
Έκδοση Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου
Το μελισσοκομικό βιβλιάριο είναι υποχρεωτικό για όλους όσους έχουν στην κατοχή τους 
τουλάχιστον δέκα (10)μελισσοσμήνη  και έχει ισχύ για δύο χρόνια. Η έκδοση του μελισσοκομικού 
βιβλιαρίου γίνεται δωρεάν από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιών. 
Ακολουθούν οδηγίες και όλα τα βήματα που χρειάζονται για την έκδοσή του. Παρέχεται επίσης 
πίνακας με τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Ελλάδας και τους κωδικούς που έχουν οι 
μελισσοκόμοι τους (τα xxx στο EL xxx/nnn).

1 . Βεβαίωση για κατοχή μελισσοσμηνών, από μελισσοκομικό σύλλογο ή εφόσον δεν υπάρχει 
από αγροτικό σύλλογο της περιοχής μόνιμης κατοικίας σας. Εάν στην περιοχή μόνιμης κατοικίας 
σας δεν υπάρχει μελισσοκομικός ή αγροτικός σύλλογος, τότε αυτό θα πρέπει να το δηλώσετε σε 
αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86

2 . Αίτηση – δήλωση, εις διπλούν. Αυτή θα την προμηθευτείτε από τα Γραφεία Αγροτικής 
Ανάπτυξης των κατά τόπους Νομαρχιών.

3 . Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για την ακρίβεια των δηλουμένων στην αίτηση – δήλωση 
στοιχείων. Αν η κατάθεση της αίτησης δεν γίνεται από τον ίδιο τον αιτούντα, τότε χρειάζεται 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

4 . Δύο πρόσφατες φωτογραφίες του μελισσοκόμου τύπου διαβατηρίου.

5 . Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης μελισσοσμηνών.
Αφού καταθέσετε τα δικαιολογητικά, η υπηρεσία μετά από έλεγχό τους (ύστερα από λίγες 
ημέρες), θα σας χορηγήσει τον κωδικό σας αριθμό. Αυτός είναι μοναδικός και θα χαρακτηρίζει 
μόνο εσάς και τα σμήνη σας. Θα είναι του τύπου EL xxx/nnn όπου:

EL : σημαίνει Ελλάδα

xxx: ο κωδικός της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης

nnn: ο αύξων αριθμός του μελισσοκόμου στα πλαίσια της συγκεκριμένης νομαρχιακής 
αυτοδιοίκησης
Τον αριθμό αυτό θα πρέπει να τον πυροσφραγίσετε σε όλες τις κυψέλες σας στο κέντρο της 
μπροστινής πλευράς των εμβρυοθαλάμων (κάτω πατωμάτων) πάνω από την πόρτα σε 
απόσταση 4 εκατοστών από αυτή. Την πυροσφραγίδα μπορείτε να την προμηθευτείτε από τον 
μελισσοκομικό σύλλογο.

6 . Θα πρέπει να συνεννοηθείτε με τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου υπάλληλός της 
να διενεργήσει επιτόπιο έλεγχο στην περιοχή όπου βρίσκονται οι κυψέλες σας για να 
διαπιστώσει τη σήμανσή τους.

7 . Όταν ολοκληρωθεί και ο επιτόπιος έλεγχος, η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης διαβιβάζει τα 
δικαιολογητικά στο Νομάρχη για την έκδοση Απόφασης χορήγησης Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου. 
Αυτό εκδίδεται ύστερα από λίγες ημέρες.
Το μελισσοκομικό βιβλιάριο έχει ισχύ για δύο έτη. Μετά χρειάζεται ανανέωση. Σε αυτό 
αναγράφονται τα στοιχεία του μελισσοκόμου, οι μεταβολές στα σμήνη του και τα αποτελέσματα 
από ελέγχους που γίνονται από τα όργανα του δημοσίου (γεωπόνους γεωτεχνικούς). Τα στοιχεία 



που αναγράφονται στο μελισσοκομικό βιβλιάριο αποτελούν πλήρη απόδειξη στις συναλλαγές του 
κατόχου του με τις δημόσιες υπηρεσίες και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου καθώς και κατά τη διακίνηση των μελισσοσμηνών.

Ακολουθεί πίνακας με τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Ελλάδας και τους κωδικούς που έχουν 
οι μελισσοκόμοι τους (το xxx στο EL xxx/nnn).
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00901 Αθήνα 00043 Μαγνησία
00902 Ανατολική Αττική 00044 Τρίκαλα
00903 Δυτική Αττική 00051 Γρεβενά
00904 Πειραιάς 00052 Δράμα
00001 Αιτωλοακαρνανία 00053 Ημαθία
00003 Βοιωτία 00054 Θεσσαλονίκη
00004 Εύβοια 00055 Καβάλα
00005 Ευρυτανία 00056 Καστοριά
00006 Φθιώτιδα 00057 Κιλκίς
00007 Φωκίδα 00058 Κοζάνη
00011 Αργολίδα 00059 Πέλλα
00012 Αρκαδία 00061 Πιερία
00013 Αχαΐα 00062 Σέρρες
00014 Ηλεία 00063 Φλώρινα
00015 Κορινθία 00064 Χαλκιδική
00016 Λακωνία 00071 Έβρος
00017 Μεσσηνία 00072 Ξάνθη
00021 Ζάκυνθος 00073 Ροδόπη
00022 Κέρκυρα 00081 Δωδεκάνησα
00023 Κεφαλληνία 00082 Κυκλάδες
00024 Λευκάδα 00083 Λέσβος
00031 Άρτα 00084 Σάμος
00032 Θεσπρωτία 00085 Χίος
00033 Ιωάννινα 00091 Ηράκλειο
00034 Πρέβεζα 00092 Λασίθι
00041 Καρδίτσα 00093 Ρέθυμνο
00042 Λάρισα 00094 Χανιά
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