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 ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Σχέδιο επιχορήγησης για την πιστοποίηση παροχέων  υπηρεσιών 

καταδύσεων αναψυχής στην Κύπρο (2021 – 2022) 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 
1. Παροχέας Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής: Το φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης αυτοδυτών σύμφωνα με 
το πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης Οργανισμού από τον οποίο 
έχει εξουσιοδοτηθεί ή οργανωμένης – καθοδηγούμενης κατάδυσης ή/και 
εκμίσθωσης καταδυτικού εξοπλισμού. Εκπαίδευση αυτοδυτών σύμφωνα 
με το πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης Οργανισμού αυτοδυτών 
από τον οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί. Παροχέας καταδυτικών υπηρεσιών 
είναι το νομικό πρόσωπο που παρέχει μία η περισσότερες από τις πιο 
κάτω υπηρεσίες σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 24803 

 

 Εκπαίδευση αυτοδυτών σύμφωνα με το πιστοποιημένο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης για το οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί.   
 

 Οργανωμένης η Καθοδηγούμενης Κατάδυσης 
 

 Εκμίσθωση Καταδυτικού Εξοπλισμού  
 

 Εκδρομές με μάσκα και αναπνευστήρα  
 

 Εισαγωγικές Καταδύσεις 
 
Β. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

1. Στόχος του Σχεδίου είναι η ενθάρρυνση της πιστοποίησης των παροχέων 
Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής που δραστηριοποιούνται στην 
Κυπριακή Δημοκρατία με το διεθνές πρότυπο ISO 24803  στο οποίο 
καθορίζονται οι γενικές και εξειδικευμένες απαιτήσεις που πρέπει να 
εφαρμόζει ο παροχέας Υπηρεσιών Καταδύσεων Αναψυχής.  
 

2. Όσοι από τους αιτητές αποκτήσουν την πιστοποίηση βάση του προτύπου 
ISO 24803 (και καταστούν δικαιούχοι του Σχεδίου) θα προβάλλονται στην 
ιστοσελίδα και σε όλα τα μέσα του Υφυπουργείου Τουρισμού και θα 
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προσκαλούνται στα περίπτερα των εκθέσεων καταδυτικού τουρισμού που 
θα συμμετέχει το Υφυπουργείο Τουρισμού, με προτεραιότητα συμμετοχής. 
 

 

Γ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 
Δικαιούχοι του σχεδίου είναι οι παροχείς Υπηρεσιών Καταδύσεων Αναψυχής 
σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου Α.1. 
 
Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ  

 

1. Η τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου κάθε 
έτους ή μέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων για το Σχέδιο Κινήτρων στον 
Προϋπολογισμό του Υφυπουργείου Τουρισμού. Όλα τα αιτήματα θα 
πρέπει να υποβάλλονται συμπληρώνοντας το σχετικό Έντυπο 1 «Αίτηση 
για Στήριξη Πιστοποίησης με το πρότυπο ISO 24803 το οποίο 
επισυνάπτεται.  
 

2. Επιστολή από Εταιρεία Πιστοποίησης που να επιβεβαιώνει ότι ο αιτητής 
ξεκίνησε τη διαδικασία πιστοποίησης με βάση το πρότυπο ISO 24803. 
 

3. Πιστοποίηση από διεθνώς αναγνωρισμένο Οργανισμό, σύμφωνα με τη 
λίστα του Παραρτήματος 1 ότι ο παροχέας ακολουθεί το πιστοποιημένο 
πρόγραμμα εκπαίδευσης αυτοδυτών το οποίο έχει δημιουργήσει ο 
συγκεκριμένος Οργανισμός.  
 

4. Καταστατικό της εταιρείας, εγκεκριμένο από τον Έφορο Εταιρειών, που να 
βεβαιώνει το είδος των δραστηριοτήτων της εταιρείας.  
 

5. Τα αιτήματα μπορούν να υποβάλλονται ΜΟΝΟ με email στην ηλεκτρονική  
διεύθυνση cpapachristodoulou@visitcyprus.com με ευθύνη των αιτητών 
για την παραλαβή. Στις περιπτώσεις όπου δεν θα σταλεί απάντηση από το 
Υφυπουργείο εντός τριών εβδομάδων, από την ημερομηνία υποβολής, 
δεόντως συμπληρωμένης αίτησης παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τον 
Χριστόδουλο Παπαχριστοδούλου τηλ. 22691305.  
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Ε. ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

 

Το ύψος επιχορήγησης καθορίζεται σε ανώτατο ποσό €600 ανά παροχέα 
Υπηρεσιών Καταδύσεων Αναψυχής ανά έτος πιστοποίησης για την 
πιστοποίηση με το πρότυπο ISO 24803, για το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο 

έτος ισχύς της πιστοποίησης σύμφωνα με τις διαθέσιμες πιστώσεις. Ο κάθε 
παροχέας καταδυτικών υπηρεσιών δύναται να επιχορηγηθεί από το παρόν 
Σχέδιο για τρία χρόνια (από την ημερομηνία απόκτησης του πιστοποιητικού), 
χωρίς οποιαδήποτε δέσμευση από το Υφυπουργείο Τουρισμού για συνέχιση 
της λειτουργίας του εν λόγω Σχεδίου. 
 

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

 

Οι αιτήσεις θα εξετάζονται, με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους στο 
Υφυπουργείο Τουρισμού και μέχρι εξαντλήσεως των πιστώσεων.  
 
Ζ.      ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  
 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα για την 
καταβολή του εγκεκριμένου ποσού στήριξης: 

 
(1) Φορολογικό τιμολόγιο από τον δικαιούχο προς το Υφυπουργείο 

Τουρισμού το οποίο θα αναφέρει το όνομα του παροχέα Υπηρεσιών 
Καταδύσεων Αναψυχής και το ποσό στήριξης που έχει εγκριθεί. 

 
(2) Αντίγραφο απόδειξής από την Εταιρεία Πιστοποίησης για το ποσό που 

πληρώθηκε για την απόκτηση της πιστοποίησης ΙSΟ 24803. 
 

Θ.     ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 
Το Σχέδιο θα έχει ετήσια ισχύ, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους ή μέχρι 
εξάντλησης των πιστώσεων. Θα ανανεώνεται αυτόματα για το επόμενο έτος, 
εκτός και αν αποφασιστεί διαφορετικά από το Υφυπουργείο Τουρισμού. 
 

 
 
 
Αρ. Φακ 50.11.004 

Σεπτέμβριος 2021 
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Παράρτημα 1 

SCUBA SCHOOLS INTERNATIONAL GERMANY 

FIAS Federazione Italiana Attività Subacquee ITALY 

International Aquanautic Club GmbH & Co. KG. GERMANY 

Hellenic Federation for Underwater Activities & 
Sportfishing (EOYDA) 

GREECE 

TSVÖ Tauchsportverband Österreichs AUSTRIA 

National Association of Underwater Instructors 
(NAUI) 

UNITED 
STATES 

NADD Global Diving Agency ITALY 

NASE Worldwide Inc. UNITED 
STATES 

Danish Sports Divers Federation DENMARK 

Deep Sea Technology s.r.l. - DST Academy ITALY 

Irish Underwater Council IRELAND 

Verband Deutscher Tauchlehrer (VDTL) e.V. GERMANY 

National Dive League (NDL) RUSSIAN 
FEDERATION 

Scuba Diving International (SDI) / Technical 
Diving International (TDI) 

UNITED 
STATES 

RAID AB - RAID International SWEDEN 

TIDF - The Israeli Diving Federation ISRAEL 

Professional, Technical & Recreational Diving, 
sl./Asociacion Calpe Buceo 

SPAIN 

International Association for  Handicapped 
Divers (IAHD) 

NETHERLANDS 

World Organisation of Scuba Diving (WOSD) NETHERLANDS 
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International Association of Nitrox Divers Inc. 
dba IANTD 

UNITED 
STATES 

British Sub-Aqua Club (BSAC) UNITED 
KINGDOM 

Global Underwater Explorers UNITED 
STATES 

Royal Belgian Diving Federation 
BEFOS/FEBRAS - 

BELGIUM 

American Nitrox Divers  International  (ANDI) UNITED 
STATES 

Professional Association of Diving Instructors UNITED 
STATES 

Verband Deutscher Sporttaucher e. V. GERMANY 

ISDA Italia srl - INTERNATIONAL SCUBA 
DIVING ACADEMY (ISDA) 

ITALY 
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ΕΝΤΥΠΟ 1 

Αίτηση για Στήριξη Πιστοποίησης με το πρότυπο ISO 24803 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ 

Όνομα φυσικού/ νομικού προσώπου - Αιτητή:   
 
Αριθμός Διαβατηρίου/ Δελτίου Ταυτότητας Φυσικού προσώπου (Να 
υποβληθεί αντίγραφο του Εγγράφου): 
 
Αριθμός μητρώου εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών (Να υποβληθεί 
αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής):  

 

Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας (Σε περίπτωση Φυσικού 
Προσώπου): 

 

Διεύθυνση: 
 
Υπεύθυνος  επικοινωνίας με το Υφυπουργείο Τουρισμού: 
 
Τηλ:  Φαξ: Κινητό: E-mail: 
Ιστοσελίδα Αιτητή (εφόσον υπάρχει): 
Επιστολή από  Εταιρεία Πιστοποίησης που 
να επιβεβαιώνει ότι ο αιτητής ξεκίνησε τη 
διαδικασία για την πιστοποίηση με το 
πρότυπο 
 
(Παρακαλώ επισυνάψετε) 

 

Πιστοποίηση από διεθνώς αναγνωρισμένο 
Οργανισμό, σύμφωνα με τη λίστα του 
Παραρτήματος 1 ότι ο παροχέας ακολουθεί 
το πιστοποιημένο πρόγραμμα 
εκπαίδευσης αυτοδυτών το οποίο έχει 
δημιουργήσει ο Οργανισμός 
 
(Παρακαλώ επισυνάψετε) 

 

Καταστατικό της εταιρείας, εγκεκριμένο 
από τον Έφορο Εταιρειών, που να 
βεβαιώνει το είδος των δραστηριοτήτων 
της εταιρείας.  
 
(Παρακαλώ επισυνάψετε σε περίπτωση 
που εφαρμόζεται) 

 

 
Υπογραφή Αιτητή:  ……………………….. 
Όνομα: ………………………….. 
Θέση (εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο):……………………… 
Ημερομηνία: ………………………… 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Η υποβολή όλων των πιο πάνω στοιχείων θεωρείται υποχρεωτική για την 

εξέταση της αίτησης. 


