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ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Σχέδιο Επιχορήγησης ξένων αθλητικών ομάδων, ομίλων,  
συνδέσμων και ομοσπονδιών για προπόνηση και προετοιμασία στην 
Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις 

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS) 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Το σχέδιο βασίζεται στον κανονισμό ( EK ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής 
της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας (de minimis). 

2. «Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας» σημαίνει χαμηλού ύψους ενισχύσεις που 
θεωρείται πως δεν επηρεάζουν το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών ή/και δεν 
στρεβλώνουν ούτε απειλούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στο 
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ανώτατο όριο για το σύνολο των 
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται από όλες τις Αρμόδιες 
Αρχές στον Δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ 
ανά τρία οικονομικά έτη. 

3. Το Υφυπουργείο Τουρισμού διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει περιπτώσεις 
αθλητικών ομάδων που επισκέπτονται την Κύπρο για προπόνηση και που 
είτε δεν εμπίπτουν στο παρόν Σχέδιο, είτε για τις οποίες συντρέχουν άλλοι 
λόγοι και ειδικές προϋποθέσεις και να τις στηρίξει οικονομικά μέσα από άλλα 
Σχέδια ή Συμφωνίες. 

 
 
Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Στόχος του Σχεδίου είναι η προσέλκυση αθλητικών ομάδων, ομίλων και 
συνδέσμων για προπόνηση ή/ και προετοιμασία στην Κύπρο και εντάσσεται 
στο πλαίσιο των δράσεων του Υφυπουργείου για την απάμβλυνση του 
προβλήματος της εποχικότητας μέσω της ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού. 

Γ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

1. Δικαιούχοι είναι οι ακόλουθοι: 
  

(α) Αθλητικές Ομάδες του εξωτερικού, Αθλητικοί Όμιλοι του εξωτερικού, 
Ομοσπονδίες του εξωτερικού, Σύνδεσμοι διαιτητών, Αθλητικές 
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Ακαδημίες που έρχονται στην Κύπρο στα πλαίσια της αγωνιστικής τους 
προετοιμασίας, ανεξάρτητα από την χώρα προέλευσης τους ή την 
κατηγορία στην οποία αγωνίζονται. 

 
(β) Οργανωτές Ταξιδίων και εταιρείες του εξωτερικού που διακινούν 

αθλητικές ομάδες μπορούν να υποβάλουν αίτηση εκ μέρους της 
ομάδας, όμως το εγκεκριμένο ποσό θα καταβάλλεται απευθείας στην 
ομάδα. 

 
(γ) Αιτητής θεωρείται ο δικαιούχος της αίτησης και δεν μπορεί να γίνει 

καμιά αλλαγή από την μέρα αποστολής της αίτησης. 

2. Αθλητικές ομάδες (συμπεριλαμβανομένων και εθνικών ομάδων), όμιλοι ή 
σύνδεσμοι που έρχονται στην Κύπρο προσκεκλημένοι Κυπριακών 
Αθλητικών Ομοσπονδιών ή ομάδων ή ομίλων, ή στα πλαίσια συμμετοχής 
τους σε αθλητικές διοργανώσεις, τουρνουά ή εκπληρώνοντας άλλες 
αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, δεν μπορούν να αιτηθούν επιχορήγηση στα 
πλαίσια της παρούσας πολιτικής. 

3. Περαιτέρω περιπτώσεις όπου οι ομάδες κατέρχονται στην Κύπρο για να 
συμμετάσχουν σε συγκεκριμένα τουρνουά προετοιμασίας ή αθλητικές 
εκδηλώσεις μεγάλης εμβέλειας ή εκδηλώσεις που συνδιοργανώνονται ή 
επιχορηγούνται από το Υφυπουργείο Τουρισμού και τις οικίες ομοσπονδίες, 
και οι οποίες δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις τις παραγράφου 2, επίσης δεν 
μπορούν να αιτηθούν επιχορήγηση στα πλαίσια του Σχεδίου. 

 

Δ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Η επιχορήγηση θα παρέχεται εφόσον τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

- Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αιτούνται επιχορήγηση για τη φιλοξενία 
αθλητικών ομάδων, οι οποίες πραγματοποιούν την προετοιμασία 
τους στην Κύπρο, από Νοέμβριο-Απρίλιο. Ομάδες που πραγματοποιούν 
προετοιμασία στην Λευκωσία και σε περιοχές 
Υπαίθρου/Ορεινές/Ακριτικές/Απομακρυσμένες μπορούν να αιτηθούν 
οικονομική στήριξη καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. 
 

- Οι δικαιούχοι μπορούν να αιτούνται επιχορήγηση περισσότερες από μία (1) 
φορά τον μήνα νοουμένου ότι θα προσκομισθούν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά ( νέα αεροπορικά εισιτήρια / Boarding Pass ) και οι 
ημερομηνίες καθόδου των ομάδων θα έχουν 7 μέρες διαφορά μεταξύ τους. 

 
- Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προμηθεύουν το Υφυπουργείο με 

οπτικοακουστικό και φωτογραφικό υλικό (υψηλής ευκρίνειας), αν αυτό τους 
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ζητηθεί, με δικαίωμα χρήσης από το Υφυπουργείο για σκοπούς προβολής 
της Κύπρου ως προορισμό για αθλητικό τουρισμό. 
 

- Σημειώνεται ότι ομάδες που έρχονται στην Κύπρο πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν νόμιμο σημείο εισόδου στην χώραI. Η μη συμμόρφωση 
με τα πιο πάνω θα οδηγήσει στην απώλεια του εγκεκριμένου ποσού 
φιλοξενίας. 

 
 

Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 
1. Όλα τα αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται συμπληρώνοντας το 

σχετικό Έντυπο 1 «Αίτηση παροχής φιλοξενίας στα πλαίσια του 
προγράμματος παροχής φιλοξενίας ξένων αθλητικών ομάδων, ομίλων και 
συνδέσμων για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο» το οποίο 
επισυνάπτεται. 

2. Στην περίπτωση που τα αιτήματα υποβάλλονται από τους δικαιούχους που 
αναφέρονται στο σημείο (β) της παραγράφου Γ1 πιο πάνω το Έντυπο 1 θα 
πρέπει να συνοδεύεται από υπογεγραμμένη επιστολή η οποία θα έχει 
συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Έντυπο 2 από την Αθλητική 
Ομάδα ή Αθλητικό Σύνδεσμο ή Αθλητικό Όμιλο (τυπωμένη σε επίσημο 
επιστολόχαρτο ή να φέρει σφραγίδα της ομάδας ή να σταλθεί απευθείας 
από ηλεκτρονική διεύθυνση της ομάδας), η οποία θα δηλώνει την πρόθεση 
της ομάδας να κατέλθει στην Κύπρο για προπόνηση, την περίοδο 
παραμονής της ομάδας στην Κύπρο, τον αριθμό ατόμων της αποστολής 
και το όνομα του Οργανωτή Ταξιδιών / εταιρείας του εξωτερικού με το οποίο 
θα συνεργαστεί. Η εν λόγω επιστολή θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά 
με e-mail σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
sportsincentives@visitcyprus.com. Κατάλληλα συμπληρωμένη δήλωση de 
minimis (Επισυνάπτεται). 

3. Τα αιτήματα, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά με email ΜΟΝΟ στη διεύθυνση 
sportsincentives@visitcyprus.com. 

 
ΣΤ.ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 
 Η συνεργασία θα έχει τη μορφή επιχορήγησης 

του 70% των αεροπορικών εισιτηρίων των ομάδων (οικονομικής θέσης)  και 
80% των αεροπορικών εισιτηρίων (οικονομικής θέσης) των ομάδων ΑμεΑ, 

                                            
I  Τα νόμιμα σημεία εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι τα αεροδρόμια Λάρνακας και 
Πάφου καθώς και τα λιμάνια Λάρνακας, Λεμεσού, Λατσί και Πάφου, τα οποία βρίσκονται στην 
περιοχή κάτω από τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
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νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο Δ πιο πάνω. 

 
Η ομάδα θα πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια παραμονής τα 4 βράδια. 

 
1. Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 28 Φεβρουαρίου πριμοδοτούνται με 

ποσοστό 10% οι αιτήσεις για διανυκτερεύσεις για τις περιοχές 
Πάφου, Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου και 15% οι αιτήσεις 
που αφορούν διανυκτερεύσεις για τις περιοχές Λευκωσίας,  Ορεινών 
Θέρετρων και Υπαίθρου/Ακριτικών/Απομακρυσμένων. 

 
2. Πριμοδοτούνται με ποσοστό 10% επιπλέον των μεταφορικών εξόδων 

για ομάδες ΑμεΑ. 
 

Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης ανά ομάδα δεν θα υπερβαίνει τις €10.000 
(δέκα χιλιάδες ευρώ). 
Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης για ποδοσφαιρικές ομάδες δεν θα υπερβαίνει 
τις €5.000 ( πέντε χιλιάδες ευρώ). 
 
Σημειώνεται ότι το ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 

 
Ζ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 
 
1. Οι αιτήσεις θα εξετάζονται ανάλογα με την σειρά παραλαβής τους στο 

Υφυπουργείο με συμπληρωμένα δικαιολογητικά και μέχρι εξάντλησης των 
πιστώσεων. 

2. Κατά την αξιολόγηση των αιτημάτων και τον καθορισμό του ποσού 
επιχορήγησης θα λαμβάνονται υπόψη το άθλημα, τα στοιχεία  
διανυκτερεύσεων που προκύπτουν, το μέγεθος της αποστολής της ομάδας 
και η περίοδος 
καθόδου της ομάδας στην Κύπρο για προπόνηση. 
 

3. Στις περιπτώσεις που θα παρατηρηθεί ουσιαστική απόκλιση από τα 
δεδομένα που υποβλήθηκαν στην αίτηση από τον αιτητή / δικαιούχο, το 
Υφυπουργείο Τουρισμού θα αποκόπτει το ποσό της επιχορήγησης. 

4.  Σημειώνεται ότι το ποσό το οποίο θα εγκριθεί αρχικά δεν δύναται να αυξηθεί. 

 
Η. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ 

1. Μετά την αξιολόγηση των αιτημάτων το Υφυπουργείο θα ενημερώνει 
γραπτώς τους δικαιούχους για την απόφαση του και το αρχικό ποσό 
επιχορήγησης που θα εγκριθεί. 

2. Ο δικαιούχος θα πρέπει να αποδεκτεί γραπτώς τους όρους πληρωμής και 
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θα δεσμεύεται ότι έχει κατανοήσει όλους τους όρους πληρωμής και ότι θα 
προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να μπορούν να λάβουν 
το ποσό επιχορήγησης. 
 
 

 
Θ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
 
1. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα για την 

καταβολή του εγκεκριμένου ποσού επιχορήγησης: 
 
(α) Φορολογικό τιμολόγιο (διευκρινίζεται ότι τιμολόγια Pro Forma δεν είναι 

αποδεκτά) με αναγνωριστικό αριθμό από τον δικαιούχο προς το 
Υφυπουργείο Τουρισμού το οποίο θα αναφέρει το όνομα των ομάδων 
που έχουν εγκριθεί για παροχή φιλοξενίας και έχουν προπονηθεί στην 
Κύπρο και το ποσό που τους έχει εγκριθεί, προσαρμοσμένο ανάλογα με 
τον τελικό αριθμό διανυκτερεύσεων της ομάδας, το τελικό μέγεθος της 
αποστολής και την περίοδο διαμονής στην Κύπρο. 

• Διεύθυνση δικαιούχου 
• Αριθμό Τιμολογίου 
• Ημερομηνία Τιμολογίου 
• Όνομα και διεύθυνση της τράπεζας του δικαιούχου 
• Όνομα του τραπεζικού λογαριασμού (θα πρέπει να είναι το ίδιο με 

το όνομα του δικαιούχου. 
• Αριθμός IBAN και SWIFT 

 
 

(γ)  Υπογεγραμμένη επιστολή από την Αθλητική Ομάδα ή Αθλητικό 
Σύνδεσμο ή Αθλητικό Όμιλο (τυπωμένη σε επίσημο επιστολόχαρτο ή να 
φέρει σφραγίδα της ομάδας ή να σταλεί απευθείας από ηλεκτρονική 
διεύθυνση της ομάδας), η οποία θα ετοιμάζεται ΜΕΤΑ την αναχώρηση 
της ομάδας από την Κύπρο και θα έχει συνταχθεί με βάση το υπόδειγμα 
στο Έντυπο 3 και θα δηλώνει τα ακόλουθα: 

- Περίοδο παραμονής της ομάδας στην Κύπρο 
- Ξενοδοχείο διαμονής της 
- Χώρο/περιοχή προπόνησης της ομάδας 
- Μέγεθος της αποστολής 
- Λίστα με τα ονόματα των ατόμων της αποστολής και την 

αρμοδιότητα τους στην ομάδα 
- Όνομα του Οργανωτή Ταξιδίων / εταιρείας / ταξιδιωτικού γραφείου 

με το οποίο συνεργάστηκε  

Η εν λόγω επιστολή θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά με e-mail 
σε μορφή pdf στη διεύθυνση sportsincentives@visitcyprus.com. 
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(δ) Δικαιολογητικά που να καταδεικνύουν το κόστος των αεροπορικών 

εισιτηρίων, το σημείο εισόδου/εξόδου από την Κυπριακή Δημοκρατία 
και τον αριθμό των ατόμων της αποστολής. Συγκεκριμένα πρέπει να 
υποβληθούν ένα από τα πιο κάτω: 

 
- Αντίγραφο πρωτότυπου τιμολογίου και οι ημερομηνίες άφιξης και 

αναχώρησης. 
 
- Κάρτα επιβίβασης εισιτηρίων (επιβάλλεται σε όλες τις 

περιπτώσεις) όπου φαίνονται τα ονόματα των ατόμων που έχουν 
ταξιδέψει. 

 
- Βεβαιώσεις από αεροπορικές εταιρείες στις περιπτώσεις όπου δεν 

μπορεί να προσκομιστεί αντίγραφο πρωτότυπου τιμολογίου. 

 
(ε) Αντίγραφο πρωτότυπου τιμολογίου για τα μεταφορικά έξοδα της ομάδας 

που περιλαμβάνει αθλητές με αναπηρίες ΑμεΑ προς τον δικαιούχο. 
 
 

2. Στις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος, εντός τεσσάρων μηνών από την 
αναχώρηση της ομάδας από την Κύπρο, δεν υποβάλει όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, το Υφυπουργείο Τουρισμού δεν θα 
παρέχει την επιχορήγηση. 

Ι. ΙΣΧΥΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Το Σχέδιο λειτουργεί σε ετήσια βάση με ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
έκαστου έτους ή μέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων. 
 
 

K. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Το παρόν Σχέδιο Επιχορήγησης είναι δυνατόν να 
τροποποιηθεί/διακοπεί/τερματιστεί χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση 
από το Υφυπουργείο Τουρισμού. 
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Λ.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Νίκη Καραγιώργη 

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

nikikaragiorgi@visitcyprus.com 

Τηλ. 22-69 12 75 

 Υφυπουργείο Τουρισμού 
 Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Λευκωσία 

 Τ.Κ. 24535, 1390 Λευκωσία 

 Τηλ: (00 357) 22 69 11 00 

 Φαξ:(00 357) 22 69 13 13 

  



 

 

  

ΕΝΤΥΠΟ 1  

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΞΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 

ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: 

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ (σε περίπτωση που δεν είναι η ίδια δικαιούχος): 

 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: 

Από:  Μέχρι:  Στοιχεία 
Διανυκτερεύσεων: 

 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: 

ΑΘΛΗΤΕΣ:  ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ: 

ΑΛΛΟΙ:  

ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: 

ΟΝΟΜΑ 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ: 

 
ΠΕΡΙΟΧΗ: 

 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/ ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ 
ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ:  

ΑΘΛΗΜΑ: 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΑΤΟΜΟΥ: 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ:                                   
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (όπου υπάρχει): 

 

Υπογραφή Δικαιούχου: 

 

 

 



 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ 2 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Υποβάλλεται ΠΡΙΝ την άφιξη της ομάδας 

Ημερομηνία: ..............................  
Προς: 
Υφυπουργείο Τουρισμού 

Θέμα: Πρόθεση για κάθοδο της ομάδας  .......................................................  
στην Κύπρο για προετοιμασία 

Με την παρούσα επιστολή επιβεβαιώνουμε ότι η ομάδα μας 
« .......................................................... » από την  ................. (να αναφερθεί η 
χώρα προέλευσης) προτίθεται να επισκεφτεί την Κύπρο κατά την περίοδο από 
 ................ μέχρι ..................................................................Το μέγεθος της 
αποστολής θα είναι .................................................. άτομα. 

Τις διευθετήσεις για την επίσκεψη της ομάδας στην Κύπρο ανέλαβε 
 ........................................ (να αναφερθεί το όνομα του ταξιδιωτικού γραφείου ή 
οργανωτή ταξιδίων). 

Υπογραφή Διευθυντή Ομάδας 
ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου 
Όνομα:  ......................................  
Θέση: ................................................. 



 

 

ΕΝΤΥΠΟ 3 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

Συμπληρώνεται και υποβάλλεται ΜΕΤΑ την αναχώρηση της ομάδας 

και θα πρέπει να φέρει ημερομηνία μετά το τέλος της επίσκεψης στην 

Κύπρο 

Ημερομηνία: .............................. (πρέπει να είναι μετά την αναχώρηση της 
Ομάδας) 
Προς: 
Υφυπουργείο Τουρισμού 
Θέμα: Καταβολή εγκεκριμένου ποσού επιχορήγησης για την κάθοδο στην 
Κύπρο της ομάδας .................................................... 
Με την παρούσα επιστολή επιβεβαιώνουμε ότι η ομάδα μας 
« ......................................................... » από την  ................. (να αναφερθεί η 
χώρα προέλευσης) ήταν στην Κύπρο κατά την περίοδο από .........  μέχρι……..  
Το μέγεθος της αποστολής αριθμούσαν σε   άτομα  και διέμειναν στο/α 
ξενοδοχεία: …………………………………………. 
Επισυνάπτεται κατάλογος των ονομάτων των μελών της αποστολής και την 
ιδιότητα τους. 
Η ομάδα μας προπονήθηκε στο ............................. (να αναφερθεί το όνομα 
του αθλητικού κέντρου ή της περιοχής για τα αθλήματα που διεξάγονται εκτός 
αθλητικών εγκαταστάσεων π.χ. ποδηλασία, μαραθώνιος). 
Τις διευθετήσεις για την επίσκεψη της ομάδας στην Κύπρο ανέλαβε 
 ....................................... (να αναφερθεί το όνομα του ταξιδιωτικού γραφείου ή 
οργανωτή ταξιδίων). 
Πληροφορίες για την επίσκεψη της ομάδας στην Κύπρο αναρτήθηκαν στην 
ιστοσελίδα μας στον σύνδεσμό ...............................................  
Υπογραφή Διευθυντή Ομάδας 
ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου 
Όνομα:  ......................................  
Θέση: .................................................   



 

 

 
ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Συμπληρώνεται και υποβάλλεται ΜΕΤΑ την αναχώρηση της ομάδας 

Όνομα Ομάδας:  .........................................................................................  

ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ (αθλητής, προπονητής, 
φυσικοθεραπευτής, κα) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

Να επεκταθεί ανάλογα 

 

 


