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το µεγάλο ετήσιο ραντεβού της µελισσοκοµίας 



1,2 και 3 ∆εκεµβρίου 2017
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Το σταθερό µας ραντεβού για άλλη µια χρονιά θα
δοθεί στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας  την πρώτη
εβδοµάδα του ∆εκεµβρίου, δηλαδή
στις 1 έως και 3 ∆εκεµβρίου.

Το Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων 
Μέλισσας, αποτελεί την µεγαλύτερη και 
σηµαντικότερη εκδήλωση του κλάδου
που γίνεται στην Ελλάδα. 

Το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων.

Tο Μεγάλο Ετήσιο Ραντεβού της Μελισσοκοµίας 



Τιµητική ψήφος εµπιστοσύνης στο
Φεστιβάλ από τους µελισσοκόµους

και τους καταναλωτές

Περισσότεροι από κάθε άλλη φορά
οι επισκέπτες του 8ου Φεστιβάλ

Στόχος και του 9ου Φεστιβάλ είναι η προβολή και 
προώθηση του επώνυµου ελληνικού µελιού, 

κυρίως των µικρών παραγωγών, και των 
προϊόντων κυψέλης στο καταναλωτικό και 

εµπορικό  κοινό αλλά και στους χώρους µαζικής 
εστίασης. Επιπλέον, αποτελεί τον τόπο για την 

σύναψη εµπορικών και επιχειρηµατικών 
συµφωνιών µεταξύ των παραγωγών και 

επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης 
µελισσοκοµικών προϊόντων

και εξοπλισµού.



Έκθεση
 Η Έκθεση που διοργανώνεται στο πλαίσιο 

του 9ου Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & 
Προϊόντων Μέλισσας αποτελεί τον τόπο 

συνάντησης, επιµόρφωσης και 
πληροφόρησης όλων των εµπλεκόµενων 

στον µελισσοκοµικό τοµέα και όλες τις 
εξελίξεις σχετικά µε τον τοµέα της 

παραγωγής, των µηχανηµάτων, του 
εξοπλισµού, των νέων τεχνολογιών, της νέας 

νοµοθεσίας, της τυποποίησης, της 
προώθησης, της υγιεινής και της ασφάλειας 

του µελιού και των λοιπών προϊόντων 
κυψέλης θα καλύψει σε απόλυτο βαθµό τις 

ανάγκες των επιχειρηµατιών του χώρου 
καθώς είναι ο ιδανικός τόπος προβολής 
προϊόντων, εξοπλισµού και υπηρεσιών

του Μελιού και των Προϊόντων του.

Παράλληλες Εκδηλώσεις

• Μελισσοκοµικό Συνέδριο 
• Γευσιγνωσία αµιγών κατηγοριών
   µελιού 
• Γαστρονοµικός ∆ιαγωνισµός
   µε βάση το µέλι
• Εδέσµατα της ελληνικής κουζίνας που
   θα παρασκευάζονται µε µέλι
• Ενηµέρωση καταναλωτών
   σε ειδικά περίπτερα
• Εκδηλώσεις για παιδιά µε θέµα:
  «Γνωρίστε το µικρό κοσµο
   της µέλισσας»



Ποιοί συµµετέχουν στην Έκθεση

• Μελισσοκόµοι
• Μελισσοκοµικοί Συνεταιρισµοί
• Εταιρείες παραγωγής, επεξεργασίας και
   τυποποίησης µελιού
• Επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων µέλισσας
• Επιχειρήσεις παραγωγής και επεξεργασίας κεριού
• Εταιρίες κατασκευής ή αντιπροσώπευσης
   µελισσοκοµικού εξοπλισµού
• Εταιρίες κατασκευής ή
   αντιπροσώπευσης εξοπλισµού
   συσκευασίας και τυποποίησης
• Παραγωγοί ή επιχειρήσεις
   παραγωγής βιολογικού µελιού 
• ∆ήµοι µε σηµαντική παραγωγή
   µελισσοκοµικών Προϊόντων
• Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενώσεις
   ∆ήµων, Επιµελητήρια,
• ∆ηµόσιοι οργανισµοί



Παράλληλες Εκδηλώσεις

• Μελισσοκοµικό Συνέδριο 
• Γευσιγνωσία αµιγών κατηγοριών
   µελιού 
• Γαστρονοµικός ∆ιαγωνισµός
   µε βάση το µέλι
• Εδέσµατα της ελληνικής κουζίνας που
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   της µέλισσας»



Θέµατα Συνεδρίου 

• Μέλια ΠΟΠ στην Ελλάδα
• Τυποποίηση και Εµπορία Μελιού 
• Ποιότητα του Ελληνικού Μελιού
• Η Μελισσοκοµία στην Περίοδο της Κρίσης 
• Μέλισσα και Περιβάλλον
• Σύγχρονοι Μέθοδοι Παραγωγής Βασιλικού Πολτού
   και Βασιλισσών
• Μέθοδοι ∆ηµιουργίας Επίλεκτων Βασιλισσών
• Τυποποίηση και Ανάδειξη της Ιδιαιτερότητας
   του Ελληνικού Μελιού
   και των  Προϊόντων Μέλισσας
• Το Ελληνικό Μέλι ως Επώνυµο Προϊόν
• Εξαγωγές του Ελληνικού Μελιού. Υφιστάµενη Κατάσταση
   και Προοπτικές
• Επιχειρηµατικότητα στην Μελισσοκοµία 
• Προοπτικές επιτυχίας στην επιχειρηµατική µελισσοκοµία
• Η Μελισσοκοµία στην Ελλάδα και Επιδοτήσεις
• Προγράµµατα Στήριξης Επενδύσεων στον Αγροτικό Χώρο
   «Εστίαση στον Μελισσοκοµικό Τοµέα»
• Μελισσοκοµικά Προϊόντα και Καινοτοµία
• Από το Χωράφι στο Ράφι - ∆ίνοντας Υπεραξία
   στα Αγροτικά Προϊόντα
• Τα Προϊόντα της Μέλισσας στην Καθηµερινή µας ∆ιατροφή
• ∆ιατροφικές Ιδιότητες του Μελιού
• Το Mέλι στην Ελληνική και ∆ιεθνή Κουζίνα
• Γνωριµία µε τα Προϊόντα της Κυψέλης
• Εξελίξεις στην Ελληνική
   Μελισσοκοµία
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ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2, 10679 Αθήνα
Τηλ. 2103610265 Fax: 2103610276

Email: info@edpa.gr 
www.greekhoneyfestival.gr

Facebook: festivalmeliou

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ � ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ

12:00 – 21:00
09:00 – 21:00
09:00 – 21:00

1 ∆εκεµβρίου
2 ∆εκεµβρίου 
3 ∆εκεµβρίου

Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

ΩΡΑΡΙΟ

ΤΟΠΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


