ΔΝΖΜΔΡΩΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΜΔΛΗΟΚΟΜΗΑ
Α. Πωρ ξεκινάει κανείρ
Κάζε ελδηαθεξφκελνο πνπ επηζπκεί λα αζρνιεζεί κε ηελ κειηζζνθνκία, κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηα
ζεκηλάξηα κειηζζνθνκίαο ζην Ηλζηηηνχην Γεσπνληθψλ Δπηζηεκψλ ή απιά λα «καζεηεχζεη» δίπια ζε θάπνηνλ
έκπεηξν κειηζζνθφκν. Σα καζήκαηα κειηζζνθνκίαο γίλνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηήκαηνο πγγξνχ (Λ.
Κεθηζίαο 182, Κεθηζηά) θαη πεξηιακβάλνπλ ζεσξία θαη πξαθηηθή άζθεζε κε ηελ ηαπηφρξνλε ρνξήγεζε
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.
Κάζε θχθινο καζεκάησλ δηαξθεί ζπλνιηθά 120 δηδαθηηθέο ψξεο θαη απαηηείηαη ε θαηαβνιή πνζνχ
ζπκκεηνρήο χςνπο 180€ εθάπαμ. Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ρνξεγείηαη πηζηνπνηεηηθφ
παξαθνινχζεζεο. Κάζε ρξφλν δηεμάγνληαη ζπλνιηθά δχν θχθινη ζπνπδψλ (άλνημε θαη θζηλφπσξν). Οη
εγγξαθέο γηα θάζε θχθιν ζπνπδψλ γίλνληαη :
 απφ ηελ πξψηε εξγάζηκε ηνπ επηεκβξίνπ θάζε έηνπο θαη
 απφ ηελ πξψηε εξγάζηκε ηνπ Φεβξνπαξίνπ θάζε έηνπο
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηα ηειέθσλα:
210.80.11.146 θαη 210.80.83.312, είηε λα επηζθέπηνληαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα: http://www.ige.gr
ηε ζπλέρεηα, ππάξρνπλ 2 δπλαηφηεηεο γηα λα μεθηλήζεη θάπνηνο λα αζρνιείηαη κε ηε κειηζζνθνκία:
α) Να εληαρζεί ζην πξφγξακκα ησλ λέσλ αγξνηψλ, φπνπ αλ πιεξνί ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ
ηίζεληαη κέζσ ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ, ιακβάλεη έλα πνζφ ζε δφζεηο θαη χςνπο αλάινγα κε ηελ πεξηνρή
πνπ ζα βξίζθεηαη ε κνλάδα ηνπ. Με ην πνζφ απηφ θαιχπηεηαη κέξνο ηνπ χςνπο ησλ αλαγθαίσλ δαπαλψλ γηα
ηελ ίδξπζε κηαο εθκεηάιιεπζεο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
απεπζχλνληαη
ζηα
ηειέθσλα:
210.52.75.230-231-250,
θαζψο
θαη
ζηελ
ηζηνζειίδα:
http://www.agrotikianaptixi.gr
β) Να απνθαζίζεη λα μεθηλήζεη κφλνο ηνπ. Αξρηθά πξνβαίλεη ζηελ αγνξά κειηζζνζκελψλ κε ίδηα
θεθάιαηα θαη ζηε ζπλέρεηα κεξηκλά γηα ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ κειηζζνθνκηθνχ βηβιηαξίνπ ζηε Γ/λζε
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηνπ κφληκνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ. Δπίζεο απαηηείηαη ε εγγξαθή ζην
Μεηξψν Αγξνηψλ αλεμάξηεηα αλ ε ελαζρφιεζε κε ηε κειηζζνθνκία είλαη ζε επαγγεικαηηθφ ή εξαζηηερληθφ
επίπεδν.
Δηδηθφηεξα, ν κειηζζνθφκνο, εθφζνλ θαηέρεη ηνπιάρηζηνλ δέθα κειηζζνζκήλε, νθείιεη λα ππνβάιιεη
ζηε Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο:
 αίηεζε – δήισζε (ην έληππν δηαηίζεηαη ζηηο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο)
 ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.1599/86
 δχν πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο
 απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ απφθηεζε ησλ κειηζζνζκελψλ
 βεβαίσζε κειηζζνθνκηθνχ ή αγξνηηθνχ ζπιιφγνπ πεξί ηεο θαηνρήο ησλ κειηζζνζκελψλ
Ο κειηζζνθφκνο ζα πξέπεη λα ππξνζθξαγίζεη φιεο ηηο θπςέιεο πνπ πεξηέρνπλ κειηζζνζκήλνο κε ηνλ
θσδηθφ αξηζκφ πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζεί απφ ηε Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο. Με απηφλ ηνλ
ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ε θαηνρή ησλ κειηζζνζκελψλ, ρσξίο φκσο λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο θινπήο ηνπο. Σν
κειηζζνθνκηθφ βηβιηάξην απνηειεί ηελ ηαπηφηεηα ηνπ κειηζζνθφκνπ, αθνχ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηνπ
θαη ην αξηζκφ ησλ κειηζζνζκελψλ πνπ θαηέρεη. Δπίζεο απνηειεί ζπλνδεπηηθφ έγγξαθν θαηά ηελ
κεηαθίλεζε ησλ κειηζζνζκελψλ απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. Ο κειηζζνθφκνο νθείιεη, κε δηθή ηνπ επζχλε, λα
πεγαίλεη ζηε Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο πεξηνρήο ηνπ θαη λα ελεκεξψλεη ην
κειηζζνθνκηθφ ηνπ βηβιηάξην γηα θάζε κεηαβνιή ηνπ κειηζζνθνκηθνχ ηνπ θεθαιαίνπ κεγαιχηεξε απφ 10%.
ε θάζε πεξίπησζε, πάλησο, ην κειηζζνθνκηθφ βηβιηάξην ζεσξείηαη θάζε δχν έηε, αλεμαξηήησο ηεο χπαξμεο
ή κε κεηαβνιήο ζην κειηζζνθνκηθφ θεθάιαην.
πζηήλεηαη, θαηά ηελ αγνξά ηνπο ηα κειηζζνζκήλε λα ζπλνδεχνληαη απφ βεβαίσζε θηεληάηξνπ,
ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο αγνξάο άξξσζησλ
κειηζζνζκελψλ.
Β. Σοποθέηηζη μελιζζοζμηνών:
Σα κειηζζνζκήλε ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη καθξηά απφ δξφκνπο θαη νηθίεο, κε ηηο εηζφδνπο ησλ
θπςειψλ ζηξακκέλεο πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ελφριεζε ησλ θαηνίθσλ θαη
πεξαζηηθψλ θαζψο θαη ν θίλδπλνο πξφθιεζεο αιιεξγηθνχ ζνθ απφ ελδερφκελν ηζίκπεκα ζε εππαζείο νκάδεο
ηνπ πιεζπζκνχ. Δπίζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη επάξθεηα λεξνχ γηα ηηο αλάγθεο ησλ κειηζζνζκελψλ.

Αλ ηα κειηζζνζκήλε ηνπνζεηεζνχλ ζε δεκφζηεο δαζηθέο εθηάζεηο ή δάζε πξέπεη λα ιακβάλνληαη
κέηξα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ ππξθαγηψλ. Δπίζεο πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ησλ κειηζζνζκελψλ,
ζπζηήλεηαη ε ιήςε ζρεηηθήο άδεηαο απφ ηνλ θνξέα (ηδησηηθφ ή δεκφζην) φπνπ αλήθεη ε έθηαζε. ε θάζε
πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα, ψζηε λα ηεξνχληαη ηα πξνβιεπφκελα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ
κειηζζνζκελψλ ζηε ζρεηηθή, θαηά πεξίπησζε, θείκελε λνκνζεζία.
Γ. Δνιζσύζειρ ζηη μελιζζοκομία:
Σα πξνγξάκκαηα θαη κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη θαη πξνσζνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο κειηζζνθνκίαο
κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ ζηα εμήο:
1. Καν.1234/2007 ηος ςμβοςλίος:
ηα πιαίζηα ηνπ Καλνληζκνχ 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ πινπνηνχληαη απφ ηε Υψξα καο
πξνγξάκκαηα δηαξζξσηηθνχ ραξαθηήξα, ηξηεηνχο δηάξθεηαο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ γεληθφηεξσλ
ζπλζεθψλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο πνηνηηθψλ κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ, ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο
απνδνηηθφηεηαο ησλ κειηζζνθνκηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ηεο Υψξαο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο άζθεζεο ηεο
κειηζζνθνκίαο, κε έκθαζε ζηελ επαγγεικαηηθή κειηζζνθνκία. ηα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα εληάζζνληαη νη
εμήο δξάζεηο:
 Λειηοςπγία Κένηπυν Μελιζζοκομίαρ
Σα Κέληξα Μειηζζνθνκίαο θαιχπηνπλ ρσξνηαμηθά φια ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο θαη
απνηεινχλ ηνλ ζχλδεζκν κεηαμχ ηνπ ΤΠΑΑΣ, ησλ κειηζζνθφκσλ θαη ησλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη
ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο.
 Ηλεκηπονικό Δίκηςο Μελιζζοκομίαρ (Melinet)
Ζ δξάζε αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γηθηχνπ Μειηζζνθνκίαο – “Melinet”. πγθεθξηκέλα,
κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο http://www.melinet.gr, κπνξνχλ φινη νη ελδηαθεξφκελνη λα ελεκεξψλνληαη γηα
ζέκαηα κειηζζνθνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο άξζξα, επηζηεκνληθέο κειέηεο, απνθάζεηο θιπ.
 Εκπαιδεύζειρ – Ένηςπα
Ζ δξάζε αθνξά ηελ ρξεκαηνδφηεζε πξαγκαηνπνίεζεο εθπαηδεχζεσλ γηα ηνπο Έιιελεο
κειηζζνθφκνπο, κέζσ ηνπ ΟΓΔΔΚΑ – ΓΖΜΖΣΡΑ, πάλσ ζε ζαθψο νξηδφκελα πξαθηηθά ηερληθά
ζέκαηα, θαζψο θαη ζηελ έθδνζε ελεκεξσηηθνχ έληππνπ πιηθνχ γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ πεξί ηεο
κειηζζνθνκίαο.
 Σηήπιξη ηηρ πποώθηζηρ ηος μελιού και ηυν λοιπών πποφόνηυν ηηρ κςτέληρ
Ζ δξάζε αθνξά ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ κειηνχ
θαη ησλ άιισλ πξντφλησλ ηεο θπςέιεο. Έηζη, κέζσ ηεο ελ ιφγσ δξάζεο κπνξεί λα θαιπθζεί ε δαπάλε
γηα ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή θαθέινπ γηα ηελ αλαγλψξηζε κειηζζνθνκηθψλ πξντφλησλ σο ΠΟΠ – ΠΓΔ
θιπ.
 Εξοπλιζμόρ για ηη διεςκόλςνζη ηυν μεηακινήζευν
Με ηε δξάζε απηή εληζρχνληαη νη κειηζζνθφκνη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παιηψλ θαη θζαξκέλσλ
θπςειψλ ηνπο κε λέεο.
 Οικονομική ζηήπιξη ηηρ νομαδικήρ μελιζζοκομίαρ
Με ηε δξάζε απηή εληζρχνληαη νη κειηζζνθφκνη γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ησλ δαπαλψλ κεηαθίλεζεο
ησλ κειηζζνζκελψλ ηνπο.
 Αναλύζειρ Μελιού και ζηήπιξη ίδπςζηρ και λειηοςπγίαρ επγαζηηπίυν ανάλςζηρ μελιού
Με ηε δξάζε απηή εληζρχεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε αλαιχζεσλ κειηνχ, ζε δηαπηζηεπκέλα εξγαζηήξηα
ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ, κε ζθνπφ ηελ αλίρλεπζε ηπρφλ θαηαινίπσλ, αθαηάιιεισλ
νπζηψλ θιπ. Δπίζεο εληζρχεηαη ε ίδξπζε, ιεηηνπξγία θαη δηαπίζηεπζε εξγαζηεξίσλ γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε αλαιχζεσλ ζην κέιη.
 Εθαπμοζμένη Έπεςνα
Με ηε δξάζε απηή εληζρχεηαη ε πινπνίεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο
κειηζζνθνκίαο απφ εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο.
Σημειώνεται ότι, ηο ύτορ ηυν παπαπάνυ ενιζσύζευν δεν είναι ζηαθεπό, αλλά μεηαβάλλεηαι από
σπονιά ζε σπονιά, ανάλογα με ηο απσικά εγκπιθέν από ηην Ε.Ε. ποζό, καθώρ και από ηο ενδιαθέπον πος
έσει εκθπαζηεί από πλεςπάρ ηυν μελιζζοκόμυν και λοιπών μελιζζοκομικών θοπέυν, καηά πεπίπηυζη.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο παξαπάλσ δξάζεηο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα
απεπζχλνληαη ζηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο.

2. Καν.1405/2006 ηος ςμβοςλίος:
Δληζρχνληαη νη Μειηζζνθνκηθνί πλεηαηξηζκνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ
Πειάγνπο (εθηφο Κξήηεο θαη Δχβνηαο), γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ
παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή
είλαη ηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ λα είλαη κφληκνη θάηνηθνη ζηα λεζηά απηά θαη ηα κειηζζνζκήλε ηνπο είλαη
κνλίκσο εγθαηεζηεκέλα εθεί. ηελ νπζία ε ελίζρπζε απηή έρεη σο ζθνπφ ηελ αληηζηάζκηζε ηνπ
κεηνλεθηήκαηνο πνπ απνηειεί ν απφθεληξνο θαη λεζησηηθφο ραξαθηήξαο ησλ λεζηψλ απηψλ.
Οη Δλψζεηο Μειηζζνθφκσλ πξνθεηκέλνπ λα ηχρνπλ ελίζρπζεο κέζσ ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ,
ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πξσηνβνπιηψλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ δξάζεηο
γηα ηε βειηίσζε ησλ φξσλ παξαγσγήο, εκπνξίαο θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο κειηζζνθνκίαο. Ζ
ελίζρπζε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη ζε 12€ αλά θπςέιε.
Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο κειηζζνθνκηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο γίλεηαη κέρξη
28 Φεβξνπαξίνπ θάζε ρξφλνπ ζηελ Γ/λζε Εσηθήο Παξαγσγήο & ΑΠΑ.
Δ. Άλλα ππογπάμμαηα ενίζσςζηρ:
Δθηφο ησλ αλσηέξσ, εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο γηα ηε κειηζζνθνκία, ππάξρνπλ θαη ηα
εμήο νξηδφληηα πξνγξάκκαηα, ζηα νπνία ζπκκεηέρεη θαη ε κειηζζνθνκία:
 Νέοι Αγπόηερ (Μέηπο 112)
 σέδια Βεληίωζηρ (Μέηπο 121)
 Δπενδύζειρ ζηη μεηαποίηζη – εμποπία γεωπγικών πποϊόνηων (Μέηπο 123α)
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηα παξαπάλσ
πξνγξάκκαηα, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηα ηειέθσλα: 2105275100, 2105275230 - 240,
2105275250-260 θαη ζηελ ηζηνζειίδα http://www.agrotikianaptixi.gr.
Ε. Μελιζζοκομικό αςηοκίνηηο:
1. Δπηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο ΦΗΥ κηθηνχ βάξνπο κέρξη 12.000 ρηιηφγξακκσλ, ζηνπο
έρνληεο κειηζζνθνκηθέο επηρεηξήζεηο. Κάζε ελδηαθεξφκελνο γηα λα απνθηήζεη ηελ άδεηα θπθινθνξίαο ηνπ
ΦΗΥ απαηηείηαη :
 Να είλαη κειηζζνθφκνο θαη θάηνρνο κειηζζνθνκηθνχ βηβιηάξηνπ απφ ηξηεηίαο
 Να θαηέρεη πάλσ απφ 200 κειηζζνζκήλε
 Να ραξαθηεξίδεηαη θαηά θχξηα απαζρφιεζε γεσξγφο, δειαδή λα αζρνιείηαη επαγγεικαηηθά κε
αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα πάλσ απφ ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ απαζρφιεζεο θαη πάλσ απφ 35%
ησλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ηνπ λα πξνέξρνληαη απφ απαζρφιεζε ζε αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα
 Βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο, ε νπνία λα βεβαηψλεη ηα παξαπάλσ
2. Δπηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο ΦΗΥ κηθηνχ βάξνπο κέρξη 2.500 ρηιηφγξακκσλ ή 1.300
ρηιηφγξακκσλ σθειίκνπ θνξηίνπ, ζε θάζε θπζηθφ πξφζσπν πνπ δελ ραξαθηεξίδεηαη σο θαηά θχξην
επάγγεικα αγξφηεο, εθφζνλ ην πξφζσπν απηφ απνθηά θαη δειψλεη αξκνδίσο γεσξγηθφ εηζφδεκα απφ
νπνηαδήπνηε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα.
Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηα θπθινθνξίαο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίαο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ησλ
Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, ν ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα:
 πξνζθνκίζεη ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, απφ ην
νπνίν λα πξνθχπηεη ε δήισζε γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο
 ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 φηη δελ έρεη απνθηήζεη απηνθίλεην ηεο θαηεγνξίαο
απηήο
 θαηαβάιιεη νιφθιεξε ηελ ππέξ ηνπ δεκνζίνπ εηζθνξά εθάπαμ, φπσο ηζρχεη θάζε θνξά.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηηο θαηά ηφπνπο
Τπεξεζίεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο.
Ζ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ:
Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ κειηζζνθνκία νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ:
1) ζην Σμήμα Μελιζζοκομίαρ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ:
Βεξαλδέξνπ 46, Σ.Κ.101 76, Αζήλα, Σει: 210.527.1630 & 210.212.5704
2) ζηηο θαηά ηφπνπο Γ/νζειρ Αγποηικήρ Οικονομίαρ & Κηηνιαηπικήρ
3) ζηηο ηζηνζειίδεο: ● http://www.minagric.gr ● www.melinet.gr

