
  

 

 
Επιτυχής Εκδήλωση ΚΟΤ  

για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
European Destinations of Excellence “EDEN” 

  
Με ιδιαίτερη επιτυχία διοργανώθηκε από τον ΚΟΤ εκδήλωση επ΄ευκαιρία της ολοκλήρωσης του 
ευρωπαϊκού προγράμματος “European Destinations of Excellence” “EDEN” το οποίο αφορούσε 
την διεξαγωγή εθνικού διαγωνισμού για την ανάδειξη του «Καλύτερου Προορισμού Τουρισμού 
και Άϋλης Κληρονομιάς» στην Κύπρο. 

Στο χαιρετισμό της Γενικής Διευθύντριας του ΚΟΤ, κας Φοίβης Κατσούρη, τονίστηκε η  σημασία 
του θεσμού καθώς επίσης και η έμφαση που αποδίδεται σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα 
θέματα τουρισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς. Το πρόγραμμα παρουσίασε η κα. Μάρω 
Καζέπη, Τουριστικός Λειτουργός του Τμήματος Στρατηγικής ΚΟΤ–Συντονίστρια 
Προγράμματος EDEN η οποία αναφέρθηκε στα στάδια υλοποίησης και προβολής του 
προγράμματος από τον ΚΟΤ περιλαμβανομένης της δημιουργίας λογότυπου, ιστοσελίδας 
www.cyprus-eden.com, και εντύπου. Αναφέρθηκε επίσης στη συμμετοχή του ΚΟΤ στην Έκθεση 
EDEN και στην Τελετή Βράβευσης που έγινε υπό την αιγίδα του κ. Φερχοϊγκεν, Αντιπροέδρου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Τουρισμού τον περασμένο 
Σεπτέμβριο στην Γαλλία. Η παρουσίαση περιλάμβανε και προβολή διαφημιστικού DVD.   

Η Τελετή Βράβευσης έγινε από τον Έντιμο Υπουργό Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. 
Αντώνη Πασχαλίδη με την απονομή Τιμητικής Πλακέττας στην Κοινότητα του Αγρού 
«Καλύτερου Προορισμού Τουρισμού και Άϋλης Κληρονομιάς» για την εκδήλωση του Φεστιβάλ 
του Ρόδου και Διπλωμάτων στους 2 υποψήφιους Προορισμούς:  στην Εταιρεία Ανάπτυξης 
Μαραθάσας και στην Ένωση Κοινοτήτων Σολέας.  Ο Υπουργός ανάφερε ότι είναι τιμητικό για 
την Κύπρο να συμμετέχει σε τέτοιου είδους προγράμματα, με ευρεία ευρωπαϊκή διάσταση, τα 
οποία συμβάλλουν στην ανάδειξη τουριστικών προορισμών αριστείας και συνεχάρη τον ΚΟΤ 
για την επιτυχή συμμετοχή του στο εν λόγω πρόγραμμα για δεύτερη συνεχή χρονιά.    

Σίγουρα τέτοιου είδους διακρίσεις τιμούν ιδιαίτερα τον ΚΟΤ και την Κύπρο και θα 
αξιοποιηθούν για την προβολή του Αγρού, την ανταλλαγή εμπειριών ως επίσης και τη 
τουριστική συνεργασία στα πλαίσια του Δικτύου EDEN στο οποίο ο ΚΟΤ είναι μέλος. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην φωτογραφία από αριστερά προς δεξιά, η κα Μάρω Καζέπη ΚΟΤ – 
Συντονιστής Προγράμματος EDEN, ο κ.  Ηλιάδης – Σολέα, η κα Γεωργαλλίδη – 

Μαραθάσα, ο κ. Παπαχριστοφόρου – Πρόεδρος Αγρού, και ο κ. Αντώνης 
Πασχαλίδης – Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. 

       
                                           www.cyprus-eden.com    Maro.Kazepi@visitcyprus.com 
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