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H Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, που είναι ο 

Εθνικός εκπρόσωπος του Διεθνούς Προτύπου Investors  In People, προχώρησε σε αίτηση για την πιστοποίηση της με το 

Διεθνές Πρότυπο. 

Το Investors in People είναι το πρώτο ποιοτικό πρότυπο που εστιάζει στο Ανθρώπινο Δυναμικό. Βοηθά τις επιχειρήσεις 

να διαφοροποιηθούν και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μέσω του Ανθρώπινου Δυναμικού  τους.  

Το Investors in People πιστοποιεί τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που αναγνωρίζουν τον καταλυτικό ρόλο που 

διαδραματίζει το ανθρώπινο δυναμικό στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Παράλληλα 

καθιστά δυνατό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων διασφαλίζοντας τις                    

προϋποθέσεις για την υπεροχή των ανθρώπων σε επίπεδο τεχνογνωσίας, δεξιοτήτων,        

επιβράβευσης και εξέλιξης. 

Στο πλαίσιο αυτό, το πρότυπο Investors in People δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα: 

 Στην άρτια στελέχωση των θέσεων εργασίας μέσα από αδιάβλητα και αξιοκρατικά συστήματα 

επιλογής και αξιολόγησης των γνώσεων και ικανοτήτων. 

 Στην παροχή ίσων ευκαιριών, στη μάθηση και την επαγγελματική εξέλιξη/σταδιοδρομία για 

όλους τους εργαζόμενους. 

 Στην καλλιέργεια κλίματος συνεχούς αναγνώρισης και επιβράβευσης. 

 Στη δέσμευση της επιχείρησης για δημιουργία κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος και        

κουλτούρας που προάγουν την εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την παροχή κινήτρων. 
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Πιστοποίηση Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας       

Λάρνακας με το Διεθνές Πρότυπο “Investor In People” 

      Τα οφέλη για τους εργαζόμενους: 

 

 Πιστοποιημένο εργασιακό περιβάλλον που σέβεται τους εργαζόμενους, τη διαφορετικότητα, την 

ιδιαιτερότητα και τις ανθρώπινες αξίες. 

 Αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση πελατών. 

 Αναγνώριση και εξέλιξη. 

 Ποιότητα στην εκπαίδευση. 

 Βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας. 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων και ευκαιρίες καριέρας. 

 Συμμετοχή και παρακίνηση. 

 Δικαιότερο σύστημα αξιολόγησης 

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις: 

 

 Αυξημένη παραγωγικότητα. 

 Βέλτιστη εξυπηρέτηση πελατών και ικανοποίηση μέσω της πελατοκεντρικής κουλτούρας. 

 Μειωμένο κόστος, αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων, υπεύθυνη και  συνειδητοποιημένη εργασία. 

 Ενίσχυση της υλοποίησης συστημάτων Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας. 

 Ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προκύπτει από την καλύτερη επίδοση. 

 Παγκόσμια αναγνώριση για τους πελάτες και προσέλκυση των καλύτερων στελεχών της αγοράς. 

 Δομημένη και αποτελεσματική προσέγγιση όσον αφορά την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των ανθρώπων. 

 Αναθεώρηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών και επαναπροσδιορισμός των στόχων της επιχείρησης. 

 Σύγκριση (benchmarking) με κορυφαίες επιχειρήσεις που εφαρμόζουν το πρότυπο Investors in People 

Στις 30/09/2013, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβούλιου, ο Διευθυντής και το προσωπικό της εταιρείας είχαν ξεχωριστές 

συναντήσεις με την εξωτερική Αξιολογήτρια του προτύπου Investros In People, Gill Brown,  προκειμένου να διαπιστώσει αν 

η εταιρεία μας διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να πιστοποιηθεί. Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, αναμένουμε τα επίσημα απο-

τελέσματα της όλης προσπάθειας. 

Επαναφορά στην Αρχική Σελίδα 
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Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας, με την υποστήριξη του Δήμου   
Παραλιμνίου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλασσοκαλλιέργειας και του Τοπικού 
Συνδέσμου Επαγγελματιών Ψαράδων Παραλιμνίου, διοργάνωσε την Παρασκευή, 
30 Αυγούστου 2013, το 1ο Φεστιβάλ Ψαριού στον Πρωταρά. 
Η εκδήλωση αποσκοπούσε στην προώθηση των φρέσκων αλιευτικών προϊόντων 

αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν 

δωρεάν φρέσκα ψάρια, να γευτούν τον παραδοσιακό σαβόρο και να έρθουν σε 

άμεση επαφή με τις καθημερινές ενασχολήσεις των επαγγελματιών ψαράδων και 

των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Λειτούργησαν ακόμα περίπτερα 

παρουσίασης παραδοσιακών επαγγελμάτων, όπως η κατασκευή τόνενων       

καρεκλών και τσέστου, περίπτερα παρασκευής παραδοσιακών προϊόντων όπως 

το κολοκάσι, ο σουτζούκος, το μέλι, το κρασί και ο κυπριακός καφές. Η εκδήλωση 

περιελάμβανε πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα από το Πολιτιστικό Εργα-

στήρι του Δήμου Παραλιμνίου «Παρά τη Λίμνη». Τα εγκαίνια της εκδήλωσης τέλε-

σε ο έντιμος Υπουργός Γεωργίας, κ. Νίκος Κουγιάλης. 

Η μαζική προσέλευση του κόσμου (εκτίμηση για πέραν των 7.000 επισκεπτών), 
η προβολή των τοπικών παραδοσιακών δραστηριοτήτων και η ιδιαίτερη        
προβολή του φρέσκου ψαριού και της αλιευτικής δραστηριότητας της περιοχής, 
αποτελούν τα στοιχεία που υποδεικνύουν την επίτευξη του σκοπού της          
εκδήλωσης. 
 
Η εκδήλωση συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας           

2007-2013 και την Κυπριακή Δημοκρατία. 
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Προώθηση Φρέσκων Αλιευτικών Προϊόντων 

H Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας ΛΤΔ, στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος Αλιευτικών Περιοχών Λάρνακας 

– Αμμοχώστου, εφαρμόζει  την Δράση 4.1.1/5, που συγχρηματοδοτείτε 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας 2007-2013 και την Κυπριακή Δημοκρα-

τία και αφορά την προώθηση των φρέσκων αλιευτικών προϊόντων,        

διοργανώνοντας μια σειρά από δραστηριότητες.  

Μέσα από το σύνολο αυτό των δραστηριοτήτων, βασικός στόχος είναι να 

εισαχθεί στο καταναλωτικό κοινό η σπουδαιότητα της θρεπτικής αξίας που 

προσφέρουν τα φρέσκα αλιευτικά προϊόντα, καθώς και η γνώση για την         

εύκολη και άριστη επιλογή τους, ώστε να κοσμούν συχνότερα το τραπέζι μας. 

Η μία εκ των τριών δραστηριοτήτων η οποία περιελάμβανε τη διοργάνωση 

του 1ου Φεστιβάλ Ψαριού στον Πρωταρά πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 

30 Αυγούστου 2013. Η δεύτερη δράση προώθησης των φρέσκων αλιευτικών 

προϊόντων αφορά  διαφημιστική καμπάνια αφιερωμένη στα φρέσκα αλιευτικά 

προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Η καμπάνια έχει ήδη αρχίσει με την 

ανάρτηση πινακίδων στους αυτοκινητόδρομους, με έντυπες και ραδιοφωνικές 

διαφημίσεις και πολύ σύντομα θα ολοκληρωθεί με την προβολή τηλεοπτικής 

διαφήμισης.   

Σ Ε Λ Ι Δ Α  4  Τ Ε Υ Χ Ο Σ  9  
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Η τρίτη και τελευταία δραστηριότητα προώθησης των φρέσκων αλιευτικών προϊόντων 

θα περιλαμβάνει στοχευόμενα σεμινάρια αλιευτικού περιεχομένου και ενδιαφέροντος 

τα οποία θα καλύπτουν την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, όσον αφορά το                     

περιβάλλον και την παραγωγή προϊόντων καθώς και τις μεθόδους αλιείας και                  

υδατοκαλλιέργειας. 

Ακολουθήστε τις δραστηριότητες μας στο Facebook :  

https://www.facebook.com/FreshFisheriesProducts 
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Θεματικό εργαστήριο  HANDICRAFTOUR  
 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας στα πλαίσια του προγράμματος  

‘Handicraftour’ διοργάνωσε με επιτυχία θεματικό εργαστήριο με αντικείμενο την 

προώθηση χειροτεχνικών προϊόντων. Η εκδήλωση έγινε στο Κέντρο                       

Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στη Σκαρίνου στις 23/09/2013.  

Σ Ε Λ Ι Δ Α  5  Τ Ε Υ Χ Ο Σ  9  
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Στο εργαστήριο έγινε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των προσκεκλημένων χειροτεχνών 

και των εταίρων του προγράμματος από Χίο, Κρήτη και Κύπρο. Επίσης, κατά την 

διάρκεια του εργαστηρίου έγινε παρουσίαση της ιστοσελίδας του προγράμματος  και 

μια βασική εκπαίδευση στους παρισταμένους χειροτέχνες για την χρήση της                   

ιστοσελίδας και πώς μπορεί να συμβάλει στην προώθηση των προϊόντων τους. 
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5
η
 Τεχνική Συνάντηση HANDICRAFTOUR 

 

Στις 24/09/2013 στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Λάρνακας 

στη Βορόκληνη έγινε η 5η Τεχνική Συνάντηση του προγράμματος ‘Handicraftour’. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν όλοι οι εταίροι του προγράμματος από Κύπρο,  

Κρήτη και Χίο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κάθε εταίρος παρουσίασε την 

πρόοδο που έχει σημειώσει το πρόγραμμα κατά την τελευταία περίοδο καθώς 

επίσης και την οικονομική εξέλιξη του προγράμματος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από μέρους του συντονιστή εταίρου έγινε μια ανακεφαλαίωση ως προς τις δράσεις 

του προγράμματος που πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι την λήξη του προγράμματος. 

Ακολούθως ο κάθε εταίρος παρουσίασε ένα προγραμματισμό δράσεων για το                 

τελευταίο τρίμηνο του προγράμματος. 
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                      Έργο Διακρατικής Συνεργασίας 

 

«Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο  Πολιτισμός    των Γεύσεων» 

                 Διακρατική Συντονιστική Συνάντηση 

 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας υλοποιεί το Έργο Διακρατικής Συνεργασίας 

«Γαστρονομικές Περιπλανήσεις και ο Πολιτισμός των Γεύσεων», στο πλαίσιο υλοποίησης 

του Τοπικού Προγράμματος LEADER Επαρχίας Λάρνακας. Στο Έργο Συνεργασίας                   

συμμετέχουν Εταίροι από Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Κύπρο και αφορά στη δημιουργία 

οριοθετημένων και ενιαίων γεωγραφικών – πολιτιστικών ενοτήτων, που θα λειτουργήσουν 

ως άτυπα «πάρκα» τοπικής γαστρονομίας και περιήγησης, προσφέροντας ολοκληρωμένες 

προτάσεις επίσκεψης σε ενδεδειγμένους χώρους εστίασης και διαμονής, επιλεγμένες               

δραστηριότητες και εκδηλώσεις, με κεντρικό άξονα το γαστρονομικό πολιτισμό κάθε                  

περιοχής.  

Το διήμερο 8 και 9 Οκτωβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε στο Βέλγο-Ιταλικό Επιμελητήριο 

Εμπορίου στις Βρυξέλλες η 8η Διακρατική Συνάντηση μεταξύ των Εταίρων και άλλων 

αρμόδιων φορέων που εμπλέκονται στο Έργο. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα  

σχετικά με την παραγωγή των οδηγών και των χαρτών των γαστρονομικών και                      

πολιτισμικών διαδρομών, θέματα σχετικά με τη διοργάνωση ενημερωτικού σεμιναρίου και 

εργαστηρίου στις Βρυξέλλες στις αρχές Δεκεμβρίου, καθώς και θέματα σχετικά με τη  

συμμετοχή των Εταίρων του Έργου στην έκθεση που πραγματοποιείται στο Βερολίνο 

στις αρχές Μαρτίου το 2014 και συγκεκριμένα στην ITB Berlin, the World’s Leading Travel 

Trade Show.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις Αγροτικές Περιοχές 

Επαναφορά στην Αρχική Σελίδα 
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Συμμετοχή στην 38η Διεθνή Έκθεση Κύπρου            

Περίπτερο  Έργου “Αγροτοεπιχειρείν”                    

Λευκωσία 4-9 Οκτωβρίου 2013 

Το Έργο «Αγροτοεπιχειρείν», που υλοποιείται κάτω από το Πρόγραμμα Διασυνορια-

κής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013, συμμετείχε με περίπτερο στην Διεθνή 

Έκθεση Κύπρου, που υλοποιήθηκε από τις από τις 4 – 9 Οκτωβρίου, στην Κρατική 

Έκθεση. Στο περίπτερο εκτέθηκαν τοπικά προϊόντα των τριών περιοχών που συμμετέ-

χουν στο Έργο, Κύπρος, Κρήτη Μυτιλήνη. Παράλληλα στο περίπτερο  εγκαταστάθηκε 

1 εφαρμογή  η οποία ετοιμάστηκε από το ΙΤΕ Κρήτης και χρηματοδοτήθηκε από το 

πρόγραμμα.  

Μέσα από τις εφαρμογή οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις τρεις                    

περιοχές. 

Η εφαρμογή ήταν ένα εικονικό χαλί από φωτογραφίες και ο επισκέπτης είχε τη δυνατότητα 

με την κίνηση του σώματος να το μετακινήσει για να γνωρίσει τις 3 περιοχές μέσα από το 

φωτογραφικό υλικό. 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Α Ν Ε Τ Ε Λ  
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Προκαταρτικά αποτελέσματα εκπόνησης                   

«Μελέτης Καθορισμού των επιθυμητών προδιαγραφών 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των κέντρων 

εστίασης και αναψυχής της περιοχής παρέμβασης του            

Τοπικού Προγράμματος Αλιευτικών Περιοχών                                            

Λάρνακας - Αμμοχώστου» 

 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας έχει αναθέσει στην εταιρεία Premium 

Consulting Κρήτης την εκπόνηση «Μελέτης Καθορισμού των επιθυμητών                       

προδιαγραφών ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των κέντρων εστίασης και 

αναψυχής της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος Αλιευτικών               

Περιοχών Λάρνακας - Αμμοχώστου». 

Στο πλαίσιο της εκπόνησης της μελέτης έχει πραγματοποιηθεί πρωτογενής έρευνα με 

τη χρήση ερωτηματολογίων. Η πρωτογενής έρευνα έχει επικεντρωθεί (α) στους     

επιχειρηματίες του κλάδου, εστιάτορες και ιδιοκτήτες κέντρων εστίασης και αναψυχής 

και ιδιαίτερα σε ιδιοκτήτες ψαροταβέρνων, (β) στο ευρύ καταναλωτικό κοινό και        

(γ) στους αρμόδιους δημόσιος φορείς, όπως τον ΚΟΤ, τον ΠΑΣΙΚΑ, τις Αρχές                

Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.α. 

Προκαταρτικά αποτελέσματα της μελέτης καταγράφουν ότι για τους καταναλωτές 

τίθενται σε προτεραιότητα η καθαριότητα, οι προσιτές τιμές και η ποιότητα των             

προσφερόμενων προϊόντων, ενώ θα ήταν επιθυμητό, η επίπλωση και οι κτιριακές 

εγκαταστάσεις των κέντρων να συνάδουν με τον περιβάλλοντα χώρο και την                

παράδοση της περιοχής. Παράλληλα τα προκαταρτικά αποτελέσματα του μελετητή 

καταγράφουν επενδύσεις που συμβάλουν στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση 

των επιχειρήσεων, ενώ συνάδουν και με την εφαρμογή ενός  Τοπικού Συμφώνου 

Ποιότητας, όπως π.χ. τα ξύλινα τραπεζοκαθίσματα, οι μονόχρωμες τέντες και                 

ομπρέλες και η δημιουργία κατάλογων και μενού μεταφρασμένων σε διάφορες     

γλώσσες (π.χ. Ελληνικά, Αγγλικά, Ρώσικα, Γερμανικά). 

Τα τελικά αποτελέσματα της μελέτης θα αναρτηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου στην 

ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας Λάρνακας (www.anetel.com). 

Σ Ε Λ Ι Δ Α  9  
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Έργο Διατοπικής Συνεργασίας 

«Περιπλανήσεις σε Μειονεκτικές Περιοχές της Κύπρου» 

 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Μέτρου 4.2 «Διατοπική και Διεθνική Συνεργασία» του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 υλοποιείται το Έργο Διατοπικής           

Συνεργασίας «Περιπλανήσεις σε Μειονεκτικές Περιοχές της Κύπρου». Στο Έργο             

συμμετέχουν οι εγκεκριμένες Ομάδες Τοπικής Δράσης που υλοποιούν Τοπικά                  

Προγράμματα LEADER στις περιοχές παρέμβασής τους. Τις Ομάδες αποτελούν η 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας ΛΤΔ, Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου                 

Αφροδίτη ΛΤΔ, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους και η                 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ.  

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στη 

Σκαρίνου, την Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013, οι Εταίροι του Έργου συζήτησαν           

θέματα που αφορούν την πορεία υλοποίησης του Έργου. Έγινε αναφορά στην                 

υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Έργου και συγκεκριμένα στην παραγωγή                 

ολιγόλεπτων ταινιών για τις περιοχές και τους Δήμους/Κοινότητες που είναι μέλη του 

Δικτύου «Όμορφα Χωριά της Κύπρου», στην περαιτέρω προώθηση του Έργου και 

των δραστηριοτήτων του μέσα από σχετικές δημοσιεύσεις, στη δημιουργία                    

χαρτογραφημένων διαδρομών περιήγησης στα «Όμορφα Χωριά», στη δημιουργία 

σχετικού έντυπου Οδηγού, καθώς και στον προγραμματισμό για διοργάνωση                    

εκδήλωσης προβολής των αποτελεσμάτων του Έργου Διατοπικής Συνεργασίας.  

Σε σύντομο χρονικό διάστημα οι Εταίροι του Έργου θα επανεξετάσουν τη συνολική 

πορεία υλοποίησης του Έργου και την τήρηση των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων που 

έχουν τεθεί.     
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H Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας       

παρών στην τέταρτη συνάντηση των εταίρων που 

Ευρωπαϊκού προγράμματος Grisi+ στην Τσεχία  

Εκπρόσωποι από τις 11 χώρες που υλοποιούν το Έργο GRISI + και οι 

οποίοι ασχολούνται με τα προβλήματα των αγροτικών περιοχών          

επισπεύτηκαν την Πόλη του Zatec, της Τσεχίας, στα τέλη Ιουλίου στα 

πλαίσια μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης που διάρκεσε δύο μέρες.                    

Οι Ευρωπαϊκές αγροτικές  περιοχές αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως 

έλλειψη ευκαιριών εργασίας, χαμηλά επίπεδα καινοτομίας, μείωση του 

πληθυσμού και γενικά λιγότερο ελκυστικές συνθήκες ζωής.                                                                   

Το Έργο GRISI + που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο              

Περιφερειακής Ανάπτυξης, στα πλαίσια του οποίου έλαβε χώρα η επίσκεψη, βασίζεται στην υπόθεση ότι τόσο 

οι καλές πρακτικές όσο και τα εργαλεία πληροφορικής μπορούν να συνεισφέρουν στην οικονομική ευημερία.    

Η εταίροι του έργου από διάφορα μέρη της Ευρώπης, ήρθαν σε επαφή με καλές πρακτικές για ενίσχυση της 

αγροτικής ανάπτυξης στην περιφέρεια Usti, της Τσεχίας.  Την Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας,    

εκπροσώπευσε ο Κ. Κωνσταντίνος Καρεκλάς, Υπεύθυνος του Έργου στην Κύπρο. 

Ο κύριος σκοπός της εκπαιδευτικής επίσκεψης ήταν η επίδειξη του ‘Ναού της Μπύρας και του Λυκίσκου’,     

καθώς επίσης και καλές πρακτικές οι οποίες εφαρμόστηκαν επιτυχώς στην περιφέρεια Usti.  Αυτή η καλή        

πρακτική, έγκειται στην αναζωογόνηση ιστορικών κτηρίων όπως κτήρια για αφύγρανση του λυκίσκου,          

συσκευασίας  και αποθήκευσής του, που βρίσκονται στην καρδιά της Πόλης του Zatec, και τα οποία                     

μετατράπηκαν σε μουσεία λυκίσκου με σύγχρονες εκθέσεις, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες πληροφορίας και                   

επικοινωνιών, καθώς επίσης μικρό-ζυθοποιία, εστιατόρια και άλλα αξιοθέατα.  

Το έργο χρησιμοποιεί το ξεχωριστό δυνατό στοιχείο της περιοχής και το                

προωθεί από κοινού με την παραγωγή λυκίσκου.  Ο 19ος αιώνας είναι                 

γνωστός ως: ‘Η Χρυσή εποχή του Λυκίσκου Saaz’, που ήταν αποκλείστηκα 

αφοσιωμένη  σε επ ιχε ιρήσε ις  συναφή με  το  λυκ ίσκο.                                             

Στην πόλη υπήρχε πληθώρα από στεγνωτήρια λυκίσκου και αποθήκες       

συσκευασίας του (υπάρχουν μέχρι σήμερα), που έδωσαν σταδιακά το                

χαρακτηριστικό χρώμα της περιοχής.  

Ο λυκίσκος από την πόλη του Zatec έγινε χάρη στις χαρακτηριστικές του               

ιδιότητες, σημείο αναφοράς για την ποιότητα και τιμή του στην παγκόσμια αγορά. 

Το Κέντρο Τουριστικής Ενημέρωσης της καλλιεργήσιμης περιοχής του λυκίσκου Saaz, προσφέρει ένα πλήρες 

φάσμα τουριστικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων μη παραδοσιακών υπηρεσιών σε ξενοδοχεία και             

εστιατόρια και στα αγροκτήματα των γύρω χωριών. Το έργο υποστηρίζει την ανάπτυξη σύγχρονων                       

επιχειρησιακών στοιχείων συνδεδεμένων με τον εγχώριο και ξένο τουρισμό, βελτίωση των συνθηκών για            

μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συναφή με τον τουρισμό, και αύξηση των επισκεπτών στην καλλιεργήσιμη            

περιοχή του λυκίσκου Saaz.  Αυτό είχε ως αποτέλεσμα αναγέννηση της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς 

της πόλης και τη δημιουργία προϋποθέσεων για ανάπτυξη του τουρισμού και αγροτουρισμού.                                

Επί του παρόντος αυτή η γεωργική περιοχή αν και υποφέρει από υψηλά ποσοστά ανεργίας, έχει τη                    

δυνατότητα να γίνει ένας νέος τουριστικός προορισμός με μια ξεχωριστή     

ευκαιρία για εγχώριους και ξένους τουρίστες. 

Το Zatec παρουσιάστηκε ως μια ξεχωριστή περιοχή της οποίας το λυκίσκος 

θα πρέπει να απαιτεί ο κάθε λάτρεις της μπύρας να έχει στο ποτήρι του ανά 

το παγκόσμιο.  Κατά τη διάρκεια της δεύτερης  ημέρας της επίσκεψης, έλαβε 

χώρα το σεμινάριο για ανταλλαγή καλών πρακτικών, στο αμφιθέατρο του     

Ινστιτούτου Έρευνας Λυκίσκου.  Οι ξένοι φιλοξενούμενοι και Τσέχοι                    

εμπειρογνώμονες είχαν την ευκαιρία να δουν καλές πρακτικές οι οποίες             

χρησιμοποιούν τεχνολογίες πληροφορικής και είναι εφαρμοσμένες στην              

Ιρλανδία, Ελλάδα και Τσεχία.  Η επίσκεψη έκλεισε με εκδρομή στο Κάστρο Jimlin, το οποίο χρησιμοποιείται ως  

πολιτιστικό κέντρο για τις αγροτικές περιοχές. 

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Α Ν Ε Τ Ε Λ  
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Αγροτικές περιοχές:  
μια ευκαιρία για το μέλλον της Ευρώπης  

● Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα Philoxe-

niaPlus. Η σύμπραξη αποτελείται από εκπροσώπους αυτοδιοικήσεων, αναπτυξιακών εταιρειών 

και επιμελητηρίων έξι ευρωπαϊκών χωρών-εταίρων. 

● Ο βασικός στόχος του PhiloxeniaPlus είναι η οικονομική, πολιτιστική και περιβαλλοντική 

ανάπτυξη του μεσογειακού νότου μέσω της παλιννόστησης και μετακίνηση ανθρώπων που 

αναζητούν μια εναλλακτική επαγγελματική ευκαιρία, πίσω στις αγροτικές περιοχές και μακριά 

από τα αστικά κέντρα.  

● Το Έργο φιλοδοξεί να παραγάγει ένα σύνολο πολιτικών υποδοχής που θα είναι αξιοποιήσιμο 

από διάφορες περιοχές του μεσογειακού νότου, ώστε, οι εν λόγω περιοχές να είναι σε θέση να 

υποστηρίξουν αποτελεσματικά την εγκατάσταση οικονομικά ενεργών ατόμων προς όφελος των 

τοπικών τους κοινωνιών. 

● Εγκαινιάστηκε πρόσφατα η ιστοσελίδα του Έργου όπου παρουσιάζονται εκτενώς το Έργο, οι 

εταίροι και οι προτεινόμενες πολιτικές υποδοχής: http://www.philoxeniaplus.eu/  

● Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας συμμετείχε- με επικεφαλής τη Δρα Ευ-

δοκία Μπαλαμού μαζί με τον Δρα Κώστα Μαννούρη- στη 2η συνάντηση της σύμπραξης 

του PhiloxeniaPlus στη Limoges, Aubusson και Vichy της Γαλλίας, από τις 7 έως τις 9 

Οκτωβρίου 2013. Στη διάρκεια της συνάντησης είχαμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε 

γύρω από την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών υποδοχής στη Γαλλική επαρχία. Μετα-

ξύ άλλων, πληροφορηθήκαμε για τις πρακτικές προσέλκυσης και ένταξης νεοεισερχο-

μένων στην περιοχή Limousin, τη θερμοκοιτίδα για νέες επιχειρήσεις που λειτουργεί η 

πόλη του Aubusson και το εκτενές δίκτυο ημερήσιας φροντίδας για τα παιδία των νεοει-

σερχομένων που εδρεύει στο Vichy. Η Γαλλία έχει μια πλούσια εμπειρία στον τομέα 

αυτό που υπερβαίνει τα δεκαπέντε έτη. Το γαλλικό παράδειγμα, επομένως, είναι ιδιαίτε-

ρα χρήσιμο για την Κύπρο η οποία βρίσκεται σε πολύ πρώιμα στάδια εκπόνησης πολιτι-

κών υποδοχής. Στη συνάντηση, επίσης, είχαμε την ευκαιρία μαζί με τους άλλους εταίρους 

να προβούμε σε μία εκτενή ανασκόπηση της μέχρι τώρα πορείας του Έργου, ενώ καθορί-

στηκαν και τα επόμενα βήματα υλοποίησης του προγράμματος. 

● Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας θα φιλοξενήσει την 3η συνάντηση των εταί-

ρων του PhiloxeniaPlus, από τις 17 έως τις 21 Νοεμβρίου 2013. Το συνεδριακό τμήμα της 

συνάντησης θα λάβει χώρα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στη Σκαρίνου.  
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CreativeMED 

 

Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση του έργου                   

CreativeMED στη Σεβίλλη της Ισπανίας.  Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσω-

ποι των 12 εταίρων που συμμετέχουν στο Έργο.  

Κατά την πρώτη μέρα της συνάντησης οι εταίροι ασχολήθηκαν με τα τεχνικά θέματα 

του έργου και για τις επόμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την σωστή και 

ομαλή υλοποίηση του έργου. 

Τη δεύτερη μέρα υλοποιήθηκε συνέδριο με τη συμμετοχή εκπροσώπων Τοπικών και               

Περιφερειακών Αρχών. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν εμπειρίες και καλές πρακτικές που 

εφαρμόζονται σε άλλες περιοχές στο θέμα του στρατηγικού σχεδιασμού για την περίοδο 

2014 -2020. 

Η επόμενη συνάντηση καθορίστηκε για τις 3 και 4 Δεκεμβρίου στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας. 
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Βράβευση Αναπτυξιακής Εταιρείας Επαρχίας 

Λάρνακας 

Βραβείο «Καλών Πρακτικών» 

 

Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο του Κλάδου Γεωργικών Εφαρμογών, του Τμήματος Γεωργίας, 

προκήρυξε Διαγωνισμό «Καλών Πρακτικών» με στόχο να εντοπίσει παραδείγματα                 

επιτυχημένων πρακτικών ή επιτυχημένων γεωργικών, μεταποιητικών, δασικών και                 

κτηνοτροφικών μονάδων που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανά-

πτυξης 2007 – 2013.  

Κατά τη διάρκεια  των εγκαινίων της AgroExpo 2013, που έγιναν στο χώρο της Αρχής   

Κρατικών Εκθέσεων στις 5 Οκτωβρίου 2013, έγινε η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 

1ου Διαγωνισμού βράβευσης «Καλών Πρακτικών» για τα έτη 2012 – 2013. Τα βραβεία 

παρέδωσε ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Νίκος Κουγιάλης. 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας βραβεύτηκε στην κατηγορία «Πρακτική που 

στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος» για το έργο «Κέντρο Περιβαλλοντικής    

Ενημέρωσης Ορεινής Λάρνακας». 

Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους της Εταιρείας ο διευθυντής της κ. Μιχάλης Ζάνος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επαναφορά στην Αρχική Σελίδα 



Σ Ε Λ Ι Δ Α  1 5  Τ Ε Υ Χ Ο Σ  9  

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Α Ν Ε Τ Ε Λ  

Αγίου Λαζάρου 2Β, 7040 Βορόκληνη, Λάρνακα, Κύπρος 

Τηλ.: 00 357 24 815 280 

Φαξ.: 00 357 24 636 817 

e-mail: info@anetel.com 

Website: www.anetel.com 

 

 

 

 

 

 

Για εγγραφή / διαγραφή από τον κατάλογο παραλαβής του ενημερωτικού δελτίου της ΑΝΕΤΕΛ επικοινωνήστε με      
gttofalli@anetel.com 

mailto:info@anetel.com
mailto:info@anetel.com
http://www.anetel.com/
mailto:gttofalli@anetel.com
http://www.youtube.com/channel/UCNwRECxpemUQe7YGK-0n1fg/videos
https://www.facebook.com/pages/Larnaca-District-Development-Agency-ANETEL/281272198600249

