
 

TASTE CYPRUS

DELIGHTFUL

Το Σύμφωνο Ανάδειξης Κυπριακής Γ

του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού με τον Ιδιωτικό 

ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση του κεφαλαίου «Κυπριακή Γαστρονομία», ως στοιχείου 

του άυλου πολιτιστικού προϊόντος της Κύπρου

Σύμφωνο Ανά

Αποσκοπεί αφενός στη διαμόρφωση μίας 

νέας κουλτούρας - γαστρονομικής 

συνείδησης και αφετέρου, στην ποιοτική 

αναβάθμιση του τομέα της διατροφής και 

των σχετικών με τη γαστρονομία 

παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ θα 

λειτουργήσει ως μέσο: 

 Προβολής του διατροφικού 

πολιτισμού της Κύπρου.

 Σύνδεσης του αγροδιατροφικού 

τομέα με τον τουρισμό και την 

πολιτιστική κληρονομιά.

 Ανάδειξης των τοπικών ποιοτικών 

προϊόντων. 

 Αξιοποίησης της πλούσιας οίνο

γαστρονομικής παράδοσης της 

Κύπρου. 

 Μετεξέλιξης της Κύπρου σε 

προορισμό γαστρονομικών 

εμπειριών. 

YPRUS 
ELIGHTFUL JOURNEYS 

Ενημερωτικό Δελτίο

Το Σύμφωνο Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας, αποτελεί την από κοινού προσπάθεια 

του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού με τον Ιδιωτικό Τομέα να συνεργαστούν για την 

ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση του κεφαλαίου «Κυπριακή Γαστρονομία», ως στοιχείου 

του άυλου πολιτιστικού προϊόντος της Κύπρου.  

άδειξης Κυπριακής Γαστρονομ

Το Σύμφωνο, φιλοδοξεί να γίνει ο 

συνδετικός κρίκος μεταξύ των 

παραγωγικών τομέων της οικονομίας της 

Κύπρου, και ταυτόχρονα το όχημα 

ανάπτυξης μοναδικών γαστρονομικών 

εμπειριών στο νησί.  

Η πρωτοβουλία αυτή, υλοποιείται στο 

πλαίσιο του έργου «Δέσμη Δράσεων 

Προβολής, Προώθησης και Εμπλουτισμού 

του Τουριστικού Προϊόντος για την 

Επιμήκυνση της Τουριστικής Περιόδου». 

Αποσκοπεί αφενός στη διαμόρφωση μίας 

γαστρονομικής 

συνείδησης και αφετέρου, στην ποιοτική 

αναβάθμιση του τομέα της διατροφής και 

των σχετικών με τη γαστρονομία 

παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ θα 

Προβολής του διατροφικού 

πολιτισμού της Κύπρου. 

Σύνδεσης του αγροδιατροφικού 

έα με τον τουρισμό και την 

πολιτιστική κληρονομιά. 

Ανάδειξης των τοπικών ποιοτικών 

Αξιοποίησης της πλούσιας οίνο-

γαστρονομικής παράδοσης της 

ξέλιξης της Κύπρου σε 

γαστρονομικών 
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αστρονομίας, αποτελεί την από κοινού προσπάθεια 

ομέα να συνεργαστούν για την 

ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση του κεφαλαίου «Κυπριακή Γαστρονομία», ως στοιχείου 

ς Γαστρονομίας 

Το Σύμφωνο, φιλοδοξεί να γίνει ο 

συνδετικός κρίκος μεταξύ των 

παραγωγικών τομέων της οικονομίας της 

Κύπρου, και ταυτόχρονα το όχημα 

ανάπτυξης μοναδικών γαστρονομικών 

Η πρωτοβουλία αυτή, υλοποιείται στο 

πλαίσιο του έργου «Δέσμη Δράσεων 

Προβολής, Προώθησης και Εμπλουτισμού 

του Τουριστικού Προϊόντος για την 

Επιμήκυνση της Τουριστικής Περιόδου».  
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Ενημερωτικές Εκδηλώσεις

Την Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017, οργανώθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμο

ενημερωτική εκδήλωση για το Σύμφωνο Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας, στο 

Πάρκο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Ορεινής Λάρνακας, στην οποία παρευρέθηκαν 

επιχειρηματίες του χώρου της εστίασης, της παραγωγής και εμπορίας Κυπριακών 

προϊόντων, στελέχη του ΚΟΤ κ

Σκοπός της εκδήλωσης, ήταν η ενημέρωση για το Σύμφωνο Ανάδειξης Κυπριακής 

Γαστρονομίας, η ανάλυση και επεξήγηση των στόχων και των φιλοδοξιών του, τα οφέλη 

που προκύπτουν από την απόκτησή του Σήματος, καθώς και ο

πρέπει να πληρούνται από τις επιχειρήσεις, αλλά και η διαδικασία που πρέπει να 

ακολουθείται προκειμένου να πιστοποιηθεί μια επιχείρηση και να αποκτήσει το Σήμα 

«TASTE CYPRUS DELIGHTFUL

 

Στο Σύμφωνο Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας 

έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν: 

 Εστιατόρια, ταβέρνες, εστιατόρια και 

ταβέρνες ξενοδοχείων και αγροτουριστικών 

επιχειρήσεων. 

 Μονάδες παραγωγής τοπικών 

διατροφής. 

 Καταστήματα πώλησης τοπικών προϊόντων 

διατροφής. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης

Συμφώνου Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας στην 

διάρκεια 18 μήνες, κατά την οποία

και αποκτούν το Σήμα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. 

                                                                                                                                                                                                                      

κές Εκδηλώσεις  

1 Νοεμβρίου 2017, οργανώθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμο

ενημερωτική εκδήλωση για το Σύμφωνο Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας, στο 

Πάρκο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Ορεινής Λάρνακας, στην οποία παρευρέθηκαν 

επιχειρηματίες του χώρου της εστίασης, της παραγωγής και εμπορίας Κυπριακών 

προϊόντων, στελέχη του ΚΟΤ καθώς και ο Σύμβουλος Σχεδιασμού του Έργου. 

Σκοπός της εκδήλωσης, ήταν η ενημέρωση για το Σύμφωνο Ανάδειξης Κυπριακής 

Γαστρονομίας, η ανάλυση και επεξήγηση των στόχων και των φιλοδοξιών του, τα οφέλη 

που προκύπτουν από την απόκτησή του Σήματος, καθώς και οι προδιαγραφές που 

πρέπει να πληρούνται από τις επιχειρήσεις, αλλά και η διαδικασία που πρέπει να 

ακολουθείται προκειμένου να πιστοποιηθεί μια επιχείρηση και να αποκτήσει το Σήμα 

DELIGHTFUL JOURNEYS». 

Στο Σύμφωνο Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας 

έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν:  

Εστιατόρια, ταβέρνες, εστιατόρια και 

ταβέρνες ξενοδοχείων και αγροτουριστικών 

Μονάδες παραγωγής τοπικών προϊόντων 

Καταστήματα πώλησης τοπικών προϊόντων 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ανακοινώθηκε η έναρξη της πιλοτικής εφαρμογής του 

Συμφώνου Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας στην Επαρχία της Λάρνακας, που θα έχει 

μήνες, κατά την οποία οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν, πιστοποιούνται 

χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.  
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1 Νοεμβρίου 2017, οργανώθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού, 

ενημερωτική εκδήλωση για το Σύμφωνο Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας, στο 

Πάρκο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Ορεινής Λάρνακας, στην οποία παρευρέθηκαν 

επιχειρηματίες του χώρου της εστίασης, της παραγωγής και εμπορίας Κυπριακών 

αθώς και ο Σύμβουλος Σχεδιασμού του Έργου.  

Σκοπός της εκδήλωσης, ήταν η ενημέρωση για το Σύμφωνο Ανάδειξης Κυπριακής 

Γαστρονομίας, η ανάλυση και επεξήγηση των στόχων και των φιλοδοξιών του, τα οφέλη 

ι προδιαγραφές που 

πρέπει να πληρούνται από τις επιχειρήσεις, αλλά και η διαδικασία που πρέπει να 

ακολουθείται προκειμένου να πιστοποιηθεί μια επιχείρηση και να αποκτήσει το Σήμα 

ανακοινώθηκε η έναρξη της πιλοτικής εφαρμογής του 

παρχία της Λάρνακας, που θα έχει 

οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν, πιστοποιούνται 
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Συναντήσεις Εργ

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού σε 

συνεργασία με το ΕΒΕΛ Λάρνακας, 

ΕΤΑΠ Λάρνακας και την ΕΤΑΜ ΑΕ 

(ανάδοχος του έργου) υλοποίησε την 

Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017, στο Εμπορικό 

και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας 

συναντήσεις εργασίας με επιχειρήσεις 

από τους κλάδους εστίασης, παραγωγής 

και εμπορίας τοπικών προϊόντων 

διατροφής.  

με επιχειρήσεις από τους κλάδους εστίασης, παραγωγής και 

εμπορίας τοπικών προϊόντων διατροφής

έντονο ενδιαφέρον… 

Η Πιλοτική Εφαρμογή του Συμφώνου Α

έχει τύχει ιδιαίτερης

έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής 

Οι πρώτες επιχειρήσεις αναμένεται να πιστοποιηθούν 

εντός του πρώτου εξαμήνου 

για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας…

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  

κα Μόνικα Λιατήρη 
 

                                                                                                                                                                                      

Εργασίας  

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων 

εργασίας που πραγματοποιήθηκαν  

ξεχωριστά με κάθε ομάδα επιχειρήσεων, 

δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην επεξήγηση 

των προδιαγραφών / κριτηρίων που 

απαιτείται να ικανοποιεί μία επιχείρηση 

για να πιστοποιηθεί και να αποκτήσει 

τελικά το σήμα «TASTE

DELIGHTFUL JOURNEYS».  

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού σε 

συνεργασία με το ΕΒΕΛ Λάρνακας, την 

ΕΤΑΠ Λάρνακας και την ΕΤΑΜ ΑΕ 

(ανάδοχος του έργου) υλοποίησε την 

12 Δεκεμβρίου 2017, στο Εμπορικό 

και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας 

συναντήσεις εργασίας με επιχειρήσεις 

από τους κλάδους εστίασης, παραγωγής 

και εμπορίας τοπικών προϊόντων 

με επιχειρήσεις από τους κλάδους εστίασης, παραγωγής και 

εμπορίας τοπικών προϊόντων διατροφής 

Πιλοτική Εφαρμογή

…  

Συμφώνου Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας,  

ιδιαίτερης αποδοχής και μέχρι σήμερα  

έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής πάνω από 20 επιχειρήσεις.  

Οι πρώτες επιχειρήσεις αναμένεται να πιστοποιηθούν  

εντός του πρώτου εξαμήνου  του 2018. 

 
+357 22 691218 

 MonicaLiatiri@visitcyprus.com & info@delightfulcyprus.com

 
www@delightfulcyprus.com 

 www.facebook.com/TasteCyprusDelightulJourneys
 

για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας… 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
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Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων 

εργασίας που πραγματοποιήθηκαν  

ξεχωριστά με κάθε ομάδα επιχειρήσεων, 

έμφαση στην επεξήγηση 

των προδιαγραφών / κριτηρίων που 

απαιτείται να ικανοποιεί μία επιχείρηση 

για να πιστοποιηθεί και να αποκτήσει 

TASTE CYPRUS 

 

με επιχειρήσεις από τους κλάδους εστίασης, παραγωγής και 

Πιλοτική Εφαρμογή  

 

info@delightfulcyprus.com 

www.facebook.com/TasteCyprusDelightulJourneys 


