
 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΕΠΣΑ) 2014 - 2018 

7η Προκήρυξη του Μέτρου ΕΠΣΑ 3α «Ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας και 
ενίσχυση  της ανταγωνιστικότητας στον οινοποιητικό κλάδο»  

 
 

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του 
ΕΠΣΑ 2014-2018 και το Υπουργείο Ενεργείας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕΕΒΤ) 
ανακοινώνουν την έβδομη προκήρυξη του Μέτρου ΕΠΣΑ 3α. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 17 Ιανουαρίου 2017 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017. 

Δικαιούχοι των χρηματοδοτικών ενισχύσεων που θα παραχωρούνται μέσω του Μέτρου είναι 
επιχειρήσεις που παράγουν ή/και εμπορεύονται αποκλειστικά τα προϊόντα που παράγουν οι εταίροι τους 
και εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:  

 Κατηγορία Δικαιούχων Α: Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες: 
(α) Απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζόμενους, και 
(β) Έχουν (i) Ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκ. Ευρώ, ή (ii) Ετήσιο συνολικό 
ισολογισμό που δεν υπερβαίνει τα 43 εκ. Ευρώ. 

 Κατηγορία Δικαιούχων Β: Επιχειρήσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από τον Τίτλο Ι, άρθρο 2, 
παράγραφος 1, της εν λόγω Σύστασης, οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους 
ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατομμυρίων ευρώ. 

 Κατηγορία Δικαιούχων Γ: Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 750 
υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 200 εκατομμυρίων ευρώ. 

Τα έντυπα των αιτήσεων θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη 
διεύθυνση: Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 1421 Λευκωσία, με την ένδειξη 
«ΕΠΣΑ 3α - 7η προκήρυξη «Ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας και ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας στον οινοποιητικό κλάδο».  
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Εγχειρίδιο Εφαρμογής – Ενημέρωσης Αιτητών και το 
Έντυπο Αίτησης, από την ιστοσελίδα του ΥΕΕΒΤ www.mcit.gov.cy και από την ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ 
www.capo.gov.cy . 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους 
λειτουργούς του ΥΕΕΒΤ στα ακόλουθα τηλέφωνα 22867100,22867154, 22867146, 22867242. 
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