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Λευκωσία, 3 Νοεμβρίου 2022 
 
 
Προς:  Όλους τους ενδιαφερόμενους 
 
Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση για την πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας 
δομικών προϊόντων, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 

 
 
Κυρία/ε, 
 
Σας πληροφορούμε ότι αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια Δημόσιας 
Διαβούλευσης για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό, ενημερώνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ότι μέχρι και τις 17 
Νοεμβρίου 2022 θα λαμβάνει απόψεις και σχόλια.  Η πρόταση επηρεάζει κυρίως επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται με την εμπορία και διάθεση δομικών προϊόντων. 
 
Παρακαλούμε όπως μελετήσετε προσεκτικά την πρόταση του Κανονισμού η οποία επιφέρει σημαντικές 
αλλαγές στην υφιστάμενη Νομοθεσία και εκτιμάται ότι θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη διάθεση 
δομικών προϊόντων στην αγορά. 
 
Συνημμένα θα βρείτε την επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών με περισσότερες πληροφορίες καθώς 
και το σχετικό έντυπο υποβολής σχολίων, παρατηρήσεων και εισηγήσεων.  
 
Πατήστε εδώ για την πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2019/1020 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 και εδώ για τα Παραρτήματα της 
πρότασης. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο Λειτουργό του 
Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Σταύρο Γιαβρή στο τηλέφωνο 22-806410 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
sgiavris@moi.gov.cy  
 
Με εκτίμηση,  
 
 
 
Κύπρος Αντωνίου, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης,  
Καινοτομίας και Περιβάλλοντος, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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Nicosia, 3 November, 2022 
 
 
 
TO:  All interested parties 
Re:  Public consultation on the proposal for the Regulation of the European 

Parliament and of the Council laying down harmonized conditions for the 
marketing of construction products, the amendment of Regulation (EU) 
2019/1020, and the repealing of Regulation (EU) 305/2011 
 

 
Dear Sir/Madam 
 
On the above issue, we would like to inform you that within the framework of Public 
Consultation on the European Regulation, the Ministry of Interior is informing all parties 
involved that it will accept views and comments by 17 November 2022. The proposal mainly 
affects businesses that are active in the marketing and distribution of construction products. 
 
We ask you to carefully study the proposed Regulation which is implementing important 
changes to the current Legislation and is believed to affect the distribution of construction 
products in the market to a great extent. 
 
Enclosed please find the letter from the Interior Ministry with more information, as well as the 
relevant form for the submission of comments, remarks, and suggestions. 
 
Click here for the proposal for the Regulation of the European Parliament and of the Council 
laying down harmonized conditions for the marketing of construction products, the 
amendment of Regulation (EU) 2019/1020, and the repealing of Regulation (EU) 305/2011 
and here for the Annexes to the proposal. 
 
For more information, please contact Mr. Stavros Giavris, the competent Officer of the Ministry 
of Interior, at telephone number 22-806410 or email address sgiavris@moi.gov.cy 
 
Yours faithfully 
 
 
 
Kypros Antoniou 
Officer Department of Industrial 
Development Innovation and Environment 
for Secretary General 
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ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΩΝ / ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
Διαβούλευση για την Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό 

εναρμονισμένων όρων για την εμπορία προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών, τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2019/1020 και κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 

 

Στοιχεία προσώπου/οργανισμού που αποστέλλει σχόλια / εισηγήσεις:  
Οργανισμός:   ......................................................................  

Ονοματεπώνυμο:   ......................................................................  

Επαγγελματική Ιδιότητα: ...................................................................... 

 
Α/Α Άρθρο (1) Σχόλιο / Εισήγηση (2) Αιτιολόγηση (3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Οδηγίες συμπλήρωσης: 
(1) Να αναγραφεί πλήρως το άρθρο (σε μορφή άρθρο / εδάφιο / παράγραφος / υπο-παράγραφος) για το οποίο αναφέρεται το σχόλιο / εισήγηση. 
(2) Να αναγραφεί αναλυτικά το σχόλιο / εισήγηση. 
(3) Να αναγραφεί αναλυτική τεκμηρίωση / αιτιολόγηση του σχολίου / εισήγησης που αναφέρεται στην αντίστοιχη περιγραφή του σχολίου/εισήγησης. 
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