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Εγκρίθηκαν από το  Υπουργικό Συμβούλιο τα Σχέδια 
Κινήτρων του Υφυπουργείου Τουρισμού 

 
Το Υφυπουργείο Τουρισμού ανακοινώνει την έγκριση, από το Υπουργικό 
Συμβούλιο, αναθεωρημένων και νέων Σχεδίων Κινήτρων, που έχουν ως 
κεντρικό σημείο αναφοράς την περαιτέρω ανάπτυξη και στοχευμένη 
προώθηση των ειδικών μορφών τουρισμού στο νησί μας. Τα σχέδια που είναι 
διαθέσιμα για αξιοποίηση είναι τα εξής: 
 

 Σχέδιο Κινήτρων για την οργάνωση Συνεδρίων/Συναντήσεων και 
Ταξιδίων Κινήτρων στην Κύπρο 

 Σχέδιο Επιχορήγησης Εκδηλώσεων που αφορούν στην προώθηση της 
Οινογαστρονομίας και των Τοπικών Προϊόντων που διοργανώνονται 
στην Κύπρο 

 Σχέδιο παροχής οικονομικής στήριξης για τη διοργάνωση διεθνών 
αθλητικών εκδηλώσεων στην Κύπρο 

 Πρόγραμμα παροχής φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους 
και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο 

 Σχέδιο παροχής οικονομικής στήριξης για την πιστοποίηση παροχών 
υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής στην Κύπρο, με βάση τις 
απαιτήσεις του προτύπου CYS EN ISO 24803:2017 

 Σχέδιο κινήτρων για τη φιλοξενία κρουαζιερόπλοιων στην Κύπρο 

 Σχέδιο κινήτρων για την οργάνωση ταξιδίων εξοικείωσης για τις ειδικές 
μορφές τουρισμού 

 Σχέδιο Κινήτρων για τη δημιουργία, αναβάθμιση υποδομών / 
εγκαταστάσεων, που αφορά στις ειδικές μορφές τουρισμού, το οποίο 
απευθύνεται σε μητροπόλεις, ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, 
κέντρα αναψυχής και νομικά πρόσωπα 

 Σχέδιο Κινήτρων για τη δημιουργία, αναβάθμιση υποδομών / 
εγκαταστάσεων, που αφορά στις ειδικές μορφές τουρισμού, το οποίο 
απευθύνεται στους Δήμους και στις Κοινότητες 

 
Tα εν λόγω σχέδια ετοιμάστηκαν από το Υφυπουργείο, στα πλαίσια της 
Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2030. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Πέραν από τους εξειδικευμένους στόχους που εξυπηρετεί το κάθε Σχέδιο, το 
Υφυπουργείο προσβλέπει γενικότερα, μέσα από την υλοποίηση τους, στην 
αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και την προσέλκυση μεγαλύτερων 
ροών επισκεπτών στον τόπο μας, εκτός περιόδου αιχμής. 
 
Αποδεικνύοντας έμπρακτα την αφοσίωσή του στην αειφόρο ανάπτυξη, το 
Υφυπουργείο καινοτομεί εντάσσοντας σε όλα τα Σχέδια Κινήτρων δείκτη 
αειφορίας, ο οποίος προάγει την εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας, την 
αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων, την προστασία του φυσικού και 
δομημένου περιβάλλοντος, αλλά και το χαρακτήρα της κάθε περιοχής. 
 
Για περισσότερη πληροφόρηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν 
την εταιρική ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Τουρισμού στη διεύθυνση 
www.tourism.gov.cy ή τον πιο κάτω σύνδεσμο: 
http://www.tourism.gov.cy/tourism/tourism.nsf/subs_el/subs_el?Opendocument 
Όλες οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά. 
 
Η ομάδα του Υφυπουργείου θα βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων, 
για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις κρίνονται σκόπιμες. 
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