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ΘΕΜΑ: «Διαμόρφωση για την έγκριση προϋπολογισμού μελισσοκομικών συνεταιρισμών 

στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου 
Πελάγους για το έτος 2019» 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το πρώτο άρθρο του υπ’αριθμ.63/2005 
Προεδρικού Διατάγματος περί «Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄98). 

2. Τον Καν. 229/ΕΕ/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με «τον 
καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1405/2006 του Συμβουλίου» (L78/20-03-2013), 
όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 

3. Τον Καν. 178/ΕΕ/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό 
ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου» (L63/04-03-2014), όπως 
τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 

4. Τον Καν. 181/ΕΕ/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον 
καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου» (L63/04-03-2014) 
όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 

5. Την 687/295610/24-05-2007 απόφαση Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του 
Κοινοτικού καθεστώτος όσον αφορά  τις ενισχύσεις για την βελτίωση της παραγωγής και 
εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους»    
(ΦΕΚ Β΄ 897), όπως τροποποιήθηκε από την 580/35912/30-03-2015 απόφαση Υπουργών 
Οικονομικών & Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 
625).   

6. Τις αιτήσεις συμμετοχής των μελισσοκομικών συνεταιρισμών, που υποβλήθηκαν στα 
πλαίσια της αριθμ.687/295610/24-05-2007 ΚΥΑ. 
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7. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί κατά 100% από κοινοτικούς 
πόρους. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Α. Σύμφωνα με τις υποβληθείσες αιτήσεις των μελισσοκομικών συνεταιρισμών για το 
πρόγραμμα στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, ο προϋπολογισμός για το 
έτος 2019 διαμορφώνεται ως εξής: 
 

1. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Δρυοπίδας Κύθνου 

Πρωτοβουλία Προϋπολογισμός 
(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

19.332,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 19.332,00 
 
2. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Χώρας Κύθνου 

Πρωτοβουλία Προϋπολογισμός 
(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

6.592,00 

Ενίσχυση των μελισσοκόμων, βάσει του αριθμού των μελισσοσμηνών 
τους, με σκοπό την αντιμετώπιση του επιπλέον κόστους παραγωγής. 2.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 8.592,00 
 
3. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Σίκινου «ΟΙΝΟΗ» 

Πρωτοβουλία Προϋπολογισμός 
(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

15.168,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 15.168,00 

4. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ίου 

Πρωτοβουλία Προϋπολογισμός 
(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

29.870,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 29.870,00 
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5. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Άνδρου 

Πρωτοβουλία Προϋπολογισμός 
(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

38.442,00 

Προώθηση εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας με μελέτες αγοράς, την 
εφαρμογή νέων μεθόδων συσκευασίας, καθώς και την οργάνωση ή τη     
συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις και άλλες εκδηλώσεις εμπορικής  
φύσεως, την έκδοση ενημερωτικών ή/και διαφημιστικών φυλλαδίων, 
πινακίδων κλπ. 

1.000,00 

Προώθηση της εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας με την 
βελτίωση της μηχανοργάνωσης των γραφείων των συνεταιριστικών 
οργανώσεων (σύνδεση με Internet, δημιουργία ιστοσελίδας κλπ) και την 
αγορά του κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (αγορά Η/Υ, 
πολυμηχάνημα, εκτυπωτών, κλπ) 

500,00 

Ενίσχυση των μελισσοκόμων, βάσει του αριθμού των μελισσοσμηνών 
τους, με σκοπό την αντιμετώπιση του επιπλέον κόστους παραγωγής. 39.442,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 79.884,00 

6. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Τήνου 

Πρωτοβουλία Προϋπολογισμός 
(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

27.540,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 27.540,00 

7. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Νάξου 

Πρωτοβουλία Προϋπολογισμός 
(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

60.864,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 60.864,00 

8. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Κέας «Η ΚΑΣΤΡΙΑΝΗ» 

Πρωτοβουλία Προϋπολογισμός 
(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

61.664,00 

Ενίσχυση των μελισσοκόμων, βάσει του αριθμού των μελισσοσμηνών 
τους, με σκοπό την αντιμετώπιση του επιπλέον κόστους παραγωγής. 30.832,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 92.496,00 
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9. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Σερίφου 

Πρωτοβουλία Προϋπολογισμός 
(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

5.392,00 

Προώθηση της εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας με την 
βελτίωση της μηχανοργάνωσης των γραφείων των συνεταιριστικών 
οργανώσεων (σύνδεση με Internet, δημιουργία ιστοσελίδας κλπ) και την 
αγορά του κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού (αγορά Η/Υ, 
εκτυπωτών, κλπ) 

1.000,00 

Ενίσχυση των μελισσοκόμων, βάσει του αριθμού των μελισσοσμηνών 
τους, με σκοπό την αντιμετώπιση του επιπλέον κόστους παραγωγής. 5.392,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 11.784,00 

10. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ανάφης 

Πρωτοβουλία Προϋπολογισμός 
(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

10.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 10.000,00 

11. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Σίφνου 

Πρωτοβουλία Προϋπολογισμός 
(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

19.212,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 19.212,00 

12. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Κιμώλου 

Πρωτοβουλία Προϋπολογισμός 
(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

4.152,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 4.152,00 

13. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Σαλαμίνας – Αιγίνης – Συν.Π.Ε. 

Πρωτοβουλία Προϋπολογισμός 
(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

10.644,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 10.644,00 
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14. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Κυθήρων 

Πρωτοβουλία Προϋπολογισμός 
(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

25.000,00 

Προώθηση εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας με μελέτες αγοράς, την 
εφαρμογή νέων μεθόδων συσκευασίας, καθώς και την οργάνωση ή τη     
συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις και άλλες εκδηλώσεις εμπορικής  
φύσεως, την έκδοση ενημερωτικών ή/και διαφημιστικών φυλλαδίων, 
πινακίδων, διαφημιστικές καταχωρήσεις σε εφημερίδες και περιοδικά κ.α. 

10.520,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 35.520,00 

15. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Σάμου 

Πρωτοβουλία Προϋπολογισμός 
(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

110.000,00 

Προώθηση εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας με μελέτες αγοράς, την 
εφαρμογή νέων μεθόδων συσκευασίας, καθώς και την οργάνωση ή τη     
συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις και άλλες εκδηλώσεις εμπορικής  
φύσεως, την έκδοση ενημερωτικών ή/και διαφημιστικών φυλλαδίων, 
πινακίδων, αγορά βιβλίων. 

7.000,00 

Προώθηση της εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας με την 
βελτίωση της μηχανοργάνωσης των γραφείων των συνεταιριστικών 
οργανώσεων και την αγορά του κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(αγορά Η/Υ, εκτυπωτή, φαξ). 

1.000,00 

Ενίσχυση των μελισσοκόμων, βάσει του αριθμού των μελισσοσμηνών 
τους, με σκοπό την αντιμετώπιση του επιπλέον κόστους παραγωγής. 45.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 163.000,00 

16. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ικαρίας «Ο ΙΚΑΡΟΣ» 

Πρωτοβουλία Προϋπολογισμός 
(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

67.860,00 

Ενίσχυση των μελισσοκόμων, βάσει του αριθμού των μελισσοσμηνών 
τους, με σκοπό την αντιμετώπιση του επιπλέον κόστους παραγωγής. 39.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 106.860,00 
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17. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Λήμνου 

Πρωτοβουλία Προϋπολογισμός 
(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

35.632,00 

Ενίσχυση των μελισσοκόμων, βάσει του αριθμού των μελισσοσμηνών 
τους, με σκοπό την αντιμετώπιση του επιπλέον κόστους παραγωγής. 33.392,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 69.024,00 

18. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Λέσβου 

Πρωτοβουλία Προϋπολογισμός 
(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

80.936,00 

Προώθηση εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας με μελέτες αγοράς, την 
εφαρμογή νέων μεθόδων συσκευασίας, καθώς και την οργάνωση ή τη     
συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις και άλλες εκδηλώσεις εμπορικής  
φύσεως, την έκδοση ενημερωτικών ή/και διαφημιστικών φυλλαδίων, 
πινακίδων κλπ. 

5.000,00 

Προώθηση της εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας με την 
βελτίωση της μηχανοργάνωσης των γραφείων των συνεταιριστικών 
οργανώσεων και την αγορά του κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

2.000,00 

Ενίσχυση των μελισσοκόμων, βάσει του αριθμού των μελισσοσμηνών 
τους, με σκοπό την αντιμετώπιση του επιπλέον κόστους παραγωγής. 30.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 117.936,00 

19. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Χίου 

Πρωτοβουλία Προϋπολογισμός 
(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

60.000 

ΣΥΝΟΛΟ: 60.000 

20. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Κω 

Πρωτοβουλία Προϋπολογισμός 
(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

136.632,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 136.632,00 
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21. Α.Σ.Ο. Μελισσοκομική Καλύμνου «ΜΕΛ. ΚΑΛ.» 

Πρωτοβουλία Προϋπολογισμός 
(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

39.156,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 39.156,00 

22. Αγροτικός Συνεταιρισμός Θυμαρίσιου Μελιού Καλύμνου «Ο ΘΥΜΑΡΙΤΗΣ» 

Πρωτοβουλία Προϋπολογισμός 
(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

35.772,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 35.772,00 

23. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Λέρου 

Πρωτοβουλία Προϋπολογισμός 
(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

34.020,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 34.020,00 

24. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ολύμπου - Καρπάθου – Κάσου 

Πρωτοβουλία Προϋπολογισμός 
(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

68.796,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 68.796,00 

25. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ρόδου 

Πρωτοβουλία Προϋπολογισμός 
(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

212.652,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 212.652,00 

26. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Αστυπάλαιας 

Πρωτοβουλία Προϋπολογισμός 
(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

25.176,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 25.176,00 
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27. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Μαριών Θάσου 

Πρωτοβουλία Προϋπολογισμός 
(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

85.824,00 

Προώθηση εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας με μελέτες αγοράς, την 
εφαρμογή νέων μεθόδων συσκευασίας, καθώς και την οργάνωση ή τη     
συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις και άλλες εκδηλώσεις εμπορικής  
φύσεως, την έκδοση ενημερωτικών ή/και διαφημιστικών φυλλαδίων, 
πινακίδων κλπ.  

3.000 

ΣΥΝΟΛΟ: 88.824,00 

28. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Πρίνου Θάσου 

Πρωτοβουλία Προϋπολογισμός 
(σε €) 

Διατήρηση της απόδοσης του ζωικού κεφαλαίου με τη χορήγηση μέσων, 
όπως υλικά διατροφής, για την υποβοήθηση των μελισσοσμηνών κατά το 
κρίσιμο στάδιο ανάπτυξής τους. 

182.972,00 

Προώθηση της πώλησης του μελιού με την εφαρμογή νέων μεθόδων 
συσκευασίας, καθώς και με τη συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις – 
εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις εμπορικής φύσεως, την έκδοση 
ενημερωτικών και διαφημιστικών φυλλαδίων, διαφημιστικές 
καταχωρήσεις (σε ραδιόφωνα, εφημερίδες, περιοδικά, κ.α) 

32.000,00 

Ενίσχυση των μελισσοκόμων, βάσει του αριθμού των μελισσοσμηνών 
τους, με σκοπό την αντιμετώπιση του επιπλέον κόστους παραγωγής. 38.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 252.972,00 
 
Β.  Στην περίπτωση που η συνολική δαπάνη των υποβληθέντων αιτήσεων των μελισσοκομικών 
συνεταιρισμών υπερβεί το εγκεκριμένο ποσό, καθορίζεται ενιαίος-οριζόντιος συντελεστής 
μείωσης, ο οποίος  εφαρμόζεται σε κάθε αίτηση ενίσχυσης. Η οριστικοποίηση των ποσών 
ενίσχυσης των μελισσοκομικών συνεταιρισμών θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 7 της αριθμ.687/295610/24-05-2007 ΚΥΑ.  
 
Γ.  Η περίοδος εφαρμογής των προγραμμάτων πρωτοβουλιών αρχίζει την 1η Απριλίου και 
λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2019. 

 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 
1. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιά, 

Νήσων, Σάμου, Χίου, Κυκλάδων, Καβάλας, Δωδεκανήσου, Λέσβου  
2.  ΟΠΕΚΕΠΕ: 

α)  Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς 
      Δομοκού 5, ΤΚ 104 45 Αθήνα 

β) Περιφερειακή Δ/νση Αττικής & Νήσων Αιγαίου 
     Δομοκού 5, ΤΚ 104 45 Αθήνα 
3.  Αγροτικός Μελισσοκομικός Συν/σμός Δρυοπίδας Κύθνου Τ.Κ. 840 06, Δρυοπίδα - Κύθνος 
4.  Αγροτικός Μελισσοκομικός Συν/σμός Χώρας Κύθνου, Τ.Κ. 840 06-Κύθνος 
5.  Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Σικίνου, Τ.Κ. 840 10 Σίκινος 
6.  Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Άνδρου, T.K. 845 00   Καππαριά – Άνδρος 
7.  Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Τήνου, Τ.Κ. 84200 Τήνος 
8.  Αγροτικός Μελισσοκομικός Συν/σμός Ίου – T.K.840 01 Ίος 
9.  Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Σερίφου, Τ.Κ. 840 05 Χώρα Σερίφου, Σέριφος 
10.  Αγρ. Μελ/κός Συν/σμός Νάξου, ΤΚ 843 00 Χώρα Νάξου, Νάξος 
11. Αγροτικός Συν/σμός Κέας «Η Καστριανή». ΚΟΠΑΣ ΜΕΛΙΟΥ. Τ.Κ. 840 02, Κέα  
12. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Κιμώλου, ΤΚ 840 04 Κίμωλος 
13. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ανάφης, 84009, Ανάφη 
14. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Σίφνου, ΤΚ 840 03 Απολλωνία Σίφνου 
15. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Σαλαμίνας – Αίγινας – Συν.Π.Ε. 

Ολύμπου 6, Τ.Κ. 189 00 Σαλαμίνα 
16. Αγροτικός Μελ/κός Συν/σμός Κυθήρων. ΚΟΠΑΣ ΜΕΛΙΟΥ, Τ.Κ. 802 00 Αρωνιάδικα 
17. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ρόδου. Τ.Κ. 85 100 Γ. Παπανδρέου 26 – Ρόδος 
18. Μελ/κός Συν/σμός Αστυπάλαιας Τ.Κ. 85 900 – Αστυπάλαια 
19. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Ολύμπου-Καρπάθου-Κάσου. Τ.Κ. 85 700 Όλυμπος 

Καρπάθου 
20. Μελ/κός Συν/σμός Κω, Τ.Κ.853 00, Αντιμάχεια Κω 
21. Μελισσοκομική Καλύμνου «ΜΕΛ-ΚΑΛ», Ενορία Χριστού, Τ.Κ.852 00 Κάλυμνος 
22. Αγρ. Μελ/κός Συν/σμός Καλύμνου «ΘΥΜΑΡΙΤΗΣ», Τ.Κ. 852 00 Κάλυμνος 
23. Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Λέρου. ΤΚ.854 00, Πλάτανος, Λέρος 
24. Μελ/κός Συν/σμός Θάσου, Τ.Κ. 640 10 Πρίνος Θάσου 
25. Αγροτικός Μελισσοκομικός Συν/σμός Μαριών Θάσου, Τ.Κ. 640 02 Λιμενάρια Θάσου 
26. Αγροτικός Μελ/κός Συν/σμός Χίου, ΚΟΠΑΣ ΜΕΛΙΟΥ, Ι.Λωρή 4, ΤΚ821 00 Χίος 
27. Ομάδα παραγωγών μελιού Σάμου, Τ.Κ. 831 04, Πύργος Σάμου 
28. Μελ/κός Συν/σμός Ικαρίας «Ο ΙΚΑΡΟΣ», Άγιος Πολύκαρπος Ραχών, Ικαρία 
29. Μελ/κός Συν/σμός Λέσβου, Αλυφαντά Λέσβου 
30. Μελ/κός Συν/σμός Λήμνου, Καλλιθέα Λήμνου 
 
Κοινοποίηση: 
1. Γραφείο Υπουργού κ. Αραχωβίτη Σ. 
2. Γραφείο Υφυπουργού κα. Τελιγιορίδου Ο. 
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Αντώνογλου Ν. 
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