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Ο ΚΟΤ εξαγγέλλει Εθνικό Διαγωνισμό για την επιλογή του Καλύτερου Προορισμού  
στο θέμα: «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» 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 
Προστατευόμενες Περιοχές”.  

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 22 χώρες, κάθε μια 
από τις οποίες θα αναδείξει δικό της νικητή προορισμό.  

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη και προβολή προορισμών που εμπίπτουν σε 
περιοχές του Δικτύου Φύση 2000, “Natura 2000”, ως βιώσιμο τουριστικό προϊόν με 
άξονα το περιβάλλον, των αξιών, της πολυμορφίας, και κοινών χαρακτηριστικών των 
Ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών όπου ο στόχος για οικονομική ανάπτυξη 
επιτυγχάνεται με όρους κοινωνικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής αειφορίας.  

Ο υποψήφιος προορισμός θα πρέπει να βρίσκεται σε προστατευόμενη περιοχή “Natura 
2000”.  Το Δίκτυο “Natura 2000” είναι το ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο ειδικών ζωνών 
το οποίο περιλαμβάνει τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» για την Ορνιθοπανίδας 
και τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» για το φυσικό τοπίο.  Οι περιοχές 
προστατεύονται λόγω της βιολογικής τους ποικιλομορφίας, μέσω της διατήρησης των 
φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.  

O KOT καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν υποψηφιότητα στον 
διαγωνισμό συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση. Πληροφορίες για τα κριτήρια 
συμμετοχής και δωρεάν υποστήριξη για την ετοιμασία της αίτησης υποψηφιότητας 
παρέχονται από Γραφείο Τεχνικής Βοήθειας που έχει συσταθεί ειδικά για τον 
διαγωνισμό, στα τηλέφωνα: 99.877092, 99-491668, 22-447822 και info@sociallab.com.  

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθούν στον ΚΟΤ, Λεωφόρος Λεμεσού 
19, Λευκωσία, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 2η Ιουνίου 2009 , 12:00 το μεσημέρι.  

Για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων υποψηφίων για το πρόγραμμα 
ΕDΕΝ, ο ΚΟΤ διοργάνωσε Ενημερωτική Ημερίδα, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του 
Οργανισμού στη Λευκωσία, την Παρασκευή 22 Μαΐου 2009. 

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 2009.  Σημειώνεται ότι όλες οι επιλέξιμες 
υποψηφιότητες, θα προβληθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος EDEN.  

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα EDEN, επικοινωνήστε με την 
 
 

Μάρω Καζέπη 
        Συντονιστή EDEN 

Maro.Kazepi@visitcyprus.com 
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