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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.  
 
Με 8 γραφεία – συνεδριακές αίθουσες στα νησιά Άνδρος, Θήρα, Μήλος, 
Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος (Έδρα) και Τήνος,  προσπαθεί 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 

 
Στο Έντυπο αυτό παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες δράσεις του 
Επιµελητηρίου Κυκλάδων που υλοποιήθηκαν εντός του έτους 2018. 
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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. 
 
Τα απολογιστικά στοιχεία των εκπαιδευτικών προγραµµάτων που υλοποίησε 
το Επιµελητήριο Κυκλάδων το 2018, είναι τα ακόλουθα:  
 
 
2.1. Σεµινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ)    
 

• Σε 11 νησιά 
• Υλοποιήθηκαν 35 τµήµατα 
• Εκπαιδεύθηκαν 802 άτοµα  

 
 
2.3. Προγράµµατα ΛΑΕΚ 1-30 (2017) 

 

Εντός του 2018 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 ολοκληρώθηκε εντός του 2018. 
 
2.4. Λοιπά σεµινάρια 

 

• 2 κύκλοι σεµιναρίων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε Σύρο και Πάρο. 
• Σεµινάρια barista & bartending στην Σύρο. 
• Σεµινάριο «∆ηµιουργία Εξαγώγιµου προϊόντος και εξαγωγικές 
διαδικασίες» στην Σύρο και µε τηλεδιάσκεψη στα 7 γραφεία µας στα νησιά 
Άνδρο, Θήρα, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο και Τήνο και µέσω Live streaming. 
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3. Συµβουλευτικός ρόλος – Ενηµέρωση για χρηµατοδοτικά 

προγράµµατα και άλλα επιχειρηµατικά θέµατα  

 
Στο πλαίσιο του συµβουλευτικού του ρόλου το Επιµελητήριο Κυκλάδων, 
εξυπηρετεί καθηµερινά, 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 2018, εξυπηρετήθηκαν 962 ερωτήµατα / υποθέσεις. 
• Επίσης, εστάλησαν 78.592 προσωπικές ενηµερώσεις για διάφορα 

επαγγελµατικά θέµατα. 
 

 

4. Συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα 

 

4.1. Πράξη “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. 

 
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 2018, ολοκληρώθηκαν οι απαιτούµενες από το έργο ενέργειες για 
την ενηµέρωση της επιχειρηµατικής κοινότητας των Κυκλάδων µε σκοπό τη 
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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. Τα Clusters που προέκυψαν ήταν α) του δικτύου Aegean Cuisine 
και β) του Κυκλαδικού Οίνου. 

 
• ∆ιαδραστική πλατφόρµα προβολής Clusters  

 
Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου Κυκλάδων, ως υπεύθυνη για το 
σχεδιασµό και υλοποίηση δια δραστικής πλατφόρµας ολοκλήρωσε τη 
διαδικασία επιλογής αναδόχου και ολοκλήρωσε την υλοποίηση του 
παραδοτέου. Στην διαδραστική πλατφόρµα, θα προβάλλονται στις 
πέντε συµµετέχουσες περιοχές (∆ωδεκάνησα, Λασίθι, Κυκλάδες, Χίος 
και Κύπρος) στοιχεία για τα clusters και τις συµµετέχουσες σε αυτά 
επιχειρήσεις.  

 
• Προετοιµασία, διοικητική υποστήριξη, συντονισµός εξειδικευµένων 
κύκλων  εκπαίδευσης τοπικών επιχειρηµατιών  

 

Επιπλέον ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία και η επιλογή 
αναδόχου για το υποέργο στο οποίο περιλαµβάνεται η υλοποίηση ενός 
7ήµερου εκπαιδευτικού σεµιναρίου που θα αφορά σε ένα 2ηµερο 
θεωρητικό και σε 5ηµερες προκαθορισµένες επαφές 
εκπαιδευόµενου και εκπαιδευτή στο χώρο του κάθε δικαιούχοι 
του έργου. Οι εκπαιδευτικές ενότητες προέκυψαν µετά από 
διαβούλευση του εκάστοτε εταίρου µε τα µέλη των 2 clusters που 
συντονίζει ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των µελών τους. Θα 
υλοποιηθεί από τον Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου Κυκλάδων, µε 
την βοήθεια εξωτερικών συνεργατών. Θεωρώντας ότι ο µέσος όρος 
των µελών κάθε cluster θα είναι 12 άτοµα συνολικά αναµένεται να 
εκπαιδευτούν κατά µέσο όρο 120 επιχειρηµατίες. Μετά την 
ολοκλήρωση των εκπαίδευσης/κατάρτισης θα χορηγείται από το 
επιµελητήριο Κυκλάδων βεβαίωση παρακολούθησης. 
 
Θεµατολογία που θα υλοποιήσει η Αναπτυξιακή Εταιρεία του 
Επιµελητηρίου Κυκλάδων: 
 

1. Χρηµατοδοτικά εργαλεία για ΜΜΕ και τρόποι αντιµετώπισης 
οφειλών. 

2. Εξωστρέφεια επιχειρήσεων και εξαγωγές. 

3. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ). 

4. Ενεργειακή αναβάθµιση επιχειρήσεων -βελτίωση διαχείρισης 
ύδατος και αποβλήτων. 
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5. ∆ηµιουργία πρότυπου ποιότητας και δικτύου επιχειρήσεων 
στην τοπική γαστρονοµία. 

 
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του έργου, θα τηρούνται ελάχιστες προϋποθέσεις 
και προ-απαιτούµενα για κάθε κύκλο σεµιναρίων που αφορούν:  
 
• στις ελάχιστες απαιτούµενες ώρες υλοποίησης κάθε εκπαιδευτικού 

προγράµµατος σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο δηλαδή 2ηµερο 
θεωρητικό µέρος και συνολική 5ηµερη συµβουλευτική για όλους τους 
συµµετέχοντες επιχειρηµατίες στις εγκαταστάσεις του κάθε δικαιούχου 
ανά περιοχή  

• στην παροχή πρακτικής υποστήριξης από τον εκπαιδευτή προς τους 
εκπαιδευόµενους (η κάθε ενδιαφερόµενη συµµετέχουσα επιχείρηση µετά 
το πέρας των σεµιναρίων θα µπορεί να δέχεται τις συµβουλές του 
εκπαιδευτή ο οποίος θα οργανώσει τις σχετικές αιτήσεις και θα δέχεται τον 
επιχειρηµατία στο χώρο του κάθε δικαιούχου. Με τον τρόπο αυτό 
επιχειρείται η διάχυση των αποτελεσµάτων της εκπαίδευσης και των 
καλών πρακτικών στην πράξη και εξειδικευµένα σε κάθε επιχείρηση).  

• στην στοχευµένη θεµατολογία που εξυπηρετεί τις ανάγκες των τοπικών 
επιχειρήσεων. 

 

Προετοιµασία Υλοποίησης δράσεων καινοτοµίας  
 

Μετά από διαβούλευση των συµµετεχόντων εταίρων µε τα µέλη των 2 clusters 
που συντονίζει, θα αναδειχθούν οι θεµατικές ενότητες αναφορικά µε την 
καινοτοµία για τις οποίες θα υλοποιηθούν υποστηρικτικές ενηµερωτικές 
εκδηλώσεις προς τους επιχειρηµατίες σε τουλάχιστον 2 ενότητες /cluster.  
 
Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου Κυκλάδων, έχει αναλάβει όλη την 
προετοιµασία για την υλοποίηση των workshops.  Οι θεµατικές ενότητες που 
θα εξετασθούν, είναι οι παρακάτω:  
 

• Εισαγωγή στη δικτύωση και το clustering. 
• Ανταγωνιστικότητα/Porter Diamond Model. 
• Η έξυπνη εξειδίκευση σαν υποκινητής της δικτύωσης και της 

δηµιουργίας cluster. 
• Τι είναι τα clusters και πως λειτουργούν. 
• Προϋποθέσεις για τη δηµιουργία και την ανάπτυξη cluster. 
• Στρατηγική και σχέδιο δράσης cluster. 
• ∆ιαχείριση και καθοδήγηση cluster. 
• Ανάπτυξη αλυσίδας αξίας. 
• Μάρκετινγκ και προώθηση, διεθνής δικτύωση clusters. 
• Παρακολούθηση και αξιολόγηση cluster. 
• Ανάλυση επιπτώσεων. 
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• Παραδείγµατα - καλές πρακτικές.  
 
Επίσης ενδεικτικές θεµατικές ενότητες µπορεί να είναι οι: 
 

• Ποιότητα - συστήµατα ποιότητας. 
• Κανόνες Ορθής Βιοµηχανικής Πρακτικής (κυρίως για clusters από 

αγροδιατροφικό τοµέα). 
 
Σε αυτές θα ενσωµατωθούν και οι ενότητες που θα προκύψουν από την 
διαβούλευση των δικαιούχων µε τα τοπικά clusters ύστερα από µελέτη των 
αντίστοιχων αναγκών ανά περιφέρεια και cluster. 

 
 

4.2. ∆ηµιουργία Cluster για τα Κυκλαδικά προϊόντα του τοµέα 

της αγροδιατροφής και της γαστρονοµίας. 

 

Το Επιµελητήριο Κυκλάδων ως δικαιούχος, µε φορέα υλοποίησης την 
Αναπτυξιακή του Εταιρεία υλοποιεί το Έργο «∆ηµιουργία Cluster για τα 
Κυκλαδικά προϊόντα του τοµέα της αγροδιατροφής και της γαστρονοµίας», 
στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγράµµατος Ειδικού Σκοπού Νοτίου Αιγαίου 
(Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων – Εθνικοί Πόροι) µε φορέα 
χρηµατοδότησης το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης. 
 
O Σκοπός του Έργου είναι η δηµιουργία ενός πρωτοποριακού δικτύου 
επιχειρήσεων (business cluster) στο οποίο θα µπορούν να συµµετέχουν 
τοπικές επιχειρήσεις και παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της 
αγροδιατροφής και της γαστρονοµίας, ενώνοντας έτσι τις δυνάµεις τους µε 
στόχο την αποτελεσµατικότερη προβολή και προώθηση των προϊόντων τους 
καθώς και την είσοδό τους σε νέες αγορές.     
 
Η πλούσια έως σήµερα εµπειρία και η ανάπτυξη του δικτύου Aegean Cuisine, 
στο οποίο συµµετέχουν µέλη του Επιµελητηρίου Κυκλάδων, 81 παραγωγοί µε 
πάνω από 380 τοπικά προϊόντα ως Aegean Cuisine Recommended και 171 
εστιατόρια Aegean Cuisine, θα αποτελέσουν την βάση για την περαιτέρω 
ανάπτυξη και µετεξέλιξή του σε ένα διευρυµένο ∆ίκτυο Γαστρονοµίας του 
Νοµού.   
 
Οι Βασικοί Μηχανισµοί του Έργου περιλαµβάνουν, για την υλοποίησή του, τα 
παρακάτω δεδοµένα: 
 

• Ένα κέντρο τροφοδοσίας και διακίνησης τοπικών προϊόντων (logistic 
center) σε επιλεγµένο σηµείο του Πειραιά κοντά στο λιµάνι για να 
ξεπεραστούν οι δυσκολίες της νησιωτικότητας και να µπορεί ο 
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παραγωγός από κάθε νησί να στέλνει τα προϊόντα του στους πελάτες 
εύκολα και έγκαιρα.   

• ∆ύο καταστήµατα πώλησης των τοπικών προϊόντων των Κυκλάδων σε 
νησιά µε υψηλή επισκεψιµότητα, που θα προσφέρουν στο κοινό τη 
δυνατότητα να δοκιµάζει τα προϊόντα και να νιώσει έτσι τι σηµαίνει 
αυθεντική αιγαιοπελαγίτικη γευστική εµπειρία.  

• Την ανάπτυξη ενός δικτύου 10 αυτόµατων πωλητών ειδικών 
συσκευασιών τοπικών προϊόντων,  οι οποίοι  θα τοποθετηθούν στις 
κύριες πύλες εισόδου/εξόδου του Νοµού των Κυκλάδων ώστε οι 
επισκέπτες να έχουν µια πιο άµεση και πρώτη γνωριµία µε τα 
προϊόντα, αλλά και να µπορούν να τα παίρνουν µαζί τους φεύγοντας. 

• Τη δηµιουργία ηλεκτρονικού εµπορικού καταστήµατος πώλησης των 
τοπικών προϊόντων (e –shop), µε σύγχρονες πρακτικές ανάπτυξης για 
Επιχειρήσεις και Καταναλωτές αντίστοιχα.  

• Μια οµάδα εξειδικευµένων επαγγελµατιών του κλάδου, οι οποίοι θα 
προσφέρουν διαρκή συµβουλευτική υποστήριξη στο δίκτυο των 
επιχειρήσεων και των παραγωγών τοπικών προϊόντων αγροδιατροφής, 
µέσω σεµιναρίων, εκπαιδεύσεων, καθοδήγησης  κ.ά.  

 
Για την καλύτερη και αποδοτικότερη προώθηση των Κυκλαδικών προϊόντων 
θα αναπτυχθούν και θα ενισχυθούν δικτυώσεις και σχέσεις συνεργασίας µε 
φορείς, οργανισµούς και επιχειρήσεις σε αγορές–στόχους, ενώ θα 
δηµιουργηθεί/αναπτυχθεί ολοκληρωµένη και πολυδιάστατη καµπάνια 
προώθησης και προβολής των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων των 
Κυκλάδων σε διεθνές και τοπικό επίπεδο.  
 
Το δίκτυο αυτό των Επιχειρήσεων (business cluster) θα λειτουργήσει και ως 
Πιλότος για όλες τις περιοχές της χώρας, όπου οι παραγωγοί προϊόντων 
αγροδιατροφής αναζητούν ένα ολοκληρωµένο σχέδιο διείσδυσής τους σε 
νέες, πολλά υποσχόµενες αγορές.  
 
Τα οφέλη του Έργου είναι πολλαπλά και σηµαντικά καθώς: 
 

• Θα αξιοποιηθεί η υψηλή επισκεψιµότητα των νησιών µε στόχο την 
αύξηση της ζήτησης των Κυκλαδικών γαστρονοµικών προϊόντων τόσο 
εντός του Νοµού όσο και σε νέες αγορές, αλλά και την προβολή των 
Κυκλάδων ως ιδανικού προορισµού για τους λάτρεις του 
γαστρονοµικού τουρισµού που ολοένα και αυξάνεται.  

• Θα συµβάλει στην ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργιών µεταξύ των 
επιχειρήσεων του τοµέα αγροδιατροφής στις Κυκλάδες, στο πλαίσιο 
ενός ενισχυµένου δικτύου που µπορεί να αποτελέσει ένα σηµαντικό 
παράγοντα ανάπτυξης της τοπικής οικονοµίας.  

• Θα προετοιµαστούν κατάλληλα οι τοπικές επιχειρήσεις, µε την παροχή 
κατάλληλης τεχνογνωσίας και πρακτικής εµπειρίας, ώστε να ενταχθούν 
δυναµικά στο δίκτυο. 
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• Θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στον τοµέα της αγροδιατροφής 
στις Κυκλάδες. 

• Θα ενθαρρυνθούν οι Κυκλαδίτες, ιδιαίτερα οι νεότεροι σε ηλικία, να 
µείνουν στον τόπο τους και να ασχοληθούν µε την παραγωγή των 
τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.  

 
Εντός του έτους 2018,  στο πλαίσιο του Έργου υλοποιήθηκαν οι κάτωθι 
δράσεις : 
  
∆ράση 1. Σχεδιασµός του µοντέλου Συστάδας Επιχειρήσεων στον τοµέα 
της αγροδιατροφής. 
 
Στην αρχική φάση της Πράξης, εκπονήθηκαν µια σειρά από µελέτες και 
έρευνες, που οδήγησαν στον πλήρη σχεδιασµό του Μοντέλου Λειτουργίας του 
Cluster. Αυτές περιλάµβαναν: 
 

• Μελέτη πλήρους καταγραφής των παραγωγών και των τοπικών 
προϊόντων. Εκπονήθηκε µελέτη πλήρους καταγραφής των παραγωγών 
και των τοπικών προϊόντων, µε χρήση ειδικού ερωτηµατολογίου που 
εκπονήθηκε ειδικά για το έργο. Κατεγράφησαν 205 παραγωγοί, µε 
πλήρη ανάλυση των προϊόντων που παράγουν, της παραγωγικής τους 
δυναµικότητας, των οικονοµικών τους αποτελεσµάτων, των 
παραγωγικών και διοικητικών τους διαδικασιών, των καναλιών 
διανοµής των προϊόντων τους, των µεθόδων marketing που 
ακολουθούν, της τυχόν εξαγωγικής τους δραστηριότητας, και των 
αναγκών που παρουσιάζουν σε σχέση µε τον τελικό στόχο της ισότιµης 
συµµετοχής τους στο υπό διαµόρφωση Cluster. Το έργο 
ολοκληρώθηκε επιτυχώς. 

• Έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών από το προσφερόµενο γαστρονοµικό 
προϊόν και αναγνωρισιµότητας των τοπικών προϊόντων. ∆ιεξήχθη 
πρωτογενής έρευνα καταγραφής του βαθµού ικανοποίησης των 
επισκεπτών από το γαστρονοµικό προϊόν του Νοµού, και του βαθµού 
αναγνωρισιµότητας των τοπικών προϊόντων ανάµεσα στους 
επισκέπτες των νησιών. Χρησιµοποιήθηκε ειδικό εργαλείο συλλογής 
δεδοµένων που αναπτύχθηκε ειδικά για το παρόν έργο και 
συµπληρώθηκαν 1000 ερωτηµατολόγια από ισάριθµους επισκέπτες, 
προερχόµενους από 4 Ηπείρους και 43 Χώρες στα οκτώ µεγαλύτερα 
νησιά των Κυκλάδων (Άνδρος, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, 
Σαντορίνη, Σύρος, Τήνος). Το έργο ολοκληρώθηκε επιτυχώς. 

• Μελέτη απαιτήσεων για τη διείσδυση των τοπικών προϊόντων στις 
ηλεκτρονικές αγορές Β2Β. Υλοποιήθηκε µελέτη διερεύνησης των 
προϋποθέσεων συµµετοχής των επιχειρήσεων – µελών του cluster και 
του συνεργατικού σχηµατισµού συνολικά, προκειµένου να µπορέσουν 
να συµµετάσχουν ισότιµα στην υπό διαµόρφωση ενιαία ψηφιακή 
αγορά. Το έργο ολοκληρώθηκε επιτυχώς. 
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• Στρατηγικός σχεδιασµός εισόδου των τοπικών προϊόντων στην αγορά 
της κρουαζιέρας. Η συγκεκριµένη µελέτη κατέγραψε τις ιδιαιτερότητες 
που παρουσιάζει ο τοµέας της κρουαζιέρας αναφορικά µε τη 
γαστρονοµία και περιγράφει τη στρατηγική απόκτησης µεριδίου αγοράς 
στους επισκέπτες κρουαζιέρας για τα τοπικά προϊόντα. 

• Μελέτη αναγνώρισης αγορών – στόχων και καθορισµού απαιτήσεων 
ωρίµανσης και ετοιµότητας επιχειρήσεων για τη διεξαγωγή πωλήσεων 
σε αυτές. Αξιοποιώντας στοιχεία ζήτησης από πιθανές αγορές (που 
συνελέγησαν µεταξύ άλλων από απευθείας επαφές µε τα Γραφεία 
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων των Ελληνικών Πρεσβειών σε 
30 χώρες), η µελέτη κατέδειξε εκείνες τις εξαιρετικά στοχευµένες 
αγορές που στο πλαίσιο της Πράξης θα προσεγγιστούν για την είσοδο 
σε αυτές των Κυκλαδικών προϊόντων. Με βάση τα συµπεράσµατα 
αυτά, η συγκεκριµένη µελέτη κατέδειξε επιπλέον τις απολύτως 
απαραίτητες ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι 
επιχειρήσεις κυκλαδικών προϊόντων αγροδιατρoφής προκειµένου να 
διεισδύσουν και να αποκτήσουν µερίδια αγοράς στις αγορές – στόχους. 
Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία οριστικής παραλαβής του τελικού 
παραδοτέου της µελέτης. 

• Σχέδιο υλοποίησης & βιωσιµότητας του Κυκλαδικού Cluster προϊόντων 
αγροδιατροφής (Επιχειρησιακό Σχέδιο και Στρατηγική branding). 
Εκπονήθηκε ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης για τη σύσταση, λειτουργία, 
ανάπτυξη, δικτύωση και προώθηση του cluster, στο οποίο 
καλύπτονται: η αποτύπωση υφιστάµενης κατάστασης, ο 
προσδιορισµός ταυτότητας, οράµατος, στόχων, συγκριτικού 
πλεονεκτήµατος (δίνοντας έµφαση στην καινοτοµία), ο σχεδιασµός 
επιχειρηµατικού µοντέλου λειτουργίας, ο σχεδιασµός εξειδικευµένων 
δράσεων υποστήριξης για την αποτελεσµατική λειτουργία και βιώσιµη 
ανάπτυξη του συνεργατικού σχηµατισµού, χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης ενεργειών, ο προσδιορισµός αναµενόµενων 
αποτελεσµάτων και οφελών που θα προκύψουν από τη λειτουργία του 
συνεργατικού σχηµατισµού. Επιπλέον, η µελέτη καταδεικνύει τα 
απαραίτητα µεθοδολογικά βήµατα για την ανάπτυξη µιας στρατηγικής 
branding του cluster και των µελών του, µε εξειδικευµένη στόχευση στις 
αγορές που έχουν αναγνωρισθεί σε προηγούµενα στάδια της Πράξης. 
Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία οριστικής παραλαβής του τελικού 
παραδοτέου της µελέτης. 

  
∆ράση 2. Μηχανισµός διαρκούς στήριξης του πιλοτικού Cluster των 
επιχειρήσεων εµπορίας τοπικών προϊόντων αγροδιατροφής προς την 
κατεύθυνση της ετοιµότητάς τους να εισέλθουν σε νέες αγορές. 
 

Έχει δηµιουργηθεί και στελεχωθεί ένας µόνιµος µηχανισµός εξατοµικευµένης 
συµβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης όλων των τοπικών 
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επιχειρήσεων που θα συµµετάσχουν πιλοτικά στο cluster, προκειµένου αυτές 
να προετοιµαστούν για να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες εισόδου σε 
νέες αγορές – στόχους. Ο ίδιος µηχανισµός υποστηρίζει τη δηµιουργία και 
λειτουργία του πιλοτικού Cluster των επιχειρήσεων, µε στόχο την ταχεία και 
αποτελεσµατική προσαρµογή των επιχειρήσεων – µελών του στις διαδικασίες 
του συνεργατικού σχηµατισµού. 
Ο Μηχανισµός λειτουργεί µε τις ακόλουθες µεθόδους: 

 
• Στο κτίριο του Επιµελητηρίου Κυκλάδων έχει εγκατασταθεί και 

στελεχωθεί ειδική υπηρεσία υποστήριξης των τοπικών επιχειρήσεων 
που ασχολούνται µε την αγροδιατροφή. Σε αυτήν µπορούν να 
απευθύνονται όλες οι τοπικές επιχειρήσεις (και σε δεύτερη φάση, όλες 
οι επιχειρήσεις του τοµέα αγροδιατροφικών προϊόντων από ολόκληρη 
τη χώρα), προκειµένου να λάβουν συµβουλευτική καθοδήγηση σε 
θέµατα που σχετίζονται µε τη δραστηριοποίησή τους σε νέες αγορές.  

• Εµπειρογνώµονες του Μηχανισµού επισκέπτονται επί τόπου τις έδρες 
των τοπικών επιχειρήσεων, και τους παρέχουν την τεχνογνωσία τους 
σε όλα τα αντικείµενα που σχετίζονται µε την προετοιµασία της 
επιχείρησης προκειµένου αυτή να δραστηριοποιηθεί σε νέες αγορές,  

• Στελέχη και Εµπειρογνώµονες του Μηχανισµού επισκέπτονται όλα τα 
νησιά των Κυκλάδων και διεξάγουν ειδικές, «κλειστές» παρουσιάσεις 
(µε τη µορφή workshops) αποκλειστικά για επαγγελµατίες του κλάδου 
µε σκοπό την παρουσίαση των ευκαιριών αλλά και των προϋποθέσεων 
εισόδου των προϊόντων τους σε νέες αγορές, 

Εντός του 2018 διεξήχθησαν οι ακόλουθες επιτόπιες επισκέψεις των 
στελεχών του Μηχανισµού µε σκοπό την ενηµέρωση των τοπικών 
παραγωγών για την επικείµενη έναρξη λειτουργίας του Cluster ως 
ακολούθως: 

• 12ο Φεστιβάλ Κυκλαδίτικης Γαστρονοµίας «Νικόλαος Τσελεµεντές» 
(Σίφνος, 6 έως 8 Σεπτεµβρίου 2018). Συνολικά εκτός από το Επιµελητήριο 
συµµετείχαν 16 νησιά από τις Κυκλάδες, ενώ ενεργή παρουσία είχαν 
επίσης η Λέρος, ο Έβρος, η Κοζάνη, η Παιανία, ο Πόντος και η Κύπρος. 
Τα τελευταία χρόνια το Φεστιβάλ έχει αποκτήσει διεθνή απήχηση µε 
διεθνείς παρουσίες/συµµετοχές χωρών, όπως φέτος η Βραζιλία, µε την 
υποστήριξη της Πρεσβείας της και το Επίτιµο Προξενείο της στις 
Κυκλάδες. Στις εκδηλώσεις συµµετείχαν γνωστοί σεφ, όπως ο Ηλίας 
Μαµαλάκης, η Αργυρώ Μπαρµπαρίγου (Πρέσβειρα του Νοτίου Αιγαίου – 
Γαστρονοµικής Περιφέρειας της Ευρώπης για το 2019), διάσηµοι σεφ από 
το εξωτερικό (Ιταλία – Ισπανία) καθώς και γνωστοί δηµοσιογράφοι και 
γευσιγνώστες µε τους οποίους το Επιµελητήριο συνεργάζεται. Στο πλαίσιο 
του φεστιβάλ τα στελέχη του µηχανισµού ενηµέρωσαν όλους τους 
συµµετέχοντες  για την επικείµενη έναρξη λειτουργίας του Cluster και των 
υποδοµών του και απάντησαν σε πληθώρα ερωτήσεων αναφορικά µε 
τους όρους συµµετοχής σε αυτό. 
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• Επίσκεψη εργασίας στην Αµοργό στο πλαίσιο της Εβδοµάδας 
Γαστρονοµίας Αµοργού & Μικρών Κυκλάδων που διοργανώθηκε κατά την 
διάρκεια του 2ου Authentic Big Blue (21 – 23 Σεπτεµβρίου 2018). 
Πραγµατοποιήθηκε ενηµέρωση για το Aegean Cuisine Cluster σε οκτώ 
τοπικές επιχειρήσεις (ποτοποιίες, αποσταγµατοποιίες, εργαστήρια 
ζαχαροπλαστικής, παραγωγοί µελιού, παραγωγοί αρωµατικών βοτάνων).  

• 1ο  Επιστηµονικό Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Χίου (05  έως 07. 10. 
2018). Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, και ειδικότερα στην ενότητα 
«Επιχειρηµατικότητα και Τοπικά Προϊόντα», παρουσιάστηκε η 
πρωτοβουλία του Aegean Cuisine και το πρόγραµµα «∆ηµιουργία 
Cluster» για τα Κυκλαδικά προϊόντα του τοµέα της αγροδιατροφής και της 
γαστρονοµίας. H αποδοχή της παρουσίασης ήταν πολύ θετική και 
επικροτήθηκε ως ένα σηµαντικό έργο που θα συµβάλει στην ανάπτυξη του 
θεµατικού Τουρισµού στην περιοχή των Κυκλάδων και στην προώθηση 
των προϊόντων του τοµέα της αγροδιατροφής και της γαστρονοµίας, µέσα 
από τη συνέργεια και την συνεργασία των επιχειρήσεων (Cluster)    

• Επίσκεψη στην έκθεση για τα τρόφιµα, τα ποτά και τα delicatessen 
MARKET EXPO που πραγµατοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο 
Metropolitan Expo (05  έως 07. 10. 2018). Πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη 
στην έκθεση µε ιδιαίτερη έµφαση στο περίπτερο της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, όπου είχαν εκθεσιακά περίπτερα οι παραγωγοί των Κυκλάδων, 
στους οποίους έγινε αναλυτική ενηµέρωση για το cluster και παραδόθηκε 
ενηµερωτικό υλικό. Οι παραγωγοί ήταν από τα νησιά Νάξο, Κέα, Πάρο, 
Αµοργό, και Τήνο και δραστηριοποιούνται στους υποκλάδους παραγωγής 
και τυποποίησης παραδοσιακών προϊόντων, τυροκοµικών, γλυκών 
κουταλιού, µαρµελάδων, µελιού, αρωµατικών βοτάνων φυτικής 
καλλιέργειας και χυµών & αναψυκτικών. 

Επιπλέον, το σύνολο των τοπικών παραγωγών (205 συνολικά) ενηµερώθηκε 
µε προσωπικές επικοινωνίες από τα στελέχη του µηχανισµού για την 
επικείµενη λειτουργία του cluster και συζητήθηκαν θέµατα που αφορούν τη 
δυνατότητα ισότιµης συµµετοχής κάθε επιχείρησης σε αυτό. 

Τέλος, στο πλαίσιο της δράσης διεξήχθη η πρώτη ετήσια πιστοποίηση των 
επιχειρήσεων - µελών του ∆ικτύου Aegean Cuisine, ο σχεδιασµός και η 
εκτύπωση των σηµάτων του ∆ικτύου που απονεµήθηκαν στα µέλη που 
πιστοποιήθηκαν από τις δύο αρµόδιες Επιτροπές (µια επιτροπή της TUV 
Hellas και µία αναγνωρισµένους εµπειρογνώµονες του χώρου της 
γαστρονοµίας. 

  
∆ράση 3. ∆ίκτυο πωλήσεων τοπικών προϊόντων στις κύριες πύλες 
εισόδου / εξόδου του Νοµού.  
 
Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράµµατος, στις βασικές πύλες εισόδου / 
εξόδου στα νησιά του Νοµού Κυκλάδων (λιµάνια, αεροδρόµια) θα 
εγκατασταθούν πιλοτικά δέκα (10) αυτόµατοι πωλητές, στα οποία ο 
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επισκέπτης θα µπορεί να προµηθευτεί ειδικές συσκευασίες µε επιλεγµένα 
προϊόντα των Κυκλάδων. 
Ήδη µε βάση τα συµπεράσµατα της «Μελέτης αναγνώρισης αγορών – 
στόχων και καθορισµού απαιτήσεων ωρίµανσης και ετοιµότητας επιχειρήσεων 
για τη διεξαγωγή πωλήσεων σε αυτές», οι αυτόµατοι πωλητές θα 
εγκατασταθούν: 

• στα έξι διαθέσιµα αεροδρόµια των Κυκλάδων, και συγκεκριµένα: 
Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σαντορίνη και Σύρος, 

• σε τέσσερα λιµάνια µε τη µεγαλύτερη επισκεψιµότητα κατά το 
προηγούµενο έτος, και συγκεκριµένα: Σαντορίνη, Πάρος, Μύκονος 
και Τήνος, µε  εναλλακτικές επιλογές την Αντίπαρο και την Άνδρο, 
που παρουσιάζουν την αµέσως υψηλότερη επισκεψιµότητα σε 
ετήσια βάση. 

Επί του παρόντος: 

• ετοιµάζεται η επιλογή συγκεκριµένων συνδυασµών προϊόντων που 
µπορούν να αποτελέσουν µια ενιαία συσκευασία, ελκυστική για τον 
επισκέπτη (π.χ. όλα τα προϊόντα που απαιτούνται για την 
παρασκευή µιας συγκεκριµένης συνταγής) σε συνεργασία µε 
γνωστούς ειδικούς του χώρου της οινογαστρονοµίας, 

• ετοιµάζεται τεύχος προδιαγραφών για τη διαδικασία ανάθεσης της 
προµήθειας και εγκατάστασης των αυτόµατων πωλητών στα 
ανωτέρω σηµεία. 

  
∆ράση 4. Κέντρο τροφοδοσίας και διακίνησης τοπικών προϊόντων 
(logistics center) σε µεγάλο διαµετακοµιστικό κέντρο. 
 
Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράµµατος και µε στόχο την επιτυχηµένη 
είσοδο των κυκλαδικών προϊόντων σε επιλεγµένες αγορές – στόχους, θα 
δηµιουργηθεί κέντρο τροφοδοσίας και διακίνησης (logistics center) τοπικών 
προϊόντων εντός της Περιφέρειας Αττικής. 

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα των µελετών της ∆ράσης 1 ανωτέρω, το 
logistics center προτείνεται να δηµιουργηθεί στην ευρύτερη περιοχή του 
Πειραιά, ώστε να συγκεντρώνονται κεντρικά όλα τα προϊόντα, να γίνεται η 
επιλογή τους βάση των αγορών και η διανοµή τους στους πελάτες. Η περιοχή 
έχει το µεγάλο πλεονέκτηµα της εγγύτητας σε κεντρικούς σταθµούς των 
µεγάλων µεταφορικών κόµβων (λιµάνι Πειραιώς, εθνική οδός) αλλά και σε 
κεντρικές αγορές (π.χ. κεντρική λαχαναγορά Αθηνών).  

  
∆ράση 5. Σηµεία πώλησης των τοπικών προϊόντων των Κυκλάδων σε 
νησιά µε υψηλή επισκεψιµότητα. 
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Με βάση το µοντέλο λειτουργίας του πιλοτικού προγράµµατος, και για την 
ολοκλήρωση της αλυσίδας αξίας του κλάδου για τα τοπικά προϊόντα, θα 
δηµιουργηθούν καταστήµατα / σηµεία χονδρικής & λιανικής πώλησης 
προϊόντων σε επιλεγµένες πόλεις. Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η 
δηµιουργία δύο (2) τέτοιων σηµείων πώλησης. 
 
Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα των µελετών της ∆ράσης 1 ανωτέρω, τα 
καταστήµατα αυτά προτείνεται να δηµιουργηθούν σε κεντρικά εµπορικά 
σηµεία των νησιών Σύρου και Σαντορίνης, µε εναλλακτικές επιλογές την Νάξο 
(ως 1η) και την Πάρο (ως 2η). Η επιλογή των νησιών έγινε µε βάση 
συγκεκριµένη µεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του παρόντος 
έργου.  
Επί του παρόντος ετοιµάζεται τεύχος προδιαγραφών για τη διαδικασία 
εκµίσθωσης ακινήτων που να πληρούν τις επιθυµητές προδιαγραφές των 
καταστηµάτων. 

  
∆ράση 6. Ηλεκτρονικό κατάστηµα πώλησης τοπικών προϊόντων, µε 
µοντέλα Β2Β και B2C. 
 
Στο πλαίσιο του έργου, θα δηµιουργηθεί ένα καλαίσθητο και ολοκληρωµένο 
από λειτουργικής και τεχνικής άποψης ηλεκτρονικό κατάστηµα πώλησης 
λιανικής (B2C) και χονδρικής (Β2Β) των κυκλαδικών προϊόντων, 
απευθυνόµενο τόσο σε επαγγελµατίες του χώρου της εστίασης και του 
εµπορίου όσο και σε µεµονωµένους καταναλωτές, λάτρεις της 
αιγαιοπελαγίτικης κουζίνας. 
Επί του παρόντος ετοιµάζεται τεύχος προδιαγραφών για τη διαδικασία 
ανάθεσης της υλοποίησης της πλατφόρµας ηλεκτρονικής αγοράς της 
παρούσας ∆ράσης. 

  
∆ράση 7. Ανάπτυξη και ενίσχυση δικτυώσεων µε φορείς, οργανισµούς 
και επιχειρήσεις σε αγορές – στόχους. 
 
Για τη διασφάλιση της µακροπρόθεσµης επιτυχίας της όλης πρωτοβουλίας, 
θα επιδιωχθούν, αναπτυχθούν και ενισχυθούν δικτυώσεις µε φορείς και 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις αγορές – στόχους και µπορούν να 
διαδραµατίσουν σηµαντικούς ρόλους στο όλο έργο.  

Ήδη έχουν διεξαχθεί συναντήσεις µε εκπροσώπους του Συνδέσµου 
Εισαγωγέων Ελληνικών Τροφίµων και Ποτών (ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ), ενός δυναµικού 
συνδέσµου που δραστηριοποιείται στη ∆υτική Ευρώπη και πολλές άλλες 
αγορές – στόχους για τα κυκλαδικά προϊόντα τροφίµων & ποτών, µε τον 
οποίο το Επιµελητήριο Κυκλάδων διαθέτει στρατηγική συνεργασία. Τα 
στελέχη του Συνδέσµου ενηµερώθηκαν για το έργο και την επικείµενη έναρξη 
της λειτουργίας του Cluster, και επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον για συνεργασία 
µε το νέο φορέα. 
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∆ράση 8. Ολοκληρωµένη καµπάνια προώθησης και προβολής των 
τοπικών παραδοσιακών προϊόντων των Κυκλάδων. 
  
Ήδη έχει ξεκινήσει η υλοποίηση µιας ολοκληρωµένης εκστρατείας 
προώθησης και προβολής των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, µε πρώτη 
δράση την παραγωγή έντυπου υλικού που διανέµεται σε opinion leaders του 
κλάδου της γαστρονοµίας. 

  
∆ράση 9. Συγγραφή Roadmap για την διείσδυση των προϊόντων 
αγροδιατροφής σε νέες αγορές. 
  
Στην τελευταία φάση του έργου θα αναπτυχθεί ένα ολοκληρωµένο Roadmap 
για την διείσδυση των προϊόντων αγροδιατροφής σε νέες αγορές, µε βάση την 
εµπειρία, την τεχνογνωσία και τα συµπεράσµατα του Πιλοτικού 
Προγράµµατος ανάπτυξης του cluster στην περιοχή των Κυκλάδων. 

  
∆ράση 10. Συντονισµός και ∆ιαχείριση. 
  
Περιλαµβάνονται όλες οι ενέργειες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της 
τήρησης των υποχρεώσεων του Επιµελητηρίου Κυκλάδων που συνδέονται µε 
την διαχείριση του έργου, τόσο από την άποψη του φυσικού όσο και του 
οικονοµικού αντικειµένου, όπως απορρέουν από το πλαίσιο χρηµατοδότησης 
αυτού. 

Ήδη έχει στελεχωθεί κατά ένα µέρος η Οµάδα Συντονισµού και ∆ιαχείρισης 
της Πράξης, µέσα από ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για 
σύναψη συµβάσεων, ενώ εντός του πρώτου τριµήνου 2019 θα ολοκληρωθεί η 
στελέχωση της Οµάδας µέσω νέας ανοικτής πρόσκλησης. 

Η οµάδα συντονισµού και διαχείρισης της Πράξης αποτελείται από διοικητικά 
στελέχη που έχουν επιφορτιστεί µε την παρακολούθηση του φυσικού και 
οικονοµικού της αντικειµένου. ∆ιασφαλίζουν την τήρηση των διαδικασιών 
υλοποίησης, των χρονοδιαγραµµάτων, την αρχειοθέτηση όλου του υλικού 
που παράγεται από το έργο στο φάκελο του έργου, την παρακολούθηση των 
εργασιών των επιµέρους αναδόχων και τον έλεγχο των παραδοτέων, την 
επικοινωνία µε τις αρµόδιες αρχές ελέγχου της υλοποίησης της πράξης και 
την παροχή σχετικών στοιχείων όποτε αυτό απαιτείται σύµφωνα µε το 
διαχειριστικό πλαίσιο και την κείµενη νοµοθεσία, τη διεξαγωγή των 
διαδικασιών ανάθεσης των επιµέρους εργασιών στους αναδόχους, κ.λπ. Τα 
στελέχη της οµάδας συνεπικουρούν τον Υπεύθυνο της Πράξης στην 
παρακολούθηση του έργου και των αποτελεσµάτων του και στη σύνταξη 
σχετικών αναφορών προς το αρµόδιο όργανο του φορέα. 
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5. 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 
2018 : 
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6. 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 τα κόκκινα δάνεια 
� Ενηµερωτική ηµερίδα µε θέµα «Προσωπικά δεδοµένα και επιχειρήσεις»  
� Ενηµερωτική εκδήλωση µε θέµα «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας 

νέων τουριστικών ΜµΕ» σε συνεργασία µε την ΕΛΑΝΕΤ 
� Εκδήλωση – Σεµινάριο για εξαγωγές στις ΗΠΑ, σε συνεργασία µε το 

Ελληνοαµερικανικό Επιµελητήριο 
� Επιχειρηµατικό εργαστήριο στο πλαίσιο του έργου Go_Brand 
� ∆ιηµερίδα σε συνεργασία µε τη ∆.∆.Ε. Κυκλάδων 

 
Επίσης, συµµετείχε σε πλήθος διοργανώσεων, Συνεδρίων και συναντήσεων 
από τις οποίες ενδεικτικά αναφέρονται:  
 

� 1ο Επιστηµονικό Συνέδριο για την Ανάπτυξη στην Χίο 
� Συµµετοχή στην Εβδοµάδα Γαστρονοµίας Αµοργού 
� Συµµετοχή στο 12ο Φεστιβάλ Τσελεµεντέ στην Σίφνο 
� ∆ιεθνές Συνέδριο «Έξυπνα νησιά και έξυπνες µικρές πόλεις» 
� Ενδιαφέροµαι για τον συνάνθρωπό µου, συµβάλλω στην 

καθηµερινότητά των ανθρώπων µε αναπηρία 
� 15ο Περιφερειακό Συνέδριο για την παραγωγική ανασυγκρότηση 

 
 

8. Aegean Cuisine – ∆ράσεις υποστήριξης του δικτύου  

 
Με 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.  
 

� Τον Ιούνιο του 2018, ολοκληρώθηκε ο Β’  κύκλος αξιολόγησης και 
δηµιουργίας του µητρώου προϊόντων που παράγονται στις 
Κυκλάδες και θα προτείνονται στο δίκτυο Aegean Cuisine .  

  
Το Επιµελητήριο Κυκλάδων, αρωγός στην ανάπτυξη του γαστρονοµικού 
τουρισµού στην περιοχή των Κυκλάδων εδώ και χρόνια, συνεχίζει µε 
αµείωτη ένταση την προσπάθεια για την αξιοποίηση της ιδιαίτερα πλούσιας 
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αιγαιοπελαγίτικης οινο-γαστρονοµίας καθώς και για την ανάδειξη και προβολή 
των τοπικά παραγόµενων προϊόντων. 

 
Στην επταµελή επιτροπή αξιολόγησης συµµετείχαν ειδικοί και ευρέως 
αναγνωρισµένες προσωπικότητες στο χώρο της οινο-γαστρονοµίας και της 
πρωτογενούς παραγωγής και πιο συγκεκριµένα οι : Ανδρέας Ν. 
Ανδρουλιδάκης (δηµοσιογράφος οίνου), η Νανά ∆αρειώτη (δηµοσιογράφος 
γαστρονοµίας), η Μαριάννα Κοµητοπούλου (Υπεύθυνη Marketing Akros.gr), 
ο ∆ηµήτρης Ρουσουνέλος (δηµοσιογράφος γαστρονοµίας), η Θάλεια 
Τσιχλάκη (δηµοσιογράφος γαστρονοµίας), η Ελένη 
Ψυχούλη (δηµοσιογράφος γαστρονοµίας) και η Έλενα 
∆ηµακοπούλου (∆ιευθύντρια του Επιµελητηρίου Κυκλάδων και Πρόεδρος 
της επιτροπής). 
  
Η Επιτροπή συνεδρίασε στις 9 Ιουνίου 2018 και αφού έκανε τον απαραίτητο 
έλεγχο των αιτήσεων και των νοµιµοποιητικών εγγράφων των επιχειρήσεων, 
προχώρησε και στη γευστική δοκιµή των 96 προϊόντων που απέστειλαν 29 
παραγωγοί από 10 κυκλαδονήσια (Άνδρο, Κέα, Νάξο, Πάρο, Σαντορίνη, 
Σέριφο, Σίφνο, Σύρο, Σχοινούσα και Τήνο). Οι κατηγορίες προϊόντων ήταν οι 
εξής: αλλαντικά, αποξηραµένοι καρποί & φρούτα, αρτοσκευάσµατα-πίτες, 
βότανα-µπαχαρικά, γαλακτοκοµικά, γλυκά, γλυκά κουταλιού, ελαιόλαδο-ελιές, 
ζυµαρικά, κρασί, µαρµελάδες, µεζέδες-ορεκτικά, µέλι, µπύρα, ξύδι, όσπρια, 
παξιµάδια-µπισκότα, ποτά, ροφήµατα, σάλτσες, τουρσιά-διατηρητέα, 
τσίπουρο, τυριά, φρούτα-λαχανικά, χυµοί. Για κάθε προϊόν συµπληρώθηκε 
ξεχωριστή φόρµα αξιολόγησης, µε σαφή αιτιολογία στις περιπτώσεις µη 
ένταξης. 
 
Από την παραπάνω διαδικασία 76 νέα προϊόντα εντάχθηκαν στο 
δεύτερο κύκλο και έτσι ο συνολικός αριθµός των προϊόντων που 
προτείνονται από το δίκτυο Aegean Cuisine και δικαιούνται να φέρουν 
τη σήµανση Aegean Cuisine Recommended Product ανέρχεται πλέον 
στα 291. 
 
 

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 



20 

 

� Προγράµµατα Χρηµατοδοτικής Ενίσχυσης Επιχειρήσεων 
� Κλαδικά θέµατα 
� Ενέργεια 
� Περιβάλλον 
� Τουρισµός 

 
Επιπλέον, έχει συµµετάσχει καταθέτοντας τις θέσεις του σε Ευρωπαϊκά 
όργανα (Insuleur, Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή) για 
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 του                                                        
µε δραστηριότητες που αφορούν έµµεσα αλλά καθοριστικά την τοπική 
επιχειρηµατικότητα, το Επιµελητήριο Κυκλάδων συνδιοργάνωσε για τρίτη 
φορά 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 
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«ρεµπέτικο», αναφέρεται και η Ερµούπολη της Σύρου και βέβαια έχει 
κυρίαρχο ρόλο ο Συριανός λαϊκός βάρδος, Μάρκος Βαµβακάρης.  
 
Μια µεγάλη για τα δεδοµένα της Σύρου διοργάνωση που σκοπό έχει την 
τόνωση της τοπικής επιχειρηµατικότητας µέσω της αξιοποίησης της σχέσης 
του νησιού µε την αστική λαϊκή µουσική και τη συµµετοχή σχηµάτων και από 
άλλες χώρες της Μεσογείου (Ιταλία, Κύπρος). 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
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