
 

Έχετε μελίσσια ή 
ενδιαφέρεστε να έχετε 
μελίσσια; 

Εάν έχετε μελίσσια ή ενδιαφέρεστε να 

γίνετε μελισσοκόμοι, παρακάτω 

υπάρχουν ορισμένα σημαντικά σημεία 

που πρέπει να λάβετε υπόψη.  

1. Εγγραφή 

Πρέπει να εγγραφείτε στο πολιτειακό υπουργείο σας. 

Στη Βικτώρια εάν έχετε μια ή περισσότερες κυψέλες 

μελισσών πρέπει να είστε καταχωρημένος μελισσοκόμος. 

Αυτό αποτελεί διάταξη του Νόμου Περί Ελέγχου Ασθενειών 

Εκτρεφόμενων Ζώων 1994. 

Η διαδικτυακή εγγραφή είναι δωρεάν εάν έχετε 1-5 κυψέλες, 

$30 για 6-50 κυψέλες και $0.60 ανά κυψέλη για 51+κυψέλες. 

Είναι δυνατό να εγγραφείτε διαδικτυακά στο: 

www.agriculture.vic.gov.au or call 136 186. 

2. Νομοθεσία 

Υπάρχουν κανόνες και κανονισμοί για την κατοχή κυψελών 

μελισσών. 

Στη Βικτώρια οι μέλισσες θεωρούνται εκτρεφόμενα ζώα και 

καλύπτονται από το Νόμο Περί Ελέγχου Ασθενειών 

Εκτρεφόμενων Ζώων 1994. Αυτό σημαίνει ότι μέλισσες 

πρέπει να εκτρέφονται σύμφωνα με το Νόμο αυτό.  

Η Βικτώρια έχει επίσης Κώδικα Δεοντολογίας 

Μελισσοκομείων η τήρηση του οποίου είναι υποχρεωτική.. Ο 

Κώδικας Δεοντολογίας Μελισσοκομείων θέτει το πλαίσιο για 

τη χρήση της γης για μελισσοκομεία σε όλα τα μέρη της 

Βικτώριας. Κάθε μελισσοκόμος πρέπει να συμμορφώνεται με 

αυτό τον Κώδικα. 

3. Αυστραλιανός Κώδικας Δεοντολογίας 
Βιοασφάλειας του Κλάδου Μελισσοκομίας 

Υπάρχει επίσης ο ‘Αυστραλιανός Κώδικας Δεοντολογίας 

Βιοασφάλειας του Τομέα Μελισσοκομίας’ ο οποίος πρέπει να 

εφαρμόζεται στο μελισσώνα σας. 

Ο κώδικας αυτός έχει δημιουργηθεί σε διαβούλευση με τους 

μελισσοκόμους ώστε να παρέχεται ένα σαφές πλαίσιο 

εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών βιοασφάλειας από τους 

μελισσοκόμους. 

Τον ‘Κώδικα Δεοντολογίας Βιοασφάλειας’ μπορείτε να τον 
βρείτε στο: www.honeybee.org.au 

4. Ασθένειες και παράσιτα 

Υπάρχουν πολλές ενδημικές ασθένειες όπως η Αμερικάνικη 
σηψιγονία [American foulbrood] (AFB), η Ευρωπαϊκή 
σηψιγονία, το Μικρό Σκαθάρι Κυψέλης [Small Hive Beetle], 
Ασκοσφαίρωση και Νοσεμίαση [Chalkbrood and Nosema] 
που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι μελισσοκόμοι.  

Σύμφωνα με τον ‘Κώδικα Δεοντολογίας Βιοασφάλειας του 
Κλάδου Μελισσοκομίας’ οι μελισσοκόμοι πρέπει να 
επιθεωρούν τακτικά τις κυψέλες τους για ασθένειες και 
παράσιτα. 

Η Αμερικάνικη σηψιγονία (AFB) είναι κοινοποιήσιμη ασθένεια 
σύμφωνα με το Νόμου Περί Ελέγχου Ασθενειών 
Εκτρεφόμενων Ζώων 1994. Εάν οι κυψέλες σας έχουν ή 

υποπτεύεστε ότι έχουν Αμερικανική σηψιγονία (AFB) πρέπει 
να ενημερώσετε ένα υπάλληλο μελισσοκομείων του 
Υπουργείου Γεωργίας της Βικτώριας (στοιχεία επικοινωνίας  

 

Μολυσμένο κελί γόνων με AFB με διατριμμένο κελί 

στην πίσω σελίδα). 

Επιπλέον πρέπει να προσέχετε την παρουσία εξωτικών 
ασθενειών όπως τα ακάρια Βαρρόα [Varroa mites]. 

Εάν υποψιάζεστε παρουσία εξωτικής ασθένειας ή 
παράσιτου, όπως το ακάρι Βαρρόα, παρακαλείστε 
επικοινωνήστε αμέσως με την Plant Health Australia Pest 
Plant Hotline στο 1800 084 881  ή με ένα Υπάλληλο 
Μελισσοκομείων του Υπουργείου Γεωργίας της Βικτώριας.  

http://www.agriculture.vic.gov.au/
http://www.honeybee.org.au/


 

5. Γίνεται μέλος κλαμπ μελισσοκομίας 

Συνιστάται ιδιαίτερα η ένταξη των μελισσοκόμων σε έναν 

τοπικό οργανισμό μελισσοκόμων, όπως ένα κλαμπ ή ένωση 

στην περιοχή τους. Μπορείτε να μάθετε από έμπειρους 

μελισσοκόμους και να λάβετε πολύτιμες συμβουλές 

μελισσοκομίας. 

Για τα κλαμπ και τις ενώσεις μελισσοκόμων παρακαλείστε 

επικοινωνήστε με την Ένωση Μελισσοκόμων Βικτώριας 

[Victorian Apiarist Association] (VAA) στο (03) 5446 1455 ή 

μέσω του: www.vicbeekeepers.com.au  

Εάν έχετε ερωτήσεις ή επιθυμείτε να βρείτε 

περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε 

επικοινωνήστε με τους εξής Υπαλλήλους 

Μελισσοκομείων του Υπουργείου Γεωργίας της 

Βικτώριας. 

Υπάλληλοι Μελισσοκομείων Υπουργείου 
Γεωργίας της Βικτώριας: 

Joe Riordan – Senior Apiary Officer (Rutherglen)  

Τηλέφωνο: (02) 6030 4516 

Κινητό: 0417 348 457 

Email: joe.riordan@ecodev.vic.gov.au 

Daniel Martin – Leading Apiary Officer (Bendigo) 

Τηλέφωνο: 5430 4621 

Κινητό: 0428 752 449  

Email: daniel.martin@ecodev.vic.gov.au 

Nikki Jones - Apiary Officer (Bendigo) 
Τηλέφωνο: 0428 617 071 
Email: nikki.jones@ecodev.vic.gov.au 

 

Jessica Miller – Bee Biosecurity Officer (Swan Hill)  

Τηλέφωνο: 5036 4810 

Κινητό: 0447 245 558  

Email: jessica.hartland@ecodev.vic.gov.au 

 

Περαιτέρω πληροφορίες 

Ιστότοπος Μελισσών Υπουργείου Γεωργίας της 
Βικτώριας  

Ο ιστότοπος αυτός περιέχει πληροφορίες για την εγγραφή, 

τις ασθένειες και την βιοασφάλεια των μελισσών. 

www.agriculture.vic.gov.au/agriculture/livestock/honey-bees 

Ιστότοπος Plant Health Australia Bee Aware  

Ο ιστότοπος αυτός περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για 

παράσιτα και ασθένειες των μελισσών, βέλτιστες πρακτικές 

βιοασφάλειας, πληροφορίες επικονίασης και πολλούς 

περισσότερους χρήσιμους πόρους. www.beeaware.org.au 

Ιστότοπος Αυστραλιανού Κλάδου Μελισσών 
(AHBIC)  

Ο ιστότοπος αυτός περιέχει πληροφορίες του κλάδου 

μελισσιών. 

www.honeybee.org.au 

Οδηγός Αυστραλιανής Μελισσοκομίας  

Το παρόν έγγραφο μπορείτε να το ‘κατεβάσετε’ δωρεάν ή να 

το αγοράσετε από το RIRDC και αποτελεί έναν εξαιρετικό 

πόρο για τους μελισσοκόμους. 

www.rirdc.infoservices.com.au/items/14-098  

Plant Health Exotic Plant and Pest Hotline 

1800 081 881 
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