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Λευκωσία, 01 Φεβρουαρίου 2021 
 
 

ΠΡΟΣ:   Όλα τα Μέλη 
 
ΘΕΜΑ:    Νέα σχέδια χορηγιών για ιδιωτική συμμετοχή επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις 

στην  Κύπρο και στο εξωτερικό 
 
Κυρία/ε, 
 
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας έχει 
ανακοινώσει ότι από σήμερα, 1η Φεβρουαρίου 2021 άρχισε η παραλαβή αιτήσεων από επιχειρήσεις του 
γεωργικού και βιομηχανικού τομέα καθώς και του τομέα των υπηρεσιών, για την παραχώρηση οικονομικής 
ενίσχυσης με σκοπό την ιδιωτική συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την 
περίοδο 1/1/2021 – 31/12/2021, στα πλαίσια των τριών πιο κάτω Σχεδίων: 
 
• «Σχέδιο Ενισχύσεων 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». 

• «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». 

• «Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (De minimis) προς Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής 
Υπηρεσιών, για Ιδιωτική Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις στο εξωτερικό». 
 

Μετά από αίτημα του ΚΕΒΕ και λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών που έχει επιφέρει η πανδημία του COVID-
19, σημειώνεται ότι φέτος σε όλα τα πιο πάνω Σχέδια, εντάχθηκε πρόνοια για επιχορήγηση της συμμετοχής 
σε διαδικτυακές και εικονικές εμπορικές εκθέσεις (online & virtual trade fairs) που διοργανώνονται στο 
εξωτερικό. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις συμμετοχής από τον Κλάδο Προώθησης Εμπορίου 
- Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ή την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εμπορίου στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.meci.gov.cy/ts. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως ή με ιδιωτικό courier από τις 1/02/2021 μέχρι και τις 12/03/2021 στη 
διεύθυνση που αναγράφεται πιο κάτω.  ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ότι αιτήσεις που θα ληφθούν μετά την 12η 
Μαρτίου 2021 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δε θα λαμβάνονται υπόψη.  
 
Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλώ επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα 22867134, 
22867224, 22867251, 22867268 
 
Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Ανδρέας Ανδρέου 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας 
Για Γενικό Γραμματέα 
 
 
 
ΑΑ02/21 
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