Υπουργείο Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Συστήματα ποιότητας
γεωργικών προϊόντων και
τροφίμων

Εισαγωγή
Η παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τροφίμων αποτελεί ιδιαίτερο κομμάτι της πολιτιστικής
ταυτότητας των Ευρωπαίων πολιτών και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικονομία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Δεδομένου ότι η παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας παρέχει
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη γεωργία της ΕΕ,
η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των
τροφίμων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της Ένωσης.
Λαμβάνοντας υπόψη το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον των Ευρωπαίων καταναλωτών για
ποιοτικά και παραδοσιακά προϊόντα, αλλά και
τους παραγωγούς οι οποίοι διαθέτουν προϊόντα
με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία για παράδειγμα μπορεί να οφείλονται στη γεωγραφική
τους καταγωγή, η ΕΕ μέσω της ΚΓΠ προχώρησε
στη θέσπιση των Συστημάτων Ποιότητας. Τα
Συστήματα Ποιότητας της ΕΕ περιλαμβάνουν τις
Προστατευόμενες Ονομασίες Προέλευσης
(ΠΟΠ), τις Προστατευόμενες Γεωγραφικές
Ενδείξεις (ΠΓΕ), τα Εγγυημένα Παραδοσιακά
Ιδιότυπα Προϊόντα (ΕΠΙΠ) και τις Προαιρετικές
Ενδείξεις Ποιότητας. Αυτά αποτελούν εργαλεία
μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η καλύτερη
ταυτοποίηση και προώθηση τέτοιων προϊόντων
αλλά και η προστασία αυτών από αθέμιτες πρακτικές.

Ωστόσο, τα Συστήματα Ποιότητας για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα, που έχουν καθιερωθεί από την ΕΕ για την προστασία των
αυθεντικών και παραδοσιακών προϊόντων, δεν
στοχεύουν απλά και μόνο στη διατήρηση των
πολιτιστικών και εθνικών παραδόσεων των κρατών μελών. Αποτελούν και ένα σημαντικό εργαλείο «μάρκετινγκ» για τους παραγωγούς.

Στόχοι των Συστημάτων
Ποιότητας της ΕΕ
Ο στόχος της πολιτικής ποιότητας της ΕΕ είναι
διττός: Στοχεύει από τη μία στην προστασία προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία
οφείλονται στη γεωγραφική τους προέλευση
ή/και στην παραδοσιακή τεχνογνωσία παραγωγής τους. Από την άλλη, η προώθηση των προϊόντων αυτών με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
καθίσταται ευκολότερη.
Η ονομασία ενός προϊόντος μπορεί να καταχωρισθεί ως Γεωγραφική Ένδειξη (ΓΕ) δηλαδή
ως «Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης
(ΠΟΠ)» ή «Προστατευόμενη Γεωγραφική
Ένδειξη (ΠΓΕ)», στο σχετικό Μητρώο της ΕΕ,
εφόσον υπάρχει ουσιαστικός και συγκεκριμένος
δεσμός με τον τόπο όπου αυτό παράγεται ή
παρασκευάζεται.
Με αυτό τον τρόπο, οι γεωγραφικές ενδείξεις
αφενός παρέχουν τα εχέγγυα στους καταναλωτές
ώστε να εμπιστεύονται και να διακρίνουν τα
ποιοτικά προϊόντα. Αφετέρου βοηθούν τους
παραγωγούς να εμπορεύονται και να προωθούν
καλύτερα τα προϊόντα τους. Με την αναγνώρισή
τους, ως πνευματική ιδιοκτησία, οι ΓΕ, διαδραματίζουν όλο και σημαντικότερο ρόλο στις
εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τρίτες
χώρες.
Εκτός από τις ΓΕ, η ΕΕ έχει καθιερώσει και άλλα
συστήματα ποιότητας. Μέσω αυτών προσδίδεται
αξία τόσο σε προϊόντα για την παραγωγή των

οποίων ακολουθείται η παραδοσιακή παραγωγική διαδικασία, όσο και σε προϊόντα τα οποία
παράγονται σε περιοχές με φυσικές ιδιαιτερότητες όπως π.χ. ορεινές περιοχές (ΕΠΙΠ, προϊόν
ορεινής παραγωγής).

Νομικό πλαίσιο που διέπει τα
συστήματα ποιότητας γεωργικών
προϊόντων και τροφίμων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκό δίκαιο
Κανονισμός (EE) αριθ. 1151/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών
προϊόντων και τροφίμων.
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 668/
2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/
2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.
Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.
664/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον καθορισμό των ενωσιακών
συμβόλων για τις προστατευόμενες ονομασίες
προέλευσης, τις προστατευόμενες γεωγραφικές
ενδείξεις και τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα
προϊόντα και όσον αφορά ορισμένους κανόνες
σχετικά με την προέλευση, ορισμένους διαδικαστικούς κανόνες και ορισμένες πρόσθετες
μεταβατικές διατάξεις.
Kατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.
665/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά τους όρους χρήσης της προαιρετικής ένδειξης ποιότητας «προϊόν ορεινής παραγωγής».

Εθνικό δίκαιο
Νόμος 139(I)/2006 περί της Προστασίας των
Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών
Ενδείξεων Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων
Νόμος 43(I)/2011 περί της Αναγνώρισης
Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων ως Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων
Επισήμανση: Στο πεδίο εφαρμογής της πιο πάνω
αναφερόμενης νομοθεσίας περιλαμβάνονται οι
μπύρες και τα ξίδια οίνου.

Εφαρμογή νομοθεσίας για τα
συστήματα ποιότητας γεωργικών
προϊόντων και τροφίμων στην
Κύπρο
Αρμόδια Αρχή
Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος
Φορέας ελέγχου
Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Γεωγραφικές ενδείξεις
Οι γεωγραφικές ενδείξεις που αφορούν γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα εγγυώνται ότι το προϊόν προέρχεται από συγκεκριμένη γεωγραφική
περιοχή, ακολουθεί μια συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία και φέρει συγκεκριμένα ποιοτικά
ή άλλα χαρακτηριστικά. Η διαφορά μεταξύ των
ΠΟΠ και ΠΓΕ έγκειται στο ότι για την προστασία
ΠΟΠ οι πρώτες ύλες πρέπει να προέρχονται από
την οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή και τα
στάδια παραγωγής πρέπει να λαμβανουν χώρα
στην ίδια γεωγραφική περιοχή, ενώ για την προστασία ΠΓΕ μόνο ένα στάδιο της παραγωγής
λαμβάνει χώρα στην οριοθετημένη γεωγραφική
περιοχή.

Άλλα συστήματα ποιότητας
Προστατευόμενη
Ονομασία Προέλευσης
(ΠΟΠ)

Ως ΠΟΠ καταχωρίζονται οι ονομασίες προϊόντων
τα οποία έχουν ισχυρότερο δεσμό με τον τόπο
στον οποίο παράγονται ή παρασκευάζονται.
Προδιαγραφές: Όλα τα στάδια της διαδικασίας
παραγωγής, επεξεργασίας και προπαρασκευής
πρέπει να πραγματοποιούνται στη συγκεκριμένη
περιοχή που οριοθετείται στις προδιαγραφές και
οι πρώτες ύλες να προέρχονται από την εν λόγω
περιοχή.
Παράδειγμα: Κολοκάσι Σωτήρας/Κολοκάσι Πούλλες Σωτήρας

Προστατευόμενη
Γεωγραφική Ένδειξη
(ΠΓΕ)

Εγγυημένο
Παραδοσιακό Ιδιότυπο
Προϊόν (ΕΠΙΠ)

Η καταχώριση της ονομασίας ενός προϊόντος
ως ΕΠΙΠ, στο σχετικό Μητρώο της ΕΕ, σχετίζεται
με τις παραδοσιακές πτυχές του προϊόντος όπως
ο τρόπος παρασκευής του ή η σύνθεσή του ή οι
πρώτες ύλες παραγωγής του, χωρίς το προϊόν
να συνδέεται με συγκεκριμένη γεωγραφική
περιοχή.
Παράδειγμα: Η ονομασία «Gueuze» ΕΠΙΠ αναφέρεται στην παραδοσιακή μπύρα που λαμβάνεται με αυθόρμητη ζύμωση. Γενικά παράγεται
εντός και γύρω από τις Βρυξέλλες. Παρόλα αυτά,
επειδή είναι προϊόν ΕΠΙΠ, μπορεί να παραχθεί
σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή ή χώρα δεδομένου
ότι ακολουθείται η μέθοδος παραγωγής βάσει
της οποίας έγινε η καταχώριση.
Προαιρετικές ενδείξεις ποιότητας
Προϊόν Ορεινής Παραγωγής

Η καταχώριση της ονομασίας ενός προϊόντος
ως ΠΓΕ αποδίδει την ιδιαίτερη σχέση (δεσμό)
που υπάρχει ανάμεσα στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και στο προϊόν. Η ιδιαίτερη αυτή
σχέση έγκειται στην ιδιαίτερη ποιότητα, στη φήμη
ή σε άλλο χαρακτηριστικό του προϊόντος το οποίο
οφείλεται κατ’ ουσία στη γεωγραφική του προέλευση.
Προδιαγραφές: Τουλάχιστον ένα από τα στάδια
της παραγωγής, της μεταποίησης ή της προπαρασκευής λαμβάνει χώρα στην οριοθετημένη
περιοχή. Οι πρώτες ύλες δεν είναι απαραίτητο
να προέρχονται από την περιοχή.
Παράδειγμα: Το Λουκούμι Γεροσκήπου ΠΓΕ
παράγεται βάσει συγκεκριμένης τεχνογνωσίας
στην περιοχή Γεροσκήπου. Το προϊόν έχει ιδιαίτερη φήμη, αλλά οι χρησιμοποιούμενες πρώτες
ύλες δεν προέρχονται από τη συγκεκριμένη
περιοχή της Κύπρου.

Ο όρος ποιότητας «Προϊόν Ορεινής Παραγωγής»
προβάλλει τις ιδιαιτερότητες ενός προϊόντος που
παράγεται σε ορεινές περιοχές, με δύσκολες
φυσικές συνθήκες.
Η αναγνώριση ενός προϊόντος ως «Ορεινής
Παραγωγής» αποτελεί πλεονέκτημα τόσο για
τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές,
καθώς επιτρέπει την καλύτερη εμπορία του
προϊόντος για τους πρώτους, αλλά διασφαλίζει
και ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά στον
καταναλωτή.
Προδιαγραφές: Η ένδειξη «Προϊόν Ορεινής
Παραγωγής» μπορεί να εφαρμόζεται σε προϊόντα:
l φυτικής προέλευσης που η καλλιέργεια των
φυτών έγινε σε ορεινή περιοχή,

l

ζωικής προέλευσης που η εκτροφή των
ζώων έγινε σε ορεινές περιοχές και οι ζωοτροφές προέρχονται κυρίως από ορεινές
περιοχές,

l

μελισσοκομίας που η συλλογή της γύρης και
του νέκταρος έγινε από ορεινές περιοχές, και

l

μεταποιημένα που οι πρώτες ύλες προέρχονται κυρίως από ορεινές περιοχές και η
μεταποίηση πραγματοποιήθηκε σε ορεινές
περιοχές.

Επισήμανση: Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 665/2014 περιλαμβάνει κάποιες εξαιρέσεις όσον αφορά στις πιο πάνω
πρόνοιες για τη χρήση της ένδειξης «Προϊόν Ορεινής
Παραγωγής».

Χρήση των ονομασιών μετά την
καταχώριση
Μια ονομασία καταχωρισμένη στο Μητρώο της
ΕΕ ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης
(ΠΟΠ), Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη
(ΠΓΕ) ή Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ) μπορεί να χρησιμοποιείται από οποιαδήποτε επιχείρηση διαθέτει στην αγορά προϊόν
το οποίο είναι σύμφωνο προς τις αντίστοιχες
προδιαγραφές στη βάση των οποίων έγινε η
σχετική καταχώριση.
Κάθε επιχείρηση η οποία ενδιαφέρεται να διαθέσει στην αγορά προϊόντα με καταχωρισμένη
ως ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ ονομασία θα πρέπει να
ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου που εφαρμόζεται
από τον αντίστοιχο φορέα ελέγχου ο οποίος έχει
οριστεί για τον έλεγχο και πιστοποίηση της
τήρησης των προδιαγραφών της ονομασίας.

Επισήμανση προϊόντων με
καταχωρισμένη ονομασία ΠΟΠ,
ΠΓΕ, ΕΠΙΠ
Προϊόντα τα οποία προέρχονται από την ΕΕ και
τα οποία διατίθενται στην αγορά με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης ή Προστατευόμενη

Γεωγραφική Ένδειξη ή ως Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα θα πρέπει στην επισήμανσή τους να φέρουν, υποχρεωτικά, τους
σχετικούς λογότυπους της ΕΕ στο ίδιο οπτικό
πεδίο με την καταχωρισμένη ονομασία.
Στην περίπτωση προϊόντων με προέλευση από
τρίτες χώρες, των οποίων η ονομασία έχει
καταχωρισθεί ως ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ σύμφωνα με
τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, κατά τη
διάθεσή τους στην αγορά δεν είναι υποχρεωτικό
να φέρουν στην επισήμανσή τους τους λογότυπους της ΕΕ.

Ποια προστασία παρέχεται στα
προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ;
Οι εγγεγραμμένες γεωγραφικές ενδείξεις προστατεύονται από:
l κάθε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση καταχωρισμένης ονομασίας για προϊόντα που δεν
καλύπτονται από την καταχώριση,
l κάθε κατάχρηση, απομίμηση ή επίκληση,
l οποιαδήποτε άλλη ψευδή ή παραπλανητική
ένδειξη, όσον αφορά στην καταγωγή, την
προέλευση, τη φύση ή τις βασικές ιδιότητες
του προϊόντος, και
l οποιαδήποτε άλλη πρακτική ικανή να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον αφορά την
πραγματική προέλευση του προϊόντος.

Επιπρόσθετα, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι
δεν προκαλείται σύγχυση μεταξύ των ονομασιών
πώλησης που χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο και των καταχωρισμένων ονομασιών.

Καταχώριση Προϊόντος Ποιότητας
Πώς να καταχωρίσετε ένα προϊόν

Η προστασία αυτή παρέχεται εντός της ΕΕ καθώς
και σε τρίτες χώρες με τις οποίες η ΕΕ έχει υπογράψει ειδική συμφωνία προστασίας, ως τμήμα
του συστήματος των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας.
Για όλα τα συστήματα ποιότητας, οι αρμόδιες
εθνικές Αρχές κάθε κράτους μέλους της ΕΕ λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία
των καταχωρισμένων προϊόντων στην επικράτειά τους. Πρέπει, επίσης, να προλαμβάνουν και
να εμποδίζουν την παράνομη παραγωγή ή εμπορία προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία.
Οι ονομασίες προϊόντων τρίτων χωρών μπορούν, επίσης, να καταχωρισθούν ως γεωγραφικές ενδείξεις στην ΕΕ είτε μέσω της διαδικασίας
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, είτε
εάν η χώρα καταγωγής τους έχει συνάψει διμερή
ή περιφερειακή συμφωνία με την ΕΕ η οποία περιλαμβάνει την αμοιβαία προστασία τέτοιων προϊόντων.

Ποια προστασία παρέχεται στα
προϊόντα ΕΠΙΠ;
Οι καταχωρισμένες ονομασίες προστατεύονται
από κάθε κατάχρηση, απομίμηση ή επίκληση ή
κάθε άλλη πρακτική ικανή να παραπλανήσει τον
καταναλωτή.

Για την καταχώριση προϊόντος από παραγωγούς
που είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ, οι εν λόγω
παραγωγοί πρέπει να καθορίσουν τις προδιαγραφές του προϊόντος και να τις συνδέσουν με
τη γεωγραφική περιοχή παραγωγής του. Η αίτηση
καταχώρισης των παραγωγών αποστέλλεται στις
εθνικές Αρχές για έλεγχο και στη συνέχεια διαβιβάζεται από τις εθνικές Αρχές στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, η οποία θα εξετάσει το αίτημα.
Για την καταχώριση μη ενωσιακών προϊόντων,
οι παραγωγοί της τρίτης χώρας αποστέλλουν τις
αιτήσεις τους απευθείας ή μέσω των εθνικών
τους Αρχών, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός έξι μηνών
κατ’ ανώτατο όριο εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει εάν η ονομασία του προϊόντος θα προστατευθεί στο πλαίσιο του ζητούμενου συστήματος ποιότητας.

Διαδικασία ενστάσεων
Ένσταση κατά της καταχώρισης
Εθνική διαδικασία
Οι εθνικές Αρχές του κράτους μέλους αφού εξετάσουν την αίτηση που υποβλήθηκε και πριν την
διαβιβάσουν στην ΕΕ κινούν εθνική διαδικασία
ενστάσεων. Εξασφαλίζουν επαρκή δημοσιότητα
της εν λόγω αίτησης και προβλέπουν εύλογο
χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια του οποίου
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο
συμφέρον και είναι εγκατεστημένο ή διαμένει
στην επικράτεια του κράτους μέλους μπορεί να
υποβάλει ένσταση κατά της αίτησης.

Το κράτος μέλος εξετάζει το παραδεκτό των ενστάσεων που παραλαμβάνονται. Αν μετά την
αξιολόγηση των υποβληθεισών ενστάσεων, το
κράτος μέλος θεωρεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012,
λαμβάνει ευνοϊκή απόφαση και καταθέτει στην
Επιτροπή τον φάκελο της αίτησης.
Ευρωπαϊκή διαδικασία
Η ΕΕ όταν, βάσει της εξέτασης που διεξήγαγε,
κρίνει ότι πληρούνται οι όροι του Κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1151/2012, δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης την αίτηση για υποβολή τυχόν ενστάσεων.
Παραγωγοί που είναι εγκατεστημένοι ή διαμένουν σε κράτος μέλος της Ένωσης διαφορετικό
από εκείνο που υπέβαλε την αίτηση καταχώρισης,
παραγωγοί που είναι εγκατεστημένοι ή διαμένουν
σε τρίτη χώρα, οι εθνικές Αρχές κράτους μέλους
διαφορετικού από εκείνο που υπέβαλε την αίτηση
καταχώρισης ή οι αρχές τρίτης χώρας, μπορούν
να αντιταχθούν στην καταχώριση ενός προϊόντος
βάσει ενός συστήματος ποιότητας, υποβάλλοντας
ένσταση.
Η υποβολή ένστασης μπορεί να γίνει εντός τριών
μηνών από τη δημοσίευση των προδιαγραφών
του προϊόντος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν η ένσταση είναι αποδεκτή, τα δύο εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να διαβουλευθούν για να βρουν λύση. Εάν δεν
επιτευχθεί συμφωνία, η Επιτροπή λαμβάνει την
τελική απόφαση για την καταχώριση ή μη του
προϊόντος.
Ακύρωση της καταχώρισης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει
στην ακύρωση της καταχώρισης μιας ΠΟΠ, ΠΓΕ,
ΕΠΙΠ:
l με δική της πρωτοβουλία,
l κατόπιν αίτησης προσώπου που έχει έννομο
συμφέρον,

l
l

κατόπιν αίτησης των ίδιων των παραγωγών
του προϊόντος, ή
κατόπιν αίτησης των Αρχών κράτους μέλους

Η ακύρωση της καταχώρισης μιας ΠΟΠ/ΠΓΕ/
ΕΠΙΠ γίνεται στις περιπτώσεις όπου:
l δεν διασφαλίζεται πλέον η συμμόρφωση με
τις προδιαγραφές του προϊόντος, ή
l επί επτά συναπτά έτη δεν έχει διατεθεί στην
αγορά προϊόν με την καταχωρισμένη ως
ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ ονομασία.

Ηλεκτρονικό Μητρώο Γεωγραφικών
Ενδείξεων και Εγγυημένων
Παραδοσιακών Ιδιότυπων
Προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Μητρώο περιλαμβάνει ονομασίες προϊόντων
οι οποίες έχουν καταχωρισθεί ως Γεωγραφικές
Ενδείξεις ή Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα
Προϊόντα ή για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήσεις καταχώρισης.
https://bit.ly/3g44Xot

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται
στον Κλάδο Προϊόντων Ποιότητας, στο
τηλέφωνο 22 376204, καθώς και στην
ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας, στη
διεύθυνση www.moa.gov.cy/da.

Κειμένο:
Κλάδος Προϊόντων Ποιότητας
Επιμέλεια Έκδοσης
Κλάδος Γεωργικών Εφαρμογών – Δημοσιότητα, Τμήμα Γεωργίας
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Σχεδιασμός/σελιδοποίηση εντύπου:
Άννα Κυριάκου
Εκτύπωση:
Kailas Printers & Lithographers
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