρκεια της διακύμανσης της στάθμης του νερού, καθώς επίσης  και 
σε εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως «ζώνες έργου». 

- Εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν λιγότερες από 10 κυψέλες. (Ο 
περιορισμός αυτός δεν ισχύει για ζημιές από αρκούδες, καθώς και για 
ζημιές που προκαλούνται από τα παραπάνω αναγραφόμενα φυσικά 
αίτια και ασθένειες κατά τη διάρκεια της ίδιας «ασφαλιστικής 
περιόδου» 

- Ζημιές που είναι μικρότερες των 5 κυψελών (δεν ισχύει για ζημιές από 
αρκούδα όταν αυτή είναι μικρότερη της μιας (1) κυψέλης. 

- Ζημιές,  σε μελισοσμήνη  όταν στις κυψέλες δεν υπάρχει καθόλου 
«σμήνος» (κυψέλες «κενές» σμήνους), επειδή ο ασφαλισμένος είτε δεν 
έλαβε έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του ζωικού του 
κεφαλαίου αναλόγως του κινδύνου, είτε δεν είχε δηλώσει έγκαιρα την 
εξελιχθείσα ζημιά. 

- Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά και δεν αποζημιώνονται οι ζημιές εάν 
δεν έχουν καταβληθεί από τους ασφαλιζόμενους οι προβλεπόμενες 
ασφαλιστικές εισφορές  

 
Ποσοστά κάλυψης ζημιών 
Σε περίπτωση ζημιών από ασφαλιζόμενους κινδύνους (χαλάζι, υπερβολικό 
ψύχος , χιόνι ανεμοθύελλα κ.λ.π)  καλύπτεται το 80% της ζημιάς. 
Σε περιπτώσεις ζημιών από αρκούδα  καλύπτεται το 100% της ζημιάς.  
 
Από 1.1.2007 όλοι οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι είναι αυτοδίκαια 
ασφαλισμένοι στον ΕΛ.Γ.Α, . Η ασφαλιστική εισφορά, 0,5% της αξίας των 
πωλουμένων κτηνοτροφικών και μελισσοκομικών προϊόντων, θα 
αναγράφεται στα τιμολόγια πώλησης, θα παρακρατείται και μέσω των Δ.Ο.Υ. 
θα αποδίδεται στον ΕΛ.Γ.Α.    
 

8. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 370910/14-05-
2001) 
Το μελισσοκομικό βιβλιάριο είναι υποχρεωτικό για όσους έχουν στην κατοχή 
τους τουλάχιστον 10 μελισσοσμήνη (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή 
Ιδιωτικού Δικαίου κ.λ.π.)  
Την αρμοδιότητα και ευθύνη για την έκδοση των μελισσοκομικών βιβλιαρίων 
έχουν οι  Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 
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Για την έκδοσή του ο ενδιαφερόμενος μελισσοκόμος υποβάλλει  στην Δ/νση 
Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής της μόνιμης κατοικίας του: 
 

- Αίτηση-Δήλωση (δίνεται από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης) 
- Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 για την ακρίβεια των δηλούμενων 

στοιχείων 
- Δύο πρόσφατες φωτογραφίες 
- Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης μελισσοσμηνών 
- Βεβαίωση  για την κατοχή των μελισσοσμηνών από Μελισσοκομικό 

Σύλλογο ή εφόσον δεν υπάρχει από Αγροτικό Σύλλογο της περιοχής 
της μόνιμης κατοικίας του.  

 
9. ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
Επιτρέπεται η  χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου 
ιδιωτικής χρήσης, μικτού βάρους μέχρι 12.000 χιλιόγραμμων, στους έχοντες 
μελισσοκομικές επιχειρήσεις [ΚΥΑ 8138/Β7/1045/22-3-2006 (ΦΕΚ404/Β΄/4-4-
2006)]. 
Ο ενδιαφερόμενος για να αποκτήσει την άδεια κυκλοφορίας του 
συγκεκριμένου αυτοκινήτου πρέπει : 

 Να είναι μελισσοκόμος  και κάτοχος μελισσοκομικού βιβλιαρίου από 
τριετίας ή απόφοιτος μελισσοκομικής σχολής με 300 τουλάχιστον ώρες 
εκπαίδευσης  

 Να κατέχει πάνω από 200 μελισσοσμήνη 

 Να χαρακτηρίζεται κατά κύρια απασχόληση γεωργός, (δηλαδή να έχει 
εισοδήματα από τη γεωργία και χρόνο απασχόλησης πάνω από 50% των 
συνολικών εισοδημάτων του και του χρόνου απασχόλησής του από κάθε 
άλλη επαγγελματικής δραστηριότητα) ή νέος αγρότης  

Για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, 
απαιτείται βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία να βεβαιώνει 
τα παραπάνω. 

Επίσης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 32508/2512/2001 άδεια κυκλοφορίας φορτηγού 
ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 2.500χιλιογράμμων ή 1.300 
χιλιογράμμων ωφελίμου φορτίου, δύναται να χορηγηθεί σε κάθε φυσικό 
πρόσωπο που δεν χαρακτηρίζεται ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, εφόσον 
το πρόσωπο αυτό αποκτά και δηλώνει αρμοδίως γεωργικό εισόδημα από 
οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα. 
Για τη χορήγηση της άδεια κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίας 
Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, 
ο ενδιαφερόμενος πρέπει να: 

- προσκομίσει το εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος του 
προηγούμενου έτους, από το οποίο να προκύπτει η δήλωση γεωργικού 
εισοδήματος 

- υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχει αποκτήσει αυτοκίνητο 
της κατηγορίας αυτής 
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- καταβάλλει ολόκληρη την υπέρ του δημοσίου εισφορά εφάπαξ, όπως ισχύει 
κάθε φορά. 

 
10. ΑΔΕΙΕΣ ΠΩΛΗΤΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση παραγωγικής άδειας  υποβάλλουν τις 
αιτήσεις τους με όλα τα δικαιολογητικά στους Οργανισμούς λαϊκών αγορών 
Αθηνών -  Πειραιώς και Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση εφόσον κατοικούν ή 
διαμένουν μόνιμα στα διοικητικά όρια των Ν.Α Αθηνών – Πειραιά και 
Θεσσαλονίκης αντίστοιχα ή στην οικεία Ν.Α. εφόσον κατοικούν στα 
διοικητικά όρια μιας εκ των υπολοίπων Ν.Α. της χώρας. 
 
Οι δικαιούχοι των αδειών θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 
ηλικίας τους.  
Η άδεια ισχύει για 6 μήνες και ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα, 
περισσότερες φορές. 
 
Δικαιούχοι  είναι: 
α)  φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, που έχουν την ελληνική 
ιθαγένεια, την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε., οι ομογενείς 
Βορειοηπειρώτες, οι ομογενείς Παλιννοστούντες από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. ή 
την περιοχή του Πόντου και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην 
Ελλάδα νόμιμα και αδιάλειπτα τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε έτη και 
κατέχουν την προβλεπόμενη απόφαση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας 
διαμονής και είναι αγρότες – αυτοκαλλιεργητές, των οποίων το 50% 
τουλάχιστον του ετήσιου συνολικού εισοδήματός τους προέρχεται από 
γεωργική εκμετάλλευση. Εισοδήματα που προέρχονται από την εκμετάλλευση 
ακινήτων δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του εισοδήματος και δεν 
δημιουργούν κώλυμα για την χορήγηση της παραγωγικής άδειας. 
Οι νέοι αγρότες (νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα) που δεν έχουν 
υπερβεί το 40ο έτος ηλικίας, δεν απαιτείται, να αποκομίζουν από την 
απασχόλησή τους σε αγροτική εργασία το 50% του εισοδήματός τους, για τα 
δύο πρώτα συνεχή έτη. 
 β) Οι Πρωτοβάθμιες  Συνεταιριστικές οργανώσεις ή αναγνωρισμένες ομάδες 
παραγωγών, προκειμένου να διακινήσουν προϊόντα των μελών τους, που δεν 
κατέχουν παραγωγική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών. 
 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας σε αγρότες 
(μελισσοκόμους) 
Ο ενδιαφερόμενος παραγωγός υποβάλλει  αίτηση στον οικείο Δήμο ή 
Κοινότητα μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

- Αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής δήλωσης 
- Αντίγραφο δήλωσης εκτροφής. 
- Βεβαίωση επιτόπιου ελέγχου του υπαλλήλου της Δ/σης Αγροτικής 

Ανάπτυξης της περιοχής που βρίσκονται οι κυψέλες.  
Μετά την εξέταση της αίτησης από τριμελή επιτροπή η οποία συγκροτείται σε 
κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με απόφαση του Νομάρχη και η οποία 
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αποτελείται α) από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο του οικείου Δήμου β) από ένα 
γεωπόνο και γ) από τον Πρόεδρο του οικείου Αγροτικού Συλλόγου ή τον 
Αγροφύλακα δίνεται στο μελισσοκόμο μία βεβαίωση η  οποία ισχύει για 20 
ημέρες από την έκδοσή της και μαζί με τα παρακάτω  δικαιολογητικά 
κατατίθεται στον Οργανισμό λαϊκών αγορών. 
 

- Αντίγραφο θεωρημένου βιβλιαρίου Ο.Γ.Α. ή βεβαίωση κλάδου κύριας 
ασφάλισης του ΟΓΑ 

- Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Έντυπα Ε1 , Ε3 και Ε9) με όλες τις 
μεταβολές. 

- Απόδειξη καταβολής της ειδικής υπέρ ΕΛΓΑ εισφοράς για τα προς 
πώληση προϊόντα. 

- Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αιτών θα αναφέρει ότι ασχολείται 
προσωπικά με την καλλιέργεια των προϊόντων, που θα διαθέσει στις 
λαϊκές αγορές και ότι αυτός ή κάποιο από τα προστατευόμενα μέλη της 
οικογένειάς του, δεν έχει άλλη επαγγελματική ή παραγωγική άδεια για 
τις λαϊκές αγορές της χώρας ή το υπαίθριο εμπόριο, το ύψος της 
παραγωγής που θα διαθέσει στις λαϊκές αγορές και ότι το 50% του 
ετήσιου συνολικού εισοδήματός του προέρχεται από  γεωργική 
εκμετάλλευση. 

- Την απόφαση έγκρισης του οικείου Νομάρχη για τη χορήγηση του 
Μελισσοκομικού βιβλιαρίου. 

- Αντίγραφο του ισχύοντος Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. 
- Βεβαίωση του Μελισσοκομικού Συλλόγου ή εφόσον δεν υπάρχει του 

Αγροτικού Συλλόγου της περιοχής της μόνιμης κατοικίας του (περί 
κατοχής μελισσοσμηνών) 

- Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης μελισσοσμηνών. 
 
Κάθε παραγωγός ως φυσικό πρόσωπο δικαιούται μια μόνο παραγωγική 
άδεια , και έχει τη δυνατότητα για διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας να 
διαθέτει τα προϊόντα του σε λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών 
– Πειραιώς και Θεσσαλονίκης ή σε λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. της χώρας. 
Οι ημέρες με τις αντίστοιχες λαϊκές αγορές επιλέγονται από τον παραγωγό με 
σχετική αίτησή του. 
 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση Παραγωγικής άδειας σε  
συνεταιριστικές οργανώσεις ( μελισσοκομικές): 
α) Καταστατικό του συνεταιρισμού 
β) Ονομαστική κατάσταση των μελών του, θεωρημένη από την αντίστοιχη 
Δ.Ο.Υ. της έδρας του 
γ) βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής για κάθε ένα μέλος ως φυσικό πρόσωπο 
δικαιούχου άδειας 
δ) υπεύθυνη δήλωση για κάθε ένα μέλος ως φυσικό πρόσωπο δικαιούχου 
άδειας. 
 
11. ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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11.1 Εκπαίδευση των Μελισσοκόμων 
Μελισσοκομικές εκπαιδεύσεις οργανώνονται 

- Από τον ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ»: α) Στα πλαίσια του Καν.797/04, σε 
συνεργασία με μελισσοκομικούς φορείς. β) Για την Περιφέρεια: στα 
Κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ που λειτουργούν στις Νομαρχίες της χώρας, 

- Στο Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών στο Μαρούσι (Κτήμα Συγγρού, 
Τηλ: 210.80.11.146 και 210.80.82.467) 

 
11.2. Μελισσοκομικά βιβλία:   
Δρίμζιας Ευαγγελος Ν.(2003), Γύρη μελέτη, γνώση και εφαρμογή στη 
μελισσογυρεολογία,  
Θρασυβούλου Ανδρέας (2001), Πρακτική Μελισσοκομία  
Θρασυβούλου Ανδρέας (1996 ), Εχθροί και Ασθένειες  
Karl von Frisch,- Μετάφραση Μ.Υφαντίδης,(1998) Από τη ζωή των μελισσών 
Λιάκος Β. (1993) Παθολογία των μελισσών  
Λιάκος Β (1995 ), Διαχείριση μελισσοκομείου 
Μπίκος Θ. (1999), Γύρω από τη γύρη 
Μπίκος Θ. (1991), Όλα για το μέλι  
Μπίκος Θ. (2001), Πρόπολις,.  
Μπίκος Θ. (1999) Μάνα δεν είναι μόνο μία 
Νικολιδάκης Ε. (1993), Ασθένειες των μελισσών 
Νικολαΐδης Ν.Ι. (2000) Η μελισσοκομία χωρίς δάσκαλο  
Νικολαΐδης Ν.Ι (1994), Μελισσοκομία Σύγχρονες μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης  
Pierre Jean Prost – Επιμέλεια Θαν. Μπίκος (1991), Μελισσοκομία,  
Ρέρρα Γιάννη (2001) Σφήκες, 
Roger A. Morse – Επιμέλεια, Μετάφραση Θαν. Μπίκος (1981) Μελισσοκομία – 
Παραγωγή και εκτροφή βασιλισσών,  
Roch Domerego – Μετάφραση Ειρήνη Ραζή (2002), Οι μέλισσες θεραπεύουν 
Σαντάς Λ. (1990) Μαθήματα μελισσοκομίας  
Irene Stein (1988), Βασιλικός Πολτός,  
Υφαντίδης Μ. (2000), Μελισσοκομία, Επιστήμη και Εφαρμογή  
Υφαντίδης Μ. (1995), Παθήσεις του μελισσιού 
Χαριζάνης Π. (1996), Μέλισσα και μελισσοκομική τεχνική,  

 
11.3 Μελισσοκομικά περιοδικά :  

«ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» 
(Διμηνιαίο περιοδικό) 
Ταχ.. Δ/νση:. Τ. Θ. 15, Τ.Κ.575 00, Επανομή Τηλ & Fax: 23920-91575 
 
«ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ» 
(Διμηνιαίο περιοδικό) 
Ταχ. Δ/νση: Κούμα 4, Τ.Κ.412 22, Λάρισα 
Τηλ: 2410-53.33.66 & 549724 Fax: 2410-54.97.25 
 
11.4. Μελισσοκομικά εργαστήρια  
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Για αποστολή δειγμάτων και αντιμετώπιση ασθενειών των μελισσιών: 

- Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Εργαστήριο Μελισσοκομίας 
Ιερά Οδός 75, Τ.Κ.118 55, Αθήνα Τηλ: 210.52.94.561 

- Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Εργαστήριο Μελισσοκομίας 
Τ.Κ.540 06-Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310-99.25.32 

- Ινστιτούτο Λοιμωδών και Παρασιτικών Νόσων Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης και 
Τροφίμων Νεαπολέως 25, Τ.Κ.153 41, Αγ. Παρασκευή Τηλ: 210.63.99.366 & 
65.50.947 

 
11.5. Εργαστήρια για ανάλυση μελιού:  

- Το Γενικό Χημείο του Κράτους – Δ Χημική Υπηρεσία Αθηνών (Tσόχα 
16, 115 21 Αθήνα, τηλ: 210 6479337) είναι διαπιστευμένο  από το 1999 
από το Βρετανικό Οργανισμό Διαπίστευσης (UKAS) και 
πραγματοποιεί αναλύσεις  δειγμάτων μελιού που προέρχονται από 
ιδιώτες.  

- Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων  (Σοφ. Βενιζέλου 1, 
141 23 Λυκόβρυση Αττική  (τηλ. 210 2845940)  πραγματοποιεί 
αναλύσεις στο μέλι και σε ορισμένα μελισσοκομικά προϊόντα.  

- Το Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίμων του Κέντρου Κτηνιατρικών 
Ιδρυμάτων Αθηνών (Νεαπόλεως 25 Αγία Παρασκευή 153 10 Αθήνα, 
τηλ. 210 6010903). Γίνονται αναλύσεις α) μελιού  (μικροβιολογικές, 
παρασιτολογικές βιοχημικές γυρεολογικές) β) βασιλικού πολτού 
(μικροβιολογικές , παρασιτολογικές) και γ) γύρης (μικροβιολογικές, 
γυρεολογικές). Στο εργαστήριο  εξετάζονται  δείγματα που 
προέρχονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες όλων των νομών της 
χώρας  και από τα ΣΥΚΕ στα σημεία εισόδου της χώρας.   

- Το Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (Τέρμα 
Πατριάρχη Γρηγορίου και Νεαπόλεως 153 10 Αγία Παρασκευή 
Αττικής, τηλ. 210 6503000) Έχει οριστεί Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς 
της Ε.Ε. και διαπιστεύθηκε κατά ISO/EN 17025 από το ΕΣΥΔ για 
αναλύσεις υπολειμμάτων παραδιχλωροβενζολίου και ναφθαλένιου   σε 
μέλι και κερί.  

- Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, (Τηλ. 28210 35056) 
Είναι διαπιστευμένο στην ανάλυση σακχάρων σε μέλι κατά ISO 17025.  

- Το Κτηνιατρικό εργαστήριο Τριπόλεως (Τηλ. 2710 226849). Έχει τη 
δυνατότητα να κάνει αναλύσεις υπολειμμάτων φαρμάκων στο μέλι και 
το βασιλικό πολτό (Χλωραμφενικόλη σε μέλι και βασιλικό πολτό, 
Νιτροφουράνια σε μέλι και πυρεθροειδή σε μέλι) 

- Το Κτηνιατρικό εργαστήριο Χανίων είναι αναφοράς για 
αντιμικροβιακούς  παράγοντες στο μέλι. Οι αναλύσεις που γίνονται 
αφορούν τις Τετρακυκλίνες, Στρεπτομυκίνη και Σουλφοναμίδη.  
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          Μ.Κ. ΠΑΣΕΓΕΣ 
                                                                       
 


