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Αθήνα, 1/12/2020 

Αρ. Πρωτ. :  3622  

 

 

Προς: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

Υπόψη: Προϊστάμενου  

 

Θέμα: Ενημέρωση - πρόσκληση στο 11Ο Συνέδριο Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων 

Μέλισσας 

Αφορμή για την επικοινωνία μαζί σας, αποτελεί η διοργάνωση του 11ου Διαδικτυακού 

Συνεδρίου Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας, στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, στις       

12 και 13 Δεκεμβρίου 2020. Το Φεστιβάλ και το Συνέδριο Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων 

Μέλισσας είναι ο θεσμός που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του κόσμου της παραγωγής και 

της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα, την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου εδώ και έντεκα 

χρόνια.  

Εξαιτίας των πρωτοφανών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας και διεθνώς, λόγω 

της πανδημίας, η φετινή διοργάνωση του 11ου Φεστιβάλ διαφαίνεται ανέφικτη. Ενώ όμως το 

Φεστιβάλ δεν είναι δυνατόν να υποκατασταθεί, το 11ο Διαδικτυακό Συνέδριο Ελληνικού 

Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας είναι ο νέος υπερσύγχρονος θεσμός, που προσφέρει την 

δυνατότητα σε όλους τους επαγγελματίες του κλάδου της μελισσοκομίας να ενημερώσουν 

και να ενημερωθούν για όλες τις πρόσφατες εξελίξεις στον Μελισσοκομικό Τομέα. 

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου και την Κυριακή  13 

Δεκεμβρίου 2020, μέσω του site www.greekhoneyfestival.gr. 

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν εισηγήσεις για όλα τα θέματα της μελισσοκομίας από 

καταξιωμένους επιστήμονες, ερευνητές, εκπροσώπους αναπτυξιακών φορέων, 

επιχειρηματίες και μελισσοκόμους. 

Οι δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες του κλάδου της μελισσοκομίας, θα έχουν την ευκαιρία 

και τη δυνατότητα, ο καθένας από τον χώρο του, να παρακολουθήσουν τις εισηγήσεις και 

τις συζητήσεις και να συμμετέχουν με ερωτήσεις και σχόλια, στα θέματα που τους 

ενδιαφέρουν και στα προβλήματα που τους απασχολούν. 

θα σας παρακαλούσαμε να ενημερώσετε τους μελισσοκόμους της Περιφερειακής 

Ενότητας σας για την πραγματοποίηση του Φεστιβάλ κοινοποιώντας το ενημερωτικό υλικό 

που σας επισυνάπτουμε. 

 Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε οι συνεργάτες σας να 

επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη του Φεστιβάλ κα Ειρήνη Ψαχούλια στα τηλέφωνα 

2103622205 και 6974305957.     

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και ευχαριστίες,  

Ο Πρόεδρος της  

Επιστημονικής Επιτροπής 

 

  

Νίκος Κατσαρός,  

Επιστ. Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ,  

π. Πρόεδρος ΕΦΕΤ     
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