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το µεγάλο ετήσιο ραντεβού της µελισσοκοµίας 



για το  Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού
& Προϊόντων Μέλισσας αποτελεί την δωδέκατη
διοργάνωση. Ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε δειλά
και κατάφερε τα χρόνια αυτά να δηµιουργήσει µια
άκρως επιτυχηµένη διοργάνωση που αποτελεί τη
µεγαλύτερη και σηµαντικότερη του µελισσοκοµικού
τοµέα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Η φετινή
αποτελεί 

θα λάβει χώρα για τις τρεις ηµέρες του Φεστιβάλ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας µε 
µεγάλο πρωταγωνιστή το ελληνικό µέλι! Η µεγαλύτερη γιορτή για το ελληνικό µέλι 
επιστρέφει για να υποδεχθεί τους λάτρεις του πολυτιµότερου και θρεπτικότερου 
διατροφικού θησαυρού που χάρισε η φύση. Οι επισκέπτες του φεστιβάλ, µε το µέχρι 
σήµερα ισχύον υγειονοµικό πρωτοκολλο θα πρέπει να είναι εµβολιασµένοι ή 
νοσήσαντες ενώ οι εκθέτες θα πρέπει να επιδεικνύουν πιστοποιητικό εµβολιασµού, 
πιστοποιητικό νόσησης, PCR ή Rapid Test.

Η πιο γλυκιά γιορτή της Ελλάδας

την ανάδειξη των µικρών παραγωγών και των ιδιαίτερων και σπάνιων 
ποικιλιών µελιού που παράγονται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Το φεστιβάλ σκοπό έχει
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µε την τήρηση όλων των προβλεπόµενων υγειονοµικών πρωτοκόλλων.



Πρωτόκολλο Λειτουργίας
(σύµφωνα µε το ισχύον υγειονοµικό Πρωτόκολλο)

Σύµφωνα µε το το ΦΕΚ 4054/04.9.2021 που αφορά στη λειτουργία
των συνεδρίων/εµπορικών εκθέσεων προσδιορίζουµε τους κανόνες
 προετοιµασίας, λειτουργίας και αποξήλωσης του 12ουΦεστιβάλ
Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας, ως εξής:

ΕΚΘΕΤΕΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ):
• Η είσοδος στο χώρο του Φεστιβάλ (γραφεία και 
περίπτερα), επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο µε την 
επίδειξη του Green Pass* για κατηγορίες εµβολιασµένων 
ή Νοσησάντων. (*Green Pass νοείται, είτε η βεβαίωση 
εµβολιασµού/νόσησης SARS-Cov-2 είτε το Ευρωπαϊκό 
Ψηφιακό Πιστοποιητικό νόσησης ή ανάρρωσης 
COVID-19).

• Οι µη εµβολιασµένοι εκθέτες / εργαζόµενοι 
υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο Rapid test (έως 
48 ώρες πριν) ή PCR (έως 72 ώρες πριν) την έλευσή 
τους στο εκθεσιακό κέντρο, µε ταυτόχρονη υποχρέωση 
επίδειξης της βεβαίωσης του αρνητικού αποτελέσµατος 
από το Gov.gr.

• Οι προσερχόµενοι στο χώρο του φεστιβάλ  θα πρέπει
να φέρουν µαζί τους είτε Δελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας 
είτε Διαβατήριο, καθώς θα πραγµατοποιείται έλεγχος 
ταυτοπροσωπίας µε το κατά περίπτωση πιστοποιητικό.
Η χρήση µάσκας είναι υποχρεωτική για όλους 
ανεξαιρέτως, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραµονής στο 
εκθεσιακό κέντρο.

• Θα πρέπει να τηρείται η απόσταση του ενάµισι (1,5) 
µέτρου.

• Για τα τραπέζια συσκέψεων ισχύουν οι κανόνες για
την απόσταση µεταξύ τραπεζοκαθισµάτων στην εστίαση.
Σηµ. Όλα τα ανωτέρω, ισχύουν και για όλους τους 
συνεργάτες(οδηγούς και συνοδούς) των εκθετών, 
κατασκευαστών, µεταφορέων, ταχυµεταφορέων, 
εστιατόρων, catering, επιγραφοποιών, καλλωπιστών 
κ.λ.π.
Τα πρόσθετα µέτρα προστασίας µεταξύ άλλων 
περιλαµβάνουν, εξασφάλιση επαρκούς φυσικού 
αερισµού, σηµεία αντισηψίας και απολύµανσης,
τακτικές δίγλωσσες ηχητικές ανακοινώσεις µηνυµάτων, 
ενώ θα υπάρχει σύστηµα καταµέτρησης ατόµων.

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ:
• Η είσοδος στο Φεστιβάλ, επιτρέπεται αποκλειστικά
και µόνο µε την επίδειξη του Green Pass* για κατηγορίες 
εµβολιασµένων ή Νοσησάντων. (*Green Pass νοείται, 
είτε η βεβαίωση εµβολιασµού/νόσησης SARS-Cov-2 είτε 
το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό, εµβολιασµού ή 
ανάρρωσης COVID-19).

• Οι επισκέπτες του Φεστιβάλ θα πρέπει να φέρουν µαζί 
τους είτε Δελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας είτε 
Διαβατήριο, καθώς θα πραγµατοποιείται έλεγχος 
ταυτοπροσωπίας µε το κατά περίπτωση πιστοποιητικό.

• Η χρήση µάσκας είναι υποχρεωτική για όλους 
ανεξαιρέτως, καθ’ όλη τη διάρκεια της παραµονής στο 
εκθεσιακό κέντρο.

• Οι ανήλικοι κάτω των 12 ετών δεν υποχρεούνται να 
προσκοµίσουν πιστοποιητικό εµβολιασµού ή νόσησης 
και υποχρεωτικά συνοδεύονται από ενήλικο άτοµο.
Οι ανήλικοι που έχουν συµπληρώσει το δωδέκατο έτος 
της ηλικίας τους προσκοµίζουν, εναλλακτικά προς το 
πιστοποιητικό εµβολιασµού ή νόσησης, δήλωση 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest), στην οποία 
προβαίνει είτε οποιοσδήποτε γονέας, ακόµη και µη έχων 
την επιµέλεια, είτε κηδεµόνας. Δεν απαιτείται φυσική 
παρουσία του γονέα ή κηδεµόνα.

• Όπου στο παρόν πρωτόκολλο απαιτείται πιστοποιητικό 
εµβολιασµού, αυτό εκδίδεται µέσω της ιστοσελίδας 
https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koro-
noios-covid-19).

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
Πλήρως εµβολιασµένοι θεωρούνται: α) όσοι έχουν 
ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) 
ηµερών τον εµβολιασµό για κορωνοϊό COVID-19 και 
επιδεικνύουν πιστοποιητικό εµβολιασµού µε 
ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και

β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 
δεκατεσσάρων (14) ηµερών τον εµβολιασµό για 
κορωνοϊό COVID-19 µε µία (1) δόση εµβολίου λόγω 
νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν 
βεβαίωση πλήρους κάλυψης - ανάρρωσης και 
εµβολιασµού µε ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας 
του κατόχου.

• Ο εργαστηριακός έλεγχος µε τη µέθοδο PCR για 
κορωνοϊό COVID-19 πρέπει να έχει διενεργηθεί µε τη 
λήψη στοµατοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού 
επιχρίσµατος εντός των τελευταίων εβδοµήντα δύο (72) 
ωρών και ο έλεγχος µε τη χρήση ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) πρέπει να 
έχει διενεργηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από 
την πραγµατοποίηση οποιουδήποτε γεγονότος για το 
οποίο χρειάζεται η επίδειξη βεβαίωσης.
Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται κατόπιν 
εργαστηριακού ελέγχου µε τη µέθοδο PCR ή κατόπιν 
ελέγχου µε τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), εντός τριάντα (30) 
ηµερών µετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς 
του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες µετά από 
αυτόν.
 



εµπιστοσύνης στο Φεστιβάλ από τους µελισσοκόµους και τους 
καταναλωτές, Περισσότεροι από 170.000 οι επισκέπτες
των προηγούµενων Φεστιβάλ.

Τιµητική ψήφος

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

Στόχος και του 12ου Φεστιβάλ
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Η Έκθεση που διοργανώνεται στο πλαίσιο
του 12ου 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.

ΕΚΘΕΣΗ
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Ποιοι
συµµετέχουν
στην Έκθεση

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
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Παράλληλα µε το Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και 
Προϊόντων Μέλισσας, διοργανώνεται και το 12ο 
Συνέδριο για το Μέλι και τα Προϊόντα Μέλισσας 
που θα σε προβάλλεται παράλληλα και σε  live 
Streaming  µέσω της σελίδας του Φεστιβάλ 
www.greekhoneyfestival.gr.
  

Συνέδριο
Μελισσοκοµίας

Κύριες
Θεµατικές
Ενότητες

Οι ασθένειες της µέλισσας
και η αντιµετώπιση τους

Παγκόσµια Νοµοθεσία
και Ποιότητα Μελιού

Ντόπιοι πληθυσµοί Μελισσών
και γενετική βελτίωση

Ανοίγοντας τους Δρόµους του
µελιού στη παγκόσµια αγορά 

Μελισσοκοµικά φυτά
της ελληνικής χλωρίδας

Διαδικασίες εξαγωγής µελιού
στην  παγκόσµια αγορά

Μέλια ΠΟΠ στη Ελλάδα και
οι δυνατότητες που παρέχουν
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να ισχυροποιήσει τη
δυνατότητα της εµπορικής 
επιτυχίας του Φεστιβάλ,
η οργανωτική επιτροπή 
σχεδιάζει  ένα φιλόδοξο
& ολοκληρωµένο πρόγραµµα
µε προωθητικές ενέργειες
οι   οποίες θα καταφέρουν
να κάνουν σε  κάθε 
ενδιαφερόµενο ακόµα
πιο γνωστή την 
πραγµατοποίηση
του Φεστιβάλ.  

µε σκοπό

35% Τηλεόραση

17% Ραδιόφωνο

10% κλαδικός τύπος

13% on line στοχευµένο κοινό

25% ηλεκτρονική παρουσία

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η κατανοµή των πόρων 
προϋπολογισµού της διοργάνωσης είναι:



ΗΜΕΡΕΣ &
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Παρασκευή  3 Δεκεµβρίου 
16:00 – 21:00

Σάββατο 4 Δεκεµβρίου
10:00 – 21:00

Κυριακή 5 Δεκεµβρίου
10:00 – 21:00

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 2, 10679 Αθήνα

Τηλ. 2103610265  / Fax: 2103610276

Email: info@edpa.gr  

www.greekhoneyfestival.gr  /  www.facebook.com/festivalmeliou

στο ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ
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