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Report for the tourism
sector workshop
English Summary
Action B.2 ‘Information and awareness workshops’ aimed to improve awareness on the natural values and
ecosystem services provided by the Troodos National Forest Park and build capacity of specific stakeholders through
values and ecosystem services provided by the Troodos National Forest Park and build capacity of tourism industry
sector, as well as promoting safety of tourists in Cyprus. The workshop was held on 27 June 2019 at the Philoxenia
Conference Center and was co-organized by the iLIFE-TROODOS project and the Deputy Ministry of Tourism in
collaboration with the British High Commission in Nicosia.
Fifty-six people from departments and services, ambassadors and embassy representatives, tour guides and tourist
agents were invited and participated in the conference. The workshop invited talks from Cyprus Tourism Safety
Platform’s partners about the progress made regarding the safety of tourists in Cyprus. During the workshop
members of iLIFE-TROODOS project presented the natural values and ecosystem services provided by the Troodos
National Forest Park and also the project’s aim and goals, the progress made so far. The two apps developed at the
framework of the project were presented in extend.
Main outcomes and conclusions:
-

All partners presented their progress regarding the safety of tourist in Cyprus.

-

The project iLIFE-TROODOS was stated as very important on the safety of visitors and tourists at Troodos area
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the organization of workshops. The purpose of tourism sector workshop aimed at raising awareness on the natural

since knowledge is the best way of prevention and ensure safety.
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1. Εισαγωγή
Το παρόν αποτελεί παραδοτέο με τίτλο «Έκθεση για το εργαστήρι της Τουριστικής Βιομηχανίας», όπως
προνοείται στη Δράση Β.2 (Συναντήσεις/ Εργαστήρια πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης) του έργου iLIFETROODOS. Η Δράση Β.2 αποσκοπεί στη διοργάνωση συναντήσεων/ εργαστηρίων, τα οποία στοχεύουν

στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά στις φυσικές αξίες και στις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει
το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους (ΕΔΠΤ) καθώς και στην ενημέρωση και ανάπτυξη ικανοτήτων
συγκεκριμένων ομάδων ατόμων (για παράδειγμα φορείς του τουριστικού τομέα).
Η παρούσα έκθεση αφορά στο εργαστήρι της τουριστικής βιομηχανίας που είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση
ως προς τις φυσικές αξίες και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει το ΕΔΠΤ.

2. Εργαστήρι Τουριστικής Βιομηχανίας
2.1 Εργαστήρι Τουριστικής Βιομηχανίας
Στο πλαίσιο της Δράσης Β.2, το έργο iLIFE-TROODOS συνδιοργάνωσε με το Υφυπουργείο Τουρισμού, σε
συνεργασία με το British High Commission Λευκωσίας εργαστήρι με φορείς που δραστηριοποιούνται στην
τουριστική βιομηχανία. Το εργαστήρι πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο
Φιλοξένια (η πρόσκληση και το πρόγραμμα του συνεδρίου επισυνάπτονται ως Παράρτημα I και Παράρτημα II,
αντίστοιχα).
Στο συνέδριο συμμετείχαν 56 άτομα από τμήματα και υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου
τομέα, πρέσβεις και εκπρόσωποι πρεσβειών, ξεναγοί και τουριστικοί πράκτορες (ο κατάλογος με τους
συμμετέχοντες επισυνάπτεται ως Παράρτημα III). Φωτογραφίες από την εκδήλωση επισυνάπτονται ως
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Παράρτημα IV.

2.2 Καλωσόρισμα - χαιρετισμοί
Η κα. Αννίτα Δημητριάδου, Διευθύντρια Τουρισμού του Υφυπουργείου Τουρισμού καλωσόρισε όλους
τους παρευρισκόμενους και ιδιαίτερα τον Ύπατο Αρμοστή της Βρετανίας στην Κύπρο, κ. Stephen Lillie
καθώς και τον Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Κος. Xingyuan Huang. Η κα. Δημητριάδου
ανέφερε ότι τα επίπεδα ασφάλειας στην Κύπρο είναι υψηλά και αναμένουμε βελτίωση μέσα από τη
συνεργασία των εταίρων της Πλατφόρμας Ασφάλειας Τουριστών (Tourist Safety Platform). Στη συνέχεια
ανέφερε ότι οι εφαρμογές για έξυπνες συσκευές που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου iLIFETROODOS συνιστούν σημαντικό εργαλείο ενημέρωσης και ασφάλειας των επισκεπτών στο Τρόοδος.
Κατέληξε λέγοντας ότι τώρα που αρχίζει η τουριστική περίοδος και η ασφάλεια των τουριστών είναι
πρώτιστης σημασίας.

ανέφερε ότι η Κύπρος συνιστά σημαντικό τουριστικό προορισμό για τους Βρετανούς. Ανέφερε ότι ο
καλύτερος τρόπος διασφάλισης ασφάλειας είναι η πρόληψη, η οποία επιτυγχάνεται επιτυχώς μέσα από
τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και των εφαρμογών για έξυπνες συσκευές. Τέλος, ο κ. Lillie χαιρέτησε
τις δράσεις των μελών της Πλατφόρμας Ασφάλειας των Τουριστών, οι οποίες διασφαλίζουν
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Κύπρο σε σχέση με άλλους τουριστικούς προορισμούς.

2.3 Πρώτη φάση παρουσιάσεων
Ομιλητές στην πρώτη φάση του εργαστηρίου ήταν οι:

•

κ. Πέτρος Πατούρας, Διευθυντής του Γραφείου Πρόληψης Εγκλήματος, Αστυνομία Κύπρου

•

κα. Ριάνα Κωνσταντίνου, Προϊστάμενη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, Υπουργείο Υγείας

•

κα. Νίκη Πετούση, Υπουργείο Εσωτερικών

Ο κ. Πέτρος Πατούρας, μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η Κυπριακή οικονομία στηρίζεται στον τουρισμό και γι’
αυτό πρέπει να διασφαλίζεται η ασφάλεια των τουριστών. Στατιστικές μελέτες δείχνουν ότι τα τελευταία 5
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Ακολούθησε χαιρετισμός από τον Ύπατο Αρμοστή της Βρετανίας στη Λευκωσία, κ. Stephen Lillie, ο οποίος

χρόνια υπάρχει πτώση του σοβαρού εγκλήματος ως αποτέλεσμα της ευαισθητοποίησης του κόσμου ως
προς τα μέτρα πρόληψης καθώς και στην εξέλιξη της αστυνόμευσης σε συνάρτηση με την τεχνολογική
εξέλιξη. Όπως δήλωσε, έχουν τεθεί σε εφαρμογή νέες μορφές αστυνόμευσης οι οποίες αφορούν σε τρεις
πυλώνες: τον αστυνομικό της γειτονιάς, τον παρατηρητή της γειτονιάς και την ποδηλατική αστυνόμευση.
Επίσης, ανέφερε ότι λαμβάνονται Παγκύπρια μέτρα για αντιμετώπιση των τρομοκρατικών επιθέσεων. Ο κ.
Πατούρας κατέληξε αναφέροντας τη σημασία της συνεργασίας αστυνομίας και πολιτών αφού η πρόληψη
είναι καθήκον όλων μας.
Η κα. Ριάνα Κωνσταντίνου ξεκίνησε την παρουσίασή της με αναφορά στο ρόλο και στην προσφορά της
Υπηρεσίας Ασθενοφόρων η οποία λειτουργεί με βάση το Σουηδικό μοντέλο. Στην Υπηρεσία Ασθενοφόρων,
όπως ανέφερε, οι νοσηλευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν δυο χρόνια μετεκπαίδευσης. Επίσης,
αυξήθηκε ο αριθμός των σταθμών των ασθενοφόρων, κεντροποιήθηκε το σύστημα κλήσεων έκτακτων
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περιστατικών στο οποίο μπορεί κάποιος να καλέσει ακόμη και μέσα από εφαρμογή για έξυπνες συσκευές,
εκδίδονται πολλά ενημερωτικά υλικά και αυξήθηκαν οι προσφερόμενες υπηρεσίες. Η κα. Κωνσταντίνου
έκλεισε την παρουσίασή της με πρόσκληση προς όλους στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ασθενοφόρων που
γίνεται κάθε δυο χρόνια και τη χρονιά αυτή θα φιλοξενηθεί στην Κύπρο.
Η κα. Νίκη Πετούση αναφέρθηκε στο Εθνικό Σχέδιο «ΣΑΛΑΜΙΣ» το οποίο διασφαλίζει ένα αποτελεσματικό
σύστημα ασφάλειας για τους λουόμενους και τους ναυαγοσώστες. Η κα. Πετούση αναφέρθηκε στις βασικές
πρόνοιες του Εθνικού Σχεδίου «ΣΑΛΑΜΙΣ» καθώς και στην πρόταση για δημιουργίας μιας νέας Υπηρεσίας
υπεύθυνης για τον συντονισμό, οργάνωση, έλεγχο, καθοδήγηση και υλοποίηση διαδικασιών για ορθή
λειτουργία και ασφάλεια των παραλιών. Τέλος, ανέφερε ότι το «ΣΑΛΑΜΙΣ» με την εφαρμογή του προσφέρει
την ασφάλεια των τουριστών που έρχονται στο νησί και προάγει επίσης την Κύπρο ως έναν από τους
Έκθεση για το Εργαστήρι της Τουριστικής Βιομηχανίας

ασφαλέστερους προορισμούς στον κόσμο.

2.4 Δεύτερη φάση παρουσιάσεων
Ομιλητές στη δεύτερη φάση του εργαστηρίου ήταν οι:
•

κ. Λοΐζος Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος Ανάδοχου Φορέα Έργου iLIFE-TROODOS, Τμήμα Δασών

•

Δρ. Μάριος Ανδρέου, Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου iLIFE-TROODOS, Μονάδα Διατήρησης της
Φύσης, Πανεπιστήμιο Frederick

•

κ. Νικόλας Αθηνής

•

κα. Νάσια Φότσιου, Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου

•

κ. Βάκης Λοϊζίδης, Ανώτερος Τουριστικός Λειτουργός, Υφυπουργείο Τουρισμού

Ο κ. Λοΐζος Κωνσταντίνου έκανε μια συνοπτική παρουσίαση του έργου iLIFE-TROODOS, αναλύοντας αρχικά
τον σκοπό και τους ειδικούς στόχους του έργου. Ανέφερε ότι το έργο δεν αφορά κατ’ εξοχήν σε θέματα
ασφάλειας αλλά παρέχει σημαντική πληροφόρηση μέσα από την οποία επιτυγχάνεται η πρόληψη. Στη
συνέχεια παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας που είχε διενεργηθεί παλαιότερα κατά το στάδιο
ετοιμασίας της πρότασης έργου και η οποία κατέδειξε την έλλειψη γνώσης αναφορικά με την έννοια
«οικοσυστημικές υπηρεσίες» και το Δίκτυο Natura 2000, καθώς και την αρνητική στάση των κατοίκων ως
προς το Δίκτυο. Τόνισε ότι, με το τέλος του έργου και την υλοποίηση της εκστρατείας ενημέρωσης
αναμένεται ότι τα αποτελέσματα αυτά να αλλάξουν. Αναφορικά με το ΕΔΠΤ, ο κ. Κωνσταντίνου παρουσίασε
και ανέλυσε τη φυσική/ εγγενή αξία του δασικού οικοσυστήματος του ΕΔΠΤ, σε επίπεδο οικολογίας,
οικοτόπων, χλωρίδας και πανίδας, καθώς και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες τις οποίες παρέχει. Στη συνέχεια
έκανε αναφορά στις υποδομές δασικής αναψυχής, οι οποίες συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του
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τουριστικού προϊόντος, στη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών, στην αναζωογόνηση των τοπικών
κοινοτήτων και στην αρτιότερη προστασία του δάσους και κατέληξε στις κυριότερες απειλές που
αντιμετωπίζει το ΕΔΠΤ. Στο τέλος, ο κ. Κωνσταντίνου έκανε αναφορά στις δράσεις του έργου iLIFE-TROODOS
και τόνισε τη σημασία της συνάντησης στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά στις φυσικές αξίες και στις

οικοσυστημικές υπηρεσίες που παρέχει το ΕΔΠΤ καθώς και στην ενημέρωση και ανάπτυξη ικανοτήτων των
παρευρισκόμενων.
Ο Δρ. Μάριος Ανδρέου παρουσίασε τις εφαρμογές για έξυπνες συσκευές «iLIFE-TROODOS Treasure hunt»
και «Troodos National Forest Park (iLIFE-TROODOS)» που ετοιμάστηκαν στο πλαίσιο του έργου iLIFETROODOS. Κατά την παρουσίαση της εφαρμογής «Troodos National Forest Park (iLIFE-TROODOS)» οι
παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις πληροφορίες που μπορούν να πάρουν από
την εφαρμογή όπως, κατασκηνωτικούς και εκδρομικούς χώρους, μονοπάτια μελέτης της φύσης,
ποδηλατικές διαδρομές, καταλύματα, χώρους εστίασης, μουσεία, εκκλησίες, καταρράκτες, περιβαλλοντικά
κέντρα κ.λπ. και επιπλέον για πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν όπως τον καιρό, τον μετρητή
θερμίδων κ.ά. Ανέφερε επίσης, ότι όλα τα σημεία ενδιαφέροντος στην εφαρμογή είναι geotagged και

Ο κ. Ανδρεόυ συνέχισε με παρουσίαση της εφαρμογής «iLIFE-TROODOS Treasure hunt» η οποία όπως
ανέφερε περιλαμβάνει τρία παιχνίδια με κυνήγι θησαυρού, κάθε ένα από τα οποία αντιστοιχεί και σε μια
διαφορετική θεματική ενότητα: Διαδρομή Περιβάλλοντος, Διαδρομή Λαϊκής Παράδοσης, Εκδρομικός Χώρος
Πλατάνια. Οι δυο πρώτες θεματικές ενότητες απευθύνονται σε ενήλικες και η τρίτη σε παιδιά ηλικίας 10 –
15 ετών. Σημείωσε πως κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν
φυσικές περιοχές, υποδομές και στοιχεία του ΕΔΠΤ και να αποκτήσουν γνώσεις γύρω από θέματα
περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ο κ. Νικόλας Αθηνής παρουσίασε ένα παράδειγμα της γραμμής έκτακτης ανάγκης στην περίπτωση της
Ισλανδίας. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η Ισλανδία είναι μια χώρα πανέμορφη στην οποία όμως συναντώνται
ακραία φαινόμενα. Στη χώρα αυτή επενδύουν στην πρόληψη και για το λόγο στο αεροδρόμιο, στα
ξενοδοχεία και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς στους τουρίστες παρέχεται κάρτα μικρού μεγέθους
με το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης. Σημαντικό σε αυτή την κάρτα τόνισε ο κ. Αθηνής είναι ότι αναγράφονται
όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος στην Ισλανδία και έτσι οι τουρίστες μπορούν
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παρέχουν τη δυνατότητα πλοήγησης στο επιλεγμένο σημείο μέσω των χαρτών της Google.

να λάβουν τα ανάλογα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης.
Η κα. Νάσια Φότσιου αναφέρθηκε στις προτεραιότητες, στόχους και δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής για
την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 2013-2020, η
οποία όπως τόνισε ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση που αφορά στην πρόληψη, θεραπεία και κοινωνική
ένταξη, μείωση της βλάβης, μείωση της προσφοράς και στη διεθνή συνεργασία. Συνέχισε με αναφορά στις
ευάλωτες ομάδες που αναφέρονται στο Σχέδιο Δράσης. Στη συνέχεια, η κα. Φότσιου αναφέρθηκε στον
πυλώνα πρόληψης και στον πυλώνα μείωσης βλάβης και ανέφερε την αξία της γραμμής πληροφόρησης
1402.
Ο κ. Βάκης Λοϊζίδης αναφέρθηκε στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «SAFE WATER SPORTS» που
εμπνεύστηκε και δημιούργησε ο κ. Παναγιώτης Πασχαλάκης για την ασφάλεια όσων ασχολούνται με τις
θαλάσσιες δραστηριότητες. Μια από τις κύριες δράσεις είχε σας άξονα τον πολίτη και αναπτύχθηκε μια
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ηλεκτρονική πλατφόρμα που αποτελείται από μια ιστοσελίδα και κυρίως εφαρμογές για έξυπνες συσκευές
οι οποίες παρέχουν μια μεγάλη γκάμα πληροφοριών που έχουν σχέση με τις θαλάσσιες δραστηριότητες και
την ασφάλεια.

2.5 Ολοκλήρωση εργαστηρίου τουριστικής βιομηχανίας
Το Εργαστήρι Τουριστικής Βιομηχανίας ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για
την πρόοδο των εργασιών των μελών της Πλατφόρμας Ασφάλειας των Τουριστών. Οι πληροφορίες που
παρουσιάστηκαν για το έργο iLIFE-TROODOS γενικότερα και τις εφαρμογές για έξυπνες συσκευές ειδικότερα
θεωρήθηκαν ιδιαίτερα σημαντικές αφού τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο παρατηρείται αύξηση του χειμερινού
τουρισμού σημαντικός προορισμός του οποίου συνιστά το Τρόοδος, καθώς και για το γεγονός ότι η
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πληροφόρηση αποτελεί πρωταρχικό κομμάτι της πρόληψης για διασφάλιση της ασφάλειας των επισκεπτών στην
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περιοχή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - Πρόσκληση εργαστηρίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - Πρόγραμμα εργαστηρίου
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TOURISM SECTOR WORKSHOP FINAL PROGRAMME

Έκθεση για το Εργαστήρι της Τουριστικής Βιομηχανίας

REGISTRATION AND WELCOME COFFEE
Welcome address by his Excellency Mr Stephen Lillie GMG,
British High Commissioner to Cyprus
Welcome address by Mrs Annita Demetriadou, Director of Tourism
Deputy Ministry of Tourism
PRESENTATIONS
Tourism safety: A top priority for Cyprus Police
Mr Petros Patouras, Head Crime Prevention Office, Cyprus Police
Ambulance Services in Cyprus New Developments
Ms Riana Costantinou, Head of the Ambulance Service Ministry of Health
Salamis: Cyprus National Plan for Beach safety
Ms Niki Petousi, Ministry of Interior
DISCUSSION
COFFEE BREAK
iLIFE-TROODOS Project
Mr. Loizos Konstantinou, Department of Forests
iLIFE-TROODOS Mobile apps
Dr Marios Andreou, Frederick University
112 Emergency line: The case of Iceland
Mr Nicolas Athinis
Access to Alcohol – CNAA Action Plan
Ms Nasia Fotsiou, Cyprus National Addiction Authority
Safewater sports: A pioneer smart phone application promoting Cyprus Beaches
Mr Vakis Loizides, Senior Tourist Officer, Deputy Ministry of Tourism
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DISCUSSION
Languages
The Conference language is Greek. Simultaneous interpretation to English will be provided.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - Κατάλογος συμμετεχόντων
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Ονοματεπώνυμο

Οργανισμός/Φορέας

1.

Amb Huang

2.

Ms Emily Wsang

3.

Mr LI Yangang

4.

Jaroslaw Dziedzic

Embassy of the People’s Republic of China in the
Republic of Cyprus
Embassy of the People’s Republic of China in the
Republic of Cyprus
Embassy of the People’s Republic of China in the
Republic of Cyprus
Πρεσβεία Πολωνίας

5.

Παναγιώτης Αντωνιάδης

Πρεσβεία Νορβηγίας

6.

Helen Antoniadou

Πρεσβεία Νορβηγίας

7.

Ahmed Bassiouny

Πρεσβεία Αιγύπτου

8.

E.E.Dr R.K.Raghavan

High Commissioner Of India

9.

Saif Al-Adaileh

Hashemite Kingdom of Jordan

10. Γιάννης Μιχαηλίδης

ACTA

11. Μιχάλης Ιερείδης

CYMEPA

12. Μαρία Σιηπηλλή

CYMEPA

13. Αντώνης Οικονομίδης

Υπουργείο Εσωτερικών

14. Κωνσταντίνο Τύμβιος

ΚΣΕΔ

15. Ian Hay

Tui

16. Πόλυς Περατικός

ΚΕΒΕ

17. Έλενα Ερωτοκρίτου

Τμήμα Περιβάλλοντος

18. Παύλος Παπαζαχαρίου

ΣΤΕΚ

19. Christina Smith

British High Commission Nicosia

20. Κωνσταντίινος Κουνναμάς

Frederick University

21. Σταύρος Πάρλαλης

Frederick University

Ονοματεπώνυμο

Οργανισμός/Φορέας

22. Αθανασία Τζιωρτζή

Frederick University

23. Ηρώ Κουζάλη

Frederick University

24. Σοφία Μαζαράκη

Frederick University

25. Λία Φλουρέντζουν

Contact Advertising Agency Ltd

26. Εύη Παναγιώτου

Εταιρεία Αγροτουρισμού

27. Ζαχαρίας Ιωάννίδης

ΠΑΣΥΞΕ

28. Έλενα Ερωτοκρίτου

Τμήμα Περιβάλλοντος

29. Μάριος Σταύρου

Reaction

30. Αντρέας Αρμοστής

Μονάδα Λιμενικής & Ναυτικής Αστυνομίας

31. Λυγία Δερμάτη

Υφυπουργείο Τουρισμού

32. Στέφανη Κριτικού

Υφυπουργείο Τουρισμού

33. Ανθή Χαραλάμπους

Υφυπουργείο Τουρισμού

34. Κυριάκος Κυριάκου

Υφυπουργείο Τουρισμού

35. Ροδούλα Αντωνίου

Υφυπουργείο Τουρισμού

36. Σάββας Χ’ Κύρου

Υφυπουργείο Τουρισμού

37. Λουκία Αντωνιάδου

Υφυπουργείο Τουρισμού

38. Μαρία Σάββα

Υφυπουργείο Τουρισμού

39. Πέτρος Πατούρας

Γραφείο Πρόληψης Εγκλήματος - Αστυνομία Κύπρου

40. Ριάνα Κωνσταντίνου

Υπηρεσία Ασθενοφόρων, Υπουργείο Υγείας

41. Νίκη Πετούση

Υπουργείο Εσωτερικών

42. Νάσια Φότσιου

Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου

Έκθεση για το Εργαστήρι της Τουριστικής Βιομηχανίας
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43. Νικόλας Αθηνής
44. Λοΐζος Κωνσταντίνου

Τμήμα Δασών
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Ονοματεπώνυμο

Οργανισμός/Φορέας

45. Μάριος Ανδρέου

Frederick University

46. Λάκης Αβραάμ

ΕΤΑΠ Αμμοχώστου

47. Πόλυς Περατικός

ΚΕΒΕ

48. Κώστας Παπαμιχαήλ

Αστυνομία Αμμοχώστου

49. Φάνος Λεβέντης

Π.Α.Σ.Ι.Κ.Α

50. Terna-Petrikov

Πρεσβεία Φινλανδίας

51. Τροοδία Παύλου

Αστυνομία Κύπρου

52. Γιώργος Χινινός

Αστυνομία Κύπρου

53. Ανδρέας Νεάρχου

Τμήμα Δασών

54. Μηνάς Παπαδόπουλος

Τμήμα Δασών

55. Κυριάκος Κυριάκου

Τμήμα Δασών

56. Θεοδόσης Θεοδοσίου

Υπηρεσία Ασθενοφόρων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Φωτογραφικό υλικό
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