
 

Χριστουγεννιάτικο Χωριό 2022 στην Καλαβασό 

Αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Βιωματικών Δραστηριοτήτων  

 

Ημερ:1/9/2022 

 

Το Υφυπουργείο Τουρισμού προγραμματίζει την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικου 

χωριού μεγάλης εμβέλειας, αντίστοιχου με τα Christmas markets του εξωτερικού, στην 

Κοινότητα Καλαβασού, το οποίο θα λειτουργεί από τις 26 Νοεμβρίου 2022 μέχρι και τις 15 

Ιανουαρίου 2023 (καθημερινές 10:00-16:00 και Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή 11:00-21:00).  

 

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα έχει κυπριακό χαρακτήρα, και έχει στόχο να προσφέρει 

στους επισκέπτες θέαμα, γεύσεις και εμπειρίες από την κυπριακή ύπαιθρο, φιλοξενία, 

φύση και πολιτισμό σε μία Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Στο Χωριό θα υπάρχουν 

περίπτερα για φαγητό / ποτό και καλλιτεχνήματα προς πώληση (arts & crafts) τα οποία θα 

λειτουργούν καθημερινά.  

 

2. Τις Παρασκευές, τα Σάββατα και τις Κυριακές το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα 

εμπλουτίζεται με πρόγραμμα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και βιωματικών δραστηριοτήτων 

για το κοινό. Η παρούσα πρόσκληση αφορά το πρόγραμμα βιωματικών δραστηριοτήτων 

του Χριστουγεννιάτικου Χωριού. Το κόστος για την διεξαγωγή των βιωματικών 

δραστηριοτήτων (χρήση χώρου, υλικά και εργατοώρες) θα καλύπτεται από το Υφυπουργείο 

Τουρισμού ούτως ώστε αυτά να προσφέρονται δωρεάν στο κοινό. Οποιοσδήποτε 

εξοπλισμός απαιτείται για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων (όπως πάγκοι και 

τραπεζοκαθίσματα), θα πρέπει να εξασφαλίζεται από τους ενδιαφερόμενους.  

 

3. Τόπος και Προθεσμία Υποβολής Αίτησης  

Η αίτηση για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Βιωματικών Δραστηριοτήτων του 

Χριστουγεννιάτικου Χωριού περιέχει τις πληροφορίες και έγγραφα που αναφέρονται στις 

παραγράφους 8 και 9 της παρούσας πρόσκλησης και πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά 

στη διεύθυνση kalsos@cytanet.com.cy  μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2022 με την ένδειξη 

«Πρόγραμμα Βιωματικών Δραστηριοτήτων Χριστουγεννιάτικου Χωριού 2022».  

 

4. Διάρκεια  

1. Οι βιωματικές δραστηριότητες θα προσφέρονται κατά τις ώρες λειτουργίας του Χωριού, 

για 5 ώρες (11:00-16:00 και 16:00-21:00) και μπορούν να επαναλαμβάνονται την ίδια 

ημέρα ή σε διαφορετικές ημερομηνίες.  

2. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα θα αφορά σε ομάδα επισκεπτών, η διάρκεια θα 

πρέπει να μην ξεπερνά τα 20’ από τη στιγμή που ξεκινά η δραστηριότητα.  

3. Η παράδοση του χώρου καθαρού για την επόμενη δραστηριότητα θα πρέπει να γίνεται 

στις 15:55.  

4. Η ετοιμασία του χώρου για τις δραστηριότητες που θα ξεκινούν στις 16:00 θα πρέπει να 

γίνεται μέσα σε 10’.  

 



5. Παραδείγματα βιωματικών δραστηριοτήτων  

- Αφήγηση κυπριακού παραμυθιού / θεατρικό / δραστηριότητες εμπνευσμένες από την 

Αυθεντική Διαδρομή Heartland of Legends που δημιούργησε το Υφυπουργείο Τουρισμού  

- Εργαστήρια χειροτεχνίας / χαρακτική / ψηφιδωτό / καλαθοπλεκτική / διακόσμηση 

παραδοσιακών αντικειμένων / χριστουγεννιάτικες κατασκευές με φυσικά υλικά / 

διακόσμηση μπισκότων / πηλός / γράμμα για τον Άη Βασίλη - Παιχνίδια με κυπριακά έθιμα 

Χριστουγέννων / Σόου ταχυδακτυλουργίας / ζογκλερικά / illusions / ζωγραφική προσώπου / 

παιχνίδι θησαυρού  

- Γωνία τεχνολογίας / επιστημονικά πειράματα / πλανητάριο / ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά 

παιχνίδια / παιχνίδια δεξιότητας / κατασκευές με τουβλάκια  

- Γευσιγνωσία κυπριακού ποτού (κρασί, μπύρα, άλλο)  

- Παρουσίαση κυπριακών Χριστουγεννιάτικων εδεσμάτων (μελομακάρονα κλπ) / 

δημιουργίες με παράγωγα σταφυλιού, χαρουπόμελου κ.α.  

- Παρουσίαση κυπριακών αιθέριων ελαίων – χρήσεις / βοτάνων για αφεψήματα  

- Ποδηλασία / πεζοπορία / αναρρίχηση σε τοίχο / πατινάζ στον πάγο / βόλτα με πόνυ / 

ξενάγηση στον Αγρό (από αδειούχο ξεναγό) 

 - Τραμπολίνο / λαβύρινθος / παραμορφωτικοί καθρέπτες / καρουζέλ  

- Ζώα της φάρμας / διαλέξεις για την κυπριακή γεωλογία / κυπριακά έθιμα / οικολογία κ.α.  

 

6. Σχεδιασμός δραστηριοτήτων  

1. Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων, θα πρέπει να γίνεται με τρόπο ελκυστικό προς τους 

επισκέπτες και, όπου είναι δυνατόν, να προσαρμόζεται στις ανάγκες του (π.χ. επισκέπτες 

από το εξωτερικό, οικογένειες με παιδιά, ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος κλπ).  

2. Τα άτομα εξυπηρέτησης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζουν μία ευχάριστη 

εμπειρία για τους επισκέπτες. Το Υφυπουργείο Τουρισμού, θα παρέχει δωρεάν 

ενημερωτικό σεμινάριο υποχρεωτικής παρακολούθησης για τις ορθές πρακτικές 

εξυπηρέτησης πελατών.  

3. Ο χώρος και οι εξοπλισμοί θα πρέπει να καθαρίζονται κάθε φορά που αλλάζει η ομάδα 

επισκεπτών.  

 

7. Όροι και Προϋποθέσεις συμμετοχής  

1. Η πρόσκληση απευθύνεται σε φυσικά ή και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται 

νόμιμα στην Κύπρο.  

2. Όλοι οι εργαζόμενοι που θα εμπλέκονται στη δραστηριότητα θα έχουν την υποχρέωση 

της τήρησης όλων των προνοιών των Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων του 

1996 μέχρι 2011, τόσο κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων όσο και κατά την 

προετοιμασία του χώρου.  

3. Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ο χώρος που θα 

παραχωρηθεί στην κάθε δραστηριότητα θα προκαθοριστεί από το Υφυπουργείο 

Τουρισμού.  



4. Το Υφυπουργείο διατηρεί το δικαίωμα διαπραγμάτευσης με τους αιτητές όσον αφορά 

στο τελικό συνολικό κόστος που θα καλυφθεί ή/και στην τελική διαμόρφωση του 

προγράμματος των εκδηλώσεων.  

5. Οι επιλεγμένοι αιτητές θα ενημερωθούν με γραπτή επιστολή για τις ημερομηνίες και 

ώρες της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα που θα καταρτιστεί την οποία θα επιστρέψουν 

υπογεγραμμένη για την αποδοχή.  

6. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές παραλείψεις ή / και αδυναμίες που 

υποβαθμίζουν το ποιοτικό επίπεδο των δραστηριοτήτων, το Υφυπουργείο Τουρισμού θα 

προειδοποιήσει τον υπεύθυνο της δραστηριότητας και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 

του, διατηρεί το δικαίωμα της μη καταβολής του ποσού της επιχορήγησης.  

7. Ο υπεύθυνος της δραστηριότητας οφείλει σε κάθε περίπτωση να τηρεί τα απαραίτητα 

μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών (π.χ. τήρηση αποστάσεων 

ασφαλείας, χρήση προστατευτικής μάσκας όπου χρειάζεται κλπ) και να ακολουθεί πιστά τις 

οδηγίες του υπεύθυνου Ασφάλειας και Υγείας του χώρου.  

8. Το Υφυπουργείο Τουρισμού, θα καταρτίσει Πρόγραμμα Εκδηλώσεων και Βιωματικών 

Δραστηριοτήτων για το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στα ελληνικά και τα αγγλικά, το οποίο θα 

προβάλει, σε έντυπα και ψηφιακά μέσα.  

9. Το Υφυπουργείο Τουρισμού, διατηρεί το δικαίωμα φωτογράφησης ή / και 

βιντεογράφησης των βιωματικών δραστηριοτήτων και αξιοποίησης του 4 υλικού που θα 

παραχθεί σε έντυπα και ψηφιακά μέσα, με σκοπό την προβολή του Χριστουγεννιάτικου 

Χωριού ή / και του τουριστικού προϊόντος.  

10. Σε περίπτωση που προγραμματιζόμενη δραστηριότητα ακυρωθεί εξ υπαιτιότητας του 

υπεύθυνου δραστηριότητας / προσώπου υπόλογου στον υπεύθυνο, ο υπεύθυνος οφείλει 

να ενημερώσει εγκαίρως το Υφυπουργείο και να μεριμνήσει για την πραγματοποίηση της 

δραστηριότητας, σύμφωνα με το Πρόγραμμα, με αντικατάσταση των αρχικών ατόμων με 

άλλα προσοντούχα άτομα.  

11. Σε περίπτωση που προγραμματιζόμενη δραστηριότητα για οιονδήποτε λόγο δεν 

πραγματοποιηθεί, ο υπεύθυνος δραστηριότητας οφείλει να ειδοποιήσει το Υφυπουργείο 

Τουρισμού το οποίο δεν θα καταβάλει την οποιαδήποτε αποζημίωση.  

12. Η διοργάνωση των δραστηριότητων, θα γίνεται τηρουμένων των εκάστοτε Διαταγμάτων 

και των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Υγείας για την παρεμπόδιση της 

εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοïού.  

 

8. Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων  

(1) Για σκοπούς υποβολής Πρότασης για συμμετοχή στο πρόγραμμα βιωματικών 

δραστηριοτήτων του Χριστουγεννιάτικου Χωριού, οι δικαιούχοι θα υποβάλλουν κατάλληλα 

συμπληρωμένο το σχετικό Έντυπο 1 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση kalsos@cytanet.com.cy με 

την ένδειξη «Πρόγραμμα Βιωματικών Δραστηριοτήτων Χριστουγεννιάτικου Χωριού 2022». 

Είναι ευθύνη των αιτητών να επιβεβαιώσουν την παραλαβή.  

(2) Οι Αιτητές θα δηλώσουν στην Πρότασή τους τις ημερομηνίες και ώρες που επιθυμούν 

να παρέχουν τις βιωματικές δραστηριότητες και το εκτιμώμενο κόστος για κάθε 5ωρο.  



(3) Η τελική ημερομηνία υποβολής Προτάσεων, είναι η Πέμπτη  15 Σεπτεμβρίου 2022.  

(4) Οι Αιτητές, θα λάβουν γραπτή απάντηση για την έγκριση / απόρριψη της Πρότασής τους 

και για το ποσό για το οποίο θα εγκριθούν. Στη συνέχεια, οι επιτυχόντες υπεύθυνοι 

βιωματικών δραστηριοτήτων θα κληθούν να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό σεμινάριο.  

(5) Τονίζεται ότι, η συμπλήρωση όλων των στοιχείων που περιέχονται στο Έντυπο 1 

θεωρείται απαραίτητη για σκοπούς εξέτασης/αξιολόγησης της Πρότασης για διεκδίκηση 

επιχορήγησης.  

(6) Η αποδοχή της Πρότασης για αξιολόγηση, σε καμία περίπτωση, δεν δεσμεύει το 

Υφυπουργείο Τουρισμού για έγκριση της Πρότασης, συμμετοχή στο Πρόγραμμα 

Βιωματικών Δραστηριότητων και παραχώρηση της επιχορήγησης.  

 (7) Οι υποβληθείσες Προτάσεις θα εξεταστούν και αξιολογηθούν από τριμελή Επιτροπή, η 

οποία θα αξιολογήσει τις Αιτήσεις, με βάση τα πιο κάτω κριτήρια αξιολόγησης:  

(α) Δυνατότητα προσέλκυσης σημαντικού αριθμού επισκεπτών. Θα αξιολογηθεί το 

περιεχόμενο της δραστηριότητας, όσον αφορά την ποιότητα της εμπειρίας που δύναται να 

παρέχει στους επισκέπτες, το Χριστουγεννιάτικο θέμα, η δημιουργικότητα και η 

αυθεντικότητα των εμπειριών που θα προσφερθούν στο πλαίσιο της δραστηριότητας κλπ. 

(Συντελεστής βαρύτητας 40%)  

(β) Δείκτης αειφορίας της δραστηριότητας. Κατά πόσο η δραστηριότητα διοργανώνεται με 

σεβασμό προς το περιβάλλον, προάγει τον κυπριακό πολιτισμό, κουλτούρα και τις τοπικές 

παραδόσεις, αξιοποιεί τα τοπικά προϊόντα, εμπλέκει την τοπική κοινωνία και προάγει την 

αειφόρο ανάπτυξη γενικότερα π.χ. μέσω της χρήσης ανακυκλώσιμων υλικών, μη χρήση 

πλαστικού, μη καταπόνηση χώρου διοργάνωσης, χρήση κυπριακών προϊόντων, όσο το 

δυνατό μεγαλύτερη αξιοποίηση υπηρεσιών εργατικού δυναμικού της Κύπρου κλπ. 

(Συντελεστής βαρύτητας 40%).  

(γ) Πρωτοτυπία της δραστηριότητας και του τρόπου εμπλοκής του επισκέπτη. (Συντελεστής 

βαρύτητας 20%).  

 

9. Ένταση της Ενίσχυσης και Επιλέξιμες Δαπάνες  

Το τελικό ποσό της επιχορήγησης που θα λάβει ο δικαιούχος αντιστοιχεί στο 100% της 

συνολικής δαπάνης, νοουμένου ότι αυτή δεν θα ξεπερνά τη συνολική εκτιμώμενη δαπάνη 

που θα δηλωθεί στην Πρόταση. Το Υφυπουργείο Τουρισμού, διατηρεί το δικαίωμα να 

απορρίψει Προτάσεις σε περίπτωση που περιλαμβάνουν δαπάνες που ευλόγως δεν 

δικαιολογούνται στο πλαίσιο της πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων.  

 

Επιλέξιμες δαπάνες  

(1) Κόστος αγοράς των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνον για τις 

ανάγκες της δραστηριότητας  

(2) Εργατοώρες των ατόμων που θα παρέχουν τη δραστηριότητα (συμπερ. έξοδα όπως 

γεύματα)  

(3) Έξοδα μετακίνησης από ή / και προς το Χριστουγεννιάτικο Χωριό για το άτομο που θα 

παρέχει τη δραστηριότητα και μετακίνηση εξοπλισμών. 



 

 10. Πληρωμή επιχορηγήσεων  

Για να καταστεί δυνατή η πληρωμή του ποσού επιχορήγησης, ο δικαιούχος θα υποβάλλει 

στο Υφυπουργείο Τουρισμού, το αργότερο 30 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της / ων 

δραστηριότητας / ων, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

(1) Επιστολή στην οποία αναφέρεται ο τίτλος, η ημερομηνία και οι ώρες διεξαγωγής των 

δραστηριοτήτων, ο αριθμός των επισκεπτών, το αναλυτικό ποσό της δαπάνης. Ο δικαιούχος 

θα υπογράφει την επιστολή, δηλώνοντας ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι ορθά.  

(2) Φορολογικό τιμολόγιο από τον δικαιούχο προς το Υφυπουργείο Τουρισμού για το 

συνολικό ποσό της επιχορήγησης. Το τιμολόγιο θα πρέπει να φέρει τον τίτλο, την 

ημερομηνία/ώρες της δραστηριότητας, αρ. τιμολογίου, ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου, 

υπογραφή και σφραγίδα δικαιούχου.  

(3) Πρωτότυπα τιμολόγια τρίτων για τις επιλέξιμες δαπάνες. Τα τιμολόγια μπορούν να 

επιστραφούν στον δικαιούχο, εφόσον ζητηθεί. 

 

 Η πρόταση να αποστέλλεται προς:  

Ηλεκτρ. Διεύθυνση: kalsos@cytanet.com.cy 

 Για πληροφορίες τηλ.: 24333164 - 24332220  
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ΕΝΤΥΠΟ 1  

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 2022 

 

 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

……………………………………………………………………………......................................................................  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ  

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ ……………………………..................………………  

ΑΔΤ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ Ή ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ……….......…………………….  

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ……...................................………….  

Email: …………………...............................…………………………  

Ταχυδρομική Διεύθυνση: 

………………..........................................................................…………………..........………………………….. 

……………………………………………………………………………………..............................................................  

 

Αφού μελετήσαμε τους όρους της πρόσκλησης για υποβολή πρότασης για συμμετοχή στο 

πρόγραμμα βιωματικών δραστηριοτήτων του Χριστουγεννιάτικου Χωριού 2022, τους 

οποίους αποδεχόμαστε, υποβάλλουμε σχετική πρόταση.  

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:  

……………………………………………………..............................................................................................

.........................................................................................................................................………… 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΤΥΧΙΟ/ΔΙΠΛΩΜΑ):  

……………………………………………………......................................................................................……...

..............................................................................................................................................…….  

ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:  

……………………………………………………………..................................................................................…. 

…………………………......................................................……………….……………...........................………. 

………………………………....................................................................................................................

.....…………………………..............................................................................................................…….  

8 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………............................................................……………………………… 

………………………………………………………………………………………………...................................................  

 

ΔΕΙΓΜΑ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ (Διαγράψετε ανάλογα)  

Φωτογραφίες / Βίντεο (στο διαδίκτυο) / Ιστοσελίδα  



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ / ΩΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ / ΩΡΕΣ ΣΤΙΣ 

ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ)*  

26/11/2022         27/11/2022        28/11/2022      02/12/2022        03/12/2022      04/12/2022       

11:00-16:00         11:00-16:00       11:00-16:00      11:00-16:00       11:00-16:00       11:00-16:00  

26/11/2022         27/11/2022      28/11/2022        02/12/2022       03/12/2022       04/12/2022                                     

16:00-21:00         16:00-21:00     16:00-21:00        16:00 -21:00      16:00-21:00       16:00-21:00        

09/12/2022         10/12/2022      11/12/2022        16/12/2022        17/12/2022       18/12/2022  

11:00-16:00         11:00-16:00      11:00-16:00       11:00-16:00       11:00-16:00       11:00-16:00  

09/12/2022         10/12/2022        11/12/2022       16/12/2022       17/12/2022      18/12/2022 

16:00-21:00        16:00-21:00        16:00-21:00       16:00-21:00       16:00-21:00      16:00-21:00  

23/12/2022         24/12/2022        25/12/2022        30/12/2022       31/12/2022     01/10/2023  

11:00-16:00         11:00-16:00        11:00-16:00       11:00-16:00       11:00-16:00     11:00-16:00 

 23/12/2022         24/12/2022         25/12/2022      30/12/2022      31/12/2022      01/01/2023  

16:00-21:00         16:00-21:00         16:00-21:00      16:00-21:00      16:00-21:00     16:00-21:00  

06/01/2023          07/01/2023         08/01/2023      13/01/2023       14/01/2023     15/01/2023    

11:00-16:00         11:00-16:00         11:00-16:00      11:00-16:00      11:00-16:00     11:00-16:00   

06/01/2023          07/01/2023        08/01/2023       13/01/2023       14/01/2023     15/01/2023  

16:00-21:00         16:00-21:00        16:00-21:00       16:00-21:00       16:00-21:00     16:00-21:00       

 

*Ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω για 10 συνεχόμενες ώρες σε μία ημέρα. ΝΑΙ / ΟΧΙ  

*Ενδιαφέρομαι να συμμετάσχω για 3 συνεχόμενες ημέρες. ΝΑΙ / ΟΧΙ  

*Σημειώσεις: 

…………………………………………………………......................................................………………..  

Σε όλους όσοι θα παρέχουν τις βιωματικές δραστηριότητες θα παραχωρηθούν από το 

Υφυπουργείο επαγγελματικές ποδιές, μάσκες και καπέλα με το λογότυπο του 

Χριστουγεννιάτικου Χωριού.  

 

Παρακαλώ συμπληρώστε όλα τα άτομα που θα εργαστούν στη δραστηριότητα σε 

οποιαδήποτε ημερομηνία / ώρα καθώς και στοιχεία επικοινωνίας, ως ο πιο κάτω πίνακας. 

Νοείται ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κατέχουν safepass:  

 

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Ονοματεπώνυμο  
 

Αρ. Ταυτότητας Κινητό Τηλέφωνο Ταχ. Διεύθυνση 

    

    

    

    

    

    



  

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ: Πώς η πιο πάνω δραστηριότητα διοργανώνεται με σεβασμό προς το 

περιβάλλον, προάγει τον κυπριακό πολιτισμό, κουλτούρα και τις τοπικές παραδόσεις, 

αξιοποιεί τα τοπικά προϊόντα, εμπλέκει την τοπική κοινωνία και προάγει την αειφόρο 

ανάπτυξη γενικότερα. 

….………………………………………………………………................................................................................

….……………………………………………………………..................................................................................

….……………………………………………………………………………..................................................................

….………………………………………………………………………………….............................................................  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  

 

Εργατοώρες (συμπερ. γευμάτων κλπ) των ατόμων που θα 
παρέχουν τη δραστηριότητα για 5 ώρες.  

 
€……………. 

Κόστος αγοράς των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν 
αποκλειστικά και μόνον για τις ανάγκες της 
δραστηριότητας 
για 5 ώρες.  

 
€……………. 

Κόστος διαμονής για τριήμερη συμμετοχή (Παρασκεύη-
ΣάββατοΚυριακή) *Να υπολογίζεται κόστος διαμονής για 
2 βράδια  

 
€……………. 

Έξοδα μετακίνησης και μεταφοράς υλικών (Θα προσμετρά 
x1 σε περίπτωση συνεχόμενων ωρών/ημερών 
δραστηριοτήτων)  

 
€……………. 

Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)  

.............................................……………………………………………  
 

€……………. 
 

ΣΥΝΟΛΟ  €……………. 

 

Υπεύθυνη Δήλωση: Η αποδοχή της αίτησης μας σε καμιά περίπτωση δεν δεσμεύει το 

Υφυπουργείο Τουρισμού για παραχώρηση επιχορήγησης ή συμμετοχή στο πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων.  

 

Δηλώνω ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή και ότι σε περίπτωση που θα μου δοθεί 

δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα βιωματικών δραστηριοτήτων του 

Χριστουγεννιάτικου Χωριού θα τηρώ πιστά τους όρους συμμετοχής καθώς και όλες τις 

σχετικές οδηγίες από τον διοργανωτή (Υφυπουργείο Τουρισμού).  

 

Υπογραφή προτείνοντα ή εκπροσώπου του / Σφραγίδα εταιρείας  

…………………….................................…………….................................….   

Ιδιότητα υπογράφοντος: ………………………......……........................….  

Όνομα υπογράφοντος: ……………………....………….......................……. 

Ημερομηνία: …......................................…......................……………… 


