
EDEN Οδηγίες Υποβολής Αίτησης 
 
Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες για την υποβολή 
φακέλου αίτησης: 
 
1. Τελευταία Ημερομηνία Παραλαβής Αιτήσεων 

Τελευταία ημερομηνία  παραλαβής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 18 Μαϊου στις 12:00 το 
μεσημέρι.  Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη πιο κάτω διεύθυνση:  
 

Κ. Μάρω Καζέπη 
Συντονιστής   Έργου EDEN 
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού 
Λεωφόρος Λεμεσού 19,  
Λευκωσία 2112 

 
2. Υποβολή Αίτησης 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει την πιο κάτω 
ένδειξη: 
 

Αίτηση για τον Διαγωνισμό Ευρωπαϊκοί Ποιοτικοί Προορισμοί (EDEN)  
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΚΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

 
Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν στο Έντυπο Αίτησης και να εκτυπωθούν δύο 
(2) αντίγραφα.  Οι αιτήσεις θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά. Οι 
αιτήσεις που θα συμπληρωθούν με το χέρι δεν θα υπολογίζονται από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης.  Αιτήσεις σε ηλεκτρονική μορφή (Microsoft Word) θα μπορεί να λαμβάνονται 
από την ιστοσελίδα  www.rural-cyprus.com ή να λαμβάνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
επικοινωνώντας με την διεύθυνση : 
 
 Philip Ammerman 
 EDEN Σύμβουλος Γραφείου Πληροφόρησης 
 Email: pga@navigator-consulting.com  
 
Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρώνονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. 
 
3. Περιεχόμενου Φακέλου Αιτήσεων 

Τα πιο κάτω περιεχόμενα θα πρέπει να παραδοθούν σαν μέρος κάθε αίτησης και όλες οι 
πληροφορίες θα πρέπει είναι σε δύο αντίγραφα καθώς και ένα CD-ROM που θα περιέχει σε 
ηλεκτρονική μορφή το Έντυπο Αίτησης καθώς και όλα τα δικαιολογητικά (Βιογραφικά, 
Φυλλάδια,  χάρτες κ.λ.π) : 

 

a. Επίσημη υποβολή της αίτησης με συνοδευτική επιστολή από τον Ηγετικό Υποψήφιο,  

b. Βιογραφικό σημείωμα για ένα τουλάχιστο Αγγλόφωνο μέλος του προσωπικού (είδε 
Παράρτημα 10.1 του εντύπου της Αίτησης)  

c. Συμπληρωματικά φυλλάδια ή πληροφοριακό υλικό που αναφέρεται στη περιοχή (είδε 
Παράρτημα 10.2 του εντύπου της Αίτησης)   

d. Χάρτη της περιοχής (είδε Παράρτημα 10.3 του εντύπου της Αίτησης) 
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e. Επιστολή Δέσμευσης από κάθε συμμετέχοντα οργανισμό  (είδε Παράρτημα 10.4 του 
εντύπου της Αίτησης) 

 
4. Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας Έργου 

Έχει συσταθεί Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας του έργου για παροχή βοήθειας στη συμπλήρωση 
του Εντύπου Αίτησης. Το γραφείο επανδρώνεται με συμβούλους με πολυετή εμπειρία στο 
τουριστικό τομέα της Κύπρου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε  με τους συμβούλους απευθείας 
για να έχετε βοήθεια στη συμπλήρωση του Εντύπου Αίτησης. Οι υπηρεσίες των συμβούλων 
προσφέρονται σε σας χωρίς κόστος. Εντούτοις ο ρόλος τους  είναι για υποστήριξη και όχι για 
να συμπληρώσουν την αίτηση σας.  Είναι δική σας υποχρέωση να συμπληρώσετε την αίτηση, 
να αναπτύξετε τις συνεργασίες σας και να προγραμματίσετε τις εργασίες σας.  
 
Οι σύμβουλοι κατέχουν την Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί 
τους απευθείας : 
 
Philip Ammerman 
Email: pga@navigator-consulting.com 
Κινητό Τηλ. : 99-966-539 

Χρύσης Νικολαίδης 
Email: c.nicolaides@cytanet.com.cy 
Κινητό Τηλ.  99-476-837 

 
5.  Ο Νικητής του Διαγωνισμού 

Οι πιο κάτω προωθητικές δραστηριότητες  θα γίνουν για την επιλεγμένη περιοχή : 
 
• Θα ετοιμαστεί φυλλάδιο 20 σελίδων στα Αγγλικά και Ελληνικά για την επιλεγμένη 

περιοχή τονίζοντας την ιστορία, το πολιτισμό, στοιχεία επικοινωνίας, χάρτη και 
κατευθύνσεις, περιβάλλον, περιοχές ενδιαφέροντος, τέχνες κ.λ.π.  Το φυλλάδιο θα 
διανεμηθεί στη Κύπρο και διεθνώς. 

 
• Θα ετοιμαστεί ψηφιακό φιλμάκι 3” και 10” για την περιοχή. Το φιλμάκι θα παρέχει 

υψηλής ποιότητας οπτική εμπειρία στους πιθανούς τουρίστες και τουριστικούς 
πράκτορες/ οργανωτές εκδρομών. Θα παρουσιάζει την επιλεγμένη περιοχή στους 
πιθανούς τουρίστες και θα χρησιμοποιείται σαν σημαντικό εργαλείο προώθησης και 
προβολής. 

 
• Η επιλεγμένη περιοχή θα προωθηθεί από τον ΚΟΤ μέσω των τουριστικών γραφείων 

διεθνώς καθώς και μέσω άλλων ενεργειών δημοσίων σχέσεων (π.χ. άρθρα στο τύπο). Η 
επιλεγμένη περιοχή θα παρουσιάζεται στην Ιστοσελίδα του ΚΟΤ καθώς και στη 
Ιστοσελίδα που ετοιμάστηκε για το έργο: www.rural-cyprus.com.  

 
• Η επιλεγμένη περιοχή θα προωθείται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από το Τουριστικό Τμήμα 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για το σκοπό αυτό ετοιμάστηκε προϋπολογισμός για  
Πανευρωπαϊκή προώθηση και διαφημιστική εκστρατεία. 

 
• Η επιλεγμένη περιοχή θα προωθηθεί στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ στο Πόρτο, Λισσαβώνας, 

όπου θα παρουσιάσει  τους νικητές του διαγωνισμού για το 2007 σε όλη την Ευρώπη (10 
χώρες συμμετέχουν στο διαγωνισμό).  

 
Θα χρειαστούμε την βοήθεια σας περί τον Ιούνιο – Ιούλιο 2007 για να ετοιμαστεί το 
περιεχόμενο για τα φιλμάκια και το φυλλάδιο:  αυτό συνεπάγεται την συνοδεία των  
κινηματογραφιστών και αρθρογράφων  στη περιοχή. (Τα έξοδα των αναλαμβάνει ο ΚΟΤ). 


