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1. Εισαγωγή
Το Επιµελητήριο Κυκλάδων φιλοδοξεί να είναι ο προσωπικός συνεργάτης
των επιχειρήσεων - µελών του, εξελίσσοντας συνεχώς τις υπηρεσίες του,
τις παροχές του, την τεχνογνωσία και το επίπεδο εξυπηρέτησης,
εξοικονοµώντας έτσι χρόνο και χρήµα σε κάθε επιχείρηση.
Σε µια εποχή που πολλές δηµόσιες υπηρεσίες και παραρτήµατα τους έχουν
καταργηθεί ή αποψιλωθεί, το Επιµελητήριο Κυκλάδων συνεχίζει να
λειτουργεί γραφεία σε 8 νησιά, προκειµένου να εξυπηρετεί προσωπικά,
όσο δυνατόν µεγαλύτερο αριθµό µελών του.
Κάθε γραφείο, στελεχώνεται από συνεργάτες που γνωρίζουν καλά την τοπική
αγορά και τις ανάγκες της και είναι πρόθυµοι να ακούσουν το πρόβληµα κάθε
επιχείρησης και να προσφέρουν λύσεις.
Το Επιµελητήριο Κυκλάδων επενδύει σε τελευταίας τεχνολογίας υποδοµές
ηλεκτρονικής διασύνδεσης και τηλεδιάσκεψης µεταξύ όλων των
γραφείων, «γεφυρώνοντας» έτσι τις αποστάσεις της νησιωτικότητας για
να βρίσκεται
κοντά σε κάθε επιχείρηση, σε όποιο νησί κι αν
δραστηριοποιείται.
Στο οπλοστάσιο που διαθέτει για την υποστήριξη των κυκλαδικών
επιχειρήσεων, εντάσσονται οι ακόλουθες δραστηριότητες, υπηρεσίες και
πρωτοβουλίες:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εκπαιδευτική δραστηριότητα
Συµβουλευτικές υπηρεσίες – ενηµέρωση για χρηµατοδοτικά
προγράµµατα
Υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων
Ειδικά projects
Υπηρεσίες Προβολής επιχειρήσεων
∆ικτυακή Πύλη Επιµελητηρίου Κυκλάδων
Υπηρεσίες E-booking για τουριστικά καταλύµατα
Ενηµερωτικές
εκδηλώσεις
–
συναντήσεις
επιχειρηµατικού
ενδιαφέροντος
Aegean Cuisine – ∆ράσεις υποστήριξης του δικτύου
Θεσµικός ρόλος Επιµελητηρίου Κυκλάδων
Άλλες δράσεις, κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος
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2. Εκπαίδευση
∆ιοργανώνει δωρεάν εκπαιδευτικά σεµινάρια επιχειρηµατικής αναβάθµισης
δεξιοτήτων και ενηµερωτικές ηµερίδες σε θέµατα ειδικού ενδιαφέροντος σε
συνεργασία µε πανεπιστήµια, εκπαιδευτικά ιδρύµατα και περιφερειακούς
φορείς, σε θέµατα µάρκετινγκ, στη διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού, στην
εξωστρέφεια — εξαγωγές, πωλήσεις, εξειδικευµένες αγροτικές καλλιέργειες
και γαστρονοµία (Κουζίνα του Αιγαίου – Aegean Cuisine)
Τα απολογιστικά στοιχεία των εκπαιδευτικών προγραµµάτων που υλοποίησε
το Επιµελητήριο Κυκλάδων το 2017, είναι τα ακόλουθα:

2.1. Σεµινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ)
•
•
•

Σε 9 νησιά
Υλοποιήθηκαν 25 τµήµατα
Εκπαιδεύθηκαν 535 άτοµα

2.2. Σεµινάρια Τεχνικών Ασφαλείας
•
•
•

Σε 7 νησιά
Υλοποιήθηκαν 8 τµήµατα
Εκπαιδεύτηκαν 184 άτοµα

2.3. Προγράµµατα ΛΑΕΚ 1-30 (2017)

Εντός του 2017 πραγµατοποιήθηκαν όλες οι απαιτούµενες ενέργειες για την
υλοποίηση προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης διάρκειας 32 ωρών
στα πλαίσια «Προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης εργαζοµένων σε
µικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-30) έτους 2017».
Το πρόγραµµα στοχεύει στη συµπλήρωση και βελτίωση των επαγγελµατικών
προσόντων των εργαζοµένων σε µικρές επιχειρήσεις, στα αντικείµενα:
•
•

H/Y - ∆ιαδικτυακό marketing
Υγεία, Ασφάλεια και Πρόληψη Ατυχηµάτων στον Εργασιακό
Χώρο

Η υλοποίηση του προγράµµατος κατάρτισης έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί έως
20/12/2017, αλλά µε τροποποίηση της εγκυκλίου, ολοκληρώθηκε εντός του
2018.
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3. Συµβουλευτικός ρόλος – Ενηµέρωση για χρηµατοδοτικά
προγράµµατα και άλλα επιχειρηµατική θέµατα
Στο πλαίσιο του συµβουλευτικού του ρόλου το Επιµελητήριο Κυκλάδων,
εξυπηρετεί ερωτήµατα γενικού και ειδικού επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος.
Μια εξατοµικευµένη υπηρεσία επιχειρηµατικής συµβουλευτικής µέσω
οργανωµένης πελατοκεντρικής διαχείρισης και επικοινωνίας σε θέµατα
φορολογικά,
ίδρυσης
επιχειρήσεων,
µεταβίβασης
επιχειρήσεων,
χρηµατοδότησης, πράσινη επιχειρηµατικότητας κ.α.
•
•

Εντός του 2017, εξυπηρετήθηκαν 577 ερωτήµατα / υποθέσεις.
Επίσης, εστάλησαν 270.700 προσωπικές ενηµερώσεις για διάφορα
επαγγελµατικά θέµατα.

4. Συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα
Το Επιµελητήριο Κυκλάδων δια της Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας του
(Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου (ΕΤ.Α.Π.) Κυκλάδων) συµµετέχει στο έργο
“GO_BRAND - ∆ράσεις προώθησης και ενίσχυσης του brand name των
επιλέξιµων προϊόντων ή / και υπηρεσιών της Ελλάδος και της Κύπρου
στην διασυνοριακή περιοχή” του Προγράµµατος Συνεργασίας Interreg
V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.
Βασικός στόχος και επιδίωξη του έργου αποτελεί η προώθηση και ανάδειξη
του brand name των προϊόντων ή/και υπηρεσιών των περιοχών των
συµµετεχόντων εταίρων, µέσω της ενίσχυσης και υποστήριξης των πολύ
µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων που σχετίζονται µε τον κλάδο του
τουρισµού, των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων και της εστίασης.
Εντός του 2017, υλοποιήθηκαν οι απαιτούµενες από του έργο ενέργειες για
την ενηµέρωση της επιχειρηµατικής κοινότητας των Κυκλάδων µε σκοπό τη
δηµιουργία 2 clusters (συνεργειών) µικροµεσαίων επιχειρήσεων, σε τοµείς
που συµπίπτουν µε τις προτεραιότητες της έξυπνης εξειδίκευσης,
αποτελούµενα από επιχειρήσεις των κλάδων της αγροδιατροφής ή του
τουρισµού.
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5. Ενεργειακό project για τις Κυκλάδες
Πρωτοβουλία του Επιµελητηρίου για επίτευξη ενεργειακής αυτονοµίας
στα αποµακρυσµένα µη διασυνδεδεµένα νησιά (Μ∆Ν) των Κυκλάδων
Το Επιµελητήριο Κυκλάδων έχει αναλάβει πρωτοβουλία για την υλοποίηση
στο Νοµό µας µιας πραγµατικά µοναδικής λύσης που θα επιτρέψει στα Μ∆Ν
νησιά µας να αποκτήσουν ενεργειακή αυτονοµία και να µετατραπούν σε
«πράσινα νησιά» µε βάση τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, δίνοντας
οριστική λύση σε ένα σηµαντικότατο πρόβληµά τους.
Το µοντέλο του έργου προβλέπει τη συνεργασία µεταξύ Επιµελητηρίου,
τοπικής Αυτοδιοίκησης και κάθε ενδιαφερόµενης συλλογικότητας ή απλού
πολίτη. Πρόθεσή µας είναι η δηµιουργία και λειτουργία του έργου στη
βάση της συµµετοχής και ωφελείας των τοπικών κοινωνιών.
Έχουµε ήδη καταθέσει αδειοδοτικούς φακέλους στην ΡΑΕ, αναµένοντας τη
στήριξη της Πολιτείας, η οποία δεν θα επιβαρυνθεί ούτε µε ένα ευρώ για την
υλοποίηση των έργων.
Τον ∆εκέµβριο του 2013 κατατέθηκε στην ΡΑΕ Αίτηση για Χορήγηση Άδειας
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Υβριδικού Σταθµού ισχύος 2.8MW στο
∆ήµο Σίφνου ενώ τον Μάρτιο του 2015 κατατέθηκε στην ΡΑΕ Αίτηση για
Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Υβριδικού Σταθµού
ισχύος 1.5 MW στο ∆ήµο Αµοργού.
Οι παραπάνω αιτήσεις συνοδεύονται από άρτιες, πλήρεις και αναλυτικές
τεχνικοοικονοµικές µελέτες και σχετικό υλικό τεκµηρίωσης.
•

•

•
•
•
•

Στο πλαίσιο αυτού του έργου, τον Ιανουάριο του 2017,
πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις
µε τον Γενικό Γραµµατέα του
ΥΠΕΝ, µε τη ΡΑΕ και το ΚΑΠΕ.
Τον Μάρτιο του 2017, υπεγράφη Μνηµόνιο Συνεργασίας µε τη ∆ΕΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. στον τοµέα της κοινής προσπάθειας και της
πρωτοβουλία του Επιµελητηρίου Κυκλάδων µε τίτλο «Πράσινά Νησιά
στις Κυκλάδες»
Στη συνέχεια, πραγµατοποιήθηκαν 9 ταξίδια για εκ νέου επαφές µε την
∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. σχετικές µε το MOU.
Τον Μάιο του 2018, συµµετείχαµε στο Συνέδριο «Νησιωτικότητα και
Γαλάζια Οικονοµία»
Τον Ιούλιο, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε τον Υπουργό κ. Γ.
Σταθάκη
Τον Αύγουστο, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε τον Γενικό
Γραµµατέα του ΥΠΕΝ.
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6. Προβολή επιχειρήσεων - ∆ικτυακή Πύλη Επιµελητηρίου
Κυκλάδων
Το e-kyklades.gr η ∆ικτυακή Πύλη του Επιµελητηρίου Κυκλάδων παρέχει
εντελώς δωρεάν προβολή για όλα τα µέλη του µέσα από τον επιχειρηµατικό
κατάλογο. Επίσης δηµιουργεί microsites (εξατοµικευµένη διαδικτυακή
επιχειρηµατική παρουσίαση) των επιχειρήσεων που το επιθυµούν, εντελώς
δωρεάν.
Η δραστηριότητα της δικτυακής πύλης διαµορφώθηκε ως εξής το 2017:
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6.1

E-booking για τουριστικά καταλύµατα

Επιπλέον, η Τουριστική πύλη του Portal www.book2cyclades.gr µε
σύστηµα e-booking, διασυνδέεται µε το e-kyklades.gr και µε το TripAdvisor
δηµιουργώντας ταυτοχρόνως 3 ισχυρά σηµεία προβολής και πρόσβασης, µε
αυτόνοµο σύστηµα ηλεκτρονικών κρατήσεων (e-booking) και εσωτερικής
οργάνωσης καταλύµατος το οποίο ενσωµατώνεται στην ιστοσελίδα κάθε
καταλύµατος.
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7. Ενηµερωτικές εκδηλώσεις – συναντήσεις επιχειρηµατικού
ενδιαφέροντος
Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, το Επιµελητήριο Κυκλάδων
διοργάνωσε πλήθος εκδηλώσεων και επιχειρηµατικών συναντήσεων, από τις
οποίες ενδεικτικά αναφέρονται:
Εκδήλωση για το Ασφαλιστικό
Εκδήλωση για τα Κόκκινα ∆άνεια και τον Εξωδικαστικό Μηχανισµό
Συνέδριο για την Κρουαζιέρα στη Σαντορίνη
Την 1η Συνάντηση Παραγωγών & Εστιατόρων των Κυκλάδων, για το
δίκτυο Aegean Cuisine
∆ιεθνές Σεµινάριο Πολιτιστικού Περιεχοµένου και ∆ηµιουργικής
Οικονοµίας
Επίσης, συµµετείχε σε πλήθος διοργανώσεων, Συνεδρίων και συναντήσεων
από τις οποίες ενδεικτικά αναφέρονται:
9ο Πανκυκλαδικό Συνέδριο Γυναικών Κυκλάδων
Συνέδριο για τον Οίνο στη Σαντορίνη
Συνέδριο για τη νησιωτικότητα και το ακτοπλοϊκό στη Νάξο
Συνέδριο για τη Νησιωτικότητα και τη Γαλάζια Οικονοµία
Συνέδριο για τη Νησιωτική Επιχειρηµατικότητα στις Βρυξέλλες
Τέλος, δέχθηκε στην έδρα του, επισκέψεις πρέσβεων και εκπροσώπων
φορέων του εξωτερικού, µεταξύ των οποίων και τον πρέσβη των ΗΠΑ.

8. Aegean Cuisine – ∆ράσεις υποστήριξης του δικτύου
Mε στόχο την ανάδειξη και την προώθηση της τοπικής γαστρονοµίας,
παραγωγής και φιλοξενίας, το Επιµελητήριο Κυκλάδων έχει δηµιουργήσεις σε
συνεργασία µε το Επιµελητήριο ∆ωδεκανήσου, το ∆ίκτυο Aegean Cuisine
στις Κυκλάδες µε εκατοντάδες µέλη εστιατόρια µε το ευρέως αναγνωρισµένο
σήµα αυθεντικής αιγαιοπελαγίτικης κουζίνας.
Προβάλει και στηρίζει έµπρακτα την αιγαιοπελαγίτικη οινογαστρονοµία και τα
τοπικά προϊόντα αποσκοπώντας στην προσέλκυση τουρισµού στα νησιά µας,
στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και στην προβολή της περιοχής
ως ενιαίο γαστρονοµικό προορισµό.
Τον Μάρτιο του 2017, ξεκίνησε ο Α’ κύκλος αξιολόγησης και
δηµιουργίας του µητρώου προϊόντων που παράγονται στις
Κυκλάδες και θα προτείνονται στο δίκτυο Aegean Cuisine.
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Το Επιµελητήριο Κυκλάδων, αρωγός στην ανάπτυξη του
γαστρονοµικού τουρισµού στην περιοχή των Κυκλάδων εδώ και
χρόνια, κάνει τα απαραίτητα βήµατα για να ενώσει όλους τους κρίκους
της αλυσίδας που στοιχειοθετούν την γαστρονοµία του τόπου µας,
συνδέοντας τα εστιατόρια και τους χώρους εστίασης µε τα προϊόντα
που παράγονται στα νησιά µας. Σε αυτό το πλαίσιο ολοκληρώθηκε µε
επιτυχία ο Α’ κύκλος αξιολόγησης κυκλαδίτικων προϊόντων βάσει
συγκεκριµένων προδιαγραφών και κριτηρίων (Aegean Cuisine
Recommended Products).
Τον Μάρτιο του 2017, επταµελής επιτροπή, αποτελούµενη από
ειδικούς και ευρέως αναγνωρισµένες προσωπικότητες στο χώρο της
οινο-γαστρονοµίας και της πρωτογενούς παραγωγής, συνεδρίασε και
προχώρησε σε γευστική δοκιµή και αξιολόγηση των 301 προϊόντων
που απέστειλαν 48 παραγωγοί από 13 κυκλαδονήσια (Αµοργό,
Άνδρο, Ίο, Κέα, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Σαντορίνη, Σίκινο, Σίφνο,
Σύρο και Τήνο). Την επιτροπή απετέλεσαν οι εξής (αλφαβητική
σειρά): Ανδρέας Ν. Ανδρουλιδάκης (δηµοσιογράφος οίνου), Νανά
∆αρειώτη (δηµοσιογράφος
γαστρονοµίας), Μαριάννα
Κοµητοπούλου (Υπεύθυνη
Marketing
&
Επικοινωνίας
του
Παντοπωλείου της Μεσογειακής ∆ιατροφής), Ηλίας Μαµαλάκης,
Πρόεδρος της Επιτροπής (δηµοσιογράφος γαστρονοµίας), Ντίνα
Νικολάου (chef), Γιώργος
Χατζηγιαννάκης (ιδιοκτήτης
εστιατορίου
Selene στη Σαντορίνη).
Σε αυτό τον πρώτο κύκλο εντάχθηκαν 220 προϊόντα από 38
παραγωγούς του Νοµού.

1η Συνάντηση Παραγωγών και Εστιατόρων Νοµού Κυκλάδων
Ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2017 η 1η Συνάντηση Παραγωγών &
Εστιατόρων του Νοµού Κυκλάδων που διοργάνωσε το Επιµελητήριο
Κυκλάδων - στο πλαίσιο των δράσεων του δικτύου Aegean Cuisine στη Σύρο µε απευθείας διασύνδεση µε τα γραφεία µας σε Άνδρο,
Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Σαντορίνη και Τήνο. Με την ευκαιρία της
συγκεκριµένης εκδήλωσης, χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά ζωντανή
µετάδοση (LIVE STREAM) µέσω του καναλιού YouTube του
Επιµελητηρίου Κυκλάδων: https://www.youtube.com/user/kyklades07
Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε µε αφορµή την ανακοίνωση των
αποτελεσµάτων του Α’ κύκλου αξιολόγησης που αφορά στη δηµιουργία
µητρώου προϊόντων που παράγονται και τυποποιούνται στις Κυκλάδες
και προτείνονται από το δίκτυο Aegean Cuisine.
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Νέος κύκλος επιθεωρήσεων εστιατορίων των Κυκλάδων για
ένταξη/παραµονή στο δίκτυο Aegean Cuisine
Το Επιµελητήριο Κυκλάδων πραγµατοποίησε το καλοκαίρι του 2017
νέο κύκλο επιτόπιων επιθεωρήσεων σε επιχειρήσεις µαζικής εστίασης
στις Κυκλάδες που επιθυµούσαν την ένταξη ή την παραµονή τους στο
δίκτυο AegeanCuisine, το οποίο προωθεί την αυθεντική
αιγαιοπελαγίτικη κουζίνα και τα µοναδικά προϊόντα των νησιών µας. Η
πρόσκληση απευθυνόταν τόσο σε υφιστάµενα µέλη του δικτύου
AegeanCuisine για τη διατήρηση του ειδικού σήµατος, όσο και σε
επιχειρήσεις που επιθυµούν να ενταχθούν στο δίκτυο. Οι επιτόπιες
επιθεωρήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε δύο φάσεις, περιλαµβάνοντας
(1) έλεγχο από οµάδα ειδικών γευσιγνωσίας που συνεργάζονται µε το
Επιµελητήριο Κυκλάδων για το σκοπό αυτό και (2) για τα νέα µέλη
µόνο, έλεγχο από τον εξουσιοδοτηµένο ανεξάρτητο Φορέα
Πιστοποιήσεων TUV Hellas.
Σε αυτό τον κύκλο αιτήθηκαν 210 εστιατόρια από 20 νησιά, ενώ
τελικά εντάχθηκαν 171 επιχειρήσεις. Τα αποτελέσµατα έχουν
επικοινωνηθεί στους αιτούντες, αλλά δεν έχουν δηµοσιοποιηθεί ακόµα.

9. Θεσµικός ρόλος Επιµελητηρίου Κυκλάδων
Το Επιµελητήριο Κυκλάδων στο πλαίσιο του θεσµικού του ρόλου ως
εκπρόσωπος των επιχειρήσεων και ως σύµβουλος της Πολιτείας, έχει
συµµετάσχει σε διαβουλεύσεις και έχει αναπτύξει µέσω επιστολών και
παρεµβάσεών του, τις θέσεις του σε θέµατα που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα
µε την επιχειρηµατικότητα, όπως:
Ασφαλιστικά Θέµατα
Φορολογικά θέµατα
Υπηρεσίες Υγείας
Ακτοπλοϊκό και Αποκλεισµός Νησιών
Κατάργηση τοπικών υπηρεσιών
Εργασιακά θέµατα
Προγράµµατα Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης Επιχειρήσεων
Κλαδικά θέµατα
Ενέργεια
Περιβάλλον
Τουρισµός
Επιπλέον, έχει συµµετάσχει καταθέτοντας τις θέσεις του σε Ευρωπαικά
όργανα (Insuleur, Ευρωπαική Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή) για
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θέµατα που σχετίζονται µε την επιχειρηµατικότητα και τη νησιωτικότητα, όπως
το θέµα του ΦΠΑ.

10. Άλλες δράσεις
Στο πλαίσιο του ρόλου του και της σχέσης τους µε δραστηριότητες που
αφορούν έµµεσα αλλά καθοριστικά την τοπική επιχειρηµατικότητα, το
Επιµελητήριο Κυκλάδων συνδιοργάνωσε µε το ∆ήµο Σύρου - Ερµούπολης το
πενταήµερο Φεστιβάλ Ρεµπέτικου
µε τίτλο «Η Σύρα του Μάρκου
Βαµβακάρη». Η σκοπιµότητα της
εµπλοκής του Επιµελητηρίου στη
διοργάνωση
του
Φεστιβάλ,
συνδέθηκε άµεσα µε την ένταξη
του Ρεµπέτικου στον Κατάλογο
της
Άυλης
Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς της UNESCO, όπου
µεταξύ
των
πόλεων
όπου
αναπτύχθηκε η αστική λαϊκή η
οποία
επονοµάστηκε
«ρεµπέτικο», αναφέρεται και η
Ερµούπολη της Σύρου και βέβαια
έχει κυρίαρχο ρόλο ο Συριανός
λαϊκός
βάρδος,
Μάρκος
Βαµβακάρης.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ ΡΟΣΣΟΛΑΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΛΟΙΣΙΑ ΒΑΚΟΝ∆ΙΟΥ

ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΣ Ι.
ΡΟΥΣΣΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.
ΧΑΛΑΒΑΖΗΣ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Ι.
ΡΟΥΣΣΟΣ
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