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Λευκωσία, 4 Φεβρουαρίου 2019

Προς:    Όλους τους Ενδιαφερόμενους  
Από:     Μόνικα Ανδρέου, Λειτουργό ΚΕΒΕ  
Θέμα:  ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΤΑ ΓΕΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ», 09 Φεβρουαρίου 2019, Συνεδριακό      

             Κέντρο Φιλοξενία, Λευκωσία  
 

Κυρίες/ Κύριοι, 

 

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε 

συνεργασία με το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, διοργανώνουν το 1ο  Παγκύπριο Συνέδριο για τα Κυπριακά Παραδοσιακά 

Γαλακτοκομικά Προϊόντα με τίτλο: «Τα γενόμενα παρά του γάλακτος», το Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019 

στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία. 

 

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν το πιο σημαντικό εξαγωγικό προϊόν της Κύπρου, συνιστώντας βασικό 

πυλώνα της κυπριακής οικονομίας και πρεσβευτή της χώρας μας ανά το παγκόσμιο. Αν και τα τελευταία 

χρόνια διοργανώνονται αξιόλογα συνέδρια για την κυπριακή γαλακτοκομία, εντούτοις  δεν έχουμε μέχρι 

σήμερα να επιδείξουμε κανένα εγχείρημα διεπιστημονικής εξέτασης του θέματος, το οποίο να 

συμπεριλαμβάνει και την κατάθεση γνώσης επιστημόνων από τις επιστήμες της ιστορίας, αρχαιολογίας, 

λαογραφίας και γλωσσολογίας. Tο παρόν συνέδριο φιλοδοξεί να προβάλει προοπτικές αξιοποίησης της 

συσσωρευμένης γνώσης που προκύπτει από την εξειδίκευση ερευνητών σε διαφορετικές ακαδημαϊκές 

περιοχές και να αναδείξει κατευθύνσεις και προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη και στήριξη του κλάδου 

καθώς και κατοχύρωση των κυπριακών γαλακτοκομικών προϊόντων σε διεθνή σώματα. 

Η ημερίδα απευθύνεται προς κάθε ενδιαφερόμενο και ειδικότερα σε αυτούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται  
στην ευρύτερη βιομηχανία γάλακτος με έμφαση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου παραγωγής και 
μεταποίησης γαλακτοκομικών προϊόντων.  Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην ελληνική και η είσοδος είναι 
ελεύθερη με προεγγραφή στον σύνδεσμο εδώ. Για ενημέρωση σας το πρόγραμμα της ημερίδας 
επισυνάπτεται. 

Η Β΄ Θεματική Ενότητα του εν λόγω συνεδρίου εντάσσεται στο έργο με ακρωνύμιο FOCUS (Ενέργειες 
επιχειρηματικής ενδυνάμωσης) το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα 
από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020” και από 
τα Εθνικά Ταμεία των χωρών που συμμετέχουν. Το έργο FOCUS στο οποίο συμμετέχει το ΚΕΒΕ ως εταίρος 
επικεντρώνεται στην «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) του 
αγροδιατροφικού κλάδου μέσω υλοποίησης διακρατικών συνεργατικών σχημάτων/ Συστάδων (Clusters)». 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 22889840 ή στην ηλ. διεύθυνση 
gvenizelou@ccci.org.cy ή στο τηλεομοιότυπο 22668630. 
 

Με εκτίμηση, 

 

Μόνικα Ανδρέου 

Λειτουργός 

Τμήμα Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  
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