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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: « Μέηπα ενίζσςζηρ μελιζζοκόμυν για ηιρ δπάζειρ «Εξοπλιζμόρ για ηη 
διεςκόλςνζη ηυν μεηακινήζευν» και «Οικονομική ζηήπιξη ηηρ νομαδικήρ 
μελιζζοκομίαρ ». 
 
 
Σο Σμήμα Αγποηικήρ Παπαγυγήρ και Αλιείαρ ηος Δήμος Μεγαπέυν ενημεπώνει ηοςρ 
μελιζζοκόμοςρ όηι την Τετάρτη 07/06/2017 και ώρα 12.30 μ.μ. θα 
πραγματοποιηθεί σσνάντηση στην αίθοσσα τοσ Δημοτικού Σσμβοσλίοσ Δήμοσ 
Μεγαρέων, πποκειμένος όζοι μελιζζοκόμοι ενδιαθέπονηαι να καηαθέζοςν ηιρ 
αιηήζειρ ηοςρ για ηιρ δπάζειρ:  
« Εξοπλιζμόρ για ηη διεςκόλςνζη ηυν μεηακινήζευν » και «Οικονομική ζηήπιξη ηηρ 
νομαδικήρ μελιζζοκομίαρ ». 
Για ηη δπάζη 3.1 «Εξοπλιζμόρ για ηη διεςκόλςνζη ηυν μεηακινήζευν»   ενιζσύεηαι η 
δαπάνη για ηην ππομήθεια καινούπγιυν κςτελών αξίαρ μέσπι 30,00 εςπώ ανά 
κςτέλη, ενώ μποπεί να ανηικαηαζηαθεί ποζοζηό μέσπι 10% ηυν καηεσόμενυν 
κςτελών ανά μελιζζοκόμο. Οι δικαιούσοι μελιζζοκόμοι ηηρ δπάζηρ θα ππέπει να 
είναι κάηοσοι μελιζζοκομικήρ εκμεηάλλεςζηρ ηοςλάσιζηον 20 κςτελών και να 
διαθέηοςν θευπημένο μελιζζοκομικό βιβλιάπιο. 
Για ηη δπάζη 3.2 «Οικονομική ζηήπιξη ηηρ νομαδικήρ μελιζζοκομίαρ», ενιζσύεηαι η 
δαπάνη μεηακίνηζηρ ηυν μελιζζοζμηνών για ηην εκμεηάλλεςζη ζςγκεκπιμένηρ 
ανθοθοπίαρ από ηον ζςνήθη μόνιμο ηόπο ηηρ μελιζζοκομικήρ εκμεηάλλεςζηρ ζε 
άλλον, καηά ηο σπονικό διάζηημα από ηην 1η Μαπηίος 2017  έυρ και ηην 30η Ιοςνίος 
2017. Οι δικαιούσοι μελιζζοκόμοι ηηρ δπάζηρ θα ππέπει : 
α) Να είναι κάηοσοι μελιζζοκομικήρ εκμεηάλλεςζηρ ηοςλάσιζηον 110 παπαγυγικών 
μελιζζοζμηνών. 
β) Η ελάσιζηη ακαθάπιζηη αξία ηηρ ζςνολικήρ γευπγικήρ παπαγυγήρ ηοςρ να είναι 
5.000 εςπώ με εξαίπεζη ηοςρ μελιζζοκόμοςρ οι οποίοι ςπέβαλλαν Ενιαία Αίηηζη 
ενίζσςζηρ (Δήλυζη ΟΔΕ) για ππώηη θοπά ηο έηορ 2016. 
γ) Να έσοςν βεβαίυζη εγγπαθήρ ζηο Μηηπώο Αγποηών και Αγποηικών 
Εκμεηαλλεύζευν (ΜΑΕΕ) υρ επαγγελμαηίερ αγπόηερ. 
Δ) Να διαθέηοςν θευπημένο μελιζζοκομικό βιβλιάπιο. 
Καταληκτική ημερομηνία σποβολής των αιτήσεων είναι η 14/06/2017.   
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