
               
 

Ο Κςππιακόρ Οπγανισμόρ Τοςπισμού εξαγγέλλει Διαγωνισμό για την επιλογή τος 
Καλύτεπος Πποοπισμού στο θέμα: «Τοςπισμόρ Υγπού Στοισείος» στα πλαίσια τος 

Εςπωπαϊκού ππογπάμματορ European Destinations of Excellence  EDEN 
 

Ο Κππξηαθόο Οξγαληζκόο Τνπξηζκνύ (ΚΟΤ) εμαγγέιιεη Γηαγσληζκό γηα ηελ επηινγή ηνπ 
θαιύηεξνπ Τνπξηζηηθνύ Πξννξηζκνύ κε ζέκα “Τοςπισμόρ Υγπού Στοισείος”.  
 
Ο Γηαγσληζκόο ζηελ Κύπξν εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπ ΚΟΤ γηα ζπκκεηνρή 
ζην Δπξσπατθό Πξόγξακκα “European Destinations of Excellence” (EDEN) “Δπξσπατθνί 
Πξννξηζκνί Αξηζηείαο” πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή – Μνλάδα 
Τνπξηζκνύ - ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ 23 ρώξεο, Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη 
ππνςήθηεο ρώξεο, θάζε κηα από ηηο νπνίεο ζα αλαδείμεη ην δηθό ηεο ληθεηή πξννξηζκό.  
 
Σθνπόο ηνπ δηαγσληζκνύ γηα ην 2010 είλαη ε αλάδεημε θαη πξνβνιή κε παξαδνζηαθώλ 
ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ (πεξηνρώλ), πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο πξννξηζκνί «Τνπξηζκνύ Υγξνύ 
Σηνηρείνπ», βξίζθνληαη ζηα δηνηθεηηθά όξηα Κνηλνηήησλ ή Γήκσλ θαη νη νπνίνη δηαρεηξίδνληαη ηελ 
ηνπξηζηηθή πξνζθνξά ηνπο κε ηξόπν ηέηνην ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή θαη 
πεξηβαιινληηθή ηνπο βησζηκόηεηα θαη ζε εηαηξηθή ζρέζε κεηαμύ ησλ αξρώλ πνπ είλαη ππεύζπλεο 
γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ πξννξηζκνύ θαη όισλ όζνη ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκό κέζα θαη γύξσ 
από ηελ πεξηνρή. 
 
O KOT θαιεί ηηο ελδηαθεξόκελεο Κνηλόηεηεο θαη Γήκνπο λα ππνβάινπλ ππνςεθηόηεηα ζηνλ 
δηαγσληζκό ζπκπιεξώλνληαο ηελ ζρεηηθή αίηεζε. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δσξεάλ 
ππνζηήξημε γηα ηελ εηνηκαζία ηεο αίηεζεο ππνςεθηόηεηαο παξέρνληαη από ην Γξαθείν Τερληθήο 
Βνήζεηαο πνπ έρεη ζπζηαζεί εηδηθά γηα ηνλ δηαγσληζκό, ζηα ηειέθσλα: 22375472, 22375506 θαη 
ζην email: info@enoros.com.cy 
 
Γηα ηελ θαιύηεξε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξόκελσλ ππνςεθίσλ γηα ην πξόγξακκα ΔDΔΝ, ν 
ΚΟΤ δηνξγαλώλεη Δλεκεξσηηθό Σεκηλάξην, ζην Δθπαηδεπηηθό Κέληξν ηνπ Οξγαληζκνύ ζηε 
Λεπθσζία, ηελ Παξαζθεπή 12 Μαξηίνπ 2010 θαη ώξα 11:00 π.κ.  
 
Οη αηηήζεηο ππνςεθηόηεηαο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηνλ ΚΟΤ (Λεσθόξνο Λεκεζνύ 19, 
Λεπθσζία), ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Παξαζθεπή 16ε  Απξηιίνπ 2010 θαη ώξα 14:00 κ.κ.  
 
Ο ληθεηήο πξννξηζκόο ζα πεξηιεθζεί ζηελ επηιεγκέλε νκάδα Δπξσπατθώλ Πξννξηζκώλ 
Αξηζηείαο - ΔDΔΝ θαη ζα πξνβιεζεί ζε παλεπξσπατθή ηνπξηζηηθή θακπάληα από ηελ 
Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηνλ ΚΟΤ. Δπηπιένλ ζα πξνβιεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Δπξσπατθνύ 
Φόξνπκ Τνπξηζκνύ 2010 ζηηο Βξπμέιιεο. Σεκεηώλεηαη όηη όιεο νη επηιέμηκεο ππνςεθηόηεηεο, ζα 
πξνβιεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο EDEN.  
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