
 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

«Πρόγραμμα Επιχορηγημένων Διακοπών» 
 

1. ΣΚΟΠΟΣ  
 

 Η διασφάλιση προσιτών τιμών σε τουριστικά καταλύματα, ούτως ώστε να έχουν την 
ευκαιρία για κάποιες μέρες ξεκούρασης, άτομα που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο, και 
ειδικότερα άτομα με περιορισμένα εισοδήματα.  

 Η  ενίσχυση της πληρότητας των τουριστικών καταλυμάτων για την περίοδο από την 1η 
Μαΐου 2022 μέχρι και την 31η Ιουλίου 2022. 

 Η κατ’ επέκταση  ενίσχυση των  τουριστικών περιοχών μέσω του αυξημένου ρεύματος 
επισκεπτών. Το Σχέδιο στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της κατανάλωσης υπηρεσιών 
εκτός τουριστικών καταλυμάτων, καθώς υποχρεωτικά το μόνο γεύμα που 
συμπεριλαμβάνεται  στη διαμονή είναι το πρόγευμα. 

 
2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 

 
Στο Πρόγραμμα  θα συμμετέχουν: 
 
- Τουριστικά Καταλύματα (Ξενοδοχεία, Οργανωμένα Διαμερίσματα, Τουριστικά 

Χωριά, Αγροτουριστικά Καταλύματα) και Τουριστικά Γραφεία που συνεργάζονται 
με νόμιμα τουριστικά καταλύματα, τα οποία δύνανται να προσφέρουν για την 
περίοδο από την 1η Μαΐου 2022 μέχρι και την 31η Ιουλίου 2022 μέγιστη τιμή 100 
ευρώ (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ) για δίκλινο δωμάτιο, με πρόγευμα, ανά 
ημέρα. 

 

- Για την περίοδο από την 1η Μαΐου 2022 μέχρι και την 9η Ιουνίου η  ελάχιστη 
παραμονή  είναι τα 2 βράδια και για την περίοδο από την 10η Ιουνίου 2022 μέχρι 
και την 31η Ιουλίου είναι τα 3 βράδια.  Η μέγιστη διαμονή ανά κράτηση καθορίζεται 
στα  7 βράδια. 

 
 

Θα καταρτιστεί κατάλογος με τα τουριστικά καταλύματα τα οποία θα συμμετέχουν.  
 
 

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι όλοι οι μόνιμα διαμένοντες στο νησί. 
 

 
4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 

 
Οι δικαιούχοι θα μπορούν να επιλέξουν  το τουριστικό κατάλυμα της αρεσκείας τους από 
σχετικό κατάλογο ο οποίος θα καταρτιστεί από το Υφυπουργείο. Οι κρατήσεις στα 
τουριστικά καταλύματα θα γίνονται από τους ίδιους τους δικαιούχους ή από τουριστικά 
γραφεία στα οποία θα αποτείνονται.  
 

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να  ενημερώνουν το Υφυπουργείο για τις προβλεπόμενες 
αφίξεις, για σκοπούς προγραμματισμού,  ελέγχου και υπολογισμού από μέρους του 
Υφυπουργείου της προβλεπόμενης δαπάνης.  
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Το Υφυπουργείο Τουρισμού δεν θα εμπλέκεται σε θέματα κράτησης δωματίων.  
 
To Υφυπουργείο Τουρισμού δεν  θα εμπλέκεται σε θέματα προκαταβολής για τις 
κρατήσεις διαμονής. Οι δικαιούχοι θα υποχρεώνονται κατά την άφιξη στο τουριστικό 
κατάλυμα να προσκομίσουν στον επιχειρηματία, έγγραφο που θα αποδεικνύει τη 
μόνιμη διεύθυνση διαμονής τους  και να συμπληρώνουν την σχετική δήλωση 
διαμονής.  Τα έγγραφα επιβεβαίωσης της ταυτοπροσωπίας (δελτίο ταυτότητας και 
διαβατήριο) θα πρέπει να ελέγχονται (χωρίς να αποστέλλονται στο Υφυπουργείο) 
από εκπρόσωπο του τουριστικού καταλύματος. 

 
5. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Το ποσό της επιδότησης που θα καταβάλλει το Υφυπουργείο Τουρισμού ανέρχεται  στα  
20 ευρώ ανά δωμάτιο,  ανά ημέρα. 
 
Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν, θα εισπράττουν από το δικαιούχο το ποσό της 
δηλωθείσας τιμής από το κάθε τουριστικό κατάλυμα, μείον το ποσό των 20 ευρώ ανά 
ημέρα το οποίο θα καταβάλλεται από το Υφυπουργείο. Αφού προσκομιστεί το ειδικό 
έντυπο που θα διατεθεί από το Υφυπουργείο (δήλωση δικαιούχου), όπου θα 
φαίνεται η υπογραφή, τα στοιχεία του δικαιούχου και η διεύθυνση μόνιμης διαμονής. 
 
Σημειώνεται ότι η τιμή του δίκλινου δωματίου, δεν μπορεί να ξεπερνά τα 100 ευρώ 
ανά ημέρα.  
 
Η τιμή χρέωσης ανά δωμάτιο δεν μπορεί να ξεπερνά την δηλωθείσα τιμή (τιμή 
δίκλινου δωματίου) όπως αυτή παρουσιάζεται στον Κατάλογο που έχει καταρτιστεί, 
αφού το Πρόγραμμα καθορίζει τις ανώτατες τιμές.    
 
Εάν διατίθενται δωμάτια με ψηλότερη τιμή, τότε αυτά, νοείται ότι δεν εμπίπτουν στο 
Πρόγραμμα και άρα δεν μπορεί ο πελάτης ούτε ο επιχειρηματίας να επωφεληθούν 
από το Πρόγραμμα.  Το ίδιο ισχύει και αν ο πελάτης ζητήσει αναβάθμιση δίκλινου 
δωματίου και η τιμή χρέωσης ξεπερνά τη τιμή των 100 ευρώ τότε δεν μπορεί να 
γίνει χρήση του Προγράμματος. 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης 
και περί του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμος του 2014, ο 
οποίος έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 28.3.2014 
(Ν.38(Ι)/2014), ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας δύναται κατά τη κρίση του κατά 
τη διενέργεια οποιασδήποτε πληρωμής προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο δυνάμει 
της παρούσας Σύμβασης, να αποκόπτει οποιαδήποτε οφειλόμενα από τον Ανάδοχο 
ποσά προς οποιοδήποτε Υπουργείο ή Τμήμα ή Ανεξάρτητη Υπηρεσία ή άλλο 
Ειδικό Ταμείο του κράτους.   
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