


Δήλωση ενδιαφέροντος για το 
1ο  Παγκύπριο Φεστιβάλ Μελιού και Προϊόντων Κυψέλης 

 
Χώρος διεξαγωγής: Καλοπαναγιώτης 
 
Ημερομηνίες διεξαγωγής:27-28-29/10/2017 
 
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
 
•Παρασκευή 27/10: 16:00 – 21:00      
•Σάββατο 28/10: 10:00 – 21:00  
•Κυριακή 29/10: 10:00 – 21:00 
 
Αίτηση συμμετοχής  στο 1ο  Παγκύπριο Φεστιβάλ Μελιού και Προϊόντων Κυψέλης 
 
Ονοματεπώνυμο Μελισσοκόμου /εταιρίας / οργανισμός (απαραίτητο) 
 
 
 
Αριθμός Μελισσοκομικού Μητρώου (μόνο για μελισσοκόμους) 
 
 
 
Προϊόντα Προς Διάθεση  
 
 
 
Ταχυδρομική Διεύθυνση 
 
 
 
Εmail 
 
 
 
Τηλέφωνο 

  
 



Όροι συμμετοχής και πληροφορίες για εκθέτες: 

 

•Δικαιούχοι  εκθέτες  μπορεί να είναι μελισσοκόμοι ή εταιρείες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι 

στο μητρώο μελισσοκόμων με προϊόντα κυψέλης κυπριακής και μόνο παραγωγής,  ή  και άλλα 

παραδοσιακά κυπριακά προϊόντα.   

•Δικαιούχοι εκθέτες μπορεί να είναι έμποροι μελισσοκομικού εξοπλισμού, παραγωγοί και 

έμποροι τοπικών  παραδοσιακών προϊόντων. 

•Δικαιούχοι εκθέτες μπορεί να είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ή οργανισμοί κοινής ωφελείας 

με σκοπό την ενημέρωση του κοινού.   

•Όλα τα προϊόντα πρέπει να έχουν παραχθεί με βάση τον κώδικα ορθής μελισσοκομικής 

πρακτικής και να φέρουν την απαιτουμένη σήμανση με βάση τον κανονισμό της Ε.Ε. 1169/2011. 

•Ο κάθε εκθέτης θα έχει στη διάθεση του  6m2 κάτω από ειδικά διαμορφωμένη τέντα με 

φωτισμό και μια πρίζα. 

•Το κόστος ενοικίασης του περιπτέρου 6m2 για τους εκθέτες με τακτοποιημένες συνδρομές στον 

ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ. για το 2017 ανέρχεται στα €30 και για τις τρεις μέρες. Για τους υπόλοιπους εκθέτες το 

κόστος ανέρχεται στα €50 και για τις τρεις μέρες.   

•Εκθέτες που επιθυμούν περισσότερο χώρο το κόστος θα διαμορφώνεται ανάλογα με τα 

τετραγωνικά.  

•Αναφορικά με τους εκθέτες μελισσοκομικών προϊόντων μαζί με την αίτηση συμμετοχής 

υποχρεούται να υποβάλει δείγμα ετικέτας / σήμανσης για όλα τα προϊόντα τα οποία θα διαθέσει. 

•Απαγορεύονται αυστηρά οι αθέμιτες πρακτικές κατά τη διαδικασία προώθησης και  πώλησης 

των προϊόντων.   

•Ο ΠΑ.ΣΥ.ΜΕ. διατηρεί το δικαίωμα άρνησης ή και άμεσου τερματισμού εργασιών του 

οποιουδήποτε εκθέτη εάν παραβιάσει οποιουσδήποτε όρους της παρούσας συμφωνίας.  

•Οι διοργανωτές δεν θα φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε  παραβίαση νόμων και 

κανονισμών της Κυπριακής Δημοκρατίας που διέπουν την έκθεση και πώληση προϊόντων.  

 

Επικοινωνία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Μελισσοκόμων : 

Για διευκρινίσεις, παρατηρήσεις ή απορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Παγκύπριο 

Σύνδεσμο Μελισσοκόμων στο τηλ. 22420051 ή μέσω email στο info@cybeeas.org 



Υπεύθυνη δήλωση: 
 

Εγώ ο υποφαινόμενος ………………………………………………………………………………………………….. 

με Α.Δ.Τ.….………………………………………………., δηλώνω ότι συμφωνώ και αποδέχομαι τους 

όρους συμμετοχής  μου στο 1ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Μελιού, υπό την ιδιότητα μου ως εκθέτης. 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                  Υπογραφή αιτητή 

                                                                                                                                                            
    ……………………………………………. 

Παραλαβή αίτησης 

 
Όνομα υπεύθυνου παραλαβής:………………………………………………………………... 
 
Υπογραφή υπεύθυνου παραλαβής:………………………………………………………..…. 
 
Ημερομηνία παραλαβής:…………………………………………………………………………  
 

Αριθμός απόδειξης είσπραξης τακτοποιημένης συνδρομής  

για το έτος 2017:……………………………………………………………………………………. 

Αριθμός απόδειξης είσπραξης για συμμετοχή  

στο 1ο Παγκύπριο Φεστιβάλ (εκθέτης) :…………………………………€…………………. 

 
Παραλαβή αίτησης 

 
Όνομα υπεύθυνου παραλαβής:………………………………………………………………... 
 
Υπογραφή υπεύθυνου παραλαβής:………………………………………………………..…. 
 
Ημερομηνία παραλαβής:…………………………………………………………………………  
 

Αριθμός απόδειξης είσπραξης τακτοποιημένης συνδρομής  

για το έτος 2017:……………………………………………………………………………………. 

Αριθμός απόδειξης είσπραξης για συμμετοχή  

στο 1ο Παγκύπριο Φεστιβάλ (εκθέτης) :…………………………………€…………………. 

 ΝΑ ΑΠΟΚΟΠΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΙΤΗΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΩΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 


