
 

Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού σας προσκαλούν σε διαδικτυακή 

ημερίδα με θέμα: 

Παρουσίαση Σχεδίων Κινήτρων Υφυπουργείου Τουρισμού 

Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021, 15:30 – 17:30, Μέσω Microsoft Teams 

Οι παρουσιάσεις έχουν χωριστεί στις ακόλουθες 7 βασικές ενότητες: 

 

o Σχέδια που αφορούν υποδομές ειδικών ενδιαφερόντων σε Δήμους και Κοινότητες  

o Σχέδιο που αφορά υποδομές ειδικών ενδιαφερόντων του ιδιωτικού τομέα 

o Σχέδιο που αφορά τα Κέντρα Αναψυχής 

o Σχέδια Αθλητικού Τουρισμού 

o Σχέδιο Καταδυτικού Τουρισμού 

o Σχέδια/Προγράμματα που αφορούν την οινογαστρονομία 

o Άλλα Σχέδια 

 

Το ακριβές πρόγραμμα που περιλαμβάνει όλα τα σχέδια που θα παρουσιαστούν κατά την ημερίδα  

επισυνάπτεται για δική σας ενημέρωση. 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετέχουν σε όποια ενότητα τους 

ενδιαφέρει κατά τον χρόνο που αυτή πραγματοποιείται.  

Συντονιστής: Χρίστος Πετσίδης, Διευθυντής Υπηρεσιών & Εμπορίου ΚΕΒΕ 

 

  

ΔΗΛΩΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με τον Κύριο Πόλυ Περατικό, Ανώτερο Λειτουργό 

Υπηρεσιών και Εμπορίου του ΚΕΒΕστο τηλέφωνο 22889744 ή/και στο email polis@ccci.org.cy 

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε 

συμμετοχή το αργότερο μέχρι 

τη Δευτέρα 22/03/21 

Γλώσσα παρουσιάσεων: Ελληνικά 
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Παρουσίαση Σχεδίων Κινήτρων Υφυπουργείου Τουρισμού 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

15:30 – 16:00  

Σχέδια που αφορούν υποδομές ειδικών ενδιαφερόντων σε Δήμους και Κοινότητες  

o Σχέδιο Παροχής Οικονομικής στήριξης  για  τη δημιουργία, αναβάθμιση υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την αναβάθμιση του 

προσφερόμενου προϊόντος που αφορά στις ειδικές μορφές τουρισμού σε Δήμους και Κοινότητες - Έλενα Οικονόμου 

o  Σχέδιο Επιχορήγησης Υφυπουργείου Τουρισμού για Ενθάρρυνση Έργων για την Ποιοτική και Αισθητική Αναβάθμιση των Παραλιών (2020 - 

2022) - Βάκης Λοϊζίδης  

o Πραγματοποίηση έργων τοπικού χαρακτήρα με τουριστική πτυχή - Mόνικα Λιατήρη 

 

16:00 – 16:10 

Σχέδιο που αφορά υποδομές ειδικών ενδιαφερόντων του ιδιωτικού τομέα  

o Σχέδιο Παροχής Οικονομικής στήριξης για τη δημιουργία, αναβάθμιση υποδομών / εγκαταστάσεων με στόχο την αναβάθμιση του 

προσφερόμενου προϊόντος που αφορά στις ειδικές μορφές τουρισμού (De minimis) - Έλενα Οικονόμου  

 

16:10 – 16:15 

Σχέδιο που αφορά τα Κέντρα Αναψυχής 

o Σχέδιο επιχορήγησης μέρους του κόστους της δαπάνης για έργα αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών σε κέντρα αναψυχής - 

Κυριάκος Κυριάκου  

 

16:15 – 16:25 

Σχέδια Αθλητικού Τουρισμού  

o Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο (DE 

MINIMIS) -Νίκη Καραγιώργη  

o Σχέδιο παροχής οικονομικής στήριξης για τη διοργάνωση διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων στην Κύπρο (DE MINIMIS) - Έλενα Οικονόμου  

 

16:25 – 16:30 

Σχέδιο Καταδυτικού Τουρισμού  

o Σχέδιο παροχής οικονομικής στήριξης για την πιστοποίηση παροχέων υπηρεσιών καταδύσεων αναψυχής στην Κύπρο με βάση τις απαιτήσεις 

του προτύπου CYS ΕΝ ISO24803:2017 στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ( DE 

MINIMIS ) - Χριστόδουλος Παπαχριστοδούλου  

 

16:30 – 16:40 

Σχέδια/Προγράμματα που αφορούν την οινογαστρονομία 

o Επιχορήγηση Εκδηλώσεων που αφορούν Οινογαστρονομία και Τοπικά Προϊόντα μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης (DE MINIMIS) - Ανθή 

Γαβριηλίδου  

o Πρόγραμμα Taste και Κυπριακό Πρόγευμα - Ελίνα Χριστοφίδου  

 

16:40 – 17:00 

Άλλα Σχέδια 

o Σχέδιο κινήτρων για την φιλοξενία κρουαζιερόπλοιων  στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις 

ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS) - Μαρίνα Μυλωνά  

o Σχέδιο για την οργάνωση ταξιδίων εξοικείωσης για τις ειδικές μορφές τουρισμού στην Κύπρο (De Minimis) - Nίκη Καραγιώργη  

o Σχέδιο Κινήτρων για την οργάνωση συνεδρίων / συναντήσεων και ταξιδίων κινήτρων στην Κύπρο - Έλενα Οικονόμου 

o Σχέδιο επιχορήγησης επισκέψιμων εργαστηρίων χειροτεχνίας και οινογαστρονομίας σε ορεινές, ακριτικές και περιοχές της υπαίθρου μέσω 

του προγράμματος ενισχύσεως ήσσονος σημασίας (de minimis)» - Σκεύη Κωνσταντίνου 

 

 
ΔΗΛΩΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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