
 

Απολογισμός δράσεων έτους 2019 

 

    

 

 

                      

   

 

  

             Απρίλιος 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

 

 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ   

 
 



1 
 

Πίνακας περιεχομένων 
 
 

1. Εισαγωγή .......................................................................................................... 2 

2. Εκπαίδευση ....................................................................................................... 3 

3. Συμβουλευτικός ρόλος – Ενημέρωση για χρηματοδοτικά προγράμματα και 

άλλα επιχειρηματικά θέματα ............................................................................ 4 

4. Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ........................................................... 5 

4.1. Πράξη “GO_BRAND - δράσεις 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. ....................................................... 5 

4.2. Δημιουργία Cluster για τα Κυκλαδικά προϊόντα του τομέα της 

αγροδιατροφής και της γαστρονομίας. ........................................................ 12 

5. Προβολή επιχειρήσεων - Δικτυακή Πύλη Επιμελητηρίου Κυκλάδων ....... 16 

6. E-booking για τουριστικά καταλύματα ......................................................... 16 

7. Ενέργειες προβολής Επιμελητηρίου ............................................................ 16 

8. Ενημερωτικές εκδηλώσεις & συναντήσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος

 21 

9. Aegean Cuisine – Δράσεις υποστήριξης του δικτύου ................................. 22 

10. Θεσμικός ρόλος Επιμελητηρίου Κυκλάδων ................................................ 23 

11. Άλλες δράσεις ................................................................................................. 24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

1. Εισαγωγή  

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ιδρύθηκε το 1836 και είναι ένα από τα πρώτα 
Επιμελητήρια της νεότερης Ελλάδας, μαζί με εκείνα του Ναυπλίου και της 
Πάτρας. Έχει την έδρα του στην Ερμούπολη της Σύρου και στεγάζεται στο 
νεοκλασικό αρχοντικό «Πρασσακάκη».  
 
Αποστολή του Επιμελητηρίου είναι να αποτελεί αξιόπιστο σύμμαχο και 
σύμβουλο των Κυκλαδικών επιχειρήσεων προσφέροντας υπηρεσίες 
καινοτόμες και εξωστρεφείς, υψηλής προστιθέμενης αξίας, που δίνουν 
ρεαλιστικές λύσεις και νέες προοπτικές στις τοπικές επιχειρήσεις.  
 
Παράλληλα, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα 
επιχειρηματικότητας, αποτελεί τη φωνή της τοπικής επιχειρηματικής 
κοινότητας στα κέντρα λήψης αποφάσεων.  
 
Το Επιμελητήριο Κυκλάδων λειτουργεί γραφεία στα νησιά Άνδρο, Μήλο, 
Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Σαντορίνη και Τήνο. Τα γραφεία αυτά διασυνδέονται με 
τα κεντρικά στη Σύρο μέσω ενιαίου πληροφοριακού συστήματος καθώς και με 
σύγχρονη υποδομή τηλεδιάσκεψης. Με αυτή τη λειτουργική δομή όλα τα 
γραφεία λειτουργούν ως ένα σώμα, καθώς εκμηδενίζονται οι αποστάσεις, 
αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες της νησιωτικότητας και εξυπηρετούνται 
αποτελεσματικά τα μέλη. Σήμερα πάνω από το 85% των μελών μας 
εξυπηρετούνται δια ζώσης, ενώ στα γραφεία-συνεδριακές αίθουσες με 
συνολική χωρητικότητα 700 ατόμων πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, 
σεμινάρια, ημερίδες και επιχειρηματικές συναντήσεις.  Παράλληλα, το 
Επιμελητήριο Κυκλάδων εξασφάλισε την χρήση της πλατφόρμας 
τηλεπικοινωνίας Webex της εταιρείας Cisco για την εξ αποστάσεως σύγχρονη 
συμμετοχή έως 1000 σημείων από τον προσωπικό τους 
υπολογιστή/smartphone/tablet. Η πλατφόρμα αυτή αποτελεί ένα επιπλέον 
εργαλείο για την καλύτερη και αμεσότερη επικοινωνία με τα μέλη και έχει σαν 
στόχο να τους δώσει τη δυνατότητα να παρακολουθούν κάθε ενημερωτική 
εκδήλωση, εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή εξειδικευμένο σεμινάριο που 
διοργανώνουμε. 

 
Το Επιμελητήριο Κυκλάδων προσφέρει μια σειρά ανταποδοτικών υπηρεσιών 
στις επιχειρήσεις μέλη του. Ενδεικτικά ακολουθούν ορισμένες από αυτές:  
 

1. Αξιόπιστη διαχείριση όλων των νομοτυπικών υποθέσεων των 

επιχειρήσεων-μελών του, όπως: εγγραφές, διαγραφές, μεταβολές, 

προεγκρίσεις επωνυμιών και διακριτικών τίτλων, προεγγραφές, 

πιστοποιητικά γενικής χρήσης, πιστοποιητικά ιστορικού μέλους, 

δημοσιεύσεις στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.ΕΜ.Η.), πιστοποιητικά 

μεταβολών, ενημερώσεις Δημοπρασιών και πολλά άλλα, χωρίς 

περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες.  

2. Συστηματικές παρεμβάσεις για κομβικής σημασίας ζητήματα για την 

τοπική επιχειρηματικότητα, όπως: ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα, 

υπηρεσίες υγείας, το ακτοπλοϊκό και ο αποκλεισμός των νησιών, η 

κατάργηση και η υποβάθμιση των τοπικών υπηρεσιών, εργασιακά 

θέματα, θέματα ανάπτυξης των Κυκλαδικών επιχειρήσεων, όπως 
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χρηματοδοτικά προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων, κλαδικά 

ζητήματα, η ενεργειακή πολιτική, το περιβάλλον και ο τουρισμός. 

3. Διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων σχετικά με την 

τοπική επιχειρηματικότητα.  

4. Υλικοτεχνικές υποδομές (χώροι και τεχνική υποστήριξη) σε 8 σημεία για 

την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, σεμιναρίων, συμβουλίων, 

συναντήσεων μελών, συνεργατών και αιτούντων.  

5. Υπηρεσίες προβολής, δικτύωσης, ανάπτυξης των επιχειρήσεων-μελών 

του, μέσα από καινοτόμες λύσεις, εξειδικευμένα εργαλεία και 

προηγμένες τεχνολογίες.  

6. Υπηρεσίες συμβουλευτικής και mentoring.  

7. Τεχνογνωσία πάνω στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και 

έγκαιρη πληροφόρηση για ευκαιρίες χρηματοδότησης.  

8. Εκπαίδευση και επιμόρφωση σε θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης/ 

αναβάθμισης, με περισσότερα από 10.000 άτομα να έχουν εκπαιδευτεί 

την τελευταία πενταετία σε 20 νησιά.  

9. Ενημερώσεις και νέα σε θέματα που αφορούν τους επιχειρηματίες της 

περιοχής.  

10. Έρευνες, μελέτες και προτάσεις που αφορούν την επιχειρηματική 

δραστηριότητα και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, σε συνεργασία 

με έγκριτους οργανισμούς.  

11. Συμμετοχή και υποστήριξη επιχειρήσεων μέσα από ειδικές 

πρωτοβουλίες και δράσεις αξιοποιώντας στο έπακρο 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και συνεργασίες με τοπικούς, 

εθνικούς και διεθνείς φορείς και δίκτυα. 

 

 

2. Εκπαίδευση 

Διοργανώνει 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 2019, είναι τα ακόλουθα:  
 
 
2.1. Σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ)    
 

 Σε 11 νησιά 

 Υλοποιήθηκαν 31 τμήματα 

 Εκπαιδεύθηκαν 697 άτομα  
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2.2. Σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας    

 

• Σε 12 νησιά 

• Υλοποιήθηκαν 31 τμήματα 

• Εκπαιδεύθηκαν 700 άτομα 

 

2.3. Θεματικά σεμινάρια σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία 

Διοικήσεως Επιχειρήσεων 

• Σε 3 νησιά 

• Υλοποιήθηκαν 6 τμήματα 

 
2.4. Λοιπά σεμινάρια: 
 
• Σεμινάριο για τη συναισθηματική νοημοσύνη στη Σύρο. 

• Σεμινάρια barista & bartending σε Πάρο και Σίφνο. 

 

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, ασφαλιστικά, ίδρυσης επιχειρήσεων, µμεταβίβασης 

επιχειρήσεων, επιδοτήσεων, χρηματοδοτήσεων, θέματα νομοθεσίας, 

δανειοδοτήσεων, εισαγωγών – εξαγωγών, πράσινης επιχειρηματικότητας κ.α.    

  

• Κατά τη διάρκεια του 2019, εξυπηρετήθηκαν 1.352 ερωτήματα / 

υποθέσεις.  

• Επίσης, εστάλησαν 128.380 προσωπικές ενημερώσεις για 

διάφορα επαγγελματικά θέματα.  
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4.  Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  

  

4.1. Πράξη “GO_BRAND - δράσεις 

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 - Δράσεις 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 2019, ολοκληρώθηκαν οι ακόλουθες δράσεις στο πλαίσιο 
του έργου:  

 Δημιουργία 2 clusters (συνεργειών) μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων: 

 
 
α) του δικτύου Aegean Cuisine και  
β) του Κυκλαδικού Οίνου και Ποτών 
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 Δημιουργία Διαδραστικής πλατφόρμας προβολής των 

Clusters   

  

 

 
 
 

Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου Κυκλάδων, ως υπεύθυνη για το 
υποέργο, ολοκλήρωσε την υλοποίηση της δια δραστικής 
πλατφόρμας στην οποία προβάλλονται τα clusters των 
επιχειρήσεων από τις πέντε συμμετέχουσες περιοχές (Δωδεκάνησα, 
Λασίθι, Κυκλάδες, Χίος και Κύπρος) με στοιχεία για τα clusters και 
τις συμμετέχουσες σε αυτά επιχειρήσεις.   

 

 

• Υλοποίηση εξειδικευµένων κύκλων εκπαίδευσης τοπικών 

επιχειρηµατιών στις πέντε συμμετέχουσες περιοχές   

  

Εντός του 2019 ολοκληρώθηκε η υλοποίηση 7ήµερων 
εκπαιδευτικών κύκλων (περιλάμβαναν ένα 2ηµερο θεωρητικό 
και 5ηµερες προκαθορισµένες επαφές εκπαιδευόµενου και 
εκπαιδευτή) στο χώρο του κάθε δικαιούχου του έργου) στις 
πέντε συμμετέχουσες περιοχές (Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, 
Κύπρο, Λασίθι και Χίο). Οι εκπαιδευτικές ενότητες προέκυψαν 
μετά από διαβούλευση του εκάστοτε εταίρου µε τα µέλη των 2 
clusters που συντονίζει κάθε εταίρος ώστε να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες των µελών τους. Υλοποιήθηκε από την Εταιρεία Ανάπτυξης 
και Προόδου Κυκλάδων, µε την βοήθεια εξωτερικών συνεργατών. 
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Εκπαιδεύτηκαν περίπου 120 επιχειρηματίες, στους οποίους 
χορηγήθηκε βεβαίωση παρακολούθησης.  
  

 
Επιπλέον των 3 βασικών εκπαιδευτικών 
ενοτήτων που αναπτύχθηκαν  κατά την 
υλοποίηση των εκπαιδευτικών κύκλων, 
ήτοι:  

 
 

 Εξωστρέφεια επιχειρήσεων και Εξαγωγές για ΜΜΕ 

 Χρηματοδοτικά εργαλεία για ΜΜΕ  

 Τρόποι δημιουργίας ενός BUSINESS PLAN για ΜΜΕ 

 Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην προβολή και προώθηση 

της επιχείρησης και των προϊόντων/υπηρεσιών (ΤΠΕ) 

 

προστέθηκαν επιπλέον εκπαιδευτικές ενότητες ανάλογα με τις 

ανάγκες των κατά τόπους clusters. Οι επιπλέον εκπαιδευτικές 

ενότητες ήταν: 

 

 Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 

 Κοστολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών 

 Οργάνωση και διαχείριση εκδηλώσεων – Event management 

 

 Στις 31 Μαΐου στη Ρόδο, διεξήχθη εκπαίδευση 10 στελεχών 

της εταιρίας Μελισσοκομική Δωδεκανήσου Α.Ε.Β.Ε. στις 

εγκαταστάσεις τους σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης, 

κοστολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών και εξαγωγών από την 

ομάδα εκπαιδευτών της εταιρίας μας. 

 

 Επιπλέον της εκπαίδευσης και συμβουλευτικής στη Λεμεσό 

της Κύπρου, πραγματοποιήθηκε και μία συνεδρία 

συμβουλευτικής στο Επιμελητήριο Λευκωσίας στις 14 Ιουνίου. 

 

 Στη Σύρο χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης και συμβουλευτικής, ώστε να ωφεληθούν και 

επιχειρηματίες από άλλα νησιά των Κυκλάδων, όπως Νάξο, Τήνο, 

Σαντορίνη κλπ. 
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 Κοινές δράσεις προβολής - προώθησης προϊόντων ή / και 

υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου Go Brand» (6/5/2019 – 9/5/2019) 

 
 

 

Μέσα από ενιαίο περίπτερο στη διεθνή έκθεση 
τροφίμων TUTTO FOOD, που έλαβε χώρα από 
τις 6 έως τις 9 Μαΐου στο Μιλάνο της Ιταλίας, 

εκπρόσωποι των δικαιούχων της Πράξης με το ακρωνύμιο Go Brand και 
επιχειρήσεων από τους 10 συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters) 
προέβαλαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα υψηλής ποιότητας προϊόντα 
που παράγονται στην Κύπρο, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τις 
Κυκλάδες και τη Χίο.  

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η Εταιρεία Ανάπτυξης του Επιμελητηρίου 
Κυκλάδων παρουσίασε το cluster Aegean Cuisine, στόχος του οποίου 
είναι η αξιοποίηση της ιδιαίτερα πλούσιας Αιγαιοπελαγίτικης 
οινογαστρονομίας, αλλά και προϊόντα οινοπαραγωγών των Κυκλάδων, 
μέσω του cluster Κυκλαδικού Οίνου.  
Πραγματοποιήθηκαν επιχειρηματικές συναντήσεις με εκπροσώπους 
επιχειρήσεων από άλλες χώρες και επιδιώχθηκε η σύναψη συνεργασιών 
προκειμένου τα ελληνικά και κυπριακά προϊόντα να προωθηθούν στη 
διεθνή αγορά.  

Η εξωστρέφεια των ελληνικών και κυπριακών επιχειρήσεων ενισχύθηκε 
ιδιαίτερα από την παρουσίαση που έκαναν οι εκπρόσωποι των δικαιούχων 
σε εξειδικευμένους δημοσιογράφους, opinion leaders και bloggers 
αναδεικνύοντας τον πλούτο, τη διατροφική, ιστορική και πολιτιστική αξία 
της γαστρονομίας των περιοχών αυτών. Τηρήθηκε φάκελος με τα στοιχεία 
των επαγγελματιών που εκδήλωσαν την επιθυμία να έρθουν σε επαφή με 
τις επιχειρήσεις που εκπροσωπήθηκαν μέσα από τα 10 clusters, 
προκειμένου να αξιοποιηθούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο από 
τους δικαιούχους του έργου.  

Τέλος, σε μία παράλληλη εκδήλωση γευσιγνωσίας, προσκεκλημένοι 
δημοσιογράφοι και Top byuers που επισκέφθηκαν την έκθεση είχαν την 
ευκαιρία να γευθούν συνταγές από τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, τη Χίο, 
την Κρήτη και την Κύπρο, τις οποίες επιμελήθηκαν διακεκριμένοι chef του 
δικτύου Aegean Cuisine από τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες. 
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 Δημιουργία – Ανάπτυξη Γραφείου Ενημέρωσης  

 
1. Επενδύσεις – Υποδομή 

 
Πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες παρεμβάσεις / εργασίες υποδομής, 
στο χώρο που παραχωρήθηκε δωρεάν από το Επιμελητήριο Κυκλάδων για 
τη δημιουργία και λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης που εντάσσεται στις 
δράσεις της Πράξης.  

  

2. Λειτουργία Γραφείου Ενημέρωσης  

 

 Από την 1/7/2019 ξεκίνησε η 

λειτουργία του Γραφείου 

Ενημέρωσης στο χώρο που 

δημιουργήθηκε. Στο διάστημα 

από 1/7 – 31/12/2019, 

εξυπηρετήθηκαν 86 υποθέσεις 

/ αιτήματα σχετικά με 

επιχειρηματικά θέματα.  

 Επιπλέον, μέσω του γραφείου, 

γίνεται επεξεργασία των 

στοιχείων των κλαδικών 

μελετών που εκπονήθηκαν 

στο πλαίσιο του έργου, και 

παρουσίασή τους στις επιχειρήσεις των clusters αλλά και στο ευρύ 

κοινό.   

 Επίσης, πραγματοποιήθηκε συλλογή και επεξεργασία στοιχείων 

των επιχειρήσεων / μελών των clusters και των 5 συμμετεχουσών 

περιοχών, με σκοπό την ενημέρωση της δια δραστικής πλατφόρμας 

του Go_Brand 

 Δίνονται πληροφορίες  για την επιχειρηματικότητα γενικότερα στην 

διασυνοριακή περιοχή και στο εξωτερικό  

 Προβάλλονται εταιρικά video που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο του 

έργου.  
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4.2. Δημιουργία 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 «Δημιουργία Cluster για τα 

Κυκλαδικά προϊόντα του τομέα της αγροδιατροφής και της γαστρονομίας», 

στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού Νοτίου Αιγαίου 

(Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων – Εθνικοί Πόροι) με φορέα 

χρηματοδότησης το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

 

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.     

  
Με βάση το σχεδιασμό του έργου, οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν ανά 
προβλεπόμενη Δράση εντός του 2019 περιγράφονται στις επόμενες 
παραγράφους. 
 
Δράση 1. Σχεδιασμός του μοντέλου Συστάδας Επιχειρήσεων στον τομέα 
της αγροδιατροφής 

Κατά τη διάρκεια του 2019 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι δύο τελευταίες 
μελέτες της πρώτης φάσης του έργου και συγκεκριμένα: 

 Μελέτη αναγνώρισης αγορών – στόχων και καθορισμού απαιτήσεων 
ωρίμανσης και ετοιμότητας επιχειρήσεων για τη διεξαγωγή πωλήσεων 
σε αυτές.  

 Σχέδιο υλοποίησης & βιωσιμότητας του Κυκλαδικού Cluster προϊόντων 
αγροδιατροφής (Επιχειρησιακό Σχέδιο και Στρατηγική branding).  

 

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

Με την έναρξη του έργου έχει δημιουργηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός 
εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης όλων των 
τοπικών 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 θα 
υποστηρίξει 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. 
Κατά τη διάρκεια του 2019 συνεχίστηκε η στελέχωση του Μηχανισμού που 
πλέον στελεχώνεται από ειδικούς σε διάφορα πεδία της επιχειρηματικότητας 
και της παραγωγής και εμπορίας αγροδιατροφικών προϊόντων, μέσα από 
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ανοικτές διαδικασίες, με δημοσιευμένες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων 
για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου για τη συμμετοχή τους 
στο έργο. 
Έχουν ήδη διεξαχθεί εξατομικευμένες συναντήσεις και workshops με τη 
συμμετοχή άνω των 100 τοπικών παραγωγικών επιχειρήσεων, ενώ τα 
στελέχη του μηχανισμού έχουν ανταποκριθεί σε πάνω από 500 τηλεφωνικά 
αιτήματα για παροχή πληροφοριών και υποστήριξη σε θέματα λειτουργίας του 
cluster και κυρίως των προϋποθέσεων συμμετοχής των τοπικών παραγωγών 
σε αυτό.  
Επίσης έχει ξεκινήσει η υλοποίηση ενός κύκλου επιθεωρήσεων, με ανάδοχο 
την αναγνωρισμένη εταιρία πιστοποίησης TUV ΕΛΛΑΣ (TUV NORD) A.E. 
 

Δράση 3. Δίκτυο πωλήσεων τοπικών προϊόντων στις κύριες πύλες 
εισόδου / εξόδου του Νομού 

Η Ομάδα Έργου εντός του έτους 2019 ολοκλήρωσε άτυπη έρευνα αγοράς και 
ετοιμάζει τις προδιαγραφές προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία 
ανάθεσης της εγκατάστασης των αυτόματων πωλητών στα προκαθορισμένα 
σημεία. Παράλληλα, υπάρχει στενή συνεργασία τόσο με τους φορείς 
διαχείρισης των τοπικών αεροδρομίων αλλά και τις λιμενικές αρχές 
προκειμένου για την έκδοση των απαραίτητων αδειών για την εγκατάσταση 
των αυτόματων πωλητών στα σημεία αυτά. 
 

Δράση 4. Κέντρο τροφοδοσίας και διακίνησης τοπικών προϊόντων 
(logistics center) σε μεγάλο διαμετακομιστικό κέντρο 

Στο πλαίσιο της δράσης, έχει ήδη εντοπιστεί διαθέσιμο κέντρο στην περιοχή 
του Πειραιά, που πληροί τις επιθυμητές προδιαγραφές ενός σύγχρονου 
κέντρου διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, τόσο λειτουργικά και 
τεχνολογικά.  
Η επιλογή του κτιρίου έγινε μετά από μακρά διαδικασία έρευνας από την 
Ομάδα Έργου, και διαγωνισμό για την μίσθωση κτιρίου, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από το κείμενο θεσμικό πλαίσιο του Επιμελητηρίου. Ο 
διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί και απομένει η υπογραφή του σχετικού 
μισθωτηρίου συμβολαίου, που θα γίνει εντός των επόμενων ημερών. 
Η Ομάδα Έργου εντός του 2019 ολοκλήρωσε άτυπη έρευνα αγοράς και 
ετοιμάζει τις προδιαγραφές, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία 
ανάθεσης της διαμόρφωσης και της προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού 
για τη λειτουργία του κέντρου εφοδιαστικής αλυσίδας.  
Στο πλαίσιο της δράσης, εντός του 2019 συνήφθη (μέσα από ανοικτή 
διαδικασία επιλογής) σύμβαση έργου με τον εμπειρογνώμονα σε θέματα 
εφοδιαστικής αλυσίδας κ. Ιωάννη Μανδάλα, ο οποίος έχει εκτενέστατη 
εμπειρία στο αντικείμενο και μοναδική τεχνογνωσία, ως ο υπεύθυνος της 
δημιουργίας και επιτυχούς λειτουργίας του Cluster της Ένωσης 
Μαστιχοπαραγωγών Χίου (MastihaShop). 
 

Δράση 5. Σημεία πώλησης των τοπικών προϊόντων των Κυκλάδων σε 
νησιά με υψηλή επισκεψιμότητα  

Ήδη γίνεται αναζήτηση των βέλτιστων σημείων στα νησιά των Κυκλάδων, 
όπου θα λειτουργήσουν τα καταστήματα. 
Παράλληλα, η Ομάδα Έργου έχει ήδη ολοκληρώσει άτυπη έρευνα αγοράς και 
ετοιμάζει τις προδιαγραφές των εργασιών διαμόρφωσης και της προμήθειας 
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εξοπλισμού των καταστημάτων, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι σχετικές 
διαδικασίες ανάθεσης. 
 

Δράση 6. Ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης τοπικών προϊόντων, με 
μοντέλα Β2Β και B2C 

Έχει ανατεθεί εντός του 2019, μέσα από διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού, 
και υλοποιείται 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. 
 

Δράση 7. Ανάπτυξη και ενίσχυση δικτυώσεων με φορείς, οργανισμούς 
και επιχειρήσεις σε αγορές - στόχους 

Για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιτυχίας της όλης πρωτοβουλίας, 
αναπτύσσονται και ενισχύονται δικτυώσεις με φορείς και επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στις αγορές – στόχους και μπορούν να διαδραματίσουν 
σημαντικούς ρόλους στο όλο έργο.  
Στο πλαίσιο αυτό, η Ομάδα Έργου προβαίνει σε παρουσιάσεις της δράσης σε 
επιλεγμένα κοινά – στόχους που θα συμβάλλουν στους στόχους του. Επί 
παραδείγματι, η Ομάδα Έργου προσεκλήθη από το Επιμελητήριο Χανίων για 
να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες του INNOVAGRO @ CHANIA: 
"Tourism and Agrofood: Strengthening the links" / Workshop & Extroversion 
Events 1st & 2nd of November 2019 το έργο της δημιουργίας και λειτουργίας 
του Cluster Αιγαιοπελαγίτικης Αγροδιατροφής και Γαστρονομίας. 
 

Δράση 8. Ολοκληρωμένη καμπάνια προώθησης και προβολής των 
τοπικών παραδοσιακών προϊόντων των Κυκλάδων  

Ήδη στο πλαίσιο του έργου, και κατά τη διάρκεια του έτους 2019, έχουν 
υλοποιηθεί οι παρακάτω ενέργειες: 

 Ανάθεση της ενέργειας «Δράσεις ταυτότητας του branding του cluster», 
στην οποία περιλαμβάνεται η δημιουργία λογοτύπου, η σηματοποίηση 
των μηχανισμών στήριξης του έργου και το branding επιμέρους 
επικοινωνιακών ενεργειών Β2Β και B2C που υλοποιούνται για το 
συνεργατικό σχηματισμό.  

 Έχουν δημιουργηθεί καλαίσθητα έντυπα στα ελληνικά και αγγλικά που 
περιγράφουν το έργο, τους στόχους του και τα οφέλη για όλους τους 
συμμετέχοντες (βλ. επόμενες σελίδες). 

 Έχουν δημιουργηθεί καλαίσθητες παρουσιάσεις του έργου στα ελληνικά 
και αγγλικά, που περιγράφουν τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες του 
cluster και απαντούν σε βασικά ερωτήματα τόσο των παραγωγών όσο 
και άλλων στοχευμένων κοινών αναφορικά με το έργο και την εξέλιξή 
του (βλ. επόμενες σελίδες). 

Σε όλες τις δράσεις δημοσιότητας του έργου αναφέρεται η χρηματοδότησή του 
από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού 
Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020, καθώς και το ποσό του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού στο ΠΔΕ.  
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Δράση 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. 
 
Δράση 10. Συντονισμός και Διαχείριση 

Ήδη έχει συσταθεί, με επιλογή μέσα από ανοικτές διαδικασίες, η Ομάδα 
Διοίκησης και Διαχείρισης του έργου, που αποτελείται από έξι (6) στελέχη με 
εκτενέστατη εμπειρία και τεχνογνωσία στην διαχείριση, παρακολούθηση και 
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. 
Η Ομάδα αποτελείται από διοικητικά στελέχη που διασφαλίζουν 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 - Δικτυακή Πύλη Επιμελητηρίου 

Κυκλάδων 

Το e-kyklades.gr η Δικτυακή Πύλη του Επιμελητηρίου Κυκλάδων παρέχει 

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.  

 

 

6. E-booking για τουριστικά καταλύματα  

Επιπλέον, η Τουριστική πύλη του Portal με σύστημα e-booking, προσφέρει 

προβολή και δυνατότητα κρατήσεων στα καταλύματα του νομού Κυκλάδων. Η 

υπηρεσία προσφέρει ένα αυτόνομο σύστημα ηλεκτρονικών κρατήσεων (e-

booking) το οποίο ενσωματώνεται στην ιστοσελίδα κάθε καταλύματος,  

εσωτερική οργάνωση του καταλύματος και διασύνδεση με κανάλια κρατήσεων 

(channel manager).  

 

 

 

7. Ενέργειες προβολής Επιμελητηρίου  

 

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εξωστρέφειας και 
της συστηματικής προβολής του έργου και των δράσεων του, προχώρησε 
στον σχεδιασμό 4 infographic, οποία παρουσιάζουν με τρόπο σχηματικό και 
εύληπτο:  
 
 
Α) Το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει το Επιμελητήριο Κυκλάδων στα 
μέλη του, τόσο σε επίπεδο θεσμικό, όσο και στο πλαίσιο της διαρκούς 
υποστήριξης της επιχειρηματικής κοινότητας του νομού : 
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Β) Τον απολογισμό των δράσεων του Επιμελητηρίου Κυκλάδων κατά την 
τελευταία δεκαετία, σε αριθμούς. 
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Γ) Τα στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας της τουριστικής πύλης του portal 
του Επιμελητηρίου e-kyklades.gr : 
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Δ) Τις πιο χρήσιμες πληροφορίες για την πλατφόρμα ηλεκτρονικής κράτησης 
book-on-cloud : 
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Επιπλέον, στο πλαίσιο της προσπάθειας για διαφημιστική προβολή των 
Κυκλάδων, πραγματοποίησε digital διαφημιστική καμπάνια στο κανάλι της 
Google (Google Display Network), με ειδικά διαμορφωμένα banner που 
στόχευαν την Αγγλία, την Ιταλία και τη Γαλλία καθώς επίσης και remarketing 
καμπάνια, για την επαναστόχευση χρηστών με σκοπό να μπουν στο site του 
Επιμελητηρίου και να ενημερωθούν για τις παροχές του : 
 
 

 

 
 

  

8. Ενημερωτικές εκδηλώσεις & συναντήσεις επιχειρηματικού 

ενδιαφέροντος 

 

Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, το Επιμελητήριο Κυκλάδων 

διοργάνωσε πλήθος εκδηλώσεων και επιχειρηματικών συναντήσεων, από τις 

οποίες ενδεικτικά αναφέρονται:  

 

 Ημερίδα για νέες δράσεις ΕΠΑΝΕΚ και Μεταφορικό ισοδύναμο σε 

συνδιοργάνωση με την ΕΛΑΝΕΤ. 

 

 Πιλοτικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Προορισμού Σαντορίνης σε 

συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης (EBRD) 

 

 
Επίσης, συμμετείχε σε πλήθος διοργανώσεων, Συνεδρίων και συναντήσεων 
από τις οποίες ενδεικτικά αναφέρονται: 
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 Συμμετοχή στην Ναυτική Εβδομάδα 2019 

 Συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας με τον ΟΟΣΑ στο πλαίσιο 

εκπόνησης μελέτης για την Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 

2020. 

 Συμμετοχή στο «2o Chania Business Forum 2019» 

 

9. Aegean Cuisine – Δράσεις υποστήριξης του δικτύου  

 
Α) Έχει ενεργοποιηθεί η σελίδα του δικτύου Aegean Cuisine τόσο στο FB όσο 

και στο Instagram με αναρτήσεις που προβάλλουν τόσο τις δράσεις του 

δικτύου όσο και τα μέλη του (εστιατόρια και παραγωγούς). 

Β) Τον Φεβρουάριο 2019 ολοκληρώθηκε ο Γ’ κύκλος αξιολόγησης και 

δημιουργίας του μητρώου προϊόντων που παράγονται στις Κυκλάδες και 

προτείνονται από το δίκτυο Aegean Cuisine. 

Στο πλαίσιο των δράσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου Aegean 

Cuisine στο Νομό Κυκλάδων και σε συνέχεια της πρόσκλησης που είχε 

απευθύνει το Επιμελητήριο Κυκλάδων τον περασμένο Ιανουάριο προς τους 

παραγωγούς που ασχολούνται με την παραγωγή, τη μεταποίηση και την 

τυποποίηση τοπικών προϊόντων, ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο Γ’ 

κύκλος αξιολόγησης και δημιουργίας μητρώου προϊόντων που 

παράγονται στις Κυκλάδες  βάσει των συγκεκριμένων προδιαγραφών και 

κριτηρίων που έχει ήδη θεσπίσει το δίκτυο (Aegean Cuisine Recommended 

Products). 

Στην επταμελή επιτροπή αξιολόγησης συμμετείχαν ειδικοί και ευρέως 

αναγνωρισμένες προσωπικότητες στο χώρο της οίνο-γαστρονομίας και της 

πρωτογενούς παραγωγής.  

Η Επιτροπή συνεδρίασε στις 23 Φεβρουαρίου 2019 και αφού έκανε τον 

απαραίτητο έλεγχο των αιτήσεων και των νομιμοποιητικών εγγράφων των 

επιχειρήσεων, προχώρησε και στη γευστική δοκιμή των 151 προϊόντων που 

απέστειλαν 32 παραγωγοί από 10 κυκλαδονήσια (Άνδρο, Αμοργό, Ίο, Κέα, 

Νάξο, Πάρο, Σαντορίνη, Σέριφο, Σύρο, και Τήνο). Οι κατηγορίες προϊόντων 

ήταν οι εξής: αποξηραμένοι καρποί & φρούτα, βότανα-μπαχαρικά, 

γαλακτοκομικά, γλυκά, γλυκά κουταλιού, κρασί, λάδι, μαρμελάδες, μέλι, 

όσπρια, παξιμάδια-μπισκότα, ποτά/αποστάγματα, πρώτες ύλες, σάλτσες, 

τουρσιά-διατηρητέα, τυριά. Για κάθε προϊόν συμπληρώθηκε ξεχωριστή φόρμα 

αξιολόγησης, με σαφή αιτιολογία στις περιπτώσεις μη ένταξης. Από το 

σύνολο των προϊόντων, 96 νέα προϊόντα εντάσσονται στο δεύτερο 

κύκλο και έτσι αριθμός των προϊόντων που προτείνονται από το δίκτυο 

Aegean Cuisine ανέρχεται πλέον στα 387. 

Όλοι οι παραγωγοί που κατέθεσαν αιτήσεις έχουν ήδη ενημερωθεί για τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης και έχει ήδη σταλεί το ειδικό σήμα «Aegean 
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Cuisine Recommended» σε όλους, όσων τα προϊόντα έχουν ενταχθεί στο 

δίκτυο, ώστε να τα σηματοδοτήσουν με αυτό. 

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 

αιγαιοπελαγίτικης οίνο-γαστρονομίας καθώς και για την ανάδειξη και προβολή 

των τοπικά παραγόμενων προϊόντων. 

 

10. Θεσμικός ρόλος Επιμελητηρίου Κυκλάδων 

 

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου ως 
εκπρόσωπος των επιχειρήσεων και ως σύμβουλος της Πολιτείας, εντός του 
2019, συμμετείχε σε διαβουλεύσεις και ανέπτυξε δράση µέσω επιστολών, 
παρεμβάσεων και υπομνημάτων του, τις θέσεις του σε θέματα που 
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα µε την επιχειρηματικότητα, όπως:  
  

 Ασφαλιστικά Θέματα  

 Φορολογικά θέματά  

 Υπηρεσίες Υγείας  

 Ακτοπλοϊκά θέματα 

 Μεταφορικό Ισοδύναμο  

 Εργασιακά θέματα 

 Προγράμματα Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης Επιχειρήσεων  

 Κλαδικά θέματα  

 Ενέργεια  

 Περιβάλλον  

 Τουρισμός  

 Πνευματικά Δικαιώματα 

 Χωροταξικά θέματα 

 Θέματα πρωτογενούς τομέα 

 Αναπτυξιακά θέματα σχετικά με τον Τουρισμό και την 

Κρουαζιέρα  

  

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.   
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11. 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 τέταρτη φορά µε το Δήμο 
Σύρου –  Ερμούπολης το πενταήμερο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου µε τίτλο «Η 
Σύρα του Μάρκου Βαμβακάρης».  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 μουσική (η οποία επονομάστηκε 
«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, 
Ισραήλ).  
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγάλη συμμετοχή του κοινού σε όλες τις 
διοργανώσεις (και ιδιαίτερα στη διοργάνωση του 2018 κατά την οποία 
συμμετείχαν συνολικά, περίπου 4.400 άτομα) αλλά και η μεγάλη 
δημοσιότητα εντός και εκτός της χώρας, το έχουν κατατάξει μεταξύ των 
πλέον αναγνωρίσιμων μεταξύ των φεστιβάλ της χώρας.   
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