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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 τη χρήση υπερσύγχρονης πλατφόρμας 
τηλεδιασκεψης για την εξ αποστάσεως ταυτόχρονη συμμετοχή έως 1000 
σημείων. 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 

χρηματοδοτικά προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων, κλαδικά 

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

 
Στο πλαίσιο λήψης και εφαρμογής έκτακτων προληπτικών μέτρων κατά της 
εξάπλωσης του κορωναϊού και για την προστασία της υγείας των 
εργαζομένων αλλά και των μελών του, λειτούργησε με εκ περιτροπής εργασία 
και με εργασία εξ αποστάσεως αξιοποιώντας πλήρως τα ηλεκτρονικά μέσα 
που διαθέτει εξυπηρετώντας πλήρως τα μέλη του.   

 

2. Κατάρτιση 

 

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων 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 2021, είναι τα ακόλουθα: 
 
2.1 Σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ) εξ αποστάσεως και 
δια ζώσης: 

 Συμμετέχοντες από 18 νησιά 

 Υλοποιήθηκαν 15 τμήματα 

 Εκπαιδεύθηκαν 365 συμμετέχοντες 
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2.2 Σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας εξ αποστάσεως και δια ζώσης: 

 Συμμετέχοντες από 18 νησιά 

 Υλοποιήθηκαν 19 τμήματα 

 Εκπαιδεύθηκαν 383 συμμετέχοντες 

2.3 Λοιπά σεμινάρια:  

  διαδραστικά webinar μέσω τηλεδιάσκεψης  

Θεματολογία:  

 5 webinar: Νέα πρωτόκολλα και κανονισμοί Υγιεινής & Ασφάλειας για 

την λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων το 2021. 

 1 webinar: εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Η γνώση των νέων 

δεδομένων είναι η δύναμή μας για την προετοιμασία της φετινής 

σεζόν» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 

 4 webinar: κύκλος επιμόρφωσης τεσσάρων θεματικών σεμιναρίων με 

θέμα «Ανάδειξη και αξιοποίηση του αγροδιατροφικού πλούτου 

των Κυκλάδων» σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών. 

 1 πιστοποιημένος κύκλος σπουδών: εκπαιδευτικό πρόγραμμα με δύο 

βασικούς άξονες: α) Μάρκετινγκ, Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ & 

Κοστολογικά Συστήματα στις Υπηρεσίες και τον Τουρισμό β) 

Στρατηγικό Μάνατζμεντ & Διαχείριση Κόστους για Σύγχρονους 

Τουριστικούς Οργανισμούς στη μετά covid-19 εποχή σε συνεργασία με 

το Πανεπιστήμιο Πειραιώς διάρκειας (διάρκειας 28 ωρών). 

 
7.500 συμμετέχοντες 
4.000 βεβαιώσεις πιστοποιημένης εκπαίδευσης εκ νέου απαραίτητη για 
τη λειτουργία των καταλυμάτων το 2021. 
1.600 βεβαιώσεις παρακολούθησης τεσσάρων θεματικών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία υλοποίησε το Επιμελητήριο 
Κυκλάδων σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
 

 

 

 

3. Συγχρηματοδοτούμενα και άλλα 

Αναπτυξιακά προγράμματα 

 

3.1. Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων 

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων υλοποίησε και ολοκλήρωσε εντός του 2021 

την Πράξη «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην 

αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στις 

Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων μέσω δράσεων 

Συμβουλευτικής - Κατάρτισης - Πιστοποίησης» με κωδικό ΟΠΣ 

5029866. 
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Σκοπός της πράξης ήταν η παροχή Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε 80 

ωφελούμενους, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές 

και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες που θα έχουν θετική επίπτωση στην 

ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και την προώθησή τους 

στην απασχόληση. Η εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση, η 

συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθεισών 

γνώσεων και δεξιοτήτων, η πρακτική άσκηση, συνέβαλε θετικά στην 

ενίσχυση της απασχόλησης και την κοινωνική τους ένταξη. 

  Εντός του 2021, ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο, των  παρακάτω 

δράσεων: 

 Ενέργειες διοίκησης και διαχείρισης της Πράξης 
 Δράσεις δημοσιότητας που απαιτήθηκαν τόσο για την προσέλκυση 

των δυνητικών ωφελούμενων όσο και για την ενημέρωση κάθε 

ενδιαφερόμενου για τους σκοπούς, την υλοποίηση και τα αποτελέσματα 

της Πράξης 

 Επεξεργασία - Ταξινόμηση Αιτήσεων 

 Συλλογή - Έλεγχος Δικαιολογητικών 

 Αξιολόγηση - τελική κατανομή - επιλογή των ωφελούμενων & 

συγκρότηση τμημάτων 

 Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη επαγγελματικού  

προσανατολισμού, με κύριους στόχους τη διερεύνηση των αναγκών 

των ωφελούμενων και την ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού 

σχεδίου δράσης 

 Κατάρτιση για τη συμπλήρωση και την ενίσχυση των γνώσεων, 

βασικών δεξιοτήτων και άλλων ειδικών δεξιοτήτων σε τομείς που 

συνδέονται με το ατομικό σχέδιο δράσης για την επαγγελματική ένταξη. 

 Εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση και mentoring, με 

στόχο την παρακολούθηση και την υποστήριξη των ωφελούμενων κατά 

τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. 

 Διοικητικές διαδικασίες ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου της Πράξης 

 

 

 

3.2. Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης 

Δεξιοτήτων - Πράξη «Αναβάθμιση Προσόντων 

εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των 

Κυκλάδων» με       κωδικό ΟΠΣ 5053956. 

 

Σκοπός της πράξης είναι 200 εργαζόμενοι, συµπεριλαµβανοµένων όσων 
εργάζονται εποχικά, ισόρροπα κατανεμημένοι στις Περιφερειακές Ενότητες 
των Κυκλάδων, να επικαιροποιήσουν / διευρύνουν τις επαγγελματικές 
τους γνώσεις και δεξιότητες, µε στόχο την αναβάθμιση των 
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επαγγελματικών τους προσόντων και κατ’ επέκταση, την θετική επίπτωση 
στην παραγωγικότητά τους, την προσαρμογή τους στις σημερινές 
αναπτυξιακές προοπτικές και τις αλλαγές του τεχνολογικού περιβάλλοντος. Οι 
ενέργειες του έργου αφορούν την κατάρτιση σε επαγγέλματα που εντάσσονται 
σε κλάδους και τοµείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της 
Περιφέρειας ΝΑ (RIS3), και που θα διεξαχθούν βάσει πιστοποιημένων 
επαγγελματικών περιγραµµάτων ώστε να οδηγήσουν σε αντίστοιχη 
πιστοποίηση. Οι προτεινόμενες ειδικότητες στο πλαίσιο της Πράξης είναι 
απολύτως συμβατές µε τα συμπεράσματα της RIS και συγκεκριμένα: 
Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας - social 
media marketing, Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς εμπορίου, Ειδικός σε 
θέματα τυποποίησης, συσκευασίας και ποιοτικού ελέγχου στον κλάδο των 
υδατοκαλλιεργειών, Υπάλληλος Υποδοχής / εξυπηρέτησης και εξειδίκευση 
Εξυπηρέτηση πελατών και ανάδειξη τουριστικής εμπειρίας, Στέλεχος 
διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, Στέλεχος βελτιστοποίησης παραγωγικής 
διαδικασίας και παρασκευαστικής πρακτικής σε τρόφιμα, ποτά και 
αγροδιατροφικά προϊόντα.  
Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης θα είναι 150 ώρες. Οι 
ωφελούμενοι μπορεί να είναι εργαζόμενοι σε οποιοδήποτε κλάδο της 
οικονομίας οι οποίοι επιδιώκουν να βελτιώσουν τις γνώσεις στον τομέα τους ή 
σε κάποιον άλλο που παρουσιάζει καλύτερες προοπτικές.  
Η Πράξη περιλαμβάνει τις ενέργειες:  
1. Προγράμματα κατάρτισης, στόχος των οποίων είναι να αποκτηθούν 
γνώσεις ή/και πρόσθετες γνώσεις σε αντικείμενα τα οποία θα έχουν άμεση και 
θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας των 
ωφελούμενων,  
2. Πιστοποίηση προσόντων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης 
προσώπων, σύμφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή τον 
ΕΟΠΠΕΠ.  

Εντός του 2021, υλοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες: 

 Ενέργειες διοίκησης και διαχείρισης της Πράξης 
 Ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας επιλογής αναδόχου 
 Δράσεις δημοσιότητας για την προσέλκυση των δυνητικών ωφελούμενων  

 
 

 

3.3. Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης 

Δεξιοτήτων - Πράξη «Αναβάθμιση προσόντων 

εργαζομένων στις Περιφερειακές Ενότητες των 

Κυκλάδων μέσω δράσεων Κατάρτισης & 

Πιστοποίησης» με Κωδικό ΟΠΣ 5074788. 

 

Σκοπός της πράξης είναι 285 εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων όσων 
εργάζονται εποχικά, ισόρροπα κατανεμημένοι στις Περιφερειακές Ενότητες 
των Κυκλάδων, να επικαιροποιήσουν / διευρύνουν τις επαγγελματικές 
τους γνώσεις και δεξιότητες, με στόχο την αναβάθμιση των 
επαγγελματικών τους προσόντων και κατ' επέκταση, την θετική επίπτωση 
στην παραγωγικότητά τους, την προσαρμογή τους στις σημερινές 
αναπτυξιακές προοπτικές και τις αλλαγές του τεχνολογικού περιβάλλοντος. Oι 
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ενέργειες του έργου αφορούν την κατάρτιση σε επαγγέλματα που εντάσσονται 
σε κλάδους και τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της 
Περιφέρειας ΝΑ (RIS3), και που θα διεξαχθούν βάσει πιστοποιημένων 
επαγγελματικών περιγραμμάτων ώστε να οδηγήσουν σε αντίστοιχη 
πιστοποίηση. Οι προτεινόμενες ειδικότητες στο πλαίσιο της Πράξης είναι 
απολύτως συμβατές με τα συμπεράσματα της RIS και συγκεκριμένα:  
 
Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας - social 
media marketing, Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς εμπορίου, Ειδικός σε 
θέματα τυποποίησης, συσκευασίας και ποιοτικού ελέγχου στον κλάδο των 
υδατοκαλλιεργειών, Υπάλληλος Υποδοχής / εξυπηρέτησης και εξειδίκευση 
Εξυπηρέτηση πελατών και ανάδειξη τουριστικής εμπειρίας, Στέλεχος 
διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, Στέλεχος βελτιστοποίησης παραγωγικής 
διαδικασίας και παρασκευαστικής πρακτικής σε τρόφιμα, ποτά και 
αγροδιατροφικά προϊόντα, Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου.  
 
Η διάρκεια των προγραμμάτων κατάρτισης θα είναι 150 ώρες. Οι 
ωφελούμενοι μπορεί να είναι εργαζόμενοι σε οποιοδήποτε κλάδο της 
οικονομίας οι οποίοι επιδιώκουν να βελτιώσουν τις γνώσεις στον τομέα τους ή 
σε κάποιον άλλο που παρουσιάζει καλύτερες προοπτικές.  
 
Η Πράξη περιλαμβάνει τις ενέργειες:  
 
1. Προγράμματα κατάρτισης, στόχος των οποίων είναι να αποκτηθούν 
γνώσεις ή/και 
πρόσθετες γνώσεις σε αντικείμενα τα οποία θα έχουν άμεση και θετική 
επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας των ωφελούμενων,  
2. Πιστοποίηση προσόντων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης 
προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον 
ΕΟΠΠΕΠ. 
 
 

Εντός του 2021, υλοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες: 

 Έγκριση πρότασης 
 Ενέργειες διοίκησης και διαχείρισης της Πράξης 
 Διαδικασία προετοιμασίας των τευχών δημοπράτησης για τη διεξαγωγή της 

διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση του υποέργου «Ενέργειες  
Κατάρτισης & Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», μέσω Διεθνούς Ανοικτού 
Διαγωνισμού, τηρουμένων των προβλεπόμενων περί δημοσίων 
συμβάσεων 
 

 

3.4. Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και 

Πιστοποίησης Δεξιοτήτων - Πράξη «Ανάπτυξη 

δεξιοτήτων καινοτομίας εργαζομένων και 

αυτοαπασχολούµενων στις Περιφερειακές Ενότητες 

των Κυκλάδων» με       κωδικό ΟΠΣ 5053959. 
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Αντικείμενο της δράσης είναι η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και η 
αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων 100 εργαζόμενων, 
συµπεριλαµβανοµένων όσων εργάζονται εποχικά και αυτοαπασχολούµενων, 
ισόρροπα κατανεμημένων στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων, σε 
θέματα καινοτομίας, διαχείρισης τεχνολογικών αλλαγών, εξωστρέφειας 
κλπ. Η προτεινόμενη Πράξη περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:  
 
1. Προγράμματα κατάρτισης,  

2. Πιστοποίηση προσόντων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης 

προσώπων, σύμφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον 

ΕΟΠΠΕΠ,  

3. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένους συμβούλους 

 

Εντός του 2021, υλοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες: 

 Ενέργειες διοίκησης και διαχείρισης της Πράξης 
 Ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας επιλογής αναδόχου του υποέργου 

«Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης & Πιστοποίησης Δεξιοτήτων»  
 
 

3.5. Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και 

Πιστοποίησης Δεξιοτήτων - Πράξη 

«Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση 

εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της 

οικονομίας για τη συμμετοχή τους στις 

διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στο Νότιο Αιγαίο» με Κωδικό 

ΟΠΣ 5047757. 

 

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης 
συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης 800 εργαζομένων του 
ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την 
απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το 
διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024) που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη 
δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων 
απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την 
εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή 
τους στις διαρθρωτικές αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της 
οικονομίας εν γένει. Με την υλοποίηση της πράξης επιδιώκεται:  
- η επαγγελματική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που αποτελεί 
κρίσιμο παράγοντα στη διαδικασία αναδιάρθρωσης και αναπροσανατολισμού 
στον νέο οικονομικό χάρτη, ώστε να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά των 
θέσεων εργασίας και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές 
- η δυναμική προσαρμογή και αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των 
εργαζομένων λαμβάνοντας υπόψη διαθρωτικές αλλαγές της οικονομίας (π.χ. 
Single Market, Fintech, κ.α.), ώστε να ανταποκρίνεται ποιοτικά και 
αποτελεσματικά στις εξειδικευμένες ανάγκες μιας σύγχρονης και 
ανταγωνιστικής Οικονομίας 
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- η βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων, με στόχο 
την ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά εργασίας και στη μείωση της 
επισφάλειας των θέσεων εργασίας 
- η εξοικείωση των εργαζομένων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό 
περιβάλλον, όπου υπάρχουν νέα δεδομένα όσον αφορά στην τεχνολογική 
εξέλιξη και στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων εργασίας. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προτεινόμενης Πράξης είναι 2.542.000€. 
Το σύνολο της Πράξης έχει κατανεμηθεί και θα υλοποιηθεί σε 3επιμέρους 
υποέργα:  
Υπ 1 "Ενέργειες Συμβουλευτικής - Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων 
(Νότιο Αιγαίο)" 
Υπ 2 (Ίδια Μέσα) "Καταβολή Εκπαιδευτικών Επιδομάτων" 
Υπ 3 (Ίδια Μέσα) «Υπηρεσίες Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης και 
«Ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, προβολής, προώθησης και 
δημοσιότητας της Πράξης» 
Η Πράξη περιλαμβάνει 12 ατομικές Συνεδρίες ανά ωφελούμενο καθώς και 
πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 200 ωρών και πιστοποίηση 
επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς 
πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024. Τα 
αντικείμενα κατάρτισης – πιστοποίησης που δύναται ο κάθε ωφελούμενος να 
επιλέξει είναι: 
1. Τεχνικός Συγκολλήσεων και Κοπής Μετάλλων 
2. Τεχνίτης Ελασματουργός 
3. Τεχνίτης Εργαλειομηχανών 
4. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας - 
Social media Marketing 
5. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-Commerce) 
6. Στέλεχος διοίκησης μονάδων εστίασης 
7. Πωλητής -Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου 
Η πιστοποίηση ακολουθεί μετά την παρακολούθηση του προγράμματος 
κατάρτισης. Επισημαίνεται πως η Πρόσκληση θα αφορά σε όλους τους 
εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας, ανεξαρτήτως του κλάδου 
ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται. Με την υλοποίηση της 
προτεινόμενης Πράξης επιδιώκεται να επιτευχθούν: η συνεχής προσαρμογή, 
αναβάθμιση και εμπλουτισμός των γνώσεων κ δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού, καθώς και η ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των 
εργαζόμενων που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την βελτίωση της 
παραγωγικότητάς τους. 

Εντός του 2021, υλοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες: 

 Ενέργειες διοίκησης και διαχείρισης της Πράξης 
 Διαδικασία προετοιμασίας των τευχών δημοπράτησης και διεξαγωγή της 

διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση του υποέργου «Ενέργειες 
Συμβουλευτικής, Κατάρτισης & Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» 

 
3.6. Παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης σε 

θέματα ανάπτυξης της διεθνούς κρουαζιέρας στο Λιμάνι της 

Ερμούπολης 

 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Επιμελητηρίου Κυκλάδων για στήριξη και 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, ο φορέας παρείχε στο Λιμενικό Ταμείο 
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Σύρου, εξειδικευμένη συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σε θέματα που 

αφορούν στην ανάδειξη και ανάπτυξη της διεθνούς κρουαζιέρας στο Λιμάνι 

της Ερμούπολης», και ειδικότερα: 

 

3.6.1. Σε θέματα Λιμενικών Υποδομών και ευρύτερης εικόνας 

3.6.1.1. Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για Θέματα ανάπτυξης, 
αναβάθμισης, εξωραϊσμού, χώρων στην χερσαία ζώνη λιμένα Ερμούπολης 
Σύρου αλλά και σε χώρους ευθύνης ΔΛΤ Σύρου με σκοπό την περαιτέρω 
ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και της διεθνούς κρουαζιέρας.  

3.6.1.2. Επιπλέον, παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σχετικά με τις 
λιμενικές υποδομές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ανάπτυξη του 
νησιού. 

3.6.1.3. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην πορεία προς την μετά 
Covid - 19 εποχή. 

 
3.6.2. Στην πραγματοποίηση ενεργειών προβολής επαφών και 

συναντήσεων 

 

3.6.2.1. Προγραμματισμός και πραγματοποίηση εξειδικευμένων επαφών και 

παρουσιάσεων είτε σε υψηλόβαθμο στελέχη κρουαζιέρας, σχεδιαστές 

(υπευθύνους χάραξης δρομολογίων, πλοιάρχους κλπ.) εταιρειών 

κρουαζιέρας, είτε σε γραφεία εταιρειών κρουαζιέρας, καθώς επίσης και η 

παρουσία σε συναντήσεις με φορείς για Θέματα νησιωτικής Περιφερειακής 

ανάπτυξης. 

 

3.6.2.2. Προγραμματισμός και υλοποίηση επαφών (π.χ. στο πλαίσιο της 

Παγκόσμιας έκθεσης κρουαζιέρας Seatrade Cruise Global 2022 Μαϊάμι ΗΠΑ 

Hybrid edition με φυσική παρουσία και virtual, καθώς και σε άλλες διεθνές 

διοργάνωσες με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά). 

 

 

3.6.3. Ευρύτερα και Ειδικά Θέματα σχετικά με την κρουαζιέρα 

 

3.6.3.1. Υποβολή έκθεσης - report σχετικά με ειδική ενημέρωση για εξελίξεις 

στην διεθνή κρουαζιέρα που μπορεί να επηρεάσουν την επόμενη περίοδο 

κρουαζιέρας του 2022 αλλά και εκείνες του 2023-2024. 

 

3.6.3.2. Ειδική αναφορά για την πορεία των δρομολογήσεων 

κρουαζιερόπλοιων στην ΝΑ Μεσόγειο που μπορούν να επηρεάσουν την 

περίοδο κρουαζιέρας 2022-2023. 
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4. Αναπτυξιακά Θέματα  

 

1. 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. 

 
Εκτός των γενικών ενημερώσεων που γίνονται είτε μέσω μαζικών 

αποστολών email είτε μέσω αναρτήσεων στη δικτυακή πύλη του 

Επιμελητηρίου, ο συμβουλευτικός ρόλος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, 

περιλαμβάνει και εξατομικευμένη υπηρεσία επιχειρηματικής 

συμβουλευτικής µέσω οργανωμένης πελατοκεντρικής διαχείρισης και 

επικοινωνίας σε θέματα φορολογικά, ασφαλιστικά, ίδρυσης επιχειρήσεων, 

μεταβίβασης επιχειρήσεων, επιδοτήσεων, χρηματοδοτήσεων, θέματα 

νομοθεσίας, δανειοδοτήσεων, εισαγωγών – εξαγωγών, πράσινης 

επιχειρηματικότητας κ.α. 

 

 Κατά τη διάρκεια του 2021, εξυπηρετήθηκαν 2.174 ερωτήματα / 

υποθέσεις 

 Επίσης, εστάλησαν 265.294 μαζικές και προσωπικές 

ενημερώσεις για διάφορα επαγγελματικά θέματα 

  

 

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 Κυκλάδων 

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 (on 
line booking) το οποίο ενσωματώνεται στην ιστοσελίδα κάθε καταλύματος, 
εσωτερική οργάνωση του καταλύματος και διασύνδεση με κανάλια κρατήσεων 
(channel manager). 
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7. Ενέργειες προβολής Επιμελητηρίου 

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εξωστρέφειας και 
της συστηματικής προβολής του έργου και των δράσεων του, δημιουργεί 
περιεχόμενο και τροφοδοτεί τη σελίδα του τόσο στο FB όσο και στο Instagram 
με αναρτήσεις που προβάλλουν όλες τις δράσεις και τις ενέργειες του 
Επιμελητηρίου καθώς και με αναρτήσεις της τρέχουσας επικαιρότητας για την 
άμεση και έγκυρη ενημέρωση των μελών του. 
Επιπλέον προχώρησε στον σχεδιασμό infographic που παρουσιάζει με τρόπο 
σχηματικό και εύληπτο τα στατιστικά στοιχεία επισκεψιμότητας της 
τουριστικής πύλης του portal του Επιμελητηρίου e-kyklades.gr 
 

 
 

8. Θεσμικός ρόλος Επιμελητηρίου Κυκλάδων 

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου ως 
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εκπρόσωπος των επιχειρήσεων και ως σύμβουλος της Πολιτείας, εντός 

του 2021, 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: 

 

 Επιχειρηματικά θέματα σχετικά με τον covid-19 

 Χωροταξικά θέματα 

 Πολεοδομικά θέματα 

 Πνευματικά Δικαιώματα 

 Θέματα Χρηματοδοτήσεων 

 Θέματα Υπηρεσιών Υγείας  

 Διασύνδεση Πρωτογενούς τομέα, Μεταποίησης και Τουρισμού  

 Τιμές Καυσίμων  

 Μεταφορικό Ισοδύναμο  

 

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. 

 

9. Ενημερωτικές Εκδηλώσεις & Συναντήσεις Επιχειρηματικού 

Ενδιαφέροντος 

 

Α. Σύνδεσμος Εξαγωγέων - ΣΕΒΕ 

Πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2021, διαδικτυακή ενημερωτική 

εκδήλωση του ΣΕΒΕ με την υποστήριξη των Επιμελητηρίων 

Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, σχετικά με την υλοποίηση δύο 

επιδοτούμενων προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης του ΣΕΒΕ 

στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020» με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς και 

εθνικούς πόρους,  τα οποία απευθύνονταν σε απασχολούμενους στον 

Ιδιωτικό Τομέα της Οικονομίας. Ειδικότερα, ο πρώτος κύκλος κατάρτισης 

αφορούσε στον τομέα της Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων στον 

κλάδο της Αγροδιατροφής – Βιομηχανίας Τροφίμων και ο δεύτερος 

στον τομέα της Ανάπτυξης Εξαγωγικών μονάδων στον κλάδο των 

Δομικών Υλικών.  

Οι θέσεις συμμετοχής στα προγράμματα αφορούσαν 817 εργαζομένους 

από τις 13 Περιφέρειες της χώρας.  
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Ταυτόχρονα στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα δεδομένα των 

εξαγωγών στην Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου και οι 

ευκαιρίες και προοπτικές 

για την επόμενη περίοδο.  

Σκοπός της εκδήλωσης 

ήταν και η δημιουργία 

δικτύου με σκοπό την 

διαρκή και έγκυρη 

ενημέρωση των φορέων για 

θέματα εξαγωγών όπως και 

η διερεύνηση των 

δυνατοτήτων για ανάπτυξη 

κοινών πρωτοβουλιών και 

δράσεων με στόχο την 

ενίσχυση των εξαγωγών . 

 

 

Β. Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ) 

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την 
Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ 
και τον ΕΦΕΠΑΕ, πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 από την 
Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ), εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, σε 
συνεργασία με το Επιμελητήριο Κυκλάδων και την Κυκλαδική Εταιρεία 
Ανάπτυξης (Κ.ΕΤ.ΑΝ.) διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «e-
λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του 
λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση 
ηλεκτρονικού καταστήματος» για την παρουσίαση της νέας δράσης. 
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Γ. Πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ 2 

 

Τον Απρίλιο του 2021, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση μέσω 

τηλεδιάσκεψης με θέμα το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2», σε συνεργασία με 

την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. 

Το νέο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» αφορούσε στη συνεισφορά του 

δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων, για 

δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες της 

πανδημίας και απευθυνόταν τόσο σε επιχειρήσεις που είχαν 

εξυπηρετούμενες οφειλές, όσο και σε επιχειρήσεις που δεν μπορούσαν 

να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά του ήταν η επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών 

δανείων για 8 μήνες, η επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων 

του δανείου επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, τα υψηλά 

ποσοστά επιδότησης, που έφταναν μέχρι και το 90% της μηνιαίας δόσης 

και η επιδότηση δόσης μέχρι και 80% για επιχειρήσεις που είχαν μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια προκειμένου να τα ρυθμίσουν και να αποφύγουν 

κατασχέσεις και πλειστηριασμούς 

Κατά την παρουσίαση του προγράμματος, ο Ειδικός Γραμματέας 

Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, ανέπτυξε 

θέματα για τους δικαιούχους και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, για τη 

διαδικασία αίτησης και τα ποσοστά κρατικής επιδότησης (διάρκειας 8 

μηνών) και μετά από την παρουσίαση, απάντησε στα ερωτήματα των 

συμμετεχόντων.  
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Ζ. 5ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου «Η Σύρα του Μάρκου Βαμβακάρη» 

 

Το 5ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου «Η Σύρα του Μάρκου Βαμβακάρη» 

ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία για μία ακόμη χρονιά, επιτυγχάνοντας 

τους προσδοκώμενους στόχους που είχαν τεθεί από την Κυκλαδική 

Εταιρεία Ανάπτυξης (Κ.ΕΤ.ΑΝ.) του Επιμελητήριου  Κυκλάδων και 

τον Δήμο Σύρου - Ερμούπολης. 

Σπουδαίοι και καταξιωμένοι 

καλλιτέχνες, γνώστες και 

μελετητές του ρεμπέτικου 

και της μουσικής μας 

παράδοσης, πλημμύρισαν 

για τέσσερις ολόκληρες 

ημέρες από τις 25 έως και 

τις 28 Αυγούστου 2021 το 

νησί της Σύρου με την αυθεντική λαϊκή μουσική του ρεμπέτικου και 

γέμισαν ενθουσιασμό το κοινό που έσπευσε να το παρακολουθήσει από 

πολλά μέρη της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού, μετά από έναν 

ολόκληρο χρόνο απουσίας που επέβαλαν οι συνθήκες της πανδημίας. 

Στο φετινό πρόγραμμα, που διήρκεσε τέσσερις ημέρες, ιδιαίτερη 

σημασία, είχε η συμμετοχή της Κύπρου που άνοιξε το φεστιβάλ με τον 

Πέτρο Κουλουμή και 3 σολίστες, έναν ερμηνευτή και μουσικό με 

ξεχωριστή διαδρομή σπουδής και εμπειρίας στη λαϊκή και παραδοσιακή 

μουσική, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά γενικότερα της ανατολικής 

Μεσογείου, με σπουδαίες συνεργασίες και συμπράξεις με καταξιωμένους 

καλλιτέχνες.  

Η Θεσσαλονίκη είχε την τιμητική της, συμμετέχοντας με τρία σχήματα, 

τους Γιαρέμ, τα Κατσαμάκια και τις Σερσέ λα φαμ, ενώ τη δεύτερη 

ημέρα, συνέπραξαν η Κύπρος με την Καρδίτσα με το ντουέτο των 

Δέσποινας Ψαθά και Βαγγέλη Πετρινιώτη.  

Την αυλαία θα έριξαν ο δεξιοτέχνης του μπουζουκιού Γιάννης 

Παπαβασιλείου, ο Γιάννης Νιάρχος, ένας από τους σημαντικότερους 

ερμηνευτές του είδους, και η Σεμέλη Παπαβασιλείου με το σχήμα τους, 

οι οποίοι παρουσίασαν μια γνήσια λαϊκή βραδιά στον Ταρσανά της 

Σύρου. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η διάλεξη-σεμινάριο με θέμα «Δρόμος-

Ήχος- Μακάμ στο Ρεμπέτικο, σχέσεις και διαφορές», από τον Κυριάκο 

Γκουβέντα, με ζωντανή παρουσίαση παραδειγμάτων από τραγούδια του 

ρεμπέτικου. 

Το ρεμπέτικο έχει καταχωρηθεί στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής 
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Κληρονομιάς από το 2015, στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο Άυλης 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO από το 2017, 

ενώ το Φεστιβάλ Ρεμπέτικου «Η Σύρα του Μάρκου Βαμβακάρη» έχει 

καταχωρηθεί στο Ευρετήριο Ευρωπαϊκών Φεστιβάλ festivalfinder.eu και 

έχει λάβει το EFFE LABEL.  

Το Φεστιβάλ Ρεμπέτικου αποτελεί πλέον θεσμό για τα πολιτιστικά 

δρώμενα του νησιού έχοντας στόχο τη διατήρηση και προώθηση της 

αστικής λαϊκής μουσικής παράδοσης, του ρεμπέτικου, και την ανάδειξή 

του ως ένα βασικό στοιχείο της άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς και 

ως διαχρονικό μουσικό είδος που παραμένει επίκαιρο και ζωντανό. 

 

 

Ε. Θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση και την απαλλαγή οφειλών (2η 
ευκαιρία) 

Τον Νοέμβριο του 2021, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση 

μέσω τηλεδιάσκεψης με θέμα τη «Νέα ρύθμιση οφειλών σε 240 δόσεις 

προς το δημόσιο και 420 δόσεις προς τράπεζες» - 2η Ευκαιρία σε 

συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. 

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου 

Οικονομικών και τα στελέχη της Ειδικής Γραμματείας μετά την 

παρουσίαση, απάντησαν σε ερωτήσεις για το θεσμικό πλαίσιο για τη 

ρύθμιση και την απαλλαγή οφειλών (παροχή 2ης ευκαιρίας), τον 

εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών για νοικοκυριά και 

επιχειρήσεις όπου προβλέπεται και αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων 

οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σε έως και 240 

δόσεις και τη ρύθμιση οφειλών μέσω της διαδικασίας της εξυγίανσης 

επιχειρήσεων. 
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Επίσης συμμετείχε σε πλήθος συναντήσεων, διοργανώσεων και συνεδρίων 
από τις οποίες ενδεικτικά αναφέρονται: 

 

 Συνάντηση εργασίας μέσω τηλεδιάσκεψης με Συλλόγους Ν. Κυκλάδων 
για την συζήτηση και κατάθεση απόψεων για την καλύτερη ασφάλεια 
των νησιών, καθώς για άλλα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη ενόψει του ανοίγματος της θερινής περιόδου, 
με αφορμή έκτακτης συνάντησης, με τον Υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη (14 Απριλίου 2021). 

 Συνδιοργάνωση του Σεμιναρίου της Ερμούπολης για την Κοινωνία της 
Πληροφορίας και την Οικονομία της Γνώσης (15-18 Ιουλίου 2021). 

 Συνάντηση εργασίας με τους Επαγγελματικούς Φορείς και τους 
Συλλόγους Λογιστών Ν. Κυκλάδων, με θέμα συζήτησης την 
επαναφορά του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στα νησιά (13 
Οκτωβρίου 2021). 

 Υποστήριξη-Αιγίδα της Συνάντησης Θεατρικών Θιάσων Αιγαίου 16-26 

Σεπτεμβρίου 2021. 

 Υποστήριξη του εκπαιδευτικού προγράμματος "Small Places Big 

Dreams" για γυναίκες από τον κλάδο του Τουρισμού, που 

πραγματοποίησε η Mexoxo σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού 

και την Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Αθήνα. 

 Συλλογή υλικού για την έκδοση λευκώματος του Επιμελητηριακού 

Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών EOAEN με θέμα «Η συμβολή 

της νησιωτικής επιχειρηματικότητας. 1821-2021». Το λεύκωμα 

δημιουργήθηκε με αφορμή τη συμμετοχή του ΕΟΑΕΝ στους επίσημους 

εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής 

Επανάστασης του 1821 θέλοντας να τιμήσει τη νησιωτική 

επιχειρηματικότητα και τη διαχρονική της πορεία και συμβολή 

στην ανάπτυξη του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Το λεύκωμα 

αυτό είναι αφιερωμένο στις ιστορικές μορφές του νησιωτικού 

επιχειρείν τα τελευταία 200 χρόνια. Σε όλους εκείνους τους 

ανθρώπους που παράλληλα με την επαγγελματική τους δραστηριότητα 

στήριξαν και ενίσχυσαν τον επαναστατικό αγώνα διαθέτοντας τις 

περιουσίες τους, το στόλο τους κ.λπ., την οικονομία των τόπων 

τους, τη χώρα μας διαχρονικά και οι οποίοι μέχρι και στις μέρες 

μας στέκονται αρωγοί και συμπαραστάτες με διάφορους τρόπους 

ευεργετώντας, εκπροσωπώντας επάξια με την επιχειρηματική 

τους δράση τη χώρα μας και τους τόπους καταγωγής τους 

διεθνώς. Για τη συγκέντρωση του υλικού το Επιμελητήριο Κυκλάδων 

συνεργάστηκε με φορείς και από τα 24 νησιά του νομού συντονίζοντας 

τη συγγραφική ομάδα συμπληρώνοντας σε αρκετές περιπτώσεις την 

απαραίτητη έρευνα και συγγραφή. Το Λεύκωμα είναι σε διαδικασία 

ολοκλήρωσης του δημιουργικού σχεδιασμού και δεν έχει ακόμη 

εκτυπωθεί. 
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10. Aegean Cuisine – Δράσεις υποστήριξης και προβολής του δικτύου  

A) Προβολή του δικτύου Aegean Cuisine μέσα από την ιστοσελίδα 

https://www.visitgreece.gr/blog/travel-tips/1398/aegean-cuisine-in-the-

cyclades/ στο πλαίσιο συνεργασίας με τον ΕΟΤ. 

Β) Συνεχίζεται σταθερά η τροφοδότηση της σελίδας 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).  

 

11. Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας  

A) Διενέργεια καμπάνιας με στόχο την ενίσχυση της αγοραστικής 
κίνησης και τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων του κάθε νησιού, με 
την ευκαιρία του ανοίγματος της αγοράς μετά από ένα μεγάλο χρονικό 
διάστημα που οι επιχειρήσεις είχαν παραμείνει κλειστές. Για τις ανάγκες της 
καμπάνιας δημιουργήθηκε video (https://youtu.be/uSgZxVfQc_I) το οποίο 
προωθήθηκε μέσω google ads και μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στο FB και το instagram. 
 
B) Υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας α) με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
και β) με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Στόχος των Μνημονίων 
Συνεργασίας είναι συνεργασία του Επιμελητηρίου με κάθε έναν από τους 
παραπάνω ακαδημαϊκούς φορείς ξεχωριστά και η ανάληψη κοινών 
συνεργειών για την προώθηση, υλοποίηση, ενθάρρυνση και ενεργό στήριξη 
της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δράσης με την επιχειρηματικότητα, την 
ενίσχυση των παραγωγικών δυνάμεων, την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας, την προστασία της απασχόλησης, την εφαρμογή 
τεχνολογιών αιχμής και τη ανάληψη καινοτόμων δράσεων. Ιδιαίτερα μάλιστα, 
στις παρούσες νέες συνθήκες παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και της 
όξυνσης του διεθνούς ανταγωνισμού, η συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών 
φορέων, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, και φορέων σε θέματα αναπτυξιακής πολιτικής, όπως 
είναι το Επιμελητήριο Κυκλάδων, μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός 
ανάπτυξης της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας για τις επί μέρους περιοχές 
και το σύνολο του εθνικού χώρου. 
 
Γ) Στρατηγική συνεργασία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων με τον Όμιλο 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ κορυφαίο πάροχο ιατρικών υπηρεσιών στη χώρα, με στόχο να 
προσφέρει επιπλέον δυνατότητες και υπηρεσίες στις επιχειρήσεις-μέλη του 
για ελέγχους Covid-19, συμβάλλοντας έτσι, με αίσθημα υψηλής κοινωνικής 
ευθύνης, στην όσο το δυνατόν απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων στις 
Κυκλάδες κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου αλλά και στην συνολική 
προσπάθεια σε εθνικό και τοπικό επίπεδο ώστε να αποτελέσει η χώρα μας 
έναν ασφαλή τουριστικό προορισμό. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής το 
Επιμελητήριο Κυκλάδων εξασφάλισε ειδικές τιμές για τη διενέργεια μοριακών 
τεστ (PCR) αι τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid test) κορωνοϊού για όλα τα 
ταμειακά ενήμερα μέλη του Επιμελητηρίου, τους συγγενείς τους, τους 

https://www.visitgreece.gr/blog/travel-tips/1398/aegean-cuisine-in-the-cyclades/
https://www.visitgreece.gr/blog/travel-tips/1398/aegean-cuisine-in-the-cyclades/
https://youtu.be/uSgZxVfQc_I
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εργαζόμενους και τους πελάτες τους α) πριν από την είσοδό τους σε όλα τα 
νησιά των Κυκλάδων και β) μετά την έξοδό τους από όλα τα νησιά των 
Κυκλάδων, σε περίπτωση ανάγκης. 
 
 

 

 

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
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