
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Σχέδιο Χορηγιών για Αναβίωση Περιοχών της Υπαίθρου, 

Ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών μέσω της 

Δημιουργίας Αυθεντικών Εμπειριών για Εμπλουτισμό και 

Αναβάθμιση του Τουριστικού Προϊόντος 

 

Για σκοπούς βελτίωσης και αποσαφήνισης του εν λόγω Σχεδίου, παρατίθενται 

οι εξής τροποποιήσεις: 

Άρθρο 2. Νομοθετικό και Θεσμικό Πλαίσιο 

 Κανονισμός 61 Η του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου για την χρήση 

κτηρίων από ανάπηρα πρόσωπα. 

 

Να αντικατασταθεί με: 

 

 Κανονισμός 61 ΗΑ των Περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικών) 

Κανονισμών  για χρήση οδών και οικοδομών από ΑμεΑ (άτομα με 

αναπηρία) και ΑμεΜΚ (άτομα με μειωμένη κινητικότητα)  

 

Άρθρο 3.2 Οικονομικός και Χρονικός Προγραμματισμός 

Επιπρόσθετα της παρούσης προκήρυξης για το 2022, προγραμματίζεται 

προκήρυξη και για το 2023. Αναφορικά με τις προκηρύξεις των επόμενων ετών, 

σημειώνεται ότι  κατόπιν εκ των προτέρων εξασφάλισης σχετικών εγκρίσεων, 

δύναται να διαφοροποιούν το ποσοστό ενίσχυσης και ύψος επιχορήγησης, οι 

επιλέξιμες παρεμβάσεις και δαπάνες, και οι διαδικασίες, ανάλογα με τις 

συνθήκες που θα διαμορφωθούν πριν την κάθε προκήρυξη και τα 

αποτελέσματα από την υλοποίηση των προηγούμενων προκηρύξεων, 

λαμβανομένων υπόψη των σχετικών δεσμεύσεων της Κύπρου στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου ΣΑΑ.  

Να αντικατασταθεί με: 

Επιπρόσθετα της παρούσης προκήρυξης για το 2022, προγραμματίζεται 

προκήρυξη και για το 2023. Αναφορικά με την επόμενη προκήρυξη, 

σημειώνεται ότι κατόπιν εκ των προτέρων εξασφάλισης σχετικών εγκρίσεων, 

δύναται να διαφοροποιηθούν, το ποσοστό ενίσχυσης και ύψος επιχορήγησης, 

οι επιλέξιμες παρεμβάσεις και δαπάνες, και οι διαδικασίες, ανάλογα με τις 

συνθήκες που θα διαμορφωθούν πριν την κάθε προκήρυξη και τα 

αποτελέσματα από την υλοποίηση των προηγούμενων προκηρύξεων, 

λαμβανομένων υπόψη των σχετικών δεσμεύσεων της Κύπρου στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου ΣΑΑ.  



3.3  Προϋπολογισμός Προκήρυξης και Προθεσμία 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30/11/2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του 

διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο. 

Να αντικατασταθεί με: 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 31/01/2023 ή μέχρι εξαντλήσεως του 

διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο. 

Άρθρο 8.1.1,Άρθρο 8.1.2 , Άρθρο 8.2.1 

Σημειώση: 

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις οφείλουν να συνάδουν με την κυπριακή ταυτότητα και τον 

περιβάλλοντα χώρο. Αναφέρεται μεταξύ άλλων, ως παραδείγματα, η επένδυση της 

πρόσοψης με πραγματική πέτρα, η τοποθέτηση ανθώνων κα τοπιοτέχνηση με φυτά 

που είναι ενδημικά, ιθαγενή και καλλωπιστικά και λουλούδια ανθεκτικά στις συνθήκες 

της περιοχής, αντικατάσταση πινακίδας με νέα πινακίδα η οποία δεν θα πρέπει να είναι 

αλουμινένια ή πλαστική ή led ή αλογόνου και να συνάδει με τον περιβάλλοντα χώρο, 

κ.ο.κ.  

 

Να αντικατασταθεί με: 

 

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις οφείλουν να συνάδουν με την κυπριακή ταυτότητα και τον 

περιβάλλοντα χώρο. Αναφέρεται μεταξύ άλλων, ως παραδείγματα, η επένδυση της 

πρόσοψης με πραγματική πέτρα, η τοποθέτηση ανθώνων κα τοπιοτέχνηση με φυτά 

που είναι ενδημικά, ιθαγενή και καλλωπιστικά και λουλούδια ανθεκτικά στις συνθήκες 

της περιοχής, αντικατάσταση πινακίδας με νέα πινακίδα η οποία δεν θα πρέπει να είναι 

πλαστική ή led ή αλογόνου και να συνάδει με τον περιβάλλοντα χώρο, κ.ο.κ.  

 

Άρθρο 9. Προϋποθέσεις για επιλεξιμότητα παρεμβάσεων και δαπανών 

Άρθρο 9.5 

Ο εξοπλισμός ή μηχανήματα που θα προμηθευτεί ο δικαιούχος στα πλαίσια του 

σχεδίου πρέπει να είναι καινούργια. 

Να αντικατασταθεί με: 

Ο εξοπλισμός ή μηχανήματα που θα προμηθευτεί ο δικαιούχος στα πλαίσια του 

σχεδίου πρέπει να είναι καινούργια.  Σημειώνεται ότι refurbished ή και demo 

εξοπλισμός ή μηχανήματα είναι επιλέξιμα μόνο εάν συνοδεύονται από εγγύηση 

του προμηθευτή, ίδια που απαιτείται για τα καινούργια.  

 

 

 

 



Άρθρο 12.1 Υποβολή Αιτήσεων 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος καλείται όπως υποβάλει τη σχετική αίτηση (Παράρτημα 

2) δια χειρός ή με υπηρεσίες ταχυμεταφορών (courier services) στα κεντρικά 

γραφεία του Υφυπουργείου Τουρισμού στη Λευκωσία στη διεύθυνση 

Υφυπουργείο Τουρισμού, Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Αγλαντζιά, 

Λευκωσία, υπόψη κας. Ανθής Σωκράτους, Αρχείο 4ος όροφος, με την 

ένδειξη «Αίτηση στο Σχέδιο Χορηγιών Αυθεντικών Εμπειριών – Σχέδιο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» . 

Να αντικατασταθεί με: 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος καλείται όπως υποβάλει τη σχετική αίτηση (Παράρτημα 

2) δια χειρός ή με υπηρεσίες ταχυμεταφορών (courier services) στα κεντρικά 

γραφεία του Υφυπουργείου Τουρισμού στη Λευκωσία στη διεύθυνση 

Υφυπουργείο Τουρισμού, Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Αγλαντζιά, 

Λευκωσία, υπόψη κας. Γεωργίας Χατζηαντώνη, Αρχείο 4ος όροφος, με την 

ένδειξη «Αίτηση στο Σχέδιο Χορηγιών Αυθεντικών Εμπειριών – Σχέδιο 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» . 

 

Άρθρο 12.1 Υποβολή Αιτήσεων 

Το έντυπο αίτησης θα πρέπει  να είναι πλήρως συμπληρωμένο και να 

συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται πιο 

κάτω: 

Άξονας Α Άξονας Β 

 Το ύψος της προτεινομένης επένδυσης να 
τεκμηριώνεται με την υποβολή αντίστοιχων 
προσφορών. Για Οικοδομικές Εργασίες, αντί 
προσφορών γίνεται δεκτή εκτίμηση από 
Αρχιτέκτονα μέλος του ΕΤΕΚ με ισχύουσα 
άδεια. 

 Το ύψος της προτεινομένης 
επένδυσης να επιβεβαιωθεί 
από Επιμετρητή Ποσοτήτων 
μέλος του ΕΤΕΚ με ισχύουσα 
άδεια και να υποβληθεί η 
σχετική βεβαίωση του. 

 Για Οικοδομικές Εργασίες, αντί 
προσφορών γίνεται δεκτή 
εκτίμηση από Αρχιτέκτονα 
μέλος του ΕΤΕΚ με ισχύουσα 
άδεια. 

 Τοπογραφικό σχέδιο του έργου (εάν το έργο 
αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μελέτης, να 
σημειώνεται επακριβώς η έκταση/το μέρος του 
έργου για το οποίο υποβάλλεται η παρούσα 
αίτηση). 

 Τοπογραφικό σχέδιο του έργου 
(εάν το έργο αποτελεί μέρος 
μιας ευρύτερης μελέτης, να 
σημειώνεται επακριβώς η 
έκταση/το μέρος του έργου για 
το οποίο υποβάλλεται η 
παρούσα αίτηση). 

 

 

 



να αντικατασταθεί με: 

Άξονας Α Άξονας Β 

 Το ύψος της προτεινομένης επένδυσης 
να τεκμηριώνεται με την υποβολή 
αντίστοιχων προσφορών. Για 
τεκμηρίωση του κόστους Οικοδομικών 
Εργασιών, απαιτείται  εκτίμηση από 
Μελετητή(Επιμετρητή Ποσοτήτων/ 
Πολιτικό Μηχανικό/ Αρχιτέκτονα με 
ισχύουσα άδεια.) 

 Για τεκμηρίωση του κόστους 
Οικοδομικών Εργασιών, απαιτείται  
εκτίμηση από Μελετητή 
(Επιμετρητή Ποσοτήτων/ Πολιτικό 
Μηχανικό/ Αρχιτέκτονα με 
ισχύουσα άδεια.) Για άλλες 
κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών 
γίνεται δεκτή η υποβολή 
αναλυτικού κόστους / δαπάνης 
μετά από προκαταρκτική έρευνα 
αγοράς.  

 Χωροταξικό σχέδιο του έργου (εάν το 
έργο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης 
μελέτης, να σημειώνεται επακριβώς η 
έκταση/το μέρος του έργου για το οποίο 
υποβάλλεται η παρούσα αίτηση). 

 Χωροταξικό σχέδιο του έργου (εάν 
το έργο αποτελεί μέρος μιας 
ευρύτερης μελέτης, να σημειώνεται 
επακριβώς η έκταση/το μέρος του 
έργου για το οποίο υποβάλλεται η 
παρούσα αίτηση). 

 

 

Άρθρο 12.2  Διαδικασία Αξιολόγησης Αιτήσεων και Διευκρινίσεις 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από επιτροπή αξιολόγησης η οποία 

διορίζεται από το Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού. Αναλόγως 

του αντικειμένου της επενδυτικής πρότασης, θα ζητείται η άποψη άλλων Αρχών 

/ Φορέων, όπως π.χ. του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και της 

Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας. Για τις αιτήσεις που αφορούν σε 

προτάσεις Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα ζητείται η άποψη του Γενικού 

Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή και των Έπαρχων, ανάλογα. Οι 

αποφάσεις / εισηγήσεις της επιτροπής εγκρίνονται από το Γενικό Διευθυντή ως 

το αρμόδιο όργανο.  

 

να αντικατασταθεί με: 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από επιτροπή αξιολόγησης η οποία 

διορίζεται από το Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού. Αναλόγως 

του αντικειμένου της επενδυτικής πρότασης, θα ζητείται η άποψη άλλων Αρχών 

/ Φορέων, όπως π.χ. του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και της 

Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας. Για τις αιτήσεις που αφορούν σε 

προτάσεις Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα ζητείται η άποψη του Γενικού 

Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή των Έπαρχων, ανάλογα. Οι 

αποφάσεις / εισηγήσεις της επιτροπής εγκρίνονται από το Γενικό Διευθυντή ως 

το αρμόδιο όργανο.  

 

 



 

Άρθρο 12.2 Διαδικασία Αξιολόγησης Αιτήσεων και Διευκρινίσεις 

Μετά την υποβολή της αίτησης δε θα επιτρέπεται η προσκόμιση πρόσθετων 

στοιχείων, εκτός και εάν κατά τον έλεγχο προκύψει ανάγκη για εξασφάλιση 

περαιτέρω διευκρινίσεων ή / και συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με 

το περιεχόμενο της αίτησης ή / και των στοιχείων / εγγράφων που 

περιλήφθηκαν στην αίτηση, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και 

της διαφάνειας. Σε τέτοια περίπτωση η αρμόδια Υπηρεσία δύναται να ζητήσει 

διευκρινίσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις οποίες ο αιτητής οφείλει 

όπως, με ποινή απόρριψης της αίτησης του, προσκομίσει εντός χρονικού 

διαστήματος εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία που θα του ζητηθούν. 

να αντικατασταθεί με: 

Μετά την υποβολή της αίτησης δε θα επιτρέπεται η προσκόμιση πρόσθετων 

στοιχείων, εκτός και εάν κατά τον έλεγχο προκύψει ανάγκη για εξασφάλιση 

περαιτέρω διευκρινίσεων ή / και συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με 

το περιεχόμενο της αίτησης ή / και των στοιχείων / εγγράφων που 

περιλήφθηκαν στην αίτηση, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και 

της διαφάνειας. Σε τέτοια περίπτωση η αρμόδια Υπηρεσία δύναται να ζητήσει 

διευκρινίσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις οποίες ο αιτητής οφείλει 

όπως προσκομίσει εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών από 

την ημερομηνία που θα του ζητηθούν. 

 

Άρθρο 12.4 Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης 

Όλες οι νομικές οντότητες που θα ενταχθούν στο Σχέδιο, θα πρέπει να 

αποστέλλουν στον Φορέα Υλοποίησης, πριν από την υπογραφή της 

Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης (ΣΔΧ), επίσημο αποδεικτικό της 

καταχώρησης στο Μητρώο του αρμόδιου Εφόρου των επικαιροποιημένων 

στοιχείων των πραγματικών τους δικαιούχων, όπως αυτοί ορίζονται στον «Περί 

της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από 

Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2007 (188(I)/2007)». Στην περίπτωση 

των Τοπικών Αρχών που βάσει νομοθεσίας λειτουργούν ως Αναθέτουσα Αρχή,  

οι σχετικές υποχρεώσεις, όπως αυτές εξειδικεύονται σε σχετικές οδηγίες της 

Συντονιστικής Αρχής, αφορούν και τους αναδόχους / υπεργολάβους που 

αναλαμβάνουν την υλοποίηση της επένδυσης. 

να αντικατασταθεί με: 

Όλες οι νομικές οντότητες που θα ενταχθούν στο Σχέδιο, θα πρέπει να 

αποστέλλουν στον Φορέα Υλοποίησης, πριν από την υπογραφή της 

Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης (ΣΔΧ) (Παράρτημα 11), επίσημο 

αποδεικτικό της καταχώρησης στο Μητρώο του αρμόδιου Εφόρου των 



επικαιροποιημένων στοιχείων των πραγματικών τους δικαιούχων, όπως αυτοί 

ορίζονται στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 και στον «Περί της Παρεμπόδισης και 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες 

Νόμο του 2007 (188(I)/2007)». Στις περιπτώσεις που το προϋπολογιζόμενο 

ποσό χορηγίας υπερβαίνει τις €150.000 ο αιτητής θα πρέπει να προσκομίζει 

πρόσθετα, μέσω της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης (Παράρτημα 12) τα 

επικαιροποιημένα στοιχεία των πραγματικών του δικαιούχων, όπως αυτά 

ορίζονται στην πιο πάνω ευρωπαϊκή οδηγία και αφορούν συγκεκριμένα, για τις 

ανάγκες του ΜΑΑ, στο όνομα (ή ονόματα), επώνυμο (ή επώνυμα) και 

ημερομηνία / ημερομηνίες γέννησης του/των πραγματικού/ών δικαιούχου/ων, 

καθώς και τον/τους αριθμό/ούς, κατά περίπτωση, ΦΠΑ ή φορολογικού 

μητρώου ή ταυτότητας ή διαβατηρίου. Στην περίπτωση των Τοπικών Αρχών 

που βάσει νομοθεσίας λειτουργούν ως Αναθέτουσα Αρχή,  οι σχετικές 

υποχρεώσεις, όπως αυτές εξειδικεύονται σε σχετικές οδηγίες της Συντονιστικής 

Αρχής, αφορούν και τους αναδόχους / υπεργολάβους που αναλαμβάνουν την 

υλοποίηση της επένδυσης. 

Κατά την υπογραφή, να προσκομίζονται τα έγγραφα νομιμοποίησης του 

προσώπου που θα υπογράψει τη ΣΔΧ, καθώς επίσης χαρτόσημα ανάλογα του 

εγκεκριμένου ποσού επιχορήγησης, για τη χαρτοσήμανση της ΣΔΧ. 

Άρθρο 13.2  

Έργα ≥€30.001 

Ισχύουν τα ίδια με τα πιο πάνω (12.1) με τη δυνατότητα καταβολής μιας 

ενδιάμεσης δόσης χορηγίας, το ποσό της οποίας θα αντιστοιχεί στο 

πιστοποιημένο επιλέξιμο κόστος, κατόπιν υποβολής της σχετικής έκθεσης 

επαλήθευσης του λειτουργού του Υφυπουργείου, και της υποβολή των 

σχετικών τιμολογίων και αποδείξεων είσπραξης. 

 

Να αντικατασταθεί με: 

Προκαταβολή χωρίς την υποχρέωση υποβολής τραπεζικής εγγύησης 

(άνευ εγγυητικής) που θα καλύπτει μέχρι 20% της εγκεκριμένης δημόσιας 

ενίσχυσης και ανώτατο όριο της €60.000. Για την πληρωμή της προκαταβολής 

δεν είναι απαραίτητη η διενέργεια δαπανών, απαιτείται όμως η υποβολή 

γραπτού αιτήματος από τον Δικαιούχο (πρότυπο θα εξασφαλίζεται από το 

Υφυπουργείο). 

 

Για έργα με υπολογιζόμενο επιλέξιμο κόστος επένδυσης που υπερβαίνει τις 

€80.000, δυνατότητα καταβολής μιας ενδιάμεσης δόσης χορηγίας, 

αφαιρούμενης τυχόν προκαταβολής, επί του 50% του συνολικού, 

υπολογιζόμενου επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, το ποσό της οποίας θα 

αντιστοιχεί στο πιστοποιημένο επιλέξιμο κόστος, κατόπιν υποβολής της 

σχετικής έκθεσης επαλήθευσης του λειτουργού του Υφυπουργείου, και της 



υποβολής των σχετικών τιμολογίων και αποδείξεων είσπραξης ως 

περιγράφεται πιο κάτω στο 13.3. 

 

Η τελική δόση θα καταβληθεί με την ολοκλήρωση της προτεινόμενης 

επένδυσης, αφαιρούμενης τυχόν προκαταβολής, το ποσό της οποίας θα 

αντιστοιχεί στο υπόλοιπο πιστοποιημένο επιλέξιμο κόστος, κατόπιν υποβολής 

της σχετικής έκθεσης ολοκλήρωσης του λειτουργού του Υφυπουργείου, και της 

υποβολής των σχετικών τιμολογίων και αποδείξεων είσπραξης ως 

περιγράφεται πιο κάτω στο 13.3 

 

Άρθρο 13.3 Όροι και Προϋποθέσεις για τα Δικαιολογητικά και την 

Καταβολή Χορηγίας 

Άρθρο 13.3.1 

Για όλες τις δαπάνες απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται τα πρωτότυπα 

τιμολογίων και αποδείξεων είσπραξης οι οποίες θα φέρουν απαραίτητα τον 

αριθμό εγγραφής ΦΠΑ αυτού που τις εκδίδει για τις εκτελεσθείσες 

παρεμβάσεις. Τιμολόγια που θα εκδίδονται από κυπριακές επιχειρήσεις – 

προμηθευτές μηχανημάτων/ εξοπλισμού και προσφοράς υπηρεσιών που δεν 

είναι εγγεγραμμένες στο ΦΠΑ δεν θα γίνονται αποδεκτά. 

Να αντικατασταθεί με: 

Για τις δαπάνες απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται τα πρωτότυπα τιμολόγια 

πώλησης ή παροχής υπηρεσιών ή πιστό αντίγραφο υπογραμμένο από τον 

προμηθευτή και οι αποδείξεις εξόφλησής της. Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι 

εφικτό να προσκομιστούν τα εν λόγω παραστατικά, να προσκομίζονται τα 

αντίγραφα των τιμολογίων συνοδευόμενα με την «Υπεύθυνη Δήλωση 

Αυθεντικότητας», Παράρτημα 13, σφραγισμένη και υπογραμμένη από τον 

προμηθευτή ή/ και οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία για 

επιβεβαίωση της αυθεντικότητας/ γνησιότητας των εγγράφων. Τιμολόγια που 

θα εκδίδονται από κυπριακές επιχειρήσεις – προμηθευτές μηχανημάτων/ 

εξοπλισμού και προσφοράς υπηρεσιών που δεν είναι εγγεγραμμένες στο ΦΠΑ 

δεν θα γίνονται αποδεκτά. 

Άρθρο 13.3.2 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα τιμολόγια είναι χαμηλότερης αξίας από 

την τιμή της προσφοράς, θα καταβάλλεται το ποσό των πρωτότυπων 

αποδείξεων.  Σε περίπτωση που τα τιμολόγια είναι μεγαλύτερης αξίας από την 

τιμή της προσφοράς, θα καταβάλλεται το ποσό της προσφοράς που αφορά τη 

συγκεκριμένη απόδειξη, και όχι το ποσό της απόδειξης. Σημειώνεται επίσης ότι 

πληρωμές σε μετρητά δεν γίνονται αποδεκτές, καθώς δεν υπάρχει 

ικανοποιητική τεκμηρίωση και διαδρομή ελέγχου. 

Να αντικατασταθεί με: 



Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα τιμολόγια είναι χαμηλότερης αξίας από 

την τιμή της προσφοράς, θα καταβάλλεται το ποσό των πρωτότυπων 

αποδείξεων.  Σε περίπτωση που τα τιμολόγια είναι μεγαλύτερης αξίας από την 

τιμή της προσφοράς, θα καταβάλλεται το ποσό της προσφοράς που αφορά τη 

συγκεκριμένη απόδειξη, και όχι το ποσό της απόδειξης. Σημειώνεται επίσης ότι 

πληρωμές σε μετρητά δεν γίνονται αποδεκτές, καθώς δεν υπάρχει 

ικανοποιητική τεκμηρίωση και διαδρομή ελέγχου. 

Διευκρινίζεται ότι ο Δικαιούχος έχει μεν το δικαίωμα να αλλάξει προμηθευτή, 

υπεργολάβο κλπ, αλλά το αρχικό ποσό είναι δεσμευτικό. Σε περίπτωση που οι 

δαπάνες / εργασίες που έχουν εκτελεστεί είναι χαμηλότερης αξίας, τότε η 

πληρωμή γίνεται επί του πραγματικού, χαμηλότερου εξοφλημένου ποσού. 

 

Άρθρο 13.3.5 

Σώρευση: Οι ενισχύσεις του παρόντος Σχεδίου δεν μπορούν να σωρευθούν με 

άλλες δημόσιες ενισχύσεις, ή με ενισχύσεις από κοινοτικούς πόρους, για τις 

ίδιες επιλέξιμες δαπάνες. Δικαιούχοι που έτυχαν οποιασδήποτε χορηγίας / 

επιδότησης από άλλο Σχέδιο για τις ίδιες δαπάνες δεν δικαιούνται να 

υποβάλουν αίτηση ή να λάβουν επιχορήγηση βάσει του παρόντος Σχεδίου. 

 

Να αντικατασταθεί με: 

Σώρευση: Δικαιούχοι που έτυχαν οποιασδήποτε χορηγίας / επιδότησης από 

άλλο Σχέδιο για τις ίδιες δαπάνες δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση ή να 

λάβουν επιχορήγηση βάσει του παρόντος Σχεδίου. 

Άρθρο 13.3.9  

Τέλος, η επιχορήγηση θα καταβάλλεται απευθείας στο Δικαιούχο και δεν θα 

εκχωρείται σε τρίτους. 

Να αντικατασταθεί με: 

Τέλος, η επιχορήγηση θα καταβάλλεται απευθείας στο Δικαιούχο και δεν θα 

εκχωρείται σε τρίτους, εκτός και εάν πρόκειται για ειδικό λογαριασμό που 

απορρέει από όρο έγκρισης δανείου, το οποίο προσμετρά στην Ίδια Συμμετοχή 

(βλ. Παράγραφο 11). Η διαδικασία για καταβολή χορηγίας σε ειδικό λογαριασμό 

δικαιούχου περιγράφεται στο Παράρτημα 14. 

 

Άρθρο 14.4 Τήρηση των Χρονοδιαγραμμάτων 

Εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με την έγκριση και εντός του 

τεθέντος χρονοδιαγράμματος και προθεσμίας όπως ορίζονται στη Συμφωνία 

Δημόσιας Χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που η εγκεκριμένη Επένδυση δεν 

μπορεί να ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος που καθορίστηκε, είναι 



δυνατόν να δοθεί παράταση, μετά από σχετική εξέταση από το Υφυπουργείο 

Τουρισμού.  

Να αντικατασταθεί με: 

Εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με την έγκριση και εντός του 

τεθέντος χρονοδιαγράμματος και προθεσμίας όπως ορίζονται στη Συμφωνία 

Δημόσιας Χρηματοδότησης. Ως προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών της 

παρούσας πρόσκλησης ορίζεται η 31η Μαΐου 2023. Σε περίπτωση που η 

εγκεκριμένη Επένδυση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εντός του 

χρονοδιαγράμματος που καθορίστηκε, είναι δυνατόν να δοθεί παράταση, μετά 

από σχετική εξέταση από το Υφυπουργείο Τουρισμού. 

 


