
                                              
 
 

Λευκωσία, 16 Ιουλίου 2014 
 
 
 
ΠΡΟΣ: ΄Ολους τους Ενδιαφερόμενους Βιομήχανους Εξαγωγείς 
 
ΑΠΟ:  Γενικό Γραμματέα 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για προγράμματα 

προώθησης των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά 
και τρίτες χώρες τα οποία ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή 
΄Ενωση (Μέτρο 1 & 2) 

 
 
Κυρία/Κύριε, 
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας συναποστέλλουμε αυτεπεξήγητη 
ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 
 
Εάν τα προϊόντα τα οποία παράγετε εμπίπτουν στα προϊόντα που αναφέρονται 
στην επισυναπτόμενη ανακοίνωση του Υπουργείου, τότε σας προτρέπουμε να 
αξιοποιήσετε την ευκαιρία αυτή που σας δίνεται για προώθηση των προϊόντων σας 
στην ενιαία αγορά και στις αγορές των τρίτων χωρών. 
 
Για τυχόν διευκρινίσεις ή/και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
παρακαλούνται να επικοινωνούν με τον αρμόδιο λειτουργό του Υπουργείου κύριο 
Φίλιππο Πρωτοπαπά στο τηλέφωνο 22-867135. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Βασίλης Βασιλειάδης, 
Ανώτερος Λειτουργός Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
ΒΒ/ΕΚ 

 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 

Λεωφ. Γρίβα ∆ιγενή 38 & ∆εληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. + 357-22889800, Φαξ. +357-22665685, E-mail:meropi@ccci.org.cy 



 
 
 
 
 

Κύριε,  
 
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ 
 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΜΕΤΡΟ 1 & 2) 

 
 

   
Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και συναποστείλω Ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή 

στα πλαίσια των Μέτρων 1 και 2, προτάσεων για προγράμματα προώθησης γεωργικών προϊόντων στην 

εσωτερική αγορά και τρίτες χώρες αντίστοιχα, τα οποία ενισχύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Τελευταία ημέρα υποβολής προτάσεων είναι η 30/09/2014. 

 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
(Φίλιππος Πρωτοπαπάς) 
για Γενικό Διευθυντή 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 

ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού ανακοινώνουν ότι από τις 9 Ιουλίου 2014, αρχίζει η παραλαβή αιτήσεων στα πλαίσια των 
Μέτρων 1 & 2: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
ΣΤΙΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ, με βάση Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 19.10.2004 και τους 
Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου και (ΕΚ) αριθ. 501/2008 της Επιτροπής, με τις εκάστοτε 
τροποποιήσεις τους.  
 
Τα προϊόντα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενεργειών προγραμμάτων ενημέρωσης και 
προώθησης, η διάρκεια των οποίων μπορεί να κυμανθεί από ένα έως τρία έτη, είναι τα ακόλουθα:  
 
ΜΕΤΡΟ 1: EΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: 
- Νωπά οπωροκηπευτικά, 
- Μεταποιημένα οπωροκηπευτικά, 
- Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, 
- Ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές,  
- Ζωντανά φυτά, άνθη και καλλωπιστικά φυτά, 
- Μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα, 
- Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης ή 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη και οίνοι με 
ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου, 

- Κρέας νωπό και διατηρημένο με απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένο, που έχει παραχθεί σύμφωνα με 
κοινοτικό ή εθνικό καθεστώς ποιότητας, 

- Προϊόντα καταχωρημένα βάσει των συστημάτων για  
προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), 
προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ), 
εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν (ΕΠΙΠ) ή 
προαιρετικούς όρους ποιότητας σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

- Προϊόντα βιολογικής παραγωγής, (Κανονισμός(ΕΟΚ) 
αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου),  

- Πρόβειο κρέας. 
 
 

ΜΕΤΡΟ 2: ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ: 
- Βόειο και χοίρειο κρέας, νωπό, διατηρημένο με  

   απλή ψύξη ή κατεψυγμένο και παρασκευάσματα      
   διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά, 

- Κρέας πουλερικών ποιότητας, 
- Γαλακτοκομικά προϊόντα, 
- Ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές, 
- Οίνοι με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης  
 ή προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη και οίνοι   
 με ένδειξη της οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου, 
- Αλκοολούχα ποτά με προστατευόμενη  
 γεωγραφική ένδειξη, 
- Νωπά και μεταποιημένα οπωροκηπευτικά, 
- Ζωντανά φυτά, άνθη και καλλωπιστικά φυτά, 
- Προϊόντα καταχωρημένα βάσει των συστημάτων 
για  προστατευόμενη ονομασία προέλευσης 
(ΠΟΠ), προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη 
(ΠΓΕ) ή εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν 
(ΕΠΙΠ) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1151/2012, 
- Προϊόντα βιολογικής παραγωγής (Κανονισμός   

(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91) 
- Πρόβειο κρέας. 

∆ικαιούχοι είναι επαγγελματικές και διεπαγγελματικές οργανώσεις που είναι αντιπροσωπευτικές 
του σχετικού ή των σχετικών τομέων που αναφέρονται πιο πάνω.  
 
Προγράμματα που υποβάλλονται από κοινού από οργανώσεις από περισσότερα του ενός Κράτους-
μέλους ή τα οποία προβλέπουν ενέργειες σε περισσότερες της μίας εκ των Τρίτων Χωρών έχουν 
προτεραιότητα. Oι οργανισμοί προτρέπονται επίσης να προβούν στην επιλογή του οργανισμού 
εκτέλεσης του προγράμματος πριν την ετοιμασία ή/ και υποβολή του, έτσι ώστε στο προτεινόμενο 
πρόγραμμα να περιλαμβάνεται πλήρης και αναλυτική παρουσίαση όλων των σημείων της αίτησης, όπως 
αυτά αναλύονται στο επεξηγηματικό σημείωμα της αίτησης στο Παράρτημα 4. 
 
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως το αργότερο 
μέχρι 30/09/2014.  
 

Για περισσότερες πληροφορίες, ενημερωτικό έντυπο και αιτήσεις συμμετοχής:  
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

Υπηρεσία Εμπορίου - Κλάδος Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων 
Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, Κύπρος,  

Τηλ: 22867135, 22867234 
 www.mcit.gov.cy/ts 

 
Φακ.: 13.32.42.2, 13.32.42.3 
AI/Desktop Ανακοίνωση Μέτρο 1 & 2 – 7.7.2014  
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