
 

 

Αυτό το έγγραφο συντάχθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC 

Mediterranean Sea Basin. Το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Κυπριακού Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τη θέση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή των δομών διαχείρισης του Προγράμματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα €1.110.609,71, 

ενώ η συγχρηματοδότηση του στα  €999.548,74 (90%). 
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Η γλυκιά ιστορία πίσω από το έργο MedBEESinessHubs 

Η γλυκιά ιστορία του έργου MedBEESinessHubs ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν η ομάδα μας ξεκίνησε 

επίσημα τις δραστηριότητές της. Κύριος στόχος μας είναι να στηρίξουμε τις αγροτικές κοινότητες στις μεσογειακές 

περιοχές της Αιγύπτου, Ιταλίας, Κύπρου, Λιβάνου και της Παλαιστίνης, ζευγαρώνοντας με τη μέλισσα. 

Θέλουμε να φέρουμε τη μέλισσα και τους ντόπιους, χέρι-χέρι, για να δημιουργήσουν επιχειρήσεις που 

χειροτεχνούν τα χρυσά δώρα της μέλισσας σε μια ποικιλία τελικών προϊόντων, όπως τρόφιμα, καλλυντικά, δώρα 

οικιακής χρήσης ή απλά μέλι με αυθεντική μεσογειακή συνταγή . 

Στην επόμενη διετία: 

✓ Θα ενδυναμώσουμε τους ντόπιους, κυρίως γυναίκες και νέους, μέσω καθοδήγησης και ανάπτυξης των 

ικανοτήτων τους 

✓ Θα τους χρηματοδοτήσουμε να δημιουργήσουν τη δική τους μελισσοκομική επιχείρηση μέσω ενός 

σχεδίου επιχορηγήσεων 

✓ Θα τους φέρουμε σε επαφή με τις τοπικές αρχές προκειμένου να μετατρέψουν την περιοχή τους σε μια 

κηρήθρα μελισσών, η οποία θα αποτελείται από μια συστάδα μικρομεσαίων επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο της μελισσοκομίας και που δημιουργεί βιώσιμους τουριστικούς 

προορισμούς 

✓ Στη συνέχεια θα τους βοηθήσουμε να δημιουργήσουν την κυψέλη τους, το MedBEESinessHubs, όπου θα 

ξεκινήσει η ‘επικονίαση’ και θα επιτευχθεί η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των περιφερειακών 

ενδιαφερομένων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μελισσοκομίας 

✓ Και φυσικά, σε όλη αυτή την προσπάθεια, θα βοηθήσουμε την υπό εξαφάνιση μέλισσα να επιβιώσει και 

να συνεχίσει να δίνει τροφή και ζωή στη γη. 

Υπερβολικά φιλόδοξο, θα έλεγε κανείς… η ομάδα του έργου MedBEESinessHubs  είναι αποφασισμένη να δώσει 

την ευκαιρία στις αγροτικές κοινότητες της Μεσογείου και τη μέλισσα! 
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Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για εμάς, μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπεύθυνη έργου στο ΚΕΒΕ, Δήμητρα 

Παλάοντα (demetrap@ccci.org.cy, τηλ. 22889713). Ακολουθήστε μας στο Facebook.  

 

Το έργο με τίτλο «Mediterranean Bee Hubs in support for sustainable economic prosperity in deprived rural areas» 

(MedBEESinessHubs), συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC MED, με συνολικό 

προϋπολογισμό €1.110.609,71 και συγχρηματοδότηση €999.548,74 (90%). Συντονιστής της ομάδας του έργου 

MedBEESinessHubs είναι το ΚΕΒΕ (Κύπρος), ενώ αποτελείται από πέντε ακόμη εταίρους: A.M. Φιλαγροτική Συμβουλευτική 

(Κύπρος), Συνομοσπονδία Αιγυπτιακών-Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Ενώσεων (Αίγυπτος), Αραβο-Ιταλικό Επιμελητήριο 

Συνεργασίας (Ιταλία), Εμπορικό, Βιομηχανικό & Γεωργικό Επιμελητήριο Zahle & Bekaa (Λίβανος) και Ένωση Παλαιστινίων 

Γυναικών Επιχειρηματιών ASALA (Παλαιστίνη).  

 

- ΤΕΛΟΣ -  
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PRESS RELEASE 

3rd January 2022 

The sweet story behind MedBEESinessHubs 

The sweet story of the MedBEESinessHubs project began in September 2021 when our team officially kicked off 

its activities. Our main aim is to support deprived rural communities in the Mediterranean regions of Cyprus, Egypt, 

Italy, Lebanon and Palestine by pairing up with honeybees. 

We want to bring the honeybee and locals, hand-in-hand, to create artisanal BEEsinesses that handicraft the bee 

golden gifts into a diverse range of end products such as food, cosmetics, household gifts, or simply honey blended 

into an authentic Mediterranean recipe.  

Over the next two years: 

✓ We will empower locals, primarily women and youth, through coaching and capacity building; 

✓ We will fund a number of them in setting up their own bee-business through sub-grants; 

✓ We will assist them in teaming up with local authorities in order to turn their region into a honeybee comb, 

made up of a cluster of microSMEs in the honey-BEESiness in each region building sustainable tourism 

destinations in that process; 

✓ We will then enable them to establish their bee hive, the MedBEESinessHubs , where cross pollination 

will begin and cross-border cooperation will be achieved among regional stakeholders and microSMEs in 

the honeybee handicraft clusters; 

✓ And of course, throughout this attempt, we will help the endangered honeybee survive and continue giving 

food and life on earth. 

Too ambitious, one might say… Well, we are determined to give MedBEESinessHubs  a chance! 

If you want to learn more on us, please feel free to contact Demetra Palaonda, MedBEESinessHubs Project Manager 

at the Cyprus Chamber of Commerce & Industry (demetrap@ccci.org.cy, tel. +357-22889713). You can also follow 

us on Facebook.  

The project entitled “Mediterranean Bee Hubs in support for sustainable economic prosperity in deprived rural areas” 

(MedBEESinessHubs ) , is co-funded by the EU under the ENI CBC MED Programme with a total budget of €1,110,609.71 

and a co-financing of €999,548.74 (90%).  The MedBEESinessHubs  project team is led by the Cyprus Chamber of Commerce 

and Industry (Cyprus), while it consists of five more partners: A.M. Filagrotiki Consultants (Cyprus), Confederation of Egyptian-

European Business Associations (Egypt), Arab-Italian Cooperation Chamber (Italy), Chamber of Commerce, Industry & Agriculture 

Zahle & Bekaa (Lebanon), and Palestinian Businesswomen’s Association ASALA (Palestine). 

This document has been produced with the financial assistance of the European Union under the ENI CBC Mediterranean Sea Basin 

Programme. The contents of this document are the sole responsibility of the Cyprus Chamber of Commerce and Industry and can 

under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union or the Programme management structures. 
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