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Λευκωσία, 27 Ιουνίου 2019 
 
 
 

ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
 
ΘΕΜΑ: Συμμετοχή σε εκθέσεις στην Κύπρο και το Εξωτερικό, Σχέδια 
  De Minimis για το 2020 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων μας για το ίδιο θέμα σας πληροφορούμε ότι 
το Υπουργείο έχει από τον Μάϊο εξαγγείλει τα Σχέδια De Minimis για συμμετοχή σε 
εκθέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό. 
 
Ουσιαστικά με τα σχέδια αυτά καλύπτονται επιχειρήσεις από τους τομείς μεταποίησης 
και εμπορίας βιομηχανικών προϊόντων, μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών 
προϊόντων και από τους τομείς των Υπηρεσιών για ιδιωτική συμμετοχή σε εκθέσεις.  
Επιπρόσθετα ανοικτό είναι και το σχέδιο για συμμετοχή σε εκθέσεις στις οποίες το 
Υπουργείο θα συμμετάσχει με κρατικό περίπτερο. 
 
Τονίζουμε ιδιαίτερα ότι για να μπορέσει να επωφεληθεί μια επιχείρηση τη 
χορηγία για συμμετοχή της σε κάποια έκθεση το 2020 πρέπει να υποβάλει αίτηση 
μέχρι 12/7/2019. 
 
Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με το 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Κλάδος Προώθησης Εμπορίου, Τηλ: 
22867167 ή 22867134 (Βιομηχανικά), 22867251 ή 22867329 (Γεωργικά), 22867134 ή 
22867331 (Υπηρεσίες) ή στην ιστοσελίδα www.mcit.gov.cy/ts 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
/ΜΚ. 
 

http://www.mcit.gov.cy/ts
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  
 

 
 
 
 
ΥΕΕΒΤ:  13.32.04.2.8, 13.32.04.1/5  
Τηλ: + 357 22 867167  
Φαξ: + 357 22 304924  
e-mail: epitsillidou@mcit.gov.cy 26 Ιουνίου 2019 
 
ΕΠΕΙΓΟΝ  
 
Γενικό Γραμματέα ΚΕΒΕ 22665685 

(Υπ. Μονάδας Ενημέρωσης, Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής 
Στήριξης Κύπρου) 

22661044 

Γενικό Διευθυντή ΟΕΒ 22669459 
 
Κύριοι, 
 

Θέμα: Προώθηση Εμπορίου Προϊόντων 
Προκήρυξη Σχεδίων de minimis 2020 

 
 «Σχέδιο Eνισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) για Κυπριακές 

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης 
ή/και Εμπορίας Βιομηχανικών Προϊόντων, για Ιδιωτική Συμμετοχή σε 
Εμπορικές Εκθέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό».  

 
Ιστοσελίδα: 
http://www.mcit.gov.cy/mcit/trade/ts.nsf/All/433AA343BDA512A8C22584010025
353F/$file/de%20minimis%20%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%
CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%99%CE%B4%CE%B9%CF%89%C
F%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF
%84%CE%BF%CF%87%CE%AE%202020.pdf?OpenElement 
 
 Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) προς Κυπριακές 

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης 
ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων, για Ιδιωτική Συμμετοχή σε 
Εμπορικές Εκθέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό». 

Ιστοσελίδα: 
http://www.mcit.gov.cy/mcit/trade/ts.nsf/All/EF8165F5D3F686C9C2257C1D003FA
710/$file/de%20minimis%20%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%B9%C
E%BA%CE%AC%20%CE%99%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE
%AE%20%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%
AE%202020.pdf?OpenElement 

http://www.mcit.gov.cy/mcit/trade/ts.nsf/All/433AA343BDA512A8C22584010025353F/$file/de%20minimis%20%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20%CE%99%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE%202020.pdf?OpenElement
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 «Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) σε Κυπριακές 
Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών, για Ιδιωτική Συμμετοχή σε Εμπορικές 
Εκθέσεις στο εξωτερικό». 

 
Ιστοσελίδα: 
http://www.mcit.gov.cy/mcit/trade/ts.nsf/All/78197F3586D0C55BC22582F9003C4
F42/$file/de%20minimis%20%CE%A5%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%C
E%AF%CE%B5%CF%82%20%CE%99%CE%B4%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%
BA%CE%AE%20%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%87
%CE%AE%202020.pdf?OpenElement 
 
Έχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας παρακαλέσω να 
αποστείλετε υπενθύμιση στα μέλη σας αναφορικά με την πρόσκληση υποβολής 
αιτήσεων από κυπριακές επιχειρήσεις μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών, 
βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών για επιδότηση της ιδιωτικής συμμετοχής 
τους σε εμπορικές εκθέσεις του 2020, στα πλαίσια των τριών πιο πάνω Σχεδίων 
αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι όσον αφορά το σχέδιο de minimis υπηρεσιών αυτό 
αφορά μόνο τη συμμετοχή σε εκθέσεις στο εξωτερικό.  
 
Τα έντυπα Αιτήσεων σύμφωνα με τα πιο πάνω Σχέδια, θα πρέπει να συμπληρωθούν 
από τους ενδιαφερόμενους και υποβληθούν ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή  ή 
με ιδιωτικό courier στο Υπουργείο - Κλάδο Προώθησης Εμπορίου, το αργότερο 
μέχρι τις 12.07.2019. Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά τις 12.07.2019 θα 
θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  
 
Σημειώνεται ότι, το Υπουργείο ουδεμία δέσμευση αναλαμβάνει έναντι των αιτητών 
μέχρι τη ψήφιση του Προϋπολογισμού για το έτος 2020 από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων. 
 
Επίσης, οι αιτήσεις με τα σχετικά ενημερωτικά έντυπα βρίσκονται και αναρτημένα 
και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mcit.gov.cy/ts.  
 
 
Με εκτίμηση, 
 
(Ε. Πιτσιλλίδου) 
για Γενικό Διευθυντή 
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http://www.mcit.gov.cy/ts


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι στα πλαίσια του 
«Σχεδίου Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας De Μinimis προς κυπριακές επιχειρήσεις για 
συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού, στις οποίες το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας συμμετέχει με κρατικό περίπτερο» προτίθεται κατά αρχήν να συμμετάσχει 
στις ακόλουθες εμπορικές εκθέσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός του 2020. 
Σημειώνεται ότι με την προκήρυξη των πιο κάτω εκθέσεων δεν αναλαμβάνεται εκ μέρους 
του Υπουργείου καμία δέσμευση σε περίπτωση μη έγκρισης του Προϋπολογισμού 2020, 
ή/και από μη συμμετοχή σε κάποιες από τις εκθέσεις αυτές. 

Όνομα Διοργάνωσης Ημερομηνία 
Διοργάνωσης 

(I) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΠΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

1. Maison et Object, Paris  17-21/1/ 2020 

2. Τhe Big Five, Dubai Νοέμβριος 2020 

(ΙI) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 

1. Gulf Food and Hotel Equipment, Dubai 16-20/2/2020 

2. FHA, Singapore                                31/3-3/4/2020 

3. SIAL, Παρίσι 18-22/10/2020 

4. FOODAFRICA, Cairo  Δεκέμβριος, 2020 

(IΙΙ) ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

1. Fruit Logistica, Berlin 5-7/2/2020 
 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να προμηθεύονται Αίτηση Συμμετοχής με το 
ενσωματωμένο σχετικό Ενημερωτικό Έντυπο, από τον Κλάδο Προώθησης Εμπορίου 
Προϊόντων, καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.mcit.gov.cy/ts. Οι Αιτήσεις Συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται 
ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό courier από 21/5/2019 – 
12/7/2019. Αιτήσεις Συμμετοχής που θα υποβάλλονται μετά την Παρασκευή 12/7/2019 
θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  
Κλάδος Προώθησης Εμπορίου 

Ανδρέα Αραούζου 6, 1421  
Λευκωσία Κύπρος 

 
Τηλ.:22867167, 22867331, 22867251, 22867134 

 

http://www.mcit.gov.cy/ts
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