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ΣΗΜΑ «ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» 

LABEL «COLOURFUL VILLAGES OF CYPRUS» 
 
 

 
1. Στόχος 

Έχοντας ως βάση τις αρχές της αειφορίας, το Label «Colourful Villages of 
Cyprus» διαμορφώθηκε έχοντας ως απώτερο στόχο την ανάπτυξη μιας 
νέας κουλτούρας στα χωριά, σε σχέση με τη σημασία και την αξία που 
έχει η διαφύλαξη και ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας, του φυσικού 
πλούτου και της πολιτιστικής κληρονομιάς του κάθε χωριού, με 
παράλληλα οφέλη για την τοπική κοινωνία.  
  
Πέραν της βασικής αρχής του, οι επιμέρους στόχοι του  Label αφορούν 
στη(ν):  
 
 Δημιουργία ξεχωριστής ταυτότητας (label) για τα χωριά που θα 

συμμετάσχουν, ως αναγνώριση της συμμόρφωσης τους με τα 
κριτήρια ποιότητας (απώτερος στόχος) 

 

 Βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και υποδομών των 
χωριών  

 

 Προβολή και ανάδειξη των μοναδικών ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων κάθε χωριού, με παράλληλη διατήρηση του 
ιδιαίτερου χαρακτήρα του 

 

 Αισθητική αναβάθμιση της εικόνας των χωριών, περιορισμός της 
οπτικής ρύπανσης και διαφύλαξη της καθαριότητας σε περίοπτα 
σημεία 

 

 Αναζωογόνηση των χωριών της υπαίθρου μέσω της αύξησης της 
αναγνωσιμότητας και επισκεψιμότητας τους τόσο από Κύπριους όσο 
και ξένους επισκέπτες 

 

 Διαφύλαξη και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος με γνώμονα 
τον σεβασμό στην βιοποικιλότητα  

 

 Εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας στη διατήρηση του επιπέδου 
προσφερόμενης ποιότητας σε ένα χωριό 

 

 Εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας των επισκεπτών μέσω των 
αυθεντικών και μοναδικών εμπειριών που προσφέρει η κυπριακή 
ύπαιθρος 

 

 Προώθηση του τουρισμού υπαίθρου, του τουρισμού φύσης και του 
πολιτιστικού τουρισμού 
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 Ισότιμη κατανομή των οικονομικών ωφελημάτων και κερδών που 
αποφέρει ο τουρισμός  

 

 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ενθάρρυνσης της οικονομικής 
δραστηριότητας στα χωριά  

 
 

2. Δικαιούχοι 
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλα τα χωριά της Κύπρου 
και η αίτηση θα υποβάλλεται από την εκάστοτε Αρμόδια Αρχή. 
  
 

3. Κατηγορίες Κριτηρίων 

 Φυσικό Περιβάλλον 

  Διαφημιστικές πινακίδες 

  Καθαριότητα  

  Υποστατικά – Διευκολύνσεις – Υπηρεσίες 

  Πληροφόρηση 

  Πολιτισμός 
 

Οι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο label αξιολογούνται βάσει σειράς 
υποχρεωτικών και προαιρετικών κριτηρίων στις πιο πάνω κατηγορίες και 
όσα χωριά βαθμολογούνται με την ελάχιστη βαθμολογία που έχει τεθεί, θα 
εξασφαλίσουν το αντίστοιχο label των «Colourful Villages of Cyprus».  Για 
σκοπούς συμμετοχής  οι φόρμες θα πρέπει να υποβάλλονται στο 
Υφυπουργείο Τουρισμού σε φυσική μορφή. 
 
Η υποβολή ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει σε δύο φάσεις: 
α) Σε προκαταρκτικό στάδιο υποβάλλεται το έντυπο Αίτηση-Παράρτημα 1 
μαζί με τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία ούτως ώστε να καθοριστούν 
προτεινόμενες παρεμβάσεις και να δοθεί στους αιτητές καθοδήγηση και 
προκαταρκτική έγκριση. 
β) Σε τελικό στάδιο και αφού υλοποιηθούν οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις, 
θα υποβάλλεται το έντυπο Αίτηση-Παράρτημα 2 μαζί με τα ανάλογα 
αποδεικτικά στοιχεία για εξέταση και τελική έγκριση ή απόρριψη. 
 
Η υποβολή ενδιαφέροντος μπορεί να γίνει και σε μία φάση, σε περίπτωση 
που το επιθυμεί η αιτήτρια Τοπική Αρχή, με την απευθείας υποβολή του 
εντύπου Αίτηση-Παράρτημα 2, συνοδευόμενο από τα αποδεικτικά 
στοιχεία που αναγράφονται σε αυτό.   
 
 

4. Άλλες προϋποθέσεις  
 

4.1 Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι:  
(α) για ικανοποίηση των κριτηρίων που απαιτούνται για την 

εξασφάλιση του συγκεκριμένου Label δεν θα συνεπάγεται η 
δημιουργία ειδικού σχεδίου κινήτρων ή/και η παραχώρηση 



3/5 
 

συγκεκριμένης χορηγίας από το Υφυπουργείο Τουρισμού για το 
σκοπό αυτό,  

(β) το Υφυπουργείο Τουρισμού θα καλύπτει πλήρως το κόστος 
κατασκευής και τοποθέτησης πινακίδων στο χωριό που να 
αναδεικνύουν την πιστοποίηση με το Label  και που θα 
αναρτηθούν σε τρεις(3) καθορισμένες, περίοπτες θέσεις στο 
χωριό, όπως είναι στις κύριες οδικές αρτηρίες (εισόδους / 
εξόδους) του χωριού, στην πλατεία ή στο ΚΣ. 

(γ)  δύνανται οι Αρμόδιες Αρχές να επωφεληθούν από άλλα σχέδια 
κινήτρων / προγράμματα / χορηγίες του ΥΦΤ ή τυχών άλλων 
υπηρεσιών έτσι ώστε, με έμμεσο τρόπο, να ικανοποιήσουν τις 
απαιτήσεις του Label. 

 
4.2 Επιπρόσθετα, η κάθε Αρμόδια Αρχή δεσμεύεται ότι στη διάρκεια που 

θα ισχύει το Label (δύο χρόνια) θα συνεχίσει να ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις αυτού, διατηρώντας το φυσικό περιβάλλον, πολιτιστική 
κληρονομιά και τις προσφερόμενες υπηρεσίες στα επίπεδα όπως 
αρχικά εγκρίθηκαν αναδεικνύοντας την ομορφιά, τη φιλοξενία και τις 
υπηρεσίες του χωριού της.  

 
 

5. Διαδικασία / Μηχανισμός Αξιολόγησης  
 

5.1 Το Label αποτελείται από 14 Υποχρεωτικά και 21 Προαιρετικά 
Κριτήρια. Για την εξασφάλιση του Label, οι αιτητές θα πρέπει να 
ικανοποιούν όλα τα υποχρεωτικά κριτήρια και 60% των 
προαιρετικών κριτηρίων.  

 
5.2 Για την απόκτηση του Label, θα υποβάλλεται επισήμως, 

συμπληρωμένο και δεόντως τεκμηριωμένο το έντυπο Αίτηση-
Παράρτημα 2 ή και το έντυπο Αίτηση-Παράρτημα 1. Το έντυπο/Τα 
έντυπα θα φέρει/θα φέρουν την υπογραφή του προέδρου και τη 
σφραγίδα της Αρμόδιας Αρχής. Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί 
έγκριση ή Άδεια από οποιαδήποτε άλλη Αρμόδια Αρχή / Υπηρεσία 
για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, θα πρέπει να υποβάλλεται 
σχετικό αντίγραφο της έγκρισης ή άδειας συνοδευόμενο με τα 
απαραίτητα στοιχεία (π.χ. χωροταξικό σχέδιο / σχέδιο 
τοπιοτέχνησης, αρχιτεκτονικά ή κατασκευαστικά σχέδια, πρόγραμμα 
εκδήλωσης, φωτογραφικό υλικό κλπ). 

 
 
5.3 Επιτροπή Αξιολόγησης έχει αρμοδιότητα να: 
 

5.3.1 Εξετάζει τα έντυπα αίτησης για να διαπιστώσει την, κατ΄ αρχή, 

συμβατότητα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του Label. 

5.3.2 Zητά πρόσθετες ή και διευκρινιστικές πληροφορίες / στοιχεία. 

5.3.3 Προχωρεί σε επί τόπου επιθεωρήσεις. 
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5.3.4 Υποβάλλει εισηγητική έκθεση στον Γ.Δ. για λήψη τελικής 

απόφασης. 

5.3.5Προβαίνει σε αιφνιδιαστικές / μη προγραμματισμένες  

επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια ισχύος του Label για σκοπούς 

επιβεβαίωσης της τήρησης των κριτηρίων και να ενημερώνει τον 

ΥΦΤ αναλόγως. 

Στα πλαίσια της αξιολόγησης των αιτήσεων, δύναται να ζητηθούν 
διευκρινιστικές πληροφορίες, πρόσθετα στοιχεία  ή και να γίνουν 
επιτόπιες επισκέψεις / επιθεωρήσεις.  
 
 

6. Υποχρεώσεις Αρμόδιας Αρχής 
 
6.1  Η εκάστοτε πιστοποίηση με το Label «Colourful Villages of Cyprus» 

θα έχει ισχύ για δύο χρόνια.  
 

6.2 Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε φυσική μορφή με τα 
απαιτούμενα αποδεικτικά.   Για τα κριτήρια που σημειώνονται με (*) 
θα πρέπει  όσον αφορά την Αίτηση-Παράρτημα 1 να υποβάλλονται 
φωτογραφίες πριν τις προτεινόμενες παρεμβάσεις και όσον αφορά 
την Αίτηση-Παράρτημα 2 να υποβάλλονται φωτογραφίες μετά τις 
προτεινόμενες παρεμβάσεις . 

 

6.3 Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται χωρίς οποιοδήποτε χρονικό 
περιορισμό καθ’ όλη την ισχύ του συγκεκριμένου προγράμματος.   

 

6.4 Σε περίπτωση που τα κριτήρια αξιολόγησης και γενικότερα η 
διαδικασία παραμένει η ίδια, πληροφορείστε ότι στη λήξη της ισχύος 
του label, θα ενημερώνεται η Αρμόδια Αρχή του χωριού ότι λήγει η 
πιστοποίηση και θα καλείται να μας πληροφορήσει κατά πόσο 
ενδιαφέρεται να εξεταστεί η ανανέωση του Label τους. 

 

6.5 Σε περίπτωση αναθεώρησης των κριτηρίων, θα πρέπει να 

υποβληθεί νέα αίτηση από την Αρμόδια Αρχή. 

 

6.6 Η Αρμόδια Αρχή δεσμεύεται ότι το Λογότυπο θα τοποθετηθεί / 

αναρτάται σε τρεις(3) καθορισμένες, περίοπτες θέσεις στο χωριό, 

όπως είναι στις κύριες οδικές αρτηρίες (εισόδους / εξόδους) του 

χωριού, στην πλατεία ή στο ΚΣ στη μορφή που θα καθορίσει το 

ΥΦΤ.  Παράλληλα, η Αρμόδια Αρχή δεσμεύεται να παραδώσει τα 

λογότυπα πίσω στο Υφυπουργείο Τουρισμού σε περίπτωση που της 

αφαιρεθεί το σήμα. 
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7. Προβολή 
Το ΥΦΤ θα προβαίνει σε όλες τις  δέουσες ενέργειες προβολής και 
προώθησης των πιστοποιημένων χωριών, όπως:  

(α) ένταξη στο πλαίσιο της  Heartland of Legends,  
(β) δημιουργία ενιαίου εντύπου για την προώθηση των labels 

(πολύπτυχο με φωτογραφίες και λογότυπα των labels με QR 
code),  

(γ) δημιουργία προωθητικού video, 
(δ) ξεχωριστή ενότητα / καταχώρηση στην ιστοσελίδα του ΥΦΤ,   
(ε) προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΥΦΤ,  
(ζ)    προβολή σε νέα έντυπα του ΥΦΤ, σε τουριστικές εκθέσεις κλπ 
(στ)  ταξίδια εξοικείωσης (fam trips) για δημοσιογράφους, travel agents 

και Influencers. 
 

  
 

     

 


