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1. Στόχος Σχεδίου  
 

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 με βάση τον εγκεκριμένο τους τιμοκατάλογο 

προσφέρουν αποδεδειγμένα πιάτα βασισμένα αποκλειστικά στην κυπριακή γαστρονομία 

και (β) τη δημιουργία ή αναβάθμιση καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων 

διατροφής. 

 

Μέσω αυτών των παρεμβάσεων, στόχος του Σχεδίου είναι η αναβάθμιση της Κυπριακής 

φιλοξενίας, η προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και η ανάπτυξη της γαστρονομίας.   

2. Νομικό Πλαίσιο και Θεσμικό πλαίσιο 
 

 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας 

 Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την 

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας («de minimis»). 

 Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ, της 28ης Ιουλίου 2021, για έγκριση 

του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.  

 Ο περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμος του 2001 έως 2020. 

 Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα 

Νόμος του 2018 (Ν. 127(I)/2018) 

 Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών 

καταλυμάτων Νόμος του 2019 (Ν. 34(Ι)/2019 έως 2021). 

 Οι περί Κέντρων Αναψυχής Νόμοι του 1985 έως 2020. 

 Κανονισμός 61 Η του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου για την χρήση κτηρίων από 

ανάπηρα πρόσωπα 

 Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 91.256, ημερ. 14/05/2021 για το Προσχέδιο 

Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τον Κατάλογο προτεινόμενων μέτρων 

και διαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχου και καθοδήγησης για την υλοποίηση του 

Σχεδίου. 

 Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 2030 

 

Σύμφωνα µε τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας όλα τα μέτρα των Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

πρέπει να συμμορφώνονται µε την αρχή της «µη πρόκλησης σημαντικής βλάβης». Η εν 

λόγω προϋπόθεση διασφαλίζει ότι κανένα μέτρο δεν υποστηρίζει ή διεκπεραιώνει 

δραστηριότητες ή ενέργειες που προκαλούν σημαντική βλάβη σε κανέναν από τους έξι 

περιβαλλοντικούς στόχους, κατά την έννοια του Άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 

σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων 
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(Κανονισμός για την Ταξινόμηση). Οι πρόνοιες του παρόντος Σχεδίου, όπως 

περιγράφονται στον Οδηγό Εφαρμογής του, με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται 

οι δικαιούχοι του Σχεδίου, ικανοποιούν τις απαιτήσεις για τήρηση της αρχής της «μη 

πρόκλησης σημαντικής βλάβης» και είναι επίσης σύμφωνες με το ευρωπαϊκό κεκτημένο 

και την εθνική νομοθεσία για το περιβάλλον. 

3. Χρηματοδότηση, Προϋπολογισμός και Χρονικός 
Προγραμματισμός 

 

3.1  Άξονας / Ενότητα / Μέτρο ΣΑΑ  

 

Το Σχέδιο αυτό χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου. 

Προκηρύσσεται στο πλαίσιο του Άξονα Πολιτικής 3 «Ενίσχυση της Ανθεκτικότητας και της 

Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας» υπό την Ενότητα 3.1. «Διαφοροποίηση της 

Οικ2022ονομίας» και πιο συγκεκριμένα την Υπο-Ενότητα 3.1.3. «Αειφόρος, Υψηλής 

Πρόσθετης Αξίας Τουριστικός Τομέας».  

 

Το παρόν Σχέδιο περιλαμβάνεται στο Μέτρο  C3.1I8 «Ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας 

του τομέα του τουρισμού με έμφαση στην ύπαιθρο, καθώς και στις ορεινές και 

απομακρυσμένες περιοχές». 

 

3.2  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 παρούσης προκήρυξης για το 2022, προγραμματίζεται προκήρυξη και 

το 2023. Αναφορικά με την επόμενη προκήρυξη, με απόφαση του αρμόδιου Υφυπουργού 

Τουρισμού, και κατόπιν εκ των προτέρων σχετικής έγκρισης από την αρμόδια Συντονιστική 

Αρχή για το ΣΑΑ Κύπρου, δύναται να διαφοροποιούν τα ποσά χορηγίας και ύψη 

επιχορήγησης, οι επιλέξιμες παρεμβάσεις και δαπάνες, και οι διαδικασίες, ανάλογα με τις 

συνθήκες που θα διαμορφωθούν πριν την κάθε προκήρυξη και τα αποτελέσματα από την 

υλοποίηση των προηγούμενων προκηρύξεων, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών 

δεσμεύσεων της Κύπρου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ΣΑΑ. 

 

3.3  Προϋπολογισμός Προκήρυξης και Προθεσμία 
 

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. 
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4. Περιοχές Εφαρμογής 
 
Το Σχέδιο έχει παγκύπρια εμβέλεια. Οι περιοχές εφαρμογής επιμερίζονται σε 3 κατηγορίες: 
1) ορεινές, ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές, 2) υπόλοιπες περιοχές υπαίθρου, και 
3) τις υπόλοιπες που δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες. Συνημμένος 
Κατάλογος στο Παράρτημα 1  
 

5. Ύψος Επιχορήγησης 
 

Το ύψος της επιχορήγησης κυμαίνεται αναλόγως της γεωγραφικής περιοχής που 

δραστηριοποιείται ο Δικαιούχος, με μέγιστο όμως ποσό επιχορήγησης €200.000 

τηρουμένων των προνοιών σώρευσης του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής 

της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις 

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis»).   

 

Στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές (Παράρτημα 1), το ύψος της επιχορήγησης 

ανέρχεται στο 75% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ.  

 

Στις υπόλοιπες περιοχές υπαίθρου (Παράρτημα 1), το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται 

στο 65% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ. 

 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες, το ύψος 

της επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης των επιλέξιμων 

παρεμβάσεων χωρίς το ΦΠΑ. 

 

6. Γενικό Πλαίσιο Υλοποίησης Σχεδίου   
 

6.1  Συντονιστική Αρχή 
 
Ως Συντονιστική Αρχή (ΣΑ) για την υλοποίηση του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) έχει οριστεί η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου 

Οικονομικών και ειδικότερα η Διεύθυνση Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η ΣΑ έχει 

τη συνολική ευθύνη για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης του 

ΣΑΑ και για τη διασφάλιση της τήρησης των διαδικασιών του Συστήματος 

Παρακολούθησης και Ελέγχου (ΣΠΕ) και της εθνικής νομοθεσίας από το σύνολο των 

εμπλεκομένων, ενώ αποτελεί το σημείο επαφής και ανταλλαγής πληροφοριών με την 

ΕΕ στο πλαίσιο της εφαρμογής του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην 

Κυπριακή Δημοκρατία. 

 

6.2  Φορέας Υλοποίησης 
 
Την ευθύνη διαχείρισης και εφαρμογής του Σχεδίου έχει το Υφυπουργείο Τουρισμού, 

το οποίο αναλαμβάνει μεταξύ άλλων: 
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 την ενημέρωση και πληροφόρηση των ενδιαφερομένων σε όλα τα θέματα που 

σχετίζονται με το Σχέδιο, 

 την πλήρη διοικητική υποστήριξη του Σχεδίου, 

 την υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης των αιτήσεων στο 

Σχέδιο αφού διαπιστώσει ότι πληρούν τις πρόνοιες του Σχεδίου, 

 τον έλεγχο και επαλήθευση των δαπανών, 

 τη διεκπεραίωση των διαδικασιών πληρωμής των Δικαιούχων, 

 τη διαδικασία βεβαίωσης επίτευξης των στόχων του Σχεδίου στη βάση των 

μηχανισμών επαλήθευσης που καθορίζει η ΣΑ 

 την τήρηση όλων των διαδικασιών που προβλέπονται στο Σχέδιο 

 την τήρηση στοιχείων που απαιτούνται στο πλαίσιο του Μηχανισμού 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

 

7. Δυνητικοί Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις Συμμετοχής  
 

7.1  Αδειούχα Κέντρα Αναψυχής κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας  
 

Επιχειρηματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα οι οποίοι, κατά την ημέρα υποβολής της 

αίτησης, κατέχουν άδεια λειτουργίας κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας από το 

Υφυπουργείο Τουρισμού, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Περί Κέντρων Αναψυχής 

Νομοθεσίας και με βάση τον εγκεκριμένο τους τιμοκατάλογο προσφέρουν 

αποδεδειγμένα, πιάτα βασισμένα αποκλειστικά στην κυπριακή γαστρονομία. 

Εξαιρούνται τα Κέντρα Αναψυχής κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας που 

λειτουργούν ως αίθουσες δεξιώσεων ή χώροι εστίασης εντός ή εκτός παιγνιδότοπων. 

 

7.2  Κέντρα Αναψυχής κατηγορίας Εστιατορίου ή Ταβέρνας που 
λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών και άλλων τουριστικών καταλυμάτων 

 

Επιχειρηματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι λειτουργούν τις επιχειρήσεις 

τους και κατέχουν άδεια λειτουργίας από το Υφυπουργείο με βάση τις πρόνοιες της 

Περί Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμο του 

2019 έως 2021, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης και 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.   

 

7.3 Δυνητικοί Δικαιούχοι για αναβάθμιση ή δημιουργία καταστημάτων 
πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής 

 

Επιχειρηματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι λειτουργούν τις επιχειρήσεις 

τους και κατέχουν άδεια λειτουργίας καταστήματος από την αρμόδια τοπική Αρχή ή 

σημείο πώλησης προϊόντων αδειοδοτημένης και επισκέψιμης μονάδας παραγωγής 
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παραδοσιακών προϊόντων διατροφής, η οποία κατέχει τα αναγκαία πιστοποιητικά 

λειτουργίας και καταλληλότητας (ανάλογα με την κατηγορία της μονάδας 

παραγωγής) από την αρμόδια υπηρεσία/ες. 

8. Επιλέξιμες Παρεμβάσεις και Επιλέξιμες Δαπάνες 
 

8.1 Αδειούχα Κέντρα Αναψυχής Κατηγορίας Εστιατορίου / Ταβέρνας 
 

Επιλέξιμες δαπάνες: 

 

(α) Οικοδομικές και άλλες βελτιωτικές εργασίες στους εγκεκριμένους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως αυτοί εμφαίνονται στα εγκεκριμένα 

σχέδια της άδειας οικοδομής που αναφέρονται πιο κάτω: 

 

 Πλήρης ανακαίνιση των υφιστάμενων εγκεκριμένων χώρων υγιεινής πελατών 

περιλαμβανομένης και της δημιουργίας διευκολύνσεων για ΑμεΑ. 

 

 Έργα ανακαίνισης στον αδειούχο εσωτερικό χώρο της κοινόχρηστης αίθουσας 

εστίασης και συγκεκριμένα:  

- Αντικατάσταση δαπέδου 

- Επιδιορθώσεις/ επενδύσεις τοιχοποιίας/ χρωματισμός  

- Αντικατάσταση/ συντήρηση πορτοπαραθύρων 

- Εγκατάσταση/ αντικατάσταση κουρτίνων/ ρολοκουρτίνων 

- Εγκατάσταση/ αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης/ κλιματισμού 

υψηλής ενεργειακής απόδοσης 

- Εγκατάσταση/ αντικατάσταση φωτιστικών 

- Αντικατάσταση/ ανακαίνιση πάγκου μπαρ, περιλαμβανομένου του βαρετού 

εξοπλισμού (ψυγεία, παγομηχανές, πάγκοι, μηχανή καφέ κλπ.) 

- Αγορά ανθώνων 

- Αγορά ψυγείου βιτρίνας για τοποθέτηση τροφίμων 

 

 Έργα ανακαίνισης και εξοπλισμός στον αδειούχο χώρο του μαγειρείου/ χώρων 

παρασκευής και συγκεκριμένα:  

- Αντικατάσταση δαπέδου 

- Επιδιορθώσεις/ επενδύσεις τοιχοποιίας/ χρωματισμός  

- Αντικατάσταση/ συντήρηση πορτοπαραθύρων 

- Εγκατάσταση/ αντικατάσταση φωτιστικών  

- Αγορά/ αντικατάσταση βαρετού επαγγελματικού εξοπλισμού 

- Εγκατάσταση/ αντικατάσταση συστήματος κλιματισμού υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης 

- Εξοπλισμός παρασκευής φαγητών ενώπιον του πελάτη (Show cooking 

equipment) 

- Αγορά ψυγείου παγωτού και ποτών 

- Αγορά/ κατασκευή ψησταριάς για ψήσιμο στα κάρβουνα 
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- Κατασκευή/ τοποθέτηση φουγάρου εξαερισμού 

- Αγορά/ τοποθέτηση/ κατασκευή παραδοσιακού φούρνου για οφτά/ 

φουρνιστά 

 

 Έργα βελτίωσης της πρόσοψης του κέντρου (π.χ. επένδυση με πραγματική 

πέτρα, χρωματισμός, τοποθέτηση ανθώνων, τοποθέτηση ομπρέλων ή/ και 

τέντων σε ουδέτερο χρώμα οι οποίες δεν θα φέρουν διαφημιστικά μηνύματα, 

τοποθέτηση θερμάστρων εξωτερικού χώρου κλπ.). 

 

 Αντικατάσταση πινακίδας με την ονομασία του κέντρου στην πρόσοψη.  Η νέα 

πινακίδα δεν θα πρέπει να είναι αλουμινένια ή πλαστική ή led ή αλογόνου και 

να συνάδει με τον περιβάλλοντα χώρο. 

 

 Αγορά συστήματος πυρανίχνευσης/ πυρασφάλειας. 

 

 Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για γενικές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, 

εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης/ πυρασφάλειας και συστήματος 

κλιματισμού/ θέρμανσης. 

 
(β) Ειδικές εγκαταστάσεις και συστήματα: 

 

 Αντικατάσταση/ αγορά μηχανογραφημένων ταμειακών συστημάτων και 

συστημάτων λήψης παραγγελιών (POS). 

 Αναβάθμιση/ εγκατάσταση συστήματος για γρήγορη ασύρματη σύνδεση 

διαδικτύου. 

 Δημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας, η οποία να διαθέτει κατ΄ ελάχιστο τον 

τιμοκατάλογο του κέντρου, την τοποθεσία του και σύστημα κρατήσεων. 

 Αγορά και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης νερού και αποβλήτων. 

 Αγορά/ εγκατάσταση πλατφόρμας για προσβασιμότητα ΑμεΑ. 

 

(γ) Μηχανήματα, επίπλωση και εξοπλισμός στους κοινόχρηστους χώρους 

πελατών: 

 

 Αντικατάσταση ευτελούς επίπλωσης (καρέκλες και τραπέζια) στους 

εγκεκριμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους εστίασης.  Η νέα 

επίπλωση δεν θα πρέπει να είναι πλαστική. 

 Αγορά/ αντικατάσταση ισόθερμης κάβας κρασιών.   

 Αντικατάσταση ή τοποθέτηση πλαισίου τοποθέτησης τιμοκαταλόγου με 

φωτιστικό σώμα στην είσοδο του κέντρου. 

 Τοποθέτηση αλλάχτρας για βρέφη. 

 

(δ) Αμοιβές συμβούλων, εμπειρογνωμόνων, σχεδιαστών κλπ, μέγιστο 5% ως 

προς τη συνολική προτεινόμενη επένδυση: 
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 Αμοιβή εγγεγραμμένων επαγγελματιών μελετητών ή μελετητών εσωτερικού 

χώρου (interior designers), μηχανολόγων μηχανικών, ηλεκτρολόγων 

μηχανικών, επιμετρητή ποσοτήτων, πολιτικών μηχανικών για αποδεδειγμένη 

εκτελεσθείσα εργασία. 

 

 Υπηρεσίες για τον σχεδιασμό, μετάφραση σε 5 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, 

γερμανικά, ρωσικά και γαλλικά), μετάφραση σε γραφή για τυφλούς (braille), 

εκτύπωση τιμοκαταλόγου και σύστημα εισαγωγής ηλεκτρονικού κωδικού / 

εισαγωγή QR code. 

 

 Υπηρεσίες για δράσεις που αφορούν την ποιοτική αναβάθμιση του φαγητού 

και ποτού που προσφέρονται (π.χ. αρχιμάγειρας/ chef / οινολόγος / 

εμπειρογνώμονας για την ετοιμασία νέου μενού, κοστολόγηση, συνδυασμό 

φαγητού και κρασιών (food pairing) κλπ. με διατήρηση / ενίσχυση της έμφασης 

στην κυπριακή γαστρονομία.) 

 

(ε) Δαπάνες που απορρέουν άμεσα από τους όρους της κοινοτικής 

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

προσωρινών πινακίδων πληροφόρησης (πινακίδες εργοταξίου). 

 

(στ) Αναλώσιμα είδη: 

 

 Αγορά/ αντικατάσταση εξοπλισμού/ επιτραπέζιων σκευών για τα διαθέσιμα 

τραπέζια πελατών που είναι τοποθετημένα στους εγκεκριμένους εσωτερικούς 

και εξωτερικούς χώρους εστίασης (τραπεζομάντηλα, υφασμάτινες πετσέτες, 

αλατοπίπερα, πιάτα, μαχαιροπήρουνα, σετ για λάδι/ ξύδι κλπ), με κατ’ 

αποκοπή ποσό των €100 ανά τραπέζι. 

 

Σημειώσεις: 
 
 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/  

 

8.2 Κέντρα Αναψυχής που λειτουργούν εντός ξενοδοχείων και άλλων 
τουριστικών καταλυμάτων 
 

Επιλέξιμες δαπάνες: 

 

https://tastecyprus.com.cy/en/delightful-cyprus-en/
https://tastecyprus.com.cy/en/delightful-cyprus-en/
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(α) Οικοδομικές και άλλες βελτιωτικές εργασίες στους εγκεκριμένους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους: 

 

 Έργα ανακαίνισης στον αδειούχο εσωτερικό χώρο της κοινόχρηστης αίθουσας 

εστίασης του θεματικού εστιατορίου ή τον εγκεκριμένο εξωτερικό αν πρόκειται 

για υπαίθριο κέντρο αναψυχής που ανήκει στο χώρο του θεματικού 

εστιατορίου, και συγκεκριμένα:  

- Αντικατάσταση δαπέδου 

- Επιδιορθώσεις/ επενδύσεις τοιχοποιίας/ χρωματισμός  

- Αντικατάσταση/ συντήρηση πορτοπαραθύρων 

- Εγκατάσταση/ αντικατάσταση κουρτίνων/ ρολοκουρτίνων 

- Εγκατάσταση/ αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης/ κλιματισμού 

υψηλής ενεργειακής απόδοσης 

- Εγκατάσταση/ αντικατάσταση φωτιστικών  

 

 Αντικατάσταση πινακίδας με την ονομασία του κέντρου στην πρόσοψη.  Η νέα 

πινακίδα δεν θα πρέπει να είναι αλουμινένια ή πλαστική ή led ή αλογόνου και 

να συνάδει με τον περιβάλλοντα χώρο. 

 

 Έργα βελτίωσης της πρόσοψης του κέντρου (π.χ. επένδυση με πραγματική 

πέτρα, χρωματισμός, τοποθέτηση ανθώνων, τοποθέτηση ομπρέλων ή/ και 

τέντων σε ουδέτερο χρώμα οι οποίες δεν θα φέρουν διαφημιστικά μηνύματα, 

τοποθέτηση θερμάστρων εξωτερικού χώρου κλπ.). 

 

(β) Μηχανήματα, επίπλωση και εξοπλισμός στους κοινόχρηστους χώρους 

πελατών και του μαγειρείου: 

 

 Αντικατάσταση ευτελούς επίπλωσης (καρέκλες και τραπέζια) στους 

εγκεκριμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους εστίασης. 

 Αντικατάσταση ή τοποθέτηση πλαισίου τοποθέτησης τιμοκαταλόγου με 

φωτιστικό σώμα στην είσοδο του κέντρου. 

 Αγορά/ αντικατάσταση ισόθερμης κάβας κρασιών.   

 Τοποθέτηση αλλάχτρας για βρέφη. 

 Αγορά/ εγκατάσταση πλατφόρμας για προσβασιμότητα ΑμεΑ. 

 Εξοπλισμός στον αδειούχο χώρο του μαγειρείου/ χώρων παρασκευής και 

συγκεκριμένα:  

- Αγορά ψυγείου παγωτού και ποτών 

- Αγορά/ κατασκευή ψησταριάς για ψήσιμο στα κάρβουνα 

- Κατασκευή/ τοποθέτηση φουγάρου εξαερισμού 

- Αγορά/ τοποθέτηση/ κατασκευή παραδοσιακού φούρνου για οφτά/ 

φουρνιστά 
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(γ) Αμοιβές συμβούλων, εμπειρογνωμόνων, σχεδιαστών κλπ, μέγιστο 5% ως 

προς τη συνολική προτεινόμενη επένδυση: 

 

 Αμοιβή εγγεγραμμένων επαγγελματιών μελετητών ή μελετητών εσωτερικού 

χώρου (interior designers), μηχανολόγων μηχανικών, ηλεκτρολόγων 

μηχανικών, επιμετρητή ποσοτήτων, πολιτικών μηχανικών για αποδεδειγμένη 

εκτελεσθείσα εργασία. 

 

 Υπηρεσίες για τον σχεδιασμό, μετάφραση σε 5 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, 

γερμανικά, ρωσικά και γαλλικά), μετάφραση σε γραφή για τυφλούς (braille), 

εκτύπωση τιμοκαταλόγου και σύστημα εισαγωγής ηλεκτρονικού κωδικού / 

εισαγωγή QR code. 

 

 Υπηρεσίες για δράσεις που αφορούν την ποιοτική αναβάθμιση του φαγητού 

και ποτού που προσφέρονται (π.χ. αρχιμάγειρας/ chef / οινολόγος / 

εμπειρογνώμονας για την ετοιμασία νέου μενού, κοστολόγηση, συνδυασμό 

φαγητού και κρασιών (food pairing) κλπ. με διατήρηση / ενίσχυση της έμφασης 

στην κυπριακή γαστρονομία) 

 

(δ) Δαπάνες που απορρέουν άμεσα από τους όρους της κοινοτικής 

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

προσωρινών πινακίδων πληροφόρησης (πινακίδες εργοταξίου). 

 

(ε) Αναλώσιμα είδη: 

 

 Αγορά/ αντικατάσταση εξοπλισμού/ επιτραπέζιων σκευών για τα διαθέσιμα 

τραπέζια πελατών που είναι τοποθετημένα στους εγκεκριμένους εσωτερικούς 

και εξωτερικούς χώρους εστίασης (τραπεζομάντηλα, υφασμάτινες πετσέτες, 

αλατοπίπερα, πιάτα, μαχαιροπήρουνα, σετ για λάδι/ ξύδι κλπ), με κατ’ 

αποκοπή ποσό των €100 ανά τραπέζι. 

 
Σημειώσεις: 
 
 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, διαθέσιμα στη σελίδα του 

Συμφώνου https://tastecyprus.com.cy/en/delightful-cyprus-en/  

 
 

8.3 Αναβάθμιση ή Δημιουργία Καταστημάτων Πώλησης Παραδοσιακών 
Προϊόντων Διατροφής 

 

https://tastecyprus.com.cy/en/delightful-cyprus-en/
https://tastecyprus.com.cy/en/delightful-cyprus-en/
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Επιλέξιμες δαπάνες: 

 

(α) Οικοδομικές και άλλες βελτιωτικές εργασίες εσωτερικών και εξωτερικών 

χώρων: 

 

 Πλήρης ανακαίνιση των υφιστάμενων εγκεκριμένων χώρων υγιεινής 

περιλαμβανομένης και της δημιουργίας διευκολύνσεων για ΑμεΑ. 

 

 Έργα ανακαίνισης στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος και συγκεκριμένα:  

- Αντικατάσταση δαπέδου 

- Επιδιορθώσεις/ επενδύσεις τοιχοποιίας/ χρωματισμός  

- Αντικατάσταση/ συντήρηση πορτοπαραθύρων 

- Εγκατάσταση/ αντικατάσταση κουρτίνων/ ρολοκουρτίνων 

- Εγκατάσταση/ αντικατάσταση συσκευών θέρμανσης/ κλιματισμού υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης 

- Εγκατάσταση/ αντικατάσταση φωτιστικών 

- Τοποθέτηση γυάλινης επιφάνειας μεταξύ εργαστηρίου παρασκευής και 

καταστήματος πώλησης, η οποία θα επιτρέπει την παρακολούθηση της 

παρασκευής των παραδοσιακών προϊόντων από τους επισκέπτες. 

 

 Αγορά/ αντικατάσταση προθηκών ή βιτρινών τοποθέτησης προϊόντων. 

 

 Αγορά/ αντικατάσταση πάγκου/ τραπεζιού για γευσιγνωσία. 

 

 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πινακίδας με την ονομασία του καταστήματος 

στην πρόσοψη.  Η νέα πινακίδα δεν θα πρέπει να είναι αλουμινένια ή πλαστική 

ή led ή αλογόνου και να συνάδει με τον περιβάλλοντα χώρο. 

 
(β) Ειδικές εγκαταστάσεις και συστήματα: 

 

 Αναβάθμιση/ εγκατάσταση συστήματος για γρήγορη ασύρματη σύνδεση 

διαδικτύου. 

 Δημιουργία δυναμικής ιστοσελίδας, η οποία να διαθέτει κατ΄ ελάχιστο τον 

τιμοκατάλογο της επιχείρησης και δυνατότητα παραγγελιών μέσω διαδικτύου (e-

shop). 

 Αντικατάσταση/ αγορά μηχανογραφημένου ταμειακού συστήματος (POS). 

 Αγορά συστήματος πυρανίχνευσης/ πυρασφάλειας.  

 Αγορά/ εγκατάσταση πλατφόρμας για προσβασιμότητα ΑμεΑ. 

 

(γ) Αμοιβές συμβούλων, εμπειρογνωμόνων, σχεδιαστών, με μέγιστο 5% ως 

προς τη συνολική προτεινόμενη επένδυση: 
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 Αμοιβή εγγεγραμμένων επαγγελματιών μελετητών ή μελετητών εσωτερικού 

χώρου (interior designers), μηχανολόγων μηχανικών, ηλεκτρολόγων 

μηχανικών, επιμετρητή ποσοτήτων, πολιτικών μηχανικών για αποδεδειγμένη 

εκτελεσθείσα εργασία. 

 

(δ) Δαπάνες που απορρέουν άμεσα από τους όρους της κοινοτικής 

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

προσωρινών πινακίδων πληροφόρησης (πινακίδες εργοταξίου). 

 

Σημειώσεις: 
 
 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/  

 

9. Προϋποθέσεις για επιλεξιμότητα παρεμβάσεων και δαπανών 
 

9.1 Ελάχιστο ποσό προτεινόμενης επένδυσης €15.000. 

 

9.2  Το μέγιστο ύψος της χορηγίας για κάλυψη δαπανών συμβούλων, 

εμπειρογνωμόνων, σχεδιαστών είναι 5% ως προς τη συνολική προτεινόμενη 

επένδυση. 

 

9.2 Ο εξοπλισμός ή μηχανήματα που θα προμηθευτεί ο δικαιούχος στα πλαίσια 

του σχεδίου πρέπει να είναι καινούργια. 

 

9.3 Η έναρξη υλοποίησης της παρέμβασης επιβάλλεται όπως πραγματοποιείται 

μετά την Επιτόπια επιθεώρηση από λειτουργό του Υφυπουργείου για εξακρίβωση και 

φωτογράφιση της υφιστάμενης κατάστασης (βλ. 12.2.2), 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. 

 

10.  Μη επιλέξιμες δράσεις και μη επιλέξιμες δαπάνες 
 

Δαπάνες που δεν αναφέρονται στην Παράγραφο 8 θεωρούνται μη επιλέξιμες. Για σκοπούς 

διευκόλυνσης και ως κύρια παραδείγματα ΜΗ επιλέξιμων δαπανών αναφέρονται οι εξής: 

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

- Αγορά/ εγκατάσταση μεταχειρισμένου εξοπλισμού, επίπλωσης κλπ. 

https://tastecyprus.com.cy/en/delightful-cyprus-en/
https://tastecyprus.com.cy/en/delightful-cyprus-en/
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- Παρεμβάσεις σε μη εγκεκριμένους χώρους με βάση την εκδοθείσα άδεια λειτουργίας 

από το Υφυπουργείο Τουρισμού (για ξενοδοχεία και κέντρα αναψυχής) ή την αρμόδια 

Αρχή (για καταστήματα). 

- ΦΠΑ 

- Δαπάνες που προηγήθηκαν της Επιτόπιας επιθεώρησης από λειτουργό του 

Υφυπουργείου για εξακρίβωση και φωτογράφιση της υφιστάμενης κατάστασης (βλ. 

12.2.2) 

 
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. 
 

11. Ίδια Συμμετοχή 
 
Η Ίδια Συμμετοχή ορίζεται ως η οικονομική συμμετοχή του Δικαιούχου στην υλοποίηση 

της επένδυσης, επιπρόσθετα της αναμενόμενης χορηγίας. Η Ίδια Συμμετοχή πρέπει να 

καλυφθεί είτε με ίδιους πόρους (κεφάλαια) είτε με εξωτερική χρηματοδότηση και με 

μορφή που δεν περιέχει στοιχεία Δημόσιας Δαπάνης / Κρατικής Χορηγίας. Η αποδεκτή 

μορφή εξωτερικής χρηματοδότησης είναι ο εγκεκριμένος δανεισμός από 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. 

 

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 
 

12.  Στάδια Υλοποίησης 

 
 

Ενέργειες Αιτητή:                                 Ενέργειες Φορέα Υλοποίησης:  

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
ΧΟΡΗΓΙΑΣ

[Αίτηση με Απαιτούμενα 
Δικαιολογητικά βλ. παρ 

12.1]

Επιτόπια Επιθεώρηση

[βλ. παρ 12.2.2]

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

[βλ. παρ 12.2]

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

[μετά την Επιτόπια 
Επιθεώρηση]

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

[Δικαιολογητικά και 
Δηλώσεις βλ. παρ 13]

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣΠΛΗΡΩΜΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
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12.1 Υποβολή Αιτήσεων  
 

12.1.1 Ο κάθε ενδιαφερόμενος/ δικαιούχος καλείται όπως υποβάλει τη σχετική αίτηση 

(Παράρτημα 2) στο κατά περίπτωση επαρχιακό Γραφείο Επιθεωρητών ή την Κεντρική 

Υπηρεσία του Υφυπουργείου.  

 

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

 

I. Άδεια λειτουργίας κέντρου αναψυχής κατηγορίας Εστιατορίου/ Ταβέρνας από το 

Υφυπουργείο Τουρισμού, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Περί Κέντρων Αναψυχής 

Νομοθεσίας 1985 έως 2020 ή άδεια λειτουργίας ξενοδοχείου/ τουριστικού 

καταλύματος με βάση τις πρόνοιες της περί ίδρυσης και λειτουργίας ξενοδοχείων 

και τουριστικών καταλυμάτων νόμου του 2019 έως 2021 ή άδεια λειτουργίας 

καταστήματος/ μονάδας παραγωγής από την αρμόδια Αρχή αναλόγως της 

περίπτωσης.  

 

II. Εγκεκριμένο τιμοκατάλογο προσφερόμενων ειδών σύμφωνα με το άρθρο 13 και 

Καν. 8-9 της περί Κέντρων Αναψυχής Νομοθεσία. 

 

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. Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης σε 

σχέση με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 

 
IV. Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας. Στις περιπτώσεις όπου ο αιτητής είναι διαφορετικός 

από τον ιδιοκτήτη, να υποβληθούν: 1) έγγραφο μίσθωσης ή  ενοικιαστήριο 

συμβόλαιο ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι το υποστατικό ή ο χώρος 

παρέμβασης είναι στη νόμιμη κατοχή του αιτητή, και 2) γραπτή συγκατάθεση από 

τον νόμιμο ιδιοκτήτη του χώρου για την υπό αναφορά χρήση. Όσες επιχειρήσεις 

στεγάζονται σε Τουρκοκυπριακή περιουσία θα πρέπει μαζί με την αίτηση τους να 

υποβάλουν αντίγραφο της σύμβασης που έχουν συνάψει με τον κηδεμόνα των 

Τουρκοκυπριακών περιουσιών.  

 
V. Γραπτή δήλωση που εκδίδεται δυνάμει του Κανονισμού 3(2) των περί Ελέγχου των 

Κρατικών Ενισχύσεων (Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας) Κανονισμών του 2009 και 

2012 (Παράρτημα 3). 

 
VI. Υπεύθυνη Δήλωση Ενιαίας Επιχείρησης (Παράρτημα 4) 

 
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 (Παράρτημα 5). 
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IX. Υπεύθυνη Δήλωση δέσμευσης διατήρησης της επένδυσης για τουλάχιστο πέντε (5) 
έτη (Παράρτημα 6) 
 

X. Τεκμηρίωση της δυνατότητας κάλυψης του συνόλου της Ίδιας Συμμετοχής 
(Παράρτημα 7) 

 

12.2 Διαδικασία Αξιολόγησης Αιτήσεων και Διευκρινίσεις 
 

Η αξιολόγηση κάθε αίτησης γίνεται με την εξής διαδικασία: 

 

12.2.1 Η εξέταση των αιτήσεων θα γίνεται αυστηρά σύμφωνα με τη σειρά παραλαβής τους 

από το Υφυπουργείο (First In- First Out). Η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης 

προτάσεων διακόπτεται με την εξάντληση του διαθέσιμου κονδυλίου της Προκήρυξης. 

 

12.2.2 Επιτόπια επιθεώρηση από λειτουργό του Υφυπουργείου για εξακρίβωση και 

φωτογράφιση της υφιστάμενης κατάστασης για την μετέπειτα επαλήθευση της εκτέλεσης 

των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Σημειώνεται ότι για καμία εργασία η οποία 

περιλαμβάνεται στην αίτηση για επιχορήγηση και έχει ξεκινήσει πριν από την 

πραγματοποίηση της επιτόπιας επιθεώρησης που αναφέρεται πιο πάνω, δεν 

διασφαλίζεται η χρηματοδότησή της από το παρόν Σχέδιο.   

 

12.2.3 Για σκοπούς διαπίστωσης κατά πόσο πληρούνται όλοι ανεξάρτητα οι όροι και 

προϋποθέσεις του Σχεδίου, το Υφυπουργείο διατηρεί το δικαίωμα όπως ζητήσει την 

υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινίσεων ή/ και σχεδίων για τις 

προτεινόμενες παρεμβάσεις, τα οποία ο αιτητής οφείλει όπως, με ποινή απόρριψης της 

αίτησης του, προσκομίσει εντός χρονικού διαστήματος εντός ενός (1) μηνός από την 

ημερομηνία που θα του ζητηθούν. 

 

12.2.4 Το Υφυπουργείο, μετά την αξιολόγηση των στοιχείων που υποβλήθηκαν σύμφωνα 

με τις πρόνοιες της παραγράφου 8, θα απορρίπτει τις αιτήσεις που δεν πληρούν 

σωρευτικά τις απαιτήσεις/ πρόνοιες του Σχεδίου. 

 

12.2.5 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι αιτητές ενημερώνονται με επιστολή για 

την απόφαση έγκρισης ή απόρριψης του έργου ή έγκρισης επιμέρους επιλέξιμων δαπανών 

για ένταξη στο Σχέδιο.  Οι επιτυχόντες αιτητές θα κληθούν για υπογραφή της Συμφωνίας 

Δημόσιας Χρηματοδότησης.   

 

12.3 Ενστάσεις 
 
Αιτητές των οποίων οι αιτήσεις ή μέρος των αιτήσεων απορρίφθηκαν έχουν το δικαίωμα 

υποβολής γραπτής ένστασης εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής 

της σχετικής επιστολής απόρριψης, η οποία θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς με συστημένη 

επιστολή. 
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Στην επιστολή θα πρέπει να ζητείται επανεξέταση της αίτησης παραθέτοντας, με σαφήνεια, 

τους συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους πιστεύεται ότι η επενδυτική πρόταση ή 

μέρος της δεν έπρεπε να απορριφθεί. 

 

Οι εν λόγω ενστάσεις εφόσον δεν αφορούν πρόδηλα σφάλματα (σε τέτοιες περιπτώσεις 

τα πρόδηλα σφάλματα θα διορθώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία) θα εξετάζονται από 

Επιτροπή του Υφυπουργείου, η οποία θα ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Γενικό 

Διευθυντή. Στην Επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων δεν θα συμμετέχει κανένας 

Λειτουργός που αποτέλεσε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης για το συγκεκριμένο Σχέδιο. 

Σκοπός της Επιτροπής εξέτασης των ενστάσεων είναι να διασφαλίσει ότι η αίτηση έτυχε 

ίσης και δίκαιης μεταχείρισης από την Επιτροπή Αξιολόγησης και το Υφυπουργείο 

Τουρισμού. 

 

Σε περίπτωση που η ένσταση απορριφθεί ο Αιτητής διατηρεί το δικαίωμα του να 

προσφύγει ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου μέσα σε προθεσμία εβδομήντα πέντε 

(75) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της ενημέρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 146 

του Συντάγματος. 

 

12.4 Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης  
 
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.   

 

Όλες οι νομικές οντότητες που θα ενταχθούν στο Σχέδιο θα πρέπει να αποστέλλουν στο 

Φορέα Υλοποίησης, πριν από την υπογραφή της Συμφωνίας Δημόσιας Χρηματοδότησης 

(ΣΧΔ), επίσημο αποδεικτικό της καταχώρησης στο Μητρώο του αρμόδιου Εφόρου των 

επικαιροποιημένων στοιχείων των πραγματικών τους δικαιούχων, όπως αυτό ορίζονται 

στον «Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από 

Παράνομες Δραστηριότητες νόμο του 2007 (188(Ι)/2007)»1. 

 

 

13. Καταβολή Επιχορήγησης 

 

                                            
1 Αναφέρεται ενδεικτικά (α) για εταιρείες - το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Εταιρειών και 
Άλλων Νομικών Οντοτήτων του Έφορου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη  (άρθρο 61Α) και (β) για 
σωματεία, ιδρύματα, ομοσπονδίες ή ενώσεις, περιλαμβανομένων ΜΚΟ (σύμφωνα με τις διατάξεις του περί 
Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου), το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών 
Δικαιούχων Νομικών Οντοτήτων του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 61Β).   
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Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων ο δικαιούχος θα πρέπει να ενημερώσει το αρμόδιο 

Επαρχιακό Γραφείο του Υφυπουργείου προς τούτο, 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 (Παράρτημα 4), 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.   

 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα τιμολόγια είναι χαμηλότερης αξίας από την τιμή 

της προσφοράς, θα καταβάλλεται το ποσό των πρωτότυπων αποδείξεων.  Σε περίπτωση 

που τα τιμολόγια είναι μεγαλύτερης αξίας από την τιμή της προσφοράς, θα καταβάλλεται 

το ποσό της προσφοράς που αφορά τη συγκεκριμένη απόδειξη, και όχι το ποσό της 

απόδειξης. Σημειώνεται επίσης ότι πληρωμές σε μετρητά δεν γίνονται αποδεκτές, καθώς 

δεν υπάρχει ικανοποιητική τεκμηρίωση και διαδρομή ελέγχου. 

 

Στα Κέντρα Αναψυχής, η χορηγία για τα Αναλώσιμα Είδη θα δίδεται ως κατ’ αποκοπή 

ποσό των €100 ανά τραπέζι. 

 

13.1 Όροι και Προϋποθέσεις για τα Δικαιολογητικά και την Καταβολή Χορηγίας 
 

13.1.1 Για όλες τις δαπάνες απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται τα πρωτότυπα 

τιμολογίων και αποδείξεων είσπραξης οι οποίες θα φέρουν απαραίτητα τον αριθμό 

εγγραφής ΦΠΑ αυτού που τις εκδίδει για τις εκτελεσθείσες παρεμβάσεις. Τιμολόγια 

που θα εκδίδονται από κυπριακές επιχειρήσεις – προμηθευτές μηχανημάτων/ 

εξοπλισμού και προσφοράς υπηρεσιών που δεν είναι εγγεγραμμένες στο ΦΠΑ δεν 

θα γίνονται αποδεκτά.  

 

13.1.2 Για την παραχώρηση της δικαιούμενης χορηγίας ο Δικαιούχος θα πρέπει να έχει 

διευθετήσει τις υποχρεώσεις του με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το 

Τμήμα Φορολογίας (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας [ΦΠΑ] και Φόρος Εισοδήματος). 

Σημειώνεται ότι, με βάση τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης 

και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο του 2014, (Ν. 38(Ι)/2014), 

άρθρο 13 «Συμψηφισμός Εσόδων και Εξόδων», ο Γενικός Λογιστής, δύναται κατά 

την κρίση του, κατά τη διενέργεια οποιασδήποτε πληρωμής προς φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο να αποκόπτει οφειλόμενα ποσά προς οποιοδήποτε οικονομικό φορέα ή 

άλλο ειδικό». 

 

13.1.3 Διευκρινίζεται ότι δυνατό να επέλθει αναλογική μείωση της εγκριθείσας 

επιχορήγησης για τις περιπτώσεις όπου οι διενεργηθείσες επιλέξιμες και 

πιστοποιημένες τελικές δαπάνες είναι χαμηλότερες από τις αναγνωρισμένες 
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επιλέξιμες δαπάνες του προϋπολογισμού, με βάση τις οποίες καθορίστηκε το ύψος 

της επιχορήγησης. 

 
13.1.4 Σώρευση: Οι ενισχύσεις του παρόντος Σχεδίου δεν μπορούν να σωρευθούν με 

άλλες δημόσιες ενισχύσεις, ή με ενισχύσεις από κοινοτικούς πόρους, για τις ίδιες 

επιλέξιμες δαπάνες. Δικαιούχοι που έτυχαν οποιασδήποτε χορηγίας / επιδότησης 

από άλλο Σχέδιο για τις ίδιες δαπάνες δεν δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση ή να 

λάβουν επιχορήγηση βάσει του παρόντος Σχεδίου. 

 

13.1.5 Τέλος, η επιχορήγηση θα καταβάλλεται απευθείας στο Δικαιούχο και δεν θα 

εκχωρείται σε τρίτους. 

14. Υποχρεώσεις Δικαιούχων 
 

Οι Δικαιούχοι οφείλουν να εκτελούν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης (ΣΔΧ) και να τηρούν όλες του τις πρόνοιες.  Οι 

Δικαιούχοι οφείλουν μεταξύ άλλων:  

 

14.1 Δημοσιότητα 
 

i. Αναγνώριση / προβολή της χρηματοδότησης από την ΕΕ σε όλα τα έγγραφα και 

πληροφοριακό υλικό που προορίζεται για το κοινό ή τους συμμετέχοντες, με την 

ορθή χρήση του λογότυπου της σχετικής χρηματοδότησης από ΕΕ. Το εν λόγω 

λογότυπο διατίθεται σε όλες τις απαιτούμενες για σκοπούς δημοσιότητας 

μορφές και χρωματισμούς στον  ακόλουθο σύνδεσμο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής: 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/ 

(NextGenerationEU), καθώς και στην κυπριακή ιστοσελίδα του Σχεδίου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (www.cyprus-tomorrow.gov.cy , ενότητα: 

Πολυμέσα / Λογότυπα). Εκτός από το συγκεκριμένο έμβλημα, καμία άλλη οπτική 

ταυτότητα ή λογότυπο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τονίσει την 

υποστήριξη της ΕΕ. Σε ότι αφορά την ορθή χρήση του εμβλήματος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικές κατευθυντήριες γραμμές προς τους αποδέκτες 

της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχονται πρόσθετα μέσω του 

εγχειριδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο είναι διαθέσιμο στον 

ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-

rules_el.pdf.  

 

Στην ιστοσελίδα του Σχεδίου διατίθεται παράλληλα το λογότυπο του ΣΑΑ 

Κύπρου (Κύπρος_το αύριο), το οποίο επίσης θα πρέπει να προβάλλεται από 

τους αποδέκτες χρηματοδότησης μέσω του ΣΑΑ (είτε μέσω δημοσίων 

συμβάσεων ή μέσω  Σχεδίων Χορηγιών). 

  

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/
http://www.cyprus-tomorrow.gov.cy/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu-emblem-rules_el.pdf
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Μαζί με τα λογότυπα της ΕΕ, και του ΣΑΑ Κύπρου, δύναται να προβάλλονται 

επίσης: 

• Ο θυρεός της Κυπριακής Δημοκρατίας ο οποίος διατίθεται στην ιστοσελίδα 

του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

• Το λογότυπο του αποδέκτη της ενίσχυσης (π.χ. τελικοί αποδέκτες Σχεδίων 

Χορηγιών). 

 

Σημειώνεται ότι, όταν εμφανίζεται σε συνδυασμό με άλλο λογότυπο, το έμβλημα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εμφανίζεται τουλάχιστον τόσο εμφανώς 

και ορατά όσο τα άλλα λογότυπα. Το έμβλημα πρέπει να παραμένει διακριτό και 

ξεχωριστό και δεν μπορεί να τροποποιηθεί προσθέτοντας άλλα οπτικά σήματα 

ή κείμενο. 

ii. Προβολή του έργου στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου και στις σελίδες του, στα 

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) παρέχοντας σύντομη περιγραφή του έργου 

και τονίζοντας τη στήριξη που λαμβάνει από την ΕΕ (με τη χρήση του λογότυπου 

σε περίοπτη θέση). Η περιγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνει τους βασικούς 

στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.  

iii. Τοποθέτηση αφίσας ελάχιστου μεγέθους Α3 ή ισοδύναμης ηλεκτρονικής εικόνας 

σε τοποθεσία που είναι εύκολα ορατή στο κοινό για τα μέτρα ή και τις δράσεις 

που δεν εμπίπτουν στην πιο πάνω κατηγορία τοποθέτησης πλάκας/πινακίδας. 

Η αφίσα θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το έργο και να 

επισημαίνει τη στήριξη από την ΕΕ (με τη χρήση του λογότυπου της 

χρηματοδότησης της ΕΕ). Το εν λόγω μέτρο προτείνεται όπως τηρείται, όπου 

αυτό είναι εφικτό και από αποδέκτες που είναι φυσικά πρόσωπα. 

iv. Το  λογότυπο θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλες τις δράσεις πληροφόρησης 

(π.χ. οδηγούς, ανακοινώσεις τύπου, προσκλήσεις,  έγγραφα προσφοράς, 

παρουσιάσεις, πληροφοριακό υλικό, διαφημίσεις, ιστοσελίδες, ΜΚΔ κλπ). 

 

14.2 Τήρηση Αρχείου και Αποδοχή Ελέγχων 

  
i. Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της 

ΕΕ, οι αποδέκτες της ενίσχυσης τηρούν αρχεία, δικαιολογητικά και άλλα 

έγγραφα, σε σχέση με τη χρηματοδότηση που λαμβάνουν από το παρόν Σχέδιο, 

περιλαμβανομένων αρχείων και εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή, για περίοδο 

πέντε (5) ετών, από την καταβολή της τελευταίας πληρωμής / εξόφληση χορηγίας 

από το Υφυπουργείο Τουρισμού. Η περίοδος αυτή περιορίζεται σε τρία (3) έτη 

όταν η συνολική χορηγία αφορά ποσό μικρότερο ή ίσο των €60,000. 

ii. Σύμφωνα με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στο περιβάλλον, 

οι Δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρούν συγκεκριμένα σχετικά αποδεικτικά 

έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου: 

 Αντίγραφο δελτίου παραλαβής των μεταφορέων / μονάδων επεξεργασίας 

Αποβλήτων από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ) ή/και 
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Αποβλήτων Ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΕΕ) ή/ και Ηλεκτρικών 

Στηλών και Συσσωρευτών (Μπαταρίες) ή/ και λοιπών επικίνδυνων και μη 

επικίνδυνων αποβλήτων, οι οποίοι είναι αδειοδοτημένοι διαχειριστές (όπου 

εφαρμόζεται)  

 Βεβαίωση του Παραρτήματος 8Α, υπογεγραμμένη από τον Προμηθευτή του 

επαγγελματικού εξοπλισμού (όπου εφαρμόζεται - στην περίπτωση 

αντικατάστασης παλαιού/ ενεργοβόρου εξοπλισμού) 

 Βεβαίωση του Παραρτήματος 8Β, υπογεγραμμένη από τον Προμηθευτή/ 

Εγκαταστάτη κλιματιστικών (όπου εφαρμόζεται - στην περίπτωση 

αντικατάστασης παλιών/ ενεργοβόρων κλιματιστικών) 

 Αντίγραφο τιμολογίων αγοράς ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 

εξοπλισμού της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), συσκευής 

ή εξοπλισμού που καταναλώνει νερό, λέβητα βιομάζας στο όνομα του 

δικαιούχου, όπου να δηλώνεται το μοντέλο του εξοπλισμού και σχετικό 

αντίγραφο ετικέτας της ενεργειακής σήμανσης του εξοπλισμού (όπου 

εφαρμόζεται)  

 Αντίγραφο πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου (όπου εφαρμόζεται)  

 Χάρτες όπου να παρουσιάζεται η ακριβής τοποθεσία της επένδυσης σε σχέση 

με ευάλωτες σε πλημμύρες περιοχές, οικολογικά ευαίσθητες περιοχές και 

προστατευόμενες περιοχές (δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, 

τόποι «Παγκόσμιας Κληρονομιάς» της UNESCO, βασικές περιοχές 

βιοποικιλότητας και Προστατευόμενες Περιοχές, όπως προβλέπονται στον 

Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο (Ν. 90/1972), κρατικά δάση, και 

γεωργικές εκτάσεις υψηλής φυσικής αξίας (ΥΦΑ) 

iii. Πρόσθετα, οι αποδέκτες της ενίσχυσης θα πρέπει να επιτρέπουν επιτόπιες 

επαληθεύσεις από τον Φορέα Υλοποίησης (Υφυπουργείο Τουρισμού) ή/ και από 

άλλες αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 

τις υποβαλλόμενες στο Σχέδιο δαπάνες, ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσο αυτές 

συνάδουν με τις σχετικές πρόνοιες του Σχεδίου. Οι αποδέκτες υποχρεούνται να 

παρέχουν σε εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και/ ή αρμόδιους Λειτουργούς 

του Φορέα Υλοποίησης ή/ και άλλων αρμόδιων ελεγκτικών αρχών της Κύπρου 

και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις, στοιχεία και 

πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση της παρεχόμενης χορηγίας. 

14.3 Διατήρηση της Επένδυσης 

 
i. Διατήρηση για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την τελική πληρωμή στο Δικαιούχο 

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.  
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ii. Αυτό δεν εμποδίζει την αντικατάσταση εξοπλισμού που κατέστη παρωχημένος ή 

υπέστη βλάβες κατά την περίοδο αυτή εφόσον η οικονομική δραστηριότητα 

διατηρείται στην περιοχή κατά την ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο. 

14.4 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.  

14.5 Τήρηση της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στο περιβάλλον  

 
Υποχρέωση τήρησης όλων των περιβαλλοντικών νομοθεσιών και της αρχής της 

«μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στο περιβάλλον, κατά την εκτέλεση του έργου, 

σύμφωνα με τις ρήτρες και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο Παράρτημα 8, και 

λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων στην ενότητα 14.2 πιο πάνω. 

 

 

 

15. Κυρώσεις 
 

Η αίτηση δύναται να απορριφθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, αν διαπιστωθεί 

ότι ο αιτητής εμπίπτει σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

 
i. Είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων και παραστατικών για την παροχή πληροφοριών 

ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών και των στοιχείων που απαιτούνται 

κατά την υποβολή της αίτησής.  

ii. 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. Το 

επιτόκιο θα καθορίζεται σύμφωνα με των περί Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας 
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Νόμων του 2006 και 2012, και όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται 

από τα σχετικά διατάγματα του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 

Επίσης, δυνατόν να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα εναντίον της επιχείρησης, όπως ο 

αποκλεισμός της από όλα τα Σχέδια Επιχορηγήσεων ή / και η λήψη νομικών μέτρων 

εναντίον της. 

 

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. 

 

 

16.  Ερμηνεία και Τροποποιήσεις του Σχεδίου  
 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Τουρισμού ερμηνεύει, συμπληρώνει και 

τροποποιεί όπου απαιτείται τους όρους και πρόνοιες του Σχεδίου εξασφαλίζοντας αν 

απαιτείται και την έγκριση της Συντονιστικής Αρχής και του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών 

Ενισχύσεων ή/και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκδίδει προς το σκοπό αυτό 

συμπληρωματικά έγγραφα του Σχεδίου τα οποία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα 

www.tourism.gov.cy  

  

http://www.tourism.gov.cy/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – Περιοχές Υπαίθρου, Ορεινές, Ακριτικές και Απομακρυσμένες 

Περιοχές 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – Αίτηση 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – Γραπτή Δήλωση για Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – Υπεύθυνη Δήλωση Ενιαίας Επιχείρησης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – Εξουσιοδότηση για Πληρωμές από το FIMAS 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 – Υπεύθυνη Δήλωση Δέσμευσης Διατήρησης της Επένδυσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 – Τεκμηρίωση της δυνατότητας κάλυψης της Ίδιας Συμμετοχής 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 – Υποχρεώσεις Αρχής «Μη Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης» στο 

Περιβάλλον 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8Α – Βεβαίωση Επαγγελματικού Εξοπλισμού 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8Β – Βεβαίωση Κλιματιστικού  

 

 

 

 


