
 

Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος 
T: +357 22889800 F: +357 22669048 E: chamber@ccci.org.cy W: www.ccci.org.cy 

 

 
 

Λευκωσία, 17 Νοεμβρίου 2022 
 
 
 

Προς:   Όλους τους ενδιαφερόμενους  
 
Θέμα:  Παρουσίαση – «Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα 

Εφοδιασμού Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων Νόμος του 2021» - ΠΑΦΟΣ 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος διοργανώνουν παρουσίαση για τον νόμο: 
 

«Ο περί των Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών στην Αλυσίδα Εφοδιασμού Γεωργικών 
Προϊόντων και Τροφίμων Νόμος του 2021»  

 
Ο συγκεκριμένος νόμος έχει ψηφιστεί στις 9 Δεκεμβρίου 2021 και διαφοροποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό 
τις εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και τον τρόπο 
συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων στους τομείς των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. 
 
Ο νόμος επηρεάζει σχεδόν όλα τα τρόφιμα, επεξεργασμένα ή μη και καθορίζει ποιες πρακτικές πλέον 
θεωρούνται αθέμιτες και ως αυτού, απαγορεύονται. Μεταξύ των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών είναι 
και η περίοδος πληρωμής μεταξύ εμπορευόμενων που δεν μπορεί να ξεπερνά τις 30 μέρες για 
αλλοιώσιμα γεωργικά προϊόντα και 60 μέρες για άλλα (μη αλλοιώσιμα) γεωργικά προϊόντα. 
 
Ο νόμος αυτός είναι πολύ σημαντικός εφόσον επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς 
για αυτό και η συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητη.  
 
Η παρουσίαση είναι Δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 
11:00πμ στο ΕΒΕ Πάφου.   
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή πατώντας εδώ, το αργότερο μέχρι την 
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Μιχάλης Κούλλουρος, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης, 
Καινοτομίας και Περιβάλλοντος 
για Γενικό Γραμματέα. 
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Nicosia, 17 November 2022 

 
 
TO:  All Interested Parties 
RE:   Presentation – “The Unfair Commercial Practices in the Supply Chain of Agricultural 
            Products and Food Law of 2021” – PAPHOS 
 
 
Sir/Madam, 
 
The CCCI in collaboration with the Department of Agriculture of the Ministry of Agriculture, Rural 
Development, and Environment is organizing a presentation on the law: 
 

"Unfair Commercial Practices in the Supply Chain of Agricultural Products and  
Food Law  of 2021" 

 
This law was passed on 9 December 2021 and greatly diversifies the trade practices in the supply chain 
of agricultural products and food and the way in which businesses cooperate in the agricultural and food 
sectors. 
 
The law affects almost all foods, whether processed or not and determines which practices are now 
considered unfair and as such are prohibited. Unfair trading practices include the payment period 
between traders, which cannot exceed 30 days for perishable agricultural products and 60 days for other 
(non-perishable) agricultural products. 
 
This law is very important since it significantly affects the way the market operates and therefore your 
participation is considered necessary. 
 
The presentation is Free and will take place on Tuesday, December 6, 2022, at 11:00 am at the 
Paphos Chamber of Commerce and Industry. 
   
Interested parties can sign up by clicking here, no later than Wednesday, November 30, 2022. 
 
Yours faithfully, 
 
 
Michael Koullouros, 
Officer Department of Industrial Development, 
Innovation and Environment, 
for Secretary General. 
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