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Λευκωσία, 16 Απριλίου 2019 

 
 

ΠΡΟΣ:  ΄Ολες τις Βιομηχανίες 
 
ΘΕΜΑ: Δημόσια Διαβούλευση:  «Περί Απονομής Σήματος Κυπριακού  
 Προϊόντος Νόμος 2019» 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος έχει ανακοινώσει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για Νομοσχέδιο με τίτλο 
«O περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊόντος Νόμος του 2019» 

Το Σήμα Κυπριακού Προϊόντος, είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος που στοχεύει στη θέσπιση και καταχώριση ενός επίσημου 
Σήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο θα ταυτοποιεί την προέλευση γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων που παράγονται στην Κύπρο με κυπριακές πρώτες ύλες.  

Το θέμα συζητήθηκε στο πρόσφατο παρελθόν και παρά το ότι το Σήμα θα είναι εθελοντικό το 
ΚΕΒΕ εξέφρασε τη διαφωνία του. Πρόκειται για ένα σημαντικό νομοσχέδιο για αυτό και το ΚΕΒΕ 
καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις απόψεις τους  

Παρακαλώ όπως όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση, να 
αποστείλουν τις απόψεις και  παρατηρήσεις τους στο ΚΕΒΕ 
(φαξ:22665685, andand@ccci.org.cy ) μέχρι την Τρίτη 14 Μαΐου 2019.   Η επίσημη 
διαβούλευση λήγει στις 20 Μαΐου 2019.  Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν απευθείας τις 
απόψεις τους στο Υπουργείο πρέπει να στείλουν τα σχόλια τους στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση qualityproducts@da.moa.gov.cy ή μέσω τηλεομοιοτυπικού μηνύματος στον αριθμό 
22658157.  Το Νομοσχέδιο θα βρίσκεται αναρτημένο καθ’ όλη τη διάρκεια της δημόσιας 
διαβούλευσης στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας (www.moa.gov.cy/da). 

Το Υπουργείο θα πραγματοποιήσει παρουσίαση του Νομοσχεδίου, στις 20 Μαΐου 2019 στην 
αίθουσα εκδηλώσεων Πασχάλη Πασχαλίδη του κτηρίου Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας 
(γωνία Λεωφ. Αθαλάσσας 200 & Λεμεσού, Λευκωσία) στις 9:00 π.μ.   

Επισυνάπτεται η Δήλωση Συμμετοχής στην παρουσίαση και το πρόγραμμα. 

Με εκτίμηση, 

  
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
/ΜΚ. 
 

 

mailto:andand@ccci.org.cy
mailto:qualityproducts@da.moa.gov.cy
http://www.moa.gov.cy/da


                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                           

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

           08:30-09:00 Εγγραφές 
 
 

           09:00-09:05 Καλωσόρισμα από την κα Ανδρούλα 
Γεωργίου, Διευθύντρια του Τμήματος 
Γεωργίας 
 
 

           09:05-09:20 Χαιρετισμός από τον κ. Κώστα Καδή, 
Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος 
 
 

           09:20-10:00 Παρουσίαση νομοσχεδίου για την 
απονομή σήματος Κυπριακού Προϊόντος   
 
Κατερίνα Χριστοδούλου, Λειτουργός 
Γεωργίας του Τμήματος Γεωργίας 
 
 

           10:00-10:30 Διάλειμμα 
 

 

           10:30-12:00  
 
 

Διαβούλευση - Συζήτηση 
 
 

  

Διαβούλευση  «Ο περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού 
Προϊόντος Νόμος  του 2019»  

   Π ρ ό γ ρ α μ μ α  

20/05/2019 

08:30 - 12:00 

Αίθουσα Εκδηλώσεων 
Πασχάλη Πασχαλίδη 

κτίριο Διοίκησης 
Ελληνικής Τράπεζας   

 

               

ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,   

          ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ   

                     ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
                    ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                           

                                                                          

Διαβούλευση  

«O Περί της Απονομής Σήματος Κυπριακού Προϊόντος   

Νόμος του 2019» 
 

   Δ ή λ ω σ η  Σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς   

               

ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,   

          ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ   

                     ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

                    ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
 

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε πιο κάτω τα στοιχεία των εκπροσώπων σας 

Στοιχεία εκπροσώπου Οργανισμού/Εμπλεκόμενου Φορέα: 

Ονοματεπώνυμο: ___________________________________________________________    

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (Ε-mail): _____________________________________________ 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:  ____________________________________________________    

Επωνυμία Οργανισμού/Εμπλεκόμενου Φορέα: ___________________________________ 

 

Παρακαλώ όπως, αποστείλετε τις δηλώσεις συμμετοχής για τους συμμετέχοντες στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση qualityproducts@da.moa.gov.cy ή στο φαξ 22658157, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 

14/05/2019. 

 

Η συμμετοχή υπόκειται στο διαθέσιμο αριθμό θέσεων και ισχύει μόνο όταν αποσταλεί e-mail 

επιβεβαίωσης από τους οργανωτές. Για ακύρωση της συμμετοχής σας, παρακαλώ ενημερώστε 

έγκαιρα . 

Για περισσότερες πληροφορίες / διευκρινίσεις επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 22464082, 

22464067. 

 

 

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων 

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους οργανωτικούς σκοπούς της 

διαβούλευσης.  

 

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε οποιαδήποτε ενημέρωση από το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο Κύπρου 

(ΕΑΔ) στο μέλλον για τις δραστηριότητες του ή για άλλες εκδηλώσεις του Τμήματος Γεωργίας, 

παρακαλώ όπως αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: aiakovou@da.moa.gov.cy. 
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