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∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

Θέµα : «Κυψέλες ∆ιαχείµασης και ∆ικαιούχοι Ενίσχυσης των  ∆ράσεων 
3.1 (Εξοπλισµός για την διευκόλυνση των µετακινήσεων) &  
3.2. (Οικονοµική στήριξη της νοµαδικής µελισσοκοµίας)». 

  
Α.  Κυψέλες ∆ιαχείµασης 
Μετά από οδηγία της ( ΕΕ), το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, 
εξέδωσε έγγραφο ζητώντας κάθε χρόνο οι µελισσοκόµοι, να δηλώνουν πλέον 
τον αριθµό των κυψελών τους, που είναι έτοιµες για διαχείµαση στην 
επικράτειά τους, µεταξύ της 1ης Σεπτεµβρίου και της 31ης ∆εκεµβρίου κάθε 
έτους.  
      Η καταγραφή των έτοιµων για διαχείµαση κυψελών θα γίνεται µε αίτηση 
δήλωσης (Συγκεκριµένο Υπόδειγµα), από όλους τους µελισσοκόµους – 
κατόχους µελισσοκοµικών βιβλιαρίων, στην ∆ΑΟΚ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
(Βενιζέλου 1 - Πλατεία Πάρκου - Λαµία), διαφορετικά θα αποκλείονται από 
όλα τα επιδοτούµενα προγράµµατα. Οι µελισσοκόµοι πρέπει να δηλώσουν 
τις κυψέλες διαχείµασης το αργότερο µέχρι  31/12/2016. 
 
Β.  ∆ΡΑΣΗ  3.1. (Εξοπλισµός για την διευκόλυνση των µετακινήσεων) 
    Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης αυτής ενηµερώνουµε ότι θα ενισχύεται 
η δαπάνη για την προµήθεια καινούριων κυψελών, κατά το χρονικό 
διάστηµα από την 1η Σεπτεµβρίου κάθε έτους έως και την 20η Μαρτίου 
του επόµενου έτους. Οί δικαιούχοι µελισσοκόµοι της δράσης θα πρέπει να 
πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια : 
1). Να είναι κάτοχοι µελισσοκοµικής εκµετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών. 
2). Να είναι κάτοχοι µελισσοκοµικού βιβλιαρίου σε ισχύ. 
       Το ποσοστό αντικατάστασης θα ανέρχεται µέχρι και 10% των κατεχό-
µενων κυψελών ανα µελισσοκόµο και η σχετική αίτηση δήλωσης για συµµετο-
χή θα υποβληθεί µετά την δηµοσίευση της σχετικής απόφασης. 
 
   Γ.   ∆ΡΑΣΗ  3.2.(Οικονοµική στήριξη της νοµαδικής µελισσοκοµίας) 
   Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης αυτής, ενηµερώνουµε ότι θα ενισχύεται 
η δαπάνη µετακίνησης των µελισσοσµηνών από τον συνήθη µόνιµο τόπο της 
µελισσοκοµικής εκµετάλλευσης σε άλλον, κατά το χρονικό διάστηµα από 
την 1η Σεπτεµβρίου κάθε έτους έως και την 20η Μαΐου του επόµενου 
έτους. Οί δικαιούχοι µελισσοκόµοι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τα εξής 
βασικά κριτήρια : 
1). Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών  
      Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ), ως επαγγελµατίες αγρότες.      
2). Να είναι κάτοχοι µελισσοκοµικής εκµετάλλευσης τουλάχιστον 110  
      παραγωγικών µελισσοσµηνών και η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της  
      παραγωγής τους να είναι 8.000€.     
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3). Να είναι κάτοχοι µελισσοκοµικού βιβλιαρίου σε ισχύ και θεωρηµένο  
     τουλάχιστον πρίν 1 έτος από την ηµεροµηνία αίτησης.   
4). Να υποβάλλουν την αίτηση δήλωσης κυψελών διαχείµασης (Υπόδειγµα 1),  
     στην υπηρεσία µας από 1η Σεπτεµβρίου έως και την 31η ∆εκεµβρίου κάθε  
     έτους. 
5). Να υποβάλλουν την αίτηση δήλωσης για συµµετοχή στη δράση 3.2.  
     «Οικονοµική στήριξη της νοµαδικής µελισσοκοµίας», (Υπόδειγµα 2) στην  
     υπηρεσία µας για τις επόµενες µετακινήσεις των µελισσοσµηνών τους. 
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