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Ενημερωτικό Δελτίο #2 
 

Η πιλοτική εφαρμογή του Συμφώνου Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας υλοποιείται στην 

Επαρχία Λάρνακας με σκοπό να μετουσιώσει το σχεδιασμό σε πράξη και να εντοπίσει 

τυχόν δυσκολίες εκ μέρους των επιχειρήσεων αναφορικά με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης 

του Συμφώνου, ώστε να ληφθούν υπόψη και να υπάρξουν οι ανάλογες αναμορφώσεις 

προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα στην καθολική εφαρμογή της πρωτοβουλίας.  

 

    

Σύμφωνο Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας 

Συνολικά έχουν ενημερωθεί εξήντα 

τέσσερις (64) επιχειρήσεις εκ των οποίων 

υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στην  

πιλοτική φάση πενήντα τέσσερις (54) 

δηλαδή το 84% των επιχειρήσεων, 

στοιχείο που τεκμηριώνει την ένθερμη 

αποδοχή της συγκεκριμένης 

πρωτοβουλίας.    

 

Η πιλοτική εφαρμογή η οποία βρίσκεται 

σε εξέλιξη αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 

έξι μήνες. Από την έναρξή της και μέχρι 

σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 

ενημερωτικές επαφές, συναντήσεις και 

συμβουλευτική σε πλήθος επιχειρήσεων 

στους τομείς των κέντρων αναψυχής, των 

μονάδων παραγωγής τοπικών προϊόντων 

διατροφής και σε καταστήματα εμπορίας 

τοπικών προϊόντων διατροφής σε μια 

προσπάθεια εντατικής ενημέρωσης και 

ενθάρρυνσης για συμμετοχή στη 

συγκεκριμένη πρωτοβουλία από την 

οποία μόνο οφέλη μπορεί κανείς να 

αποκομίσει.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 

  

 

Στο πλαίσιο της συμβουλευτικής 

διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις έχουν 

ανάγκη βελτιωτικών ενεργειών για να 

μπορέσουν να τύχουν πιστοποίησης και να 

αποκτήσουν το Σήμα του Συμφώνου. 

Προκρίθηκαν οι πιο «έτοιμες» και εκείνες οι 

επιχειρήσεις που προτίθενται να 

προχωρήσουν το συντομότερο σε εργασίες 

συμμόρφωσης για να αποτελέσουν την 

αρχική - κρίσιμη μάζα του Συμφώνου. 

Συστήθηκε για τις ανάγκες της πιλοτικής 

εφαρμογής Επιτροπή Αξιολόγησης με 

καθήκοντα την επί τόπου επίσκεψη των 

επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει αίτηση 

για τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους με τις 

προδιαγραφές και απαιτήσεις του  

Συμφώνου για να διαπιστωθεί αν μπορούν 

στη συνέχεια να πιστοποιηθούν με το Σήμα 

ως επιβράβευση της προσπάθειας 

αναβάθμισης των προσφερόμενων 

υπηρεσιών τους.   

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί δύο 

κύκλοι επισκέψεων της Επιτροπής 

Αξιολόγησης και έχουν ελεγχθεί συνολικά 

δεκατέσσερις (14) επιχειρήσεις.    

Ειδικότερα, ανά κατηγορία 
επιχειρήσεων: 

 Κέντρα αναψυχής: 37 
αιτήσεις  

 Μονάδες παραγωγής 
τοπικών προϊόντων 
διατροφής: 12 αιτήσεις  

 Καταστήματα πώλησης 
τοπικών προϊόντων 
διατροφής: 5 αιτήσεις  
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Αναμένεται … 

Σχετικό υλικό με το Σύμφωνο Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας διατίθεται:  

 στην ιστοσελίδα του έργου στη διεύθυνση   
www@delightfulcyprus.com   

 στη σελίδα του έργου στο facebook η οποία ενημερώνεται διαρκώς με ενδιαφέροντα 
νέα και πληροφορίες www.facebook.com/TasteCyprusDelightulJourneys 

Σε φάση προγραμματισμού είναι ο τρίτος 

κύκλος επισκέψεων και ελέγχου της 

Επιτροπής Αξιολόγησης από τον οποίο και 

αναμένεται ενδεχομένως να προκύψουν οι 

πρώτες πιστοποιημένες επιχειρήσεις. 

ο τρίτος κύκλος επισκέψεων 

Πιλοτική Εφαρμογή … 

Υπενθύμιση !!! Η πιλοτική εφαρμογή του Συμφώνου Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας στην 

Επαρχία της Λάρνακας θα διαρκέσει μέχρι το Μάρτιο 2018 και στο διάστημα αυτό οι 

επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν, να τύχουν ενημέρωσης και συμβουλευτικής για την 

ωρίμανσή τους με σκοπό την πιστοποίηση και την απόκτηση του Σήματος, εντελώς δωρεάν.  

Για περισσότερες πληροφορίες  
επικοινωνήστε μαζί μας… 

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

Υπεύθυνες Επικοινωνίας: Γεωργία Σωπασή, Μυρτώ Σαϊτάκη  

 
+30 2810 361242 

 info@delightfulcyprus.com 

 www@delightfulcyprus.com 

 www.facebook.com/TasteCyprusDelightulJourneys 
 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ │ Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μόνικα Λιατήρη │+357 22 691218 │ MonicaLiatiri@visitcyprus.com 

Πηγές πληροφόρησης … 
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