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ΣΧΕΔΙΟ EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (DE MINIMIS) 

 
 

Α. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS)  
 
Το παρόν σχέδιο εκπονείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού  σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας. 

 
«Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας» σημαίνει τις χαμηλού ύψους κρατικές 
ενισχύσεις που απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή θεωρείται ότι δεν επηρεάζουν το εμπόριο 
μεταξύ των κρατών μελών ή / και δεν στρεβλώνουν ούτε απειλούν να 
στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Το ανώτατο συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που μπορεί να 
λάβει μια ενιαία επιχείρηση από όλες τις Αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας 
σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το ποσό των €200.000.  

 
Β. ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 Περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού κρουαζιέρας στην Κύπρο. 
 Αύξηση της συμπερίληψης της Κύπρου στα προγράμματα εταιρειών 

κρουαζιέρων (calls) στην Κύπρο. 
 Βελτίωση της εικόνας της Κύπρου προς τους τουρίστες κρουαζιέρας. 
 Βελτίωση της προσφερόμενης εμπειρίας στους τουρίστες κρουαζιέρας 

στην Κύπρο. 
 Ενθάρρυνση της αύξησης του αριθμού επιβατών που αποβιβάζονται 

από τα κρουαζιερόπλοια που έχουν ως σταθμό/port of call και την 
Κύπρο. 

 Αύξηση του χειμερινού τουρισμού (Νοέμβριος-Απρίλιος) 
 
Γ.  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ  
 

1. Έξοδα φιλοξενίας καλωσορίσματος από μουσικό (με ή χωρίς φωνή) ή 
χορευτικό ή μουσικοχορευτικό σχήμα (από την Κύπρο) στα Λιμάνια της 
Κύπρου.  
 

2. Έξοδα φιλοξενίας κυπριακού κοκτέιλ (π.χ. Κυπριακό Πρόγευμα – 
www.cyprusbreakfast.com.cy ), συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων  
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επισιτιστικών υπηρεσιών/ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού, στα 
Λιμάνια της Κύπρου. 
 

3. Έξοδα ενοικίασης λεωφορείων (shuttle buses προσβάσιμα και σε άτομα 
με κινητικές δυσκολίες/αναπηρίες) που να κατευθύνονται προς την πόλη 
και άλλα πλησίον του κάθε Λιμανιού σημεία (δεν θα πραγματοποιούν 
εκδρομές). 

 
Για τους σκοπούς του παρόντος Σχεδίου έξοδα φιλοξενίας θεωρούνται: 

 Κόστος ενός μουσικού ή/και χορευτικού ή μουσικοχορευτικού σχήματος 
από την Κύπρο ή/και 

 Κόστος ενός κοκτέιλ, συμπεριλαμβανομένων των επισιτιστικών 
υπηρεσιών/ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού, στους χώρους του 
κάθε Λιμανιού ή/και 

 Κόστος Λεωφορείων (shuttle buses) που χρησιμοποιήθηκαν.  
 

Σημειώνεται ότι ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη και ως εκ τούτου δεν 
υπολογίζεται.  

 
Στο πρόγραμμα της κρουαζιέρας θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται αναφορά 
ότι τα πιο πάνω έξοδα φιλοξενίας παρέχονται δωρεάν στους συμμετέχοντες και 
είναι προσφορά του Υφυπουργείου Τουρισμού.  
 
Δ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ 
 

Δικαιούχοι: Eταιρείες κρουαζιέρων ή οι νόμιμοι αντιπροσώποι τους στην 
Κύπρο. Στις περιπτώσεις όπου το ποσό της χορηγίας θα καταβληθεί στους 
νόμιμους αντιπροσώπους τους στην Κύπρο, απαραίτητη είναι η 
συμπλήρωση και η προσκόμιση του Παραρτήματος Δ.         

    
Μη δικαιούχοι: Toπικές Αρχές, Οργανωτές Ταξιδιών, Ταξιδιωτικοί 
Πράκτορες, Επισιτιστικές Εταιρείες, Εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων, 
Destination Management Companies, Χορευτικοί Σύλλογοι, Μουσικά 
Σχήματα, Μουσικοί Παραγωγοί, Θίασοι/Ηθοποιοί. 

 
Ε. ΥΨΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 

O υπολογισμός του ύψους της οικονομικής στήριξης θα υπολογίζεται με 
βάση τα πιο κάτω κριτήρια και μέθοδο αξιολόγησης: 
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 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟΥ 
 
  

ΕΙΔΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ  
(μη συμπ. προσωπικού) 

SUPERYACHT 20-500 
SMALL CRUISE SHIP  501-800 
MID-SIZED CRUISE SHIP 801-1500 
MAINSTREAM CRUISE SHIP 1501-3000 
MEGA CRUISE SHIP 3001-5500 
SUPER MEGA SHIP 5501-7500 

 
 ΥΨΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ  
 
 

ΕΙΔΟΣ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟΥ 

ΠΟΣΟ (€) ΑΝΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΛΙΜΑΝΙ ΚΥΠΡΟΥ 

SUPERYACHT 2000 
SMALL CRUISE SHIP  3000 
MID-SIZED CRUISE SHIP 4000 
MAINSTREAM CRUISE SHIP 5000 
MEGA CRUISE SHIP 6000 
SUPER MEGA SHIP 7000 

 
 

Ζ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 
1. Σε περίπτωση έγκρισης οικονομικής στήριξης, προϋποτίθεται ότι ο 

δικαιούχος συμφωνεί στην τήρηση καταλόγου των ξένων επιβατών που θα 
αποβιβαστούν από το κρουαζιερόπλοιο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τη χώρα 
συνήθους διαμονής των αποβιβασθέντων επιβατών. Ο κατάλογος θα 
πρέπει να προσκομισθεί στο Υφυπουργείο Τουρισμού μετά την 
ολοκλήρωση της αποβίβασης στην Κύπρο. 
 

2. Σε περίπτωση έγκρισης οικονομικής στήριξης, προϋποτίθεται ότι ο 
δικαιούχος συμφωνεί στη διαφήμιση της/των συγκεκριμένης/ων 
ενέργειας/ών που θα επιλεγεί/ούν από την εκάστοτε εταιρεία πρίν την άφιξη 
του κρουαζιερόπλοιου στην Κύπρο (μετά την κάθοδο από το τελευταίο λιμάνι 
πρίν την άφιξη στο εκάστοτε κυπριακό Λιμάνι της Κυπριακής Δημοκρατίας). 

 
3. Σε περίπτωση έγκρισης οικονομικής στήριξης, προϋποτίθεται ότι ο               

δικαιούχος συμφωνεί στην προσκόμιση στο Υφυπουργείο των 
αποτελεσμάτων έρευνας (KPIs) βάσει ερωτηματολογίου αποτύπωσης του 
βαθμού ικανοποίησης των επιβατών που αποβιβάστηκαν στο εκάστοτε 
Λιμάνι της Κυπριακής Δημοκρατίας, για σκοπούς καλύτερης 
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παρακολούθησης και βελτίωσης του προσφερόμενου τουριστικού 
προϊόντος. 

 
4 Σε περίπτωση έγκρισης οικονομικής στήριξης, η αναφορά του 

Υφυπουργείου Τουρισμού στην ιστοσελίδα της εταιρείας (στο σημείο που 
αφορά τον σταθμό στην Κύπρο/port of call) ως χορηγού της ενέργειας 
που θα επιλεγεί από την εκάστοτε εταιρεία/δικαιούχο και η προβολή των 
λογοτύπων του Υφυπουργείου (π.χ. Love Cyprus cruising) τα οποία θα 
συνδέονται με την ιστοσελίδα του Υφυπουργείου www.visitcyprus.com 
ή/και αναφορά στα κοινωνικά μέσα της εταιρείας κρουαζιέρας (π.χ. χρήση 
#visitcyprus), αποτελεί υποχρέωση του δικαιούχου. Τα λογότυπα θα 
αποστέλλονται στον δικαιούχο από το Υφυπουργείο Τουρισμού 
ηλεκτρονικά με την επιστολή επιβεβαίωσης της έγκρισης οικονομικής 
στήριξης της φιλοξενίας του κρουαζιερόπλοιου. 

 
5.  Σε περίπτωση έγκρισης οικονομικής στήριξης, η προβολή του                            

λογοτύπου του Υφυπουργείου Τουρισμού στο επίσημο πρόγραμμα της 
κρουαζιέρας στο σημείο που αφορά τον σταθμό/port of call στην Κύπρο, 
είτε αφορά έντυπο υλικό είτε άλλα ηλεκτρονικά μέσα προβολής της 
κρουαζιέρας, όπου το Υφυπουργείο Τουρισμού θα αναφέρεται ως 
χορηγός, αποτελεί υποχρέωση του δικαιούχου.  

 
6. Σε περίπτωση έγκρισης οικονομικής στήριξης, η προβολή του                          

διαφημιστικού βίντεο της Κύπρου στις οθόνες του κρουαζιερόπλοιου πρίν 
την άφιξη του στην Κύπρο και στο σημείο της ιστοσελίδας που αφορά τον 
σταθμό στην Κύπρο αποτελεί υποχρέωση του δικαιούχου (πατήστε εδώ 
για να κατεβάσετε το αρχείο υψηλής ανάλυσης και πατήστε εδώ για να 
κατεβάσετε το αρχείο χαμηλής ανάλυσης). 

 
7. Νοείται επίσης ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των εταιρειών με τις 

πιο πάνω πρόνοιες, το Υφυπουργείο διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα 
ακύρωσης του εγκεκριμένου ποσού οικονομικής στήριξης ή/και τη 
διεκδίκηση οποιουδήποτε ποσού οικονομικής στήριξης, το οποίο έχει 
καταβληθεί. 

 
Η.   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
1. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται στο Υφυπουργείο Τουρισμού  

τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την ημερομηνία καθόδου του 
κρουαζιερόπλοιου. 
 

2. Η προκαταρκτική έγκριση της οικονομικής στήριξης θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται από το Υφυπουργείο  πριν την κάθοδο του κρουαζιερόπλοιου.  

 
3. Σε περίπτωση έγκρισης οικονομικής στήριξης, δεν επιτρέπεται η εξασφάλιση 

και άλλης οικονομικής στήριξης από το Υφυπουργείο για την ίδια εκδήλωση. 
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4. Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις θα εξετάζονται κατά σειρά προτεραιότητας 

ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής τους στο Υφυπουργείο και μέχρι 
εξαντλήσεως των προβλεπόμενων πιστώσεων που έχουν περιληφθεί στον 
ετήσιο προϋπολογισμό του Υφυπουργείου Τουρισμού . 

 
5. Νοείται ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού διατηρεί το δικαίωμα της εξέτασης 

κατά προτεραιότητα των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από αιτητές που 
δεν έχουν ήδη εξασφαλίσει προηγούμενη παροχή επιχορήγησης από το υπό 
αναφορά Σχέδιο εντός του έτους. 

 
6. Το Υφυπουργείο Τουρισμού θα χειρίζεται όλα τα έγγραφα και πληροφορίες 

που λαμβάνει σε σχέση με το Σχέδιο Επιχορήγησης ως προσωπικά και 
απόρρητα και δεν θα δημοσιεύει ή αποκαλύπτει οποιαδήποτε στοιχεία 
υποβάλλονται, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του αιτητή. 

 
7. Οι αιτητές του υπό αναφορά Σχεδίου Επιχορήγησης αποδέχονται 

ανεπιφύλακτα όλους τους όρους, προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και πρόνοιες 
που αυτό περιλαμβάνει. 

 
Θ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 

 Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται μαζί με τα πιο κάτω                           
 έγγραφα, όπως σημειώνονται πιο κάτω, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
 mmylona@visitcyprus.com.     

1. Συμπληρωμένη την σχετική αίτηση στο Παράρτημα Α1. 
 

2. Επίσημη επιστολή σε επίσημο επιστολόχαρτο του αιτητή/ εταιρείας 
κρουαζιέρας, η οποία θα ενημερώνει το Υφυπουργείο Τουρισμού για την 
συμπερίληψη της Κύπρου (port of call) στο πρόγραμμα της κρουαζιέρας, 
ιστοσελίδα αναφοράς του προγράμματος κρουαζιέρας, τυχόν έντυπο 
υλικό που να αναφέρει το πρόγραμμα της κρουαζιέρας και να 
περιλαμβάνει περιληπτικές πληροφορίες για την επιλογή των 
δραστηριοτήτων για τις οποίες αιτείται οικονομική στήριξη μέσα από το 
παρόν Σχέδιο (παρ. βλέπετε παράγραφο Γ) . 
 

3. Ο αιτητής θα πρέπει να υποβάλει συμπληρωμένη τη Γραπτή Δήλωση 
που επισυνάπτεται ως Παράρτημα Β, σχετικό υπόδειγμα της οποίας 
περιλαμβάνεται στην Κανονιστική Διοικητική Πράξη που εξέδωσε ο 
Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ΚΔΠ 62/2014, κατ’ 
εξουσιοδότηση του άρθρου 25 των περί Ελέγχου των Κρατικών 
Ενισχύσεων Νόμων του 2001 μέχρι 2009 και του Κανονισμού 2 των περί  
 
Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) 
Κανονισμών του 2009 και 2012. 
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4. Θα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι αιτήσεις, οι οποίες είναι δεόντως 

συμπληρωμένες και συνοδεύονται με τα πιο πάνω έγγραφα.  
 

5. Η επιβεβαίωση παραλαβής των αιτήσεων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη 
του αιτητή. 

 
Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
Με την παραλαβή της αίτησης από το Υφυπουργείο Τουρισμού θα 
ακολουθήσει η αξιολόγηση της αίτησης και θα δοθεί στον αιτητή επίσημη 
απάντηση από το Υφυπουργείο Τουρισμού για την απόφασή του εντός 
δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της 
αίτησης. 

 
Κ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓEIΟΥ 
 

Οι παραγγελίες έντυπου υλικού του Υφυπουργείου (έντυπα, χάρτες και 
τσάντες) θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα από τους αιτητές στον αρμόδιο 
λειτουργό του Υφυπουργείου, κ. Σάββα Ανδρέου, τηλ. +357 22 69 11 85, 
ctowarehouse@visitcyprus.com σημειώνοντας τον τίτλο των εντύπων, 
την ποσότητα και την γλώσσα. Τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά έντυπα βρίσκονται 
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου www.visitcyprus.com - 
Media.  

 
Ο αιτητής έχει την ευθύνη παραλαβής της παραγγελίας από την αποθήκη                      
του Υφυπουργείου στην Λευκωσία (Αλέξανδρου Υψηλάντη 1, 2234 Λατσιά)  
αφού πρώτα ειδοποιηθεί για την ετοιμασία της παραγγελίας. Σε περίπτωση 
που ζητηθεί η παράδοση της παραγγελίας μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, 
το κόστος μεταφοράς θα επιβαρύνει τον αιτητή. 
 
Το Υφυπουργείο Τουρισμού θα λειτουργεί παράλληλα γραφείο τουριστικής 
πληροφόρησης στα Λιμάνια της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τις 
ημερομηνίες άφιξης κρουαζιερόπλοιων. 

 
Λ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  
 

     Όλες οι αξιώσεις για την καταβολή του ποσού επιχορήγησης πρέπει να 
παραληφθούν από το Υφυπουργείο Τουρισμού  το αργότερο ένα μήνα από 
την ολοκλήρωση της κρουαζιέρας στην Κύπρο. Οποιαδήποτε  καθυστέρηση 
οδηγεί στην απώλεια της οικονομικής στήριξης. 

 
  Τα πιο κάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται στο Υφυπουργείο  

Τουρισμού μετά την ολοκλήρωση της κρουαζιέρας στην Κύπρο: 
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1. Για την εκταμίευση της οικονομικής στήριξης o αιτητής θα πρέπει να 

υποβάλει: 
 

Α. Επίσημη επιστολή σε επίσημο επιστολόχαρτο, η οποία να 
συμπεριλαμβάνει:  

 Τον βαθμό ικανοποίησης των αποβιβασθέντων από τον προορισμό, 
απόρροια των ερωτηματολογίων που θα συλλεχθούν από την 
εταιρεία κρουαζιέρων. 

 
Β. Τιμολόγιο από τον αιτητή/εταιρεία κρουαζιέρων (χωρίς ΦΠΑ) στο 
οποίο απαραίτητα θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του τραπεζικού 
λογαριασμού του δικαιούχου (Όνομα, τράπεζα, SWIFT, IBAN). 
 
Γ. Πρωτότυπα τιμολόγια τρίτων (μουσικοί/μουσικοί παραγωγοί, 
μουσικοχορευτικά σχήματα, τραγουδιστές, εταιρείες επισιτιστικών 
υπηρεσιών/ ανθρώπινου δυναμικού  συμπεριλαμβανομένων εξοπλισμών 
και, λεωφορεία), τα οποία αποδεικνύουν την πραγματοποίηση και τα 
οποία καλύπτουν τουλάχιστον το συνολικό ποσό επιχορήγησης και 
βεβαιώσεις ότι τα λεωφορεία που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι 
προσβάσιμα και σε άτομα με κινητικές δυσκολίες.  
 
Υπενθυμίζεται ότι ο ΦΠΑ δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη. 
 
Δ. Την Υπεύθυνη Δήλωση στο Παράρτημα Γ κατάλληλα υπογεγραμμένη 
και σφραγισμένη από τον δικαιούχο.  
 

 
2. Το ποσό της επιχορήγησης θα καταβάλλεται στους δικαιούχους μόνο με 

την προσκόμιση όλων των πιο πάνω δικαιολογητικών και εφόσον 
τηρούνται όλοι οι όροι, προϋποθέσεις, υποχρεώσεις και πρόνοιες του 
Σχεδίου.  
 

3. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλονται ολοκληρωμένα όλα τα 
δικαιολογητικά θα διακόπτεται η διαδικασία πληρωμής. 
 

4. Το Υφυπουργείο Τουρισμού διατηρεί το δικαίωμα να διερευνήσει τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά και στοιχεία και να ζητήσει επιπρόσθετες 
διευκρινίσεις ή και την προσκόμιση επιπρόσθετων δικαιολογητικών και   
στοιχείων. 
 

5. Νοείται ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί από το Υφυπουργείο 
Τουρισμού  ότι υποβλήθηκαν οποιαδήποτε αναληθή στοιχεία από τους 
δικαιούχους ή ότι δεν έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι, προϋποθέσεις, 
υποχρεώσεις  και πρόνοιες του Σχεδίου, το Υφυπουργείο διατηρεί το 
απόλυτο δικαίωμα κύρωσης του εγκεκριμένου ποσού επιχορήγησης ή / 
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και τη διεκδίκηση οποιουδήποτε ποσού επιχορήγησης το οποίο έχει 
καταβληθεί.  
 

6. Νοείται επίσης ότι σε μια τέτοια περίπτωση πέραν των άλλων κυρώσεων, 
οι παραβάτες θα αποκλείονται από κάθε συμμετοχή στα προσφερόμενα 
Σχέδια Επιχορηγήσεων και άλλες σχετικές με τον Τουρισμό 
επιχορηγήσεων, προκηρύξεων, αναθέσεων ή συνεργασιών με το 
Υφυπουργείο. 

 
Μ.  ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  
 

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

 
Το Σχέδιο μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Για ενημέρωση 
αποτείνεστε στην ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού 
www.tourism.gov.cy .  

 
Ν.  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
  Κεντρικά Γραφεία Υφυπουργείου Τουρισμού 
  Υπόψη κας. Μαρίνας Μυλωνά 
  mmylona@visitcyprus.com   
  Τηλ. +357 22 69 12 64 
 
 

 
Υφυπουργείο Τουρισμού  

  Λεωφόρος Λεμεσού 19, 2112 Λευκωσία 
  Τ.Κ. 24535, 1390 Λευκωσία 
  Τηλ: +357 22 69 11 00 
  Φαξ: +357 22 69 13 13 


