
 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Υφυπουργείο Τουρισμού 

Χορηγίες για Χριστουγεννιάτικα Χωριά 

Το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει ότι βάσει του Άρθρου 30 του Περί της 

Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου 

της Δημοκρατίας Νόμου του 2014 (Ν.38(I)2014) δέχεται την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος για χορηγίες που αφορούν οποιεσδήποτε ενέργειες σχετικά με 

τη διοργάνωση, εμπλουτισμό και προώθηση των Χριστουγεννιάτικων Χωριών, 

τα οποία θα πραγματοποιηθούν από τις 10/12/21 - 6/1/22. Οι κοινότητες που 

θα συμμετέχουν φέτος στα Χριστουγεννιάτικα Χωριά είναι ο Αγρός, η 

Κυπερούντα, η Κακοπετριά, ο Καλοπαναγιώτης και οι Πλάτρες.  

 

Το Υφυπουργείο Τουρισμού θα επιλέξει τις χορηγίες βάσει των αναγκών των 

εκδηλώσεων. Παραδείγματα χορηγιών μπορεί να περιλαμβάνουν παροχή 

ποσού χορηγίας ή ενέργειες προβολής (τηλεοπτικά σποτ, ραδιοφωνικά σποτ, 

άρθρα, αφιερώματα σε έντυπα και διαδικτυακά μέσα κ.ά) ή υπηρεσίες 

ασύρματου διαδικτύου ή χριστουγεννιάτικων διακοσμητικών στοιχείων ή 

εθελοντική εργασία στους χώρους των Χριστουγεννιάτικων Χωριών ή 

εξοπλισμό ή παροχή υπηρεσιών μετακίνησης και φιλοξενίας επισκεπτών ή 

ψυχαγωγικό πρόγραμμα (χορωδίες, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs, θεατρικά 

και άλλα καλλιτεχνικά δρώμενα κλπ) ή ενέργειες ανάδειξης των ειδικών μορφών 

τουρισμού (π.χ. περπατήματα στη φύση, ποδηλασία, διαλέξεις, ξεναγήσεις σε 

μουσεία και άλλους αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους κοκ) ή και άλλες 

ιδέες που δυνατό να περιληφθούν στο πρόγραμμα των Χριστουγεννιάτικων 

Χωριών. 

Νοείται ότι τυχόν χορηγίες υπό μορφή παροχής υπηρεσιών που θα γίνουν 

αποδεκτές θα παραχωρούνται δωρεάν στο κοινό.  

Όλοι οι χορηγοί που θα επιλεγούν από το Υφυπουργείο θα προβληθούν ως 

χορηγοί των εκδηλώσεων μέσω του λογοτύπου τους στα διαφημιστικά μέσα 

των Χριστουγεννιάτικων Χωριών. Η έκταση της προβολής τους θα εξαρτηθεί 

από την έκταση της χορηγίας τους. Επιπρόσθετα, οι χορηγοί θα μπορούν να 

προβάλουν τη χορηγία τους στα δικά τους διαφημιστικά μέσα. 



Τονίζεται ότι όλες οι χορηγίες οι οποίες θα επιλεγούν από το Υφυπουργείο 

Τουρισμού δεν θα δημιουργούν oποιαδήποτε οικονομική σχέση, υποχρέωση ή 

και δέσμευση για το Υφυπουργείο Τουρισμού και την Κυπριακή Δημοκρατία.  

Οι ενδιαφερόμενοι χορηγοί μπορούν να επικοινωνούν με το Υφυπουργείο 

Τουρισμού στα τηλέφωνα 22 691254 (Nικολέττα Παφίτου), 22 691290 (Μαρία 

Σωκράτους) και 22 691309 (Ανθή Γαβριηλίδου) ή και να αποστέλλουν τις 

προτάσεις τους στο e-mail christmasvillages@visitcyprus.com το αργότερο 

μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2021. 

 

mailto:christmasvillages@visitcyprus.com

