
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 

  

 

  «Κυψέλες ∆ιαχείµασης και ∆ικαιούχοι Ενίσχυσης των ∆ράσεων 3.1 «Εξοπλισµός 
για τη ∆ιευκόλυνση των Μετακινήσεων» και 3.2 « Οικονοµική Στήριξη της 
Νοµαδικής Μελισσοκοµίας κατά τα έτη 2017-2019» 

 Όλοι οι µελισσοκόµοι –κάτοχοι µελισσοκοµικών βιβλιαρίων πρέπει να υποβάλλουν 
αίτηση δήλωσης κυψελών διαχείµασης (Υπόδειγµα 1) στην ∆ιεύθυνση Αγροτικής 
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) της Π.Ε. Ευβοίας (Λ.Χαινά 93-Χαλκίδα), µέχρι 
τις 31-12-2016, διαφορετικά θα αποκλείονται από όλα τα επιδοτούµενα 
προγράµµατα. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο υλοποίησης της ∆ράσης 3.1 «Εξοπλισµός για τη 
διευκόλυνση των µετακινήσεων» κατά τα έτη 2017-2019 θα ενισχύεται η δαπάνη 
για την προµήθεια καινούργιων κυψελών κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η  
Σεπτεµβρίου κάθε έτους έως την 20η Μαρτίου του επόµενου έτους. Οι δικαιούχοι 
µελισσοκόµοι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια: 

α) Να είναι κάτοχοι µελισσοκοµικής εκµετάλλευσης τουλάχιστον είκοσι (20) 
κυψελών. 

β) Να είναι κάτοχοι µελισσοκοµικού βιβλιαρίου σε ισχύ µέχρι τη λήξη του κάθε 
ετήσιου προγράµµατος, δηλ. µέχρι 31 Ιουλίου του έτους του προγράµµατος.. 

γ) Να υποβάλλουν την αίτηση δήλωσης κυψελών διαχείµασης στη ∆/νση Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ευβοίας από 1-9-2016 µέχρι 31-12-2016. 

Το ποσοστό αντικατάστασης θα ανέρχεται µέχρι και 10% των κατεχόµενων κυψελών 
και η σχετική αίτηση δήλωσης για συµµετοχή θα υποβληθεί µετά τη δηµοσίευση της 
σχετικής απόφασης. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της ∆ράσης 3.2 «Οικονοµική στήριξη της νοµαδικής 
µελισσοκοµίας» κατά τα έτη 2017-2019 θα ενισχύεται η δαπάνη µετακινήσεων των 
µελισσοσµηνών κατά το χρονικό διάστηµα από την 1η  Σεπτεµβρίου κάθε έτους έως 
την 20η Μαΐου του επόµενου έτους. Οι δικαιούχοι µελισσοκόµοι της δράσης θα 
πρέπει να πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια. 

α) Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελµατίες αγρότες. 



β) Να είναι κάτοχοι µελισσοκοµικής εκµετάλλευσης τουλάχιστον εκατόν δέκα (110) 
παραγωγικών µελισσοσµηνών και η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της παραγωγής τους 
να είναι 8.000 ευρώ. 

γ) Να είναι κάτοχοι µελισσοκοµικού βιβλιαρίου σε ισχύ µέχρι την λήξη του κάθε 
ετήσιου προγράµµατος , δηλ. µέχρι 31 Ιουλίου του έτους του προγράµµατος. 

δ) Να υποβάλλουν την αίτηση δήλωσης κυψελών διαχείµασης (Υπόδειγµα 1) στην 
∆ΑΟΚ Π.Ε. Ευβοίας  από 1η  Σεπτεµβρίου έως την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους. 

ε) Να υποβάλλουν την αίτηση δήλωσης για συµµετοχή στη δράση 3.2. «Οικονοµική 
στήριξη της νοµαδικής µελισσοκοµίας» (Υπόδειγµα 2)  στην ∆ΑΟΚ της  
Π.Ε.Ευβοίας για τις επόµενες µετακινήσεις των µελισσοσµηνών τους, δηλαδή να 
ενηµερώνουν την ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής πριν τη µετακίνησή 
τους.  

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα υποδείγµατα 1 και 2 των 
αιτήσεων – δηλώσεων από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 
(∆ΑΟΚ), τους ∆ήµους, τους µελισσοκοµικούς συλλόγους, µελισσοκοµικούς 
συνεταιρισµούς και τα κατά τόπους τµήµατα- Γραφεία Αγροτικής Οικονοµίας.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη 
∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Έ Έυβοίας  στο τηλέφωνο 
2221353911 (αρµόδιος υπάλληλος ο κ. Νικόλαος Λαδογιάννης).  

 

Ο Προϊστάμενος ΔΑΟΚ ΠΕ Εύβοιας 

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ 
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