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Το σταθερό μας ραντεβού για άλλη μια χρονιά θα δοθεί
στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου,
δηλαδή στις 2 έως και 4 Δεκεμβρίου. 
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.

Στόχος και του 8ου Φεστιβάλ είναι η προβολή και προώθηση του επώνυμου
ελληνικού μελιού,κυρίως των μικρών παραγωγών, και των προϊόντων κυψέλης
στο καταναλωτικό, στο εμπορικό κοινό 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.

Τιμητική ψήφος εμπιστοσύνης στο Φεστιβάλ από τους μελισσοκόμου
και τους καταναλωτές.
Περισσότεροι από κάθε άλλη φορά οι επισκέπτες του 8ου Φεστιβάλ.
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Έκθεση

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
Ξεχωριστός τομέας για τον μελισσοκομικό
εξοπλισμό και τους επαγγελματίες του κλάδου.

Ποιοι συμμετέχουν στην Έκθεση

Παράλληλες Εκδηλώσεις

Η Έκθεση που διοργανώνεται στο πλαίσιο του 
8ου 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.

• 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 
• Δήμοι με σημαντική παραγωγή μελισσοκομικών  
 Προϊόντων
• Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων,  
 Επιμελητήρια, Δημόσιοι οργανισμοί

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



Θεωρώντας τη Μελισσοκομία ως έναν από τους κλάδους 
που μπορεί και πρέπει να αποτελεί την κορωνίδα τns 
ελληνικής αγροτικής οικονομίας, διοργανώνουμε το 
8ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας.

Το μέλι είναι ένα προϊόν απόλυτα φυσικό, με τεράστια αξία 
για τον ανθρώπινο οργανισμό και ευρύ φάσμα χρήσεων 
σε πολλούς τομείς τπς ανθρώπινης ζωής.

Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ οι καταναλωτές θα έχουν 
την ευκαιρία να πληροφορηθούν για τα προϊόντα τπς 
μέλισσας, να ακούσουν τις απόψεις των ειδικών, να τα 
δοκιμάσουν αλλά και να αγοράσουν απευθείας από τον 
παραγωγό αγνό προϊόντα. 

Το Φεστιβάλ έχει πλέον καταστεί ο σημαντικότερος 
θεσμός στον τομέα όπου φέτος έχουν προγραμματιστεί 
καινούργιες δράσεις και καινοτομίες αναδεικνύοντάς το 
ηγέτη της κατηγορίας του. 
                                                                                              

          Καλή Αντάμωση 

Αντώνιος Κολιόπουλος
Πρόεδρος Ε.Ο.Σ.Σ.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
 
• Τυποποίηση και Εμπορία Μελιού
• Η Μελισσοκομία στην Περίοδο της Κρίσης 
• Εξέλιξη της Ελληνικής Μελισσοκομίας
• Η Νομοθεσία για Τυποποίηση και Εμπορία Μελιού
• Χημική Ανάλυση Μελιού
• Εξαγωγή του Ελληνικού Μελιού.Υφιστάμενη Κατάσταση και Προοπτικές
• Καινοτόμες Ιδέες στη Μελισσοκομία:Ένα απτό παράδειγμα.
• Τα Μελισσοκομικά Προϊόντα « Από τη Κυψέλη στο Τραπέζι του Καταναλωτή»
• Γνωριμία με τα Προϊόντα της Κυψέλης
• Ποιότητα Ελληνικού Μελιού
• Η Διατροφική Αξία του Μελιού
• Το Μέλι στη Μεσογειακή Διατροφή
• Η Γύρη και οι Ιδιότητες της
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www.facebook.com/festivalmeliou

HΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

XOPHΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Iπποκράτους 2, 10679 Αθήνα
τηλ.: 210 3610265 - 2103622205
fax : 2103610276
email : info@edpa
website: www.greekhoneyfestival.gr

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

2   Δεκεμβρίου

3   Δεκεμβρίου

4   Δεκεμβρίου

16:00 - 21:00

10:00 - 21:00

10:00 - 21:00


