Άτυπη Υπουργική Συνάντηςη για την Ολοκληρωμζνη Θαλάςςια Πολιτική τησ ΕE
7-8 Οκτωβρίου 2012
Δευτζρα, 8 Οκτωβρίου 2012 – Χαρουπόμυλοσ Λανίτη (Κζντρο Ευαγόρασ Λανίτησ), Λεμεςόσ
Χρήςιμεσ Πληροφορίεσ και Διευκολφνςεισ για τα ΜΜΕ

Διαπίςτευςη και παραλαβή κονκάρδασ
Οι εκπρόςωποι των ΜΜΕ καλοφνται όπωσ διαπιςτευτοφν εκ των προτζρων μζςω τθσ ιςτοςελίδασ
τθσ Προεδρίασ (www.cy2012.eu), οφτωσ ϊςτε να ζχουν πρόςβαςθ τόςο ςτο υνεδριακό Κζντρο
Φιλοξενία/ Λευκωςία όςο και ςτο Χαρουπόμυλο Λανίτθ/ Λεμεςόσ.
Παραλαβή τησ κονκάρδασ ςτη Λευκωςία
Οι διαπιςτευμζνοι εκπρόςωποι των ΜΜΕ που ζρχονται από το εξωτερικό μποροφν να
παραλάβουν τθν κονκάρδα τουσ από το Κζντρο Διαπίςτευςθσ, υνεδριακό Κζντρο
Φιλοξενία/ Λευκωςία, τθλ. 22151009, ωσ ακολοφκωσ:
Παραςκευι 5.10.12, 08:00 – 16:00
Κυριακι, 7.10.12,
15:30 – 18:00
Οι Κφπριοι και οι διαπιςτευμζνοι ςτθν Κφπρο εκπρόςωποι των ΜΜΕ μποροφν να
παραλάβουν τθν κονκάρδα τουσ από το Γραφείο Σφπου και Πλθροφοριϊν, ωσ
ακολοφκωσ:
Παραςκευι 5.10.12, 07:30-14:30 - Γραφείο 215, 2ο όροφο του ΓΣΠ, τθλ. 22801128
14:30-21:30 - Σμιμα Ειδιςεων ΓΣΠ, 1ο όροφο του ΓΣΠ, τθλ. 22801196
άββατο 6.10.12, 08:30-14:00
»
Κυριακι 7.10.12, 09:30-17:30
»
Μποροφν επίςθσ να παραλάβουν τθν κονκάρδα τουσ από το Κζντρο Διαπίςτευςθσ,
υνεδριακό Κζντρο Φιλοξενία, ΜΟΝΟ αφοφ προθγθκεί επικοινωνία με τθ Λειτουργό
Διαπίςτευςθσ Νατάςα Αβρααμίδθ, τθλ. 22801128 ι 99486364, θλ. διεφκυνςθ
navraamides@pio.moi.gov.cy
Παραλαβή τησ κονκάρδασ ςτη Λεμεςό
Εκπρόςωποι των ΜΜΕ με ζδρα τθ Λεμεςό, που επικυμοφν να παραλάβουν τθν κονκάρδα
τουσ τθ Δευτζρα 8 Οκτωβρίου 2012 το πρωί ζξω από το Χαρουπόλυμο Λανίτθ,
παρακαλοφνται όπωσ επικοινωνιςουν το αργότερο μζχρι τθν Παραςκευι 5 Οκτωβρίου με
τθ Λειτουργό Μαρία Παττοφρα, τθλ. 99455715, θλ. διεφκυνςθ mpattoura@pio.moi.gov.cy
Διακίνηςη: Λευκωςία-Λεμεςόσ-Λευκωςία
Ενθμερϊνονται οι διαπιςτευμζνοι εκπρόςωποι των ΜΜΕ που επικυμοφν να παρευρεκοφν και να
καλφψουν τθν Άτυπθ Τπουργικι υνάντθςθ ςτθ Λεμεςό, ότι τθ Δευτζρα 8 Οκτωβρίου κα
δρομολογθκεί λεωφορείο ςτισ 06:45, με αφετθρία το υνεδριακό Κζντρο Φιλοξενία/ Λευκωςία
και προοριςμό το Χαρουπόμυλο Λανίτθ/ Λεμεςόσ. Διάρκεια διαδρομισ: περίπου 1 ϊρα.
Η αναχϊρθςθ από τθ Λεμεςό υπολογίηεται γφρω ςτισ 14:30, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ των
εκπροςϊπων ΜΜΕ.

Για καλφτερθ οργάνωςθ του μεταφορικοφ μζςου προσ και από τθ Λεμεςό, παρακαλείςτε όπωσ
δθλϊςετε ςυμμετοχι μζχρι και τθν Κυριακι 7 Οκτωβρίου 2012 και ϊρα 18:00 ςτθ Γραμματεία
του Κζντρου Σφπου Cypress (κατά τισ εργαςίεσ του υμβουλίου ςτθ Λευκωςία) ι θλεκτρονικά
ςτισ διευκφνςεισ mpattoura@pio.moi.gov.cy ι aadamidou@pio.moi.gov.cy
Είςοδοσ ςτο Χαρουπόμυλο Λανίτη
Όλοι οι διαπιςτευμζνοι εκπρόςωποι των ΜΜΕ κα ειςζλκουν ςτο χϊρο από τθν πίςω πλευρά/
χϊρο ςτάκμευςθσ του Χαρουπόμυλου Λανίτθ και αυτό πρζπει να γίνει το αργότερο μζχρι τισ
08:15, λαμβανομζνου υπόψθ ότι κα διενεργείται ζλεγχοσ αςφαλείασ. Μετά τισ 08:15 δεν κα
επιτρζπεται θ πρόςβαςθ ςτο χϊρο τθσ εκδιλωςθσ. Επίςθσ κα είναι δυνατι θ πρόςβαςθ
εκπροςϊπων των ΜΜΕ ςτο χϊρο, 10 λεπτά πριν τθν ζναρξθ τθσ διάςκεψθσ Σφπου. (10:30).
Κάλυψη των εργαςιϊν του Άτυπου Υπουργικοφ Συμβοφλιου ςτη Λεμεςό
Ζχει λθφκεί πρόνοια οφτωσ ϊςτε οι εκπρόςωποι των ΜΜΕ (δθμοςιογράφοι/κινθματογραφιςτζσ/
φωτογράφοι) να παρευρεκοφν ςτισ εργαςίεσ τθσ Άτυπθσ Τπουργικισ υνάντθςθσ, με εξαίρεςθ τα
εγκαίνια τθσ Ζκκεςθσ λόγω ςτενότθτασ χϊρου, ςφμφωνα με το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα για τα
ΜΜΕ που βρίςκεται ςτθν Ιςτοςελίδα τθσ Προεδρίασ (http://www.cy2012.eu/index.php/en/politicalcalendar/areas/transport-telecommunications-energy/event-793)
Τηλεοπτική/ φωτογραφική κάλυψη
Τπενκυμίηεται ότι θ Άτυπθ Τπουργικι υνάντθςθ για τθν Ολοκλθρωμζνθ Θαλάςςια Πολιτικι τθσ
ΕΕ, όπωσ γίνεται ςε όλα τα Άτυπα Τπουργικά υμβοφλια τθσ Κυπριακισ Προεδρίασ, καλφπτεται
από τον Ραδιοτθλεοπτικό Οργανιςμό Τποδοχισ (Γιοφλα Κυριάκου, τθλ. 99641473, θλ. διεφκυνςθ:
yioula.kyriacou@cybc.com.cy) και το Φωτογραφικό Οργανιςμό Τποδοχισ (Χρίςτο Αβρααμίδθ,
τθλ. 99490171, θλ. διεφκυνςθ: cavraamides@pio.moi.gov.cy), προσ τουσ οποίουσ όλα τα ΜΜΕ
μποροφν να απευκυνκοφν για τθν εξαςφάλιςθ κινθματογραφικοφ και φωτογραφικοφ υλικοφ,
αντίςτοιχα.
Διευκολφνςεισ
θμειϊνεται ότι όλοι οι χϊροι του Κζντρου -εςωτερικοί και εξωτερικοί- διακζτουν wifi ενϊ
επιπρόςκετα ωσ χϊροι εργαςίασ για τα ΜΜΕ ζχουν οριςκεί το εςτιατόριο Karatello και το
διπλανό καφεςτιατόριο Stretto (ςτον εςωτερικό και ςτον εξωτερικό χϊρο του Χαρουπόμυλου
Λανίτθ, αντίςτοιχα).

-----------------------------------------

