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Λευκωσία, 17 Σεπτεμβρίου 2019 

 
 
ΠΡΟΣ: ΄Ολους τους Ενδιαφερομένους 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για την δημόσια διαβούλευση για  αναθεώρηση  του 
Νόμου «περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμος του 2013 μέχρι 
2015». Η διαβούλευση  ολοκληρώνεται την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019.  
 
Με την ψήφιση του  Νομοσχεδίου, η ευθύνη εφαρμογής της Νομοθεσίας που διέπει την 
λειτουργία των Λαϊκών Αγορών  μεταφέρεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.   Στόχος  είναι η απλοποίηση και η 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή της  Νομοθεσίας προς όφελος των παραγωγών, 
που  διαθέτουν τα προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές, χωρίς μεσάζοντες ή 
εμπόρους αλλά και των καταναλωτών. 
 
Το Υπουργείο Γεωργίας καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να συμμετάσχουν στη δημόσια 
διαβούλευση και να αποστείλουν απόψεις, παρατηρήσεις ή τυχόν σχόλια επί του κειμένου του 
Νομοσχεδίου, το αργότερο μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2019, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση qualityproducts@da.moa.gov.cy ή μέσω τηλεομοιοτυπικού μηνύματος στον 
αριθμό 22658157. Το προσχέδιο του Νομοσχεδίου βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα 
του Τμήματος Γεωργίας (www.moa.gov.cy/da). 
 
Παράλληλα, στις 11 Οκτωβρίου 2019, θα πραγματοποιηθεί στην παρουσία του Υπουργού 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος παρουσίαση του Νομοσχεδίου, στην οποία 
μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να εκφράσουν τις απόψεις τους. 
Σημειώνεται ότι η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 
Υπουργείου Οικονομικών στις 11:00 πμ.  Επισυνάπτεται η δήλωση συμμετοχής στην 
εκδήλωση. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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Διαβούλευση 
για Αναθεώρηση του « Περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των 

Λαϊκών Αγορών Νόμου»  
 

 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 Τετάρτη 
09/10/2019. 
 
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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           10:30-11:00 Εγγραφές 

 
 

           11:00-11:05 Καλωσόρισμα από την κα Ανδρούλα 
Γεωργίου, Διευθύντρια του Τμήματος 
Γεωργίας 
 
 

           11:05-11:10 Χαιρετισμός από τον κ. Κώστα Καδή, 
Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος 
 
 

           11:10-11:30 Παρουσίαση Nομοσχεδίου   
 
Ανδρέας Σελεάρης, Πρώτος Λειτουργός 
Γεωργίας  Τμήματος Γεωργίας 
 
 

           11:30-12:00 Διάλειμμα 
 
 

           12:00-13:00  
 
 

Διαβούλευση - Συζήτηση 
 
 

  

Διαβούλευση για την αναθεώρηση του  « περί της Ρύθμισης 
της Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών Νόμου» 

   Π ρ ό γ ρ α μ μ α  

11/10/2019 

10:30 - 13:00 

Αίθουσα     
Πολλαπλών Χρήσεων 

του Υπουργείου 
Οικονομικών  

 

               
ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,   
          ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ   
                     ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
                    ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
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