
PROJECT TITLE File Number

How the act of cooking can boost physical and mental health H2019010 CAIII Α Κάσινος 

The evolvement of the chef’s profession in Cyprus H2019032 CAIII Μ. Αντωνιάδης

Foreign influences that helped in the development of gastronomy in Cyprus H2019033 CAIII Ι. Σάββα

The benefits of using seasonal produce in Cypriot restaurants H2019009 CAIII Χ. Γεωργιάδη

Psychological factors that affect food choices H2019011 CAIII Π. Ορφανού

The similarities and differences between Finnish and Cypriot gastronomy H2019012 CAIII Α. Καβάζης

What role do healthy eating habits have on the overall wellness of older adults (60+) and how culinary professionals can 

contribute towards this end?
H2019013 CAIII Ι. Σάββα

Food allergy awareness and knowledge among culinary professionals in Cyprus H2019034 CAIII Τ. Σιαμμά-Χαριλάου

Transportation of food products in the food service industry of Cyprus H2019035 CAIII Ν. Θεοφίλου

European food culture and how it evolved and affected Cypriot gastronomy H2019014 CAIII Ι. Σάββα

The development of wine tourism in Cyprus H2019015 CAIII Ο Κυριάκου 

The current trend of Superfoods: Just a myth to confuse consumers? H2019007 CAIII Ι. Σάββα

How alcoholic beverages are associated with food on the menu H2019016 CAIII Ο Κυριάκου 

Spanish cuisine and how it evolved to become one of the most popular cuisines  today H2019017 CAIII Ι. Σάββα

How the Cypriot food service industry deals with customers with food allergies H2019038 CAIII Μ. Αντωνιάδης

The impacts of COVID-19 on the food service industry of Cyprus H2019018 CAIII Α Χριστοφόρου 

Frozen foods and how their significance in the Cypriot food industry H2019004 CAIII Κ. Κωνσταντίνου

Sourdough fermentation and how it enhances the nutritional value, texture and sensory characteristics of bread H2019036 CAIII Ι. Σάββα

Catering services and the changes that occurred in Cyprus during the last decade H2019102 CAIII Κ. Κωνσταντίνου

Comfort food and the higher demand for them during the stressful time of lockdown and compulsory social distancing  H2019037 CAIII Ι. Σάββα

How do Cypriot consumers perceive French cuisine and what is its place in their preferences? H2019006 CAIII Μ. Αντωνιάδης

New culinary trends and how culinary professionals introduce them into Cypriot cuisine H2019098 CAIII Χ. Γεωργιάδη

How hospitality has been overtaken by technology in the tourism sector H2019067 HTMIII Μ. Αντωνιάδης

Wedding planner: A magician who can make your dreams come true H2019099 HTMIII Φ. Αυξεντίου

Education and training of human potential in the food and beverage service H2019020 HTMIII Μ. Αντωνιάδης

Development and promotion of religious tourism and pilgrimage in Cyprus H2019041 HTMIII Ι. Σάββα

How has globalisation affected tourism? H2019045 HTMIII Α Χριστοφόρου 

Mindful drinking: How the hospitality and tourism industry is embracing this movement by increasing offerings of no- and low-

alcoholic beverages
H2019021 HTMIII Α Κάσινος 

The importance of staff satisfaction in hospitality industry H2019022 HTMIII Φ. Αυξεντίου

The impact of COVID-19 on the cruise industry H2019024 HTMIII Α Χριστοφόρου 

The impact and significance of social media on Cyprus' hospitality and tourism industry H2019042 HTMIII S. Elfving

The impact of air pollution on the surrounding environment around Larnaca airport H2019043 HTMIII Ν. Θεοφίλου

Bartending: Life behind bars in Cyprus H2019025 HTMIII Κ. Κωνσταντίνου

Staff shortages in 5-star hotels in Cyprus H2019100 HTMIII Φ. Αυξεντίου

The necessity of implementing quality assurance and safety assurance systems in the food and beverage industry H2019026 HTMIII Μ. Αντωνιάδης

How emotional intelligence affects customer relationships in the hospitality industry in Cyprus H2019044 HTMIII Κ. Κωνσταντίνου

The coffee shop industry in Cyprus H2019028 HTMIII Κ. Κωνσταντίνου

The contribution of gastronomy to the tourism industry and its development in Cyprus H2019027 HTMIII Σ. Βατιλιώτου

How seasonality affects the hospitality industry in Cyprus H2019068 HTMIII Φ. Αυξεντίου

Restaurant operation management in Cyprus H2019031 HTMIII Μ. Αντωνιάδης



 The impacts of COVID-19 on meetings, incentives, conferences and exhibitions (MICE) in Cyprus H2019030 HTMIII Φ. Αυξεντίου

Leadership styles in food and beverages departments in 4- and 5- star hotels H2019040 HTMIII Κ. Κωνσταντίνου

Traditional travel agencies vs online travel agencies H2019039 HTMIII Φ. Αυξεντίου

The position of Cyprus in the cruise market: Financial possibilities and prospects H2019103 HTMIII S. Elfving

Νέες τάσεις και τεχνικές στη ζαχαροπλαστική βιομηχανία της Κύπρου H2019046 MTIIIA Χ. Γεωργιάδη

Παχυσαρκία και πώς η κυπριακή επισιτιστική βιομηχανία θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπισή της H2019047 MTIIIA Τ. Σιαμμά-Χαριλάου

Πώς η επισιτιστική βιομηχανία βοήθησε στην ανάπτυξη του αγροτουρισμού στην Κύπρο; H2019048 MTIIIA Μ. Αντωνιάδης

Πώς οι διατροφικές συνήθειες των αρχαίων ελλήνων επηρέασαν τη διατροφή των Κυπρίων σήμερα; H2019049 MTIIIA Π. Ορφανού

Η αλλεργία στη λακτόζη και πώς αντιμετωπίζεται στην επισιτιστική και ξενοδοχειακή βιομηχανία H2019050 MTIIIA Χ. Γεωργιάδη
Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) της Κύπρου: δυνατότητες και προοπτικές χρήσης τους στα 

«φαγητά του δρόμου» (Street Food) 
H2019051 MTIIIA Α. Καβάζης

Η εξέλιξη της κυπριακής γαστρονομίας και οινοποιίας μέσα από το χρονοντούλαπο της ιστορίας H2019074 MTIIIA Α Κάσινος 

Η θέση της μεσογειακής διατροφής στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα H2019052 MTIIIA Σ. Βατιλιώτου

Η παρουσία της γαλλικής κουζίνας στην κυπριακή επισιτιστική βιομηχανία H2019053 MTIIIA Α. Χρίστου

Η τάση της ολικής χορτοφαγίας και Πώς αντιμετωπίζεται από την κυπριακή επισιτιστική βιομηχανία H2019054 MTIIIA Τ. Σιαμμά-Χαριλάου

Πώς η κυπριακή ζαχαροπλαστική βιομηχανία ανταποκρίνεται στις ανάγκες των αυστηρών χορτοφάγων (vegan); H2019055 MTIIIA Π. Ορφανού

Η διατροφή και καλλιέργεια σωστών διατροφικών συνηθειών στην παιδική ηλικία H2019056 MTIIIA Τ. Σιαμμά-Χαριλάου

Πώς η παραδοσιακή κυπριακή κουζίνα προσαρμόστηκε στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και της μοντέρνας κουζίνας; H2019057 MTIIIA Χ. Γεωργιάδη

Το ‘’φαγητό του δρόμου’’ (Street Food) στις μέρες μας H2019058 MTIIIA Φ. Αυξεντίου

Πώς η χορτοφαγική διατροφή εντάσσεται στην κουζίνα του σήμερα; H2019059 MTIIIA Τ. Σιαμμά-Χαριλάου

Πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να επηρεάσουν τη δημιουργία ενός καινούριου καφέ-εστιατορίου στην Κύπρο;  H2019060 MTIIIA Κ. Κωνσταντίνου

Κυπριακά αρτοπαρασκευάσματα και η εξέλιξή τους στην κυπριακή επισιτιστική βιομηχανία H2019061 MTIIIA Τ. Σιαμμά-Χαριλάου

Η επίδραση των «ταχυφαγείων» στην επισιτιστική βιομηχανία της Κύπρου H2019063 MTIIIA Δ Δημητρίου

Η νέα τάση της κατανάλωσης ΄΄υπερτροφών΄΄ στην κυπριακή γαστρονομία H2019062 MTIIIA Χ. Γεωργιάδη

Μανιτάρια και Μύκητες: Η χρήση τους στην κυπριακή γαστρονομία H2019064 MTIIIA Α. Χρίστου

Η αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων (Food Waste) στην ετοιμασία  μοντέρνων γαστρονομικών πιάτων  H2019065 MTIIIA Ν. Θεοφίλου

Πώς η ψυχολογική κατάσταση του ανθρώπου επηρεάζει τις διατροφικές του συνήθειες; H2019066 MTIIIA Φ. Αυξεντίου

Παραδοσιακά αρωματικά βότανα και η χρήση τους στην κυπριακή κουζίνα H2019069 MTIIIB Χ Σιαθά 

Χορτοφαγία και πώς οι επισιτιστικές επιχειρήσεις στην Κύπρο ανταποκρίνονται στις διατροφικές συνήθειες των χορτοφάγων H2019076 MTIIIB Α. Χρίστου

Η σημασία της παραγωγής και χρήσης ποιοτικού ελαιόλαδου στην κυπριακή επισιτιστική βιομηχανία H2019070 MTIIIB Α Κάσινος 

Mπαχαρικά και η χρήση τους στην κυπριακή κουζίνα H2019072 MTIIIB Δ Δημητρίου

H μοριακή κουζίνα και η εξέλιξή της στον 21ο αιώνα στα πολυτελή ξενοδοχεία της Κύπρου H2019075 MTIIIB Α. Καβάζης

Τα φυσικά υποκατάστατα της ζάχαρης και η χρήση τους στη επισιτιστική βιομηχανία της Κύπρου H2019073 MTIIIB Α. Χρίστου

Η εξέλιξη της βιομηχανίας των ‘ταχυφαγείων’ στην Κύπρο H2019078 MTIIIB Α. Καβάζης

H εξέλιξη και εφαρμογή του συστήματος HACCP στην κυπριακή επισιτιστική βιομηχανία H2019081 MTIIIB Σ. Βατιλιώτου

Η χρήση του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων στην επισιτιστική βιομηχανία H2019082 MTIIIB Χ Σιαθά 

Γυναίκα Σεφ σε ένα κατεξοχήν ανδροκρατούμενο επάγγελμα: η περίπτωση των γυναικών Σεφ στην επισιτιστική βιομηχανία της Κύπρου H2019079 MTIIIB Τ. Σιαμμά-Χαριλάου

Κυπριακά αρτοζυμώματα και το μέλλον τους στην κυπριακή επισιτιστική βιομηχανία H2019008 MTIIIB Χ. Γεωργιάδη

Η εξέλιξη της χορτοφαγικής διατροφής στην επισιτιστική βιομηχανία της Κύπρου H2019083 MTIIIB Χ Σιαθά 

Οι κυπριακές ποικιλίες σταφυλιών και η χρήση του κρασιού στην κυπριακή επισιτιστική βιομηχανία H2019091 MTIIIB Ο Κυριάκου 

Η ανάπτυξη οικολογικών ξενοδοχείων στην Κύπρο H2019084 MTIIIB Κ. Κωνσταντίνου

Στήσιμο πιάτου και η εξέλιξή του στην κυπριακή επισιτιστική βιομηχανία  H2019085 MTIIIB Σ. Βατιλιώτου

Η μεσογειακή κουζίνα και η επίδρασή της στην υγιεινή διατροφή H2019087 MTIIIB Π. Ορφανού

Αλλεργιογόνα και η διαχείρισή τους στην επισιτιστική βιομηχανία της Κύπρου H2019080 MTIIIB Τ. Σιαμμά-Χαριλάου

Παραδοσιακά προϊόντα της Κύπρου και η χρήση τους στη σύγχρονη κυπριακή κουζίνα H2019089 MTIIIB Χ. Γεωργιάδη


