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Μέσα στον Ιανουάριο αναμένεται να προκηρυ-
χθούν οι πρώτες δράσεις του νέου Μελισσοκο-
μικού Προγράμματος 2023-2027, το οποίο θα 
περιλαμβάνει συνολικά 7 Μέτρα ύψους 61 ε-
κατ. ευρώ. Τη μερίδα του λέοντος προφανώς, 
την έχουν οι δύο κύριες δράσεις του μέτρου 
«Εξ ορθολογισμός της εποχιακής μετακίνησης 
των μελισσοσμηνών» για τις οποίες ετοιμάζο-
νται και τα σχετικά ΦΕΚ εφαρμογής ώστε να 
προκηρυχθούν άμεσα. Πρόκειται για τη Δρά-
ση: «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των με-
τακινήσεων» που ενισχύει την προμήθεια κυ-
ψελών αντικατάστασης (πλήρης κυψέλη έως 
30 ευρώ) και μεμονωμένων κινητών βάσεων 
(κόστος έως 9 ευρώ) και τη Δράση 2: «Οικονο-

μική Στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας». 
Παράλληλα για πρώτη φορά θα προκηρυχθεί 

μέτρο που αφορά δαπάνες για την προμήθεια 
σπορά – φύτευση μελισσοκομικών φυτών και 
στη καθιέρωση συνθηκών κατάλληλων για αύ-
ξηση του αριθμού των επικονιαστών - μελισσών 
που εγκαθίστανται στην περιοχή, μέσω της δη-
μιουργίας και οριοθέτησης κατάλληλων θέσεων 
τοποθέτησης κυψελών. Τέλος, προβλέπονται 
μέτρα που καλύπτουν ανάγκες για αναλύσεις 
μελιών, πιστοποίηση, προώθηση μελισσοκομι-
κών προϊόντων και κατάρτιση μελισσοκόμων. 

Όσον αφορά ειδικότερα τα μελισσοκομι-
κά προγράμματα, οι δράσεις είναι: 

 Συμβουλές, εκπαίδευση και τεχνική βο-
ήθεια προς μελισσοκόμους και οργανώσεις 
μελισσοκόμων: 8.362.000 ευρώ.

 Πρόγραμμα στοχευμένης επιτήρησης και 

έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού 
της κυψέλης (Aethina tumida):  500.000 ευρώ.

 Εξ ορθολογισμός της εποχιακής μετακίνη-
σης των μελισσοσμηνών: 46.626.450 ευρώ.

 Μέτρα στήριξης για την αύξηση του αριθ-
μού και τους εύρους των αναλύσεων μελιού και 
μελισσοκομικών προϊόντων: 2.250.000 ευρώ.

 Συνεργασία με ειδικευμένους φορείς για 
την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης 
έρευνας στον τομέα της μελισσοκομίας και των 
μελισσοκομικών προϊόντων: 1.800.000 ευρώ.

 Προώθηση, επικοινωνία και μάρκετινγκ: 
1.150.000 ευρώ.

 Δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας 
των μελισσοκομικών προϊόντων. Αφορά δρά-
σεις για την αναγνώριση μελιού και των λοι-
πών μελισσοκομικών προϊόντων ως ΠΟΠ, 
ΠΓΕ, ΕΠΙΠ: 500.000 ευρώ. 

Με δύο προκηρύξεις κάνουν 
πρεμιέρα τα μελισσοκομικά   
Σε εφαρμογή από φέτος το καινούργιο πλαίσιο 5ετίας που περιλαμβάνει 7 δράσεις

Σχέδια, Βιολογικά, Νέοι 
Εκτός από τα μελισσοκομικά 

προγράμματα, οι 
επαγγελματίες του κλάδου 
του μελιού έχουν δικαίωμα 

ένταξης σε Μέτρα του 
ΠΑΑ, όπως είναι τα Σχέδια 
Βελτίωσης, οι Νέοι Αγρότες 

και τα Βιολογικά
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Eνίσχυση για κυψέλες 
μαζί με GPS και κάμερες
Στην επιδότηση της αντικατάστασης κυψελών και κινητών βάσεων θα περιλαμβάνονται 
και σύγχρονες τεχνολογίες παρακολούθησης του μελισσιού, αναφέρει το στρατηγικό

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται οι εφαρ-
μοστικές αποφάσεις για το μέτρο «Εξ ορθο-
λογισμός της εποχιακής μετακίνησης των με-
λισσοσμηνών» που θα σηματοδοτήσει την έ-
ναρξη των Μελισσοκομικών Προγραμμάτων 
2023-2027, ώστε να ξεκινήσουν οι σχετικές 
αιτήσεις των μελισσοκόμων. 

Στο Μέτρο αυτό, περιλαμβάνεται η δράση «Ε-
ξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινή-
σεων» όπου ενισχύονται οι δικαιούχοι για δα-
πάνες με σκοπό την αντικατάσταση παλιών και 
φθαρμένων κυψελών με νέες ή/και φθαρμέ-
νων κινητών βάσεων των κυψελών που χρή-
ζουν αντικατάστασης. Παράλληλα θα περιλαμ-
βάνεται ενίσχυση συσκευών – εξαρτημάτων α-
παραίτητων για την διευκόλυνση των μετακι-
νήσεων, την παρακολούθηση της παραγωγής 
και την αποφυγή των κλοπών, όπως για παρά-
δειγμα: κάμερες παρακολούθησης του μελισ-
σοκομείου, συσκευές ανίχνευσης - μικροτσιπ 
με GPS, φορητές ζυγαριές για την παρακολού-
θηση της παραγωγής, καταγραφείς δεδομένων 
(Data Logger) αβιοτικών παραμέτρων εντός της 
κυψέλης, με άμεση επικοινωνία και ενημέρω-
ση του μελισσοκόμου μέσω σύγχρονων τεχνο-
λογιών (π.χ. 5G ή δορυφορικά συστήματα).

Δικαιούχοι της δράσης θα είναι οι ενεργοί μελισ-
σοκόμοι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 140/106513 
«Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο» 
(ΦΕΚΒ1560/17.04.2021), κάτοχοι ενός ελάχιστου 
αριθμού κυψελών (20 κατεχόμενες κυψέλες).

Για τη δράση «Εξοπλισμός για τη διευκό-
λυνση των μετακινήσεων» ενισχύεται η προ-
μήθεια κυψελών αντικατάστασης (πλήρης κυ-
ψέλη) και μεμονωμένων κινητών βάσεων. Η 
αξία της κάθε κυψέλης αντικατάστασης καθο-

ρίζεται μέχρι του ποσού 30 ευρώ, ενώ η καθα-
ρή αξία της κάθε μεμονωμένης κινητής βάσης 
καθορίζεται μέχρι του ποσού των 9 ευρώ, με 
δυνατότητα αναπροσαρμογής εφόσον κρίνε-
ται απαραίτητο από τις συνθήκες. Το ποσοστό 
αντικατάστασης κυψελών ανέρχεται σε 10% ε-
νώ το μέγιστο ποσοστό προμήθειας μεμονωμέ-
νων κινητών βάσεων, καθορίζεται σε 20% επί 
των κατεχομένων κυψελών του μελισσοκόμου 

Νομαδική μελισσοκομία
Η δεύτερη Δράση του Μέτρου είναι η «Οικο-

νομική Στήριξη της νομαδικής μελισσοκομί-
ας» που προβλέπει την ενίσχυση των μελισ-
σοκόμων για την κάλυψη μέρους των δαπα-
νών μετακίνησης των μελισσοσμηνών τους. 
Η υλοποίηση της δράσης εκ μέρους των δι-
καιούχων, προϋποθέτει ότι μετακινούν κα-
τά τη διάρκεια εκάστου έτους τουλάχιστον το 
40% των κατεχομένων κυψελών, σε μία μετα-
κίνηση ή περισσότερες, με τη χρήση: α) ιδιό-
κτητων μελισσοκομικών ή αγροτομελισσοκο-
μικών αυτοκινήτων (ΦΙΧ), ή/και β) φορτηγών 
αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ), ή/και 
γ) πλοίων ή ιδιωτικών σκαφών, σε απόσταση 
μεγαλύτερη ή ίση των 50 χιλιομέτρων για την 
ηπειρωτική Ελλάδα, την Κρήτη και την Εύβοια 
και μεγαλύτερη ή ίση των 20 χιλιομέτρων για 
τη νησιωτική Ελλάδα, πλην της Κρήτης και της 
Εύβοιας. Σημειώνεται ότι κατά τη χρήση ΦΙΧ 
αγροτικών - μελισσοκομικών αυτοκινήτων ε-
φαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία. Επιλέξι-
μη δαπάνη είναι το κόστος διοδίων, τα εισι-
τήρια πλοίου και το κόστος της μετακίνησης.

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι ενεργοί με-
λισσοκόμοι  - κατά κύριο επάγγελμα αγρότες 
ή συνταξιούχοι του ΟΓΑ. Το ποσό ενίσχυσης 
θα καθοριστεί ύστερα από τις αιτήσεις των 
δικαιούχων και με βάση το συνολικό ποσό. 

Εμπλουτισμός
μελισσοκομικής
χλωρίδας
Η Δράση «Εμπλουτισμός της 
μελισσοκομικής χλωρίδας – βελτίωση 
και της βιοποικιλότητας» αποτελεί  
ένα νέο πρόγραμμα που θα αφορά 
δαπάνες για την προμήθεια σπορά – 
φύτευση μελισσοκομικών φυτών  
και στη καθιέρωση συνθηκων 
κατάλληλων για αύξηση του αριθμού 
των επικονιαστών - μελισσών που 
εγκαθίστανται στην περιοχή, μέσω  
της δημιουργίας και οριοθέτησης 
κατάλληλων θέσεων τοποθέτησης 
κυψελών.  Χαρακτηριστικά είδη 
φυτών με διαφορετικές περιόδους 
ανθοφορίας ή μελιτοέκκρισης είναι  
το πεύκο, το έλατο, η δρυς, το θυμάρι, 
η καστανιά, διάφορα αρωματικά φυτά, 
ο ηλίανθος, το βαμβάκι, διάφορά 
οπωροφόρα. Δεν είναι επιλέξιμα  
για φύτευση φυτα που μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν ώς τρόφιμα  
ή ζωοτροφές. 
Δικαιούχοι της δράσης θα είναι 
Αγροτικοί - Μελισσοκομικοί Φορείς 
όπως: Αγροτικοί μελισσοκομικοί 
συνεταιρισμοί, αγροτικοί συνεταιρισμοί 
ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις.

Πιστοποιήσεις στο μέλι  
και καταπολέμηση εχθρών
Το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το μέ-
λι δίνει επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην ανά-
δειξη των ιδιαίτερων οργανοληπτικών χα-
ρακτηριστικών και της ποιότητας του ελλη-
νικού μελιού και στην προώθηση δράσεων 
που ενθαρρύνουν την καινοτομία και συμ-
βάλλουν στην προώθηση του μελιού και 
των λοιπών προϊόντων κυψέλης. Για αυτό 
το λόγο, προβλέπονται Μέτρα όπως:

 Αναγνώριση μελιού και των λοιπών με-
λισσοκομικών προϊόντων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ, Ε-
ΠΙΠ με δικαιούχους αγροτικούς μελισσο-
κομικούς συνεταιρισμούς μεταξύ άλλων.  
Στο πλαίσιο της Παρέμβασης θα καλύπτο-
νται τα κόστη ταυτοποίηση αμιγών μελιών 
(κύριας βοτανικής προέλευσης) με έντονο 
ενδιαφέρον και μελιών διαφορετικής γεω-
γραφικής προέλευσης από περιοχές με έ-
ντονο μελισσοκομικό ενδιαφέρον. Η ανά-
δειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και 
της βιολογικής δράσης και τεκμηρίωση εν-
δείξεων διατροφής και υγείας επιλεγμένων 
κατηγοριών ελληνικών μελιών και άλλων 
μελισσοκομικών προϊόντων. Και η σύνταξη 
και υποβολή μελετών για την αναγνώριση 
των προϊόντων ως ΠΟΠ/ΠΓΕ (καλύπτεται α-
ποκλειστικά και μονο το κόστος των μελισ-
σοκόμων και όχι δαπάνες του δημοσίου).

 Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών – Πρό-
γραμμα στοχευμένης επιτήρησης και έγκαι-
ρης ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού της 
κυψέλης (Aethina tumida). Δικαιούχοι του 
Προγράμματος είναι ενεργοί μελισσοκόμοι, 
κάτοχοι τουλάχιστον 40 κατεχόμενων κυψε-
λών και πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύ-
ματα. Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι η αποζη-
μίωση των μελισοκόμων που συμμετεχουν 

και διαθετουν τις κυψέλες τους, η κάλυψη 
των εργαστηριακών εξετάσεων, η λήψη δειγ-
μάτων και η αποστολή τους, η ανάλυση των 
αποτελεσμάτων. Οι δαπάνες ενίσχυσης των 
μελισσοκόμων που συμμετέχουν στην υλο-
ποίηση του Προγράμματος υπολογίζονται σε 
150 ευρώ ανά κυψέλη κατ’ έτος με δυνατότη-
τα αναπροσαρμογής, εφόσον κρίνεται απα-
ραίτητο από τις εκάστοτε συνθήκες.

 Στήριξη για την αύξηση του αριθμού και 
τους εύρους των αναλύσεων μελιού και με-
λισσοκομικών προϊόντων από διαπιστευμέ-
να εργαστήρια με στόχο τη διευκόλυνση των 
μελισσοκόμων στην εμπορία και την αναβάθ-
μιση της αξίας των προϊόντων τους. Η παρέμ-
βαση αφορά μεταξύ άλλων μελισσοκόμους 
που θέλουν να πραγματοποιήσουν αναλύσεις 
δειγμάτων ελληνικού μελιού και λοιπών προ-
ϊόντων κυψέλης σε διαπιστευμένα εργαστή-
ρια, με σκοπό τον έλεγχο των φυσικοχημι-
κών τους παραμέτρων, της διερεύνησης της 
πιθανής ύπαρξης καταλοίπων φυτοπροστα-
τευτικών ουσιών, αντιβιοτικών ή/και άλλων 
ξένων και επικίνδυνων ουσιών και ελέγχου 
της νοθείας. Τα εργαστήρια πρέπει να δια-
θέτουν διαπίστευση στο αντικείμενο – πεδίο 
του διενεργούμενου από το αυτά ελέγχου.

 Προώθησης του μελιού και των άλλων 
προϊόντων της κυψέλης και προβολή του κλά-
δου της μελισσοκομίας – ενίσχυση της και-
νοτομίας. Έρευνα αγοράς του μελιού και των 
λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων - προώ-
θηση της ανταγωνιστικότητας και της εξω-
στρέφειας. Δικαιούχοι συμμετοχής στη Πα-
ρέμβαση είναι ενεργοί μελισσοκόμοιμ, νο-
μικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το ΥΠΑΑΤ 
και αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί.

Η νομαδική 
μελισσοκομία
προϋποθέτει ότι 
οι μελισσοκόμοι 
μετακινούν 
μέσα στο έτος 
τουλάχιστον 
το 40% των 
κατεχομένων 
κυψελών, σε 
μία μετακίνηση 
ή περισσότερες.

Αντικατάσταση 
Η αξία της κάθε κυψέλης 

αντικατάστασης 
καθορίζεται μέχρι του 
ποσού 30 ευρώ και το 

ποσοστό αντικατάστασης 
κυψελών ανέρχεται  

στο 10%

ΕΞ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ

Αριθμός κυψελών που υποστηρίζονται από την ενίσχυση της νομαδικής μελισσοκομίας ● 1.000.000  κυψέλες

Ετήσια ενδεικτικά χρηματοδοτικά κονδύλια ● 6.130.290 ευρώ

Αριθμός κυψελών που υποστηρίζονται με εξοπλισμό για τη διευκόλυνση των  μετακινήσεων ● 104.166 κυψέλες

Ετήσια ενδεικτικά χρηματοδοτικά κονδύλια ● 3.125.000 ευρώ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2023-2027
ΕΥΡΏ

Συμβουλές, εκπαίδευση ● 8.362.000

Επιτήρηση μικρού σκαθαριού της κυψέλης (Aethina tumida) ● 500.000

Εξ ορθολογισμός της εποχιακής μετακίνησης των μελισσοσμηνών ● 46.626.450

Στήριξη αναλύσεων μελιού και μελισσοκομικών προϊόντων ● 2.250.000

Συνεργασία για εφαρμοσμένη έρευνα ● 1.800.000

Προώθηση, επικοινωνία και μάρκετινγκ ● 1.150.000

∆ράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των μελισσοκομικών προϊόντων ● 500.000
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Mε 20 κυψέλες, 
βιολογικό πριμ 
1.650 ευρώ  
στο νέο ΠΑΑ       
Ευελιξία για μελισσοκόμους 
που θέλουν να ενταχθούν σε 
Σχέδια Βελτίωσης και Νέους

Πέρα από τα μελισσοκομικά προγράμμα-
τα, οι επαγγελματίες του κλάδου του με-
λιού έχουν δικαίωμα ένταξης σε Μέτρα του 
ΠΑΑ, όπως είναι τα Σχέδια Βελτίωσης, οι 
Νέοι Αγρότες και τα βιολογικά. Όσον α-
φορά ειδικότερα τη βιολογική παραγω-
γή αναμένεται να προκηρυχθεί (ακούγε-
ται έντονα ότι θα γίνει φέτος), ξεχωριστή 
δράση. Στο πλαίσιο της σχετικής παρέμ-
βασης θα παρέχονται ενισχύσεις για την 
ανάληψη πρόσθετων γεωργοπεριβαλλο-
ντικών υποχρεώσεων από τους μελισσο-
κόμους, με στόχο την προστασία των με-
λισσοσμηνών και την ενίσχυση της βι-
οποικιλότητας. Οι δεσμεύσεις που ανα-
λαμβάνουν οι παραγωγοί αφορούν στη
βιολογική μελισσοκομία και είναι (6) εξα-
ετούς διάρκειας, το πρώτο έτος αφορά τη 
μετατροπή και τα επόμενα (5) πέντε έτη 
τη διατήρηση στη βιολογική μελισσοκο-
μία. Οι δικαιούχοι είναι φυσικά και νομι-
κά πρόσωπα ή ομάδες αυτών κάτοχοι με-
λισσοκομικής ταυτότητας, οι οποίοι κα-
τέχουν από 20 και πάνω μελισσοσμήνη. 
Επιλέξιμοι για ενίσχυση είναι οι υποψή-
φιοι που κατέχουν νεοεντασσόμενες (κα-
τεχόμενες) κυψέλες και παραφυάδες στο 
σύστημα ελέγχου για τη βιολογική γεωρ-
γία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κα-
νονισμό (ΕΕ) 2018/848. 

Τα ετήσια ποσά στήριξης θα χωρίζο-
νται σε κλάσεις:

 Για 20 – 110 κυψέλες ο μελισσο-
κόμος θα λαμβάνει ετησίως 1.650 ευρώ.

 Για 111 – 200 κυψέλες θα λαμβάνει 
5.115 ευρώ.

 Για 201 – 300 κυψέλες θα λαμβάνει 
8.580 ευρώ.

 Για 301 κυψέλες και άνω η ετήσια ενί-
σχυση διαμορφώνεται στα 10.230 ευρώ.

Οι δικαιούχοι θα είναι φυσικά και νομι-
κά πρόσωπα ή ομάδες αυτών κάτοχοι με-
λισσοκομικής ταυτότητας, οι οποίοι κα-
τέχουν από 20 και πάνω μελισσοσμήνη. 
Επιλέξιμοι για ενίσχυση θα είναι οι υπο-
ψήφιοι που κατέχουν νεοεντασσόμενες 
(κατεχόμενες) κυψέλες και παραφυάδες 
στο σύστημα ελέγχου για τη βιολογική 
γεωργία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 

κανονισμό (ΕΕ) 2018/848. Οι δικαιού-
χοι θα υποχρεούνται στην τήρηση του 
συνόλου των δεσμεύσεων, που σχε-
τίζονται με την προέλευση των ζώων, 
τη διατροφή (στο τέλος της περιόδου 
παραγωγής, διατηρούνται στις κυψέ-
λες επαρκή αποθέματα μελιού και γύ-
ρης προκειμένου οι μέλισσες να επιβι-
ώσουν τον χειμώνα, η τεχνητή διατρο-
φή των πληθυσμών μελισσών δύναται 
να πραγματοποιείται μόνο σε περίπτω-
ση που απειλείται η επιβίωσή του πλη-
θυσμού λόγω κλιματικών συνθηκών. 
Σε παρόμοια περίπτωση, η εκτροφή του 
πληθυσμού μελισσών πραγματοποιεί-
ται με βιολογικό μέλι, βιολογική γύρη, 
βιολογικό σιρόπι ζάχαρης ή βιολογική 
ζάχαρη, την προστασία της υγείας, την 
καλή μεταχείριση των ζώων, πρακτι-
κές στέγασης και κτηνοτροφικές πρα-
κτικές (περιοχή εγκατάστασης των κυ-
ψελών, τις υποχρεώσεις τήρησης στοι-
χείων τεκμηρίωσης από τον δικαιούχο.

Σχέδια Βελτίωσης και Νέοι Αγρότες
Στα Σχέδια Βελτίωσης και στο πρόγραμ-

μα των Νέων Γεωργών, η μελισσοκομία 
θα είναι ένας κλάδος που θα αποτελεί 
προτεραιότητα με επιπλέον μοριοδότη-
ση. Δικαιούχοι των δύο αυτών προγραμ-

μάτων θα είναι εκείνοι που έχουν και αξι-
οποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.

Αύξηση 28,7% στις κυψέλες 
μεταξύ 2020 και 2021

Σύμφωνα με τα δεδομένα που τηρού-
νται ψηφιακά, ο αριθμός των δηλωθέ-
ντων κατεχόμενων κυψελών αυξήθηκε 
σε ποσοστό 28,70 %, το πρώτο έτος εφαρ-
μογής της υπ’ αριθ. 140/106513/16-04-
2021 ΥΑ (Β΄ 1560) με την οποία θεσπί-
στηκε το ΕΗΜΜ. Σε απόλυτους αριθμούς, 
από 1.697.797 δηλωμένες κυψέλες το 
2020, οι δηλωμένες στο μητρώο κυψέλες 
το 2021, ανήλθαν σε 2.184.178. Ο αντί-
στοιχος αριθμός των ενεργών μελισσο-
κόμων που είναι εγγεγραμμένοι στο μη-
τρώο σχεδόν διπλασιάστηκε από 11.378 
άτομα το 2020, σε 20.869 το 2021 (ποσο-
στό αύξησης 83,40%). Από την ανάλυση 
των στοιχείων του ΕΗΜΜ και την ομαδο-
ποίηση σε κλάσεις, ανάλογα με τον αριθ-
μό των κυψελών που κατέχει ο κάθε με-
λισσοκόμος, προκύπτει ότι 16.720 μελισ-
σοκόμοι (ποσοστό 80,13 % επί του συνό-
λου) κατέχουν έως 150 κυψέλες, με συ-
νολικό μελισσοκομικό κεφάλαιο που α-
νέρχεται σε 862.725 κυψέλες (ποσοστό 
39,48 % επί του συνόλου).Τα παραπάνω 
αναφέρονται στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ.

Στα Σχέδια 
Βελτίωσης και 
στο πρόγραμμα 
των Νέων 
Γεωργών 
δικαιούχοι 
θα είναι οι 
μελισσοκόμοι 
που αξιοποιούν 
τουλάχιστον 
 109 κυψέλες

Δικαιούχοι είναι 
φυσικά και νομικά 
πρόσωπα ή Ομάδες, 
με μελισσοκομική 
ταυτότητα και πάνω 
από 20 μελισσοσμήνη.


