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Λευκωσία, 4 Μαΐου 2020 
 
 
 

Προς:  Όλους τους ενδιαφερόμενους 
 
Θέμα:  Διάθεση Γεωργικών Προϊόντων από το διαδίκτυο  
  
  
Κυρία/ε, 
 
Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το 
Υφυπουργείο Ενέργειας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής βρίσκεται σε συνεννόηση με 
ιδιωτικές πλατφόρμες εμπορίας με στόχο την ενίσχυση των διαδικτυακών αγορών για την 
διάθεση γεωργικών προϊόντων. 
 
Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι η παροχή βοήθειας στην αγορά λόγο των προβλημάτων 
που προκύπτουν από την επίδραση της πανδημίας του ιού COVID-19. Μέσω των 
πλατφόρμων αυτών οι παραγωγοί θα μπορούν να διακινούν τα προϊόντα τους απευθείας 
στους καταναλωτές. 
 
Επισυνάπτεται αυτούσια η ανακοίνωση του Υπουργείου. Για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλώ επικοινωνήστε με τους αρμόδιους Λειτουργούς του Υπουργείου, κύριους Μάριο 
Αδαμίδη στο 22408328 και Μάριο Γιωργούδη στο 22205050.   
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Μιχάλης Κούλλουρος, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
Για Γενικό Γραμματέα. 
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Συνεργασία Υπουργείου Γεωργίας με Υφυπουργείου Έρευνας 
 

Σε διαδικτυακές πλατφόρμες η πώληση των γεωργικών προϊόντων 
 
 
Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το 
Υφυπουργείο Έρευνας,  Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, βρίσκονται σε συνεννόηση με 
ιδιωτικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες εμπορίας με στόχο την ενίσχυση των διαδικτυακών 
αγορών για τη διάθεση των γεωργικών προϊόντων, σε μια προσπάθεια να αμβλυνθεί το 
πρόβλημα που έχει προκύψει μετά την έξαρση της πανδημίας και την αναστάτωση που έχει 
προκληθεί στην αγορά. Στοχεύουν δηλαδή να συνεχιστεί μέσω του διαδικτύου η διακίνηση 
φρέσκων και ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, απευθείας από τους παραγωγούς στον 
καταναλωτή.  
Με αυτό τον τρόπο οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων θα μπορούν να πωλούν τα προϊόντα 
και τις σοδειές τους στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στις εν λόγω ιδιωτικές πλατφόρμες. Οι 
πλατφόρμες  αυτές θα προσφέρουν δωρεάν φιλοξενία για περίοδο μερικών μηνών, ενώ 
παράλληλα θα δώσουν την ευκαιρία στους παραγωγούς με άδεια πώλησης στις λαϊκές 
αγορές, καθώς και άλλους παραγωγούς με μικρό τέλος, στο να εγγραφούν για την επόμενη 
περίοδο.  
 
Ο ρόλος των Τοπικών Ομάδων Δράσης και των Αγροτικών Οργανώσεων 
 
Σε αυτή την προσπάθεια είναι σημαντικός ο ρόλος των Ομάδων Τοπικής Δράσης, οι οποίες 
ως Αναπτυξιακές Εταιρείες, έχουν άμεσο ρόλο και σκοπό στην διασφάλιση της βιώσιμης 
ανάπτυξης των περιοχών της υπαίθρου αλλά και της υλοποίησης τοπικών στρατηγικών. 
Πρόσθετα η συνδρομή των Αγροτικών Οργανώσεων είναι πολύ σημαντική όπου μαζί με τις 
ομάδες τοπικής δράσης,  θα προσφέρουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στον εντοπισμό, την 
ενημέρωση, την καθοδήγηση και τη συνεργασία με παραγωγούς, ώστε αυτοί να μπορέσουν 
ομαλά και αποτελεσματικά να ενταχθούν και να προβάλουν τα προϊόντα τους μέσω των 
καναλιών ηλεκτρονικής διάθεσης και πώλησης. 
Ήδη, κατά την τρέχουσα εβδομάδα, σε συνεργασία με τις Ομάδες Τοπικής Δράσης και τις 
Αγροτικές Οργανώσεις,  ξεκίνησε η προσπάθεια για εξοικείωση, ενημέρωση και ένταξη των 
παραγωγών στα νέα ηλεκτρονικά εργαλεία, έτσι ώστε σύντομα οι καταναλωτές να μπορούν να 
επισκέπτονται τους ηλεκτρονικούς πάγκους τους, όποια ώρα της ημέρας τους βολεύει, και να 
παραγγέλλουν εύκολα και γρήγορα φρέσκα και υγιεινά προϊόντα.  
Όμως, για την επιτυχία και την καλύτερη οργάνωση της όλης προσπάθειας, καλούνται όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να έλθουν σε άμεση επαφή με την οικεία Ομάδα Τοπικής Δράσης 
και τις Αγροτικές Οργανώσεις,  για να ενημερωθούν σχετικά. 
Νοείται ότι η εμπορία των γεωργικών προϊόντων θα συνεχίσει να διέπεται από όλες τις 
σχετικές κοινοτικές και εθνικές νομοθεσίες που αφορούν τα ποιοτικά κριτήρια, καθώς και 
θέματα ασφάλειας των προϊόντων και υγείας των καταναλωτών.  
Για σκοπούς διαφάνειας και τήρησης μιας δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης, καλούνται οι 
διαχειριστές παρόμοιων εργαλείων διάθεσης προϊόντων μέσω διαδικτύου, οι οποίοι 
επιθυμούν να συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή, να επικοινωνήσουν με τους πιο κάτω 
Λειτουργούς του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και του 
Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής: 
 
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωργίας  
- κ. Μάριος Αδαμίδης  - 22408328 – madamides@moa.gov.cy 
Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής  



– κ. Μάριος Γιωργούδης – 22205050 – mgiorgoudis@dmrid.gov.cy 
 
 
 
Τα στοιχεία επικοινωνίας των Ομάδων Τοπικής Δράσης, Αγροτικών Οργανώσεων και των 
Πλατφορμών  καταγράφονται πιο κάτω. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
Γεωργίας.  
 
 
Άτομα επαφής με Αγροτικές Οργανώσεις 

• ΠΕΚ: Χρίστος Παπαπέτρου τηλ. 99378489 
• ΕΚΑ: Γιάννης Δημητρίου τηλ. 99068454 
• ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ: Ευγένιος Ελευθερίου 99658082 
• ΝΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ: Βάσω Πρατζιώτη τηλ. 22676474, 99896770 
• ΕΥΡΩΑΓΡΟΤΙΚΟΣ: Λάμπρος Αχιλλέως τηλ. 99653566  

 
 

Άτομα επαφής με Ομάδες Τοπικής  
• Αναπτυξιακή Λάρνακας Αμμοχώστου: Άννα Κοσμά, τηλ. 24322020 

(akosma@anetel.com) 
• Αναπτυξιακή Λεμεσού: Ράκης Πιερίδης, τηλ. 99466747 (pieridisr@anelem.com.cy) 
• Αναπτυξιακή Τροόδους: Πέτρος Χατζηκώστας, τηλ. 99818980 

(Petros.anet@cytanet.com.cy) , Έλενα Γεωργαλλίδου: τηλ. 22952043 – 99382336 
(lenia.anet@cytanet.com.cy) 

• Αναπτυξιακή Πάφου: Μάριος Ιωάννου, τηλ.  96657368 (info@anetpa.com.cy)  
 
 
Πλατφόρμες διάθεσης – προβολής γεωργικών προϊόντων 

• Portofolakis  Κρίστης Πλαστήρας 99516269 
www.portofolakis.com                       info@portofolaki.com  

• Genuine  Κωνσταντίνος Πανταζής 99 953145
       https://www.genuin.com.cy/            Info@genuin.com.cy  

• Δίκτυο Green Cluster από την AKTH   
https://www.greenclustercy.org/    project@akti.org.cy 

• Κέντρο Προώθησης Παραδοσιακών Προϊόντων  Μιχάλης Κραμβής 
99623494 https://m.facebook.com/kentro.provolis.paradosiakon.proionton/?locale
2=el_GR 
Kramvism@cytanet.com.cy  
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Ομάδες Τοπικής Δράσης 
Όνομα Άτομο επικοινωνίας Τηλέφωνο 

επικοινωνίας 
Email 

Αναπτυξιακή 
Λάρνακας 
Αμμοχώστου 

Άννα Κοσμά 
 

24322020 
 

akosma@anetel.com 

Αναπτυξιακή 
Λεμεσού 
 

Ράκης Πιερίδης 99466747 pieridisr@anelem.com.cy 

Αναπτυξιακή 
Τροόδους 

Πέτρος Χατζηκώστας 
 
Έλενα Γεωργαλλίδου 

99818980 
22952043 
 
99382336 

Petros.anet@cytanet.com.cy 
 
 
lenia.anet@cytanet.com.cy 

Αναπτυξιακή 
Πάφου 

Μάριος Ιωάννου 96657368 info@anetpa.com.cy 

 
Πλατφόρμες διάθεσης – προβολής γεωργικών προϊόντων 

Όνομα Ιστοσελίδα Email /Τηλέφωνο 
Portofolakis 
Κρίστης 
Πλαστήρας 

www.portofolakis.com info@portofolaki.com99516269 

Genuine 
Κωνσταντίνος 
Πανταζής  
 

https://www.genuin.com.cy/ Info@genuin.com.cy 99 953145 
 

Δίκτυο Green 
Cluster από την 
AKTH  

https://www.greenclustercy.org/ project@akti.org.cy 

Κέντρο 
Προώθησης 
Παραδοσιακών 
Προϊόντων 
Μιχάλης 
Κραμβής 

https://m.facebook.com/kentro.provolis. 
paradosiakon.proionton/?locale2=el_GR 

Kramvism@cytanet.com.cy99623494 
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Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
Απρίλιος 2020 
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