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Certi�ed Apiculturist 
Το σχήμα πιστοποίησης αποσκοπεί στην 
απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων, 
δεξιοτήτων και συμπεριφορών  για τον 
Μελισσοκόμο. Πιο αναλυτικά, οι πιστοποιημένοι  
αναμένεται να κατανοήσουν στις βασικές Αρχές 
του επαγγέλματος και να λειτουργούν σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς και 
με τους κανόνες ηθικής

Στόχος του προγράμματος είναι:
Ο πιστοποιημένος να είναι σε θέση να κατανοήσει 
τις βασικές αρχές για : 
• Την εκτροφή των μελισσών για την παραγωγή 
μελιού
• Την  εκτροφή των μελισσών για την παραγωγή 
κεριού
• Την  εκτροφή των μελισσών για την παραγωγή 
βασιλικού πολτού
• Την  εκτροφή των μελισσών για την παραγωγή 
κεριού
• Τη διασφάλιση ποιότητας των παραγόμενων 
προϊόντων του
• Την αποτελεσματική οργάνωση και 
κερδοφορία της εκμετάλλευσης του

Τομείς απασχόλησης :
Οι επιχειρήσεις του κλάδου είναι ως επί το 
πλείστον μικρές ιδιωτικές εκμεταλλεύσεις, 
οικογενειακού χαρακτήρα. Η διάθεση των 
μελισσοκομικών προϊόντων γίνεται, είτε άμεσα 
στον καταναλωτή είτε μέσω των συνεταιριστικών 
οργανώσεων, των εμπόρων - τυποποιητών ή και 
μέσω λαϊκών αγορών. Οι τάσεις απασχόλησης για 
τον κλάδο της μελισσοκομίας εμφανίζονται 
αυξητικές όσον αφορά τους επαγγελματίες 
Μελισσοκόμους, οι οποίοι συγκεντρώνουν και το 
μεγαλύτερο αριθμό κυψελών.

Το ελληνικό μέλι είναι εξαιρετικής ποιότητας με 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και γεύση που 
αναγνωρίζονται διεθνώς. Σε αυτό συμβάλλουν 
πρωτίστως οι κλιματολογικές συνθήκες της χώρας 
μας που είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την ανάπτυξη 
της μελισσοκομίας καθώς και η πλούσια και 
ποικίλη μελισσοκομική χλωρίδα. Ανήκει στα 
αγροτικά μας προϊόντα που έχουν μεγάλες 
προοπτικές στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Η Εξεταστέα Ύλη περιλαμβάνει τις ακόλουθες 4
ενότητες:

Αξιολόγηση του υποψηφίου:
Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 30 
ερωτήσεις κλειστού τύπου. Διάρκεια εξέτασης 60 
λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

Η μελισσοκομία σαν δραστηριότητα, είναι σημαντική για αρκετές περιοχές της χώρας μας, τόσο ως κύρια επαγγελματική 
ενασχόληση όσο και για την συμπλήρωση και ενίσχυση του εισοδήματος των απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα και όχι 
μόνο. Η Ελλάδα έχει έναν από τους μεγαλύτερους αριθμούς επαγγελματιών μελισσοκόμων (>150 μελίσσια), και την μεγαλύτερη 
πυκνότητα κυψελών /χλμ2, όχι μόνο στην Ε.Ε αλλά και σε όλο τον κόσμο. Η μελισσοκομία είναι ένας σημαντικός κλάδος της 
πρωτογενούς παραγωγής για τη χώρα μας. Είναι ένα δυναμικό επάγγελμα που μπορεί να δώσει επαγγελματική διέξοδο και στήριξη 
του οικογενειακού εισοδήματος.
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Γενικές γνώσεις (εκτροφή μελισσών, παράγωγη 
μελισσοκομικών προϊοντων). προστασια του περι-
βαλλοντος και διασφάλιση της ποιότητας της πα-
ραγωγής - συμμόρφωση με την εθνική και κοινο-
τική νομοθεσία
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Προμήθεια μελισσοσμηνών. επιλογή, συμμετοχή
στην εγκατάσταση και στη συντήρηση του απα-
ραίτητου για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης του
μελισσοκομικού εξοπλισμού, καθώς και των κτιρι-
ακών εγκαταστάσεων 

Προμήθεια μελισσοσμηνών. επιλογή, συμμετοχή
στην εγκατάσταση και στη συντήρηση του απα-
ραίτητου για τις ανάγκες της εκμετάλλευσης του
μελισσοκομικού εξοπλισμού, καθώς και των κτιρι-
ακών εγκαταστάσεων 
Διοίκηση της εκμετάλλευσης του και διαχείριση 
ανθρωπίνου δυναμικού αυτής
Συλλογικά σχήματα, συνεταιρισμός, σύλλογος, 
ομάδα παράγωγων, δίκτυα προώθησης –πώλη-
σης μελισσοκομικών προϊόντων, δίκτυα (clusters)
επαγγελματιών του τουρισμού της υπαίθρου κλπ
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