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European Destinations of Excellence – EDEN 

Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί  
“Τουρισμός και Άϋλη Πολιτιστική Κληρονομιά” 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 
 
Αντίγραφα της αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν στη ιστοσελίδα www.cyprus-eden.com ή 
αποστέλλονται μετά από αίτημα στο info@enoros.com.cy Παρακαλώ όπως υποβάλετε αυτές τις 
πληροφορίες σε τυπωμένη μορφή: χειρόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεχτές. Παρακαλώ όπως 
ακολουθήσετε τις Οδηγίες Υποβολής Αίτησης. 
 
Μέρος Α 

 

Προορισμός: 

Ιστοσελίδα προορισμού:* 

Όνομα Οργανισμού:  
(π.χ. Κοινότητα, Σύμπλεγμα  
Κοινοτήτων, Δήμος,  
Πολιτιστικός Οργανισμός κ.α.) 

Άτομο Επικοινωνίας: 

Email: 

Τηλέφωνο: 

Κινητό: 

Fax: 

 

http://www.cyprus-eden.com/
mailto:info@enoros.com.cy
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Μέρος Β 
Παρακαλώ όπως συμπληρώσετε τα ακόλουθα. 

 

Παρακαλώ όπως δοθεί περίληψη του έργου. Περιγράψετε τον προορισμό, τους συνεργάτες, τις 
υποδομές, πόλους προσέλκυσης τουρισμού και τους λόγους που ένας τουρίστας θα θέλει να επισκεφθεί 
την περιοχή σας. (Παρακαλώ επισυνάψετε ψηφιακό υλικό, φωτογραφίες, έντυπα, χάρτες κ.α.) 
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Συμπληρώστε: 
(Δεν είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν όλα τα πεδία. Παρ’ όλα αυτά οι πληροφορίες αυτές θα 
βοηθήσουν την επιτροπή αξιολόγησης να γνωρίσουν καλύτερα τον προορισμό σας) 
 
 

 

Πρόσβαση / 
Διευκολύνσεις  Όνομα Χιλιομετρική Απόσταση 

Πλησιέστερο 
Αεροδρόμιο   

Πλησιέστερη 
Πόλη   

Πλησιέστερος 
Σταθμός 
Λεωφορείων 

  

Ταξί   

Ταξιδιωτικά 
γραφεία   

Κέντρα 
Πληροφόρησης   

Πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο 
(internet cafes 
κ.τ.λ.) 

  

Άλλο  
  ____________ 
(Προσδιορίστε) 

 

Τοπογραφία Παρακαλώ 
σημειώστε Χ 

Βουνά  

Δάσος  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ποτάμια   
 Άλλο 
  
 
 

____________ 

Προσδιορίστε  
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Μέρος Γ 
 
Απαντήστε σε ΟΛΕΣ τις ακόλουθες ερωτήσεις: 
 
1. Ο προορισμός σας έχει λιγότερο από 16.000 ξένους περιηγητές το χρόνο; 

 
 
  

ΝΑΙ ΟΧΙ 

   
 
2. Υπάρχουν συγκεκριμένες εκδηλώσεις που γίνονται στον προορισμό σας; 
 
  ΝΑΙ ΟΧΙ 
 
 
 
3. Αν απαντήσατε ΝΑΙ στη δεύτερη ερώτηση παρακαλώ περιγράψετε (θέμα εκδήλωσης, χρονική 
περίοδο, κατά πόσο συμμετέχει η νεολαία στη διοργάνωση της εκδήλωσης, αριθμός συμμετεχόντων κ.α.) 
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4. Ποιους από τους παρακάτω όρους πληροί ο προορισμός σας; (Σημειώστε Χ) 
(Βλ. κριτήρια επιλεξιμότητας) 

 
 
 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Αποτελεί νέα τουριστική προσφορά 
(Δεν υφίστατο πριν το 2000)   

Η εκδήλωση αποφέρει σημαντικά οφέλη στην 
τοπική οικονομία   

Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής 
τουριστικής πολιτικής   

Η διοργάνωση της εκδήλωσης γίνεται σε χαμηλή 
τουριστική περίοδο   

Οι συντελεστές της εκδήλωσης και οι τοπικοί 
φορείς βρίσκονται σε στενή συνεργασία και 
συνέργεια  

  

 
 
Παρακαλώ όπως αναφέρετε με ποιο τρόπο οι εκδηλώσεις σας πληρούν τους παραπάνω όρους. 
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5. Παρακαλώ περιγράψετε αναλυτικά (ονομαστικά) ποιοι συμμετέχουν (π.χ. τοπικοί φορείς, τοπικά 
πολιτιστικά κέντρα, κέντρα νεότητας κ.α.) στην οργάνωση και εκτέλεση των τοπικών εκδηλώσεων και 
κατά πόσο εξασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της κοινωνικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής 
αειφορίας. 
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6. Παρακαλώ περιγράψετε τον προορισμό σας αναφέροντας τα ακόλουθα σημεία (Βλ. κριτήρια Επιλογής) 

I.  Πως ο προορισμός σας εμπλουτίζει και αναδεικνύει τις σημαντικές πτυχές της Άϋλης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της Κύπρου (π.χ παραδοσιακές τέχνες, παραδοσιακά επαγγέλματα, ήθη και έθιμα, 
αθλήματα ή άλλες δραστηριότητες, αναβίωση τοπικών τεχνών και χειροτεχνίας, συμμετοχή 
επισκεπτών στις παραδόσεις και τον τρόπο ζωής της περιοχής κ.α.); (max. 500 λέξεις) 
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II.  Παρακαλώ περιγράψετε πως ο προορισμός σας έχει εντάξει τοπικά σχέδια και πρωτοβουλίες για την 

αξιοποίηση, ανάπτυξη και ενδυνάμωση των τοπικών πολιτιστικών παραδόσεων. 

 

III. Αναφέρετε πως συμμετέχει ο τοπικός πληθυσμός, ιδιαίτερα οι νέοι για την διατήρηση, ανάπτυξη και 
αξιοποίηση των τοπικών πολιτιστικών παραδόσεων. 
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IV. Παρακαλώ αναφέρετε πως ο προορισμός σας ανταποκρίνεται στα παρακάτω i) Στην αναστροφή  της 
φθίνουσας πορείας παραδοσιακών επαγγελμάτων που παράγουν τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, 
 ii) στην αναστροφή της παρακμής παραδοσιακών τεχνών  που συντηρούν την πολιτιστική παράδοση, 
iii) στην αναβίωση και αυθεντική έκφραση των πτυχών της άϋλης πολιτιστικής κληρονομιάς  

 

V. Αναφέρετε καινοτόμα στοιχεία που αφορούν την παρουσίαση, προώθηση, υποστήριξη και ανάδειξη 
του προορισμού σας (π.χ. νέες τεχνολογίες, σήμανση) 
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VI. Περιγράψετε την δομή και λειτουργία του προορισμού σας – τεχνική ικανότητα (πχ. μόνιμο προσωπικό 
που απασχολείται για τον συντονισμό των δράσεων, γνώση της Αγγλικής ή άλλων ξένων γλωσσών, 
υλικοτεχνική υποδομή γραφείων, σχέδια χρηματοδότησης, σχέδια ανάπτυξης του προορισμού με την 
συμμετοχή τοπικών παραγόντων). 

 
Σε περίπτωση που επιλεγείτε ως νικητής προορισμός Κύπρου, πώς αυτό θα συμβάλει στον αναπτυξιακό 
σας σχεδιασμό; Παρακαλώ περιγράψετε τις προσδοκίες σας από τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό και 
πώς αυτές συνδέονται με τον αναπτυξιακό σας προγραμματισμό. 
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Παρακαλώ όπως δώσετε κατάσταση της διαμονής στον προορισμό σας, ή τις γύρω περιοχές [ακτίνα 15 
χλμ.] Συμπεριλάβετε την κατηγορία 1(π.χ. αδειούχα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα*), κατά πόσο 
λειτουργούν ολόχρονα ή όχι, τον αριθμό κλινών  και σύντομη περιγραφή άλλων διευκολύνσεων. 
Προσθέστε όσες γραμμές χρειάζονται για να περιγράψετε την υποδομή διαμονής στο προορισμό σας.  

 

Όνομα Μονάδας Διεύθυνση & 
Ιστοσελίδα Κατηγορία1

Λειτουργία 
ολόχρονα? 
(Ναι / Όχι) 

Αριθμός 
Κλινών Διευκολύνσεις 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 
*Παραδοσιακές οικοδομές, τουριστικές επαύλεις κ.α. 

 
Υπηρεσίες: 

 
 Παρακαλώ 

σημειώστε Χ Υπηρεσίες  
 
 Τράπεζες  
 

Ταξί   
 

Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων   
 Κέντρα Αναψυχής:    Εστιατόρια/ Καφετέριες κ.α. 
 
 Σταθμοί Βενζίνης  
 
 Καταστήματα  
 

Άλλο   
 ____________ 

Προσδιορίστε  
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Ειδικά προϊόντα που υπάγονται στα πλαίσια της άϋλης ή μη πολιτιστικής κληρονομιάς  

Ειδικά Προϊόντα Κατονομάστε 

Πολιτιστικά Μνημεία 

Μουσεία  

Γκαλερί 

Θέατρα 

Χώροι Εκδηλώσεων 

Εργαστήρια Λαϊκής Τέχνης 

Εκθέσεις 

Θεματικές Διαδρομές  

(Πολιτιστικές, Σύνθετες, Θεματικές,  Μονοπάτια 
Μελέτης της Φύσης,  Ποδηλατικές Διαδρομές) 

Δραστηριότητες Αγροτουρισμού 

Άλλο 

____________ 

 

Προσδιορίστε 
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Όροι & Κανονισμοί 
 

Παρακαλώ επιβεβαιώστε τα ακόλουθα: 
 

1) Όλες οι ερωτήσεις έχουν συμπληρωθεί  

2) Επισυνάπτονται 2 αντίγραφα της αίτησης  

3) Επισυνάπτεται Υλικό σχετικό με τον προορισμό 
(Φωτογραφίες, έντυπα, χάρτες, ψηφιακό υλικό κ.α)  

4) Η αίτηση δεν είναι χειρόγραφη και υποβάλλεται σε έντυπη 
ηλεκτρονική μορφή (CD ROM)  

5) Επισυνάπτεται Βιογραφικό Σημείωμα για τουλάχιστο ένα 
μέλος του προσωπικού που κατέχει την Αγγλική γλώσσα.  
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Επιστολή Δέσμευσης 
 

Παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε επιστολή δέσμευσης για κάθε συνεργάτη (συμμετέχοντος οργανισμού) 
με βάση το πιο κάτω πρότυπο: 
 
 
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού  
European Destinations of Excellence (EDEN) 
“Tourism and Local Intangible Heritage” 
Εις προσοχή κ. Μάρω Καζέπη 
Συντονιστής EDEN 
Λεωφόρος Λεμεσού 19 
2112 Λευκωσία 
 
(ημερομηνία) 
 
 
 
Επιστολή Δέσμευσης 
 
Εγώ, ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δια της παρούσης βεβαιώνω ότι δεσμεύομαι στις προτεραιότητες και 
στόχους που περιλαμβάνονται στο έντυπο αίτησης που υποβλήθηκε από ............................(υπεύθυνος 
δικτύου) για το πιλοτικό Πρόγραμμα European Destinations of Excellence (EDEN) με θέμα «Tourism 
and Local Intangible Heritage». 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
(υπογραφή) 
(ονοματεπώνυμο) 
(θέση) 
 


