
 

TASTE CYPRUS

DELIGHTFUL

Σύμφωνο Ανά

Η Επιτροπή Αξιολόγησης

έλεγχο σε οκτώ (8) επιχειρήσεις από 

όλους τους τομείς (κέντρα 

αναψυχής, καταστήματα τοπικών 

ειδών διατροφής, μονάδε

παραγωγής τοπικών προϊόντων 

διατροφής), έχοντας 

πραγματοποιήσει συνολικά μέχρι 

σήμερα ελέγχους σε είκοσι δύο (22) 

επιχειρήσεις. 
 

    

YPRUS 
ELIGHTFUL JOURNEYS 

Ενημερωτικό

άδειξης Κυπριακής Γαστρονομ

Αξιολόγησης, διενέργησε 

σε οκτώ (8) επιχειρήσεις από 

όλους τους τομείς (κέντρα 

αναψυχής, καταστήματα τοπικών 

ειδών διατροφής, μονάδες 

παραγωγής τοπικών προϊόντων 

διατροφής), έχοντας 

πραγματοποιήσει συνολικά μέχρι 

σήμερα ελέγχους σε είκοσι δύο (22) 

 

Ένας ακόμη κύκλος επιτόπιων 

ελέγχων σε επιχειρήσεις της 

Επαρχίας Λάρνακας 

πραγματοποιήθηκε κατά τη 

διάρκεια του τριμήνου Σεπτέμβριος 

– Δεκέμβριος 2018 από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης, στο πλαίσιο της 

υλοποίησης της πιλοτικής 

εφαρμογής του Συμφώνου 

Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας

 

Η πιλοτική εφαρμογή, 

να ολοκληρωθεί σε τρεις μήνες, το 

Μάρτιο του 2019. 
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Ενημερωτικό Δελτίο #3 
 

ς Γαστρονομίας 

Ένας ακόμη κύκλος επιτόπιων 

ελέγχων σε επιχειρήσεις της 

Επαρχίας Λάρνακας 

πραγματοποιήθηκε κατά τη 

υ Σεπτέμβριος 

Δεκέμβριος 2018 από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης, στο πλαίσιο της 

υλοποίησης της πιλοτικής 

εφαρμογής του Συμφώνου 

Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας. 

Η πιλοτική εφαρμογή, αναμένεται 

να ολοκληρωθεί σε τρεις μήνες, το 
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Έλεγχος των επιχειρήσεων

 

Στις επιχειρήσεις που 

διαπιστώθηκε απόκλιση από τα 

κριτήρια των προδιαγραφών 

ένταξης, πραγματοποιήθηκαν 

συστάσεις από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης, προκειμένου να 

προβούν σε βελτιωτικές 

παρεμβάσεις και να 

συμμορφωθούν πλήρως με τις 

απαιτήσεις του Συμφώνου 

Ανάδειξης Κυπριακής 

Γαστρονομίας.  

Στη συνέχεια, θα προχωρήσουν 

στη διαδικασία της 

πιστοποίησης.  

Οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις, 

θα έχουν τη δυνατότητα

προβάλλονται στην ιστοσελίδα 

του έργου, στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, καθώς 

και σε όλες τις προωθητικές 

ενέργειες που αφορούν στην 

ανάδειξη της Κυπριακής 

Γαστρονομίας, χωρίς καμία 

επιβάρυνση. 

Η ομάδα συμβούλων η οποία ανέλαβε την πιλοτική υλοποίηση του έργου θα 

συνεχίσει να εργάζεται εντατικά στο προσεχές διάστημα ώστε η Επιτροπή 

Αξιολόγησης να προχωρήσει σε νέο κύκλο επιτόπιων ελ

δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας επιχειρήσεων στις οποίες θα απονεμηθεί το Σήμα 

«Taste Cyprus Delightful Journeys

                                                                                                                                                                                                                 

Έλεγχος των επιχειρήσεων… 

Στις επιχειρήσεις που 

διαπιστώθηκε απόκλιση από τα 

κριτήρια των προδιαγραφών 

ένταξης, πραγματοποιήθηκαν 

την Επιτροπή 

Αξιολόγησης, προκειμένου να 

προβούν σε βελτιωτικές 

παρεμβάσεις και να 

συμμορφωθούν πλήρως με τις 

απαιτήσεις του Συμφώνου 

Ανάδειξης Κυπριακής 

Στη συνέχεια, θα προχωρήσουν 

στη διαδικασία της 

ρήσεις, 

θα έχουν τη δυνατότητα να 

προβάλλονται στην ιστοσελίδα 

του έργου, στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, καθώς 

και σε όλες τις προωθητικές 

ενέργειες που αφορούν στην 

ανάδειξη της Κυπριακής 

Γαστρονομίας, χωρίς καμία 

Η ομάδα συμβούλων η οποία ανέλαβε την πιλοτική υλοποίηση του έργου θα 

συνεχίσει να εργάζεται εντατικά στο προσεχές διάστημα ώστε η Επιτροπή 

Αξιολόγησης να προχωρήσει σε νέο κύκλο επιτόπιων ελέγχων με ζητούμενο τη 

δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας επιχειρήσεων στις οποίες θα απονεμηθεί το Σήμα 

Journeys». 

 

                                                                                    Δεκέμβριος 2018 
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Η ομάδα συμβούλων η οποία ανέλαβε την πιλοτική υλοποίηση του έργου θα 

συνεχίσει να εργάζεται εντατικά στο προσεχές διάστημα ώστε η Επιτροπή 

έγχων με ζητούμενο τη 

δημιουργία μιας κρίσιμης μάζας επιχειρήσεων στις οποίες θα απονεμηθεί το Σήμα 
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Αναμένεται … 

Σχετικό υλικό με το Σύμφωνο Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας διατίθεται: 

 στην ιστοσελίδα του έργου στη διεύθυνση  
www@delightfulcyprus

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

Στο πρώτο δίμηνο του 2019 αναμένεται η 

πιστοποίηση των επιχειρήσεων και η 

απονομή των αντίστοιχων Σημάτων

επιχειρήσεις που συμμορφώθηκαν 

πλήρως με τις απαιτήσεις του Συμφώνου.

η απονομή των σημάτων 
 

Υπενθύμιση!!! Η πιλοτική εφαρμογή του Συμφώνου Ανάδειξης Κυπριακής 
Γαστρονομίας στην Επαρχία της Λάρνακας 
διάστημα αυτό, οι επιχειρήσεις μπορούν να 
συμβούλων ( ΕΤΑΜ ) ή στο Υφυπουργείο Τουρισμού 
συμβουλευτικής για την ωρίμανσή 
του Σήματος, εντελώς δωρεάν. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε μαζί μας… 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ │ Υπεύθυνη

Πηγές πληροφόρησης …

  

                                                                                                                                                                                                                  

Σχετικό υλικό με το Σύμφωνο Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας διατίθεται: 

στην ιστοσελίδα του έργου στη διεύθυνση   
delightfulcyprus.com   

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

αναμένεται η 

πιστοποίηση των επιχειρήσεων και η 

Σημάτων, στις 

συμμορφώθηκαν 

με τις απαιτήσεις του Συμφώνου.  

η απονομή των σημάτων  

Πιλοτική Εφαρμογή …

Η πιλοτική εφαρμογή του Συμφώνου Ανάδειξης Κυπριακής 
ς στην Επαρχία της Λάρνακας ολοκληρώνεται το Μάρτιο 201

διάστημα αυτό, οι επιχειρήσεις μπορούν να προωθούν τις αιτήσεις τους στην ομάδα 
συμβούλων ( ΕΤΑΜ ) ή στο Υφυπουργείο Τουρισμού και να τύχουν ενημέρωσης και 
συμβουλευτικής για την ωρίμανσή τους, με σκοπό την πιστοποίηση και την απόκτηση 

εντελώς δωρεάν.  

 

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ

Υπεύθυνες Επικοινωνίας: Γεωργία Σωπασή

 
+30 2810 361242 

 info@delightfulcyprus.com 

 www@delightfulcyprus.com 

 www.facebook.com/TasteCyprusDelightulJourneys
 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Μόνικα Λιατήρη │+357 22 691218 │ MonicaLiatiri

Πηγές πληροφόρησης … 
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Σχετικό υλικό με το Σύμφωνο Ανάδειξης Κυπριακής Γαστρονομίας διατίθεται:  

στη σελίδα του έργου στο facebook η οποία ενημερώνεται διαρκώς με ενδιαφέροντα 
TasteCyprusDelightulJourneys 

Πιλοτική Εφαρμογή … 

Η πιλοτική εφαρμογή του Συμφώνου Ανάδειξης Κυπριακής 
ολοκληρώνεται το Μάρτιο 2019. Στο 

προωθούν τις αιτήσεις τους στην ομάδα 
και να τύχουν ενημέρωσης και 

με σκοπό την πιστοποίηση και την απόκτηση 

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

Σωπασή, Μυρτώ Σαϊτάκη  

www.facebook.com/TasteCyprusDelightulJourneys 

MonicaLiatiri@visitcyprus.com 


