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ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Τ.Θ. 24535, 1390 Λευκωσία 

Τηλ: 22691290, Φαξ: 22691313 
        

 
Σχέδιο Επιχορήγησης Εκδηλώσεων που αφορούν σε Οινογαστρονομία και 

Τοπικά Προϊόντα 
που διοργανώνονται στην Κύπρο μέσω Προγράμματος 

 Ενίσχυσης Ήσσονος Σημασίας (de minimis) 
 

Η υποβολή όλων των πιο κάτω στοιχείων είναι απαραίτητη για την εξέταση της αίτησης. 
Αιτήσεις μη κατάλληλα συμπληρωμένες δεν θα λαμβάνονται υπόψη για αξιολόγηση και θα 
επιστρέφονται στον αιτητή. 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ: 

……………..……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 
1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 
 

 Όνομα/επωνυμία φυσικού/νομικού προσώπου: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 Ταχυδρομική διεύθυνση:  

………………………………………............................................……………………………..

Τηλ.: …………………………… Φαξ: ….………………………… 

•   Ηλεκτρονική διεύθυνση (E-mail):  ……………………………………………………………… 

 Αρ.ταυτότητας/Εγγραφής εταιρείας:    ……………………………………………………….. 



 2 

 Εξουσιοδοτημένο άτομο, υπεύθυνο για την εκδήλωση: 

Όνομα: …………………………………………………………………………………………… 

Τηλ.: ………………………….. Φαξ: ….………………………... 

Ηλεκτρονική διεύθυνση (E-mail):  ……………………………………………………………… 

 
 
1.1 Προφίλ διοργανωτή: 
 
 …………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

1.2 Προηγούμενη πείρα (αν υπάρχει) στη διοργάνωση ίδιας ή σχετικής με την αιτούμενη 

εκδήλωσης: 

…………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………….

 …………………………………………………………………………………………………. 

 
2. ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
 
2.1 Να επισυναφθεί σε ξεχωριστό έντυπο περιγραφή / αναλυτικό πρόγραμμα της 

εκδήλωσης, με αναφορά στα πιο κάτω: 

 Δυνατότητα της εκδήλωσης να αναδείξει και προβάλει την οινογαστρονομική 
παράδοση και να προσφέρει δυνατότητες ψυχαγωγίας και συναναστροφής. 

 Δυνατότητα της εκδήλωσης να προσελκύσει και ψυχαγωγήσει τους ξένους 
περιηγητές κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Κύπρο (θεματολογία, 
περιεχόμενο, πρωτοτυπία, φυσικός χώρος πραγματοποίησης, ενέργειες 
προβολής στην Κύπρο και στο εξωτερικό κ.ο.κ.) 

 Εμβέλεια και απήχηση της εκδήλωσης και η δυνατότητα αυτής να προσελκύσει 
εξειδικευμένου ενδιαφέροντος τουριστικό ρεύμα από το εξωτερικό. 

 Δυνατότητα της εκδήλωσης να συμβάλει θετικά στην επιμήκυνση της τουριστικής 
περιόδου και στην άμβλυνση της εποχικότητας.  



 3 

 Συμβολή της εκδήλωσης στην πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη 
του τόπου. 

 
 
2.2 Να δηλωθεί κατά πόσο η εκδήλωση πραγματοποιείται για πρώτη φορά ή κατά ποσό 

επαναλαμβάνεται (π.χ θεσμός/φεστιβάλ): 
 

 ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

2.3 Να δηλωθεί κατά πόσο η εκδήλωση έχει βελτιωθεί από την προηγούμενη χρονιά και 

σε ποια σημεία (π.χ. αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον, θέματα οργάνωσης, αειφορία 

– εκδήλωση φιλική προς το περιβάλλον, εμπλοκή τοπικής κοινωνίας, καλύτερη 

δυνατή αξιοποίηση τοπικών προϊόντων): 

 ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2.4 Σχήμα/τα που θα λάβουν μέρος. Να δοθούν αναλυτικά στοιχεία για κάθε σχήμα: 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 
2.5 Ημερομηνία/ες πραγματοποίησης και διάρκεια της εκδήλωσης: 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 
2.6 Φυσικός χώρος/ροι πραγματοποίησης της εκδήλωσης: 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………. 
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2.7 Αναμενόμενος αριθμός ατόμων που θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση (Κύπριοι / 

Ξένοι επισκέπτες):  

 

 Κύπριοι επισκέπτες:……………………. 

 

 Ξένοι επισκέπτες:………………………. 

 

2.8     Θα υπάρχει εισιτήριο εισόδου; 

 

           NAI………….. 

 

           OXI…………. 

 

2.9 Προφίλ Συνεργατών/Συνδιοργανωτών: 

………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………. 

 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

3.1. Σύνολο ολικών δαπανών (εξόδων):   €………………….. 

 

Να επισυναφθεί σε ξεχωριστό έντυπο λεπτομερής ανάλυση προϋπολογισμού  

άμεσων και έμμεσων δαπανών (εξόδων). 

 

3.2 Σύνολο ολικών αναμενόμενων εσόδων:   €………………….. 

 

Να επισυναφθεί σε ξεχωριστό έντυπο λεπτομερής ανάλυση προϋπολογισμού  

αναμενόμενων εσόδων. 

 

3.3 Άλλοι χορηγοί ή/και αναμενόμενες χορηγίες που έχουν εξασφαλιστεί ή στους οποίους 

θα αποταθεί ο διοργανωτής (συμπεριλαμβανομένης χορηγίας σε είδος): 
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 (1) …………………………………………………………………… €…………. 

 (2) …………………………………………………………………… €…………. 

 (3) ………………………………………………………………….. €…………. 

 (4) ………………………………………………………………….. €…………. 

 (5) …………………………………………………………………… €…………. 

 (6)…………………………………………………………………… €…………. 

 

 Σύνολο: €…………. 

 

3.4 Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης εκδήλωσης, χορηγοί που έχουν στηρίξει την 

εκδήλωση στο παρελθόν και με ποιο τρόπο: 

 

 ………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………................……………… 

………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………..……………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

4. ΠΡΟΒΟΛΗ 

 

Παρακαλώ σημειώστε  σε όσα ισχύουν: 

 

4.1 Έκδοση διαφημιστικού εντύπου/ εντύπου προβολής της εκδήλωσης: 

ΝΑΙ                                                                    ΟΧΙ  

 

4.2 Γλώσσες έκδοσης του διαφημιστικού εντύπου: 

       Ελληνικά 

 Αγγλικά 
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 Γερμανικά 

 Ρωσικά 

 Γαλλικά 

 Ιταλικά 

 Άλλη γλώσσα (παρακαλώ διευκρινίστε)………………………. 

 

4.3 Η προβολή της εκδήλωσης θα γίνει μέσω: 

 Τηλεοπτικής διαφήμισης 

 Ραδιοφωνικής διαφήμισης 

 Έντυπο υλικό (διαφημιστικό φυλλάδιο, αφίσες κλπ) 

 Billboards 

 Μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 Άλλο μέσο (παρακαλώ διευκρινίστε)………………………… 

  

4.5 Αναφέρετε τυχόν προηγούμενες επιχορηγήσεις εκδηλώσεων από το Υφυπουργείο 

Τουρισμού 

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

 
5. ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

5.1 Δεν διεκδικούμε επιχορήγηση από άλλη πρόνοια πιστώσεων του Υφυπουργείου 
Τουρισμού για επιχορήγηση Θεματικών Επαρχιακών Θεσμών εκδηλώσεων που 
προωθούνται από τις Περιφερειακές Εταιρείες Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής. 

5.2 Η αποδοχή της αίτησης μας σε καμιά περίπτωση δεν δεσμεύει το Υφυπουργείο 
Τουρισμού για παραχώρηση επιχορήγησης. 

5.3 ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ -  ΣΕ 
ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ:   

5.3.1 Η επιχείρηση μας δεν είναι ‘προβληματική’, σύμφωνα με την ερμηνεία της 
Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για 
τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων. 

5.3.2 Η επιχείρηση μας δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 
αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή 
κανονιστικές πράξεις. 

5.3.3 Δεν έχει κινηθεί εναντίον της επιχείρησης μας διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε 
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άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές ή κανονιστικές 
πράξεις. 

5.3.4 Η επιχείρηση μας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και την πληρωμή φόρων και τελών σύμφωνα με 
τη νομοθεσία που ισχύει στη Κυπριακή Δημοκρατία. 

 

 
 
 
…………………  …………………………………….              ………………………… 
   Ημερομηνία  Όνομα  Υπογραφή 


