
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

  
 
 

Λευκωσία, 2 Φεβρουαρίου 2017 
                          
 
 
 

ΠΡΟΣ: ΄Ολους τους ενδιαφερομένους 
 
ΘΕΜΑ: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για εξωτερικούς αξιολογητές για τα  

Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα πλαίσια του Κανονισμού 1144/2014 
 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα πιο       
γνωστός ως ChaFea (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency) έχει 
προχωρήσει σε προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία καταλόγου        
εμπειρογνωμόνων/συμβουλευτικών οίκων σε θέματα επικοινωνίας ή/και προώθησης   
γεωργικών προϊόντων. 
 
Σκοπός είναι η επιλογή εμπειρογνωμόνων για να αξιολογήσουν τις προτάσεις που θα 
υποβληθούν στα πλαίσια της προκήρυξης του 2017 με θέμα «Ενέργειες ενημέρωσης και 
προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα που εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και στις 
τρίτες χώρες» σύμφωνα με τον Κανονισμό 1144/2014. 
 
Συνημμένα θα βρείτε επιστολή του Υπουργείου για το θέμα με το σχετικό σύνδεσμο (link) 
για περισσότερες πληροφορίες. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
 
/ΜΚ. 
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 
 
 
 
ΥΕΕΒΤ:  4.2.15.10.6/56  
Τηλ: + 357 22 867135  
Φαξ: + 357 22 304924  
e-mail: mpavlou@mcit.gov.cy 01/02/2017 
   
 
ΕΠΕΙΓΟΝ – ΜΕ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ 
Γενικό Γραμματέα ΚΕΒΕ 
Τ. Θ. 21455 
1509 Λευκωσία 
 
Γενικό Διευθυντή ΟΕΒ 
Τ. Θ. 21657 
1511 Λευκωσία 
 
Κύριοι,  
 

Θέμα: Προώθηση Γεωργικών Προϊόντων   
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εξωτερικούς αξιολογητές για τα 

Προγράμματα τα οποία υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ 1144/2014 

 
Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορήσω ότι ο 
Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα 
Τρόφιμα (CHAFEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει δημοσιεύσει Προκήρυξη 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος με στόχο την κατάρτιση λίστας 
εμπειρογνωμόνων/συμβουλευτικών οίκων, σε θέματα επικοινωνίας ή/και 
προώθησης (communication and/or marketing experts) για την αξιολόγηση 
των προτάσεων που θα υποβληθούν στα πλαίσια της προκήρυξης 2017 με 
θέμα «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα που 
εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ 1144/2014».   
 
Η περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο) 
ισχύει μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου 2017. Όλες οι πληροφορίες για την 
παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, λεπτομερείς όροι καθώς και πληροφορίες 
για το τρόπο υποβολής συμμετοχής μπορούν να ανευρεθούν στην 
ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/chafea/agri/call-agri-promotion_en.html.      
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
(Μαρία Παύλου) 
για Γενικό Διευθυντή 
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