
  
                                                       

                                                        
 

 

  

 
 
 
 

Ο ΚΟΤ εξαγγέλλει Εθνικό Διαγωνισμό για την επιλογή του Καλύτερου Προορισμού  
στο θέμα: «Τουρισμός και Άϋλη Πολιτιστική Κληρονομιά» στα πλαίσια του  
ευρωπαϊκού προγράμματος European Destinations of Excellence EDEN  

 
Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ) εξαγγέλλει Εθνικό Διαγωνισμό για την 
επιλογή του καλύτερου Τουριστικού Προορισμού με θέμα “Τουρισμός και Άϋλη 
Πολιτιστική Κληρονομιά”.  

Ο Διαγωνισμός στην Κύπρο εντάσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΚΟΤ για 
συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα European Destinations of Excellence – EDEN  
“Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί” που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή – Μονάδα Τουρισμού - στο οποίο συμμετέχουν συνολικά 18 κράτη μέλη της ΕΕ 
και δύο υποψήφια μέλη, καθένα από τα οποία θα αναδείξει δικό του νικητή προορισμό.  

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη των αξιών, της πολυμορφίας, και των κοινών 
χαρακτηριστικών των Ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών όπου ο στόχος για  
οικονομική ανάπτυξη επιτυγχάνεται με όρους κοινωνικής, πολιτιστικής και 
περιβαλλοντικής αειφορίας.  

Η Άϋλη Πολιτιστική Κληρονομιά περιλαμβάνει πρακτικές, δρώμενα, εκφράσεις, γνώσεις 
και τεχνικές – καθώς και εργαλεία, αντικείμενα, χειροτεχνήματα και τους πολιτιστικούς 
χώρους που αυτά διαδραματίζονται, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής 
κληρονομιάς των τοπικών κοινοτήτων.  Τα στοιχεία αυτά παρέχουν μια αίσθηση 
ταυτότητας και συνέχειας, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση του σεβασμού της 
πολιτιστικής πολυμορφίας και της ανθρώπινης δημιουργικότητας που αποτελεί μέρος του  
Ευρωπαϊκού πολιτισμού.  

O KOT καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν υποψηφιότητα στον 
διαγωνισμό συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση. Πληροφορίες για τα κριτήρια 
συμμετοχής και την αίτηση υποβολής υποψηφιότητας θα βρείτε στην ιστοσελίδα  
www.cyprus-eden.com  ή από το Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας που έχει συσταθεί ειδικά για 
τον διαγωνισμό, στα τηλέφωνα: 99.877092, 99.943238, 22-375472 και  info@enoros.com.cy 
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθούν στον ΚΟΤ, Λεωφ. Λεμεσού 19, 
Λευκωσία ως την Πέμπτη 10η Απριλίου 2008 , 12:00 το μεσημέρι.  

Για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων υποψηφίων για το πρόγραμμα ΕDΕΝ, 
ο ΚΟΤ διοργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα, στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού - 
Εκπαιδευτικό Κέντρο - στη Λευκωσία, την Παρασκευή 28 Μαρτίου 2008 στις 10π.μ. 

Ο νικητής προορισμός θα περιληφθεί στην επιλεγμένη ομάδα Ευρωπαϊκών Προορισμών 
Αριστείας - ΕDΕΝ και θα προβληθεί σε πανευρωπαϊκή τουριστική καμπάνια από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ΚΟΤ.  Επιπλέον θα προβληθεί στη διάρκεια του 
Ευρωπαϊκού Φόρουμ Τουρισμού 2008.  Σημειώνεται ότι όλες οι επιλέξιμες υποψηφιότητες, 
θα προβληθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος EDEN.  

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα EDEN, επικοινωνήστε με την  
κα Μάρω Καζέπη, Συντονιστή EDEN   Maro.Kazepi@visitcyprus.com
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