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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 
 
 
 
 
 
 

Το Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης , διοργανώνει εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων στις εγκαταστάσεις του, σύμφωνα 
με εγκεκριμένο πρόγραμμα της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Οι εκπαιδεύσεις διακρίνονται στις Ταχύρρυθμες και στο Σχολείο 
Μελισσοκομίας 

 
Α) Ταχύρρυθμες εκπαιδεύσεις: Έχουν διάρκεια τριών ημερών και αφορούν ξεχωριστές 
θεματικές ενότητες ανάλογα με το επίπεδο γνώσης του μελισσοκόμου. Πραγματοποιούνται 
σε τρεις συνεχείς ημέρες και προτείνονται για άτομα που θέλουν να ξεκινήσουν να 
ασχολούνται με τις μέλισσες αλλά και για μελισσοκόμους που ζητούν να βελτιώσουν τις 
γνώσεις τους σε εξειδικευμένα θέματα μελισσοκομίας όπως είναι η βασιλοτροφία, ο 
ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων κυψέλης, οι εχθροί και οι ασθένειες των μελισσών, η 
βιολογική μελισσοκομία, τα προϊόντα κυψέλης κ.ά . 

 
Β) Σχολείο Μελισσοκομίας: Είναι ολοκληρωμένη εκπαίδευση διάρκειας 8 μηνών (2-4 ώρες 
την εβδομάδα) που προσφέρεται σε άτομα τα οποία επιθυμούν να λάβουν μια πλήρη 
εκπαίδευση στη μελισσοκομία. Τα μαθήματα ξεκινούν το Σεπτέμβριο και τελειώνουν τον 
Μάιο κάθε χρονιάς και είναι έτσι δομημένα ώστε να συμπεριλάβουν όλους τους εποχιακούς 
χειρισμούς. 

 
Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Μελισσοκομίας οι 
οποίες βρίσκονται στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ (περιοχή αεροδρομίου Θέρμη) και 
περιλαμβάνουν θεωρητική και πρακτική εξάσκηση. Στους εκπαιδευόμενους χορηγείται 
σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης του εργαστηρίου για το 
2014 έχει ως ακολούθως: 



2  
 
 
 
 
 
 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 2014 
 

α/α Ημερομηνίες Θεματολογία Σύνολο 
ωρών 

Κόστος 
εκπαίδευσης (€) 

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ 
1 15-17  Μαρτίου Εχθροί, ασθένειες μελισσών & 

Βιολογική Μελισσοκομία- 
24 100 

2 5-7 Απριλίου Βασική εκπαίδευση στη 
μελισσοκομία 

24 100 

3 3-5 Μαΐου Βασική εκπαίδευση στη 
μελισσοκομία 

24 100 

4 17-19 Μαΐου Βασιλοτροφία 24 130 

5 31 Μαΐου -2 
Ιουνίου 

Βασιλοτροφία 24 130 

6 21-23 Ιουνίου Βασική εκπαίδευση στη 
μελισσοκομία 

24 100 

7 13-15 
Σεπτεμβρίου 

Βασική εκπαίδευση στη 
μελισσοκομία 

24 100 

8 18-20 
Οκτωβρίου 

Εχθροί, ασθένειες μελισσών & 
Βιολογική Μελισσοκομία- 

24 100 

9 1-3 Νοεμβρίου Προϊόντα μέλισσας (μέλι, γύρη, 
βασιλικός πολτός, δηλητήριο, 
πρόπολη, κερί) 

24 100 

10 15-17 
Νοεμβρίου 

Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων 
κυψέλης 

24 130 

 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 
α/α Ημερομηνίες Θεματολογία Σύνολο 

ωρών 
Κόστος 
εκπαίδευσης (€) 

1 Έναρξη 22 
Σεπτεμβρίου 

Ολοκληρωμένη εκπαίδευση στη 
μελισσοκομία 

70-80 450 

Σημείωση: Οι παραπάνω ημερομηνίες ισχύουν εφόσον συμπληρωθεί επαρκής αριθμός 
εκπαιδευομένων. 
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Α. ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ 2014 
1.. Εχθροί, ασθένειες μελισσών και Βιολογική μελισσοκομία 2014 
 

 
 

Αφορά μελισσοκόμους στο αρχικό ή προχωρημένο στάδιο της εκπαίδευσής τους. Η 
εκπαίδευση καλύπτει 8 ώρες ημερησίως και περιλαμβάνει παράλληλα με τη θεωρία την 
εξάσκηση των εκπαιδευομένων στην διάγνωση και αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών. 
Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών των μελισσών χωρίς 
χημικά φάρμακα με τεχνικές και μέσα που αναπτύχθηκαν στο Εργαστήριο Μελισσοκομίας 
του ΑΠΘ. 
Αναλύονται διεξοδικά τα στάδια που θα πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να ενταχθεί στη 
Βιολογική Μελισσοκομία, οι κανονισμοί της Ε.Ε. και οι ιδιαίτεροι χειρισμοί που θα πρέπει 
να εφαρμόζει στα μελίσσια του. Αναφέρονται τα αποτελέσματα έρευνας αγοράς για τους 
οργανισμούς Πιστοποίησης της Βιολογικής μελισσοκομίας Συνολικό κόστος εκπαίδευσης 
100 ευρώ/άτομο 

 
Πρόγραμμα Εχθροί, ασθένειες μελισσών και Βιολογική μελισσοκομία 

 
 
 
1η ημέρα 

Βασικές αρχές παθολογίας της μέλισσας. Μηχανισμοί άμυνας μελισσιού, ενίσχυση 
της άμυνας του μελισσιού. 
Ασθένειες  που  προσβάλλουν  το  γόνο:  Αμερικάνικη,  Ευρωπαϊκή,  Σακκόμορφη 
σηψιγονία, Ασκοσφαίρωση (Θεωρία και πρακτική) 
Εκτίμηση   του   βαθμού   προσβολής   από   Βαρρόα   και   της   αναγκαιότητας 
θεραπευτικής επέμβασης (πρακτική). 
Το σκαθάρι της κυψέλης (Aethina tumida) ο νέος εχθρός των μελισσών (θεωρία). 

 
 
 
2η ημέρα 

Νοσεμίαση: Παθογένεια, διάγνωση, αντιμετώπιση (θεωρία & πρακτική ) 
Βαρρόα: Βιολογία, Παθογένεια, αντιμετώπιση (θεωρία & πρακτική ) 
Άλλες ασθένειες (Τραχειακή ακαρίαση, Ιώσεις, Παράλυση, Νόσος του Μάη) 
Εχθροί των μελισσών (κηρόσκωρος, σφήκες, πουλιά κ.ά.) (θεωρία) 
Τροφοδηλητηριάσεις (θεωρία) 
Εργαστηριακή Διάγνωση Νοσεμίασης, Τραχειακής ακαρίασης, τροφικής 
δηλητηρίασης (πρακτική) 

 
 
 
 
 
3η ημέρα 

Ανάλυση  σχετικών  κανονισμών  για  την  παραγωγή  μελιού  με  τις  αρχές  της 
βιολογικής γεωργίας (Καν 37/10, 834/2007, 889/2008, 2001/110 ΕΚ) (θεωρία) 
Στάδια εφαρμογής ενός προγράμματος βιολογικής εκμετάλλευσης των μελισσών 
Κανόνες   ορθής   μελισσοκομικής   πρακτικής.   Αντιμετώπιση   ασθενειών   των 
μελισσών χωρίς χημικά φάρμακα (θεωρία) 
Απαιτήσεις  των  Οργανισμών  Πιστοποίησης  Βιολογικών  Προϊόντων  κυψέλης. 
Έρευνα αγοράς (θεωρία) 
Μελισσοκομική χλωρίδα για άτομα που εκμεταλλεύονται τα μελίσσια με τις αρχές 
της βιολογικής γεωργίας. 
Υπολείμματα αντιβιοτικών και χημικών φαρμάκων στο μέλι (θεωρία) 
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2. ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ 2014 
 

 
 

Αφορά αρχάριους μελισσοκόμους και άτομα που θέλουν να ξεκινήσουν μελισσοκομία. 
Στόχος η εξοικείωση με το μελίσσι και η σωστή καθοδήγηση του νέου μελισσοκόμου στα 
πρώτα βήματά του. Η εκπαίδευση καλύπτει 8 ώρες ημερησίως και περιλαμβάνει θεωρία και 
αρκετή εξάσκηση με τις μέλισσες. Η πρακτική εξάσκηση γίνεται σε ομάδες των 5 έως 8 
ατόμων στα μελίσσια του Πανεπιστημίου. Συνολικό κόστος εκπαίδευσης 100 ευρώ/άτομο. 

 
Πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης στη μελισσοκομία 

 
 
1η ημέρα 

Η Ελληνική μελισσοκομία, δυνατότητες, προοπτικές (θεωρία) 
Η Βιολογία και φυσιολογία της μέλισσας (θεωρία) 
Εξοικείωση με το μελίσσι. Η τεχνική της σωστής επιθεώρησης (πρακτική) 
Εξοπλισμός στην μελισσοκομία (θεωρία-πρακτική εξάσκηση) 
Τροφοδοτήσεις, μεταφορές (θεωρία-πρακτική εξάσκηση) 

 
 
 
 
2η ημέρα 

Μελισσοκομικοί χειρισμοί στην διάρκεια του έτους (εκμετάλλευση πεύκου) 
(θεωρία) 
Επιθεωρήσεις μελισσιών και επίλυση πρακτικών μελισσοκομικών 
προβλημάτων (πρακτική εξάσκηση). 
Τι  να  προσέξετε  όταν  θα  αγοράσετε  τα  πρώτα  σας  μελίσσια.  Πώς  να 
ξεκινήσετε, ποια τα πρώτα βήματα (πρακτική εξάσκηση ) 

 
 
 
3η ημέρα 

Μελισσοκομικοί χειρισμοί στην διάρκεια του έτους (ελάτης, θυμαριού και 
άλλων ανθοφοριών) (θεωρία) 
Παραγωγή  των  άλλων  προϊόντων  εκτός  μελιού  (θεωρία  και  πρακτική 
εξάσκηση ) 
Οι εχθροί και οι ασθένειες των μελισσών (θεωρία και πρακτική εξάσκηση). 
Επιθεωρήσεις μελισσιών (πρακτική εξάσκηση) 
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3. ΒΑΣΙΛΟΤΡΟΦΙΑ 2014 
 

 
 

 
 

Αφορά επαγγελματίες και ερασιτέχνες μελισσοκόμους. Η εκπαίδευση καλύπτει 8 ώρες 
ημερησίως και περιλαμβάνει θεωρία αλλά κυρίως εξάσκηση των εκπαιδευομένων σε 
μεθόδους βασιλοτροφίας και παραγωγής βασιλικού πολτού. Οι εκπαιδευόμενοι ασκούνται 
στο πειραματικό μελισσοκομείο που διαθέτει το Εργαστήριο Μελισσοκομίας για την 
εκτροφή μεγάλου αριθμού βασιλισσών και την ανάπτυξη μεθόδων παραγωγής βασιλικού 
πολτού. Συνολικό κόστος εκπαίδευσης 130 Ευρώ/άτομο 

 
Πρόγραμμα Βασιλοτροφίας 

 
 
1η ημέρα 

Bασιλοτροφία – Η σημασία της βασίλισσας, βασικές αρχές (θεωρία). 
Εξοπλισμός και απαραίτητα εφόδια για τη βασιλοτροφία (πρακτική) 
Προετοιμασία μελισσιών βασιλοτροφίας, εμβολιασμός (πρακτική ) 
Κριτήρια ποιότητα βασιλισσών (θεωρία). 

 
 
 
2η ημέρα 

Μέθοδοι  παραγωγής  βασιλισσών.  Τριπλή  κυψέλη  οριζόντιας  ανάπτυξης, 
προσωρινής  ορφάνιας,  χωρίς  περιορισμό  της  βασίλισσας,  easy-queen  κ.ά 
(θεωρία και πρακτική). 
Μέθοδοι βελτίωσης των μελισσών(θεωρία και πρακτική). 
Εμβολιασμός, κυψέλη έναρξης, αποπεράτωσης κυψελίδια σύζευξης (πρακτική) 

 
 
 
3η ημέρα 

Βασιλικός πολτός ως προϊόν  (θεωρία) 
Τεχνική σπερματέγχυση (θεωρία και πρακτική) 
Μέθοδοι παραγωγής Βασιλικού πολτού (θεωρία και πρακτική). 
Εισαγωγή βασιλισσών (θεωρία και πρακτική) 
Γενική συζήτηση για τις μεθόδους βασιλοτροφίας και παραγωγής βασιλικού 
πολτού. 
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4. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΣ (ΜΕΛΙ, ΓΥΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ, ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ, 
ΠΡΟΠΟΛΗ, ΚΕΡΙ) 2014 

 

 
 

Το σεμινάριο στοχεύει να διδάξει μεθόδους παραγωγής ποιοτικών προϊόντων κυψέλης. Για 
το μέλι, η διδασκαλία επικεντρώνεται στους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν αρνητικά 
την ποιότητα του μελιού και στις μεθόδους που συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγής. 
Για τα λοιπά προϊόντα κυψέλης διδάσκονται μέθοδοι παραγωγής και συντήρησης καθώς 
επίσης και σχετικές πληροφορίες για τη διάθεσή τους. Η εκπαίδευση καλύπτει 8 ώρες 
ημερησίως και περιλαμβάνει παράλληλα θεωρία και πρακτική στο εργαστήριο Συνολικό 
κόστος εκπαίδευσης 100 Ευρώ/άτομο 

 
Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τα προϊόντα κυψέλης 

 
 
 
1η ημέρα 

Το μέλι ένα φυσικό, βιολογικό προϊόν. 
Παράγοντες που επηρεάζουν την άριστη ποιότητα του μελιού 
Πώς μπορούν να αυξηθούν οι αποδόσεις των μελισσών (πεύκο, έλατο, 
θυμάρι, πορτοκάλι, κ.ά) 
Μέθοδοι παραγωγής βασιλικού πολτού (θεωρία & πρακτική εξάσκηση). 
Βιολογική αξία του Βασιλικού πολτού 

 
 
 
 
 
2η ημέρα 

Παραγωγή, επεξεργασία και συντήρηση γύρης. Είδη γυρεοπαγίδων, 
μέθοδοι συντήρησης, πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα (θεωρία & 
πρακτική εξάσκηση). 
Αναγνώριση της βοτανικής προέλευσης της γύρης (θεωρία & πρακτική 
εξάσκηση). 
Βιολογική αξία της γύρης 
Μέθοδοι παραγωγής δηλητηρίου της μέλισσας (θεωρία & πρακτική 
εξάσκηση) 

 
 
 
 
3η ημέρα 

Παραγωγή, επεξεργασία και συντήρηση πρόπολης (θεωρία & πρακτική 
εξάσκηση). 
Βιολογική αξία της πρόπολης. 
Παραγωγή κεριού. Επεξεργασία κεριού. Μέθοδοι διάκρισης της 
καθαρότητας του κεριού (θεωρία & πρακτική εξάσκηση). 
Χρήσεις πρόπολης, κεριού και δηλητηρίου μέλισσας. 
Μελισσοθεραπεία 
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5 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ 2014 

 

 
 

 
 

Αφορά μελισσοκόμους, τυποποιητές, αναλυτές μελιού και γενικά άτομα που παράγουν, 
συσκευάζουν και εμπορεύονται μέλι. Η εκπαίδευση καλύπτει 8 ώρες ημερησίως και 
περιλαμβάνει παράλληλα θεωρία και πρακτική στο εργαστήριο. Οι εκπαιδευόμενο 
διδάσκονται τη νομοθεσία που διέπει το μέλι, τα σημεία εκείνα που πιθανόν να 
δημιουργήσουν προβλήματα στην διάρκεια παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος και 
μεθόδους ανάλυσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του μελιού. Συνολικό κόστος 
εκπαίδευσης 130 ευρώ/άτομο. 

 
Πρόγραμμα Ποιοτικού  ελέγχου του μελιού και των άλλων προϊόντων της μέλισσας 2014 

 
 
 
 
 
 

1η ημέρα 

Γενικά για το μέλι. Παραγωγή, εμπορία, νομοθεσία Ε.Ε. έρευνα, Φυσικές 
ιδιότητες (θεωρία). 
Χειρισμοί που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα του μελιού. Τροφοδοσίες, 
κηρήθρες, φάρμακα, συνθήκες τρύγου, επεξεργασίας και αποθήκευσης του 
προϊόντος (θεωρία) 
Η  αναγκαιότητα  της  χημικής  ανάλυσης  του   μελιού.   Πότε   και   ποια 
χαρακτηριστικά θα πρέπει να αναλύονται το μέλι (θεωρία) 
Εργαστηριακός   εξοπλισμός   για   ένα   απλό   χημικό   εργαστήριο   μελιού 
(πρακτική εξάσκηση) 
Εργαστηριακές αναλύσεις υγρασίας, αγωγιμότητας, οξύτητας, μικροσκοπική 
εξέταση, μελισσοπαλυνολογία (πρακτική εξάσκηση) 

 
 
 

2η ημέρα 

Κατηγορίες ελληνικού μελιού & Ταυτότητα (θεωρία) 
Ποιότητα  (οδηγίες  Ε.Ε.,  ετικέτα,  νοθεία,  αναμίξεις  κ.ά)  (θεωρία  και 
πρακτική). 
Οργανοληπτικός έλεγχος του μελιού (θεωρία και πρακτική εξάσκηση) 
Εργαστηριακές αναλύσεις ΗΜF, διαστάση, μελισσοπαλυνολογίας (θεωρία 
και πρακτική εξάσκηση) 

 
 
 
 

3η ημέρα 

Υπολείμματα φαρμάκων στο μέλι (θεωρία) 
Το  πρόβλημα  των  αντιβιοτικών  και  των  χημικών  φαρμάκων  αποθήκης. 
Ανίχνευση αντιβιοτικών στο μέλι. (θεωρία και πρακτική) 
Αναζήτηση πληροφοριών για το μέλι από το διαδίκτυο (πρακτική) 
Πιστοποίηση μελιού Βιολογικού, ΠΟΠ, ΠΓΕ (θεωρία) 
Γενική συζήτηση για το μέλι 
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Β. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΑΠΘ 
 

Στον πίνακα 1 δίνονται οι θεματικές ενότητες και τα μαθήματα. Η σειρά των μαθημάτων 
πιθανόν να αλλάξει όταν οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν την πρακτική εξάσκηση. Η 
πρακτική εξάσκηση θα γίνεται στα μελίσσια του Πανεπιστημίου και θα περιλαμβάνει τους 
απαραίτητους χειρισμούς που απαιτούνται για την επαγγελματική εκμετάλλευση των 
μελισσιών. Οι εκπαιδευόμενοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς και να 
συμμετάσχουν στις τελικές γραπτές εξετάσεις ώστε να δικαιούνται βεβαίωση πιστοποίησης 
των γνώσεών τους στην Mελισσοκομία. Περιλαμβάνει 66-70 ώρες που μπορεί να αυξηθούν 
ανάλογα τις ανάγκες της πρακτικής άσκησης των εκπαιδευόμενων. 

 
Πίνακας 1. Θεματικές ενότητες  του Σχολείου Μελισσοκομίας στο ΑΠΘ για το 2014 

Θεματική ενότητα 
1. Εισαγωγή στη Μελισσοκομία, δυνατότητες επαγγέλματος , η προσφορά της μέλισσας 
2. Εξοικείωση με τη μέλισσα - Επιθεώρηση μελισσιών  (Π) 
3. Γνωριμία με τη μέλισσα: Δομή, οργάνωση κοινωνίας, εργασίες μελισσών, βιολογικός 

κύκλος 
4. Εξέλιξη του μελισσιού στη διάρκεια του έτους: Μελισσοκομικοί χειρισμοί 

Φθινοπώρου- 
5. Μελισσοκομικοί χειρισμοί Φθινοπώρου (Θ) & (Π) 
6. Μελισσοκομικός εξοπλισμός 
7. Μελισσοκομικός εξοπλισμός (Θ) & (Π) 
8. Καταπολέμηση Βαρρόα (Θ) & (Π) 
9. Καταπολέμηση Νοσεμίασης (Θ) & (Π) 
10. Προετοιμασία μελισσιών για ξεχειμώνιασμα ( Θ+Π) 
11. Μελισσοκομικοί χειρισμοί  Χειμώνα (Θ) & (Π) 
12. Τροφοδοσίες μελισσιών  (Θ) + (Π) 
13. Βιολογία μέλισσας: Μορφολογία-Ανατομία μέλισσας 
14. Βιολογία μέλισσας: Συμπεριφορά μέλισσας 
15. Μεταφορές  μελισσιών 
16. Επανάληψη και γραπτές εξετάσεις 
17. Ασθένειες που προσβάλλουν το γόνο των μελισσών (Θ& Π) 
18. Ασθένειες που προσβάλλουν τις ενήλικες μέλισσες (Θ& Π) 
19. Εχθροί των μελισσών 
20. Μελισσοκομικοί χειρισμοί Άνοιξης (Θ& Π) 
21. Μελισσοκομικοί χειρισμοί Άνοιξης (Θ & Π) 
22. Επιθεώρηση μελισσιών (ανάπτυξη του μελισσιού, κτίσιμο κηρηθρών) (Π) 
23. Μέτρα πρόληψης σμηνουργίας (Θ & Π) 
24. Μέτρα καταστολή Σμηνουργίας (Θ & Π) 
25. Βασιλοτροφία (Θ) 
26. Βασιλοτροφία (Π) 
27. Μέθοδοι Παραγωγής Β.Π. (Θ & Π) 
28. Μέθοδοι παραγωγής γύρης, πρόπολης, δηλητηρίου, λιώσιμο κηρηθρών (Π) 
29. Αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων στο μελισσοκομείο (Π) 
30. Πολλαπλασιασμός μελισσιών –Τεχνητή σπερματέγχυση  (Π) 
31. Προϊόντα κυψέλης-(μέλι, γύρη, Β.Π. , πρόπολη, κερί) 
32. Μελισσοκομικοί χειρισμοί Χειμώνα (Θ& Π) 
33. Επανάληψη και γραπτές εξετάσεις 
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Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 
 

Το προσωπικό του Εργαστηρίου Μελισσοκομίας αποτελείται από πέντε διδάκτορες μελισσοκομίας, 
τέσσερις επιστήμονες με μεταπτυχιακό δίπλωμα, οι οποίοι είναι και υποψήφιοι διδάκτορες, τρεις 
επαγγελματίες μελισσοκόμους και μια προσκεκλημένη ερευνήτρια. Το προσωπικό έχει εξειδικευτεί 
σε ειδικά θέματα μελισσοκομίας όπως ο ποιοτικός έλεγχος του μελιού, η βοτανική και γεωγραφική 
προέλευση των προϊόντων της μέλισσας μέσω της μελισσοπαλυνολογίας, τα υπολείμματα 
φαρμάκων στο μέλι, οι μέθοδοι παραγωγής βασιλισσών και βασιλικού πολτού, η αντιμετώπιση 
εχθρών και ασθενειών των μελισσών, η χημική σύνθεση γύρης και η διατροφή των μελισσών, ο 
ποιοτικός έλεγχος και κριτήρια ελέγχου των λοιπών προϊόντων κυψέλης, η τεχνητή 
σπερματέγχυση, η βελτίωση, η εφαρμοσμένη μελισσοκομία και η παραγωγή προϊόντων της μέλισσας 
σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας. Στον πίνακα 2 φαίνονται τα ονόματα, η ιδιότητα και 
το αντικείμενο των εκπαιδευτών του εργαστηρίου Μελισσοκομίας ΑΠΘ. 

 
Πίνακας 2. Η εκπαιδευτική ομάδα του Εργαστηρίου Μελισσοκομίας ΑΠΘ 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Αντικείμενο 
Δρ. Α.Θρασυβούλου Καθηγητής Μελισσοκομίας Πρακτική Μελισσοκομία- 

Νομοθεσία-Επικονίαση 
Δρ. Χρύσα Τανανάκη Λέκτορας Μελισσοκομίας Πρακτική Μελισσοκομία 

Προϊόντα κυψέλης-Βιολογία και 
Παθολογία μέλισσας, 

Δρ . Γιώργιος Γκόρας Διδάκτορας Μελισσοκομίας 
Επιστημονικός Συνεργάτης 

Πρακτική Μελισσοκομία, 
Παθολογία μέλισσας-Βασιλοτροφία 

Δρ. Μαρία Δήμου Διδάκτορας Μελισσοκομίας 
Επιστημονικός Συνεργάτης 

Μελισσοκομική Χλωρίδα , 
προϊόντας μέλισσας. 
Μελισοπαλυνολογία 

Δρ. Εμμανουήλ 
Καραζαφείρης 

Διδάκτορας Μελισσοκομίας 
Επιστημονικός Συνεργάτης 

Πρακτική Μελισσοκομία 
Υπολείμματα, Νομοθεσία, 
Συμπεριφορά μέλισσας 

Ελισσάβετ Λαζαρίδου Επαγγελματίας μελισσοκόμος, 
βασιλοτρόφος 

Πρακτική Μελισσοκομία 
Μελισσοκομικοί χειρισμοί, 
βασιλοτροφία, παραγωγή Β.Π. και 
άλλων προιόντων 

Βασίλης Λιόλιος Μεταπτυχιακό Μελισσοκομίας 
Υποψήφιος διδάκτωρ μελισσο- 
κομίας 

Πρακτική Μελισσοκομία 
Μελισσοκομική χλωρίδα. 
Διατροφή μέλισσας 

Δημήτρης Κανέλης Μεταπτυχιακό Μελισσοκομίας 
Υποψήφιος διδάκτωρ μελισσο- 
κομίας 

Πρακτική Μελισσοκομία 
Βασιλοτροφία, βασιλικός πολτός, 
Χειρισμοί 

Κώστας Ξώνης Μεταπτυχιακό Πιστοποίηση 
Αγροτικών Προϊόντων Ποιότητας 
Υποψήφιος διδάκτωρ 
Μελισσοκομίας 

Πρακτική Μελισσοκομία 
Τεχνητή σπερματέγχυση μέλισσας, 
Βασιλοτροφία 

Δρ Σοφία Γούναρη Ερευνήτρια ΕΘΙΑΓΕ 
(προσκεκλημένη ομιλήτρια) 

Μελισσοκομικοί χειρισμοί, 
Μελιτογόνα έντομα, Χλωρίδα 

Ματθιόπουλος Μάνθος Δασολόγος-Επαγγελματίας 
μελισσοκόμος 

Πρακτική Μελισσοκομία 

Αγγελος Τουφελτζής Μελισσοκόμος Πρακτική Μελισσοκομία 

Αργενά Νικολία Μεταπτυχιακό Μελισσοκομίας 
Υποψήφιος διδάκτωρ 
μελισσοκομίας 

Γραμματειακή υποστήριξη 

 

 
 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Στο τηλέφωνο: 2310 472983 FAX 2310 991781  
e-mail: beelabauth@gmail.com  
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