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Λευκωσία 13.2.2016 

 
 

Προς: Όλα τα μέλη 
Από: Τμήμα Υπηρεσιών και Εμπορίου 
Θέμα: Διεθνείς Εκθέσεις 
 
 
Κυρίες, Κύριοι, 
 
 
Mediterranean Diet Expo 2016, Λονδίνο 14-16.4.2016 
 
Η πιο πάνω Έκθεση θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 14 και 16 Απριλίου 2016 στο Λονδίνο 
 
Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχή μπορούν να 
επικοινωνήσουν με τους διοργανωτές της έκθεσης Τηλ., +44(0)2083591333 ή στο 
email: info@meddietexpo.com.uk 
 
Σημειώνεται για ενημέρωση σας ότι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους 
τομείς της μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών και βιομηχανικών προϊόντων, 
δύνανται να επωφελούνται χορηγίας για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις υπό όρους 
και προϋποθέσεις που αναλύονται στα σχετικά έντυπα Σχεδίων De Minimis που 
βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mcit.gov.cy/ts.  Τα 
σχέδια δημοσιεύοντα περί τα μέσα Σεπτεμβρίου κάθε έτους και αφορούν σε εκθέσεις 
του επόμενου έτους.   
 
Σ’ότι αφορά το 2016, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί στις 23 
Οκτωβρίου 2015 και ως εκ τούτου, τόσο για τα βιομηχανικά προϊόντα όσο και για τα 
γεωργικά, το Υπουργείο θα μπορούσε να εξετάσει αίτημα διαγραφής, αντικατάστασης 
ή/και πρόσθεσης κάποιας νέας έκθεσης και επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλει 
σχετική αίτηση.  Το αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την 
έναρξη της νέας έκθεσης και θα αξιολογείται από το Υπουργείο ανάλογα με την ύπαρξη 
διαθέσιμων πιστώσεων. 
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The European Pizza and Pasta Show, 9-10.11.2016, Olympia London  
 
Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στις 9-10 Νοεμβρίου 2016 στο Λονδίνο.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους διοργανωτές στο τηλ. 
+442073524356, email: slava@iprevents.uk ή μπορούν να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
www.iprconnections.com 
 
Wasser Berlin International 2017, 28-31 March, Berlin Trade Fair and Congress for 
Water Management 
 
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού μας ενημερώνει για 
την διοργάνωσης Εμπορικής Έκθεσης και Συνεδρίου σε σχέση με τη διαχείριση των 
υδάτων “Wasser Berlin International 2017” η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά το έτος 
2017, στο Βερολίνο. 
 
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν παρακαλούνται να δηλώσουν απευθείας συμμετοχή 
στους διοργανωτές στο email: berlinmesse@mail.ahk-germany.de ή μπορούν να 
επικοινωνήσουν στο τηλ. +302106419000-37 
 
Με εκτίμηση 

 
 
Χρίστος Πετσίδης  
Διευθυντής Υπηρεσιών και Εμπορίου 
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