
ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Σχέδιο Χορηγιών για Αναβάθμιση Παραδοσιακών Χώρων Εστίασης ή Πώλησης Παραδοσιακών 

Προϊόντων Διατροφής με τη δυνατότητα ένταξής τους στο Σύμφωνο «Taste Cyprus»



Στόχος του Σχεδίου

1 - Γενική Εισαγωγή

2 - Δράσεις Υφυπουργείου Τουρισμού

3 - Προϋπολογισμοί & Χρονοδιαγράμματα

Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή στήριξης για (α) τη βελτίωση και την αναβάθμιση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών αδειούχων κέντρων αναψυχής κατηγορίας εστιατορίου/ ταβέρνας ή κέντρων 

αναψυχής που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών και άλλων τουριστικών καταλυμάτων που ο 

εγκεκριμένος  τιμοκαταλόγους  τους είναι βασισμένος στην κυπριακή γαστρονομία (β) τη δημιουργία ή 

αναβάθμιση καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής. 



Οικονομικός και Χρονικός Προγραμματισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί για τις ανάγκες του παρόντος Σχεδίου μέχρι τη λήξη 

του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) είναι €7,6εκ. Επιπρόσθετα της προκήρυξης για το 

2022, προγραμματίζεται προκήρυξη και το 2023. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας προκήρυξης 

του Σχεδίου για το 2022, ανέρχεται σε €4.000.000. 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30/11/2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου 

προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.



Περιοχές Εφαρμογής

1 - Γενική Εισαγωγή

2 - Δράσεις Υφυπουργείου Τουρισμού

3 - Προϋπολογισμοί & Χρονοδιαγράμματα

4 - Εμπλοκή Διευθύνσεων Υφυπουργείου Τουρισμού

Οι περιοχές εφαρμογής επιμερίζονται σε 3 κατηγορίες

(1) Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές - ύψος της επιχορήγησης 75% της συνολικής δαπάνης των 

επιλέξιμων παρεμβάσεων 

(2) Περιοχές υπαίθρου - ύψος της επιχορήγησης 65% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων 

παρεμβάσεων.

(3) Υπόλοιπες περιοχές - το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης των 

επιλέξιμων παρεμβάσεων 





Ίδια Συμμετοχή

1 - Γενική Εισαγωγή

2 - Δράσεις Υφυπουργείου Τουρισμού

3 - Προϋπολογισμοί & Χρονοδιαγράμματα

4 - Εμπλοκή Διευθύνσεων Υφυπουργείου Τουρισμού

Για επιλέξιμες επενδύσεις/δαπάνες ίσες ή μεγαλύτερες των €30.000, ο Αιτητής θα πρέπει να 

τεκμηριώσει τη δυνατότητα κάλυψης του συνόλου της Ίδιας Συμμετοχής δηλαδή του ποσού που 

προκύπτει ως διαφορά μεταξύ της Συνολικής Επιλέξιμης Επένδυσης και της Δημόσιας Χορηγίας. 

Συνολικά Επιλέξιμη Επένδυση = Αναμενόμενη Δημόσια Χορηγία + Ίδια Συμμετοχή



Δυνητικοί Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

(1) Αδειούχα Κέντρα Αναψυχής κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας που ο εγκεκριμένος τιμοκατάλογος τους είναι 

βασισμένος στην Κυπριακή γαστρονομία.

( Εξαιρούνται τα Κέντρα Αναψυχής κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας που λειτουργούν ως αίθουσες δεξιώσεων ή χώροι 

εστίασης εντός ή εκτός παιγνιδότοπων). 

(2) Κέντρα Αναψυχής κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών και άλλων τουριστικών 

καταλυμάτων που κατέχουν κατάταξη και άδεια λειτουργίας  ή που είχαν κατάταξη σε ισχύ την 14η Μαρτίου 2019

(Πέραν της αίθουσας προγεύματος και του κυρίως εστιατορίου διαθέτουν επιπλέον θεματικό εστιατόριο όπου με βάση τον 

τιμοκατάλογο προσφέρονται αποδεδειγμένα, πιάτα βασισμένα αποκλειστικά στην κυπριακή γαστρονομία). 

(3)  Δυνητικοί Δικαιούχοι για αναβάθμιση ή δημιουργία καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής. 



Επιλέξιμες Παρεμβάσεις και Επιλέξιμες Δαπάνες (1)

Α. Αδειούχα Κέντρα Αναψυχής Κατηγορίας Εστιατορίου / Ταβέρνας

1. Οικοδομικές και άλλες βελτιωτικές εργασίες στους εγκεκριμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς 

χώρους, όπως αυτοί εμφανίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια της άδειας οικοδομής 

2. Ειδικές εγκαταστάσεις και συστήματα.

3. Μηχανήματα, επίπλωση και εξοπλισμός στους κοινόχρηστους χώρους πελατών.

4. Αμοιβές συμβούλων, εμπειρογνωμόνων, σχεδιαστών κλπ, μέγιστο 5% ως προς τη συνολική 

προτεινόμενη επένδυση

5. Δαπάνες που απορρέουν άμεσα από τους όρους της κοινοτικής συγχρηματοδότησης (π.χ

δημοσιότητα, διαφάνεια και διάχυση), όπως τοποθέτηση προσωρινών πινακίδων πληροφόρησης 

(πινακίδες εργοταξίου). 6. Αναλώσιμα είδη



Επιλέξιμες Παρεμβάσεις και Επιλέξιμες Δαπάνες (2)

Β.  Κέντρα Αναψυχής που λειτουργούν εντός ξενοδοχείων και άλλων

τουριστικών καταλυμάτων. 

1. Οικοδομικές και άλλες βελτιωτικές εργασίες στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

2. Μηχανήματα, επίπλωση και εξοπλισμός στους κοινόχρηστους χώρους

πελατών και του μαγειρείου

3. Αμοιβές συμβούλων, εμπειρογνωμόνων, σχεδιαστών κλπ, μέγιστο 5% ως

προς τη συνολική προτεινόμενη επένδυση

4. Δαπάνες που απορρέουν άμεσα από τους όρους της κοινοτικής

συγχρηματοδότησης (π.χ δημοσιότητα, διαφάνεια και διάχυση), όπως τοποθέτηση

προσωρινών πινακίδων πληροφόρησης (πινακίδες εργοταξίου).

5. Αναλώσιμα Είδη



Επιλέξιμες Παρεμβάσεις και Επιλέξιμες Δαπάνες (3)

Γ. Αναβάθμιση ή Δημιουργία Καταστημάτων Πώλησης Παραδοσιακών

Προϊόντων Διατροφής   

1. Οικοδομικές και άλλες βελτιωτικές εργασίες εσωτερικών και εξωτερικών

χώρων

2. Ειδικές εγκαταστάσεις και συστήματα

3. Αμοιβές συμβούλων, εμπειρογνωμόνων, σχεδιαστών, με μέγιστο 5% ως

προς τη συνολική προτεινόμενη επένδυση

4. Δαπάνες που απορρέουν άμεσα από τους όρους της κοινοτικής

συγχρηματοδότησης (π.χ δημοσιότητα, διαφάνεια και διάχυση), όπως τοποθέτηση

προσωρινών πινακίδων πληροφόρησης (πινακίδες εργοταξίου).



Μη επιλέξιμες δράσεις και μη επιλέξιμες δαπάνες

Κύρια παραδείγματα ΜΗ επιλέξιμων δαπανών :

- Οικοδομικές εργασίες για ανέγερση του κέντρου αναψυχής ή του καταστήματος.

- Αγορά/ εγκατάσταση μεταχειρισμένου εξοπλισμού, επίπλωσης κλπ. 

- - Παρεμβάσεις σε μη εγκεκριμένους χώρους με βάση την εκδοθείσα άδεια λειτουργίας από το Υφυπουργείο 

Τουρισμού ή την αρμόδια Αρχή (για καταστήματα). 

– ΦΠΑ

- Δαπάνες που προηγήθηκαν της Επιτόπιας επιθεώρησης από λειτουργό του Υφυπουργείου για εξακρίβωση και 

φωτογράφιση της υφιστάμενης 

Σε περιπτώσεις όπου η επενδυτική πρόταση περιλαμβάνει και μη επιλέξιμες παρεμβάσεις / δαπάνες, το ποσό της 

επιχορήγηση θα υπολογίζεται μόνο πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες που σχετίζονται με την παρέμβαση. 



Σημαντική Σημείωση

Η αισθητική και η διακόσμηση του κέντρου μετά τις επιλέξιμες παρεμβάσεις, οφείλουν να συνάδουν με την κυπριακή 

ταυτότητα και παράδοση. 

Όσοι Δικαιούχοι δεν είναι ήδη ενταγμένοι στο Σύμφωνο Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας «Taste Cyprus 

Delightful Journeys» θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν νοουμένου ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια, τα οποία 

είναι διαθέσιμα στη σελίδα του Συμφώνου https://tastecyprus.com.cy/en/delightful-cyprus-en/



Προϋποθέσεις για επιλεξιμότητα παρεμβάσεων και δαπανών

• Ελάχιστο ποσό προτεινόμενης επένδυσης €10.000 + ΦΠΑ για κέντρα αναψυχής και €4.000 + ΦΠΑ, για  

καταστήματα πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής.

• Το μέγιστο ύψος της χορηγίας για κάλυψη δαπανών συμβούλων, εμπειρογνωμόνων, σχεδιαστών είναι 5% ως 

προς τη συνολική επιλέξιμη επένδυση. 

• Ο εξοπλισμός ή μηχανήματα που θα προμηθευτεί ο δικαιούχος στα πλαίσια του σχεδίου πρέπει να είναι 

καινούργια. 

• Η έναρξη υλοποίησης της παρέμβασης επιβάλλεται όπως πραγματοποιείται μετά την Επιτόπια επιθεώρηση από 

λειτουργό του Υφυπουργείου για εξακρίβωση και φωτογράφιση της υφιστάμενης κατάστασης η οποία ακολουθεί 

της υποβολής της Αίτηση. 

• Η πραγματοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της απόφασης έγκρισης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του αιτητή

και δεν δεσμεύει την απόφαση του Υφυπουργείου Τουρισμού σχετικά με την έγκριση ή μη της αίτησης ή των 

δαπανών..



Στάδια Υλοποίησης Ενέργειες Αιτητή: Ενέργειες Φορέα Υλοποίησης



Υποβολή Αιτήσεων 

1 - Γενική Εισαγωγή

2 - Δράσεις Υφυπουργείου Τουρισμού

3 - Προϋπολογισμοί & Χρονοδιαγράμματα

4 - Εμπλοκή Διευθύνσεων Υφυπουργείου Τουρισμού

Το έντυπο αίτησης που θα υποβληθεί, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής:

I. Άδεια λειτουργίας κέντρου αναψυχής ή άδεια οικοδομής εάν η αίτηση αφορά κατάστημα.

II. Τιμοκατάλογο προσφερόμενων ειδών.

III. Αναλυτικές προσφορές για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις οι οποίες θα συνοδεύονται από το απαραίτητο φωτογραφικό υλικό αναφορικά με τα υλικά/

εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί/ τοποθετηθεί ή/ και αρχιτεκτονικά σχέδια όπου χρειάζεται. 

IV. Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας. (‘Εγγραφο μίσθωσης ή ενοικιαστήριο συμβόλαιο ή άλλο έγγραφο σε ισχύ)

V. Γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 

2009 και

2012 

VI. Υπεύθυνη Δήλωση Ενιαίας Επιχείρησης 

VII. Σε περιπτώσεις που απαιτείται ειδική άδεια για τις προτεινόμενες εργασίες, θα πρέπει να εξασφαλίζεται βεβαίωση από την Αρμόδια Αρχή.

VIII. Εξουσιοδότηση για πληρωμές από το FIMAS

IX. Υπεύθυνη Δήλωση δέσμευσης διατήρησης της επένδυσης για τουλάχιστο πέντε (5)έτη 

X. Τεκμηρίωση της δυνατότητας κάλυψης του συνόλου της Ίδιας Συμμετοχής

ΧΙ. Πιστοποιητικό μετόχων εάν ο Αιτητής είναι Εταιρεία. 



Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης

1 - Γενική Εισαγωγή

2 - Δράσεις Υφυπουργείου Τουρισμού

3 - Προϋπολογισμοί & Χρονοδιαγράμματα

4 - Εμπλοκή Διευθύνσεων Υφυπουργείου Τουρισμού

Εντός δυο (2) βδομάδων από την επιστολή έγκρισης, θα υπογράφεται Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης μεταξύ 

των δικαιούχων που θα ενταχθούν στο Σχέδιο και του Υφυπουργείου Τουρισμού, με την οποία έκαστο μέρος θα 

αναλαμβάνει τις σχετικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, βάσει των όρων του παρόντος Σχεδίου, περιλαμβανομένων των 

υποχρεώσεων και δεσμεύσεων που απορρέουν από τον Κανονισμό του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

της ΕΕ και από το ΣΑΑ Κύπρου. 



Καταβολή Επιχορήγησης

1 - Γενική Εισαγωγή

2 - Δράσεις Υφυπουργείου Τουρισμού

3 - Προϋπολογισμοί & Χρονοδιαγράμματα

4 - Εμπλοκή Διευθύνσεων Υφυπουργείου Τουρισμού

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων ο δικαιούχος θα πρέπει να ενημερώσει το αρμόδιο

Επαρχιακό Γραφείο του Υφυπουργείου, για διευθέτηση επιθεώρησης

εκτέλεσης των εργασιών.

Το ποσό της επιχορήγησης θα καταβάλλεται κατόπιν υποβολής της σχετικής έκθεσης του

λειτουργού του Υφυπουργείου, της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης από τον δικαιούχο για

εκτέλεση των προς επιχορήγηση επιλέξιμων εργασιών, την ολοκλήρωση

των επαληθεύσεων και την υποβολή των πρωτότυπων τιμολογίων και αποδείξεων

είσπραξης οι οποίες θα φέρουν απαραίτητα τον αριθμό εγγραφής ΦΠΑ ή/και τον Αριθμό

Φορολογικής Ταυτότητας αυτού που τις εκδίδει για τις εκτελεσθείσες παρεμβάσεις.



Υποχρεώσεις Δικαιούχων

• Δημοσιότητα - Αναγνώριση/ Προβολή της Χρηματοδότησης από ΕΕ

• Τήρηση Αρχείου και Αποδοχή Ελέγχων

• Διατήρηση της Επένδυσης Διατήρηση για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την τελική πληρωμή ή εντός της προθεσμίας που 

ορίζεται στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 71 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013,

της επένδυσης στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση. 

• Τήρηση των Χρονοδιαγραμμάτων (Εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με την έγκριση και εντός του τεθέντος

χρονοδιαγράμματος και προθεσμίας όπως ορίζονται στη Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που η εγκεκριμένη 

Επένδυση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εντός του χρονοδιαγράμματος που καθορίστηκε, είναι δυνατόν να δοθεί παράταση, μετά 

από

σχετική εξέταση από το Υφυπουργείο Τουρισμού.

• Τήρηση της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στο περιβάλλον – Υποχρέωση τήρησης όλων των περιβαλλοντικών 

Νομοθεσιών.



Κυρώσεις

Η αίτηση δύναται να απορριφθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, αν διαπιστωθεί ότι ο αιτητής: 

1. Είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων και παραστατικών για την παροχή πληροφοριώνή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών και 

των στοιχείων που απαιτούνται κατά την υποβολή της αίτησής.

2. Υπάρχει: α) οριστική καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου για δόλο, απάτη ή/ και άλλο αδίκημα, που συντελέστηκε σε σχέση με 

οποιοδήποτε Σχέδιο Χορηγιών του Υφυπουργείου ή και άλλων αρμόδιων Αρχών, β) απόφαση του Υφυπουργείου για τον αποκλεισμό 

της για τρία (3) χρόνια από όλα τα Σχέδια Χορηγιών του Υφυπουργείου ή/και για λήψη περαιτέρω νομικών μέτρων, εκτός και αν έχουν 

παρέλθει τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία των ως

άνω αποφάσεων.

Εάν διαπιστωθεί η υποβολή ψευδούς δήλωσης ή στοιχείων και πληροφοριών πριν ή / και

μετά την παραχώρηση χορηγίας, η αίτηση της συγκεκριμένης επιχείρησης απορρίπτεται

και απαιτείται η επιστροφή τυχόν καταβληθείσας χορηγίας προσαυξημένης με τόκο. 



Κυρώσεις

Βάσει του κανονιστικού πλαισίου, θα γίνεται δημοσιονομική διόρθωση και αναλογική ανάκτηση του ποσού που έχει καταβληθεί 

αχρεωστήτως προσαυξημένου με τόκο, αν σε περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της τελικής πληρωμής της χορηγίας, η 

χρηματοδοτούμενη επένδυση υπόκειται σε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 

- παύση ή μετεγκατάσταση μιας παραγωγικής δραστηριότητας εκτός της περιοχής προγράμματος, 

- αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ενός στοιχείου υποδομής η οποία παρέχει σε μια εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό 

αδικαιολόγητο πλεονέκτημα,

- ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να υπονομευόσουν 

τους αρχικούς στόχους. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης όλων των προτεινόμενων παρεμβάσεων ή όπου το επίπεδο της εργασίας 

κρίνεται ως μη ικανοποιητικό με αποτέλεσμα να επηρεάσει το ελάχιστο κόστος επένδυσης όπως καθορίζεται στην παράγραφο 9 –

Προϋποθέσεις για επιλεξιμότητα παρεμβάσεων και δαπανών, η έγκριση επιχορήγησης δυνατό να ακυρωθεί. 



Προθεσμία Αιτήσεων

1 - Γενική Εισαγωγή

2 - Δράσεις Υφυπουργείου Τουρισμού

3 - Προϋπολογισμοί & Χρονοδιαγράμματα

4 - Εμπλοκή Διευθύνσεων Υφυπουργείου Τουρισμού

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30/11/2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου 
προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.



ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

περισσότερες πληροφορίες για τα Σχέδιo

Κυριάκος Κυριάκου

Έλενα Αδάμου


