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ΘΕΜΑ: «Υλοποίηση Δράσεων 3.1 “Αντικατάσταση κυψελών” και 3.2 “Οικονομική στήριξη  
                της  νομαδικής  μελισσοκομίας” για το έτος 2019» . 
 
 Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος ¨Βελτίωση των συνθηκών  
Παραγωγής και Εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2019¨, η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών για τη συμμετοχή των 
μελισσοκόμων στις Δράσεις 3.1 «Αντικατάσταση κυψελών» και 3.2 «Οικονομική στήριξη 
της νομαδικής μελισσοκομίας», για το έτος 2019 είναι η :    

21-01-2019 (ημέρα Δευτέρα) 
 

Για τη Δράση 3.1¨Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων¨ 
 Ενισχύεται η δαπάνη για την προμήθεια καινούργιων κυψελών, αξίας μέχρι 30€ ανά κυψέλη, 
από την 1η Αυγούστου 2018 έως την 20η Μαϊου 2019. Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται 
μέχρι το 10% των κατεχόμενων κυψελών. Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει : 

 Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών.  

 Να διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης. 

 Να υποβάλουν δήλωση των κυψελών διαχείμασης (από 1η Σεπτεμβρίου 2018 έως την 
21η Ιανουαρίου 2019) ή να θεωρήσουν το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο κατά το 
διάστημα  από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2018. 

 
Για τη Δράση 3.2 ¨Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας¨ 
 Ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης των μελισσοσμηνών, για την εκμετάλλευση ανθοφοριών από 
το συνήθη μόνιμο τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον καθώς και ενδιάμεσες 
μετακινήσεις κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης 
στην συγκεκριμένη δράση έως και την 1η Ιουλίου 2019 (ημέρα Δευτέρα). Οι δικαιούχοι 
μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει : 

 Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων 

(ΜΑΑΕ), ως επαγγελματίες αγρότες. 

 Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 110 παραγωγικών 

μελισσοσμηνών.  

 Να έχουν ελάχιστη ακαθάριστη αξία συνολικής οικογενειακής γεωργικής παραγωγής  

5.000€. Μελισσοκόμοι που υπέβαλλαν δήλωση ΟΣΔΕ και/ή εντάχθηκαν στο καθεστώς 

νέων αγροτών για πρώτη φορά το προηγούμενο έτος, απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση δήλωσης των 5.000€ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΚΤΗΝ/ΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Ταχυδ. Δ/νση : Φίλωνος 35-39   ΛΙΒΑΔΕΙΑ 32100 
Πληροφορίες : Α. Μπουρδούκης 
Τηλέφ. : 2261350185 
 Fax : 2261021758 
 E-mail : ampourdoukis@viotia.gr 
 

                                            Λιβαδειά   : 02/11/2018 
                               Αρ. Πρωτ. : 15552 
 
                       ΠΡΟΣ :  1) Δήμους της Π. Ε. Βοιωτίας. 
                                                                                        Έδρες τους 
                                     2) Μελισσοκομικούς Συλλόγους 
                                                                                        Έδρες τους 
                                     3) Τομεάρχες  
                                                                            Έδρες τους 
 



 2 

 Να υποβάλουν δήλωση των κυψελών διαχείμασης (από 1η Σεπτεμβρίου 2018 έως την 
21η Ιανουαρίου 2019) ή να θεωρήσουν το μελισσοκομικό τους βιβλιάριο κατά το 
διάστημα  από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2018. 

 Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι συνταξιούχοι ΟΓΑ οι οποίοι προσκομίζουν Φωτοτυπία του 
βιβλιαρίου του ΟΓΑ σε ισχύ όπου φαίνεται η ιδιότητα του συνταξιούχου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Το μελισσοκομικό βιβλιάριο πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την περίοδο των 
μετακινήσεων.    

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

 Συμμετοχής στη ΔΡΑΣΗ 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση μετακινήσεων» 
(αντικατάσταση κυψελών) 

1. Φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου (δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι 
κατέχουν τουλάχιστον 20 κυψέλες). 

2. Φωτοαντίγραφο της αίτησης διαχείμασης κυψελών. 

3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού.  

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86. 

 

  Συμμετοχής στη ΔΡΑΣΗ 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» 
(μετακινήσεις μελισσοσμηνών) 

1. Φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου (δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι 
κατέχουν τουλάχιστον 110 κυψέλες). 

2. Φωτοαντίγραφο της αίτησης διαχείμασης κυψελών. 

3. Φωτοαντίγραφο του πιο πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος. 

4. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού. 

5. Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ, ως επαγγελματίας αγρότης, (εξαιρούνται όσοι υπέβαλλαν 
ΟΣΔΕ για πρώτη φορά το 2017 οπότε προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΑΕ ως 
νεοεισερχόμενοι) 

6. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελισσοκομικού αυτοκινήτου 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86. 

8. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας και της σελίδας με τη σφραγίδα θεώρησης του 
βιβλιαρίου ΟΓΑ. (Μόνο για συνταξιούχους του ΟΓΑ) 

Η αίτηση συμμετοχής είναι κοινή και για της δύο δράσεις.    
Για περισσότερες πληροφορίες η τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να απευθύνεστε 
στο Κέντρο Μελισσοκομίας Στερεάς Ελλάδας (Πηλίκα 28 ΤΚ 34100 Χαλκίδα) και στα τηλέφωνα 
22210-20507, 6936638493 & 6937041616, e-mail: meli37@otenet.gr 

 
 

                                                                                              Μ.Ε.Α. 
                                                                                              Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

 
 
 

                                                                                      ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 


