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                    Λευκωσία, 15 Φεβρουαρίου 2023 
 
 
Προς:  Όλους τους ενδιαφερόμενους 
 
Θέμα: Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου - EMAS 
 
Κυρία/ε, 
 
Σας ενημερώνουμε ότι Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, στα πλαίσια προώθησης του Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και 
Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) σε επιχειρήσεις, ανακοίνωσε την προκήρυξη του Σχεδίου Παροχής 
Κρατικών Χορηγιών 2023 για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση τις 
πρόνοιες του σχετικού Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ. 
 
Το Σχέδιο αφορά στην παροχή κρατικής χορηγίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των 
οικονομικών δραστηριοτήτων (ιδιωτικό, ημικρατικό ή και δημόσιο τομέα εφόσον ασκεί οικονομική 
δραστηριότητα η οποία καθορίζεται στο Σχέδιο Χορηγιών) που θα εγκαταστήσουν Σύστημα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EMAS, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 
1221/2009/ΕΚ, με σκοπό, την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πτυχών των επιχειρήσεων / 
οργανισμών, τη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής 
τους επίδοσης. 
 
Το Σχέδιο είναι βασισμένο στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και προνοεί την επιχορήγηση του 
70% των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση Συστήματος 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με μέγιστο ποσό τις €2.000, και την επαλήθευση και επικύρωση του 
συστήματος, με μέγιστο ποσό τα €500. Με το ίδιο ποσό, των €500, χρηματοδοτούνται και οι 
Δαπάνες Μεταπήδησης από ISO 14001 σε EMAS. 
 
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί η 31η Οκτωβρίου 2023. 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες επιχειρήσεις και οργανισμοί θα υποβάλουν αίτηση 
καταχώρησης στο Μητρώο EMAS το αργότερο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία.  
 
Για τον Οδηγό Σχεδίου καθώς και το έντυπο υποβολής αίτησης πατήστε εδώ. 
 
Για περαιτέρω λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την αρμόδιο Λειτουργό Περιβάλλοντος, κα. 
Γεωργίου-Τσιάκαλου Ναταλία, στο τηλέφωνο 22-408923 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση/email: 
ngeorgiou@environment.moa.gov.cy . 
 
Με εκτίμηση,  
 
Κύπρος Αντωνίου, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης,  
Καινοτομίας και Περιβάλλοντος, 
Για Γενικό Γραμματέα. 
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Nicosia, 15 February 2023 
 
 
TO:  All Interested Parties 
 
RE:  Funding Scheme for the Introduction of the Eco-Management and Audit 

Scheme (EMAS) 
 
 
Sir/Madam,   
 
We would like to inform you that the Department of Environment of the Ministry of Agriculture, 
Rural Development, and Environment, in the context of promoting the Community Eco-
Management and Audit Scheme (EMAS) in enterprises, issued a notice about the State Funding 
Scheme 2023 for the Introduction of an Eco-Management and Audit System based on the 
provisions of the relevant Regulation (EC) No.1221/2009/. 
 
The Plan concerns the provision of state sponsorship to enterprises and organizations of all 
economic activities (private, semi-governmental or even public sector if it carries out an 
economic activity defined in the Funding Scheme) that will implement an Eco-Management 
and Audit System according to EMAS, in accordance with the provisions of Regulation (EC) 
1221/2009, in order to address the environmental aspects of enterprises / organizations, to 
reduce the use of natural resources and to continuously improve their environmental 
performance. 
 
The Scheme is based on de minimis aid and provides for the subsidy of 70% of the costs for 
the provision of services for the implementation of an Eco-Management and Audit System, 
with a maximum amount of €2,000, and the verification and validation of the system, with a 
maximum amount of €500. The Transition Expenditure from ISO 14001 to EMAS is also 
financed with the same amount of €500. 
 
The deadline for submitting applications is 31 October 2023. Businesses and organizations that 
will apply for registration in the EMAS Registry at the latest by the above date will have the 
right to apply. 
 
For the Project Guide as well as the application form here. 
 
For further details, please contact the competent Environmental Officer, Ms. Georgiou-
Tsiakalou Natalia, telephone 22408923 and email: ngeorgiou@environment.moa.gov.cy. 
 
Yours faithfully, 
 
 
Kypros Antoniou 
Officer of the Department of Industrial Development, 
Innovation, and Environment 
For the Secretary General 
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