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 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 

 
                              ΑΡΧΙΚΟ 

ΕΤΗΣΙΟ  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΚΑΜΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
         ΣΕΙΡΑ                Νο                                 ΕΤΟΣ:           

                                         ΚΑΝ. (Ε.Κ.) 834/2007            ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

(1) 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

(2) 

 

ΔΗΜΟΣ Δ.Δ. 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

(3) 

 

ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ 

(4) 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΜΕΛΙΣΣΩΝ 

(5) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ 

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 

(6) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ 

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 

(7) 

 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

(8) 

 

ΠΡΟΪΟΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 

(9) 

 

ΚΥΡΙΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 

(10) 

          
          
          
          
          



Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

(1) 

 

ΔΗΜΟΣ Δ.Δ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
(2) 

ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ 

(3) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ 

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 
(4) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ 

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 
(5) 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

(6) 

ΠΡΟΪΟΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 

(7) 

ΚΥΡΙΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 

(8) 

        

        

        

        


Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣ Δ.Δ. 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ 

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 
ΚΥΡΙΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 

 

        

        


Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ
 

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

1. Το Πρόγραμμα Μελισσοκομίας αφορά σε μελισσοκομικές επιχειρήσεις. 
 

2. Το Πρόγραμμα Μελισσοκομίας συμπληρώνεται με ευανάγνωστο τρόπο σε τρία (3) 
αντίτυπα, υπογράφεται από το νόμιμο, κατά περίπτωση εκπρόσωπο της Επιχείρησης (στην 
περίπτωση νομικού προσώπου απαιτείται υποχρεωτικά και η σφραγίδα) και αποστέλλεται 
στον Οργανισμό ΔΗΩ. 
 

3. Μετά την υπογραφή του, ο Οργανισμός ΔΗΩ, επιστρέφει στον Επιχειρηματία δύο (2) 
αντίτυπα, για τήρηση από τον ίδιο ή και για την κατάθεση στην αρμόδια Διεύθυνση 
Αγροτικής Ανάπτυξης. 
 

4. Το Πρόγραμμα Μελισσοκομίας συμπληρώνεται όταν υπάρχει κάποια αλλαγή σε κάποιο 
από τα πεδία  καθώς και ετησίως. 
 

5. Το Πρόγραμμα Μελισσοκομίας ελέγχεται κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων από τον 
αρμόδιο ελεγκτή. 
 

6. Το Πρόγραμμα Μελισσοκομίας αποτελεί δεσμευτικό για την Επιχείρηση έγγραφο και 
αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας. 
 

7. Αν απαιτείται μπορεί να χρησιμοποιηθούν και περισσότερα έντυπα, τα οποία 
αριθμούνται. 
 

 ΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 
  

Στο επάνω μέρος αναγράφεται:  
 

Προδιαγραφές Πιστοποίησης: Συμπληρώνεται η σχετική ένδειξη για τον Καν. (Ε.Κ.) 
834/2007. Εάν αφορά σε άλλες προδιαγραφές, γίνεται σχετική αναφορά. 

 
Έτος: Συμπληρώνεται το έτος που αφορά το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Παρασκευής. 

Επωνυμία: Συμπληρώνεται η επωνυμία της επιχείρησης και το ονοματεπώνυμο του νόμιμου 
εκπροσώπου της επιχείρησης. 

 
Νομός: Συμπληρώνεται ο νομός όπου βρίσκεται η επιχείρηση 

 
Κωδικός ΔΗΩ: Συμπληρώνεται ο κωδικό του επιχειρηματία που δίνεται από τον Οργανισμό 
ΔΗΩ με την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας. 

 
ΑΡΧΙΚΟ:  Συμπληρώνεται η ένδειξη στην περίπτωση νέας ένταξης επιχειρηματία. 

 
ΕΤΗΣΙΟ: Συμπληρώνεται η ένδειξη σε ετήσια βάση και αποστέλλεται ένα μήνα τουλάχιστον 
πριν από τη λήξη της παραγωγικής περιόδου (η οποία αρχίζει από την ημερομηνία 
υπογραφής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Συνεργασίας με τον Οργανισμό ΔΗΩ). 

 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ: Συμπληρώνεται η ένδειξη στην περίπτωση μεταβολής σε κάποιο από τα 
πεδία του προγράμματος. 

 
ΚΑΜΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ: Συμπληρώνεται η ένδειξη σε ετήσια βάση όταν δεν υπάρχει καμιά 
μεταβολή στις δραστηριότητες της επιχείρησης καθώς και σε κάποιο από τα πεδία του 
προγράμματος. 
 
    Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 

Στη στήλη 1: αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου της εκμετάλλευσης για τα μελίσσια, ο οποίος έχει   

χορηγηθεί από την αρμόδια υπηρεσία. 

Στη στήλη 2: αναγράφεται ο κωδικός θέσης του μελισσοκομείου  (δίνεται από τον Οργανισμό ΔΗΩ για 

την κάθε επιχείρηση). 

Στη στήλη 3: αναγράφεται ο Δήμος Δημοτικό Διαμέρισμα ή /και Κοινότητα όπου βρίσκεται  η 

επιχείρηση. 
Στη στήλη 4:  αναγράφεται το τοπωνύμιο της περιοχής όπου βρίσκεται η επιχείρηση. 
Στη στήλη 5:  αναγράφεται  το είδος των μελισσιών.  

Στη στήλη 6: αναγράφεται ο αριθμός των παραγωγικών μελισσιών (κυψελών). 

Στη στήλη 7: αναγράφεται ο αριθμός  των μη παραγωγικών μελισσιών (κυψελών). 
Στη στήλη 8:  αναγράφεται η ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στον Οργανισμό ΔΗΩ. 
Στη στήλη 9:  αναγράφεται το προϊόν μελισσοκομίας που παράγεται στην επιχείρηση (π.χ. 

μέλι, γύρη, βασιλικός πολτός κλπ). 
Στη στήλη 10: αναγράφονται τα κύρια φυτικά είδη που υπάρχουν σε απόσταση μέχρι 3 km από τη 

θέση του μελισσοκομείου. 
 

 Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

Στη στήλη 1: αναγράφεται ο κωδικός της θέσης (δίνεται από τον Οργανισμό ΔΗΩ για την κάθε 

θέση μελισσοκομείου). 
Στη στήλη 2:  αναγράφεται ο Δήμος Δημοτικό Διαμέρισμα ή /και Κοινότητα όπου βρίσκεται  η 

θέση του μελισσοκομείου. 
Στη στήλη 3: αναγράφεται το τοπωνύμιο της περιοχής όπου βρίσκεται η θέση του μελισσοκομείου. 

Στη στήλη 4:  αναγράφεται ο αριθμός των παραγωγικών μελισσιών (κυψελών). 

Στη στήλη 5:  αναγράφεται ο αριθμός των μη παραγωγικών μελισσιών (κυψελών). 
Στη στήλη 6: αναγράφεται η ημερομηνία ένταξης της θέσης του μελισσοκομείου στον 

Οργανισμό ΔΗΩ. 
Στη στήλη  7:  αναγράφεται το προϊόν μελισσοκομίας που παράγεται στη συγκεκριμένη θέση 

μελισσοκομείου (π.χ. μέλι, γύρη, βασιλικός πολτός κλπ).  
Στη στήλη  8:  αναγράφονται τα κύρια φυτικά είδη που υπάρχουν σε απόσταση μέχρι 3 km 
από τη θέση του μελισσοκομείου. 

 

 Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 
 

Αντιστοίχως  συμπληρώνονται και οι σχετικές στήλες για τα συμβατικά μελίσσια. 
 
 Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
  

Αναγράφονται τυχόν διευκρινιστικά στοιχεία σχετικά με την επιχείρηση.  
  

 


