
 
 

                                      

                        
                                                          

 
                                                       

Επιτυχής  Ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος του ΚΟΤ   
“European Destinations of Excellence - EDEN ” και  

Βράβευση του Τροόδους ως “Καλύτερου Αναδυόμενου Προορισμού Υπαίθρου- Κύπρου” 
 

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα European Destinations of Excellence (EDEN),  στα πλαίσια του 
οποίου το Τρόοδος επελέγη ως «Καλύτερος Αναδυόμενος Προορισμός Υπαίθρου». 

Στο εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – 
Μονάδα Τουρισμού, συμμετείχαν συνολικά 10 κράτη καθένα από τα οποία ανέδειξε τον 
δικό του εθνικό νικητή προορισμό [Pielachtal-Αυστρία, Durbuy-Βέλγιο, Sveti Martin na 
Muri-Κροατία, Τρόοδος-Κύπρος, Φλώρινα-Ελλάδα, Specchia-Ιταλία, Clonakity-Ιρλανδία, 
Kuldiga-Λετονία, Nadur-Μάλτα και Orseg-Ουγγαρία].   

Για την επιλογή του Καλύτερου Αναδυόμενου Προορισμού Υπαίθρου της Κύπρου, ο ΚΟΤ 
προκήρυξε τον Μάρτιο του 2007 Εθνικό Διαγωνισμό, στα πλαίσια του οποίου υποβλήθηκαν 
υποψηφιότητες από 3 φορείς: τον Φορέα Τουριστικής Προβολής Τροόδους, την 
Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας και την Ευρεία Τουριστική Επιτροπή ΕΒΕ Πάφου. 

Ο ΚΟΤ με πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασε στις Βρυξέλλες στις 29 Ιουνίου 
ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τουρισμού το πρόγραμμα EDEN της Κύπρου, το οποίο 
κρίθηκε ως παράδειγμα καλής πρακτικής για την ενθάρρυνση και άλλων ευρωπαϊκών 
χωρών να συμμετέχουν στην νέα προκήρυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το  EDEN 2007. 

Το Τρόοδος έχει  περιληφθεί στην επιλεγμένη ομάδα των 10 ευρωπαϊκών νικητών 
Προορισμών και προβάλλεται σε μια πανευρωπαϊκή τουριστική καμπάνια από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΚΟΤ. Η προβολή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανάδειξη 
μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος www.rural-cyprus.com, 2 ταινιών [3 και 12 
λεπτών] και εντύπου προβολής.   

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε να προβάλει και να βραβεύσει τα 10 ευρωπαϊκά 
προγράμματα EDEN και τους νικητές προορισμούς, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Φόρουμ 
Τουρισμού 2007, που έγινε στην Πορτογαλία, στις 25-26 Οκτωβρίου 2007.  Για τον σκοπό 
αυτό προσκάλεσε 2 εκπροσώπους από κάθε χώρα, για να συμμετέχουν στην Τελετή 
Βράβευσης και στην Ειδική Έκθεση “EDEN Exhibitions”.  Προσκεκλημένοι από την Κύπρο 
ήταν η κα Μάρω Καζέπη, Συντονίστρια του προγράμματος EDEN, και ο εκπρόσωπος του 
Φορέα Τουριστικής Προβολής του Τροόδους, κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος. 

Στην εν λόγω Τελετή Βράβευσης προβλήθηκε διαφημιστικό φιλμάκι για το Τρόοδος και 
έγινε ομιλία από την κα Μάρω Καζέπη, Τουριστικό Λειτουργό ΚΟΤ – Συντονίστρια του 
προγράμματος EDEN, στην παρουσία του κ. Φερχόϊγκεν, του Αντιπροέδρου του ΚΟΤ, κ. 
Ανδρέα Παναγίδη, και εκπροσώπου του Φορέα Προβολής του Τροόδους κ. Παναγιώτη 
Παπαδόπουλου. Την Τελετή Βράβευσης παρακολούθησαν εκατομμύρια ευρωπαίων πολιτών 
δια μέσου της ζωντανής μετάδοσης από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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Οι 10 νικητές προορισμοί «Καλύτεροι Αναδυόμενοι Προορισμοί Υπαίθρου» προβλήθηκαν 
επίσης σε Εκθεσιακό Χώρο με ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα.  Τα εγκαίνια της Έκθεσης 
τέλεσαν οι αξιωματούχοι της Μονάδας Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Pedro 
Ortun, και του Υπουργείου Τουρισμού της Πορτογαλίας κ. Bernardo Trindade, πριν την 
έναρξη των εργασιών του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Τουρισμού.  Στο περίπτερο της Κύπρου 
προβλήθηκε το Τρόοδος με την διανομή υλικού προβολής που ετοίμασε ο ΚΟΤ και την 
προσφορά τοπικών παραδοσιακών εδεσμάτων.  

Η βράβευση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Κύπρο και συνάδει με τους στόχους της 
Στρατηγικής Τουριστικής Ανάπτυξης για αειφορική ανάπτυξη και προώθηση ειδικών 
μορφών τουρισμού περιλαμβανομένου και του Τουρισμού Υπαίθρου.   

Επίσης η πανευρωπαϊκή διάκριση των 10 νικητών προορισμών διανοίγει νέους ορίζοντες 
και ευκαιρίες για δημιουργία «Δικτύων Αριστείας» και «Δικτύων Νικητών Προορισμών»  

Σίγουρα τέτοιου είδους επιτυχίες σε ευρωπαϊκά προγράμματα τιμούν ιδιαίτερα τον ΚΟΤ και 
θα αξιοποιηθούν για την προβολή του Τροόδους ως «Καλύτερου Αναδυόμενου Προορισμού 
Υπαίθρου της Κύπρου 2007» και τη δικτύωση με άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς τόσο για 
ανταλλαγή εμπειριών όσο και για ευρύτερη συνεργασία. 
 
    
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήσετε με την  

 
Μάρω Καζέπη 
Συντονίστρια EDEN 
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού 

email: Maro.Kazepi@visitcyprus.com   
web: www.rural-cyprus.com    www.visitcyprus.biz  

 

   

 

    
 
 
 
 
 
 

Με το βραβείο EDEN [από αριστερά – δεξιά] οι κ. Ανδρέας 
Παναγίδης – Αντιπρόεδρος ΔΣ ΚΟΤ, κ. Gunter Verheugen - 
Αντιπρόεδρος και Επίτροπος της ΕΕ, κα  Μάρω Καζέπη- 
EDEN Project Manager ΚΟΤ και κ. Παναγιώτης 
Παπαδόπουλος, Τρόοδος,  

Στο περίπτερο της Κύπρου - Έκθεση EDEN, -
οι κ. Mr. Ianniello- Μονάδα Τουρισμού ΕΕ, κα. 
Μάρω Καζέπη-EDEN Project Manager ΚΟΤ, 
κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος-Τρόοδος και η 
κα.  Anuskeviciutea - Μονάδα Τουρισμού ΕΕ 
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