
  

  

10 χρόνια Φεστιβάλ Μελιού! 

το μεγάλο ετήσιο ραντεβού  

της μελισσοκομίας!    



10 χρόνια Φεστιβάλ Ελληνικού 

Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας 

Η φετινή χρονιά για το  Φεστιβάλ Ελληνικού  

Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας αποτελεί την  

δέκατη διοργάνωση. Ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε 

δειλά και κατάφερε τα χρόνια αυτά να            

δημιουργήσει μια άκρως επιτυχημένη            

διοργάνωση που αποτελεί τη μεγαλύτερη και 

σημαντικότερη του μελισσοκομικού τομέα στην 

Νοτιοανατολική Ευρώπη.  

Το φεστιβάλ σκοπό έχει την ανάδειξη των     

μικρών παραγωγών και των ιδιαίτερων και 

σπάνιων ποικιλιών μελιού που παράγονται σε 

κάθε γωνιά της Ελλάδας. 

Μια μεγάλη γιορτή θα λάβει χώρα 

για τις τρεις ημέρες του Φεστιβάλ 

στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με   

μεγάλο πρωταγωνιστή το ελληνικό 

μέλι! Μια γιορτή με πολλές            

παράλληλες εκδηλώσεις και           

αναβαθμισμένους στόχους ώστε να 

ε δρ α ι ω θ ε ί  στ η  σ υ ν ε ί δη ση               

επαγγελματιών και καταναλωτών 

ότι το μέλι αποτελεί βασικό πυλώνα 

της Μεσογειακής Διατροφής και    

πρέπει να βρίσκεται καθημερινά στο 

οικιακό αλλά και το επαγγελματικό 

τραπέζι. 

10 χρόνια Φεστιβάλ Μελιού! 



  

 

Εξοπλισμός 

 

 

Συνέδριο  

 

 

Εκδηλώσεις 

Τιμητική ψήφος εμπιστοσύνης στο 

Φεστιβάλ από τους μελισσοκόμους 

και τους καταναλωτές.  Περισσότεροι 

από 150.000 οι επισκέπτες των  

προηγούμενων Φεστιβάλ. 

Στόχος του Φεστιβάλ 

Στόχος και του 10ου Φεστιβάλ είναι η    

προβολή και προώθηση του επώνυμου   

ελληνικού μελιού, κυρίως των μικρών     

παραγωγών, και των προϊόντων κυψέλης 

στο καταναλωτικό και εμπορικό  κοινό   

αλλά και στους χώρους μαζικής εστίασης. 

Επιπλέον, αποτελεί τον τόπο για την       

σύναψη εμπορικών και επιχειρηματικών 

συμφωνιών μεταξύ των παραγωγών και 

επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης 

μελ ισσοκομ ικών  προ ϊόντων  κα ι               

εξοπλισμού. 10 χρόνια Φεστιβάλ Μελιού! 

Έκθεση 



Έκθεση  

 

Θωμάς           

Λαζανάς, 

Εxecutive Chef 

Δίνουμε και  πάλι 

το ραντεβού μας στο μεγαλύτε-

ρο ετήσιο φεστιβάλ για το ελλη-

νικό μέλι και τα προϊόντα του 

στις 7-9 Δεκεμβρίου, στο Στάδιο 

Ειρήνης & Φιλίας.  

Καλή αντάμωση!!! 

 

Γιώργος      

Στάθης,         

Εκπρόσωπος 

Τύπου του 

Ε.Ο.Σ.Σ. 

Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου να 

χαιρετίζω τους εκθέτες και τους 

επισκέπτες του 10ου Φεστιβάλ 

Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων 

Μέλισσας .  Εύχομαι σε όλους  

επιτυχημένη & εποικοδομητική 

εργασία, χρήσιμες επαφές και 

επιτυχία στην επίτευξη των 

στόχων τους. 

 

Η Έκθεση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του 10ου 

Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας 

αποτελεί τον τόπο συνάντησης, επιμόρφωσης και   

πληροφόρησης όλων των εμπλεκόμενων στον          

μελισσοκομικό τομέα και όλες τις εξελίξεις σχετικά με 

τον τομέα της παραγωγής, των μηχανημάτων, του   

εξοπλισμού, των νέων τεχνολογιών, της νέας             

νομοθεσίας, της τυποποίησης, της προώθησης, της   

υγιεινής και της ασφάλειας του μελιού και των λοιπών 

προϊόντων κυψέλης θα καλύψει σε απόλυτο βαθμό τις 

ανάγκες των επιχειρηματιών του χώρου καθώς είναι ο 

ιδανικός τόπος προβολής προϊόντων, εξοπλισμού και 

υπηρεσιών του Μελιού και των Προϊόντων του. 

Τομέας Μελισσοκομικού Εξοπλισμού  

Ξεχωριστός τομέας για τον μελισσοκομικό εξοπλισμό 

και τους επαγγελματίες του κλάδου. Η Έκθεση        

λαμβάνει διεθνή χαρακτήρα καθώς στον  τομέα του 

Εξοπλισμού συμμετέχουν καταξιωμένες ελληνικές     

εταιρίες αλλά και εταιρίες από το  εξωτερικό.   

 

Γευσιγνωσία 

 

Διαγωνισμός 

 

 

Ενημέρωση 

 

Συνέδριο 

10 χρόνια Φεστιβάλ Μελιού! 



Νίκος Κατσαρός,       

Επιστημονικός            

Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ     

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ                

τ. Πρόεδρος ΕΦΕΤ 

Είναι μεγάλη τιμή για εμένα να σας        

καλωσορίζω στο μεγαλύτερο και για      

φέτος επετειακό  Φεστιβάλ ανάδειξης του  

Ελληνικού Μελιού και των Προϊόντων  

Μέλισσας, το οποίο αποτελεί μια πολύ   

σημαντική εκδήλωση για τους                

επαγγελματίες του κλάδου. 

 

Ειρήνη Ψαχούλια      

Υπεύθυνη Διοργάνωσης 

Το Φεστιβάλ Ελληνικού 

Μελιού & Προϊόντων 

Μέλισσας έχει καταστεί πλέον ένας         

ση μ αν τ ι κό ς  θ ε σ μ ό ς  γ ι α  τ ο υς                   

επαγγελματίες του κλάδου και το          

καταναλωτικό κοινό. Στόχος είναι η      

μέγιστη ανταπόκριση των διαρκώς         

αυξανόμενων αναγκών του κοινού, μέσω 

της διαρκούς αναβάθμισης του θεσμού. 
10 χρόνια Φεστιβάλ Μελιού! 

Ποιοι συμμετέχουν στην Έκθεση 

Μελισσοκόμοι 

Μελισσοκομικοί Συνεταιρισμοί 

Εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και 

τυποποίησης  μελιού 

Επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων    

μέλισσας 

Επιχειρήσεις παραγωγής & επεξεργασίας 

κεριού 

Εταιρίες κατασκευής ή αντιπροσώπευσης 

μελισσοκομικού εξοπλισμού 

Εταιρίες κατασκευής ή αντιπροσώπευσης 

εξοπλισμού συσκευασίας και τυποποίησης 

Παραγωγοί ή επιχειρήσεις παραγωγής    

βιολογικού μελιού 

Δήμοι με σημαντική παραγωγή              

μελισσοκομικών Προϊόντων 

Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενώσεις     

Δήμων, Επιμελητήρια, Δημόσιοι Οργανισμοί 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Το Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & 

Προϊόντων Μέλισσας συνδυάζει την 

ενημέρωση των μελισσοκόμων       

σχετικά με τις νέες εξελίξεις του     

κλάδου, με την απόλαυση των         

προϊόντων που παράγονται από την 

μέλισσα. Από τα μελίσσια έως τις   

γευσιγνωσίες μελιού, τις μαγειρικές 

εκδηλώσεις, τις δραστηριότητες για 

τα παιδιά, το φεστιβάλ που                

οργανώνεται κάθε χρόνο από τον 

Ε.Ο.Σ.Σ, αποτελεί ένα φιλικό              

οικογενειακό περιβάλλον για όλες τις 

ηλικίες. 

Παράλληλες Εκδηλώσεις 

Διήμερο Μελισσοκομικό Συνέδριο 

Γευσιγνωσία αμιγών κατηγοριών 

Γαστρονομικές παρουσιάσεις με 

βάση το μέλι 

Ενημέρωση καταναλωτών σε      

ειδικά περίπτερα 

Εκδηλώσεις για παιδιά με θέμα: 

«η Μέλισσα και ο κόσμος της» 

10 χρόνια Φεστιβάλ Μελιού! 

Παρουσιάσεις Καινοτόμων  

 Προϊόντων 



Παγκόσμια Νομοθεσία και Ποιότητα 

Ντόπιοι πληθυσμοί Μελισσών και      

γενετική βελτίωση 

Ανοίγοντας τους Δρόμους του μελιού 

στη παγκόσμια αγορά  

Μελισσοκομικά φυτά της ελληνικής 

χλωρίδας 

Διαδικασίες εξαγωγής μελιού στην  

παγκόσμια αγορά 

Οι ασθένειες της μέλισσας και η        

αντιμετώπιση τους 

Μέλια ΠΟΠ στη Ελλάδα και οι           

δυνατότητες που παρέχουν 

Παράλληλα με το Φεστιβάλ Ελληνικού   

Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας,                   

διοργανώνεται και το 9ο Συνέδριο για το 

Μέλι & τα Προϊόντα Μέλισσας.  

Στο Συνέδριο, το οποίο διαρκεί δυο        

ημέρες, παρουσιάζονται εισηγήσεις για 

όλα τα θέματα της μελισσοκομίας από   

καταξιωμένους επιστήμονες, ερευνητές, 

εκπροσώπους αναπτυξιακών φορέων,   

επιχειρηματίες και μελισσοκόμους. 

Στόχος του Συνεδρίου είναι η ενημέρωση 

των επαγγελματιών του κλάδου σχετικά 

με όλες τις εξελίξεις στον Μελισσοκομικό 

Τομέα. 

 

   

Συνέδριο Μελισσοκομίας 

10 χρόνια Φεστιβάλ Μελιού! 

Κύριες Θεματικές Ενότητες 



 

Απόστολος Κατσιφάρας  

Περιφερειάρχης Δυτικής    

Ελλάδας 

Π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α  τ η ς            

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

είναι η στήριξη της πρωτογενούς παραγωγής 

και η αναβάθμιση του αγροδιατροφικού τομέα 

της περιοχής μας. 

 Στο πλαίσιο αυτό είμαστε παρόντες, για 4η     

συνεχή χρονιά,  σε αυτή τη σπουδαία εκδήλωση 

που σκοπό έχει να κάνει γνωστό ότι το ελληνικό 

μέλι είναι το καλύτερο στον κόσμο.   

Πάνω από 50 παραγωγοί της περιφέρειας μας 

είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο περί-

πτερο μας στην περσινή διοργάνωση και να 

προβάλλουν τα προϊόντα τους Ευχόμαστε καλή 

επιτυχία και στη εφετινή διοργάνωση στην ο-

ποία η Δυτική Ελλάδα θα δώσει και πάλι δυναμι-

κό παρόν. 

1

0
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Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η κατανομή των 

πόρων προϋπολογισμού της διοργάνωσης 

είναι: 

 

35% Τηλεόραση 

22% Ραδιόφωνο 

10% κλαδικός τύπος 

13% on line στοχευμένο κοινό 

25% ηλεκτρονική παρουσία 

 

 

Με σκοπό να ισχυροποιήσει τη                  

δυνατότητα της εμπορικής επιτυχίας του     

Φεστιβάλ, η οργανωτική επιτροπή σχεδιάζει  

ένα  φιλόδοξο & ολοκληρωμένο              

πρόγραμμα με προωθητικές ενέργειες οι   

οποίες θα καταφέρουν να κάνουν σε  κάθε 

ενδιαφερόμενο ακόμα πιο γνωστή την           

πραγματοποίηση του Φεστιβάλ.   

10 χρόνια Φεστιβάλ Μελιού! 

Φιλήμων Ζαννετίδης        

Αντιπεριφερειάρχης        

Πρωτογενούς Τομέα &      

Γαστρονομίας Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου 

Η ύπαρξη του Φεστιβάλ   Μελιού εδώ και 10 

χρόνια δίνει την ευκαιρία στους  μικρούς        

μελισσοκόμους της χώρας μας να δείξουν και να 

επικοινωνήσουν το εξαιρετικό προϊόν του σε 

χιλιάδες καταναλωτές αλλά και να πετύχουν         

εμπορικές συμφωνίες οι οποίες σε άλλη          

περίπτωση θα ήταν σχεδόν αδύνατες.  

Το μέλι που παράγεται στα νησιά των             

Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου είναι ιδιαίτερα 

αγαπητό στους καταναλωτές καθώς έχει        

εξαιρετική ποιότητα λόγω του κλίματος και του 

φυσικού περιβάλλοντος.  

Δίνουμε και φέτος ραντεβού, η Περιφέρεια     

Νοτίου Αιγαίου και οι πάνω 30 παραγωγοί από 

20 και πλέον νησιά της περιφέρεια μας στο πιο 

γλυκό φεστιβάλ της χρονιάς! 



10 χρόνια Φεστιβάλ Μελιού! 

ΚΑΤΟΨΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ  



ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

Παρασκευή   7 Δεκεμβρίου  16:00 – 21:00 

Σάββατο       8 Δεκεμβρίου  10:00 – 21:00 

Κυριακή        9 Δεκεμβρίου  10:00 – 21:00 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΕΟΣΣ 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2, 10679 Αθήνα 

Τηλ. 2103610265 Fax: 2103610276  email: info@edpa.gr   

    www.greekhoneyfestival.gr  ●  www.facebook.com/festivalmeliou  

mailto:info@edpa.gr
http://www.greekhoneyfestival.gr
http://www.facebook.com/festivalmeliou



