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EXECUTIVE SUMMARY 

This is the Communication Strategy for the project «Improving lowland forest 
habitats for Birds in Cyprus» (LIFE FOR BIRDS), developed by the 
communication consulting company Opinion & Action Services Ltd (Opinion). 
This document presents the general communication strategy to be followed 
during the implementation of the project, under the supervision of the Game and 
Fauna Service of the Ministry of the Interior, as the awarding body of the action 
and project partner. 

The project «Improvement of lowland forest habitats for birds in Cyprus» aims, 
among other things, to combat massive, illegal and non-selective trapping, killing 
and trading of protected wild birds in Cyprus. 

To maximize the effectiveness of project activities concerning the information 
and communication of the project to the public, there is the need for an 
effectively communication plan aiming to define the target-groups of the project, 
the dissemination and information media, as well as the tools to be used for the 
effective outreach to the targeted audience. 

The Communication strategy proposed will constitute the guide for the 
development of the communication and dissemination activities of the project 
partners. It includes all measures taken under the approved proposal and other 
proposed actions which will enable the successful and targeted promotion and 
dissemination of project results and activities. 

Specifically the role of the communication strategy is: 

1. To direct the project partners towards the publicity principles that should 
be followed for the production of communication material, lectures, 
exhibitions, productions, signs, articles etc. 

2. To define and propose communication activities which will ensure proper 
and effective information of the public and the target-groups of the 
project about the massive, illegal and non-selective trapping, killing and 
trading of protected wild birds in Cyprus. 

3. To define the resources based on the approved budget of the project and 
the tools to be used for the promotion of the project and its objectives and 
results, both during its implementation and after its completion. 

In this context, the communication strategy includes both the general and 
specific objectives of the program and specifically of the communication 
activities and dissemination, problem analysis, target groups, tools and methods 
of communication and publicity to be used and the timetable of actions 
proposed. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ 
Σο παρόν αποτελεί τθν Επικοινωνιακι τρατθγικι για το ζργο «Improving lowland forest 

habitats for Birds in Cyprus» (LIFE FOR BIRDS), το οποίο εκπονικθκε από τθν εταιρεία 

ςυμβοφλων επικοινωνίασ Opinion & Action Services Ltd (Opinion), και ςτο οποίο παρουςιάηεται 

θ γενικι επικοινωνιακι ςτρατθγικι που κα ακολουκθκεί κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου υπό 

τθν εποπτεία τθσ Τπθρεςίασ Θιρασ και Πανίδασ, Τπ. Εςωτερικϊν ωσ ο φορζασ ανάκεςθσ τθσ 

δράςθσ και εταίροσ του ζργου. 

Σο ζργο «Βελτίωςθ πεδινϊν δαςικϊν βιοτόπων για τα πουλιά ςτθν Κφπρο» ςτοχεφει, μεταξφ 

άλλων και ςτθν καταπολζμθςθ τθσ μαηικισ, παράνομθσ και μθ-επιλεκτικισ παγίδευςθσ, 

κανάτωςθσ και εμπορίασ προςτατευμζνων άγριων πτθνϊν ςτθν Κφπρο. 

Για τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των δράςεων του ζργου, τθσ πλθροφόρθςθσ και 

τθσ επικοινωνίασ ςτο ευρφ κοινό είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδίου με 

ςτόχο τον κακοριςμό των ομάδων-ςτόχων, των μζςων διάδοςθσ και ενθμζρωςθσ, κακϊσ επίςθσ 

και τον κακοριςμό των εργαλείων που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν αποτελεςματικι 

προςζγγιςθ του τελικοφ κοινοφ. 

Θ Επικοινωνιακι ςτρατθγικι που προτείνεται κα αποτελζςει τον οδθγό για τθν ανάπτυξθ των 

δράςεων επικοινωνίασ και διάδοςθσ από τουσ εταίρουσ του ζργου.  Γι’ αυτό περιλαμβάνει όλεσ 

τισ ενζργειεσ που προβλζπονται από τθν εγκεκριμζνθ πρόταςθ κακϊσ και άλλεσ προτεινόμενεσ 

ενζργειεσ οι οποίεσ κα βοθκιςουν ςτθ ςωςτι και ςτοχοκετοφμενθ προϊκθςθ και διάχυςθ των 

ενεργειϊν και αποτελεςμάτων του ζργου. 

υγκεκριμζνα ο ρόλοσ τθσ επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ είναι: 

1. Να κατευκφνει τουσ εταίρουσ του ζργου προσ τισ αρχζσ δθμοςιότθτασ που πρζπει να 

ακολουκιςουν για τθν παραγωγι του επικοινωνιακοφ υλικοφ, τισ διαλζξεισ, εκκζςεισ, 

παραγωγζσ, πινακίδεσ, άρκρα κτλ. 

2. Να προςδιορίςει και να προτείνει επικοινωνιακζσ δράςεισ που κα διαςφαλίηουν τθ ςωςτι 

και αποτελεςματικι ενθμζρωςθ του κοινοφ και των ομάδων – ςτόχων ςχετικά με τθ μαηικι, 

παράνομθ και μθ επιλεκτικι παγίδευςθ, κανάτωςθ και εμπορία προςτατευόμενων άγριων 

πτθνϊν ςτθν Κφπρο 

3. Να ορίςει τουσ πόρουσ με βάςθ τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του ζργου και τα εργαλεία 

που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν προϊκθςθ του ζργου, των ςτόχων και των αποτελεςμάτων 

του, κατά τθ διάρκεια υλοποίθςισ του κακϊσ και μετά τθν ολοκλιρωςι του. 
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το πλαίςιο αυτό, θ ςτρατθγικι επικοινωνίασ κα περιλαμβάνει τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ 

ςτόχουσ του προγράμματοσ και ςυγκεκριμζνα των δράςεων επικοινωνίασ και διάχυςθσ, 

ανάλυςθ του προβλιματοσ, το ςτοχοκετοφμενο κοινό, τα εργαλεία και τισ μεκόδουσ 

επικοινωνίασ και δθμοςιότθτασ που κα χρθςιμοποιθκοφν κακϊσ και το χρονοδιάγραμμα των 

προτεινόμενων δράςεων. 
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ΣΟ ΕΡΓΟ «LIFE FOR BIRDS» 

τόχοι του ζργου 
Γενικόσ ςτόχοσ του ζργου είναι θ εφαρμογι μζτρων διατιρθςθσ/ διαχείριςθσ που κα 

βελτιϊςουν ςθμαντικά τισ οικολογικζσ ςυνκικεσ για επιλεγμζνα είδθ πτθνϊν  ςε ςυγκεκριμζνεσ 

περιοχζσ τθσ Κφπρου μζςω: 

Α.  τθσ ενθμζρωςθσ των Κυπρίων δαςοκόμων και άλλων ενδιαφερόμενων φορζων όπωσ 

κρατικϊν υπθρεςιϊν, ΜΚΟ αλλά και του ευρφ κοινοφ για τα οφζλθ από τθν υιοκζτθςθ μιασ πιο 

ολιςτικισ προςζγγιςθσ διαχείριςθσ των δαςϊν που κα καλφπτει τισ ανάγκεσ των πτθνϊν  που  

τα δάςθ αποτελοφν μζροσ του βιότοποφ τουσ. 

Β. τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ ςχετικά με τθν ανάγκθ για τθ διατιρθςθ των άγριων 

πτθνϊν και τθν καταπολζμθςθ τθσ παράνομθσ παγίδευςθσ των πτθνϊν ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

του ζργου. 

Οι ςυγκεκριμζνοι ςτόχοι του ζργου είναι: 

1. Να βελτιϊςει τθ διακεςιμότθτα τροφισ ςτισ περιοχζσ υλοποίθςθσ του ζργου όςον 

αφορά τθν ποςότθτα, τθν ποιότθτα και τθν ποικιλομορφία 

2. Να βελτιϊςει τθ ςυνεχι διακεςιμότθτα του νεροφ κατά τθ διάρκεια τθσ μακράσ ξθρισ 

περιόδου 

3. Να βελτιϊςει τισ ςυνκικεσ φωλιάςματοσ ςτισ περιοχζσ υλοποίθςθσ του ζργου 

4. Να μειϊςει τθν ανκρϊπινθ όχλθςθ μζςω τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ και τον περιοριςμό 

τθσ πρόςβαςθσ ςε ευαίςκθτεσ περιοχζσ 

5. Να αποκαταςτιςει τουσ οικότοπουσ των πτθνϊν ςτισ περιοχζσ υλοποίθςθσ του ζργου 

6. Να ειςαγάγει πρακτικζσ διαχείριςθσ που ευνοοφν τα πτθνά  ςε κακθμερινι βάςθ κατά 

τθ διαχείριςθ ςτθν Κφπρο 

7. Να ςυμβάλει ςτθν καταπολζμθςθ τθσ παράνομθσ παγίδευςθσ των πτθνϊν μζςω τθσ 

αυςτθρισ εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ και τθν εφαρμογι μιασ αποτελεςματικισ 

επικοινωνιακισ εκςτρατείασ 

8. Να ευαιςκθτοποιιςει και να ενθμερϊςει το κοινό ςχετικά με τθν ανάγκθ για τθ 

διατιρθςθ των πλθκυςμϊν των πτθνϊν, τθν αξία του δικτφου Natura 2000 κακϊσ και 

τθ ςθμαςία τθσ ςυμβολισ του χρθματοδοτικοφ μζςου LIFE για τθ διατιρθςθ και 

προςταςία τθσ φφςθσ 
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Δικαιοφχοι του ζργου 
Θ ομάδα που κα ςυνεργαςτεί για τθν εκτζλεςθ των δράςεων και τθν επίτευξθ των ςτόχων του 

προγράμματοσ «LIFEFORBIRDS» αποτελείται από: 

Σο ςυντονιςτι δικαιοφχο:  

Σμιμα Δαςϊν 

Και τουσ ςυμπράττοντεσ δικαιοφχουσ: 

Φιλοδαςικόσ ςφνδεςμοσ Κφπρου 

Frederick University 

Τπθρεςία Θιρασ και Πανίδασ 

Περιοχζσ υλοποίθςθσ του ζργου 
Όλεσ οι περιοχζσ του ζργου ανικουν ςτο δίκτυο Natura 2000 και καλφπτουν 3 περιοχζσ ςτθν 

Κφπρο: 

1. Λάρνακα (Κόςιθ–Παλλουρόκαμποσ και ποταμόσ Παναγίασ τάηουςασ) 
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2. Αμμόχωςτοσ (Κάβο Γκρζκο) 
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Δομι του ζργου 
Σο ζργο βαςίηεται ςε 6 βαςικοφσ τομείσ δράςεων:   
Α. Προπαραςκευαςτικζσ δράςεισ, εκπόνθςθ ςχεδίων διαχείριςθσ ι/και ςχεδίων δράςθσ:  

 Χαρτογράφθςθ των ακριβϊν τοποκεςιϊν για τθν υλοποίθςθ ςυγκεκριμζνων δράςεων 

διατιρθςθσ και τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

 Προετοιμαςία ενόσ ςχεδίου διαχείριςθσ για τθν περιοχι Natura 2000, Κόςιθ –

Παλλουρόκαμποσ. 

 Εκτίμθςθ του μεγζκουσ του πλθκυςμοφ των απειλοφμενων πτθνϊν ςτισ περιοχζσ 

εφαρμογισ του ζργου 

B. Αγορά / μίςκωςθ γθσ ι /και αποηθμίωςθ για τα δικαιώματα χριςθσ 

Γ. Δράςεισ διατιρθςθσ 

 Δθμιουργία παραδοςιακϊν γεωργικϊν εκτάςεων 

 Βελτίωςθ του νεροφ, τθσ  τροφισ  και των  ςυνκθκϊν  φωλιάςματοσ 

 Απομάκρυνςθ των ξενικϊν ειδϊν φυτϊν και αποκατάςταςθ τθσ ικαγενοφσ βλάςτθςθσ 

 Καταπολζμθςθ τθσ παράνομθσ παγίδευςθσ  των πτθνϊν ςτισ περιοχζσ του ζργου αλλά 

και ςε περιοχζσ που ςυνορεφουν με αυτζσ αλλά επθρεάηουν άμεςα ι ζμμεςα τουσ 

ςτόχουσ διατιρθςθσ των περιοχϊν ΗΕΠ 

Δ. Παρακολοφκθςθ του αντίκτυπου των δράςεων του ζργου 

 Παρακολοφκθςθ των επιπτϊςεων των δράςεων διατιρθςθσ 

 Παρακολοφκθςθ των επιπτϊςεων ςτισ κοινωνικό-οικονομικζσ πτυχζσ και λειτουργίεσ του 

οικοςυςτιματοσ 

E. Ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ και διάδοςθ των αποτελεςμάτων 

 Πλθροφόρθςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ 

 Ανάπτυξθσ και λειτουργίασ τθσ ιςτοςελίδασ 

 Εκλαϊκευμζνθ Αναφορά (Layman’s report) 

Σ. υνολικι υλοποίθςθ του προγράμματοσ και παρακολοφκθςθ τθσ προόδου του 

 υντονιςμόσ, διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ του ζργου 

 Κακοριςμόσ επιςτθμονικισ επιτροπισ 

 Δικτφωςθ με άλλα προγράμματα LIFE ι/και άλλα  

 χζδιο βιωςιμότθτασ του ζργου και μετά τθν ολοκλιρωςθ των δράςεων 
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ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

τρατθγικι 
Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ είναι θ πλθρζςτερθ δυνατι ενθμζρωςθ και 

ευαιςκθτοποίθςθ του ςτοχοκετοφμενου κοινοφ κακϊσ και τθσ κοινισ γνϊμθσ γενικότερα, για 

τουσ ςκοποφσ, τισ κατευκφνςεισ, τισ προτεραιότθτεσ και τισ δράςεισ του ζργου «LIFE FOR BIRDS» 

και για τθ ςυμβολι τθσ ΕΕ μζςω τθσ χριςθσ ενόσ καλά επιλεγμζνου φάςματοσ επικοινωνιακϊν 

ενεργειϊν και μζςων προβολισ. 

Θ ςτρατθγικι επικοινωνίασ του ζργου κα γίνει ςε εναρμονιςμό με το γενικό πλαίςιο και τθ 

γενικι ςτρατθγικι του προγράμματοσ LIFE+ και αφορά ςτθν εκπλιρωςθ των γενικϊν και 

ειδικϊν ςτόχων κακϊσ και ςτθν κάλυψθ του ςτοχοκετοφμενου κοινοφ μζςα από ζνα 

ολοκλθρωμζνο ςφνολο δραςτθριοτιτων και εργαλείων.  Θ ςτρατθγικι επικοινωνίασ ακολουκεί 

τισ κατευκφνςεισ και κανόνεσ δθμοςιότθτασ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και του Προγράμματοσ 

LIFE+. 

 Με τθν ανάπτυξθ ενόσ ενιαίου και ολοκλθρωμζνου ςχεδίου με προγραμματιςμζνεσ δράςεισ και 

ενζργειεσ και μζςω τθσ χριςθσ όλων των ενδεδειγμζνων μζςων και μεκόδων ςτοχεφεται θ 

γνωςτοποίθςθ των ωφελειϊν των δράςεων Πλθροφόρθςθσ και Δθμοςιότθτασ του ζργου «LIFE 

FOR BIRDS» ςτο πλαίςιο ενθμζρωςθσ τθσ κοινισ γνϊμθσ και όλων των ενδιαφερόμενων και 

εμπλεκόμενων φορζων. 

τρατθγικι των μζςων 
 

Για να εξαςφαλιςτεί θ αποτελεςματικι και ουςιαςτικι επικοινωνία με όλουσ τουσ 

ενδιαφερόμενουσ φορείσ κα γίνει ςυνδυαςμόσ διαφορετικϊν μζςων και εργαλείων 

επικοινωνίασ.  υγκεκριμζνα τρείσ διαφορετικζσ κατθγορίεσ μζςων και μεκόδων προβολισ κα 

χρθςιμοποιθκοφν. 

Α’ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ: Μζςα Μαηικισ Επικοινωνίασ Παγκφπριασ εμβζλειασ όπωσ εφθμερίδεσ, 

περιοδικά, ραδιόφωνο, τθλεόραςθ και το διαδίκτυο (κυρίωσ μζςα από τθν ιςτοςελίδα του 

ζργου, θλεκτρονικζσ ςελίδεσ ενθμζρωςθσ και μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, θλεκτρονικζσ ςελίδεσ 

εμπλεκόμενων Τπθρεςιϊν και ςελίδεσ εμπλεκόμενων Τπθρεςιϊν ςε μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ). 

Β’ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ: Παραγωγι εντφπων, αφιςϊν, ενθμερωτικϊν φυλλαδίων, οδθγϊν, δελτίων 

τφπου, ανακοινϊςεων, αρκρογραφία, newsletters, βίντεο κτλ. 



 9 

Γ’ ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ: Ενζργειεσ άμεςθσ επικοινωνίασ, οργάνωςθ και ςυμμετοχι των εταίρων ςε 

Εκκζςεισ, θμερίδεσ, ςυνζδρια, ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ για παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων 

τθσ υλοποίθςθσ του ζργου, ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ και προβολι των 

δράςεων που υλοποιοφνται. 

Σο ςχζδιο δράςθσ κα είναι ευζλικτο ϊςτε να μπορεί να διαμορφϊνεται ανάλογα με τισ ανάγκεσ 

που κα προκφπτουν για τθν προβολι του ζργου και τα επιτευχκζντα επικοινωνιακά 

αποτελζςματα. 

τρατθγικζσ επιλογζσ προβολισ 
Για τθ μεγιςτοποίθςθ των επικοινωνιακϊν αποτελεςμάτων κα χρθςιμοποιθκοφν και άλλεσ 

ςτρατθγικζσ επιλογζσ προβολισ του ζργου όπωσ: 

 Θ χριςθ ενιαίασ εικαςτικισ ταυτότθτασ του ζργου (π.χ. λογότυπο, ςλόγκαν, 

επιςτολόχαρτο κτλ) 

 Θ ενεργοποίθςθ ομάδων ςτόχων ωσ πολλαπλαςιαςτζσ πλθροφόρθςθσ (π.χ. 

δθμοςιογραφικι κοινότθτα) 

 Οργάνωςθ και υλοποίθςθ ςτοχευόμενων ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων (π.χ. ςε μακθτζσ) 

 Πλθροφόρθςθ και Δθμοςιότθτα κακ’ όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου και 

διαφοροποίθςι τθσ ανάλογα με το ςτοχοκετοφμενο κοινό 

τόχοι των δράςεων επικοινωνίασ και διάχυςθσ 
Οι επικοινωνιακζσ δράςεισ αποτελοφν τον κορμό του προγράμματοσ και αποςκοποφν ςτθν όςο 

το δυνατόν ευρφτερθ ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν για τα προβλιματα που 

προκαλεί θ παράνομθ δραςτθριότθτα τθσ παγίδευςθσ, κανάτωςθσ και εμπορίασ 

προςτατευόμενων άγριων πτθνϊν ςτθν Κφπρο.  Σο ςχζδιο επικοινωνίασ κα αποτελεί ζνα ευρφ 

φάςμα εργαλείων επικοινωνίασ, που κα διαςφαλίηουν τθν αποτελεςματικότθτα των ενεργειϊν.   

Οι γενικοί ςτόχοι του επικοινωνιακοφ ςχεδίου αφοροφν: 

- Σθν ανάδειξθ τθσ ςυνδρομισ τθσ Ε.Ε. και του προγράμματοσ LIFE + ειδικότερα, για τθ 

διατιρθςθ του περιβάλλοντοσ και τθν αειφόρο ανάπτυξθ ςτθν Κφπρο.  

- Σθν προβολι των δράςεων και του ζργου «LIFE FOR BIRDS» ςτο ευρφ κοινό και τισ ομάδεσ – 

ςτόχουσ. 

- Σθ ςυμβολι ςτθν απάμβλυνςθ του προβλιματοσ τθσ παράνομθσ παγίδευςθσ των πτθνϊν 

ςτθν Κφπρο. 
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- Σθν ανάδειξθ τθσ ςθμαςίασ των πτθνϊν για το περιβάλλον και τθν ανάγκθ για τθν 

προςταςία τουσ.  

Οι ειδικοί ςτόχοι του επικοινωνιακοφ ςχεδίου αφοροφν: 

- Σθν προβολι των ειδικϊν/ ςτρατθγικϊν ςτόχων και δράςεων του προγράμματοσ ςτο ευρφ 

κοινό. 

- Σθν επιμόρφωςθ των ομάδων – ςτόχο (μακθτζσ, νεολαία, τουρίςτεσ, τουριςτικοί φορείσ, 

ΜΚΟ, τοπικζσ αρχζσ, δθμόςιεσ αρχζσ, ΜΜΕ και το ευρφ κοινό) 

- Σθν προςζλκυςθ και ενθμζρωςθ φορζων όπωσ δθμοςιογράφουσ, εκπαιδευτικοφσ, φορείσ 

λιψθσ αποφάςεων, ΜΚΟ που μποροφν να λειτουργιςουν ωσ «πολλαπλαςιαςτζσ 

ενθμζρωςθσ». 

- Σθ διάχυςθ των αποτελεςμάτων και τθν εξαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ του ζργου και μετά 

τθ λιξθ του. 

Για τθν επίτευξθ των ςτόχων, προχπόκεςθ είναι θ επικοινωνία τόςο με το ευρφ κοινό όςο και με 

τισ ομάδεσ – ςτόχο.  Παράλλθλα, μζςω πλειάδασ μζςων ενθμζρωςθσ/ πλθροφόρθςθσ θ 

επικοινωνιακι ςτρατθγικι κα απευκυνκεί τόςο ςτο νεανικό κοινό (χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων, 

εργαλείων κοινωνικισ δικτφωςθσ, βίντεο κτλ) όςο και ςε μεγαλφτερο κοινό (ραδιόφωνο, 

τθλεόραςθ, ζντυποσ τφποσ κτλ) ϊςτε να επιτευχκεί θ μζγιςτθ διαςπορά των μθνυμάτων τθσ 

εκςτρατείασ. 
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Δείκτεσ για τθν υλοποίθςθ των δράςεων επικοινωνίασ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΣΕ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ ΣΙΜΗ ΣΟΧΟΤ 

Παραγωγι βίντεο – ντοκιμαντζρ Αρικμόσ βίντεο – ντοκιμαντζρ 1 ντοκιμαντζρ Χ 500 αντίγραφα 

Παραγωγι ενθμερωτικϊν 

φυλλαδίων και αφιςϊν 

Αρικμόσ ενθμερωτικϊν 

φυλλαδίων 

Αρικμόσ αφιςϊν 

2 ενθμερωτικά φυλλάδια Χ 2000 

αντίτυπα  

2 αφίςεσ Χ 2000 αντίτυπα  

Παραγωγι και μετάδοςθ 

τθλεοπτικϊν μθνυμάτων 

Αρικμόσ τθλεοπτικϊν 

μθνυμάτων (ςπότ) 
6 ςπότ Χ 10 δευτερόλεπτα 

Παραγωγι και τοποκζτθςθ 

πινακίδων 
Αρικμόσ πινακίδων 30 πινακίδεσ 

Δθμιουργία και διαχείριςθ 

ιςτοςελίδασ του ζργου  
Αρικμόσ ιςτοςελίδων 

1 ιςτοςελίδα (100 hits / month 

expected) 

υμμετοχι ςε ετιςιεσ εκκζςεισ Αρικμόσ εκκζςεων 3 εκκζςεισ 

Διαλζξεισ ενθμζρωςθσ ςε 

ςχολεία δθμοτικισ εκπαίδευςθσ 
Αρικμόσ διαλζξεων 6 διαλζξεισ Χ 150 μακθτζσ 

Εργαςτιρια ςε κοινότθτεσ και 

ομάδεσ ενδιαφερόμενων 

φορζων 

Αρικμόσ εργαςτθρίων 2 εργαςτιρια Χ 20 ςυμμετζχοντεσ 

Ημερίδεσ κατάρτιςθσ Αρικμόσ θμερίδων 2 θμερίδεσ Χ 30 ςυμμετζχοντεσ 

Οργάνωςθ και υλοποίθςθ 

μακθτικοφ διαγωνιςμοφ 
Αρικμόσ διαγωνιςμϊν 4 διαγωνιςμοί Χ 30 μακθτζσ 

Αρκρογραφία ςτον ζντυπο τφπο Αρικμόσ άρκρων 3 άρκρα 

Οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν 

εκδρομϊν για μακθτζσ 

Αρικμόσ εκπαιδευτικϊν 

εκδρομϊν 
6 εκδρομζσ Χ 60 μακθτζσ 

Διαμόρφωςθ περιπτζρων 

ενθμζρωςθσ  

Αρικμόσ ενθμερωτικϊν 

περιπτζρων 
4 ενθμερωτικά περίπτερα 

Δθμιουργία και προϊκθςθ 

ενθμερωτικοφ δελτίου 

(Newsletter) 

Αρικμόσ Newsletter 2 newsletters X 3000 αντίτυπα 

Διοργάνωςθ καταλθκτικισ 

θμερίδασ δθμοςιότθτασ 
Αρικμόσ θμερίδων 1 θμερίδα Χ 70 ςυμμετζχοντεσ 
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ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟΙ/ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΟΙ 

ΔΕΙΚΣΕ ΔΡΑΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΤΗ 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΡΗΗ ΣΙΜΗ ΣΟΧΟΤ 

Εντοπιςμόσ και καταγραφι 

ενδιαφερόμενων φορζων και 

ομάδων ςτόχου 

Αρικμόσ επαφϊν 500 επαφζσ 

Προϊκθςθ μθνυμάτων, 

προςκλιςεων, ανακοινϊςεων, 

άρκρων και δελτίων τφπου ςτα 

ΜΜΕ 

Αρικμόσ δθμοςιεφςεων και 

μεταδόςεων από τα ΜΜΕ 

30 δθμοςιεφςεισ ι/και 

μεταδόςεισ 

Εκπόνθςθ οδθγοφ (βιβλιαράκι)  Αρικμόσ εντφπων 1 βιβλιαράκι Χ 1000 αντίτυπα 

Below the line media activities 

(ςυμμετοχι ςε εκπομπζσ λόγου 

ςε τθλεόραςθ και ραδιόφωνο) 

Αρικμόσ ςυμμετοχϊν 6 ςυμμετοχζσ 

Προϊκθςθ μζςω εργαλείων 

κοινωνικισ δικτφωςθσ  

(Facebook, YouTube) 

Αρικμόσ like/ views 500 likes / views 

Δθμοςιογραφικζσ ςυναντιςεισ 
Αρικμόσ ςυναντιςεων 

4 ςυναντιςεισ Χ 5 

δθμοςιογράφουσ 

Δθμοςιογραφικζσ διαςκζψεισ 
Αρικμόσ διαςκζψεων 

2 διαςκζψεισ Χ 10 

δθμοςιογράφοι 

Μετάδοςθ ραδιοφωνικϊν και 

τθλεοπτικϊν ςποτ* 

Αρικμόσ μεταδόςεων 

ραδιοφωνικϊν ςποτ 

Αρικμόσ μεταδόςεων 

τθλεοπτικϊν ςποτ 

30 ςποτ ςε τουλάχιςτον 2 

ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ 

4 μεταδόςεισ τθλεοπτικοφ ςποτ 

(30’’) ςε τουλάχιςτον 2 

τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ 

Παραλιπτεσ θλεκτρονικϊν 

μθνυμάτων, newsletter κτλ 
Αρικμόσ παραλθπτϊν 2000 παραλιπτεσ 

Οργάνωςθ και υλοποίθςθ τικοφ 

διαγωνιςμοφ φωτογραφίασ 
Αρικμόσ διαγωνιςμϊν 

1 διαγωνιςμόσ Χ 50 

ςυμμετζχοντεσ 

*Λόγω του μεγάλου προχπολογιςμοφ που χρειάηεται για τθν μετάδοςθ των τθλεοπτικϊν ςποτ, προτείνεται όπωσ τα 

τθλεοπτικά ςποτ ςυνδυαςτοφν με τθ φιλοξενία μελϊν τθσ ομάδασ ζργου ςε εκπομπζσ λόγου ςτθν τθλεόραςθ. 
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τοχοκετοφμενο κοινό 
το πλαίςιο του Επικοινωνιακοφ χεδίου κα διαμορφωκεί ειδικι λίςτα επαφϊν/ αποδεκτϊν 

πλθροφόρθςθσ (ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 1) που κα περιλαμβάνει: 

 Εταίρουσ του  ζργου 

 ΜΜΕ και άλλοι φορείσ που κα λειτουργιςουν ωσ “πολλαπλαςιαςτζσ πλθροφόρθςθσ” 

 ΜΚΟ 

 Λειτουργικοί ςυμμζτοχοι (Operational Stakeholders) 

 Σοπικζσ και δθμόςιεσ αρχζσ 

 Ακαδθμαϊκά ιδρφματα και ερευνθτικά δίκτυα 

 Σουριςτικοί φορείσ 

 Φορείσ χάραξθσ πολιτικισ (Policy Makers)  

 Κακοδθγθτζσ Κοινισ Γνϊμθσ (Opinion Leaders) 

 χολεία Δθμοτικισ και Μζςθσ Εκπαίδευςθσ με ζμφαςθ ςτισ περιοχζσ του ζργου 

 Ευρφ κοινό (General external stakeholders) 
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ΧΕΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Δράςεισ επικοινωνίασ και διάχυςθσ 

Οι δράςεισ επικοινωνίασ και διάχυςθσ που κα αναπτυχκοφν ςτο πλαίςιο του «Επικοινωνιακοφ 

χεδίου» κα καλφπτουν όλθ τθ διάρκεια του ζργου και κα διαφοροποιοφνται ανάλογα με το 

ςτοχοκετοφμενο κοινό και άλλεσ ενζργειεσ του ζργου.   

υγκεκριμζνα οι δράςεισ επικοινωνίασ και διάχυςθσ που προβλζπονται ςτθν εγκριμζνθ πρόταςθ 

περιλαμβάνουν: 

 Παραγωγι βίντεο – ντοκιμαντζρ και τθλεοπτικϊν ςποτ ςχετικά με τθ ςθμαςία των περιοχϊν 

του ζργου για τα πουλιά και τισ απειλζσ που αντιμετωπίηουν με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν 

παγίδευςθ πουλιϊν.  Παράλλθλα το βίντεο κα παρουςιάηει και άλλα ςοβαρά ηθτιματα που 

αντιμετωπίηουν οι περιοχζσ αυτζσ όπωσ θ υποβάκμιςθ βιότοπων από λατόμευςθ, 

παράνομεσ λατομεφςεισ, μθ ςυμβατζσ δαςικζσ δραςτθριότθτεσ, διάνοιξθ δρόμων, όχλθςθ 

κ.α. 

 Παραγωγι ενθμερωτικϊν φυλλαδίων και αφιςϊν 

 Παραγωγι και μετάδοςθ τθλεοπτικϊν μθνυμάτων 

 Παραγωγι και τοποκζτθςθ πινακίδων 

 Δθμιουργία και διαχείριςθ ιςτοςελίδασ του ζργου  

 υμμετοχι ςε ετιςιεσ εκκζςεισ που διοργανϊνονται από τον Διμο Αγ. Νάπασ με 

πλθροφορίεσ για το ζργο αλλά και μθνφματα για τθν παράνομθ παγίδευςθ πουλιϊν. 

 Διαλζξεισ, θμερίδεσ κατάρτιςθσ και ενθμζρωςθσ και εργαςτιρια ςε ςχολεία, κοινότθτεσ και 

ομάδεσ ενδιαφερόμενων φορζων 

 Οργάνωςθ και υλοποίθςθ μακθτικοφ διαγωνιςμοφ με κζμα τθν παρατιρθςθ των πουλιϊν  

 Αρκρογραφία ςτον ζντυπο τφπο 

 Οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν εκδρομϊν για μακθτζσ ςτισ περιοχζσ υλοποίθςθσ του ζργου 

 Διαμόρφωςθ περιπτζρων ενθμζρωςθσ και ενθμερωτικϊν πινακίδων ςτισ περιοχζσ 

υλοποίθςθσ του ζργου 

 Δθμιουργία και προϊκθςθ ενθμερωτικοφ δελτίου (Newsletter) 

 Σελικι ενθμερωτικι θμερίδα 
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Προτεινόμενεσ/επιπρόςκετεσ δράςεισ επικοινωνίασ και διάχυςθσ 

 Εντοπιςμόσ και καταγραφι ενδιαφερόμενων φορζων και ομάδων ςτόχου 

 Εκπόνθςθ υλικοφ για τισ θμερίδεσ δθμοςιότθτασ ςτθν Κφπρο (banner, folders, κτλ) 

 Προϊκθςθ μθνυμάτων, προςκλιςεων, ανακοινϊςεων, άρκρων και δελτίων τφπου ςτα 

ΜΜΕ και ςυνεπϊσ ςτο ευρφ κοινό 

 Εκπόνθςθ οδθγοφ (βιβλιαράκι) ςτο οποίο κα καταγράφονται όλεσ οι απαραίτθτεσ 

πλθροφορίεσ για το ζργο, τθν εξζλιξθ, τα αποτελζςματα και τθν προςτικζμενθ αξία του 

 Φιλοξενία ατόμων από το Σμιμα Δαςϊν και τουσ άλλουσ εταίρουσ ςε εκπομπζσ λόγου ςε 

ραδιόφωνο και τθλεόραςθ (below the line media activities) 

 Προϊκθςθ του ζργου και των δράςεων του μζςω των εργαλείων κοινωνικισ δικτφωςθσ 

(Facebook, YouTube) 

 Απευκείασ επικοινωνία με ενδιαφερόμενουσ φορείσ και ομάδεσ ςτόχο (directmail, εργαλείο 

μαηικοφ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) 

Φάςεισ υλοποίθςθσ τθσ επικοινωνίασ  

Οι ενζργειεσ επικοινωνίασ και διάχυςθσ που προτείνονται είναι διαμορφωμζνεσ με τζτοιο τρόπο 

ϊςτε να αναπτφςςονται παράλλθλα με τθν υλοποίθςθ του ςυνόλου του φυςικοφ αντικειμζνου 

του ζργου «LIFE FOR BIRDS» και να διαφοροποιοφνται ανάλογα με τθν ωρίμανςθ των δράςεων 

και φυςικά με το ςτοχευόμενο κοινό.   

Κάκε φάςθ αποτελεί ςυνζχεια, ςυμπλιρωςθ και εξειδίκευςθ τθσ προθγοφμενθσ φάςθσ και κα 

ανακεωρείται ςταδιακά αναλόγωσ των αναγκϊν που κα προκφψουν. 

ΦΑΗ Α’ [Οκτώβριοσ 2014 – Οκτώβριοσ 2015]: αφορά ςτθν ενθμζρωςθ όλων των 

εμπλεκόμενων φορζων οι οποίοι αποτελοφν το κοινό – ςτόχο του προγράμματοσ, ςχετικά με τισ 

γενικζσ κατευκφνςεισ του ζργου. 

ΦΑΗ Β’ [Νοζμβριοσ 2015 – Νοζμβριοσ 2016]: ζχει ςτόχο τθν απόκτθςθ γνϊςθσ για το 

περιεχόμενο και τθν εξζλιξθ του ζργου κακϊσ και τθν προςτικζμενθ αξία τθσ κοινοτικισ 

ςυνδρομισ ςε διαςυνοριακό, εκνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.   

ΦΑΗ Γ’ [Δεκζμβριοσ 2016 – Δεκζμβριοσ 2017]: αποτελεί και τθ φάςθ ολοκλιρωςθσ του ζργου, 

ζχει ςτόχο τθν προβολι τθσ πλιρουσ εξζλιξθσ του ζργου και τθσ επίτευξθσ των ςτόχων του. 
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ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΦΑΗ Α’ ΦΑΗ Β’ ΦΑΗ Γ’ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ* 

Παραγωγι βίντεο – ντοκιμαντζρ  Χ   

Παραγωγι ενθμερωτικϊν 

φυλλαδίων και αφιςϊν 
Χ   

 

Παραγωγι και μετάδοςθ 

τθλεοπτικϊν μθνυμάτων 
 Χ Χ 

 

Παραγωγι και τοποκζτθςθ 

πινακίδων 
Χ Χ Χ 

 

Δθμιουργία και διαχείριςθ 

ιςτοςελίδασ του ζργου  
Χ Χ Χ 

 

υμμετοχι ςε ετιςιεσ εκκζςεισ  Χ Χ  

Διαλζξεισ, θμερίδεσ κατάρτιςθσ 

και ενθμζρωςθσ και εργαςτιρια 

ςε ςχολεία, κοινότθτεσ και ομάδεσ 

ενδιαφερόμενων φορζων 

 Χ Χ 

 

Οργάνωςθ και υλοποίθςθ 

μακθτικοφ διαγωνιςμοφ 
 Χ Χ 

 

Αρκρογραφία ςτον ζντυπο τφπο Χ Χ Χ  

Οργάνωςθ εκπαιδευτικϊν 

εκδρομϊν για μακθτζσ 
 Χ Χ 

 

Διαμόρφωςθ περιπτζρων 

ενθμζρωςθσ και ενθμερωτικϊν 

πινακίδων ςτισ περιοχζσ 

υλοποίθςθσ του προγράμματοσ 

Χ Χ Χ 

 

Δθμιουργία και προϊκθςθ 

ενθμερωτικοφ δελτίου 

(Newsletter) 

Χ Χ Χ 

 

Σελικι ενθμερωτικι θμερίδα   Χ  

Διοργάνωςθ καταλθκτικισ 

θμερίδασ δθμοςιότθτασ 
  Χ 
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ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ/ΕΠΙΠΡΟΘΕΣΕ 

ΔΡΑΕΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΤΗ 

   

 

Εντοπιςμόσ και καταγραφι 

ενδιαφερόμενων φορζων και 

ομάδων ςτόχου 

Χ Χ Χ 

 

Εκπόνθςθ υλικοφ για τισ θμερίδεσ 

δθμοςιότθτασ ςτθν Κφπρο 

(banner, folders, κτλ) 

 Χ  

 

Προϊκθςθ μθνυμάτων, 

προςκλιςεων, ανακοινϊςεων, 

άρκρων και δελτίων τφπου ςτα 

ΜΜΕ και ςυνεπϊσ ςτο ευρφ κοινό 

Χ Χ Χ 

 

Εκπόνθςθ οδθγοφ (βιβλιαράκι) 

ςτο οποίο κα καταγράφονται όλεσ 

οι απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για 

το ζργο, τθν εξζλιξθ, τα 

αποτελζςματα και τθν 

προςτικζμενθ αξία του 

  Χ 

 

Below the line media activities Χ Χ Χ  

Προϊκθςθ του ζργου και των 

δράςεων του μζςω των εργαλείων 

κοινωνικισ δικτφωςθσ (Facebook, 

YouTube) 

Χ Χ Χ 

 

Απευκείασ επικοινωνία με 

ενδιαφερόμενουσ φορείσ και 

ομάδεσ ςτόχο 

Χ Χ Χ 

 

Οργάνωςθ και υλοποίθςθ τικοφ 

διαγωνιςμοφ φωτογραφίασ 

  Χ 
 

*Οι θμερομθνίεσ κα ςυμφωνθκοφν με τουσ εταίρουσ και ςε ςχζςθ με τισ προγραμματιηόμενεσ φάςεισ. 
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ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΓΡΑΜΜΕ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΣΑΙΡΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Πλαίςιο δθμοςιότθτασ ζργου 

Ειςθγιςεισ για ςλόγκαν το οποίο κα χρθςιμοποιείται ςε όλεσ τισ δράςεισ επικοινωνίασ και 

δθμοςιότθτασ του ζργου 

ΕΙΘΓΘΘ 1 

«τθν Κφπρο γίνεται το ςώςε… τα πτθνά» 

«It happens in Cyprus! Save the birds» 

Επεξιγθςθ:  

Σο ζργο χρειάηεται ζνα ευρθματικό ςφνκθμα ςτα ελλθνικά για να περάςει ςτθν κοινι γνϊμθ. Θ 

ειςιγθςθ 1 ςπάει με ζνα ιπιο τρόπο το ταμποφ τθσ αδιαφορίασ (γίνεται το ςϊςε...) για τουσ 

πολλοφσ, αλλά, επειδι προφανϊσ δεν γίνεται το ςϊςε, απλά ειςθγείται να ςϊςουμε τα πτθνά 

από τθν εμμονι οριςμζνων να τα παγιδεφουν. 

 Θα κεντρίςει το ενδιαφζρον, κα ςυηθτθκεί, κα βοθκιςει πολφ επικοινωνιακά το ζργο 

 Είναι ιπιο, δεν εκκζτει κανζνα, μιλά με ζξυπνο τρόπο, ευαιςκθτοποιεί πολφ 

Θ αγγλικι απόδοςι του είναι επίςθσ ζξυπνθ και ρεαλιςτικι. Λζμε ςε αυτοφσ που μασ 

κατακρίνουν ωσ Κφπρο, ότι κάτι ςυμβαίνει ςτθν Κφπρο, κάτι προςπακοφμε να κάνουμε, δζςτε 

το, μθ μασ ςυκοφαντείτε μόνο. 

ΕΙΘΓΘΘ 2 

«Η φφςθ αγαπά τα πτθνά και ζφτιαξε τα δζντρα. Εςφ τι κάνεισ;» 

«Nature loves birds and so created the trees. What about you?» 

Επεξιγθςθ: 

Θ ειςιγθςθ 2 ςυνδζει τθν προςταςία των πτθνϊν ωσ μζροσ τθσ φφςθσ. Βάηει το ερϊτθμα ςτουσ 

πολίτεσ για να πάρουν κζςθ, να μάκουν, να ευαιςκθτοποιθκοφν. Θα ακουςτεί με προςοχι από 

τθν κοινι γνϊμθ, κα δθμιουργιςει ςυνειρμοφσ για να αςχολθκοφν. Σο ερϊτθμα πάει και 

κατευκείαν ςτουσ παγιδευτζσ πτθνϊν, οι οποίοι είναι ιπια εκτεκειμζνοι, ωσ αντίκετοι με τθ 

φφςθ. 
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Για τουσ ξζνουσ κα θχιςει με ενδιαφζρον. 

ΕΙΘΓΘΘ 3 

«Σα πτθνά ανικουν ςτθ φφςθ! Προςτάτευςζ τα!» 

«Birds are part of Nature! Protect them!» 

Επεξιγθςθ: 

Θ ειςιγθςθ 3 είναι μια απλι ειςιγθςθ. Σα λζει όλα, αλλά με ζνα πολφ τεχνικό τρόπο. Οι πολίτεσ 

κα αντιλθφκοφν ότι είναι ενθμερωτικισ φφςεωσ εκςτρατεία. 

Πωσ κα προςεγγίςουν τισ διάφορεσ ομάδεσ ςτόχουσ και κυρίωσ opinion leaders και policy 

makers ϊςτε να προωκιςουν αυτζσ τισ ιδζεσ? 

το πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ τθσ ςτρατθγικισ επικοινωνίασ, θ ομάδα του ζργου ζχει ανάγκθ, 

αφοφ προετοιμάςει το υλικό επικοινωνίασ (ζντυπα, διαφθμιςτικά, βίντεο κτλ), να οργανϊςει 

ζνα κφκλο ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων με δθμοςιογράφουσ παγκφπριασ εμβζλειασ και ςτθ 

ςυνζχεια με τοπικοφσ ανταποκριτζσ ςτισ περιοχζσ ενδιαφζροντοσ (πχ ελεφκερθ επαρχία 

Αμμοχϊςτου, Λάρνακασ). Είναι ςθμαντικό να κερδίςει τθν προςοχι δθμοςιογράφων ςτο κζντρο 

που είναι λιγότερο εκτεκειμζνοι ςε τοπικζσ πιζςεισ ςυγκεκριμζνων ομάδων. 

ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΚΕ ΤΝΑΝΣΗΕΙ 

Οι δθμοςιογραφικζσ ςυναντιςεισ είναι πολφ χριςιμο να ζχουν τον χαρακτιρα ενθμζρωςθσ και 

διαλόγου παρά τθν τυποποιθμζνθ δθμοςιογραφικι διάςκεψθ που το ενδιαφζρον τθσ ξεκινά και 

τελειϊνει μζςα ςε ζνα 24ωρο. 

Χρειάηεται επίςθσ μια δόμθςθ παρουςιάςεων που να βγάηει το ηιτθμα τθσ προςταςίασ των 

πουλιϊν από τθ ςυνδικαλιςτικοφ τφπου ςυηιτθςθ (τοπικά ςυμφζροντα, πολιτικζσ ςκοπιμότθτεσ 

κοκ). 

Θ ομάδα ζργου κα πρζπει να επιχειριςει να ςυνδζςει τθν εκςτρατεία με τθ δθμιουργία 

καλφτερου υποςτρϊματοσ ενθμζρωςθσ προσ τουσ δθμοςιογράφουσ για τα ηθτιματα που 

ςχετίηονται με τθν προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ, των περιοχϊν Νατοφρα και τθσ πολιτικισ τθσ 

ΕΕ, με κζματα που αφοροφν τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ Κφπρου, τθν αειφορία. 
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Οι προτεινόμενεσ ςυναντιςεισ με τουσ δθμοςιογράφουσ, δεδομζνου του χαμθλοφ 

ενδιαφζροντοσ και τθσ ζλλειψθσ γνϊςεων, κα πρζπει να αναπτυχκοφν ςε πρϊτο ςτάδιο με 

προςωπικζσ επαφζσ ακόμα και ςτο χϊρο εργαςίασ των δθμοςιογράφων. Παράλλθλα κα γίνεται 

και θ προετοιμαςία μιασ δθμοςιογραφικισ διάςκεψθσ, ϊςτε να ωριμάςει ςτο μυαλό των 

δθμοςιογράφων θ ουςία του ζργου, να ενδιαφερκοφν, να αναπτφξουν τισ δεξιότθτεσ και τισ 

γνϊςεισ τουσ με υλικό που κα τουσ παραδοκεί. Προοδευτικά κα πρζπει να διαμορφωκεί ζνασ 

κατάλογοσ 5 – 6 δθμοςιογράφων με επιρροι που να αποτελζςουν τον πυρινα  τθσ ςυνολικισ 

επικοινωνίασ του ζργου. 

ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΚΕΨΗ 

Όπωσ αναφζρεται πιο πάνω, θ δθμοςιογραφικι διάςκεψθ είναι το αποτζλεςμα μιασ 

προεργαςίασ που κα υλοποιθκεί για να καλυφκεί ςτο μζτρο του δυνατοφ το ζλλειμμα γνϊςθσ 

τθσ δθμοςιογραφικισ κοινότθτασ ςτα κζματα Life. 

Θ δθμοςιογραφικι διάςκεψθ είναι χριςιμο να ζχει τθν υψθλότερθ δυνατι πολιτικι 

εκπροςϊπθςθ (Τπουργόσ), αλλά παράλλθλα να καταβλθκεί προςπάκεια να περιλάβει με 

ςφντομεσ παρεμβάςεισ κι άλλα πρόςωπα κλειδιά, όπωσ ο πρόεδροσ τθσ Κοινοβουλευτικισ 

Επιτροπισ Περιβάλλοντοσ, θ Επίτροποσ Περιβάλλοντοσ κοκ. 

τθ δθμοςιογραφικι διάςκεψθ να παρουςιαςτοφν το ςφνολο των εργαλείων επικοινωνίασ, να 

επεξθγθκεί το ςκεπτικό τθσ επιλογισ ςυνκιματοσ (slogan/ motto) και να δοκοφν ςτοιχεία 

επικοινωνίασ ςτουσ δθμοςιογράφουσ για περαιτζρω ςυνεργαςία. 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΕΣΑΙΡΩΝ ΚΑΙ STAKEHOLDERS 

H επικοινωνιακι εκςτρατεία που κα αναπτυχκεί ςτθ ςυνζχεια είναι απαραίτθτο να περιλάβει 

όλουσ τουσ εταίρουσ, αλλά και οριςμζνουσ άλλουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ που 

δραςτθριοποιοφνται για τθν προςταςία τθσ άγριασ φφςθσ και των πουλιϊν. 

Τπάρχουν αξιόλογεσ πρωτοβουλίεσ και επιςτιμονεσ ςτο χϊρο του περιβάλλοντοσ που μποροφν 

να προςκλθκοφν ςε ειδικζσ ςυναντιςεισ ενθμζρωςθσ και να προωκοφν το επικοινωνιακό υλικό 

ςε δικζσ τουσ δράςεισ. Αντιςτρόφωσ θ ομάδα ζργου, κα πρζπει να είναι ζτοιμθ να τουσ 

προςφζρει βιμα ςε εκδθλϊςεισ και θμερίδεσ του ζργου. 
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ΘΕΜΑΣΑ ΕΙΔΙΚΟΤ ΧΕΙΡΙΜΟΤ 

Σο ηιτθμα  τθσ παγίδευςθσ των αμπελοπουλιϊν είναι προςφιλζσ κζμα ςτα ΜΜΕ. Μια μερίδα 

πολιτικϊν και οριςμζνοι επαγγελματίεσ κα κελιςουν ςε διάφορεσ περιπτϊςεισ να 

διαςαλεφςουν τθν ομαλι προϊκθςθ τθσ επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ. 

Θ ομάδα του ζργου χρειάηεται να κάνει ςτακερι χριςθ τθσ δικισ τθσ εμπειρογνωμοςφνθσ και 

να επικαλείται τθν τεκμθριωμζνθ ευρωπαϊκι πολιτικι όπωσ αντιςτοιχεί ςτθν ουςία του ζργου 

που εφαρμόηει. 

υνεπϊσ ςε περιπτϊςεισ διαχείριςθσ κρίςεων ςτα ΜΜΕ: 

 Αποφεφγεται θ διαλεκτικι ςυηιτθςθ με πολιτικοφσ και οργανωμζνα ςυμφζροντα ςε 

πάνελ εκπομπϊν λόγου 

 Χρειάηεται επιμονι ςτθ διαμόρφωςθ ςφαιρικισ αντίλθψθσ από τθν κοινι γνϊμθ και ςτο 

«διά ταυτα» να γίνεται θ επίκλθςθ τθσ νομοκεςίασ 

κεπτικό επικοινωνίασ / προϊκθςθσ που πρζπει να ακολουκθκεί ςτισ διάφορεσ εφαρμογζσ 

του επικοινωνιακοφ ςχεδίου (φυλλάδιο, τθλεοπτικά και ραδιοφωνικά ςποτ, αφίςεσ κτλ) 

Θ δθμοςιογραφικι διάςκεψθ είναι θ αφετθρία τθσ υλοποίθςθσ τθσ επικοινωνιακισ 

ςτρατθγικισ. Γι’ αυτό: 

 Σα βαςικά εργαλεία και μζςα επικοινωνίασ πρζπει τθν θμζρα εκείνθ να είναι 

ολοκλθρωμζνα.  

 Αυτά περιλαμβάνουν οπωςδιποτε το λογότυπο/ slogan/ motto, οι αφίςεσ και το 

φυλλάδιο. 

 Θ ανάπτυξθ του προγράμματοσ προβολισ τθλεοπτικϊν και ραδιοφωνικϊν ςποτ είναι 

καλφτερα επικοινωνιακά να ςυνδυαςτεί με ζνα άλλο γεγονόσ όπωσ περιγράφεται πιο 

κάτω.  

Επιλογι ςυμβολικισ θμζρασ ευαιςκθτοποίθςθσ 

Θ επιλογι μιασ τζτοιασ θμζρασ, ενδιαφζρει ιδιαίτερα για τθν αναπαραγωγι των μθνυμάτων τθσ 

εκςτρατείασ Life for Birds.  Προςφζρεται για ςυμβολιςμοφσ και ενδυνάμωςθ τθσ προςπάκειασ 

για ευαιςκθτοποίθςθ. 
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Σζτοιεσ θμερομθνίεσ που μποροφν να επιλεγοφν είναι θ Παγκόςμια Θμζρα Προςταςίασ τθσ 

Άγριασ Φφςθσ (3θ Μαρτίου) ι θ Παγκόςμια Θμζρα Προςταςίασ Αποδθμθτικϊν Πουλιϊν 

(δεφτερο ς/κ Μαίου) 

Επιπρόςκετα εργαλεία επικοινωνίασ 

τθν εξζλιξθ του ζργου, είναι ςθμαντικό να υπάρχουν καινοφργια εργαλεία επικοινωνίασ, όπωσ 

λχ θ ετοιμαςία ενόσ βίντεο, ϊςτε να επιμθκφνεται ο χρόνοσ προβολισ τθσ εκςτρατείασ. Πάνω ςε 

ςυμβολικζσ θμερομθνίεσ κα πρζπει να τοποκετθκοφν ο προγραμματιςμόσ τθσ ραδιοφωνικισ 

και τθσ τθλεοπτικισ εκςτρατείασ για να είναι αποτελεςματικι θ διάχυςθ των μθνυμάτων. Αυτό 

κα αποφαςιςτεί ςτο πλαίςιο ενόσ media plan για τισ μεταδόςεισ και με βάςθ τον 

προχπολογιςμό που υπάρχει. 

Ευκαιρίεσ προβολισ από τθν τρζχουςα επικαιρότθτα 

Θ ομάδα ζργου μπορεί να επιλζγει επίςθσ από τθν τρζχουςα επικαιρότθτα, γεγονότα που 

ελκφουν το ενδιαφζρον τθσ κοινισ γνϊμθσ για να μεταφζρει και τα δικά τθσ μθνφματα πχ 

ρεπορτάη για τθν παρατιρθςθ πουλιϊν και τθν ενίςχυςθ του τουριςτικοφ ρεφματοσ, ρεπορτάη 

για τθν φφςθ και τθν ομορφιά τθσ Κφπρου ςε περιοχζσ Νατοφρα, Κάκοδοσ Επιτρόπου αρμοδίου 

για το Περιβάλλον και τθν βιοποικιλότθτα κοκ. 

ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ οι λειτουργοί τθσ ομάδασ ζργου κα πρζπει να εξετάηουν το ενδεχόμενο 

να γίνεται θ εκςτρατεία με τα μθνφματά τθσ, μζροσ τθσ τρζχουςασ επικαιρότθτασ. 

Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τα γραφιςτικά, τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ, εικόνεσ που κα 

χρθςιμοποιθκοφν ςτο ενθμερωτικό υλικό 

Γραφιστικά:  

Χριςθ μοντζρνασ γραμματοςειράσ, περιβαλλοντικϊν μοντζρνων χρωμάτων. 

Χρήση γλώσσας:  

Θ γραφι όλων των ενθμερωτικϊν φυλλαδίων, ανακοινϊςεων, ςεναρίων απαιτείται να είναι 

απλι, δθμοςιογραφικι. Να αποφεφγονται θ τεχνικισ φφςεωσ εκφράςεισ που ςυνικωσ 

βρίςκουμε ςτθ ςφνταξθ ευρωπαϊκϊν προτάςεων (πχ τα παραδοτζα του ζργου είναι..., το φυςικό 

αντικείμενο του ζργου κτλ) Δεν ενδιαφζρει το κοινό που κζλουμε να επικοινωνιςουμε τζτοιου 

είδουσ διατυπϊςεισ που δυςτυχϊσ είναι και απωκθτικζσ. Ο κανόνασ είναι να λεχκοφν τα 
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πράγματα όςο πιο απλά και κατανοθτά γίνεται, ο αναγνϊςτθσ, τθλεκεατισ να καταλάβει αυτό 

που βλζπει, να τον ελκφςει.  

Θ γλϊςςα που κα χρθςιμοποιθκεί να είναι ενθμερωτικι, ςαφισ ωσ προσ τα μθνφματα και το 

ηθτοφμενο τθσ εκςτρατείασ. Ποτζ επικετικι προσ ςυμπεριφορζσ επιμζρουσ ομάδων του 

πλθκυςμοφ, δεν μασ ενδιαφζρει κακόλου να τουσ δϊςουμε υπόςταςθ για να κτυποφν. 

Εικονογράφηση:  

Σο κζμα τθσ φφςθσ, τθσ βιοποικιλότθτασ προςφζρει δυνατζσ εικόνεσ που μποροφν να δϊςουν 

μθνφματα με τθν προςκικθ ςυμβολιςμϊν (παιδιά, πλθγωμζνα πουλιά, απελευκζρωςθ 

πουλιϊν, φωλιζσ κοκ) 

 

Όλο το επικοινωνιακό υλικό που κα παράγεται από τουσ εταίρουσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του 

ζργου κα αξιολογείται και κα ςχολιάηεται από τον ςφμβουλο επικοινωνίασ.  Με τθ ςειρά του, ο 

ςφμβουλοσ επικοινωνίασ κα κάνει ειςθγιςεισ και κα δίνει λφςεισ για τα κζματα που αφοροφν 

τθ χριςθ τθσ γλϊςςασ (κείμενα), τθν εικονογράφθςθ (φωτογραφίεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν) 

κακϊσ και τα γραφιςτικά (γραμματοςειρά, χρϊματα κτλ) για το βζλτιςτο δυνατό αποτζλεςμα.  

Σα πιο πάνω κα γίνονται ςε ςυνεργαςία  

Σα πιο πάνω  κα γίνονται ςε ςυνεργαςία τόςο με τουσ υπεργολάβουσ που κα ανακζςουν οι 

εταίροι του προγράμματοσ όςο και με τουσ εταίρουσ τουσ ίδιουσ. 

ιματα δθμοςιότθτασ ζργου 
Θ ςωςτι επικοινωνία και δθμοςιότθτα κεωρείται από τισ πιο ςθμαντικζσ παραμζτρουσ των 

προγραμμάτων LIFE.  Μζςω τθσ επικοινωνίασ επιτυγχάνεται θ προϊκθςθ των δράςεων και των 

αποτελεςμάτων του ζργου ενϊ παράλλθλα βοθκά ςτθν ευρφτερθ διάχυςθ των ςτόχων τόςο ςε 

τοπικό όςο και ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  Για το λόγο αυτό οι εταίροι του ζργου κακϊσ και άλλοι 

φορείσ που εμπλζκονται ςτο ζργο (π.χ. υπεργολάβοι) πρζπει να εφαρμόηουν τουσ κανόνεσ 

δθμοςιότθτασ όπωσ αυτοί προβλζπονται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και το πρόγραμμα LIFE.   

υγκεκριμζνα, όλα τα μζτρα ενθμζρωςθσ και δθμοςιότθτασ και τα εργαλεία πλθροφόρθςθσ που 

κα απευκφνονται ςτο ευρφ κοινό πρζπει να περιλαμβάνουν τα εξισ τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

1) Σο λογότυπο του προγράμματοσ LIFE με ρθτι και ευανάγνωςτθ αναφορά ςτθ χρθματοδοτικι 

ςτιριξθ του LIFE (π.χ. «Με τθ ςυνειςφορά του χρθματοδοτικοφ μζςου LIFE τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ») κακϊσ και τον κωδικό του ζργου: 
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Με τθ ςυνειςφορά του χρθματοδοτικοφ μζςου LIFE τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Κωδικόσ ζργου: ΧΧΧΧΧ 

Χρονικι Διάρκεια: ΧΧΧΧΧ 

 

2) Σο λογότυπο του Natura 2000 με το ςυνοδευόμενο κείμενο όπου μπορεί να εφαρμοςτεί 

(π.χ. ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου) 

 

3) 'Natura 2000 - Europe's nature for you. This site is part of the European Natura 2000 Network. It 

has been designated because it hosts some of Europe's most threatened species and habitats. 

All 27 countries of the EU are working together through the Natura 2000 network to safeguard 

Europe's rich and diverse natural heritage for the benefit of all'. 

 

Σα λογότυπα μποροφν να προμθκευτοφν από τθν ακόλουκθ διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο: 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/logos.htm 

4) Σο λογότυπο του ζργου κακϊσ και των εταίρων του. 

 

 

 

 

* Προτείνεται όπωσ δθμιουργθκεί ζνα κοινό, πρότυπο ςχεδιαςμζνο επιςτολόχαρτο το οποίο κα 

χρθςιμοποιείται από όλουσ τουσ εταίρουσ του ζργου με ςτόχο τθν αποφυγι τυχόν λακϊν που 

να αφοροφν τθ δθμοςιότθτα και προϊκθςθ του ζργου. 

5) Αναφορά ςτθ χρθματοδοτικι ςτιριξθ του LIFE (π.χ. «Σο ζργο χρθματοδοτείται μζςω του 

προγράμματοσ LIFE τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ») κα πρζπει να γίνεται τόςο ςτον γραπτό (δελτία 

τφπου, ανακοινϊςεισ κτλ) όςο και ςτον προφορικό λόγο (παρουςίαςθ του ζργου ςε θμερίδεσ, 

τθλεοπτικζσ και ραδιοφωνικζσ ςυμμετοχζσ). 

 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/comtools/resources/logos.htm
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ΣΕΛΙΚΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
 

Θ πιο πάνω ςτρατθγικι επικοινωνίασ αποτελεί ζναν οδθγό ωσ προσ τισ ενζργειεσ δθμοςιότθτασ 

που κα αναπτυχκοφν ςτο πλαίςιο του ζργου «Βελτίωςθ πεδινϊν δαςικϊν βιοτόπων για τα 

πουλιά ςτθν Κφπρο» - LIFE FOR BIRDS.  Οι προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ αποτελοφν ειςθγιςεισ 

και μποροφν να εφαρμοςτοφν ςυνδυαςτικά ι επιλεκτικά ανάλογα με τισ ανάγκεσ του ζργου.  Θ 

ςτρατθγικι και οι δραςτθριότθτεσ που περιλαμβάνονται αναπτφχκθκαν με τζτοιο τρόπο ϊςτε 

να ανανεϊνονται και να διαμορφϊνονται βάςει τθσ εξζλιξθσ του ζργου.    

 

 

 

 

 

ΕΣΟΙΜΑΣΗΚΕ ΑΠΟ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 – ΛΙΣΑ ΕΠΑΦΩΝ/ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ/ΣΑΘΜΟ Αρχιςυντάκτησ Σηλζφωνο Fax E-mail

Αλικεια 22763040 (κεντρικό) 22763945 news@alfamedia.press.cy

(Αρχιςυντάκτθσ) r.koulermou@alfamedia.press.cy

Γιώργοσ Χρυςάνκου(Alithia Online) 22471346 gchrysanthou@alfamedia.press.cy

Σάκθσ Αγακοκλζουσ (Βοθκοσ Αρχιςυντάκτθσ) agathocleous@alfamedia.press.cy

Φιλελεφκεροσ 22 744000 (κεντρικό) 22 744050  mailbox@phileleftheros.com

Άριςτοσ Μιχαθλίδθσ (Διευκυντισ φνταξθσ «Φ») 22744120 aristosm@phileleftheros.com

Κώςτασ Βενιηζλοσ (Αρχιςυντάκτθσ) 99616071 costas.venizelos@phileleftheros.com

ταφροσ Χριςτοδοφλου (Διευκυντισ  Θλεκτρον. Εκδόςεων) stavrosc@phileleftheros.com

Ανδροφλα Σαραμουντά(Αρχιςυντάκτθσ  Κυριακισ) 22744124 androula@phileleftheros.com

Χαραυγι 22766666/7/8 (κεντρικό) 22765154  haravgi@spidernet.com.cy

Ελζνθ Μαφρου 99657095

Μαρία Φράγκου(Αναπλθρωτισ Αρχιςυντάκτθσ) 22766666 m.frangou@haravgi-news.com

θμερινι 22580580(κεντρικό) 22580570 mail@simerini.com

 κεφθ ταφρου( Αρχιςυντάκτρια Κυριακάτικθσ «)

Γιώργοσ Πλουτάρχου(Αρχιςυντάκτθσ) 99671561 ploutarchoug@simerini.com

Πολίτθσ 22861861(κεντρικό) 22861871 info@politis-news.com

Γίωργοσ Καςκάνθσ(Αρχιςυντάκτθσ) 99616677 kaskanis.g@politis-news.com

ωτιρθσ Παροφτθσ(Αρχιςυντάκτθσ) 99660064 soteris.p@politis-news.com

Cyprus Mail 22818585(κεντρικό) 22676385  mail@cyprus-mail.com

τζφανοσ Ευριπίδου 99587885 stefanos@cyprus-mail.com

Αντίλογοσ 22491400 22491230 antilogos@cytanet.com.cy

Αντρζασ Καουρισ

Θ Κακθμερινι 22472500(κεντρικό) 22472540 info@kathimerini.com.cy

Ανδρζασ Παράςχοσ 99432845 paraschosa@kathimerini.com.cy
Θ Μάχθ 22356676 (κεντρικό) 22356701 newsmaxi@spidernet.com.cy

Φρόςω Γεωργίου 22356676

Λεμεςόσ 25877464/25877465 25565325 elemesos@cytanet.com.cy
Θ Φωνι τθσ Λεμεςοφ 99660027, 99202758 25377083 fonilemesou@gmail.com

Θ Φωνι τθσ Πάφου 26953743, 26953744 (κεντρικά) 26953745 paphoni@cytanet.com.cy

Αδζςμευτοσ τθσ Πάφου 26811336(κεντρικά) 26952999 adesmeftos@cytanet.com.cy

Επιλογζσ τθσ Πάφου 26944183 - 29939099 - 26220030 epiloges@cytanet.com.cy

ΡΙΚ 22862000 (κεντρικα) 22314050 rik@cybc.com.cy

Βιργινία Θλία (Γραμματζασ) virginia.elia@cybc.com.cy

Πανίκοσ Χατηθπαναγι 99243294 panikos.hadjipanayis@cybc.com.cy

Πζτροσ Κωνςταντίνου petros.constantinou@cybc.com.cy

Γιάννθσ Νικολάου 99663612 yiannis.nicolaou@cybc.com.cy

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

ΣΗΛΕΟΠΣΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ

Εβδομαδιαίεσ

Καθημερινζσ 

Σοπικζσ - Λεμεςόσ

Σοπικζσ - ΠΑΦΟ



ωτθροφλα Χριςτοφίδου (Ανταποκρίτρια Λεμεςόσ) 99 638282 25 385431
Mega TV 22477777 (Κεντρικό) 22477737 newsdpt@megatv.com.cy

Μιχάλθσ Παυλίδθσ 99614841 m.pavlides@megatv.com.cy
Χριςτάκθσ Γεωργίου 99473063 ornikoki@logosnet.cy.net
Μφρια Αβρααμίδου (Ανταποκρίτρια Λεμεςόσ) 99442268 myriella1@hotmail.com

ANT1 22200200 (κεντρικά) news@antenna.com.cy
Ζλλθ Κοτηαμάνθ e.kotzamani@antenna.com.cy

ΙΓΜΑ 22580100 (Κεντρικό) news@sigmatv.com
Χρφςανκοσ Σςουροφλλθσ 99624124 tsouroullis@sigmatv.com
Νικιτασ Κυριάκου kyriakoun@sigmatv.com
Λουκάσ πακάρθσ (Ανταποκριτισ Λεμεςόσ) 99993232 25356013 spatharisl@sigmatv.com
Αυγερινοσ Χρυςοςτόμου(Ανταποκριτισ Λεμεςόσ) 99826924 chrysostomou@hotmail.com

CAPITAL TV 25 577577 25568122 capitalpress@cytanet.com.cy
Χριςτόφοροσ Χριςτοφι (Δθμοςιογραφικό) 25577126

EXTRA TV 25 715111 25715333

ΡΙΚ 22862000 (κεντρικα)

Δζςποινα Ροφςςου (3ο Πρόγραμμα) 99663864 despina.roussou@cybc.com.cy
ΡΑΔΙΟ ΠΡΩΣΟ 22580400 (κεντρικά) 22580429 news@radioproto.com

Λάηαροσ Μαφρου
Κρίτωνασ Ερωτοκριτου(Τπεφκυνοσ Προγράμματοσ) 22 580458 erotokritoue@dias.com.cy
 Μάνοσ Μωυςζωσ(Διευκυντισ Προγραμμάτων)

Ο ΛΟΓΟ 22477965(κεντρικά) 22352349 a.lambrou@logosradio.com.cy
Λουκάσ Παναγιώτου(Διευκυντισ Προγραμμάτων)

ΡΑΔΙΟ ΑΣΡΑ 22 368 888(κεντρικά) 22 319 069 info@astra.com.cy
Γιώργοσ Παυλίδθσ 99614275 pavlidescy@gmail.com

ΑΝΣ1 FM 22200200 (κεντρικά) 22200210 info@antenna.com.cy
Ζλλθ Κοτηαμάνθ e.kotzamani@antenna.com.cy
Ευθ Ομιρου(Τπεφκυνθ Προγράμματοσ) e.omirou@antenna.com.cy

ΚΑΝΑΛΙ ΕΞΙ Μιχάλθσ Παπαευαγόρου 99645684 michalis@kanali6.com.cy
Χάρθσ Παναγιώτου 99438265 charis@kanali6.com.cy

Ράδιο Capital 25577577(κεντρικά) 25568122  capitalfm@cytanet.com.cy
Ράδιο Αθηνά 22472472(κεντρικά) 22664874 info@loveradiocy.com

Γιαννάκθσ Γιωργαλλάσ (Διευκυντισ Προγραμμάτων)
ΚΑΝΑΛΙ 7 22669512, 77771077(κεντρικά) 22669604 kanali7@cytanet.com.cy
Ράδιο Πάφοσ 26910000, 26932811, 26932504, 26946368 26946229 info@radiopafos.com

Gnomi (http://www.gnomionline.com.cy) 22311873 22316793 gnomi.newspaper@cytanet.com.cy

Online news (www.go2.com.cy) 96791951   contact@go2.com.cy 

Financial Mirror (www.financialmirror.com)  22678666 22678664 info@financialmirror.com

Masis Der Parthogh (Publisher/ Director) masis@financialmirror.com

Advertising & Editorial info@financialmirror.com

I Kipros (www.ikipros.com) info@ikypros.com

CyprusNews.eu (www.Cyprusnews.eu) Δθμιτρθσ Δθμθτρίου 22472490, 99885823 info@cyprusnews.eu 

newsit.com.cy (www.newsit.com.cy) 22274301 22264525 info@newsit.com.cy

newzup.net (www.newzup.net) Λευτζρθσ Αδειλίνθσ 99532094 adilinis@gmail.com
typos.com.cy (www.typos.com.cy) Ανδρζασ Ρολάνδθσ 22250400

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ

ON-LINE MEDIA

mailto:news@antenna.com.cy
mailto:gnomi.newspaper@cytanet.com.cy
mailto:contact@go2.com.cy
mailto:contact@go2.com.cy
mailto:info@financialmirror.com
mailto:masis@financialmirror.com
mailto:info@financialmirror.com
mailto:info@ikypros.com
mailto:info@cyprusnews.eu
mailto:info@newsit.com.cy


Famagusta Gazette (www.famagusta-gazette.com) 22 007961 news@famagusta-gazette.com

Yeapit (www.yeapit.com) 99879500 contact@yeapit.com

Sigmalive (www.sigmalive.com) Ξζνια Ξενοφώντοσ 22580100
ΡΙΚ-news (www.riknews.com.cy/index.php/el/) 22862010/22862012 22312720 riknews@cybc.com.cy
Stockwatch (www.stockwatch.com.cy) Λεφκοσ Χρίςτου 22446475

Philenews (www.philenews.com) Κώςτασ Βενιηζλοσ 99616071 costas.venizelos@phileleftheros.com

Σάςοσ Γιαβροφτασ 22744551 tasos@phileleftheros.com

Pafos-Press (www.pafospress.com) 99989878 info@pafospress.com

E-Lemesos (www.elemesos.com) 25877464, 25877465, 99531004 25565325 elemesos@cytanet.com.cy
Offsite (www.offsite.com.cy) 22460580 22460581 info@offsite.com.cy

Kathimerini (www.kathimerini.com.cy) Γιάννθσ Αντωνίου 99409963 antoniouy@kathimerini.com.cy

Politis News (www.politis-news.com.cy) Γίωργοσ Καςκάνθσ, 99616677 kaskanis.g@politis-news.com
ωτιρθσ Παροφτθσ 99660064 soteris.p@politis-news.com

Κυπριακό Πρακτορείο Ειδιςεων Γιώργοσ Πενθνταζξ 99699840 director@cna.org.cy
Maria Myles 22556009 news@cna.org.cy

mailto:news@famagusta-gazette.com
mailto:contact@yeapit.com
mailto:info@pafospress.com
mailto:info@offsite.com.cy
mailto:antoniouy@kathimerini.com.cy
mailto:news@cna.org.cy


ΣΑΘΜΟ ΔΚΠΟΜΠΗ ΩΡΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΡΟΤΙΑΣΗ ΣΗΛ Δ-MAIL

SIGMA ΠΡΩΣΟΕΛΙΔΟ 06:45-08:30 (Κακθμερινι) Ανδρζασ Δθμθτρόπουλοσ
ΜΕΘΜΕΡΙ ΚΑΙ ΚΑΣΙ 11:00-14:00(Κακθμερινι) Νικιτασ Κυριάκου 99438444 kyriakoun@sigmatv.com 

Ανοιχτι Γραμμι 14:00-15:00(Κακθμερινι) Γωγώ Αλεξανδρινοφ 99327622 alexandrinougogo@hotmail.com 
MEGA ΚΑΛΘΜΕΡΑ ΚΤΠΡΟ 06:50-10:00(Κακθμερινι Παναγιώτθσ Δθμόπουλοσ dimopoulosp@sigmatv.com

ΕΧΕΙ ΜΕΟΝ 14:00-16:00(Κακθμερινι) Νατάςα Ιωάννου
Ενθμζρωςθ τώρα 11:30-14:00(Κακθμερινι) Παφλοσ Μυλωνά 99217418 mylonas@live.com

ΡΙΚ Πρώτθ Ενθμζρωςθ 07:00-9:30 (Κακθμερινι) ταυριανι Κωνςταντίνου 99490711 stavrianic@yahoo.gr

Από μζρα ςε μζρα 12:00-15:00 (Κακθμερινι) Πάρθσ Ποταμίτθσ/Κατερίνα Μθλιώτθ 99425677 / 99419914 potamitisp@cytanet.com.cy / katerina.miliotou@cybc.com.cy
Μαηί 16:30-18:00(Κακθμερινι) Ελίτα Μιχαθλίδου 99216565 elita.michaelidou@cybc.com.cy

Ant1 Μζρα Μεςθμζρι 12:45-14:00(Κακθμερινι) Αιμιλία Κενεβζηου 96770770 kenevezou@netmail.com.cy

ΔΚΠΟΜΠΔ ΛΟΓΟΤ 2015 - 2016

mailto:kyriakoun@sigmatv.com
mailto:alexandrinougogo@hotmail.com
mailto:dimopoulosp@sigmatv.com
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Όνομα Σηλέθωνο Fax Email

Οξγαλωκέλε Κηελνηξνθία 22383045, 99446855 22370087 pamposp@spidernet.com.cy

Γεωργικά Νζα 22383045, 99446855 22370087 pamposp@spidernet.com.cy
Κπλεγόζθπια ηεο Κύπξνπ http://www.kunigoskulakuprou.com/ 

Ο Κπλεγόο 22315415, 99406593
22318824, 
22370378 jockey@cytanet.com.cy

Κπλήγη-Κπλνινγία

22775691, 99631061, 
99677265

22771957, 

22332775 frigogel@hotmail.com
Φύζε θαη Kπλεγόο 22316674, 22314639 22316582 aloneftis@cytanet.com.cy

Γαζνπόλνο

25332968, 99619036, 
99400988 22923222 diofanto@avacom.net

Hunt and Shoot 25577750, 25577760 info@dacor.com.cy

Αγξνηηθά Νέα 22316676 22316582 aloneftis@cytanet.com.cy
Oηθνιόγνο (Μεληαία) 22518787 22512710 greenparty@cytanet.com.cy

Κπλεγόο θαη Φύζε http://www.knf.gr/tag/θύπξνο

Πξάζηλε Αζπίδα 22454828, 22311217 22519554 prasini.aspida@cytanet.com.cy

Κππξηαθό Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο 22585834 22585834 museum.info@photiadesgroup.com http://www.natmuseum.org.cy/index-gr.html 
Δηθνληθό Μνπζείν Βηνπνηθηιόηεηαο ηεο 

Κύπξνπ http://www.naturemuseum.org.cy/home.html 
Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο θαη Αγξνηηθήο 

Εωήο (Κππεξνύληα) 25813204 kskype@cytanet.com.cy
http://www.thevillagexpress.com/cyprusvillage/profile/2
09

Γεκνηηθό Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο 

Λάξλαθαο 24652569 nhmuseum@larnaka.com http://cyprusmuseumguide.com/?page_id=263 
Αζηπλνκηθά Υξνληθά 22808583 22808418 cypolice.proffice@gmail.com www.police.gov.cy
Παηδηθή Υαξά 22817585 22817599 paidikichara@mail.com www.paidikichara.com

ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΜΔΝΑ ΜΜΔ

Πεξηνδηθά

Δθεκεξίδεο

Online

Άιια
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http://www.kunigoskulakuprou.com/
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mailto:aloneftis@cytanet.com.cy
mailto:diofanto@avacom.net
mailto:info@dacor.com.cy
mailto:aloneftis@cytanet.com.cy
mailto:greenparty@cytanet.com.cy
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Environmental NGO Άτομο επικοινωνίας Τηλέφωνο Fax Email Website
Επιτροπή Λεμεςού για το Φυςικό Στάυροσ Περδίοσ 99415974 25580953 lemesosenvironment@cytanet.com.cy limassolenvironment.weebly.com

Οηθνινγηθή Κίλεζε Κύπξνπ Γηάγθνο Κηωξίδεο 22518787 ecological_movement@cytanet.com.cy www.ecologicalmovement.org.cy

Οξεηβαηηθόο Φπζηνιαηξηθόο Οκηινο Λεκεζνύ Θωκάο Μηραειίδεο 99477309/25332783 25354647 chr.theodorou@cytanet.com.cy 
Πεξηβαιινληηθή Κίλεζε Κύπξνπ Πέηξνο Παζηάο 99633646 22316793 petrospashias@cytanet.com.cy www.perivallontiki.com.cy 

Πεξηβαιινληηθό Κίλεκα Λάξλαθαο Αλζνύια Ηωαλλίδνπ 99648220 24620810 anthouladr@cytanet.com.cy

Πεξηβαιινληηθόο Όκηινο Αθξωηεξίνπ Παληειήο Μεηαμάο 99035363 25250570 evelth.akrotiri@cytanet.com.cy ΤΝΓΔΜΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΕΩΩΝ ΚΑΗ 

ΠΟΤΛΗΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΥΩΣΟΤ Υξίζηνο Κάξνπιιαο  99621773  c.karoullas@ptc-ltd.com 

ΦΗΛΟΓΑΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΑΓΛΑΝΣΕΗΑ Αληξέαο Γηόθθαο 99633555 hideal@cytanet.com.cy 

ΦΗΛΟΗ ΣΟΤ ΑΚΑΜΑ Υξίζηνο Θενδώξνπ 99651582 friendsofakamas@gmail.com

ΦΗΛΟΗ ΣΖ ΓΖ άββαο Εώηνο 25347042 25347043 foecyprus@yahoo.com 

ΦΗΛΟΗ ΣΖ ΦΤΖ ΚΤΠΡΟΤ Παληειήο νθνθιένπο 99499616 22922393 p.sophocleous@cytanet.com.cy
Κππξηαθή Οκνζπνλδία Κπλεγηνύ θαη 

Γηαρείξηζεο ηεο Άγξηαο Εωήο Αληώλεο Καθνπιιήο 22667722 22661701 cy.hunt.fed@cytanet.com.cy 
“Άξγνο” Οξγαληζκόο Γηάζωζεο θαη 

Πξνζηαζίαο Εώωλ Λάξλαθα/Ακκόρωζηνο  ηέιια ηπιηαλνύ 99326045 argos@cytanet.com.cy 

Φωλή γηα ηα δώα ηεο Κύπξνπ info@cva.com.cy
Κέληξν Φξνληίδαο Εώωλ «Κηβωηόο» arc.kivotos@cytanet.com.cy
ύλδεζκνο Αγξνλόκωλ θαη Σνπνγξάθωλ 

Μεραληθώλ Κύπξνπ Κπξηάθνο Νηθνιάνπ 99494405  cyprussurveyors@gmail.com
Παγθύπξηα Έλωζε Γεωπόλωλ 22759868 22374575 agronom@cytanet.com.cy
Πηελνινγηθόο ύλδεζκνο Κύπξνπ 22455072 22455073 birdlifecyprus@birdlifecyprus.org.cy

Φπζηνιαηξηθόο – Πλεπκαηηθόο Όκηινο Πάθνπ 26232605 info@physiolatricos.com
Κππξηαθό Ίδξπκα Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πεξηβάιινληνο Terra Cypria Αξηεκηο Γηνξδακιή 25358632 25352657 info@terracypria.org
Κππξηαθή Έλωζε Πξνζηαζίαο Θαιάζζηνπ 

Πεξηβάιινληνο 25343311 25356066 cymepa@cytanet.com.cy
Οκνζπνλδία Πεξηβαιινληηθώλ θαη 

Οηθνινγηθώλ Οξγαλώζεωλ Κύπξνπ 22313750/22879240 22879241 info@oikologiafeeo.org
Παγθύπξηα Πεξηβαιινληηθή Κίλεζε 

«Δλαξκόληζε» Αληξέαο Υαηδερακπήο 99477309, 25332783 enarmonisi.ngo@cytanet.com.cy

Πεξηβαιινληηθό Κίλεκα Λάξλαθαο 9648220  24812091 anthouladr@cytanet.com.cy
Δπηηξνπή Πξαζίλνπ θαη Καζαξηόηεηαο 

Πάθνπ Σξύθωλαο Σξύθωλνο 99675101/26220819 26930161 prasinopafou@gmail.com
Παθηαθόο ύλδεζκνο Πξνζηαζίαο Εώωλ 26 946461 26222236 info@cyprusanimalwelfare.com
ύλδεζκνο Πξνζηαζίαο Πηελνπαλίδαο 

Κύπξνπ άββαο Ηεδεθηήι 99417909

Παγκύπρια Ένωση Δασολόγων 22459003 22303830 info.capf@gmail.com

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΟΡΓΑΝΩΔΙ/ΜΚΟ
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Όνομα ςλλόγος Άηομο Δπικοινωνίαρ Σηλέθωνο Email
ΚΤΝΖΓΔΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ " ΦΣΔΛΔΗΑ ΓΔΡΗΟΤ " Μάξηνο Σζηάηηαινο 99589009
Κπλεγεηηθόο ύιινγνο ΚΤΑ 22485574
Κσνηγετικός Σύλλογος ΣΠΙΘΑ 22480246
Κσνηγετικός Σύλλογος ''Τα Αγρίδια'' 97614651
Κσνηγετικός Σσλλογος Σωτήρας 99484648 kynigetikosss@gmail.com
Κσνηγετικός Σύλλογος Δεστεράς «Το Γεράκι» Νίθνο Καιιή – Πξόεδξνο 22621726

ΚΤΝΗΓΔΣΙΚΟΙ ΤΛΛΟΓΟΙ

https://www.facebook.com/KenegetikosSyllogosTaAgridia?fref=nf
mailto:kynigetikosss@gmail.com


Σοπική Απσή Σηλέθωνο Fax Email
Demos Ag. Dometiou 22392000 22778956 info@dad.org.cy
Demos Agiou Athanasiou 25724135 25725010 demos.agios.athanasios@cytanet.com.cy
Demos Aglantzias 22462233 22455799 mayor@aglantzia.org.cy
Demos Aradippou 24811081 24811080 municipality@aradippou.org.cy
Demos Athienou 24811370 24522333 mail@athienou.org.cy
Demos Deryneias 23811000 23825550 deryneia.municipality@cytanet.com.cy
Demos Engomis 22453800 22352521 info@engomi.org
Demos Idaliou 22 444888 22 444889 main@dali.org.cy
Demos Karava 22516937 22516941 karavas.municipality@cytanet.com.cy
Demos Keryneias 22818040 22818228 kyreniamunicipality@cytanet.com.cy
Demos Lakatameias 22364000 22380688 yianna@lakatamia.org.cy
Demos Lapithou 22427733 22427731 demos@lapithos.org.cy
Demos Larnakas 24651088, 24816555, 24653333 24653384 municipality@larnaka.com
Demos Larnakas Foroi muntaxes@larnaka.com
Demos Larnakas Library library@larnaka.com
Demos Larnakas Politikoi Gamoi civilmarriage@larnaka.com
Demos Larnakas Politistiko culturalservices@larnaka.com
Demos Latsion 22878688 22487213 latsia@latsia.org.cy
Demos Lefkaron 24342422 24342769 info@lefkara.org.cy
Demos Lefkaron (Demarchos) mayor@lefkara.org.cy
Demos Lefkosias 22797000 22663363 Municipality@nicosiamunicipality.org.cy
Demos Lefkosias (Electrical) ElectricalSection@nicosiamunicipality.org.cy
Demos Lefkosias (Foroi) Taxes@nicosiamunicipality.org.cy
Demos Lefkosias (Gamoi) CivilMarriages@nicosiamunicipality.org.cy
Demos Lefkosias (Grafeio Exypiretisis) CitizenService@nicosiamunicipality.org.cy
Demos Lefkosias (kentriko) 22673124 Municipality@nicosiamunicipality.org.cy
Demos Lefkosias (Kentro Technon) NiMAC@nicosiamunicipality.org.cy
Demos Lefkosias (Leventis Museum) LeventisMuseum@nicosiamunicipality.org.cy
Demos Lefkosias (Politistiko) CulturalService@nicosiamunicipality.org.cy
Demos Lefkosias (Rythmistiko) MasterPlan@nicosiamunicipality.org.cy
Demos Lefkosias (Techniko) TechnicalServices@nicosiamunicipality.org.cy
Demos Lefkosias (Ygeionomeio) Health@nicosiamunicipality.org.cy
Demos Lemesou 25884300 25365497 limassol.municipal@cytanet.com.cy

ΣΟΠΙΚΔ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΔ ΑΡΥΔ

mailto:info@engomi.org
mailto:Municipality@nicosiamunicipality.org.cy


Demos Lemesou (Administration) admin@limassolmunicipal.com.cy
Demos Lemesou (Demarchos) mayorsoffice@limassolmunicipal.com.cy
Demos Lemesou (European Affairs) eurolemesos@cytanet.com.cy
Demos Lemesou (Finance) financedep@limassolmunicipal.com.cy
Demos Lemesou (Technical) technicaldep@limassolmunicipal.com.cy
Demos Mesa Geitonias 25723597 25723744 info@mesayitonia.com.cy
Demos Mesa Geitonias (Logistirio) financial@mesayitonia.com.cy
Demos Mesa Geitonias (Techniko) technical@mesayitonia.com.cy
Demos Mesa Geitonias (Ygeionomeio) health@mesayitonia.com.cy
Demos Paralimniou 23819300 23825023 info@paralimni.org.cy
Demos Polemidion 25821382 25395632 polemidiamunicipal@cytanet.com.cy
Demos Polis Chrysochous 26321321 26322278 secretary@polis-municipality-cyprus.com
Demos Strovolou 22470300, 22470470 22470400 seliofotou@strovolos.org.cy
Demos Strovolou Library library@strovolos.org.cy
Demos Yeroskipou 26962324, 26961803 26961247 info@geroskipou-municipality.com

Γημόζια Απσή Σηλέθωνο Fax Email
Ηλζηηηνύην Γεωξγηθώλ Δξεπλώλ 22 403100 22 316770 info@ari.gov.cy
Σκήκα Γεωξγίαο 227814 25 doagrg@da.moa.gov.cy 
Σκήκα Αιηείαο θαη Θαιάζζηωλ

Δξεπλώλ 22 807 807 22 775 955 director@dfmr.moa.gov.cy
Σκήκα Αλαδαζκνύ 22407921, 22407903 22407950 lcdhq@lcd.moa.gov.cy
Σκήκα Κηεληαηξηθώλ Τπεξεζηώλ 22 805241 22332665 director@vs.moa.gov.cy
Σκήκα Γαζώλ 22805510 22805542 director@fd.moa.gov.cy
Σκήκα Γεωινγηθήο Δπηζθόπεζεο

22409211 22316873 director@gsd.moa.gov.cy
Μεηεωξνινγηθή Τπεξεζία 22802934 22305500 metservice@ms.moa.gov.cy
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΜΠΟΡΗΟΤ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΚΑΗ 

ΣΟΤΡΗΜΟΤ 22867100 22375120  perm.sec@mcit.gov.cy
ΡΤΘΜΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΤΠΡΟΤ 22 666363 22667763 info@cera.org.cy
Σκήκα Πεξηβάιινληνο 22408907 22774945 info@environment.moa.gov.cy
ΚΔΝΣΡΟ

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΠΖΖ registry@moa.gov.cy
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ

22 605 300 perm.sec@moh.gov.cy

mailto:info@geroskipou-municipality.com
mailto:info@ari.gov.cy
mailto:doagrg@da.moa.gov.cy
mailto:director@dfmr.moa.gov.cy
mailto:lcdhq@lcd.moa.gov.cy
mailto:director@vs.moa.gov.cy
mailto:director@fd.moa.gov.cy
mailto:director@gsd.moa.gov.cy
mailto:metservice@ms.moa.gov.cy
mailto:info@cera.org.cy
mailto:info@environment.moa.gov.cy
mailto:registry@moa.gov.cy
mailto:perm.sec@moh.gov.cy


Τπνπξγείν Δζωηεξηθώλ 22 867 800
info@moi.gov.cy

ΣΜΖΜΑ

ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΖΔΩ 22408100 22677570 centraltph@tph.moi.gov.cy
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ 22805950 22518356 registry@mjpo.gov.cy

mailto:info@moi.gov.cy
mailto:info@moi.gov.cy
mailto:centraltph@tph.moi.gov.cy
mailto:registry@mjpo.gov.cy


Ίδπςμα Σηλέθωνο Email Fax
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ 22894000 info@ucy.ac.cy
Σερλνινγηθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ 25002500 25002750
Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ 22411600 info@ouc.ac.cy 22411601
Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην 22713000 22662051
Παλεπηζηήκην Λεπθωζίαο 22841 500 info@unic.ac.cy 22 357 481
Frederick University (Limassol) 25730975 info_lim@frederick.ac.cy 25735001
Frederick University (Nicosia) 22394394 info@frederick.ac.cy 22438234
Παλεπηζηήκην Νεάπνιηο 26843300 info@nup.ac.cy 26931944
Κππξηαθό Δξεπλεηηθό θαη Αθαδεκαϊθό 

Γίθηπν (ΚΔΑΓ) 22 892131 secretariat@cynet.ac.cy 22 894434

Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δλεκέξωζεο 

Δπηζθεπηώλ Σξνόδνπο troodosvc@fd.moa.gov.cy
ΓΑΗΑ, Δξγαζηήξη Μεραληθήο 

Πεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κύπξνπ 22 892200 cee@ucy.ac.cy 22 892295
Αθηή – Κέληξν Μειεηώλ θαη Έξεπλαο 22458485 akti@akti.org.cy 22458486
Κππξηαθό Κέληξν Πεξηβαιινληηθώλ 

Μειεηώλ ζηελ Κξήηνπ Σέξξα 26332532 terra@cytanet.com.cy

«Οηθνγλωζία», Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο 

Έξεπλαο θαη Πιεξνθόξεζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Λεπθωζίαο ecognos@unic.ac.cy
«ώκα Αθξηηώλ» – Οξγάλωζε Νέωλ θαη 

Παηδηώλ

99324492/ 
22338646 info@somaakriton.com.cy

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ - ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ

mailto:info@ucy.ac.cy
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mailto:info@unic.ac.cy
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mailto:cee@ucy.ac.cy
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Οπγανιζμόρ Σηλέθωνο Fax Email
ΚΟΣ 22 691 100 22 331 644 cytour@visitcyprus.com

Παγθύπξηνο ύλδεζκνο Ξελνδόρωλ (ΠΑΤΞΔ) 22452820 22375460  cha@cyprushotelassociation.org chaniccy@cylink.com.cy ,

ύλδεζκνο Σνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεωλ Κύπξνπ 22374433 22374466 info@acte.com.cy
ύλδεζκνο Σνπξηζηηθώλ Πξαθηόξωλ Κύπξνπ 22666435 22660330 acta@acta.org.cy
Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Σξνόδνπο 22952043 22952045 klelia.anet@cytanet.com.cy georgia.anet@cytanet.com.cy
Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Λεπθωζίαο 22489105 22487213 info@anel.com.cy
Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Λάξλαθαο 24815280 24636817 info@anetel.com anetel@cytanet.com.cy
Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Λεκεζνύ 25760111 25760303 info@anelem.com.cy
Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πάθνπ 26933455 26933456

ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΙ ΦΟΡΔΙ

mailto:cytour@visitcyprus.com
mailto:chaniccy@cylink.com.cy%20,
mailto:info@acte.com.cy
mailto:acta@acta.org.cy
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Οπγανιζμόρ Σηλέθωνο Fax Email
Κίλεκα Οηθνιόγωλ – Πεξηβαιινληηζηώλ 22518787 22512710 greenparty@cytanet.com.cy
ΝΔ.ΟΗ. – Νενιαία Οηθνιόγωλ  22 518074 22 512710 youth@cyprusgreen.org
Πξάζηλε Φνηηεηηθή Κίλεζε Κύπξνπ info@prasinifkk.org
Κίλεκα Κνηλωληθήο Οηθνινγίαο 99653634 22497387 gr.greens@gmail.com

Αλνξζωηηθό Κόκκα Δξγαδόκελνπ Λανύ (ΑΚΔΛ)

22761121 22761574 GrafeioTypou@akel.org.cy

Γεκνθξαηηθόο πλαγεξκόο (ΓΖΤ) 22883000/ 22883115 22752751 epikinonia@disy.org.cy
Γεκνθξαηηθό Κόκκα (ΓΖΚΟ) 22873800 22 873 801 diko@diko.org.cy 
ΔΓΔΚ - Kίλεκα νζηαιδεκνθξαηώλ 22476000 22678894 tipos@edek.org.cy
Δπξωπαϊθό Κόκκα (ΔΤΡΩ.ΚΟ) 22 460033 22 761144
Δλωκέλνη Γεκνθξάηεο (ΔΓΖ) 22663030 22664747 edicy@spidernet.com.cy
πκκαρία Πνιηηώλ 22282000 info@symmaxiapoliton.org

ΠΟΛΙΣΙΚΟΙ ΦΟΡΔΙ

mailto:greenparty@cytanet.com.cy
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Οπγανιζμόρ Σηλέθωνο Fax Email
Αλαθύθιωζε

Φνξεηώλ Ζιεθηξηθώλ πζθεπώλ (Α.Φ.Ζ..) 7000 2347 22586 001 admin@afiscyprus.com.cy 

Green Dot Public Co Ltd. 22 586 000 22 586 001
admin@greendot.com.cy 

 Όκηινο Αλαθύθιωζεο «Σελεθεδάθηα γηα ηα

Παηδηά»

22781828, 
99666011  caracal@cytanet.com.cy 

Παγθύπξηνο ύλδεζκνο Βηνθαιιηεξγεηώλ

22028498, 
99592598 22621264 pasybio@gmail.com

ΙΓΙΩΣΙΚΟΙ ΦΟΡΔΙ

mailto:admin@afiscyprus.com.cy
mailto:admin@greendot.com.cy
mailto:pasybio@gmail.com


Διευθυντής/τρια Διεφθυνση Ταχ. Κώδικας Τηλ. Φαξ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Καλοδότθ ολομωνίδου Αγίου Γεωργίου Κοντοφ 84 6045 Λάρνακα 24638150 24812145 dim-ag-georgios-lar@schools.ac.cy

Ζλενα άββα-Κυριάκου Χαµίτ Μπζθ 70 6050 Λάρνακα 24663268 24812147 dim-ag-ioannis-lar@schools.ac.cy

Βαςιλικι Αντωνίου Λεωφόροσ Φανερωµζνθσ 6025 Λάρνακα 24653598 24624051 dim-ag-lazaros1-lar@schools.ac.cy

Δζςποινα Ελευκερίου- Αντωνίου Οκκουλάρ 38 6025 Λάρνακα 24653177 24653100 dim-ag-lazaros2-lar@schools.ac.cy

Σιμόκεοσ Ευκυμίου Κυκλικι Λεωφόροσ 6056 Λάρνακα 24633188 24812325 dim-ag-anargyroi-lar@schools.ac.cy

Αγγζλα Καϊμακλιώτθ- Παναγι Χίου 6035 Λάρνακα 24653054 24620061 dim-drosia-ka-lar@schools.ac.cy

Αντρζασ Θεοδώρου Θαλι Μιλιςιου 6035 Λάρνακα 24620074 24815180 dim-drosia-kb-lar@schools.ac.cy

πυροφλα Καρακώςτα Πότι 6052 Λάρνακα 24633565 24633565 dim-ethnarchis-makarios-ka-lar@schools.ac.cy

Ευγενοφλα ιθμθτρά- Χριςτοφι Πότι 6052 Λάρνακα 24633809 24636262 dim-ethnarchis-makarios-kb-lar@schools.ac.cy

Πανίκκοσ Ψφλλοσ Αχαρνών 6036 Λάρνακα 24361041 24819255 dim-zinon-lar@schools.ac.cy

Φλώρα Κεπόλα-Σςιόλα Πεφκιου Γεωργιάδθ 1 6057 Λάρνακα 24819777 24819778 dim-kathari-lar@schools.ac.cy

Ευςτάκιοσ Βάςιλασ Κωνςταντίνου Καλογερά 15 6021 Λάρνακα 24652970 24815464 dim-kalogeras-ka-lar@schools.ac.cy

Ιωνάσ Ανδρζου Κωνςταντίνου Καλογερά 15 6021 Λάρνακα 24652971 24815466 dim-kalogeras-kb-lar@schools.ac.cy

Γιαννάκθσ Φωτιάδθσ Χρίςτου Καρατηά 6042 Λάρνακα 24639333 24639334 dim-kamares-lar@schools.ac.cy

Λουκία Λουκά Ζκτοροσ 17 6013 Λάρνακα 24637450 24812343 dim-prodromos-ka-lar@schools.ac.cy

Παραςκευοφλα Πρωτοπαπά-Ξιουρι Ζκτοροσ 17 6013 Λάρνακα 24637028 24812341 dim-prodromos-kb-lar@schools.ac.cy

Παναγιώτθσ Πρωτοπαπάσ Νικοδιµου Μυλωνά 34 6010 Λάρνακα 24652969 24815468 dim-sotiros-lar@schools.ac.cy

Χρυςτάλλα ιακαλλι (Δ/λα) Σ.Θ. 40101 6301 Λάρνακα 24800500 dim-nosokomeio-lar@schools.ac.cy

Ευτυχία Πελαβά- Θεοχάρουσ Γρίβα Διγενι 7571 Αγγλιςίδεσ 24432488 24432014 dim-anglisides-lar@schools.ac.cy

Φρειδερίκθ Ιεροδιακόνου (ΒΔ) Λεωφόροσ Αγίασ Άννασ 14 7641 Αγία Αννα 22533116 22532716 dim-ag-anna-lar@schools.ac.cy

Ελεάνα τυλιανοφ- Γαβριθλίδου Κυριακοφ Χατηθκουμι 2 7730 Άγιοσ Θεόδωροσ 24322333 24817433 dim-ag-theodoros-lar@schools.ac.cy

Δζςποινα Ηαννεττίδου Μιχαιλ Γεωργίου 21 7600 Ακθζνου 24522223 24523183 dim-athienou-ka-lar@schools.ac.cy

Παναγιώτθσ Παπαμιχαιλ Μιχαιλ Γεωργίου 25 7600 Ακθζνου 24522322 24523123 dim-athienou-kb-lar@schools.ac.cy

Νικολζττα Σθλεμάχου (Δ/λα) Λάηαρου Γεωργίου 7 7572 Αλαµινόσ 24432344 24432344 dim-alaminos-lar@schools.ac.cy

οφλα Θεοφάνουσ Λεωφόροσ Γρθγόρθ Αυξεντίου 1 7570 Αλεκρικό 24432788 24432750 dim-alethriko-lar@schools.ac.cy

Δθμιτρθσ Παπαχριςτοφόρου Γρθγόρθ Αυξεντίου 12 7573 Αναφωτίδα 24811210 24811211 dim-anafotida-lar@schools.ac.cy

Χρίςτοσ Γιώρκασ Αρχιεπιςκόπου Μακαρίου Γ΄ 32 7104 Αραδίππου 24533662 24813037 dim-aradippou1-lar@schools.ac.cy

Γιάννθσ Φαλάσ Γρθγόρθ Αυξεντίου 15 7103 Αραδίππου 24530388 24532383 dim-aradippou2-lar@schools.ac.cy

Γεώργιοσ Χατηθματκαίου 25θσ Μαρτίου 63 7104 Αραδίππου 24532344 24532442 dim-aradippou3-lar@schools.ac.cy

Ζλλθ Σςιαμπάςθ-Παντελι Οµιρου 171 7102 Αραδίππου 24533600 24533453 dim-aradippou4-lar@schools.ac.cy

Ακαναςία Ματςάγκου- Χατηθττοφι Αγίων Αυξεντίου και Ευςτακίου 2 7100 Αραδίππου 24824411 24824413 dim-aradippou5-lar@schools.ac.cy

Μαρία Θεοδώρου Παιδείασ 7040 Βορόκλθνθ 24645480 24815325 dim-voroklini-lar@schools.ac.cy

Κυριάκοσ Νίκασ Αγίου Ιωάννθ Προδρόµου 9 7020 Δροµολαξιά 24422125 24816224 dim-dromolaxia1-lar@schools.ac.cy

Λάηαροσ Αβραάμ ταδίου 1 7020 Δροµολαξιά 24422412 24425349 dim-dromolaxia2-lar@schools.ac.cy

Πολφδωροσ Μάμα Γεώργιου Γρίβα Διγενι 7739 Ηφγι 24332030 24817030 dim-zygi-lar@schools.ac.cy

Ελζνθ Χατηθττοφι ζα Μαυροβουνίου 5 7733 Καλαβαςόσ 24332688 24817088 dim-kalavasos-lar@schools.ac.cy

Ακαναςία Χριςτοδοφλου Λφςθσ 17 7643 Καλό Χωριό 

Λάρνακασ

24360800 24361707 dim-kalo-chorio-lar@schools.ac.cy

Πετροφλα Πζτρου (ΒΔ) Φλαµουδιοφ 7503 Κελλιά 24632333 24636085 dim-kellia-lar@schools.ac.cy

Ελζνθ Αρτεμίου- Φωτιάδου Άρτασ 7 7550 Κίτι 24422180 24816316 dim-kiti-lar@schools.ac.cy

Μαρία Κυριαηι Αρχιεπιςκόπου Μακαρίου Γ΄ 57 7640 Κόρνοσ 22533818 22870450 dim-kornos-lar@schools.ac.cy

Νάςω Χαραλάμπουσ Αρχιεπιςκόπου Μακαρίου Γ΄ 7735 Κοφίνου 24322525 24323065 dim-kofinou-lar@schools.ac.cy

Ευφροςφνθ Κωνςταντίνου Σιμίου ταυροφ 1 7700 Πάνω Λεφκαρα 24342446 24342096 dim-pano-lefkara-lar@schools.ac.cy

Παραςκευοφλα Καραγιώργθ-Μάγου Γρθγόρθ Αυξεντίου 7060 Λιβάδια 24634270 24631934 dim-livadia-ka-lar@schools.ac.cy

Ανδρζασ Χιρασ Μεςαορίασ 7060 Λιβάδια 24632300 24631919 dim-livadia-kb-lar@schools.ac.cy

Κυριάκοσ Ματςάγκοσ Σριών Ιεραρχών 7 7577 Μαηωτόσ 24432200 24811212 dim-mazotos-lar@schools.ac.cy

Μάριοσ Ελευκερίου Γρθγόρθ Αυξεντίου 11 7737 Μαρώνι 24332150 24817062 dim-maroni-lar@schools.ac.cy

Μιχάλθσ Μάγοσ Καντάρασ 1 7000 Μενεοφ 24422701 24816319 dim-meneou-lar@schools.ac.cy

ΥΟΛΔΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΠΑΡΥΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΑ (ΚΑ)

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΙΩΑΝΝΘ

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΛΑΗΑΡΟΤ Α'

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΛΑΗΑΡΟΤ Β'

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ - 

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΙΑ (ΚΑ)

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΙΑ (ΚΒ) - 

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΕΘΝΑΡΧΘ ΜΑΚΑΡΙΟΤ Γ' 

(ΚΑ)

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΕΘΝΑΡΧΘ ΜΑΚΑΡΙΟΤ Γ' 

(ΚΒ)

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΗΘΝΩΝ

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΑΘΑΡΘ - ΔΘΜΘΣΡΘ 

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΛΑΜΙΝΟΤ - 

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΑ (ΚΒ)

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΡΩΝ

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΤ (ΚΑ)

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΤ (ΚΒ)

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΩΣΘΡΟ

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟΤ 

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΓΓΛΙΙΔΩΝ

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΘΕΟΔΩΡΟΤ

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΘΘΕΝΟΤ (ΚΑ)

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΘΘΕΝΟΤ (ΚΒ)

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΒΑΟΤ

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΘΡΙΚΟΤ

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΦΩΣΙΔΑ

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΤ Α'

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΤ Β'

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΤ Γ΄

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΤ Δ΄ - ΑΓΙΟΤ 

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΤ Ε΄ - ΑΓΙΩΝ 

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΒΟΡΟΚΛΘΝΘ

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ Α΄

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑ Β΄

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΗΤΓΙΟΤ

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΤ ΧΩΡΙΟΤ

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΕΛΛΙΩΝ

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΙΣΙΟΤ

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΟΤ

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΟΦΙΝΟΤ - 

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΛΕΤΚΑΡΩΝ ΠΑΝΩ

Σχολείο

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ (ΚΑ)

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ (ΚΒ)

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑΗΩΣΟΤ

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΩΝΙΟΤ

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΟΤ
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mailto:dim-alaminos-lar@schools.ac.cy
mailto:dim-alethriko-lar@schools.ac.cy
mailto:dim-anafotida-lar@schools.ac.cy
mailto:dim-aradippou1-lar@schools.ac.cy
mailto:dim-aradippou2-lar@schools.ac.cy
mailto:dim-aradippou3-lar@schools.ac.cy
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Αγγελικι ταυρίδου 1θσ Απριλίου 7647 Μοςφιλωτι 22533822 22870448 dim-mosfiloti-lar@schools.ac.cy

τζλιοσ Αγαπίου Λουκι Ακρίτα 35 7510 Ξυλοτφµβου 24723730 24815624 dim-xylotymvou1-lar@schools.ac.cy

Παραςκευοφλα τυλιανοφ

-Χατηθαναςτάςθ

Αρχιεπιςκόπου Μακαρίου Γ΄ 1 7510 Ξυλοτφµβου 24723831 24815627 dim-xylotymvou2-lar@schools.ac.cy

Ευτυχία Δρουςιώτου- Ματςάγκου Παναγίασ 7520 Ξυλοφάγου 24815872 24815873 dim-xylofagou1-lar@schools.ac.cy

Χρυςταλλζνθ Ιωάννου Φρίξου Παναγιώτου 45 7520 Ξυλοφάγου 24725334 24726960 dim-xylofagou2-lar@schools.ac.cy

Δθμιτρθσ Καφοφρθσ Ακαναςίου Διάκου 6A 7530 Ορµίδεια 24721680 24720116 dim-ormideia1-lar@schools.ac.cy

Άννα Ξιουρι Πλαποφτα 7530 Ορµίδεια 24721250 24720117 dim-ormideia2-lar@schools.ac.cy

Μαρίνα Χριςτοφόρου- Γιακουμι Εηεκία Παπαϊώννου 25 7560 Περιβόλια 24422573 24816320 dim-perivolia-lar@schools.ac.cy

Εφθ Χριςτοδοφλου Πανεπιςτθμίου 4 7080 Πφλα 24644044 24645928 dim-pyla-lar@schools.ac.cy

Κφπροσ Κουντοφρθσ Λεωφόροσ ταυροβουνίου 5 7648 Πυργά 22533513 22533570 dim-pyrga-lar@schools.ac.cy

Μιχάλθσ Πόλθσ Αρχιεπιςκόπου Μακαρίου Γ΄36 7562 Σερςεφάνου 24422088 24816322 dim-tersefanou-lar@schools.ac.cy

τζλιοσ Παυλίδθσ (ΒΔ) Αγίων Κωνςταντίνου και Ελζνθσ 41 7740 Σόχνθ 24332200 24332006 dim-tochni-lar@schools.ac.cy

Μάριοσ Πογιατηισ Πλατεία Δθµοτικοφ χολείου 7505 Σροφλλοι 24822152 24649552 dim-troulloi-lar@schools.ac.cy

Χριςτοφισ Χριςτοφόρου Παναγιώτθ Αμυγδάλθ 13 7741 Χοιροκοιτία 24322520 24322815 dim-choirokoitia-lar@schools.ac.cy

Παναγιώτθσ τυλιανοφ Πολυτεχνείου 21 7649 Ψευδάσ 22533444 22870454 dim-psevdas-lar@schools.ac.cy

Διευθυντής/τρια Διεφθυνση Ταχ. Κώδικας Τηλ. Φαξ Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Ανδριανι παρτιάτθ Μιχαιλ Κάςςιαλου 4 5340 Αγία Νάπα 23721238 23724250 dim-ag-napa-amm@schools.ac.cy

άββασ Πίτςιλλοσ Λεωφόροσ Αχερίτου 5522 Βρυςοφλεσ 23962335 23819516 dim-vrysoules-amm@schools.ac.cy

Μιχάλθσ Μουςτακάσ Σριών Ιεραρχών 5 Α 5510 Αυγόρου 23922140 23819702 dim-avgorou1-amm@schools.ac.cy

Μαρία  Αλεξάνδρου Παναγιώτθ Βρακά 5510 Αυγόρου 23922030 23819704 dim-avgorou2-amm@schools.ac.cy

Γεώργιοσ Κωνςταντίνου Γρίβα Διγενι 5523 Δάςοσ Άχνασ 24721130 24720286 dim-dasos-achnas-amm@schools.ac.cy

Αλζξανδροσ Καλλισ Θεοδόςθ Πιερίδθ 5 5380 Δερφνεια 23821669 23741669 dim-deryneia1-amm@schools.ac.cy

Κατερίνα Παντελίδθ Δθµθτράκθ Χριςτοδοφλου 20 5380 Δερφνεια 23821535 23742535 dim-deryneia2-amm@schools.ac.cy

Μαριάννα ιοπαχά ταδίου 35 5380 Δερφνεια 23740747 23819391 dim-deryneia3-amm@schools.ac.cy

Σαςοφλα Παναγι Ακροπόλεωσ 36 5320 Λιοπζτρι 23942167 23943567 dim-liopetri1-amm@schools.ac.cy

Φλώρα Παπανικόλα Αποςτόλου Βαρνάβα 27 5320 Λιοπζτρι 23942970 23943270 dim-liopetri2-amm@schools.ac.cy

Γιώργοσ Φλουρισ Αγίου Δθµθτρίου 45 5281 Παραλίµνι 23821050 23740943 dim-paralimni1-amm@schools.ac.cy

Εφα Αναςταςίου Λεωφόροσ Πρωταρά 118 5289 Παραλίµνι 23821051 23740956 dim-paralimni2-amm@schools.ac.cy

Ελζνθ Πατςιά-Αντωνάκθ ταδίου 66 5280 Παραλίµνι 23821112 23740946 dim-paralimni3-amm@schools.ac.cy

Μιχάλθσ Κεφάλασ Άγγελου ικελιανοφ 2 5282 Παραλίµνι 23829089 23730947 dim-paralimni4-amm@schools.ac.cy

Παναγιώτα Κυριαηι ωτιροσ 4 5390 ωτιρα 23821670 23741728 dim-sotira1-amm@schools.ac.cy

Μαρία Καλλι-Χατηθλουκά Ακροπόλεωσ 5390 ωτιρα 23824700 23742892 dim-sotira2-amm@schools.ac.cy

Σαςοφλα Ηαλιςτι- Περατικοφ Κωνςταντινουπόλεωσ 14 5390 ωτιρα 23828101 23828100 dim-sotira3-amm@schools.ac.cy

Ελζνθ Παπανικόλα Πάνου Ιωάννου 44 5350 Φρζναροσ 23821668 23740970 dim-frenaros-amm@schools.ac.cy

ΔΠΑΡΥΙΑ ΑΜΜΟΥΩΣΟΤ

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΟΦΙΛΩΣΘ

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΤΓΟΡΟΤ Α'

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΤΛΑ

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΤΡΓΩΝ

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΕΦΑΝΟΤ

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΣΟΧΝΘ

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΣΡΟΤΛΛΩΝ

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΧΟΙΡΟΚΟΙΣΙΑ

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΨΕΤΔΑ

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ - 
ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ - 

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΞΤΛΟΣΤΜBΟΤ Α'

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΞΤΛΟΣΤΜBΟΤ Β'

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΞΤΛΟΦΑΓΟΤ Α΄

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΞΤΛΟΦΑΓΟΤ Β΄

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΟΡΜΙΔΕΙΑ Α΄

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΟΡΜΙΔΕΙΑ Β΄

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΩΣΘΡΑ Β'
ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΩΣΘΡΑ Γ΄ (ΕΝΙΑΙΟ 
ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΤ

Σχολείο

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΛΙΟΠΕΣΡΙΟΤ Β'
ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΤ Α'
ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΤ Β'
ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΤ Γ'
ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΤ Δ'
ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΩΣΘΡΑ Α'

ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΑΤΓΟΡΟΤ Β'
ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΔΑΟΤ ΑΧΝΑ - 
ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΤΝΕΙΑ Α'
ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΤΝΕΙΑ Β'
ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΔΕΡΤΝΕΙΑ Γ'
ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΛΙΟΠΕΣΡΙΟΤ Α'
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ΔΠΑΡΥΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ - ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Γιεύθςνζη Σασ. Κώδικαρ Δπαπσία Σηλ. Σηλ. Φαξ Ηλεκηπονικό Σασςδπομείο

ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΘΘΕΝΟΤ ΜΙΧΑΘΛ ΓΕΩΡΓΙΟΤ 25 7600 ΑΘΘΕΝΟΤ ΛΑΡΝΑΚΑ 24522315 24811335 24523588 gym-athienou-lar@schools.ac.cy

ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΤ ΚΤΡΙΑΚΟΤ ΜΑΣΘ 32 7102 ΑΡΑΔΙΠΠΟΤ ΛΑΡΝΑΚΑ 24530626 24530570 24533059 gym-aradippou-lar@schools.ac.cy

ΓΤΜΝΑΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑ ΘΕΟΔΟΤΛΟΤ ΜΑΡΕΛΟΤ 6041 ΛΑΡΝΑΚΑ ΛΑΡΝΑΚΑ 24363898 24824846 24364913 gym-vergina-lar@schools.ac.cy

ΓΤΜΝΑΙΟ ΔΡΟΙΑ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΘ 16 6050 ΛΑΡΝΑΚΑ ΛΑΡΝΑΚΑ 24628074 24653273 24653297 gym-drosia-lar@schools.ac.cy

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΙΣΙΟΤ ΛΕΩΦ. ΜΕΝΕΟΤ 34 7550 ΚΙΣΙ ΛΑΡΝΑΚΑ 24824351 24824350 24425010 gym-kiti-lar@schools.ac.cy

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΤ 7060 ΛΙΒΑΔΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ 24634676 24821628 24634122 gym-livadia-lar@schools.ac.cy

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΞΤΛΟΣΤΜΒΟΤ ΗΑΧΑΡΙΑ ΠΤΡΟΤ 100 7510 ΞΤΛΟΣΤΜBOY ΛΑΡΝΑΚΑ 24724444 24724445 24724446 gym-xylotymvou-lar@schools.ac.cy

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΞΤΛΟΦΑΓΟΤ Σ.Θ.47021 7525 ΞΤΛΟΦΑΓΟΤ ΛΑΡΝΑΚΑ 24726528 24726365 24726551 gym-xylofagou-lar@schools.ac.cy

ΓΤΜΝΑΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΘ ΟΚΚΟΤΛΑΡ 48 6025 ΛΑΡΝΑΚΑ ΛΑΡΝΑΚΑ 24624098 24655992 24664180 gym-faneromeni-lar@schools.ac.cy

ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΣΡΑΚΘ ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ 6051 ΛΑΡΝΑΚΑ ΛΑΡΝΑΚΑ 24624039 24659010 24659011 gym-petraki-kyprianou-lar@schools.ac.cy

ΕΤΡΤΒΙΑΔΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΡΘΓΟΡΘ ΑΤΞΕΝΣΙΟΤ 6023 ΛΑΡΝΑΚΑ ΛΑΡΝΑΚΑ 24629799 24652972 24628600 gym-evryviadeio-lar@schools.ac.cy

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΑΙ ΛΤΚΕΙΟ ΛΕΤΚΑΡΩΝ      Σ.Θ.46015 7700 ΠΑΝΩ ΛΕΤΚΑΡΑ      ΛΑΡΝΑΚΑ 24342880 24342421 24342768 gym-lefkara-lar@schools.ac.cy

ΛΤΚΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΘ  81 6046 ΛΑΡΝΑΚΑ ΛΑΡΝΑΚΑ 24661220 24638715 24638705 lyk-ag-georgios-lar@schools.ac.cy

ΛΤΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΤ ΑΝΑΓΕΝΝΘΕΩ 5 7101 ΑΡΑΔΙΠΠΟΤ ΛΑΡΝΑΚΑ 24813709 24813707 24532180 lyk-aradippou-lar@schools.ac.cy

ΛΤΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΣΩΝΙΟΤ 6041 ΒΕΡΓΙΝΑ ΛΑΡΝΑΚΑ 24819038 24363993 24365095 lyk-vergina-lar@schools.ac.cy

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΑΓΙΟΤ ΑΒΒΑ 7060 ΛΙΒΑΔΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ 24811896 24811899 24811897 lyk-livadia-lar@schools.ac.cy

ΛΤΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΤ Γ΄ ΑΡΧΙΜΘΔΟΤ 16 6031 ΛΑΡΝΑΚΑ ΛΑΡΝΑΚΑ 24620026 24822686 24620652 lyk-makarios-lar@schools.ac.cy

ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΛΤΚΕΙΟ ΛΕΩΦ. ΓΡΘΓΟΡΘ ΑΤΞΕΝΣΙΟΤ 28-30 6021 ΛΑΡΝΑΚΑ ΛΑΡΝΑΚΑ 24621343 24652343 24623028 lyk-pagkyprio-lar@schools.ac.cy

ΔΠΑΡΥΙΑ ΑΜΜΟΥΩΣΟΤ - ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Γιεύθςνζη Σασ. Κώδικαρ Δπαπσία Σηλ. Σηλ. Φαξ Ηλεκηπονικό Σασςδπομείο

ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΙΡΘΝΘ ΚΑΙ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ ΚΤΘΡΕΑ 29 Σ.Θ. 36102  5386 ΔΕΡΤΝΕΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΟ 23812034 23812035 23812036 gym-deryneia-amm@schools.ac.cy

ΓΤΜΝΑΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΠΑΝΟΤ ΙΩΑΝΝΟΤ ΦΩΣΘ ΠΙΣΣΑ 69 5350 ΦΡΕΝΑΡΟ ΑΜΜΟΧΩΣΟ 23741938 23821840 23827873 gym-kokkinochoria-amm@schools.ac.cy

ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΤ Α. ΗΑΚΟΤ Σ.Θ. 33015 5310 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ ΑΜΜΟΧΩΣΟ 23811644 23811644 23826609 gym-paralimni-amm@schools.ac.cy

ΓΤΜΝΑΙΟ ΡΙΗΟΚΑΡΠΑΟΤ ΑΜΜΟΧΩΣΟ 23722341 23842647 gym-rizokarpaso-amm@schools.ac.cy

ΛΤΚΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΦΩΣΘ ΠΙΣΣΑ ΛΕΩΦΟΡΟ ΦΩΣΘ ΠΙΣΣΑ 69Α Σ.Θ. 35505/ 5350 ΦΡΕΝΑΡΟ ΑΜΜΟΧΩΣΟ 23740270 23742853 23743303 lyk-kokkinochoria-amm@schools.ac.cy

ΛΤΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΤ ΚΟΡΑΘ 47 5281 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ ΑΜΜΟΧΩΣΟ 23811622 23828920 23826019 lyk-paralimni-amm@schools.ac.cy

ΥΟΛΔΙΑ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
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Οργανισμός Άτομο Επικοινωνίας Τηλέφωνο Fax Email

Τμήμα Δασών Τάκης Τσιντίδης
t.tsintides@fd.moa.gov.cy

Κων/νος Δημητρακόπουλος
dimitrakopoulos_k@hotmail.com

Χάρης Νικολάου
nicolaouharis@cytanet.com.cy

Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου Κων/νος Περικλέους c.pericleous@hotmail.com

Frederick University Κων/νος Κουνναμάς res.kc@fit.ac.cy

Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας Νίκος Κασίνης lemesos.thira@cytanet.com.cy

Πανίκος Παναγίδης panayides.gf@cytanet.com.cy

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Συντονιστής Εταίρος/ Τελικός δικαιούχος

Εταίροι του έργου/ Συμπράττοντες δικαιούχοι




