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Όπως λέει κι ο σοφός λαός «η καλή μέ-

ρα απ’ το πρωί φαίνεται»… Δυστυχώς, τα 

πρώτα στοιχεία και η εικόνα από τις τοπι-

κές αγορές δείχνουν ότι η φετινή τουριστι-

κή περίοδος δεν έχει ξεκινήσει καλά…

Οι λόγοι είναι πολλοί, όλοι όμως έχουν 

την ίδια πηγή.

Δεν θεωρώ σκόπιμο να αναλύσουμε 

τους λόγους… Αυτό το κάνουν, έτσι κι αλ-

λιώς, οι δημοσιογράφοι στα κεντρικά δελ-

τία κάθε μέρα, ψυχοπλακώνοντας όλους 

μας.

Αυτό που μας απασχολεί ως Επιμελη-

τήριο και θα έπρεπε να μας απασχολεί ως 

επαγγελματίες είναι το πως και τι πρέπει 

να κάνουμε ώστε να ξεφύγουμε από αυτή 

την κατάσταση ή έστω να αντέξουμε μέ-

χρι να «γυρίσει» η αγορά. Γιατί η αγορά δε 

«γυρίζει» από μόνη της… χρειάζεται και τη 

συμβολή τη δική μας.

Το έχουμε τονίσει ξανά… Οι μέχρι τώ-

ρα τακτικές δεν αποδίδουν πλέον —και, εν 

μέρει, αυτές είναι που φταίνε για την κα-

τάντια αυτή. Ο καιρός επιβάλλει προσεκτι-

κές επιλογές και στρατηγικές αποφάσεις 

και κινήσεις από την πλευρά των επιχειρη-

ματιών.

Εξετάζοντας ενδελεχώς το θέμα, έχουμε 

καταλήξει —ως Επιμελητήριο— ότι χρειά-

ζεται να ενισχυθεί η ρευστότητα στην το-

πική αγορά, να επιταχυνθεί η κυκλοφορία 

και να συγκρατηθεί το χρήμα εντός της το-

πικής αγοράς. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 

μέσω της υποστήριξης των επιχειρηματιών 

του νομού προκειμένου να συνάψουν συ-

νεργασίες μεταξύ τους και να δημιουργή-

σουν τοπικά επιχειρηματικά σχήματα με 

στόχο να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος 

και να αυξηθεί η κυκλοφορία των τοπικών 

προϊόντων εντός κι εκτός νομού.

Το Επιμελητήριο έχει ήδη επεξεργαστεί 

κάποια βιώσιμα σενάρια και λύσεις και εί-

ναι έτοιμο να προχωρήσει στην υλοποίησή 

τους αμέσως μετά την καλοκαιρινή σαιζόν, 

που —έτσι κι αλλιώς— «βαραίνει» τις επι-

χειρήσεις με πίεση και φόρτο εργασίας.

Editorial

από τον κ. Γιάννη Ρούσσο,  

Πρόεδρο Επιμελητηρίου Κυκλάδων
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Σ
το πλαίσιο των εκδη-

λώσεων για την επί-

σημη έναρξη (εγκαί-

νια) των γραφείων 

του Επιμελητηρίου Κυκλάδων 

στα επτά μεγαλύτερα νησιά του 

νομού, διοργανώθηκαν οι αντί-

στοιχες εκδηλώσεις στην Τή-

νο, τη Μήλο και στην Άνδρο. 

Υπενθυμίζεται ότι οι εκδηλώ-

σεις αυτές των εγκαινίων των 

γραφείων συνδυάζονται με την 

παρουσίαση των αποτελεσμά-

των των Ερευνών Τουρισμού 

και των Επιχειρησιακών Σχεδί-

ων που εκπονήθηκαν από το 

Επιμελητήριο Κυκλάδων για τα 

έξι μεγαλύτερα νησιά (πλην της 

Μυκόνου και της Σαντορίνης).

Πρώτη από της τρεις εκ-

δηλώσεις ήταν αυτή στο νησί 

της Τήνου, τη Δευτέρα 17 Μα-

ΐου. Στην κατάμεστη αίθουσα 

του γραφείου του Επιμελητη-

ρίου, οι εκπρόσωποι των αρχών 

του νησιού και επιχειρηματίες–

μέλη του φορέα είχαν την ευ-

καιρία να ενημερωθούν για τις 

πρωτοβουλίες και τις δράσεις 

του Επιμελητηρίου και να πα-

ρακολουθήσουν τόσο τα πολύ 

ενδιαφέροντα αποτελέσματα 

της Έρευνας που διεξήχθη στο 

νησί, όσο και τα συμπεράσμα-

τα του Επιχειρησιακού Σχεδίου 

που εκπονήθηκε κατόπιν.

Στην εκδήλωση —κατά την 

οποία έγινε διασύνδεση, μέσω 

τηλεδιάσκεψης, με τις αίθου-

σες του Επιμελητηρίου στη Σύ-

ρο και στη Μύκονο— ήταν πα-

ρόντες, μεταξύ άλλων, ο εκ-

πρόσωπος του Σεβασμιώτατου 

Μητροπολίτη Σύρου και Τήνου, 

Αρχιερατικός Επίτροπος Τή-

νου πατήρ Γ. φανερός, ο Σεβα-

σμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κα-

θολικής Αρχιεπισκοπής Νάξου–

Τήνου–Άνδρου–Μυκόνου, κ. ν. 

πρίντεζης, ο Έπαρχος Τήνου 

κ. ρ. μωραΐτης, οι Δήμαρχοι 

Τήνου και Εξωμβούργου κ.κ. Σ. 

ορφανός και π. Κροντηράς, ο 

πρόεδρος της Κοινότητας Πα-

νόρμου κ. ηλ. τζαβελόπου-

λος, καθώς και εκπρόσωποι 

των τοπικών επαγγελματικών 

φορέων και επιχειρηματίες της 

Τήνου.

Το πρωί της ίδια ημέρας 

προηγήθηκε ενημερωτική συ-

νάντηση των εκπροσώπων της 

Διοίκησης του Επιμελητηρίου 

και της ΕΤ.Α.Π. Κυκλάδων με 

τον Έπαρχο, τους Δημάρχους 

και τον πρόεδρο της Κοινότη-

τας Πανόρμου, στους οποί-

ους παρουσιάστηκαν τα θέμα-

τα της εκδήλωσης και παραδό-

θηκε επίσημα το Επιχειρησιακό 

Σχέδιο.

Παρόμοιο πρόγραμμα ακο-

λουθήθηκε και στο νησί της 

Μήλου, το Σάββατο 05 Ιουνίου, 

όπου το Επιχειρησιακό Σχέδιο 

παραδόθηκε επισήμως στην 

Έπαρχο και στο Δήμαρχο Μή-

Επικαιρότητα

Μήλος

Τήνος

Εκδηλώσεις στα γραφεία του Επιμελητηρίου 
Κυκλάδων σε Τήνο, Μήλο & Άνδρο
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λου, ενώ το απόγευμα της ίδιας 

ημέρας έλαβε χώρα η εκδήλω-

ση, στην οποία παρευρέθηκαν 

η Έπαρχος Μήλου κ. παν. Κα-

λογεράκη, ο Δήμαρχος Μήλου 

κ. Γ. τσαΐνης, ο Αντιδήμαρχος 

Μήλου κ. άβ. Γαϊτανής, μέλη 

του Νομαρχιακού και του Δη-

μοτικού Συμβουλίου, μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου του 

Επιμελητηρίου Κυκλάδων από 

τη Μήλο, καθώς και εκπρόσω-

ποι των τοπικών επαγγελματι-

κών φορέων και επιχειρηματί-

ες.

Τελευταία από τις τρεις εκ-

δηλώσεις ήταν αυτή στην Άν-

δρο, η οποία έγινε την Τετάρ-

τη 23 Ιουνίου, με τη συμμετοχή 

του Επάρχου κ. ι. μαλταμπέ, 

των Δημάρχων Άνδρου, Κορ-

θίου και Υδρούσας κ.κ Εμμ. 

Βάμβουκα, ι. Γλυνού και Κ. 

Θωμά, μελών του Νομαρχια-

κού Συμβουλίου, των Δημοτι-

κών Συμβουλίων των Δήμων, 

μελών του Δ.Σ. του Επιμελη-

τηρίου Κυκλάδων από την Άν-

δρο, εκπροσώπων των τοπικών 

επαγγελματικών φορέων και 

πλήθους επιχειρηματιών του 

νησιού.

Και στην περίπτωση αυ-

τή προηγήθηκε συνάντηση με 

τους επικεφαλής των Ο.Τ.Α. 

του νησιού, ενώ κατά την εκ-

δήλωση έγινε διασύνδεση, μέ-

σω τηλεδιάσκεψης, με τις αί-

θουσες του Επιμελητηρίου στη 

Σύρο και στη Τήνο.

Όσον αφοράς στις Έρευ-

νες Τουρισμού, οι οποίες διε-

ξήχθησαν τα έτη 2007–2009, 

αξίζει να σημειωθεί ότι η Τή-

νος παρουσιάζεται ως το νη-

σί με τη μεγαλύτερη διάρκεια 

διαμονής στις Κυκλάδες, κα-

θώς οι θάλασσες και η φυσική 

ομορφιά του, παράλληλα με 

το θρησκευτικό ενδιαφέρον, 

αποτελούν σημαντικό κίνητρο 

επίσκεψης του.

Αντιστοίχως, για το νησί της 

Μήλου η έρευνα κατέδειξε ότι 

η φυσική ομορφιά, οι παραλί-

ες, η φιλοξενία, η ασφάλεια, 

η νυχτερινή ζωή και οι επι-

σκέψεις σε αρχαιολογικούς 

χώρους αποτελούν το σημα-

ντικότερο περιουσιακό στοιχείο 

του νησιού.

Τέλος, η Άνδρος επιλέγεται 

από τους επισκέπτες της λόγω 

της φυσικής του ομορφιάς, 

της ασφάλειας και της εύκο-

λης πρόσβασης σε αυτό, κα-

θώς η συνολική ικανοποίηση 

από το νησί βρίσκεται, από το 

2007, σε άνοδο και η πρόθεση 

των επισκεπτών να το επισκε-

φτούν ξανά έχει εκτοξευθεί.

Ο πρόεδρος του Επιμελη-

τηρίου Κυκλάδων, κ. Γιάννης 

ρούσσος, αναφερόμενος  —και 

στις τρεις εκδηλώσεις— τόσο 

στις δράσεις και τις πρωτοβου-

λίες που έχει αναπτύξει ο φορέ-

ας (τονίζοντας ιδιαίτερα τη δη-

μιουργία των επτά γραφείων 

στα μεγαλύτερα νησιά του Νο-

μού, μια σημαντική δράση που 

ενισχύει τον κυκλαδικό χαρα-

κτήρα του φορέα), όσο και στο 

μελλοντικό στόχο του Επιμελη-

τηρίου Κυκλάδων για υποστή-

ριξη και προβολή της τοπικής 

επιχειρηματικότητας, παρουσί-

ασε ένα σχέδιο δράσης με επί-

κεντρο τις σύγχρονες τεχνο-

λογίες.

Αναφερόμενος στη σημερι-

νή κατάσταση, ο κ. Ρούσσος 

κατέδειξε την ανάγκη ανάπτυ-

ξης μιας νέας φιλοσοφίας για 

την επιχειρηματική κοινότητα 

του Νομού, με την υιοθέτη-

ση και εφαρμογή ενός συστή-

ματος ενίσχυσης της ρευστό-

τητας και επιτάχυνσης της 

κυκλοφορίας και συγκράτη-

σης του χρήματος εντός των 

Κυκλάδων. Ανάφερε δε ότι το 

Επιμελητήριο σχεδιάζει ευρεία 

διαφημιστική καμπάνια με 

στόχο να προτρέψει το κατανα-

λωτικό κοινό να πραγματοποι-

εί αγορές από τις τοπικές επι-

χειρήσεις και να ευαισθητοποι-

ήσει τους επιχειρηματίες του 

Νομού στη σύναψη συνεργασι-

ών και ανάπτυξης κοινής δρά-

σης για την αύξηση της κυκλο-

φορίας των τοπικά παραγόμε-

νων προϊόντων εντός και εκτός 

Νομού και την ανάπτυξη της 

εξωστρέφειας με προσανατολι-

σμό τις εξαγωγές.

Ο κ. Ρούσσος αναφέρθηκε, 

τέλος, στη συμβολή του Επιμε-

λητηρίου στην αξιοποίηση και 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυ-

ναμικού των επιχειρήσεων, με 

την υπογραφή του Μνημονίου 

Συνεργασίας μεταξύ του Επι-

μελητηρίου και της Ελληνικής 

Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρή-

σεων, το οποίο εξασφαλίζει την 

εκπαίδευση στελεχών, την αξι-

οποίηση ευρωπαϊκών προγραμ-

μάτων και τη διεξαγωγή ενημε-

ρωτικών εκδηλώσεων (βλ. σχετι-

κό άρθρο).

Στο πέρας και των τριών εκ-

δηλώσεων έγινε ανοιχτή συ-

ζήτηση με παρεμβάσεις, ερω-

τήσεις και τοποθετήσεις από 

επιχειρηματίες και επαγγελμα-

τικούς τοπικούς παράγοντες.

Το κοινό συμπέρασμα των 

τριών εκδηλώσεων ήταν η δια-

πίστωση σύμπνοιας μεταξύ φο-

ρέων και επαγγελματιών, η δι-

άθεση συνεργασίας και ανα-

γνώρισης των ευθυνών και η 

πρόθεση για προσπάθεια «αλ-

λαγής πλεύσης».

Επικαιρότητα

Άνδρος
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Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Ε.Ε. στην Αθήνα…

… πραγματοποιήθηκε στις 22 

Μαΐου στο αμφιθέατρο του 

Ε.Β.Ε.Α. με θέματα τις αλλα-

γές στο θεσμικό πλαίσιο του 

Γενικού Εμπορικού Μητρώ-

ου των Επιχειρήσεων, το ρόλο 

των ΚΕΠ στην ίδρυσή τους, την 

εμπλοκή και συνεργασία των 

συμβολαιογράφων και την επέ-

κταση του σχεδίου «Καλλικρά-

της» και στον επιμελητηριακό 

θεσμό.

Ο πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Ε., 

κ. Γ. Κασιμάτης, και ο πρόε-

δρος του ΕΒΕΑ, κ. Κ. μίχαλος, 

υπογράμμισαν την ανάγκη λή-

ψης αναπτυξιακών μέτρων 

και ζήτησαν από το Υπουργείο 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη-

τας & Ναυτιλίας να κατανοήσει 

τον ουσιώδη και θεσμικό ρόλο 

των Επιμελητηρίων. Ο κ. Κασι-

μάτης εξέφρασε την αντίδρα-

σή του στη μετάθεση των προ-

γραμματισμένων εκλογών ανά-

δειξης νέων διοικήσεων των 

Επιμελητηρίων για την άνοιξη 

του 2011, καθώς η ημερομηνία 

θα συμπίπτει με το Πάσχα και 

αντιπρότεινε τον Φεβρουάριο ή 

το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου.

Η υπουργός Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας & Ναυ-

τιλίας, κ. λούκα Κατσέλη, η 

οποία ήταν παρούσα, αναφέρ-

θηκε στις αλλαγές που συντε-

λούνται στην εγχώρια επιχει-

ρηματικότητα και στην ανα-

βάθμιση του επιμελητηριακού 

θεσμού, δήλωσε δε ότι δεν έχει 

ληφθεί καμία απόφαση για τον 

«Επιμελητηριακό Καλλικράτη» 

(μια θεσμική διαδικασία ενο-

ποίησης Επιμελητηρίων) και 

υποσχέθηκε αποτελεσματική 

συνεργασία της Πολιτείας με τα 

Επιμελητήρια της χώρας.

Σύμφωνα με τον κ. Κασιμά-

τη, μια αναδιάρθρωση της χω-

ροταξίας των Επιμελητηρίων 

θα έχει σημαντικά αποτελέσμα-

τα για την καλύτερη επίτευξη 

των στόχων τους και θα εξοι-

κονομήσει πόρους, πλην όμως, 

ένας «Επιμελητηριακός Καλ-

λικράτης» δεν θα συμβάλλει 

στη βελτίωση της δημοσιονο-

μικής θέσης της χώρας, καθώς 

τα Επιμελητήρια, ως αυτοδιοι-

κούμενα ΝΠΔΔ, δεν επιβαρύ-

νουν καθόλου με διοικητικά, 

οργανωτικά ή και λειτουργικά 

έξοδα τον κρατικό προϋπολο-

γισμό. Κατά τον πρόεδρο της 

Κ.Ε.Ε.Ε. δεν ισχύει, επίσης, 

η λογική ότι ένας «Επιμελητη-

ριακός Καλλικράτης» θα συμ-

βάλλει στη μείωση του κόστους 

για τους επιχειρηματίες–μέλη 

των Επιμελητηρίων, οι οποί-

οι θα εξακολουθήσουν να πλη-

ρώνουν συνδρομή ασχέτως εάν 

αυτή αποδίδεται σε ένα Επιμε-

λητήριο όπως αυτό υπάρχει σή-

μερα ή σε ένα Επιμελητήριο με 

ευρύτερη γεωγραφική αρμο-

διότητα. Επιπλέον, ο «Επιμε-

λητηριακός Καλλικράτης» δεν 

θα συμβάλλει στην εναρμόνι-

ση του επιμελητηριακού θε-

σμού με τη νέα διοικητική δο-

μή της χώρας στην τοπική αυ-

τοδιοίκηση και την κατάργηση 

των αιρετών νομαρχιακών αυ-

τοδιοικήσεων, καθώς η κατάρ-

γηση αυτή δεν συνεπάγεται την 

κατάργηση των Νομών δεδομέ-

νου ότι αυτοί διατηρούνται τό-

σο σε εκλογικό επίπεδο αλλά 

και σε διοικητικό επίπεδο. Επί-

σης, δεν θα συμβάλλει ούτε 

στην καλύτερη εκπλήρωση της 

αποστολής των Επιμελητηρίων, 

καθώς υπάρχουν διαφορές κοι-

νωνικού ή οικονομικού χαρα-

κτήρα σε γεωγραφικά γειτονι-

κές περιοχές και αγορές. Τέλος, 

κατά τον κ. Κασιμάτη, η υιο-

θέτηση ενός «Επιμελητηριακού 

Καλλικράτη» δεν θα έχει προο-

πτικές επιτυχούς ρύθμισης της 

επιμελητηριακής νομοθεσίας, 

εφόσον δεν έχει πραγματικούς 

και ουσιαστικούς λόγους προώ-

θησης.

Στη σημαντική αυτή έκτα-

κτη Γ.Σ. της Κ.Ε.Ε.Ε., το Επι-

μελητήριο Κυκλάδων εκπροσω-

πήθηκε από τον πρόεδρό του 

κ. Γιάννη ρούσσο και τον Β’ 

αντιπρόεδρό του κ. λεονάρδο 

ρούσσο.

Τακτική Γ.Σ. Συλλόγου Επαγγελματιών Επισιτισμού Σύρου 
«ΤΕΡΨΙΧOΡΗ»
Την Τετάρτη 5 Μαΐου, στην αί-

θουσα συνεδριάσεων του Επι-

μελητηρίου Κυκλάδων, έγινε 

η Τακτική Γενική Συνέλευση 

του Συλλόγου Επαγγελματι-

ών Επισιτισμού Σύρου «ΤΕΡ-

ΨΙΧOΡΗ».

Στη συνέλευση παρουσιά-

στηκαν ο διοικητικός και οι-

κονομικός απολογισμός του 

2009, καθώς και θέματα εκτός 

ημερησίας διάταξης.

Εκ μέρους της Ε.Τ.Α.Π. Κυ-

κλάδων, ο κ. άντώνης μαρα-

γκός, υπεύθυνος του Τμήμα-

τος Ευρωπαϊκών Προγραμμά-

των & Αναπτυξιακών Έργων, 

παρουσίασε και αποσαφήνισε 

τα κύρια στοιχεία των «Ερευ-

νών για τον τουρισμό 2007 – 

2009», ώστε αυτά να γίνουν 

πλήρως κατανοητά και χρήσι-

μα στους επιχειρηματίες της 

Σύρου και να αποτελέσουν πε-

δίο προβληματισμού, γόνιμης 

αυτοκριτικής και εποικοδομη-

τικών παρατηρήσεων και δι-

αλόγου, στα πλαίσια της προ-

σπάθειας για βελτίωση του του-

ριστικού προϊόντος του νησιού.

Στη συνέχεια, ο κ. Ευθύ-

μιος μαυρίκας, συνεργά-

της του Κ.Ε.Τ.Α. Νοτίου Αι-

γαίου, έκανε μια σύντομη πα-

ρουσίαση της πρωτοβουλίας 

AegeanCuisine και αναφέρ-

θηκε στα οφέλη τα οποία προ-

σφέρει στους παραγωγούς οί-

νου και ποτών η συμμετοχή 

τους στο σύστημα με προβο-

λή των μελών στην ιστοσελί-

δα www.aegeancuisine.gr 

(.com / .net / .eu), μέσω εργα-

λείων κοινωνικής δικτύωσης, 

με διαδραστικούς χάρτες και 

ηλεκτρονικούς καταλόγους 

επιχειρήσεων και προϊόντων. 

Παρουσιάστηκε η νέα βά-

ση δεδομένων οίνου και οινο-

παραγωγών AegeanCuisine/

Snooth, η οποία εξασφαλί-

ζει την προβολή της οινοπαρα-

γωγικής δραστηριότητας στην 

ιστοσελίδα του συστήματος 

και στο Snooth (www.snooth.

com), τη μεγαλύτερη και δημο-

φιλέστερη, παγκοσμίως, ιστο-

σελίδα οίνου.
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«Φεύγουμε για διακοπές, μένουμε Κυκλάδες»…

… ήταν το θέμα της έκθεσης, η οποία δι-

οργανώθηκε από τις 3 έως τις 7 Μαΐου, για 

δεύτερη συνεχή χρονιά, με πρωτοβουλία 

της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλά-

δων, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 

του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας (σταθμός Συντάγ-

ματος).

Ο χώρος της Έκθεσης —ένα κομβικό, 

νευραλγικό και πολυσύχναστο σημείο της 

Αθήνας— σε συνδυασμό με την έναρξη της 

τουριστικής περιόδου, λειτούργησαν θετι-

κά στην προσέλκυση και προσέλευση με-

γάλου αριθμού επισκεπτών.

Οι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων το-

πικών φορέων και των Ο.Τ.Α. των Κυ-

κλάδων, μέσω των αντιστοίχων περιπτέ-

ρων, προσέφεραν στους διερχόμενους και 

στους επισκέπτες χρήσιμες πληροφορίες, 

με έντυπο και ηλεκτρονικό ενημερωτικό 

υλικό, μεταφέροντας τον πολιτισμό και την 

παράδοση των Κυκλάδων στο κέντρο της 

Αθήνας.

Στη φετινή του συμμετοχή το Επιμελη-

τηρίου Κυκλάδων «έστησε» ένα διαδραστι-

κό περίπτερο (Infokiosk), μέσω του οποί-

ου οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να 

«πλοηγηθούν» στις Κυκλάδες —με τη χρή-

ση οθόνης αφής— μέσω της «Τουριστικής 

Αγοράς» της Δικτυακής Πύλης των Κυκλά-

δων www.e–kyklades.gr.

Η πρωτοπόρα αυτή ηλεκτρονική περι-

ήγηση, προβάλλοντας μια ολοκληρωμένη 

και υπεύθυνη εικόνα για κάθε νησί, αλλά 

και τις τουριστικές υπηρεσίες που αυτό δι-

αθέτει, πρόσφερε, με απλό και εύχρηστο 

τρόπο, όλες τις πληροφορίες που χρειάζε-

ται ο δυνητικός επισκέπτης των Κυκλάδων, 

προκειμένου να οργανώσει σωστά τις δια-

κοπές του.

Ο υπεύθυνος της Δικτυακής Πύλης 

κ. παναγιώτης Θεοδωράκης και στελέ-

χη της ΕΤ.Α.Π. Κυκλάδων ενημέρωναν το 

κοινό για τις μεγάλες δυνατότητες εντοπι-

σμού και επιλογής τουριστικών επιχειρή-

σεων (ενοικιαζόμενα δωμάτια, καφέ–μπαρ, 

εστιατόρια, τουριστικά γραφεία κ.α.) που 

προσφέρονται μέσω του www.e–kyklades.

gr, ενώ εκτός από την ψηφιακή ξενάγηση 

υπήρξε και διανομή έντυπου και πληροφο-

ριακού υλικού.

Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν από το 

Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Ανάπτυξης 

κ. Γεώργιο πουσσαίο με παρόντες Βου-

λευτές, Έπαρχους, Δημάρχους, Νομαρχια-

κούς και Δημοτικούς Συμβούλους του Νο-

μού. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο 

Νομάρχης Κυκλάδων κ. δημήτρης μπά-

ιλας, στις συνεντεύξεις του προς τα ΜΜΕ, 

εξέφρασε την εμφανή ικανοποίηση του για 

την διοργάνωση και την ολική παρουσίαση.

Στα εγκαίνια της έκθεσης ήταν παρό-

ντες ο Β’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρί-

ου Κυκλάδων κ. λεονάρδος ρούσσος και 

ο διευθυντής του Κ.Ε.Τ.Α. Νοτίου Αιγαίου 

κ. Γεώργιος Καλώστος.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι επι-

σκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν 

τυπικές κυκλαδίτικες γεύσεις με την προ-

σφορά τοπικών παραδοσιακών εδεσμάτων 

και ποτών και να απολαύσουν παραδοσια-

κά τραγούδια από την ορχήστρα σύγχρονης 

μουσικής της Ε.Ρ.Τ. και χορούς από διά-

φορες χορευτικές ομάδες των νησιών.

Στην εκδήλωση βραβεύτηκαν, για την 

προσφορά τους στη προβολή και στη διά-

δοση της κυκλαδίτικης καλλιτεχνικής πα-

ράδοσης, η ποιήτρια κ. Ειρήνη Χάλκου 

(Χολκορήνη) και η ερμηνεύτρια παραδο-

σιακών τραγουδιών κ. Ειρήνη Κονιτοπού-

λου–λεγάκη, αμφότερες με καταγωγή από 

τη Νάξο.

Αν και η λειτουργία της κιληδώθηκε 

από τα δραματικά γεγονότα της Τετάρτης 

05 Μαΐου στο κέντρο της Αθήνας, η έκθε-

ση χαρακτηρίστηκε από τη μεγάλη προσέ-

λευση επισκεπτών και το ενδιαφέρον τους 

για τα νησιά και τον τουρισμό. Η ανταπό-

κριση και τα θετικά σχόλια των επισκεπτών 

της έκθεσης διαγράφουν αισιόδοξο κλίμα 

σε ότι αφορά στις μετακινήσεις και στη δι-

αμονή των, Ελλήνων κυρίως, επισκεπτών 

στα νησιά των Κυκλάδων.
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Η 5η Συνάντηση Ομάδας Εργασίας  
για τις Οδικές Μεταφορές Εμπορευμάτων (ΟΕ–ΟΜΕ)…
… του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέ-

σμου Μεταφορών, πραγματοποιήθηκε στις 

07 Μαΐου στο Ε.Β.Ε.Π. στον Πειραιά. Στη 

συνάντηση παρουσιάστηκαν τα πεπραγ-

μένα και τα συμπεράσματα των προηγού-

μενων συναντήσεων και οι τελικές προτά-

σεις για την αντιμετώπιση των θεμάτων τα 

οποία απασχολούν τον κλάδο των οδικών 

μεταφορών.

Η συνάντηση έγινε στον απόηχο της 

ανακοίνωσης, από τον Υπουργό Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων, κ. δ. ρέππα, 

του σχεδίου νόμου για τις Οδικές Εμπορευ-

ματικές Μεταφορές και της πρόσκλησης 

σε δημόσια διαβούλευση.

Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου προβλέ-

πει την κατάργηση των περιορισμών από-

κτησης αδειών και ασχολείται με την εναρ-

μόνιση της ελληνικής Νομοθεσίας με τις 

σχετικές Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώ-

ρας μας και των επιταγών του Συντάγμα-

τος για ελεύθερη άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας σε όλους τους Έλληνες πο-

λίτες. Επίσης, προβλέπει τη διάθεση χώ-

ρων στάθμευσης φορτηγών οχημάτων, τη 

δημιουργία αποθηκευτικών χώρων και βο-

ηθητικών εγκαταστάσεων, την ένταξη του 

κλάδου Μεταφορών στις διατάξεις του 

Αναπτυξιακού Νόμου, την υποχρεωτική 

ασφάλιση ευθυνών των μεταφορέων, προ-

βλέψεις περιβαλλοντικής ευθύνης των οδι-

κών μεταφορών, δημιουργία εθνικού μη-

τρώου μεταφορικών εταιρειών και δημι-

ουργία Ταμείου με δέσμευση χρήσης των 

χρημάτων.

Από την 13η Μαΐου, ο πρόεδρος του 

Ε.Ε.ΣΥ.Μ. κ. μιχάλης άδαμαντιάδης 

απέστειλε τις προτάσεις του φορέα επί του 

σχεδίου νόμου, τόσο στην ανώτατη διοί-

κηση του Υπουργείου Υποδομών, Μετα-

φορών και Δικτύων, όσο και στον Πρωθυ-

πουργό, τον πρόεδρο της Βουλής των Ελ-

λήνων, τους αρχηγούς των κομμάτων του 

Κοινοβουλίου, την Κ.Ε.Ε.Ε. και τα μέλη 

του Ε.Ε.ΣΥ.Μ.

Οι προτάσεις του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. για τη ρύθ-

μιση των αδειών φορτηγών Δ.Χ αφορούν 

τον προσδιορισμό νόμιμης αξίας υφιστα-

μένων αδειών και τη διατήρησή τους, για 

απεριόριστο χρόνο, με δικαίωμα μεταβί-

βασης. Προτείνεται, επίσης, η αντικατά-

σταση και απόσυρση από την κυκλοφορία 

παλαιών ρυπογόνων και ανασφαλών φορ-

τηγών οχημάτων, ο έλεγχος παραβατικής 

δραστηριοποίησης και υποκλοπής μετα-

φορικού έργου, η συνευθύνη φορτωτών, 

η συμπερίληψη στο σχέδιο νόμου μηχανι-

σμών οι οποίοι θα διασφαλίζουν τη νομι-

μότητα των κυκλοφορούντων φορτηγών 

οχημάτων, η θέσπιση ηλεκτρονικού Εθνι-

κού Μητρώου Μεταφορικών Εταιρειών 

(Ε.Μ.Μ.Ε.), η εκπαίδευση οδικών μετα-

φορέων και στελεχών μεταφορικών εται-

ρειών, η κάλυψη ευθύνης οδικών μεταφο-

ρέων εθνικών και διεθνών μεταφορών και 

η συμμετοχή των οδικών, εθνικών και δι-

εθνών μεταφορέων εμπορευμάτων στις 

συνδυασμένες μεταφορές.

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων εκπροσώ-

πησε ο κ. άλοϊσιος Γαδ, αναπληρωτής 

πρόεδρος του Τμήματος Επαγγελματιών 

του Επιμελητηρίου.

«Νησιωτικότητα και εναλλακτικές μορφές τουρισμού»…

… ήταν το θέμα της 26ης Γενικής Συνέλευ-

ση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυ-

ξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.), η 

οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29 

Μαΐου στη Ζάκυνθο με την επιμέλεια του 

Επιμελητηρίου Ζακύνθου.

Το γενικό κλίμα της συνέλευσης, όπως 

αποτυπώθηκε στις δηλώσεις των εκπροσώ-

πων των νησιωτικών Επιμελητηρίων, αφο-

ρούσε στην αγωνία των φορέων ως προς 

την οικονομική κρίση στην περιφέρεια, αλ-

λά και ως προς την υστέρηση στην ανάπτυ-

ξη των νησιών σε σχέση με τις ηπειρωτι-

κές περιοχές.

Ο Ε.Ο.Α.Ε.Ν. ζήτησε τη μετατροπή 

της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νη-

σιωτικής Πολιτικής σε Γενική Γραμματεία 

Νήσων με αρμοδιότητα σχεδιασμού και 

υλοποίησης της πολιτικής στη νησιωτική 

Ελλάδα καθώς και τη σύσταση, στο Κοινο-

βούλιο, Επιτροπής Νησιών, αποτελούμε-

νης από βουλευτές των νησιωτικών περι-

οχών.

Στην ομιλία του, ο Γ.Γ. Αιγαίου & Νη-

σιωτικής Πολιτικής, κ. Χαλκιώτης, ανα-

φέρθηκε στο Ελληνικό Σύνταγμα, στις δι-

ατάξεις υπέρ των νησιών οι οποίες συ-

μπεριλήφθηκαν στις Συνθήκες της Ε.Ε. 

(Άμστερνταμ, Λισαβόνας) και στη νέα συ-

νταγματική συνθήκη της Ε.Ε. οι οποίες 

δημιουργούν νομικό πλαίσιο για την υιο-

θέτηση και εφαρμογή ειδικών αναπτυξια-

κών πολιτικών για το μέλλον των νησιών. 

Ο κ. Χαλκιώτης παρουσίασε τα πρώτα απο-

τελέσματα της μελέτης του Πανεπιστημί-

ου Αιγαίου για τα ευρωπαϊκά νησιά και τό-

νισε ότι οι προτεραιότητες και οι στόχοι της 

Γενικής Γραμματείας είναι η διεκδίκηση 

υψηλών οικονομικών πόρων, στην επόμε-

νη 5η προγραμματική περίοδο 2014–2020, 

η καθιέρωση νέων στατιστικών δεικτών και 

οι προσπάθειες επέκτασης των αρμοδιοτή-

των της Γενικής Γραμματείας σε όλα τα ελ-

ληνικά νησιά.

Στη συνέχεια, ιδιαίτερο ενδιαφέρον εί-

χαν οι εισηγήσεις σχετικά με διάφορες 

εναλλακτικές μορφές Τουρισμού (π.χ. 

προσκυνηματικό, γαστρονομικό & οινι-

κό, υδάτινο, περιβαλλοντικό, πολιτιστικό 

τουρισμό) και τη συμβολή που μπορούν να 

έχουν στην αειφόρο νησιωτική ανάπτυξη.

Ο πρόεδρος του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. κ. Θ. πα-

παθεοφάνους, ενημερώνοντας τους συ-

νέδρους για τα πεπραγμένα του Δ.Σ, ανα-

φέρθηκε στην πορεία της αναφοράς του 

Ομίλου για τα προβλήματα της ακτοπλοΐ-

ας προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου. Τα μέλη της Γ.Σ. υιοθέτησαν, 

ομόφωνα, ψήφισμα σύστασης αρχής για 

εξέταση θεμάτων νησιωτικής ανάπτυξης 

και συμμόρφωσης των κανονιστικών πρά-

ξεων της Διοίκησης με το Σύνταγμα. Απο-

φασίστηκε, τέλος, η προσεχής ετήσια τα-

κτική Γενική Συνέλευση του Ε.Ο.Α.Ε.Ν να 

διοργανωθεί τον Οκτώβριο του 2010 από το 

Επιμελητήριο Μαγνησίας.

Στην εκδήλωση το Επιμελητήριο Κυ-

κλάδων εκπροσώπησαν ο πρόεδρος του κ. 

Γιάννης ρούσσος και ο κ. Γιάννης Καλο-

φωλιάς, μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρί-

ου και εκπρόσωπος του στον Ε.Ο.Α.Ε.Ν.
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«Ο τουρισμός εν μέσω οικονομικής κρίσης» 
2ο Συνέδριο Τουρισμού της Άνδρου
Την 1η Ιουνίου 2010 διεξήχθη, στο ξενο-

δοχείο “Andros Holiday” στο Γαύριο, το 

2ο Συνέδριο Τουρισμού της Άνδρου με θέ-

μα «Ο τουρισμός εν μέσω οικονομικής κρί-

σης». Η διοργάνωση έγινε από την Νο-

μαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων και το 

Επαρχείο Άνδρου.

Το Συνέδριο τίμησαν με την παρουσία 

τους ο πρόεδρος του Ε.Ο.Τ. κ. νικόλα-

ος Κανελλόπουλος, ο Γενικός Γραμματέ-

ας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Βασίλης 

μπρακουμάτσος, ο Νομάρχης Κυκλάδων 

κ. δημήτρης μπάιλας, ο Έπαρχος Άνδρου 

κ. Γιάννης μαλταμπές και οι Δήμαρχοι 

Υδρούσας κ. Κυριάκος Θωμάς και Κορθίου 

κ. Γιάννης Γληνός. Το Επιμελητήριο Κυ-

κλάδων εκπροσώπησε το μέλος του Δ.Σ. κ. 

Γιάννης Κουμαριανός.

Κατά την έναρξη του Συνεδρίου προβλή-

θηκε η ταινία του κ. Γ. δάμπαση «τα μο-

νοπάτια της Άνδρου», την οποία προλό-

γισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Ενοικιαζο-

μένων Δωματίων Υδρούσας κ. Στυλιανός 

πολυκράτης.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Μπρακουμά-

τσος τόνισε ότι οι Έλληνες πολίτες πρέπει 

να αντιμετωπίσουν την κρίση δυνατοί και 

αποφασιστικοί, χωρίς μεμψιμοιρίες.

Ο κ. Μπάιλας αναφέρθηκε στην πολύ 

καλά οργανωμένη τουριστική προβολή της 

Άνδρου, στη προσπάθεια συλλογικής ανά-

δειξης της Ελλάδας ως ελκυστικό ταξιδιω-

τικό προορισμό, αλλά και στον σκεπτικι-

σμό του για την επερχόμενη καλοκαιρινή 

περίοδο

Στη συνέχεια, ο κ. Θωμάς τόνισε ότι η 

κρίση δεν πρέπει να είναι δικαιολογία για 

ανασταλτικές δράσεις ανάπτυξης και ότι εί-

ναι απαραίτητη η ανίχνευση νέων τρόπων 

προβολής, καθώς το νησί αναζητά την του-

ριστική του ταυτότητα, ενώ ο κ. Γλυνός 

αναφέρθηκε στην ανάγκη προσέλκυσης 

ποιοτικού τουρισμού βάσει συγκεκριμένου, 

μεθοδικού και στοχευμένου σχεδίου.

Τέλος, ο κ. Κανελλόπουλος τόνισε ότι 

βασικός παράγοντας της ελληνικής οικο-

νομίας είναι ο Τουρισμός του οποίου επι-

βάλλεται, ενεργά, η στήριξη με συλλογική 

ευθύνη και άμεση αναίρεση του μοντέλου 

«Ήλιος και θάλασσα». Βάσει στατιστικών 

στοιχείων, μόλις το 2% των επισκεπτών 

επηρεάζεται από διαφημιστικά μηνύμα-

τα, ενώ η μέθοδος «στόμα με στόμα» θεω-

ρείται η πιο αποτελεσματική. Ο κ. Κανελ-

λόπουλος τόνισε ότι, εν μέσω οικονομικής 

κρίσης, πρέπει να αποδειχθεί περίτρα-

να ότι η Ελλάδα είναι ασφαλής τουριστι-

κός προορισμός, καταλήγοντας ότι τα μη-

νύματα είναι, μέχρι σήμερα, αισιόδοξα και 

ο Ε.Ο.Τ, σε συνεργασία με τους Ο.Τ.Α, θα 

συμβάλλει στην επιτυχημένη, προοδευτι-

κή και σταθερή ανάπτυξη του τουρισμού.
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03–07/05/10: Πραγματοποιήθη-

καν τα εγκαίνια της Έκθεσης «φεύγου-
με για διακοπές, μένουμε Κυκλάδες» 

η οποία διοργανώθηκε με πρωτοβουλία 

της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυ-

κλάδων, στην αίθουσα πολλαπλών χρή-

σεων του μετρό της άθήνας (σταθμός 

Συντάγματος). Το Επιμελητήριο Κυ-

κλάδων συμμετείχε με τα στελέχη της 

ΕΤ.Α.Π. Κυκλάδων Παναγιώτη Θεοδω-

ράκη και Ιωάννα Μπατή προβάλλοντας 

τη δικτυακή του πύλη www.e–kyklades.

gr, ενώ εκ μέρους της Διοίκησης πα-

ρευρέθη ο Β’ Αντιπρόεδρος κ. Λεονάρ-

δος Ρούσσος.

05/05/10: Πραγματοποιήθηκε στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητη-

ρίου Κυκλάδων η Γενική Συνέλευση του 

Συλλόγου Επαγγελματιών Επισιτισμού 

Σύρου «ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ», στην οποία – με-

ταξύ άλλων – παρουσιάστηκαν από τον 

κ. Αντώνη Μαραγκό, Υπεύθυνο του 

Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

και Αναπτυξιακών Έργων της ΕΤ.Α.Π., 

τα κύρια στοιχεία των Ερευνών Τουρι-

σμού των ετών 2007 και 2009.

07/05/10: Πραγματοποιήθηκε στο 

Εμπορικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο 

Πειραιά η 5η Συνάντηση Ομάδας Εργα-

σίας για τις οδικές μεταφορές εμπορευ-

μάτων του Ελληνικού Επιμελητηριακού 

Συνδέσμου Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.). 

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων εκπροσώ-

πησε ο κος. Αλοΐσιος Γαδ, αναπληρω-

τής πρόεδρος του Τμήματος Επαγγελ-

ματιών του Επιμελητηρίου.

07–08/05/10: Πραγματοποιήθη-

κε η 2η Συνδιάσκεψη Επιμελητηρια-

κών Στελεχών της Ομοσπονδίας Συλλό-

γων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων στην αί-

θουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου 

Αιτωλοακαρνανίας. Στη συνδιάσκεψη 

συμμετείχαν τα στελέχη του Επιμελη-

τηρίου Κυκλάδων κ.κ. Κατερίνα Ρούσ-

σου, Άσπα Μαγουλά και Έλενα Δημα-

κοπούλου.

14/05/10: Οργανώθηκε από το Δήμο 

Ερμούπολης συνάντηση με θέμα «Απο-

ξήλωση παράνομων διαφημιστικών πι-

νακίδων». Το Επιμελητήριο εκπροσω-

πήθηκε από τον Β’ Αντιπρόεδρο κ. Λεο-

νάρδο Ρούσσο.

 17/05/10: Συνεδρίασε η 108η Γνω-

μοδοτική Επιτροπή της Περιφέρει-

ας Νοτίου Αιγαίου, όπου παρέστη ο Β’ 

Αντιπρόεδρος κ. Λεονάρδος Ρούσσος, 

ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου.

17/05/10: Πραγματοποιήθηκε εκδή-

λωση για την παρουσίαση του Επιχει-

ρησιακού Σχεδίου Τήνου και των Ερευ-

νών Τουρισμού 2007–2009 για το νησί 

με την ευκαιρία της επίσημης έναρξης 

λειτουργίας του γραφείου του Επιμελη-

τηρίου στην Τήνο. Στην εκδήλωση πα-

ρέστησαν ο πρόεδρος κ. Γιάννης Ρούσ-

σος, η πρόεδρος του Επαγγελματικού 

Τμήματος κ. Σοφία Βαρθαλίτου, καθώς 

και στελέχη του Επιμελητηρίου και της 

ΕΤ.Α.Π. Κυκλάδων.

19/05/10: Πραγματοποιήθηκε στα 

γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί-

ου η 1η Συνεδρίαση του Περιφερεια-

κού Ταμείου Ανάπτυξης Ν. Αιγαίου. Το 

Επιμελητήριο Εκπροσωπήθηκε από τον 

πρόεδρο κ. Γιάννη Ρούσσο.

22/05/10: Η Κεντρική Ένωση Επι-

μελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) πραγ-

ματοποίησε στο αμφιθέατρο του ΕΒΕΑ 

έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέματα 

τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο του Γε-

νικού Εμπορικού Μητρώου των Επιχει-

ρήσεων, το ρόλο των ΚΕΠ στην ίδρυ-

ση τους, την εμπλοκή και συνεργασία 

των συμβολαιογράφων και την επέκτα-

ση του σχεδίου «Καλλικράτης» και στον 

επιμελητηριακό θεσμό. Το Επιμελητή-

ριο Κυκλάδων εκπροσωπήθηκε από τον 

πρόεδρο κ. Γιάννη Ρούσσο και τον Β’ 

Αντιπρόεδρο κ. Λεονάρδο Ρούσσο.

29–30/05/10: Ο Επιμελητηρια-

κός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νη-

σιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) πραγματοποίησε την 

26η Γενική Συνέλευση του στη Ζάκυν-

θο. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχε 

ο πρόεδρος κ. Γιάννης Ρούσσος και το 

μέλος του Δ.Σ. κ. Γιάννης Καλοφωλιάς.

31/05–01/06/10: Υλοποιήθηκαν 

στο νησί της Σίφνου από την ΕΤ.Α.Π. 

Κυκλάδων πέντε προγράμματα κατάρ-

τισης με θέμα «Υγιεινή & Ασφάλεια στα 

Τρόφιμα».

02/06/10: Πραγματοποιήθηκε στην 

αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελη-

τηρίου Κυκλάδων ενημερωτική εκδή-

λωση, σε συνεργασία με την Ελληνι-

κή Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων 

(Ε.Ε.Δ.Ε.), με θέμα «Στρατηγικές εξό-

δου από την κρίση για τις επιχειρήσεις 

των Κυκλάδων». Την εκδήλωση παρα-

κολούθησαν ζωντανά μέσω τηλεδιάσκε-

ψης μέλη του Επιμελητηρίου στα γρα-

φεία του Επιμελητηρίου στα νησιά Άν-

δρο, Θήρα, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, 

Πάρο και Τήνο.

04/06/10: Ο Β’ Αντιπρόεδρος του 

Επιμελητηρίου Κυκλάδων κ. Λεονάρδος 

Ρούσσος εκπροσώπησε το Φορέα στη 

συνεδρίαση μελών Δ.Σ. του Κέντρου 

Πρόληψης Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ου-

σιών (ΘΗΣΕΑΣ).

05/06/10: Παρουσιάστηκε το Επι-

χειρησιακό Σχέδιο Μήλου, καθώς και οι 

Έρευνες Τουρισμού ετών 2007 και 2009 

για το νησί με την ευκαιρία της επίση-

μης έναρξης λειτουργίας του γραφεί-

ου του Επιμελητηρίου στη Μήλο. Στην 

εκδήλωση παρέστησαν ο πρόεδρος κ. 

Γιάννης Ρούσσος, η Γενική Γραμματέ-

ας κ. Άννα Δαφνά, ο Οικονομικός Επό-

πτης του Επιμελητηρίου κ. Αλέκος Συ-

λιβάνης, ο νομικός σύμβουλος του Επι-

μελητηρίου κ. Ισίδωρος Βακόνδιος, ο 

διευθυντής του ΚΕΤΑ Νοτίου Αιγαίου κ. 

Γιώργος Καλώστος και στελέχη του Επι-

μελητηρίου και της ΕΤ.Α.Π. Κυκλάδων.

07/06/10: Ο Β’ Αντιπρόεδρος κ. Λε-

ονάρδος Ρούσσος εκπροσώπησε το Επι-

μελητήριο Κυκλάδων στη συνεδρίαση 

της Νομαρχιακής Επιτροπής Τουριστι-

κής Προβολής (ΝΕΤΠ) η οποία πραγμα-

τοποιήθηκε στα γραφεία της Αναπτυξι-

ακής Εταιρείας Κυκλάδων.

07–08/06/10: Υλοποιήθηκε στο νη-

σί της Κύθνου από την ΕΤ.Α.Π. Κυκλά-

δων πρόγραμμα κατάρτισης με θέμα 

«Υγιεινή & Ασφάλεια στα Τρόφιμα».

09–12/06/10: Ο πρόεδρος του Επι-

μελητηρίου Κυκλάδων κ. Γιάννης Ρούσ-

σος συμμετείχε στο 10ο ετήσιο φόρουμ 

και στη Γενική Συνέλευση του Δικτύ-

ου Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρω-

παϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθη-

κε στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, καθώς 

και στη Γενική Συνέλευση του Παρατη-

ρητηρίου για τον Τουρισμό των Ευρω-

παϊκών Νήσων.

14/06/10: Το Υπουργείο Αγροτι-

κής Ανάπτυξης & Τροφίμων διοργάνωσε 

ενημερωτική συνάντηση με θέμα την 

παρουσίαση των Γενικών Στρατηγικών 

Στόχων της 4ης Προγραμματικής Περι-

όδου 2007–2013 στον Αγροτικό Τομέα 

στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ερμού-

πολης. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο 

Β’ Αντιπρόεδρος κ. Λεονάρδος Ρούσσος 

και ο Υπεύθυνος του Τμήματος Ευρω-

παϊκών Προγραμμάτων και Αναπτυξια-

κών Έργων κ. Αντώνης Μαραγκός.

15/06/10: Πραγματοποιήθηκε εκδή-

λωση με θέμα «Αειφορία και Ανάπτυ-

ξη στο Αιγαίο – Το πράσινο Μέλλον των 

Νησιών μας» στην αίθουσα συνεδριάσε-

ων του Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Στην 

εκδήλωση παρέστησαν ο πρόεδρος του 

Επιμελητηρίου κ. Γιάννης Ρούσσος, κα-

θώς και στελέχη της ΕΤ.Α.Π. Κυκλά-

δων.

16/06/10: Ο πρόεδρος κ. Γιάννης 

Ρούσσος συμμετείχε στη συνεδρία-

ση του Περιφερειακού Συμβουλίου που 

πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του 

Ξενοδοχείου ΕΡΜΗΣ.

19/06/10: Πραγματοποιήθηκε στην 

αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων 

Ημερίδα με θέμα «Βιώσιμη διαχείριση 

των υδατικών πόρων στα νησιά του Αι-

γαίου» από την Ελληνική Εταιρεία Περι-

βάλλοντος και Πολιτισμού. Το Επιμελη-

τήριο εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρό 

του κ.Γιάννη Ρούσσο και το Διοικητικό 

Προϊστάμενο κ. Αλέξη Τσιάντη.

21/06/10: Το Υπουργείο Οικονομί-

ας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 

και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 

Ελλάδος διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα-

τα την προετοιμασία σημείων του νέου 

Αναπτυξιακού Νόμου και τις σχεδιαζό-

μενες αλλαγές, εκ μέρους της Πολιτεί-

ας, σχετικά με το ρόλο και τη λειτουρ-

γία των Επιμελητηρίων στο άμεσο μέλ-

λον. Ο πρόεδρος κ. Γιάννης Ρούσσος 

και ο Β’ Αντιπρόεδρος κ. Λεονάρδος 

Ρούσσος εκπροσώπησαν το Επιμελητή-

ριο Κυκλάδων.

22/06/10: Ο Δήμος Ερμούπολης 

πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρία-

ση με θέμα το κυκλοφοριακό της Ερ-

μούπολης. Στη συνεδρίαση συμμετείχε 

ως εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου ο Α’ 

Αντιπρόεδρος κ. Νίκος Βασιλικός.

23/06/10: Παρουσιάστηκε το Επιχει-

ρησιακό Σχέδιο Άνδρου, καθώς και οι 

Έρευνες Τουρισμού ετών 2007 και 2009 

για το νησί με την ευκαιρία της επίση-

μης έναρξης λειτουργίας του γραφείου 

του Επιμελητηρίου στην Άνδρο. Στην 

εκδήλωση παρέστησαν ο πρόεδρος κ. 

Γιάννης Ρούσσος, η Γενική Γραμματέας 

κ. Άννα Δαφνά, η πρόεδρος του Εμπο-

ρικού Τμήματος κ. Κατερίνα Φουντου-

λάκη, η πρόεδρος του Επαγγελματικού 

Τμήματος κ. Σοφία Βαρθαλίτη, καθώς 

και στελέχη του Επιμελητηρίου και της 

ΕΤ.Α.Π. Κυκλάδων.

25–26/06/10: Ο Ελληνικός Επι-

μελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών 

(Ε.Ε.ΣΥ.Μ.) πραγματοποίησε τη Γενική 

Συνέλευση του, καθώς και τη 12η Πα-

νελλήνια Επιμελητηριακή Συνδιάσκεψη 

Μεταφορών στην αίθουσα εκδηλώσεων 

του Επιμελητηρίου Κερκύρας. Το Επι-

μελητήριο Κυκλάδων εκπροσωπήθηκε 

από τον Αντιπρόεδρο του Επαγγελματι-

κού Τμήματος κ. Αλοΐσιο Γαδ. 
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Συνέντευξη Κρίτωνα Αρσένη
Ευρωβουλευτή, μέλους των επιτροπών Περιβάλλοντος, Υγείας, Αλιείας και Διεθνούς 
Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αντιπροέδρου στη Διακομματική Ομάδα 
για την Προστασία των Ζώων.

Ερ: Είναι γενικά παραδεκτό ότι η 
χώρα μας βρίσκεται σε αναζήτηση 
ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου. 
Σε πολλές χώρες, όπως στις 
η.π.ά., ήδη έχει ξεκινήσει μια 
προσπάθεια ανάκαμψης της 
οικονομίας με επενδύσεις στην 
πράσινη ενέργεια, στην πράσινη 
τεχνολογία, και γενικότερα σε 
τομείς που συνδυάζουν την 
αναπτυξιακή προοπτική με την 
προστασία του περιβάλλοντος. 
πόσο εφικτή είναι η ανάληψη 
ανάλογων πρωτοβουλιών και στη 
χώρα μας με δεδομένη τη δυσμενή 
οικονομική συγκυρία και ποιες 
είναι οι προϋποθέσεις για να 
συμβεί κάτι τέτοιο;

Η στροφή στην Πράσινη Ανάπτυξη δεν εί-

ναι θέμα επιλογής. Με δεδομένες τις επεν-

δύσεις που κάνει σήμερα η Κίνα στην ανά-

πτυξη με ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων 

στο περιβάλλον, με πράσινα προϊόντα, η 

Ευρώπη πρέπει να ακολουθήσει. Αυτή εί-

ναι η συζήτηση που έχουμε στα Ευρωπα-

ϊκά όργανα. Αν η οικονομική κρίση μας 

τρομάξει και δεν επενδύσουμε στην πρά-

σινη στροφή, τότε μας περιμένουν απα-

νωτές οικονομικές κρίσεις. Αυτό, με λίγα 

λόγια, που έπαθαν οι ΗΠΑ με τον Μπους, 

που έχασαν βασικές βιομηχανίες τους λόγω 

της προστασίας τους από την προσαρμογή 

στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις των και-

ρών. Το αν θα μείνει η Ευρώπη και η Ελ-

λάδα ανταγωνιστική, αν θα παράγει και θα 

δημιουργεί θέσεις εργασίας, εξαρτάται από 

το αν θα παραμείνει στην περιβαλλοντική 

πρωτοπορία. Η συνταγή της συντηρητικο-

κρατούμενης Ευρωπαϊκής Ένωσης με δι-

αρκή περιστολή δαπανών σίγουρα δεν βο-

ηθάει. Είναι πολλοί που υποστηρίζουν ότι 

τέτοιες παραγωγικές δαπάνες για την στρο-

φή στην πράσινη οικονομία θα πρέπει να 

εξαιρούνται από τον υπολογισμό των ελ-

λειμμάτων.

Ερ: ποιος είναι ο ρόλος των 
Κυκλάδων σε μια τέτοια 
κατεύθυνση και πώς μπορεί η 
τοπική οικονομία να ωφεληθεί από 
αυτό που ονομάζουμε «πράσινη 
άνάπτυξη»;

Οι Κυκλάδες αποτελούσαν ανέκαθεν ένα 

τόπο εξαιρετικού φυσικού και πολιτιστι-
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κού περιβάλλοντος. Αποτελού-

σαν όμως και τόπο κατοικίας 

ενός έντονα δυναμικού πληθυ-

σμού με ανησυχίες και ανάγκες 

λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών 

διαβίωσης στα νησιά, που τον 

οδηγούσε στην παραγωγή και 

εφαρμογή καινοτόμων πρακτι-

κών. Από την ανάπτυξη της 

ναυτικής τέχνης, χρηστικών ερ-

γαλείων και μέσων εξυπηρέτη-

σης καθημερινών αναγκών, τις 

πρότυπες καλλιεργητικές πρα-

κτικές, του πλήθους παραδοσι-

ακών προϊόντων μεταποίησης, 

τη παραδοσιακή βιοκλιματι-

κή αρχιτεκτονική, έως την πα-

ραγωγή ακόμα και ηλεκτρικών 

οχημάτων, σε εποχές παγκό-

σμιας άγνοιας της συγκεκριμέ-

νης καινοτομίας. Ο ρόλος των 

Κυκλάδων, λοιπόν, σημαντικός 

και καθοριστικός διαχρονικά, 

καλείται στα πλαίσια της πρά-

σινης ανάπτυξης, με κατάλλη-

λες προσαρμογές της υπάρχου-

σας επιχειρηματικότητας, ανα-

βίωση παλαιάς και δημιουργία 

νέας, να αναλάβει ενεργό ρό-

λο στο πλαίσιο της αναπτυξια-

κής πορείας της χώρας. Η τοπι-

κή οικονομία μέσα από αυτή τη 

διαδικασία θα ωφεληθεί πολ-

λαπλά, μέσω της προσέλκυσης 

επενδύσεων, δημιουργίας απα-

σχόλησης, ανασυγκρότησης 

της παραγωγικής της βάσης, 

ενίσχυσης της ανταγωνιστικό-

τητας της οικονομίας, της προ-

στασίας του φυσικού και πολι-

τιστικού περιβάλλοντος, της 

δημιουργίας αυτάρκειας και 

της εισαγωγής νέων τεχνολογι-

ών και καινοτομίας.

Ερ: πόσο σημαντικός 
είναι ο ρόλος του 
τουρισμού στην 
αναπτυξιακή προσπάθεια 
της χώρας μας και 
ποιες πρέπει να είναι οι 
βασικές προτεραιότητες 
των τουριστικών 
επιχειρήσεων στα χρόνια 
που έρχονται;

Η βασική βιομηχανία μας είναι 

ο τουρισμός. Υπολογίζεται ότι 

το 2009 συνέβαλε κατά 18,5% 

στην απασχόληση και 15,2% στο 

ΑΕΠ. Πρέπει να δούμε πως θα 

κάνουμε τη βαριά μας αυτή βι-

ομηχανία ακόμη πιο ανταγωνι-

στική, ακόμη πιο κερδοφόρα 

αλλά και με ακόμη μεγαλύτερη 

συμβολή στην απασχόληση.

Το μαζικό μοντέλο τουρι-

σμού που αναμφίβολα εξυπη-

ρέτησε την Ελλάδα για πολλές 

δεκαετίες, βρίσκεται σε κρίση. 

Κάποτε κτίζαμε ξενοδοχεία και 

ενοικιαζόμενα δωμάτια κι αυ-

τά γέμιζαν από την κάθε χρόνο 

μεγαλύτερη προσέλευση τουρι-

στών. Περισσότερες κλίνες και 

δωμάτια σήμαινε καλύτερα ει-

σοδήματα. Κτίσαμε όμως αρ-

κετά. Πολλά από τα διαμάντια 

του ελληνικού τουρισμού έχουν 

θαμπώσει, έχουν χάσει ήδη με-

γάλο ποσοστό της φυσιογνωμί-

ας τους. Τα τοπία τους θυμί-

ζουν, χρονιά με τη χρονιά, τα 

υπερδομημένα παράλια της Ατ-

τικής. Όλα αυτά έχουν επιπτώ-

σεις. Ξενοδοχεία κλείνουν μα-

ζικά στη Ρόδο, οι κατά κεφα-

λήν ημέρες διαμονής και το 

τουριστικό εισόδημα μειώνεται 

στη Σαντορίνη, και αντίστοιχα 

στην Κρήτη, στη Κω και όλους 

τους σημαντικούς ελληνικούς 

τουριστικούς προορισμούς.

Κανένας δεν ταξιδεύει για 

να απολαύσει ένα, στην ιδανι-

κή περίπτωση, εξαιρετικό δω-

μάτιο. Ταξιδεύει για όλα τα άλ-

λα! Ταξιδεύει για τη μοναδι-

κή εμπειρία που μπορεί να του 

δώσει κάθε τόπος. Θέλει να 

γευτεί, να αγγίξει, να ακούσει, 

να μυρίσει και να δει έναν τό-

πο. Τον γεύεται μέσα από τις 

τοπικές συνταγές και τα τοπι-

κά προϊόντα, τον αγγίζει μέσα 

από την τοπική τέχνη και χει-

ροτεχνία, μέσα από την τοπι-

κή αρχιτεκτονική, τον ακούει 

μέσα από την τοπική μουσική, 

μέσα από την ντοπιολαλιά, τον 

μυρίζει την άνοιξη στα μονο-

πάτια που περπατά, στις μυρω-

διές της τοπικής κουζίνας, τον 

βλέπει στο τοπίο, στην πολιτι-

στική κληρονομιά, στη μοναδι-

κή φύση κάθε τόπου.

Για να προσφέρει ένας τόπος 

αυτές τις εμπειρίες, πρέπει να 

αναπτύξει μικρομεσαίες επιχει-

ρήσεις με αλληλοσυμπληρωμα-

τικότητα. Επιχειρηματίες που 

παράγουν τα τοπικά προϊόντα 

που θα βρίσκει ο επισκέπτης 

στις μικρομεσαίες τουριστι-

κές μονάδες, οι οποίες θα ανα-

πτύσσονται με σεβασμό στην 

τοπική αρχιτεκτονική και το 

περιβάλλον, σε τόπους με με-

γάλες προστατευόμενες περι-

οχές όπου μικρές επιχειρήσεις 

θα αναπτύσσουν δραστηριό-

τητες ξενάγησης, τόπους που 

θα επενδύουν στην προστασία 

της πολιτιστικής τους κληρο-

νομιάς, με μικρές επιχειρήσεις 

που θα παράγουν τοπική τέχνη 

και χειροτεχνία, αλλά και άλ-

λες μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

που θα στηρίζονται στην και-

νοτομία για να δημιουργήσουν 

προϊόντα ποιότητας. Τόπους 

όπου δυνατά σύμφωνα ποιότη-

τας θα εγγυώνται ένα καλύτε-

ρο μέλλον, όπου το τουριστικό 

εισόδημα θα είναι σταθερό και 

υψηλότερο και θα μοιράζεται 

σε περισσότερους, δημιουργώ-

ντας απασχόληση και μια υγιή 

τοπική οικονομία.

Παρόμοια στην παραθερι-

στική κατοικία. Στόχος θα πρέ-

πει να είναι η ανάπτυξη της πα-

ραθεριστικής κατοικίας υψηλής 

ποιότητας μέσα από την αξιο-

ποίηση του υφιστάμενου κτι-

ριακού πλούτου της χώρας με 

αποκατάσταση και αναβίωση 

εγκαταλελειμμένων οικισμών, 

αναστηλώσεις σε υφιστάμενους 

Κανένας δεν ταξιδεύει για να απολαύσει ένα, στην ιδανική 

περίπτωση, εξαιρετικό δωμάτιο.

Ταξιδεύει για όλα τα άλλα! 
Ταξιδεύει για τη μοναδική εμπειρία που μπορεί να του δώ-

σει κάθε τόπος. Θέλει να γευτεί, να αγγίξει, να ακούσει, να 

μυρίσει και να δει έναν τόπο. Τον γεύεται μέσα από τις το-

πικές συνταγές και τα τοπικά προϊόντα, τον αγγίζει μέσα 

από την τοπική τέχνη και χειροτεχνία, μέσα από την τοπι-

κή αρχιτεκτονική, τον ακούει μέσα από την τοπική μουσι-

κή, μέσα από την ντοπιολαλιά, τον μυρίζει την άνοιξη στα 

μονοπάτια που περπατά, στις μυρωδιές της τοπικής κου-

ζίνας, τον βλέπει στο τοπίο, στην πολιτιστική κληρονομιά, 

στη μοναδική φύση κάθε τόπου.
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παραδοσιακούς οικισμούς και 

αξιοποίηση υφιστάμενου κτιρι-

ακού δυναμικού. Η ανάπτυξη 

παραθεριστικού τουρισμού σε 

παλαιούς οικισμούς δρα συνερ-

γατικά με την τουριστική ανά-

πτυξη και ενισχύει την αειφόρο 

ανάπτυξη. Επιτρέπει την ανά-

πτυξη τοπικών επαγγελμάτων 

υψηλής ειδίκευσης, αλλά και 

την κατά πολύ καλύτερη ανα-

διανομή εσόδων στις τοπικές 

κοινωνίες.

Στόχος μας θα πρέπει να εί-

ναι ο τουρισμός των δίκαιων τι-

μών.

Δίκαια τιμή σημαίνει, όταν 

πληρώνω για ένα προϊόν ή υπη-

ρεσία, η εμπειρία που απολαμ-

βάνω και η ωφέλεια που νιώθω 

να με κάνει να μην νιώθω την 

τσέπη μου πιο άδεια. Δίκαια τι-

μή σημαίνει αν ο παραγωγός 

του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

εξασφαλίζει ένα αξιοβίωτο ει-

σόδημα από αυτή του την ενα-

σχόληση.

Αυτό είναι το μοντέλο τουρι-

σμού που μπορεί να δώσει απα-

ντήσεις στην ανεργία και την 

ύφεση. Αυτό το μοντέλο του-

ρισμού που σήμερα αντιπρο-

σωπεύει το 3% του ελληνικού 

τουρισμού, αλλά είναι το πιο 

γρήγορα αναπτυσσόμενο τμή-

μα του, θα θέλαμε να το δού-

με να γίνεται γρήγορα κυρίαρχο 

φέρνοντας πλούτο στις τοπικές 

κοινωνίες, φέρνοντας υπερη-

φάνεια για όσα ξεχωρίζουν κά-

θε τόπο, φέρνοντας ελπίδα στη 

γενιά μου και στις γενιές που 

έρχονται.

Δε σημαίνει ότι πρέπει να 

εγκαταλείψουμε τις υφιστάμε-

νες επενδύσεις στον τουρισμό. 

Αλλά ούτε πρέπει να συνεχί-

σουμε να επενδύουμε στο μα-

ζικό μη ποιοτικό τουρισμό. Το 

μέλλον ανήκει σε τουριστικές 

δραστηριότητες μικρής ή με-

σαίας κλίμακας που στηρίζο-

νται στην προστασία του περι-

βάλλοντος και της πολιτιστικής 

κληρονομιάς.

Ερ: το Επιμελητήριο 
Κυκλάδων 
συμμετέχει ενεργά 
στην πρωτοβουλία 
AegeanCuisine για 
την ανάδειξη της 
αιγαιοπελαγίτικης 
κουζίνας σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Σε ποιούς 
άλλους τομείς 
θα προτείνατε 
να αναπτυχθούν 
πρωτοβουλίες για την 
προσέλκυση διεθνούς 
ενδιαφέροντος για το 
νομό είτε ως ταξιδιωτικό 
είτε κι ως επενδυτικό 
προορισμό;

Κατά την άποψη μου, η προστα-

σία και ανάδειξη της πολιτιστι-

κής μας κληρονομιάς, του φυ-

σικού περιβάλλοντος και η και-

νοτομία αποτελούν τους τομείς 

που θα πρότεινα να αναπτυ-

χθούν πρωτοβουλίες προσέλ-

κυσης διεθνούς επενδυτικού 

ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα 

πέρα από την ανωτέρω εξαιρε-

τική πρωτοβουλία AegeanCuisine 

που αποτελεί ένα παράδειγ-

μα προώθησης του αυθεντικού 

ποιοτικού τοπικού προϊόντος 

και υπηρεσίας, προτείνω την 

ανάδειξη και προβολή των πο-

λιτιστικών τόπων και μνημείων 

των Κυκλάδων ως ισότιμο στοι-

χείο της φυσικής ομορφιάς των 

νησιών μας, θεωρώντας εκτός 

λογικής π.χ. μεγάλο μέρος των 

επισκεπτών της Μυκόνου να 

μην επισκέπτεται τη Δήλο. Εί-

ναι χαρακτηριστικό ότι σε χώ-

ρες του εξωτερικού, μουσεία 

μικρότερης πολιτιστικής αξί-

ας δικών μας, έχουν μεγαλύ-

τερη επισκεψιμότητα. Συνέχι-

ση και αξιοποίηση των περιπα-

τητικών διαδρομών στα νησιά 

με παράλληλη ανάπτυξη οικο-

τουρισμού και οικοξεναγήσεων 

στις προστατευόμενες φυσικές 

περιοχές και όχι καταστροφή 

τους. Ανάπτυξη της βιομηχανι-

κής οικολογίας όπως π.χ. αξι-

οποίηση υγρών αποβλήτων πα-

ραδοσιακών δραστηριοτήτων 

(ελαιοτριβείων, τυροκομείων, 

οινοποιείων) για τη παραγω-

γή νέων καινοτόμων προϊόντων 

(εδαφοβελτιωτικών, καθαριστι-

κών, φυτοεντομοαπωθητικών 

κ.α.), ή αδρανοποίηση επικιν-

δύνων αποβλήτων του βιομη-

χανικού κλάδου και παραγωγή 

οικοδομικών υλικών για βιοκλι-

ματική χρήση. Ανάπτυξη νέ-

ων τεχνολογιών και προϊόντων 

όπως π.χ. η αξιοποίηση της τε-

χνογνωσίας του ΝΕΩΡΙΟΥ για 

τη παραγωγή ανεμογεννητριών 

ή εξαρτημάτων τους ή βιοκλι-

ματικών υλικών για το ναυπη-

γικό κλάδο. Η παραγωγή καλ-

λυντικών από φυτικά είδη της 

κάθε περιοχής (κατόπιν βιολο-

γικής καλλιέργειας) βάσει πα-

λαιών συνταγών και παροχή 

υπηρεσιών καλλωπισμού και 

θεραπειών ευεξίας κ.α.

Ερ: με δεδομένη την 
τρέχουσα ύφεση ποιες 
πιστεύετε ότι πρέπει να 

είναι οι προτεραιότητες 
των Κυκλαδικών 
επιχειρήσεων ώστε να 
ξεπεράσουν την κρίση 
και να διατηρήσουν τη 
βιωσιμότητα και την 
ανταγωνιστικότητά τους;

Πρέπει να αποδεχθούμε ότι οι 

Κυκλάδες ζουν από τον Τουρι-

σμό και να εντάξουμε όλες τις 

οικονομικές δραστηριότητες 

σε ένα πρότυπο ανάπτυξης που 

προάγει την αυθεντικότητα, 

την μοναδικότητα και, τελι-

κά, την ελκυστικότητα των Κυ-

κλάδων. Κλειδί για την επιτυ-

χία του εγχειρήματος θα είναι η 

δημιουργία τοπικών συμφώνων 

ποιότητας, όπου θα δεσμευ-

τούν οι τοπικοί επιχειρηματίες 

για την τήρηση κοινών προδι-

αγραφών ποιότητας προϊόντων 

και υπηρεσιών, αναφορικά και 

με το σεβασμό προς τον πελά-

τη, αλλά και στην πολιτιστική 

κληρονομιά και το περιβάλλον.

Eλ. Βενιζέλου 20, Ερμούπολη, Τηλ.-φαξ 22810-71376, κιν. 6936670266, info@aeiforos.biz

www.aeiforos.biz

Νέα προγραμματα έπιδοτησησ
NEO*** αρχές ιουλίου η προκήρυξη των προγραμμάτων LEADER & 
οπααΧ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για ιδιωτικές επενδύ-
σεις, στα πλαίσια του προγράμματος αλέξανδρος μπαλτατζής, για τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών.

NEO*** «πρασιΝοσ τοΥρισμοσ» - Από 1 Ιουλίου ξεκινάει το Πρό-
γραμμα για ενίσχυση υφιστάμενων τουριστικών έπιχειρήσεων (ξε-
νοδοχεία, καταλύματα, κάμπιγκ). Εργα προϋπολογισμού 15.000€ 
έως 400.000 €. 

NEO*** «πρασιΝη έπιΧέιρηση» - Ενίσχυση υφιστάμενων μετα-
ποιητικών έπιχειρήσεων (ΚΑΔ 10-33) και Υπηρεσιών (ΚΑΔ 82.92 
και 96.01) για έργα συνολικού προϋπολογισμού από 30.000 € έως 
200.000 €. Υποβολή προτάσεων έως τέλος ιουλίου.

Σε ισχύ το Πρόγραμμα Επιχορήγησης 4.000 Νέων έλεύθερων έπαγ-
γελματιών γυναικών ηλικίας 22-64 ετών από τον οαέδ για Νέες Επι-
χειρήσεις.

Αναμένεται το Πρόγραμμα «μETAποιηση στισ Νέέσ σΥΝΘηΚέσ» 
για ενίσχυση Mεταποιητικών Eπιχειρήσεων.

Αναμένεται το Πρόγραμμα «έΞοιΚοΝομηση Κατ΄οιΚοΝ»

η επιτυχία απαιτεί προετοιμασία

η αειφόρος εγγύηση στην προσπάθειά σας

γιΩργοσ  παπιτσησ & σια ο.έ 
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Το σήμα CE – Εγγύηση για την κατάκτηση της Ευρωπαϊκής αγοράς

Στα πλαίσια ενημερωτικής εκστρατεί-

ας σχετικά με το σήμα CE, με σκο-

πό την ενίσχυση της εμπιστοσύνης 

του καταναλωτή και των παραγωγών και 

διανομέων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγ-

ματοποιεί επιμορφωτικές εκδηλώσεις και 

σεμινάρια απευθυνόμενα σε οικονομικούς 

φορείς, ενώσεις καταναλωτών, επαγγελμα-

τιών και δημοσιογράφων.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Εμπορικής & 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ-

τιλίας «σήμα» θεωρείται κάθε επιδεκτικό 

σημείο γραφικής παράστασης το οποίο 

διακρίνει προϊόντα ή υπηρεσίες μιας επι-

χείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσε-

ων, προσδιορίζει την προέλευση τους, 

ανήκει στα δικαιώματα διανοητικής ιδι-

οκτησίας και είναι μόνιμο και αποκλει-

στικό περιουσιακό στοιχείο του φυσι-

κού ή νομικού προσώπου στο όνομα του 

οποίου καταχωρείται.

Το σήμα CE, το οποίο εμφανίζεται συ-

χνά σε διάφορα προϊόντα, καθιερώθηκε 

το 1993, με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/68/

EEC, η οποία και καθορίζει τις διαδικασίες 

αξιολόγησης για την απόκτηση του. Το σή-

μα CE, το οποίο λανθασμένα εκλαμβάνε-

ται ως σήμα ποιοτικών προτύπων, πρέ-

πει να τοποθετείται πριν τη διάθεση ενός 

προϊόντος στην ευρωπαϊκή αγορά. Είναι 

ένδειξη πιστότητας που υποδηλώνει τη 

συμμόρφωση του προϊόντος με τις βασικές 

απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Νομοθετικού 

Πλαισίου για την ασφάλεια της υγείας και 

την προστασία του περιβάλλοντος και επι-

τρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία του στην 

ευρωπαϊκή αγορά.

Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να περιο-

ρίσουν τη διάθεση προϊόντων τα οποία φέ-

ρουν το σήμα CE, εκτός αν υπάρχουν απο-

δείξεις περί μη συμμόρφωσης τους. Η αξι-

ολόγηση της συμμόρφωσης γίνεται στη 

φάση σχεδιασμού και στη φάση παραγω-

γής του προϊόντος. Ένας οργανισμός μπο-

ρεί να παρέμβει κατά τις δύο αυτές φάσεις 

και όταν αυτό γίνεται στη φάση ελέγχου 

της παραγωγής, η σήμανση ακολουθείται 

από τον αριθμό αναγνώρισης του οργανι-

σμού.

Το σήμα CE δεν χρειάζεται να τοποθε-

τηθεί σε όλα τα προϊόντα τα οποία πωλού-

νται στην Ε.Ε. Εφαρμόζεται περίπου σε 23 

διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, όπως 

τα παιχνίδια, οι ηλεκτρικές συσκευές, 

τα μηχανήματα, ο ατομικός εξοπλισμός 

προστασίας και οι ανελκυστήρες. Διευ-

κολύνει τις επιχειρήσεις και τις εθνικές αρ-

χές, γιατί, όσον αφορά στην ευρωπαϊκή βι-

ομηχανία, προσφέρει στις επιχειρήσεις της 

Ε.Ε. τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλη την 

ενιαία αγορά χωρίς εγκρίσεις από τις εθνι-

κές αρχές, ενώ το κόστος και το βάρος της 

συμμόρφωσης μειώνονται. Όσον αφο-

ρά τις εθνικές αρχές, διευκολύνεται η δι-

εξαγωγή ελέγχων από τον κάθε φορέα σε 

μια περίοδο όπου η γκάμα των διαθέσιμων 

αγαθών στην αγορά της Ε.Ε. αυξάνεται εκ-

θετικά, χωρίς να διακυβεύονται οι προδι-

αγραφές.

Η σήμανση CE πρέπει να τοποθετείται 

από τον κατασκευαστή ή από τον εντολο-

δόχο του ο οποίος είναι εγκατεστημένος 

στην Κοινότητα. Ο κατασκευαστής φέρει 

την τελική ευθύνη της συμμόρφωσης του 

προϊόντος. Για τα προϊόντα τα οποία εισά-

γονται από τρίτη χώρα, ο εισαγωγέας οφεί-

λει να επαληθεύσει ότι ο, εκτός Ε.Ε., κα-

τασκευαστής έχει λάβει τα αναγκαία μέ-

τρα και ότι η τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη 

σε τυχόν έλεγχο. Αν ένα προϊόν εισέρχεται 

στο πεδίο εφαρμογής μιας οδηγίας η οποία 

προβλέπει τη σήμανση CE, αυτή θα πρέ-

πει να τοποθετείται σε όλα τα νέα προϊό-

ντα, είτε κατασκευάζονται στα κράτη-μέλη 

είτε σε τρίτες χώρες και στα χρησιμοποιη-

μένα ή από δεύτερο χέρι προϊόντα τα οποία 

εισάγονται από τρίτες χώρες.

Στο Διοικητικό και Ποινικό Δίκαιο του 

κάθε κράτους-μέλους προβλέπονται οι δι-

αδικασίες, τα μέτρα και οι κυρώσεις, οι 

οποίες επιβάλλονται για την παραποίηση 

ή κατάχρηση του σήματος CE. Ανάλογα με 

τη σοβαρότητα της παράβασης επιβάλλεται 

πρόστιμο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 

φυλάκιση. Αν το προϊόν θεωρείται επικίν-

δυνο για την ασφάλεια δίδεται μια δεύτερη 

ευκαιρία στον κατασκευαστή να αποδείξει 

ότι το προϊόν συμμορφώνεται με την ισχύ-

ουσα νομοθεσία προτού αυτός υποχρεωθεί 

να το αποσύρει από την αγορά.

Το πλήρες κείμενο της Ευρωπαϊκής 

Οδηγίας 89/686/ΕΟΚ για τη σήμανση CE 

διατίθεται στο Δικτυακό Τόπο της Ευρω-

παϊκής Ένωσης http://europa.eu.int/eur-lex. 

Η οδηγία αυτή έχει μεταφερθεί στις εθνι-

κές Νομοθεσίες και η σχετική ενημέρωση 

υπάρχει στο http://europa.eu.int/scadplus.
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Πρόγραμμα Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης  
«ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ - Η ανατομία της επιχείρησης σε 360’»

Ο ΕΟΜΜΕΧ, ως οργανισμός στήρι-

ξης των μικρομεσαίων επιχειρή-

σεων και ιδιαίτερα των νέων επι-

χειρηματιών, έχει εντοπίσει και καταγρά-

ψει τις αυξημένες ανάγκες, τις αδυναμίες 

και τις δυσκολίες του νέου επιχειρηματία 

στην πορεία του από τη σύλληψη της «ιδέ-

ας» έως και τη μετουσίωσή της σε επιτυ-

χημένο επιχειρηματικό αποτέλεσμα.

Σε μία περίοδο δύσκολης οικονομικής 

συγκυρίας και σε αυτό το πλαίσιο, το Εκ-

παιδευτικό Κέντρο του ΕΟΜΜΕΧ σχεδία-

σε και προγραμματίζει την υλοποίηση του 

Προγράμματος Επιχειρηματικής Εκπαίδευ-

σης με την ονομασία «Ευ ΕπιΧΕιρΕιν - η 

ανατομία της επιχείρησης σε 360’».

Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε 

όλους τους επαγγελματίες, οι οποίοι προ-

σανατολίζονται στο ξεκίνημα μιας επιχει-

ρηματικής δραστηριότητας ή που δημιούρ-

γησαν πρόσφατα μια επιχείρηση. Το πρό-

γραμμα θα υλοποιηθεί σε όλη τη χώρα με 

τη μορφή ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού ερ-

γαστηρίου επιχειρηματικής ενδυνάμωσης, 

συνολικής διάρκειας 6 ωρών, σε εκπαιδευ-

τικά τμήματα τα οποία θα συγκροτούνται 

από επαρκή αριθμό συμμετεχόντων (του-

λάχιστον 20 άτομα). Ο ΕΟΜΜΕΧ αναλαμ-

βάνει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους 

για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την 

υλοποίησή του, ενώ η οικονομική συμβολή 

των ενδιαφερομένων ανέρχεται στο συμβο-

λικό ποσό των 50 ευρώ.

Στόχος του προγράμματος, είναι να υπο-

στηριχθεί ο νέος ή αυριανός επιχειρηματί-

ας στην προσπάθειά του να κατανοήσει τις 

βασικές έννοιες, οι οποίες διέπουν τη σύγ-

χρονη επιχειρηματικότητα, να αξιολογή-

σει την επιχειρηματική του ιδέα ως αναπό-

σπαστο στοιχείο της επιχειρηματικής δρά-

σης, να αξιοποιήσει την «ιδέα» του ώστε 

να οδηγηθεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτη-

μα, να γνωρίσει τις κρίσιμες παραμέτρους, 

οι οποίες επηρεάζουν καθοριστικά τα πρώ-

τα βήματα της επιχειρηματικής του δρα-

στηριότητας, να κατανοήσει πρακτικές με-

θόδους για την ορθολογική οργάνωση της 

επιχείρησης, να εννοήσει την «επιχειρημα-

τικότητα» και να διαχειριστεί το φόβο ανά-

ληψης του «ρίσκου».

Η διαδικασία η οποία θα τηρηθεί για την 

υλοποίηση του προγράμματος ακολουθεί 

τα εξής στάδια:

1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετο-

χή στο Πρόγραμμα (συμπληρώνεται το 

επισυναπτόμενο Έντυπο Συμμετοχής 

στο Πρόγραμμα «ΕΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ - Η 

ανατομία της επιχείρησης σε 360΄» και 

αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυν-

ση kek@eommex.gr.

2. Αρχική συγκρότηση των εκπαιδευτι-

κών τμημάτων σε περιφερειακό επίπε-

δο, εφόσον υπάρξει επαρκής συμμετο-

χή ενδιαφερομένων.

3. Ενημέρωση των ενδιαφερομένων για 

την ημερομηνία και τον τόπο πραγμα-

τοποίησης του προγράμματος.

4. Καταβολή του ποσού της οικονομικής 

συμβολής από τον συμμετέχοντα, σε 

τραπεζικό λογαριασμό του Οργανισμού, 

προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμ-

μετοχή του στο πρόγραμμα.

5. Τελική συγκρότηση και έναρξη των εκ-

παιδευτικών τμημάτων.

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ :

ΚΕΚ ΕΟΜΜΕΧ, κ. Αικατερίνη Κόκλα,  

τηλ. 210 9530215, ώρες 12.00 - 14.00, 

e-mail: kek@eommex.gr, www.eommex.gr

Νέα ευρωπαϊκή ιστοσελίδα  
για ενημέρωση και διαδικτυακή επιμόρφωση των καταναλωτών

Είκοσι επτά (27) κράτη-μέλη της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν 

στο “Dolceta”, ένα πρόγραμμα 

Ανάπτυξης Διαδικτυακής Επιμόρφωσης 

των ενηλίκων καταναλωτών, με συνεχή αλ-

ληλεπίδραση πληροφοριών. Στα πλαίσια 

του “Dolceta” δημιουργήθηκε η ιστοσελί-

δα www.dolceta.eu, η οποία παρέχει στους 

καταναλωτές δεξιότητες σύγκρισης προ-

ϊόντων και υπηρεσιών, κατάλληλων επι-

λογών και προστασία των καταναλωτικών 

τους δικαιωμάτων.

Κάθε συμμετέχουσα χώρα έχει διαμορ-

φώσει το περιεχόμενο της δικής της ιστο-

σελίδας, ανάλογα με τις συνθήκες της αγο-

ράς της.

Στην Ελλάδα το έργο αυτό έχει αναλάβει 

το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (www.

kepka.org), στην ιστοσελίδα του οποίου οι 

θεματικές ενότητες θα επικαιροποιούνται 

και θα συμπληρώνονται με νέα στοιχεία σε 

ετήσια βάση.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει δύο θεματι-

κές ενότητες:

• Τη «γωνιά του υπεύθυνου και συνει-

δητοποιημένου καταναλωτή», η οποία 

περιλαμβάνει τα δικαιώματα και την 

ασφάλεια των καταναλωτών, τις υπη-

ρεσίες κοινής ωφέλειας, την πράσινη 

κατανάλωση και τις χρηματοοικονομι-

κές υπηρεσίες. Ο επισκέπτης μπορεί να 

πλοηγηθεί στις ενότητες, να κάνει ένα 

τεστ γνώσεων, να πληροφορηθεί για τη 

Νομοθεσία, για την ασφάλεια των προϊ-

όντων και τις χρηματοοικονομικές υπη-

ρεσίες στην Ελλάδα και στην Ε.Ε., με 

συμβουλές για τη διαχείριση, τον σχε-

διασμό και τον έλεγχο του προσωπικού 

του προϋπολογισμού.

• Τη «γωνιά του δασκάλου», η οποία 

απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και πε-

ριλαμβάνει την αγωγή καταναλωτή, τα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα και την 

πράσινη κατανάλωση. Οι εκπαιδευτικοί 

καλούνται να εντοπίσουν τα στοιχεία τα 

οποία μπορούν να προσθέσουν στο εκ-

παιδευτικό τους έργο, συναδέλφους 

που θα εμπλακούν στην εκπαίδευση 

των καταναλωτών και να εντάξουν την 

Αγωγή Καταναλωτή στο πρόγραμμα δι-

δασκαλίας του σχολείου.

Μέσα από την πρωτοβουλία “Dolceta” για 

την ενημέρωση και τη διαδικτυακή επι-

μόρφωση, ο καταναλωτής οφείλει να κα-

τανοήσει ότι «καταναλώνει» όχι μόνο προ-

ϊόντα αλλά και υπηρεσίες, να διακρίνει τα 

διάφορα είδη υπηρεσιών και προϊόντων, 

να εκτιμήσει την ποιότητά τους καινα κά-

νει τις σωστές επιλογές.
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Α
υτό ήταν το θέμα της ενημε-

ρωτικής εκδήλωσης που έλαβε 

χώρα το απόγευμα της Τετάρ-

της 02 Ιουνίου στη Συνεδρια-

κή Αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων 

στην Ερμούπολη, συνδιοργανούμενη από 

το ίδιο το Επιμελητήριο και την Ελλη-

νική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων 

(Ε.Ε.Δ.Ε.).

Περισσότεροι από 300 εκπρόσωποι της 

επιχειρηματικής κοινότητας του νομού Κυ-

κλάδων παρακολούθησαν την εκδήλωση 

τόσο στην Ερμούπολη, όσο και στα νησιά 

Άνδρο, Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Σα-

ντορίνη και Τήνο, καθώς αυτή πραγματο-

ποιήθηκε με απευθείας σύνδεση με τα γρα-

φεία του Επιμελητηρίου στα 7 νησιά, μέσω 

του συστήματος τηλεδιάσκεψης. Μεταξύ 

αυτών, παρόντες ήταν εκπρόσωποι των το-

πικών Ο.Τ.Α. και εμπορο–επαγγελματικών 

φορέων, καθώς και μέλη του Δ.Σ. του Επι-

μελητηρίου Κυκλάδων.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον κ. άθανά-

σιο ρούλια, Γενικό Διευθυντή της Ε.Ε.Δ.Ε, 

ο οποίος έκανε μια σύντομη παρουσίαση 

της Εταιρείας, των πολυποίκιλων δράσε-

ων και των συνεργασιών που έχει αναπτύ-

ξει. Ο κ. Ρούλιας στάθηκε ιδιαίτερα στη 

μέχρι σήμερα συνεργασία με το Επιμελη-

τήριο Κυκλάδων, που ξεκίνησε με την υλο-

ποίηση 9 εκπαιδευτικών προγραμμάτων με 

εισηγητές της Ε.Ε.Δ.Ε. όπου εκπαιδεύτη-

καν 180 επιχειρηματίες μικρομεσαίων επι-

χειρήσεων σε 8 νησιά των Κυκλάδων.

Σύμφωνα με τον κ. Ρούλια, η συνεργα-

σία με το Επιμελητήριο Κυκλάδων ξεχώρισε 

—μέσα στους 180 περίπου φορείς με τους 

οποίους έχει συνεργαστεί η Ε.Ε.Δ.Ε.— κυ-

ρίως λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος και 

της άρτιας οργάνωσης, ενώ, όπως ανέφερε, 

η προσπάθεια θα συνεχιστεί με επόμενα 

σεμινάρια, αλλά και με την έναρξη του Με-

ταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) στη Σύρο το φθινόπω-

ρο του τρέχοντος έτους.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλά-

δων, κ. Γιάννης ρούσσος, ανακοίνωσε, 

στη συνέχεια, τις πρωτοβουλίες του φορέα 

για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρί-

σης και τόνισε την επιτακτική ανάγκη αλ-

λαγής του επιχειρηματικού μοντέλου.

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κεντρι-

κός ομιλητής της εκδήλωσης, κ. Κων-

σταντίνος λαμπρινόπουλος, ο οποίος εί-

ναι ο πρόεδρος της Ε.Ε.Δ.Ε., επίτιμος 

πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπον-

δίας Μarketing και μέλος του Δ.Σ. του 

Ι.Ο.Β.Ε. και του Σ.Ε.Β.

Ο κ. Λαμπρινόπουλος, αφού δήλωσε 

αρχικά εντυπωσιασμένος από το συνολι-

κό έργο του Επιμελητηρίου Κυκλάδων —το 

οποίο δείχνει πραγματικά τι είναι δυνατόν 

να πραγματοποιηθεί όταν μία ομάδα αν-

θρώπων μοιράζεται το ίδιο όραμα και μπο-

ρεί να το φέρει εις πέρας με πολύ μεγά-

λη δέσμευση— αναφέρθηκε στα προβλή-

ματα της ελληνικής οικονομίας, στις αιτίες 

τους και στην ευθύνη όλων των οικονομι-

κών και κοινωνικών παραγόντων, απένα-

ντι στην ανάγκη για την υιοθέτηση νέου 

εθνικού αναπτυξιακού μοντέλου.

Στην ιδιαίτερη αναφορά που έκανε στα 

προβλήματα του Νομού Κυκλάδων και 

στην αναγκαιότητα συλλογικής δράσης και 

συνεργασίας τοπικών παραγόντων και επι-

χειρηματιών, έδωσε έμφαση στην αξιοποί-

ηση του ανθρώπινου δυναμικού και την 

έννοια της Αριστείας και τόνισε ότι μια 

δυνατή οικονομία συνεπάγεται ανταγω-

νιστικές επιχειρήσεις, εργαζόμενους με 

εξειδικευμένη γνώση και προϊόντα με 

υψηλή σχέση τιμής–ποιότητας.

Όπως τόνισε ο κ. Λαμπρινόπουλος, πρέ-

πει ως επιχειρηματική κοινότητα να απο-

καταστήσουμε την αξιοπιστία της χώρας, 

πρέπει να παλέψουμε τόσο για την επιβί-

ωση μας, όσο και για την ανταγωνιστικό-

τητά μας και να διασφαλίσουμε κοινωνική 

γαλήνη με την καθημερινότητα και την ερ-

γασία μας.

«Στρατηγικές Εξόδου από την Κρίση»
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Τα συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να 

ακολουθήσουμε είναι τα εξής:

• να επενδύσουμε αρκετά σε γνώση και 

να ακολουθούμε τις εξελίξεις

• να επενδύσουμε και να έχουμε ως γνώ-

μονα την επιχειρηματική αριστεία

• να γίνουμε πιο καινοτόμοι και σε προϊ-

όντα και σε υπηρεσίες

• να χτίσουμε την προστιθέμενη αξία που 

έχουμε, αφού αυτό ακριβώς είναι αυτό 

που θα πληρώσει ο καταναλωτής

• να γίνουμε καλύτεροι, πιο αποτελεσμα-

τικοί, ουσιαστικοί και να έχουμε προ-

σαρμοστικότητα

Μιλώντας με απλά λόγια, ο κ. Λαμπρινό-

πουλος είπε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπο-

ρούμε πλέον να είμαστε ολίγον υπάλληλοι και ολί-

γον ξενοδόχοι, δεν μπορούμε πλέον να είμαστε 

ολίγον υπάλληλοι και ολίγο εστιάτορες, γιατί έτσι, 

είμαστε ολίγον από όλα και σε τίποτα πλήρεις.

Αν δεν είμαστε 100% πάνω στη δουλειά μας, αν 

δεν δεσμευτούμε στη δουλειά μας, τότε θα μείνου-

με «ολίγο». Και η Ελλάδα είναι γεμάτη από «ολί-

γο», γιατί έχει μία επιχειρηματικότητα ανάγκης και 

όχι μία επιχειρηματικότητα ευκαιρίας.

Απαιτείται σε κάθε επιχείρηση, συγκεκριμέ-

νο πλάνο, επενδύσεις χωρίς δανεικά χρήματα, πο-

λύ καλές γνώσεις διαχείρισης, με όραμα και με δέ-

σμευση ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε τους στό-

χους μας, παρέχοντας συγκεκριμένο προϊόν ή 

υπηρεσία».

Ιδιαίτερα για το νομό μας και τα προ-

βλήματα που αντιμετωπίζει, ο κ. Λαμπρι-

νόπουλος προτείνει στους επιχειρηματίες:

• να σκεφτόμαστε όσο πιο απλά γίνεται

• να μάθουμε να συνεργαζόμαστε και να 

ζούμε μαζί

• να γίνει σκοπός όλων μας, να μην φεύ-

γει ούτε ένα ευρώ από τις Κυκλάδες

• να διευρυνθεί η τουριστική περίοδος - 

σαιζόν

Σε συνέχεια της ομιλίας του κ. Λαμπρινό-

πουλου, ο κ. Ρούσσος και ο κ. Ρούλιας συ-

νυπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για 

την εκπαίδευση στελεχών, την αξιοποίηση 

των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τη διεξα-

γωγή ενημερωτικών εκδηλώσεων και την 

από κοινού, επεξεργασία, διατύπωση και 

υποστήριξη θέσεων οι οποίες αφορούν την 

πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Τη σκυτάλη πήρε ο ειδικός συνεργάτης 

του Επιμελητηρίου, κ. Γιάννης παππάς, 

ο οποίος παρουσίασε δύο νέες σημαντικές 

πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την υπο-

στήριξη της τοπικής αγοράς και των κυ-

κλαδικών επιχειρήσεων.

Η πρώτη πρωτοβουλία αφορούσε σε ένα 

σύστημα ενίσχυσης της ρευστότητας και 

επιτάχυνσης της κυκλοφορίας για την 

συγκράτηση του χρήματος στην τοπική 

αγορά. Για την εφαρμογή και επιτυχία αυ-

τού του συστήματος το Επιμελητήριο σχε-

διάζει ευρεία διαφημιστική καμπάνια της 

μορφής «Ζούμε εδώ, ψωνίζουμε εδώ» 

ώστε να προτρέψει το καταναλωτικό κοινό 

να πραγματοποιεί αγορές από τις τοπικές 

επιχειρήσεις και να ευαισθητοποιήσει κα-

ταναλωτές και επιχειρήσεις.

Η δεύτερη πρωτοβουλία στοχεύει στην 

υποστήριξη των επιχειρηματιών του νο-

μού για τη σύναψη αμφίπλευρων συνερ-

γασιών, στη δημιουργία κοινής δράσης, 

σε επιχειρηματικά σχήματα με στόχο την 

επίτευξη οικονομιών κλίμακας, στην αύ-

ξηση της κυκλοφορίας των τοπικών προ-

ϊόντων εντός και εκτός νομού και στην 

ανάπτυξη της εξωστρέφειας με στόχο τις 

εξαγωγές.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υπήρ-

ξε ιδιαίτερα ενδιαφέρων διάλογος μεταξύ 

ομιλητών και επιχειρηματιών —από τα κα-

τά τόπους γραφεία των νησιών— κατά τον 

οποίο εκφράσθηκε ο προβληματισμός της 

επιχειρηματικής κοινότητας σχετικά με την 

τρέχουσα ύφεση και η επιθυμία αναζήτη-

σης των προϋποθέσεων και των συνθηκών 

που θα οδηγήσουν την οικονομία του νο-

μού σε ανάκαμψη.

Το Επιμελητήριο ήδη προγραμματίζει τη 

διοργάνωση παρομοίων εκδηλώσεων και 

την εφαρμογή πρωτοβουλιών ενίσχυσης 

της τοπικής αγοράς όπως αυτές αναλύθη-

καν και ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια 

της ημερίδας. 

Άποψη από το γραφείο της Μήλου
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«Αν δεν αλλάξουμε εμείς νοοτρο-

πία, το πρόβλημα της Ελλάδας δεν 

λύνεται. Η ανταγωνιστικότητα σε 

αυτή τη χώρα χτίζεται με τη μέθο-

δο του αθροίσματος. Η ανταγωνι-

στικότητα του κάθε ενός από εμάς 

θα πρέπει να προστίθεται στην 

ανταγωνιστικότητα του διπλανού 

μας, δημιουργώντας, έτσι, αντα-

γωνιστικότητα ομάδας μέσα στην 

επιχείρηση, κάνοντας ανταγωνιστι-

κότερη την επιχείρηση, με αποτέ-

λεσμα η μία επιχείρηση δίπλα στην 

άλλη να γίνονται το ίδιο ανταγωνι-

στικές ώστε να γίνει και η ελληνική 

οικονομία ανταγωνιστικότερη.

Να σκέφτεστε απλά, να έχετε μο-

νίμως ένα συγκεκριμένο πλάνο και 

να δουλεύετε μαζί. Έχουμε κατα-

ντήσει μία κοινωνία μεμονωμένων 

ανθρώπων που παλεύουμε με τους 

απέναντί μας χωρίς να υπάρχει κα-

νένας λόγος να παλεύουμε αντί να 

δώσουμε τα χέρια και να πάμε μα-

ζί μπροστά. Μάθετε να συνεργά-

ζεστε!

Οι άνθρωποι είμαστε ελεύθεροι 

όταν το μυαλό μας και οι οικονο-

μικές μας δυνατότητες είναι ελεύ-

θερες! Φροντίστε να μην χάσουμε 

την ελευθερία μας!»

 

— κ. Λαμπρινόπουλος

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων 

(Ε.Ε.Δ.Ε.) ιδρύθηκε το 1962 με μέλη επιχει-

ρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων. Είναι σω-

ματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και απο-

στολή της είναι η συμβολή στην ανάπτυξη και 

προώθηση της εφαρμογής των σύγχρονων αρ-

χών, μεθόδων και τεχνικών του Management 

σε κάθε συλλογική προσπάθεια τόσο του ιδιω-

τικού, όσο και του δημοσίου τομέα στην Ελλά-

δα και το εξωτερικό, καθώς και η ανάδειξη της 

σημαντικότητας του ρόλου των ασκούντων δι-

οίκηση.

Σήμερα, η Ε.Ε.Δ.Ε. αριθμεί περισσότερα 

από 4.500 μέλη, διαθέτει 4 παραρτήματα στην 

Ελλάδα και 1 στην Κύπρο) και εκπαιδεύει περί-

που 20.000 εργαζόμενους ετησίως.



Μνημόνιο Συνεργασίας με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

Υπεγράφη, μέσα στο Μάιο, μνημόνιο συ-

νεργασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου Κυ-

κλάδων και του Ελληνο–Αμερικανικού 

Εμπορικού Επιμελητηρίου (Ε.Α.Ε.Ε).

Το Ε.Α.Ε.Ε., ως εξειδικευμένο διμε-

ρές Εμπορικό Επιμελητήριο, έχει ως σκοπό 

την προώθηση ελληνικών προϊόντων και 

υπηρεσιών στις η.π.ά. Στο πλαίσιο αυτό 

σχεδιάζει και υλοποιεί, σε συνεργασία με 

τις υπηρεσίες της Πρεσβείας των Η.Π.Α 

στην Ελλάδα και με τη Διεύθυνση Οικονο-

μικής Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτε-

ρικών, ποικίλες εμπορικές δραστηριότητες 

στις Η.Π.Α.

Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν συ-

ναντήσεις με εξέχουσες, διεθνείς προσω-

πικότητες σχετικά με την επιχειρηματικό-

τητα και επιχειρηματική συνεργασία, την 

προβολή της Ελλάδας ως επιχειρηματικού 

συνεταίρου των Η.Π.Α στην Ν.Α. Ευρώ-

πη, τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσε-

ων σε εκθέσεις προϊόντων και υπηρεσιών, 

τη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων 

και συνεδρίων στις Η.Π.Α., τους τρόπους 

προβολής και προώθησης ελληνικών προ-

ϊόντων και υπηρεσιών και την οργάνωση 

πολυκλαδικών αποστολών.

Σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας, 

το Ε.Α.Ε.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση 

να ενημερώνει εγκαίρως το Επιμελητήριο 

Κυκλάδων για τον προγραμματισμό και το 

σχεδιασμό των προαναφερόμενων δραστη-

ριοτήτων, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατό-

τητα να ενημερώνονται σχετικά οι επι-

χειρήσεις–μέλη του.

Επιπλέον, το Επιμελητήριο Κυκλάδων 

και το Ε.Α.Ε.Ε. θα οργανώνουν, από κοι-

νού, παρόμοιες δραστηριότητες με στό-

χο την εξυπηρέτηση των κυκλαδικών επι-

χειρήσεων-μελών και της επιχειρηματικής 

κοινότητας του Νομού.

Το Επιμελητήριο θα αξιολογεί κάθε δρα-

στηριότητα και θα αποφασίζει για τη θε-

σμική συμμετοχή του σε αυτήν, ενώ και 

οι δύο φορείς θα ορίζουν, κατά περίπτω-

ση, τους εκπροσώπους τους, με σκοπό την 

επιτυχέστερη και αποτελεσματικότερη δι-

οργάνωση των κοινών δραστηριοτήτων.

Μνημόνιο Συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Επι-

μελητηρίου Κυκλάδων και της Ελληνι-

κής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων 

(Ε.Ε.Δ.Ε.) υπέγραψαν στις αρχές Ιουνίου 

οι πρόεδροι των δύο φορέων κ.κ. Γιάννης 

ρούσσος και Κωνσταντίνος λαμπρινό-

πουλος, παρουσία 300 περίπου εκπρόσω-

πων επιχειρήσεων του Νομού που παρευ-

ρέθησαν στη συνεδριακή αίθουσα του Επι-

μελητηρίου στην Ερμούπολη, καθώς και 

στα γραφεία του στα νησιά Άνδρο, Μήλο, 

Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Τήνο και Σαντορίνη, 

στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης με 

θέμα «Στρατηγικές Εξόδου από την Κρί-

ση για τις επιχειρήσεις των Κυκλάδων».

Η συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων 

—που συζητείται και προετοιμάζεται εδώ 

και καιρό— αποβλέπει τόσο στη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων 

των Κυκλάδων, όσο και του ίδιου του κλί-

ματος της επιχειρηματικότητας στο νομό, 

καλύπτει μια ευρεία γκάμα δράσεων, συ-

μπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης στε-

λεχών, της αξιοποίησης ευρωπαϊκών προ-

γραμμάτων, τη διεξαγωγή ενημερωτικών 

εκδηλώσεων για τους τοπικούς επιχειρη-

ματίες και την από κοινού επεξεργασία, δι-

ατύπωση και υποστήριξη θέσεων για θέμα-

τα που αφορούν στην πορεία της ελληνι-

κής οικονομίας γενικότερα.

Την πλήρη ικανοποίησή του από τη μέ-

χρι σήμερα συνεργασία της Ε.Ε.Δ.Ε. με 

το Επιμελητήριο Κυκλάδων, εξέφρασε ο 

κ. Λαμπρινόπουλος, κάνοντας ιδιαίτερη 

αναφορά στα ποιοτικά αποτελέσματα που 

έχουν επιτευχθεί στους τομείς της κατάρ-

τισης/εκπαίδευσης, προς όφελος των επι-

χειρήσεων των Κυκλάδων.

Υπενθυμίζεται ότι καρπός της συνεργα-

σίας των δυο φορέων στον τομέα της επι-

μόρφωσης, υπήρξε η πραγματοποίηση 9 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διάρκει-

ας 40 ωρών το καθένα, τα οποία υλοποιή-

θηκαν από 12 Οκτωβρίου έως 13 Νοεμβρί-

ου 2009 στα τοπικά γραφεία του Επιμελη-

τηρίου Κυκλάδων στα νησιά Άνδρο, Μήλο, 

Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Σαντορίνη και Τήνο, 

καθώς και στην έδρα του, στη Σύρο. Στο 

πλαίσιο του 1ου αυτού κύκλου επιδοτού-

μενων σεμιναρίων που διοργάνωσε το Επι-

μελητήριο σε συνεργασία με την Ε.Ε.Δ.Ε., 

εκπαιδεύτηκαν συνολικά 159 επιχειρημα-

τίες, αυτοαπασχολούμενοι και εργαζόμε-

νοι μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Νο-

μού.

Από την πλευρά του Επιμελητηρίου Κυ-

κλάδων, ο κ. Ρούσσος δεσμεύτηκε για την 

άμεση εφαρμογή των κοινών δράσεων Επι-

μελητηρίου - Ε.Ε.Δ.Ε., στο πλαίσιο της 

μεταξύ τους συνεργασίας, με αιχμή του 

δόρατος τη διοργάνωση ανάλογων ενη-

μερωτικών εκδηλώσεων και την περαιτέ-

ρω υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμ-

μάτων υψηλού επιπέδου προς όφελος της 

τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας.

Στρατηγικές συνεργασίες για το 
Επιμελητήριο Κυκλάδων
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Ανακοίνωση για το διακανονισμό οικονομικών 
υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ενοικιαζομένων 
δωματίων έως 7

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ανακοινώ-

νει στους επιχειρηματίες ενοικιαζομέ-

νων δωματίων έως 7 για μικρή διάρκεια 

και οι οποίοι έως τώρα φορολογούνταν 

τεκμαρτά απαλλασσόμενοι της τήρη-

σης βιβλίων, ότι μπορούν εφόσον επι-

θυμούν, να προβούν σε διακανονισμό 

έως 10 μηνιαίων δόσεων των οικονομι-

κών υποχρεώσεων τους προς αυτό.

Αυτός ο διακανονισμός ισχύει για τις 

ανωτέρω επιχειρήσεις που έχουν κάνει 

έναρξη στη ΔΟΥ έως και το έτος 2008 

και οι οποίες θα διακανονίσουν τις υπο-

χρεώσεις τους από την Τρίτη 22 Ιουνί-

ου 2010 έως την Παρασκευή 29 Οκτω-

βρίου 2010.

Ανακοίνωση

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων, σε 

εφαρμογή του Π.Δ. 190/2006, κα-

λεί τους ασφαλιστικούς διαμεσο-

λαβητές - μέλη του, προκειμένου 

να διατηρήσουν την άδεια άσκησης 

του επαγγέλματός τους, να κατα-

θέσουν το πρωτότυπο συμβόλαιο 

επαγγελματικής αστικής ευθύνης 

για το έτος 2010, του οποίου η ισχύς 

να τελεί σε αδιάλειπτη χρονική συ-

νέχεια με το προηγούμενο του έτους 

2009.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση 

μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμή-

μα Μητρώου του Επιμελητηρίου 

Κυκλάδων (αρμόδια υπάλληλος κ. 

Άσπα Μαγουλά, τηλ. 22810 82346, 

εσωτ. 724).

Ανάπτυξη για όλους
με τη δύναμη του ΕΣΠΑ

«Νέα ευκαιρία για τις επιχειρήσεις που δεν πρόλαβαν…» 
ΑΜΕΣΑ 2ος Κύκλος ΠΕΠ ΕΣΠΑ

Αγ. Νικολάου & Μ. Νόρδενστρομ, 841 00 Ερμούπολη, Σύρος
Τηλ.: 22810 86863, 86893, 79134 | Fax: 22810 79135
www.exe-lixis.gr | e.mail: info@exe-lixis.gr
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«Υπηρεσία Μιας Στάσης» για την ίδρυση επιχειρήσεων

Στη δραστική μείωση των διοικητι-

κών εμποδίων που παρακωλύουν 

την επιχειρηματική δραστηριότητα 

και στην επιτάχυνση των διαδικασιών σύ-

στασης και λειτουργίας των εταιριών στο-

χεύει ο νόμος 3853/2010 «άπλοποίηση 

διαδικασιών σύστασης προσωπικών και 

κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες δι-

ατάξεις», ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα 

και εντάσσεται στο μεταρρυθμιστικό πλαί-

σιο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγω-

νιστικότητας & Ναυτιλίας για τη βελτίω-

ση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και 

την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέ-

σω της σημαντικής εξοικονόμησης χρόνου 

και κόστους για τις ιδρυόμενες επιχειρή-

σεις και της μείωσης του διοικητικού κό-

στους για την δημόσια διοίκηση.

Η σημαντικότερη τομή που επιχειρεί-

ται είναι η θέσπιση των «υπηρεσιών μιας 

Στάσης» (one–stop–shop) μέσω των οποί-

ων θα επιτυγχάνεται η έναρξη, διεκπε-

ραίωση και ολοκλήρωση των διαδικασι-

ών σύστασης εταιριών κάθε μορφής. Στο 

συγκεκριμένο νόμο καθορίζονται οι αρ-

μοδιότητες των Υπηρεσιών Μιας Στάσης, 

καθώς και οι διαδικασίες για τη σύστα-

ση Προσωπικών Εταιριών (Ο.Ε. & Ε.Ε.), 

Ε.Π.Ε. και Α.Ε.

Ως Υπηρεσίες Μιας Στάσης για τη σύ-

σταση Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων 

Εταιριών ορίζονται τα Επιμελητήρια, μέ-

σω των αρμοδίων Υπηρεσιών του Γενικού 

Εμπορικού μητρώου (Γ.Ε.μη.) του άρ-

θρου 2 του Νόμου 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α’), 

καθώς και επιλεγμένα Κέντρα Εξυπηρέτη-

σης πολιτών (Κ.Ε.π.) που λαμβάνουν την 

«πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών μιας 

στάσης».

Για τη σύσταση Εταιριών Περιορισμένης 

Ευθύνης, Ανωνύμων Εταιριών, καθώς και 

όλων των άλλων περιπτώσεων που για τη 

σύσταση συντάσσεται συμβολαιογραφικό 

έγγραφο, ως Υπηρεσίες Μιας Στάσης ορί-

ζονται οι συμβολαιογράφοι που συντάσ-

σουν τα συμβολαιογραφικά έγγραφα σύ-

στασης.

Επιπλέον, καθιερώνεται στη βάση της 

ανταποδοτικότητας το «Γραμμάτιο Ενι-

αίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας», που 

αντικαθιστά όλα τα επιμέρους τέλη και ει-

σφορές της υπάρχουσας διαδικασίας και 

μαζί με τον φόρο συγκέντρωσης κεφα-

λαίου, καταβάλλονται υποχρεωτικά από 

τους συμβαλλομένους στις Υπηρεσίες Μιας 

Στάσης, άπαξ, κατά το στάδιο της σύστα-

σης της εταιρίας.

Σύμφωνα με δηλώσεις της υπουργού κ. 

λούκας Κατσέλη, απώτερος σκοπός είναι, 

με τη θέσπιση των Υπηρεσιών Μιας Στά-

σης, να ιδρύονται όλες τις επιχειρήσεις σε 

ένα βήμα και σε μία ημέρα (πάντα στο 

βαθμό του εφικτού).

Για την υποστήριξη του εγχειρήματος 

προβλέπεται η συγκρότηση ενός ευρύτα-

του δικτύου εξυπηρέτησης των επιχειρή-

σεων, το οποίο θα αποτελείται από 100 

καταστήματα και υποκαταστήματα των 

Επιμελητηρίων και θα συμπληρώνεται 

από 50 περίπου επιλεγμένα Κέντρα Εξυ-

πηρέτησης πολιτών για την εξυπηρέτηση 

των μικρότερων δήμων και 3.200 συμβο-

λαιογράφους που λειτουργούν στη χώρα.

Η εφαρμογή του Νόμου 3853/2010 πρό-

κειται, όπως ανακοίνωσε η υπουργός, να 

μειώσει κατά 70% το κόστος ίδρυσης των 

εταιριών, να περιορίσει σε ένα από 16 τα 

«βήματα» για τη σύστασή τους, όπως και 

να βελτιώσει σημαντικά τη θέση της χώρας 

στην κατάταξη ανταγωνιστικότητας της 

Παγκόσμιας Τράπεζας (από την 140η θέση 

το 2009 στη 43η).

Οι διατάξεις του Νόμου 3853/2010 για 

την απλοποίηση διαδικασιών σύστασης 

των επιχειρήσεων αναμένεται να τεθούν 

σε εφαρμογή από αρχές οκτωβρίου, κα-

θώς ορίζεται ρητά ο χρονικός περιορισμός 

των τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευ-

σή του στο ΦΕΚ για την ενεργοποίηση του 

Γ.Ε.ΜΗ., με την έκδοση της προβλεπομέ-

νης Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Το πλήρες κείμενο του Νόμου 3853/2010 

«άπλοποίηση διαδικασιών σύστασης 

προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρι-

ών και άλλες διατάξεις», είναι διαθέσιμο 

στην ενότητα «Ειδική Πληροφόρηση/Νομοθε-

σία», της Ηλεκτρονικής Πύλης του Επιμε-

λητηρίου Κυκλάδων www.e–kyklades.gr.

Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με επιταγές ή με μετρητά

Το Υπουργείο Οικονομικών με την υπ’ 

αριθμ. πολ 1056/11–5–10 «Κατα-

βολή οφειλών στις δ.ο.υ. με επι-

ταγές ή με μετρητά» καθιστά υποχρεωτι-

κή την καταβολή των οφειλών προς το Δη-

μόσιο με επιταγή.

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, η 

οποία ισχύει από την 11η Μαΐου 2010, οι, 

από οποιαδήποτε αιτία, οφειλές προς το 

Δημόσιο από εταιρείες ή ενώσεις προσώ-

πων οι οποίες ασκούν επιχείρηση ή επάγ-

γελμα, καθώς και από φυσικά πρόσωπα τα 

οποία ασκούν επιτήδευμα, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων & Στοιχεί-

ων, θα καταβάλλονται, εφεξής, υποχρεω-

τικά με επιταγές, εφόσον το προς κατα-

βολή, ανά ημέρα, ποσό σε Δημόσια Οι-

κονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) υπερβαίνει 

συνολικά τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

Τα λοιπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα 

καταβάλλουν, επίσης, τις οφειλές τους 

προς το Δημόσιο, υποχρεωτικά με επιτα-

γές, εφόσον το προς καταβολή, ανά ημέ-

ρα, ποσό σε Δ.Ο.Υ. υπερβαίνει συνολικά 

τα πεντακόσια (500) ευρώ.

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέφυ-

γε στην εφαρμογή αυτού του μέτρου, στα 

πλαίσια βελτίωσης, μείωσης και απλού-

στευσης των διαδικασιών εξόφλησης προς 

το Δημόσιο, με σκοπό την ταχύτερη εξυπη-

ρέτηση των πολιτών. Η αύξηση των συναλ-

λαγών με επιταγές έχει ως αποτέλεσμα τη 

μείωση των κινδύνων κλοπής και ληστείας 

κατά τη μεταφορά των χρημάτων και κατά 

την ώρα της συναλλαγής και την ελαχιστο-

ποίηση του κινδύνου διακίνησης πλαστών 

χαρτονομισμάτων.

Για το πλήρες κείμενο της ΠΟΛ 1056, οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτο-

νται την Ηλεκτρονική Πύλη του Επιμελη-

τηρίου Κυκλάδων www.e–kyklades.gr στην 

ενότητα «Ειδική πληροφόρηση–Εγκύκλιοι».
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Υποβολή τιμοκαταλόγων από φροντιστήρια, ιδιωτικά ινστιτούτα 
επαγγελματικής κατάρτισης, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών και 
ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Σύμφωνα με την Αγορανομική Διάτα-

ξη 04/2010 του Υπουργείου Οικονο-

μίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι-

λίας. κάθε είδους φροντιστήρια, ιδιωτικά 

ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης, 

εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, ιδιωτι-

κοί βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί 

υποχρεούνται, εφεξής, να καταθέτουν τι-

μοκατάλογο των παρεχόμενων υπηρεσιών 

τους σε ηλεκτρονική μορφή στη Δ/νση Πα-

ρατηρητηρίου Τιμών και Τιμοληψιών της 

ΥΠ.Ε.Α. της Γενικής Γραμματείας Εμπορί-

ου (ftsirog@e–prices.gr) μέχρι την 31η Μαΐου 

έκαστου έτους.

Γίνεται επίσης τροποποίηση του άρθρου 

2 της Α.Δ 3/2010, βάσει της οποίας οι τι-

μές πώλησης των φαρμακευτικών προϊό-

ντων που ισχύουν κατά τον χρόνο έναρξης 

της αγορανομικής διάταξης εξακολουθούν 

να ισχύουν έως και 21/05/2010 για τις φαρ-

μακαποθήκες και έως και 02/06/2010 για 

τα φαρμακεία.

Για το πλήρες κείμενο της Αγορανομι-

κής Διάταξης 04/2010, οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να επισκέπτονται την Ηλεκτρο-

νική Πύλη του Επιμελητηρίου Κυκλάδων 

www.e–kyklades.gr, στην ενότητα «Αγορανο-

μικές Διατάξεις».

Τιμές των υγρών καυσίμων στα πρατήρια

Η νέα Αγορανομική Διάταξη 

5/2010, την οποία υπέγραψε η 

Υπουργός Οικονομίας, Ανταγω-

νιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Λούκα Κα-

τσέλη, καθορίζει τις υποχρεώσεις των κα-

τόχων αδειών λιανικού εμπορίου υγρών 

καυσίμων, οι οποίες αφορούν στον τρόπο 

ενημέρωσης των καταναλωτών για τις τι-

μές των καυσίμων στα πρατήρια, αλλά και 

μέσω της ειδικής ιστοσελίδας www.fuel-

prices.gr, στην οποία μπορεί να γίνει ανα-

ζήτηση της τιμής των υγρών καυσίμων για 

κάθε πρατήριο στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η Αγορανομική Διάταξη 

τροποποιεί το άρθρο 82 της Α.Δ. 07/2009 

σχετικά με τις υποχρεώσεις των κατόχων 

αδείας πρατηρίων υγρών καυσίμων, ανα-

φορικά με τη τήρηση των πινακίδων ενη-

μέρωσης των καταναλωτών και τη γνωστο-

ποίηση των λιανικών τιμών πώλησης των 

υγρών καυσίμων.

Σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, 

απαγορεύεται η ανάρτηση οποιασδήποτε 

άλλης πινακίδας στην οποία θα αναγρά-

φονται διαφορετικές τιμές λιανικής πώ-

λησης των ειδών υγρών καυσίμων.

Οποιαδήποτε πρόσκαιρη ή διαρκής 

ενέργεια για την προώθηση των πωλήσε-

ων, θα γνωστοποιείται με ανεξάρτητη πι-

νακίδα, με περιγραφή της παροχής, χωρίς 

αποτίμηση.

Στην ιστοσελίδα www.fuelprices.gr, 

για την πλήρη ενημέρωση των καταναλω-

τών σχετικά με τις τιμές, επισημαίνεται ότι 

οι πρατηριούχοι, οι οποίοι δεν έχουν δυνα-

τότητα ενημέρωσης για τις αλλαγές των τι-

μών μέσω Διαδικτύου ή sms, θα ενημερώ-

νονται από τη δευτεροβάθμια Τοπική Αυ-

τοδιοίκηση.

Για τους παραβάτες του άρθρου 82, σύμ-

φωνα με την απόφαση της Υπουργού, το 

ύψος του χρηματικού προστίμου καθορίζε-

ται ως εξής:

• Χρηματικό πρόστιμο 10.000 ευρώ για 

μη καταχώρηση των στοιχείων του πρα-

τηρίου (επωνυμία, διεύθυνση κ.λπ.) 

στο Δικτυακό Τόπο www.fuelprices.gr.

• Χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ για 

κάθε είδος υγρού καυσίμου, για μη κα-

ταχώρηση αλλαγής των τιμών λιανικής 

πώλησης στο Δικτυακό Τόπο www.fuel-

prices.gr.

• Χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ για μη 

αναγραφή, κατά τη προβλεπόμενη σει-

ρά, στην αναρτημένη πινακίδα των ει-

δών υγρών καυσίμων.

• Χρηματικό πρόστιμο 1.000 ευρώ για 

ύπαρξη και αναγραφή σε άλλη πινακίδα 

διαφορετικών τιμών λιανικής πώλησης 

των ειδών των υγρών καυσίμων.

Εκτός των παραπάνω προβλεπόμενων χρη-

ματικών προστίμων, επιβάλλονται και οι 

ποινικές κυρώσεις του Αγορανομικού Κώ-

δικα οι οποίες προβλέπονται από την παρ. 

15 του άρθρου 30.

Για το πλήρες κείμενο της Αγορανομι-

κής Διάταξης 5/2010, οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να επισκέπτονται την Ηλεκτρο-

νική Πύλη του Επιμελητηρίου Κυκλάδων 

www.e–kyklades.gr στην ενότητα «Αγορανομι-

κές Διατάξεις».
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Επιμόρφωση εργοδοτών & εργαζομένων  
για θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων προτί-

θεται να διεξάγει σεμινάρια επιμόρ-

φωσης για θέματα άσκησης καθη-

κόντων τεχνικού άσφαλείας στα νησιά 

των Κυκλάδων.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε εργοδό-

τες και εργαζόμενους οι οποίοι επιθυμούν 

να επιμορφωθούν ώστε να αναλάβουν κα-

θήκοντα Τεχνικού ασφαλείας στις επιχει-

ρήσεις τους, εφόσον αυτές υπάγονται στην 

Β’ Κατηγορία επικινδυνότητας (επιχειρή-

σεις μέσης επικινδυνότητας) ή στη Γ’ Κα-

τηγορία επικινδυνότητας (επιχειρήσεις χα-

μηλής επικινδυνότητας - Π.Δ. 294/88) και 

οι οποίες απασχολούν από 1 έως 50 άτομα.

Σύμφωνα με το νόμο 1568/1985 περί 

«Υγιεινής & Ασφαλείας των εργαζομένων», 

ο οποίος τροποποιήθηκε από το νόμο 

3144/03 (Φ.Ε.Κ.111/τ. Α’/8.5.2003 - «Κοι-

νωνικός διάλογος για την προώθηση της 

απασχόλησης και την κοινωνική προστασία 

και άλλες διατάξεις»), σε όλες τις επιχειρή-

σεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, 

ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησι-

μοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού άσφαλεί-

ας. Ο Τεχνικός Ασφαλείας είναι σύμβου-

λος του εργοδότη και των εργαζομένων 

και η αποστολή του είναι:

1. Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασί-

ας από πλευράς υγιεινής και Ασφαλείας 

της εργασίας, να αναφέρει στον εργο-

δότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέ-

τρων υγιεινής και Ασφαλείας, να προ-

τείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να 

επιβλέπει την εφαρμογή τους.

2. Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην 

επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγι-

εινής και Ασφαλείας της εργασίας και 

να τους καθοδηγεί για την αποτροπή 

του επαγγελματικού κινδύνου που συ-

νεπάγεται η εργασία τους.

Επίσης, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να 

έχει γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην 

επιχείρησή του την οποία συντάσσει ο Τε-

χνικός Ασφαλείας.

Για τον καθορισμό των προσόντων του 

Τεχνικού Ασφαλείας και για τον υπολογι-

σμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχει-

ρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορί-

ες Α’, Β’, Γ’ (υψηλής, μεσαίας και χαμηλής 

επικινδυνότητας). Ο χρόνος απασχόλησης 

του Τεχνικού Ασφαλείας εξαρτάται από τον 

αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυ-

νότητα της επιχείρησης.

οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα 
να αναθέτουν τα καθήκοντα 
τεχνικού άσφαλείας:

• Σε άτομα της επιχείρησης (πτυχιούχους 

Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.. με την προβλεπόμενη 

ειδικότητα), ή

• Σε άτομα εκτός της επιχείρησης (πτυχι-

ούχους Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.. με την προβλε-

πόμενη ειδικότητα) ή

• Σε ΕΞΥΠΠ ή

• Σε εργαζόμενο της επιχείρησης (κάτο-

χο απολυτηρίου Τεχνικού λυκείου ή μέ-

σης τεχνικής σχολής ή άλλης αναγνωρι-

σμένης τεχνικής επαγγελματικής σχο-

λής του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών 

του εξωτερικού ή κάτοχο άδειας άσκη-

σης επαγγέλματος εμπειροτέχνη με 

8ετή προϋπηρεσία, η οποία λογίζεται 

από την απόκτηση του απολυτηρίου ή 

της άδειας και εφόσον αυτός απασχο-

λείται με πλήρες ωράριο στην επιχείρη-

ση) μετά από κατάλληλη επιμόρφω-

ση τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον η 

επιχείρηση ανήκει στην Β’ ή Γ’ κατηγο-

ρία επικινδυνότητας και απασχολεί μέ-

χρι 50 άτομα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων δί-

νεται η δυνατότητα και στους ίδιους τους 

εργοδότες να αναλαμβάνουν τα καθήκοντα 

του Τεχνικού Ασφαλείας εφόσον έχουν τα 

κατάλληλα προσόντα. Οι περιπτώσεις αυ-

τές είναι:

1. Οι επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας που απα-

σχολούν μέχρι 50 άτομα με την προϋ-

πόθεση της κατάλληλης επιμόρφωσης 

(π.δ. 17/96 άρθρο 4 §2γ). Για τον κα-

θορισμό των όρων και προϋποθέσεων 

της επιμόρφωσης αυτής έχει εκδοθεί η 

υπουργική άπόφαση 4881/102/12-03-

2010.

2. Οι επιχειρήσεις Β’ ή Γ’ κατηγοριών με 

λιγότερους από 50 εργαζόμενους, εάν 

ο εργοδότης είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή 

Τ.Ε.Ι. και έχει μία από τις ειδικότητες 

τεχνικών Ασφαλείας που προβλέπονται 

για τον κλάδο οικονομικής δραστηριό-

τητας της επιχείρησής του (Ν. 3144/03, 

άρθρο 9 §5 πρώτο εδάφιο).

3. Οι επιχειρήσεις Β’ κατηγορίας με λι-

γότερους από 20 εργαζόμενους, εάν ο 

εργοδότης είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή 

Τ.Ε.Ι. και έχει μία από τις ειδικότη-

τες τεχνικών Ασφαλείας που δεν προ-

βλέπεται όμως για τον κλάδο οικονο-

μικής δραστηριότητας της επιχείρησής 

του, με την προϋπόθεση κατάλληλης 

επιμόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών (Ν. 

3144/03, άρθρο 9 §5 δεύτερο εδάφιο).

4. Οι επιχειρήσεις Β’ κατηγορίας μέχρι και 

6 εργαζομένων με την προϋπόθεση κα-

τάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον 

35 ωρών και εφόσον ο εργοδότης είναι 

πτυχιούχος τεχνικής ειδικότητας Τεχνι-

κού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου 

ή Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρ-

τισης ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνι-

κής επαγγελματικής σχολής και το αντι-

κείμενο των σπουδών του σχετίζεται με 

τη δραστηριότητα της επιχείρησής του 

(Ν.3144/03, άρθρο 9 §6 πρώτο εδάφιο).

5. Οι επιχειρήσεις Β’ κατηγορίας μέχρι 

και 3 εργαζομένων με την προϋπόθε-

ση κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχι-

στον 35 ωρών και εφόσον ο εργοδότης 

έχει άδεια άσκησης Τεχνικού επαγγέλ-

ματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο 

της άδειας του σχετίζεται με τη δραστη-

ριότητα της επιχείρησής του ή αποδε-

δειγμένα ασκεί επί δεκαετία και πλέον 

την οικονομική δραστηριότητα για την 

οποία θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του 

Τεχνικού Ασφαλείας. (Ν.3144/03, άρ-

θρο 9 §6 δεύτερο εδάφιο).

Για τον καθορισμό των όρων και προ-

ϋποθέσεων της επιμόρφωσης αυτής 

έχει εκδοθεί η υπουργική άπόφαση 

4882/103/12-03-2010.

6. άυτοαπασχολούμενοι εργοδότες χωρίς 

προσωπικό έχουν δικαίωμα επιμόρφω-

σης, εφόσον έχουν τα υπόλοιπα προ-

βλεπόμενα προσόντα, αλλά δεν έχουν 

καμία υποχρέωση παρακολούθησης 

του προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι είναι στη διακριτι-

κή ευχέρεια των εργοδοτών να επιλέξουν 

να αναθέσουν τα καθήκοντα του Τεχνι-

κού Ασφαλείας σε άτομα εντός ή εκτός 

της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση 

με ΕΞΥΠΠ ή να επιμορφώσουν εργαζόμε-

νους της επιχείρησής τους ή να επιμορφω-

θούν οι ίδιοι.
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Εφόσον επιλέξετε να επιμορφωθείτε 

εσείς οι ίδιοι ή να επιμορφώσετε εργα-

ζόμενο της επιχείρησής σας, έχετε τη 

δυνατότητα να απευθυνθείτε στο Επι-

μελητήριο Κυκλάδων και να υποβάλετε 

την κατάλληλη, για την κατηγορία σας, 

αίτηση συμμετοχής.

προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εί-

ναι η τρίτη 31 άυγούστου 2010. Τα 

σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν υπό 

την προϋπόθεση ότι θα συγκεντρωθούν 

τουλάχιστον 20 ενδιαφερόμενοι για 

κάθε τμήμα.

Κόστος συμμετοχής

Για εργοδότες:

Ομάδα Β’ (35 ώρες) 80 ευρώ

Ομάδα Γ’ (10 ώρες) 60 ευρώ

Ομάδα Γ’ (5 ώρες) 40 ευρώ

Για εργαζόμενους:

Ομάδα Β’ και Γ’ (35 ώρες) 80 ευρώ

Για συμπλήρωση αιτήσεων, περισσό-

τερες πληροφορίες και τυχόν διευκρι-

νήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με 

τα γραφεία του Επιμελητηρίου Κυκλά-

δων στη Σύρο (τηλ. 22810 82346), κ. 

Έλενα δημακοπούλου (επιλογή 704) 

και κ. πέγκυ Στεργίου (επιλογή 705), 

καθώς και με τα γραφεία του Επιμελη-

τηρίου στα νησιά Άνδρο, Θήρα, μήλο, 

μύκονο, νάξο, πάρο, τήνο.

Αναζητήστε, επίσης, τα έντυπα των 

αιτήσεων στη Δικτυακή Πύλη (Portal) 

του Επιμελητήριου Κυκλάδων www.e-

kyklades.gr (Επιχειρήσεις στις Κυκλάδες - Κα-

τάρτιση/Εκπαίδευση - Τεχνικοί Ασφαλείας).

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια στην Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων 
στη Σίφνο και στην Κύθνο

Συνεχίζοντας τον κύκλο 

που ξεκίνησε στα τέ-

λη του 2004, η Εται-

ρεία Ανάπτυξης & Προόδου 

Κυκλάδων, (Αστική Μη Κερ-

δοσκοπική Εταιρεία του Επι-

μελητηρίου Κυκλάδων), διορ-

γάνωσε για πρώτη φορά στα 

νησιά της Σίφνου και της Κύ-

θνου εκπαιδευτικά σεμινάρια 

πάνω στην υγιεινή και άσφά-

λεια των τροφίμων (σύμφωνα 

με την Υ.Α. 14708/10-08-2007) 

για τους επιχειρηματίες-μέ-

λη του Επιμελητηρίου και τους 

υπαλλήλους των επιχειρήσεων.

Τα συγκεκριμένα προγράμ-

ματα κατάρτισης – διάρκειας 10 

ωρών – αφορούν στην κατάρτι-

ση σε γενικά θέματα υγιεινής 

και ασφάλειας τροφίμων και 

αποσκοπούν στη διασφάλιση 

της ποιότητας, την παραγωγή 

ασφαλών προϊόντων και την 

προστασία του καταναλωτή. 

Το περιεχόμενο των προγραμ-

μάτων καθορίζεται, εγκρίνε-

ται και ελέγχεται από τον Ενι-

αίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων 

(Ε.Φ.Ε.Τ.), ο οποίος και διε-

νεργεί τη διαδικασία αξιολόγη-

σης και εκδίδει τα σχετικά πι-

στοποιητικά.

Για το νησί της Σίφνου, η 

συλλογή των αιτήσεων έγι-

νε με τη φροντίδα του Συλλό-

γου Επαγγελματιών της Σίφνου, 

ενώ τα σεμινάρια διεξήχθησαν 

την 31η Μαΐου και την 1η Ιου-

νίου. Συγκροτήθηκαν, παράλ-

ληλα, πέντε (5) εκπαιδευτικά 

προγράμματα στην Απολλω-

νία (ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΚΟΥ), στον 

Αρτεμώνα (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕ-

ΝΤΡΟ ΣΙΦΝΟΥ) και στις Κα-

μάρες (Αίθουσα ξενοδοχείου 

«BOULIS»), όπου έλαβαν μέρος 

108 επιχειρηματίες και εργαζό-

μενοι του νησιού από το χώρο 

της εστίασης, του μεταπρατι-

κού εμπορίου και των μεταφο-

ρών τροφίμων.

Ακολούθως, την 7η και την 

8η Ιουνίου πραγματοποιήθη-

κε εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

για τους επαγγελματίες της Κύ-

θνου. Η εκπαίδευση υλοποιή-

θηκε στην ενοριακή αίθουσα 

του Αγίου Ακινδύνου στο Μέ-

ριχα, με σύνολο εκπαιδευθέ-

ντων 25 τοπικούς επιχειρηματί-

ες και εργαζόμενους στο χώρο 

των τροφίμων. Η συλλογή των 

αιτήσεων έγινε με την επιμέ-

λεια του Συλλόγου Επαγγελμα-

τιών και Συναφών Επαγγελμά-

των Μέριχα Κύθνου.

Η ΕΤ.Α.Π. Κυκλάδων σχε-

διάζει παρόμοια εκπαιδευτικά 

προγράμματα και για τα υπό-

λοιπα νησιά των Κυκλάδων. 

Για περισσότερες πληροφορί-

ες και υποβολή αιτήσεων οι εν-

διαφερόμενοι μπορούν να επι-

κοινωνούν με το Επιμελητή-

ριο Κυκλάδων στη Σύρο (τηλ. 

22810 82346, επιλογή 3, κ. Έλε-

να Δημακοπούλου και κ. Πέ-

γκυ Στεργίου), καθώς και με 

τα γραφεία σε Άνδρο, Θήρα, 

Μήλο, Μύκονο, Νάξο, Πάρο 

και Τήνο. Επίσης, μπορούν να 

αναζητήσουν τη σχετική Νομο-

θεσία (εγκύκλιο και Υ.Α.) και 

να συμπληρώσουν την αίτηση 

συμμετοχής στην Ηλεκτρονική 

Πύλη του Επιμελητηρίου Κυ-

κλάδων www.e-kyklades.gr (Επι-

χειρήσεις στις Κυκλάδες – Κατάρτι-

ση/ Εκπαίδευση – Σεμινάρια Υγιει-

νής και Ασφάλειας Τροφίμων).

οι επιχειρήσεις κατηγορίας Β’ 
είναι οι ακόλουθες:

Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέ-

σων, πρατήρια υγρών και αερίων καυσί-

μων, επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, 

κατασκευής παντός ξύλινου ή μεταλλικού 

είδους, παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών 

υλών, κατεργασίας και κατασκευής υφα-

σμάτων, δερμάτων και γουναρικών, οικο-

δομικά και παρόμοια τεχνικά επαγγέλμα-

τα και όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που 

δεν κατατάσσονται στις επόμενες επαγγελ-

ματικές ομάδες (π.χ. τοποθέτηση τεντών, 

εκτυπώσεις, εκδόσεις κλπ).

οι επιχειρήσεις κατηγορίας Γ’  
είναι οι ακόλουθες:

Γραφεία και ιατρεία (δεν περιλαμβάνονται 

οδοντιατρεία και εργαστήρια), γεωργία, 

κτηνοτροφία, εμπόριο, εστιατόρια, ξενο-

δοχεία, επικοινωνίες, μεταφορές, απο-

θηκεύσεις, Τράπεζες και λοιπά οικονομι-

κά ιδρύματα, Ασφάλειες, διεκπεραιώσεις 

υποθέσεων, ενοικιάσεις κινητών και ακι-

νήτων, διοικητικές και οικονομικές υπη-

ρεσίες όλων των κλάδων οικονομικής δρα-

στηριότητας.
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Προωθείται η ανάπτυξη  
των Α.Π.Ε.

το πλαίσιο επιτάχυνσης της ανάπτυξης των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώ-

ρα μας, αλλά και την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής, εκδόθηκε ο νόμος 

3851/2010 ο οποίος έρχεται να αλλάξει και 

να συμπληρώσει πολλές από τις διατάξεις 

του νόμου 3468/2006.

Στον εν λόγω νόμο λοιπόν ορίζεται σαν 

περιβαλλοντική και ενεργειακή προτε-

ραιότητα για τη χώρα η προστασία του 

περιβάλλοντος μέσα από την προώθηση 

χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργει-

ας (ά.π.Ε.) για την παραγωγή ηλεκτρι-

κής ενέργειας. Επιπλέον, ορίζονται σαν 

εθνικοί στόχοι η συμμετοχή της ενέργειας 

που παράγεται από Α.Π.Ε. στην ακαθάρι-

στη τελική κατανάλωση ενέργειας σε ποσο-

στό 20% και η συμμετοχή της ηλεκτρικής 

ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε. στην 

ακαθάριστή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέρ-

γειας σε ποσοστό τουλάχιστον 40%.

Στο νέο νόμο καθορίζονται και τα κρι-

τήρια σύμφωνα με τα οποία χορηγείται με 

απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργει-

ας (Ρ.Α.Ε.) η άδεια για την παραγωγή ηλε-

κτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. Τα βασικό-

τερα κριτήρια είναι η προστασία της εθνι-

κής ασφάλειας και της δημόσιας υγείας, η 

ενεργειακή αποδοτικότητα του έργου για 

το οποίο θα χορηγηθεί η άδεια, η ωριμό-

τητα της διαδικασίας υλοποίησης του έρ-

γου κ.α.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, η άδεια 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

Α.Π.Ε. χορηγείται για χρονικό διάστημα 

μέχρι 25 έτη, ενώ δίνεται η δυνατότητα 

ανανέωσης της για ίσο χρονικό διάστημα. 

Εάν μέσα σε διάστημα 30 μηνών από την 

χορήγηση της άδειας παραγωγής, δεν εκ-

δοθεί άδεια εγκατάστασης, η άδεια παρα-

γωγής παύει αυτοδικαίως να ισχύει, εκ-

διδόμενης σχετικής διαπίστωσης πράξης 

από την Ρ.Α.Ε.

Ο κάτοχος άδειας παραγωγής μπορεί, 

μετά από σχετική απόφαση της Ρ.Α.Ε., να 

μεταβιβάζει την άδεια του σε άλλα φυσι-

κά ή νομικά πρόσωπα χωρίς όμως αυτό να 

συνιστά λόγο παράτασης της προθεσμίας 

των 30 μηνών για την έκδοση της άδειας 

εγκατάστασης.

Σύμφωνα με το κείμενο του νόμου, η 

χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από Α.Π.Ε. δεν απαλλάσσει τον 

κάτοχο της από την υποχρέωση να λάβει 

τις υπόλοιπες άδειες ή εγκρίσεις που προ-

βλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Μερικές εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. απαλ-

λάσσονται από την υποχρέωση άδειας πα-

ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως:

• γεωθερμικοί σταθμοί με εγκατεστημέ-

νη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του 

μισού MW

• φωτοβολταικοί ή ηλιοθερμικοί σταθμοί 

με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μι-

κρότερη ή ίση του ενός MWp

• αιολικές εγκαταστάσεις με εγκατεστη-

μένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση 

των 100kW.

Μετά την άδεια παραγωγής, ο ενδιαφερό-

μενος πρέπει να μεριμνήσει για την άδεια 

εγκατάστασης. Προκειμένου να του χορη-

γηθεί η εν λόγω άδεια, που έχει χρονική 

ισχύ για 2 χρόνια και μπορεί να παρατείνε-

ται για ίσο χρόνο, ο ενδιαφερόμενος ζητά 

ταυτόχρονα την έκδοση:

• Προσφοράς σύνδεσης από τον αρμόδιο 

διαχειριστή

• Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων (Ε.Π.Ο.) και

• Άδεια επέμβασης σε δάσος ή δασική 

έκταση εφόσον απαιτείται.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω, ο δι-

καιούχος ενεργεί για:

• τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης

• την σύναψη σύμβασης σύνδεσης και 

σύμβασης πώλησης

• τη χορήγηση αδειών, πρωτοκόλλων ή 

άλλων εγκρίσεων που τυχόν απαιτού-

νται, και

• την τροποποίηση της Ε.Π.Ο. εφόσον 

απαιτείται.

Τέλος, για τη λειτουργία των σταθμών πα-

ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται 

άδεια λειτουργίας, που ισχύει για 20 χρόνια 

και μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό 

διάστημα. Σημειώνεται πως οι σταθμοί πα-

ραγωγής που εξαιρούνται από την υποχρέ-

ωση άδειας παραγωγής, εξαιρούνται και 

από την υποχρέωση άδειας εγκατάστασης 

και λειτουργίας.

Στο κείμενο του νόμου επιχειρείται η 

ορθολογικοποίηση της τιμολόγησης ενέρ-

γειας που παράγεται από σταθμούς Α.Π.Ε. 

Ακόμα καθορίζεται πως η σύμβαση πώλη-

σης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται 

από σταθμούς Α.Π.Ε. ισχύει για είκοσι έτη 

και μπορεί να παρατείνεται μετά από έγ-

γραφη συμφωνία των μερών, εφόσον ισχύ-

ει η άδεια παραγωγής.

Τέλος, σύμφωνα με το νέο νόμο, στο 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής συνιστάται αυτοτε-

λής υπηρεσία εξυπηρέτησης επενδυτών 

για έργα Α.Π.Ε. Στις αρμοδιότητες της νέ-

ας υπηρεσίας εμπίπτουν η ενημέρωση των 

επενδυτών για το θεσμικό, φορολογικό, 

νομοθετικό και χρηματοοικονομικό πλαί-

σιο των επενδύσεων σε έργα Α.Π.Ε., η 

παραλαβή αιτήσεων των επενδυτών, η δι-

ατύπωση προτάσεων και λύσεων για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των διοι-

κητικών δυσχερειών και προβλημάτων τα 

οποία προκύπτουν κατά την αδειοδοτική ή 

άλλη συναφή διαδικασία που αφορά σε έρ-

γα Α.Π.Ε. καθώς και η υποβολή ερωτήσε-

ων προς τις λοιπές υπηρεσίες που εμπλέ-

κονται στην αδειοδοτική διαδικασία έργων 

Α.Π.Ε. σε σχέση με την πορεία και την 

εξέλιξη της αδειοδότησης των έργων.

Οι ενδιαφερόμενοι για ολόκληρο το κεί-

μενο του νόμου μπορούν να επισκέπτο-

νται την ενότητα «Νομοθεσία» της Δικτυ-

ακής Πύλης του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, 

www.e-kyklades.gr.

24 / Κερδώος Ερμής / Μάιος-Ιουν. 2010 Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Σ



Προωθείται η ανάπτυξη  
των Α.Π.Ε.

«οινόη» ονόμαζαν οι αρχαίοι 

τη Σίκινο, καθώς ήταν φη-

μισμένη από τότε για την 

καλλιέργεια των αμπελιών και την άριστη 

ποιότητα του οίνου της.

Στη βορειοδυτική πλευρά του μικρού 

αυτού νησιού των Κυκλάδων, σε απόσταση 

2,5 περίπου χιλιομέτρων από τη Χώρα της 

Σικίνου, η οικογενειακή επιχείρηση του 

οινοποιείου μάναλη ξεκίνησε τη λειτουρ-

γία της το 2006.

Εκεί, στον οικολογικό αμπελώνα, οι πα-

ραγωγοί αναβιώνουν με σεβασμό, αγάπη 

και φροντίδα το κλίμα της εποχής εκείνης, 

όταν οι καλλιέργειες και τα προϊόντα ήταν 

φυσικά και ανόθευτα!

Η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του οι-

νοποιείου μάναλη αποτελεί μια εξαιρετι-

κή πρόταση για ένα νοσταλγικό και αυθε-

ντικό ταξίδι στο χρόνο. Σε έναν οικείο και 

καλόγουστο χώρο με μαγευτική θέα στο Αι-

γαίο, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα 

να δοκιμάσουν τα κρασιά του οινοποιείου 

με τη συνοδεία παραδοσιακών γεύσεων.

Πέρα, όμως, από την οινική παράδοση 

του νησιού και τις αξιόλογες προσπάθειες 

των παραγωγών, μεγάλη καινοτομία απο-

τελεί το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις του 

Οινοποιείου στηρίζουν την ενεργειακή λει-

τουργία τους αποκλειστικά σε άνανεώσι-

μες πηγές Ενέργειας και, πιο συγκεκρι-

μένα, μέσω διατάξεων φωτοβολταϊκών συ-

στημάτων και ανεμογεννητριών.

Αυτή η άκρως οικολογική, πλην όμως 

δαπανηρή, επένδυση έχει χρηματοδοτηθεί 

από τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανά-

πτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ. - 

ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000-2006), τα οποία 

υλοποιήθηκαν σε Ανάφη, Θηρασιά, Κίμω-

λο, Σίκινο και Φολέγανδρο και είχαν στόχο 

την ενίσχυση ολοκληρωμένων παρεμβάσε-

ων ανάπτυξης έργων και ενεργειών βελτίω-

σης των υποδομών και στήριξης της τοπι-

κής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Επιπλέον, το οινοποιείο μάναλη υπέ-

βαλλε συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Έργου 

«SMILIES», το οποίο αφορά σε πιλοτικά 

έργα που αναπτύσσουν καινοτόμες διαδι-

κασίες και προϊόντα στα νησιά της Μεσο-

γείου, και παρέχει υποστηρικτικές υπη-

ρεσίες στη σχεδίαση ή στην επανασχεδία-

ση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων, 

αλλά και σε πρακτικά θέματα συσκευασί-

ας, διανομής, προώθησης και διεθνοποίη-

σής τους.

Ήδη, το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης 

Προϊόντων & Συστημάτων του Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου έχει κατατάξει το Οινοποιείο 

Μάναλη μεταξύ των 10 καινοτόμων επιχει-

ρήσεων - ως προς την παραγωγική διαδικα-

σία - στις Κυκλάδες, ενώ στο πλαίσιο του 

προγράμματος, το οινοποιείο θα λάβει, το 

2011, το «Βραβείο Σχεδιασμού SMILIES» για 

την καινοτομία των προϊόντων, των διαδι-

κασιών και το σχεδιασμό που αναπτύσσει 

σε επίπεδο αγοράς.

Οινοποιείο Μάναλη 
Ένα οινοποιείο φιλικό προς το περιβάλλον
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
«Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα»
Πράσινος Τουρισμός
Το πρόγραμμα, ύψους Δημόσιας Δαπά-

νης 30 εκατ. ευρώ, αφορά στην υλοποίη-

ση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού 

από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

ως ξενοδοχειακά ή λοιπά τουριστικά κα-

ταλύματα.

Οι προτάσεις για το πρόγραμμα θα υπο-

βάλλονται από 1/7/2010 έως 10/9/2010, 

ενώ οι τελικοί όροι εφαρμογής και τα σχε-

τικά έντυπα πρόσκλησης και υποβολής 

αναμένεται να δημοσιευθούν το προσεχές 

διάστημα με την οριστική προκήρυξη του 

Οδηγού του προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απο-

σκοπεί:

• στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής 

συνείδησης των εμπλεκόμενων στην 

τουριστική διαδικασία και της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης των τουριστικών 

επιχειρήσεων

• στην αναβάθμιση των προσφερόμενων 

υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων, 

τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχό-

μενων υπηρεσιών και των περιβαλλο-

ντικών τους επιδόσεων

• στη δημιουργία υποδομών και σχεδίων 

δράσεων που πληρούν τα κριτήρια οι-

κολογικής πιστοποίησης

Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος εί-

ναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικό-

τητας των κτιριακών εγκαταστάσεων των 

επιλέξιμων επιχειρήσεων, η εξοικονόμηση 

ενέργειας, η σωστή και υπεύθυνη διαχείρι-

ση του ύδατος και των απορριμμάτων, κα-

θώς και η υλοποίηση διαδικασιών που δεν 

επιβαρύνουν το περιβάλλον, ενώ, παράλ-

ληλα, προωθούν την ευαισθητοποίηση των 

εμπλεκόμενων σε περιβαλλοντικά θέματα.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να 

είναι Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα. Ειδικό-

τερα, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμ-

μα έχουν μόνο τα παρακάτω κύρια και μη 

κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που λει-

τουργούν νόμιμα στην ελληνική επικρά-

τεια ανεξαρτήτως κατηγορίας:

• Ξενοδοχεία κλασικού τύπου

• Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμε-

ρισμάτων

• Ξενοδοχεία μικτού τύπου (κλασικού τύ-

που και επιπλωμένων διαμερισμάτων)

• Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές του-

ριστικές μονάδες που λειτουργούν σε 

παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια

• Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματί-

ων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δια-

μερισμάτων και μικτής μορφής ενοικια-

ζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων 

επιπλωμένων διαμερισμάτων

• Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

• Τουριστικές επαύλεις

• Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώ-

σεις (κάμπινγκ)

και υπάγονται στους Κωδικούς Αριθμούς 

Δραστηριότητας που περιλαμβάνονται 

στον πίνακα No 1 (διπλανή σελίδα).

Επιπλέον προϋποθέσεις:

• Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατη-

ρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες 

από το νόμο άδειες λειτουργίας (Ειδικό 

Σήμα λειτουργίας - λοιπές προβλεπό-

μενες άδειες).

• Η επιχείρηση είναι υφιστάμενη με 

ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας 

πριν την 01/01/2008.

• Το ύψος του προϋπολογισμού του προ-

τεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το μέσο ετήσιο 

κύκλο εργασιών/ακαθάριστων εσόδων 

της επιχείρησης κατά την τελευταία δι-

ετία.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλ-

λόμενο επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις 

15.000 ευρώ και ο μέγιστος προϋπολογι-

σμός μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού 

των 400.000 ευρώ.

Το ύψος της Δημόσιας Χρηματοδότησης 

ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπο-

λογισμού του επενδυτικού σχεδίου ορίζε-

ται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 

5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλο-

ποιούνται σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 

κατοίκων.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει 

μία επενδυτική πρόταση σύμφωνα με το 

κάτωθι πλαίσιο επιλέξιμων ενεργειών. Οι 

επιλέξιμες ενέργειες που περιλαμβάνονται 

σε κάθε κατηγορία είναι ενδεικτικές.

Κατηγορία 1: Βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης και 
αξιοποίηση άνανεώσιμων πηγών 
Ενέργειας (ά.π.Ε.) με στόχο την 
εξοικονόμηση ενέργειας

1. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού 

κελύφους

2. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 

στις Η/Μ εγκαταστάσεις του κτηρίου

3. Αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/

τεχνητού φωτισμού

4. Υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας ή 

άλλων συμβατικών καυσίμων με φυσικό 

αέριο ή υγραέριο

5. Εγκατάσταση συστήματος συμπαραγω-

γής θερμότητας και ηλεκτρισμού (εγκα-

τεστημένης ηλεκτρικής ισχύος μέχρι 

50kWe), σύμφωνα με τα προβλεπόμε-

να στο Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ Α’ 8) όπως 

ισχύει

6. Αξιοποίηση ΑΠΕ για παραγωγή θερμό-

τητας/ψύξης ή ηλεκτρισμού

7. Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής 

διαχείρισης (BEMS)

Κατηγορία 2: άνάπτυξη 
και εφαρμογή συστημάτων 
εξοικονόμησης ύδατος

1. Εγκατάσταση μηχανισμών εξοικονόμη-

σης νερού σε λουτρά και αποχωρητή-

ρια (καζανάκια διπλής ροής νερού ή συ-

σκευές μετατοπίσεως νερού)

2. Εγκατάσταση ντους χαμηλής ροής και 

βρυσών περιορισμένης ροής με ή χωρίς 

αισθητήρες

3. Σύστημα ανίχνευσης κι ελέγχου διαρρο-

ών νερού

4. «Έξυπνο σύστημα» ποτίσματος

5. Αφαλάτωση θαλασσινού/υφάλμυρου νε-

ρού

6. Φύτευση περιβάλλοντος χώρου ή/και 

στεγών με είδη προσαρμοσμένα στις 

τοπικές συνθήκες

7. Συγκέντρωση ομβρίων υδάτων για συ-

γκεκριμένες χρήσεις (π.χ. πότισμα)

8. Ανακυκλοφορία, καθαρισμός νερού πι-

σίνας με την εφαρμογή τεχνολογιών φι-

λικών προς το περιβάλλον (πχ. μέθοδος 

καθαρισμού με ιόντα χαλκού αντί χλω-

ρίου)

Κατηγορία 3: διαχείριση 
απορριμμάτων (ρύπανση, στερεά 
και υγρά απόβλητα)

1. Διαχωρισμός απορριμμάτων ανά κατη-

γορία

2. Εξασφάλιση δυνατότητας διαχωρισμού 

απορριμμάτων από τους επισκέπτες
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3. Τοπικός βιολογικός καθαρι-

σμός

4. Κομποστοποίηση σε αποφά-

για και απορρίμματα κήπου 

και χρήση τους

5. Ανακύκλωση μαγειρικού λα-

διού

6. Ανακύκλωση χαρτιού / γυα-

λιού

7. Επεξεργασία νερών για χρή-

ση σε πότισμα και καθαριό-

τητα εξωτερικών χώρων

Κατηγορία 4: άνάπτυξη 
πράσινων πολιτικών/
διαδικασιών και 
ενσωμάτωση προτύπων

1. Ανάπτυξη Συστήματος Οι-

κολογικής Διαχείρισης και 

Ελέγχου EMAS/Easy EMAS

2. Εφαρμογή του Κοινοτι-

κού Συστήματος Απονο-

μής Οικολογικού Σήματος 

(ECOLABEL)

3. Ανάπτυξη Συστήματος Πε-

ριβαλλοντικής Διαχείρισης 

κατά το πρότυπο ISO 14001

4. Άλλα συστήματα περιβαλλο-

ντικής διαχείρισης

Κατηγορία 5: Ενημέρωση 
και προβολή

1. Παραγωγή εντύπων και 

φυλλαδίων σχετικών με τις 

πράσινες ενέργειες και πολι-

τικές της επιχείρησης

2. Παραγωγή ενημερωτικού 

υλικού σχετικών με τις πρά-

σινες ενέργειες και πολιτι-

κές σε προσβάσιμες μορ-

φές (έντυπα μεγάλων χαρα-

κτήρων, εκτυπώσεις Braille, 

έντυπα easy to read κλπ

3. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και 

παραγωγή οπτικοακουστι-

κού υλικού σχετικών με τις 

πράσινες ενέργειες και πολι-

τικές της επιχείρησης

4. Ενέργειες ενημέρωσης για 

τις πράσινες ενέργειες και 

πολιτικές της επιχείρησης, 

των πελατών

Οι κατηγορίες των επιλέξιμων 

δαπανών ως ποσοστό στον προ-

ϋπολογισμό του έργου αναλύο-

νται στον πίνακα No 2.

Ως ημερομηνία έναρξης 

της επιλεξιμότητας των δα-

πανών ορίζεται η ημερομηνία 

προκήρυξης της Πράξης.

Οι προτάσεις το πρόγραμ-

μα «πράσινος τουρισμός» 

θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

από 1/7/2010 μέχρι 10/9/2010 

μέσω του διαδικτυακού τόπου 

www.ependyseis.gr/mis.

Το έντυπο υποβολής όπως 

και όλα τα έντυπα της πρό-

σκλησης, οι ενδιαφερόμενοι 

θα τα βρίσκουν, μετά την ορι-

στική προκήρυξη του οδηγού 

του προγράμματος, στους πα-

ρακάτω διαδικτυακούς τόπους:

• Του Υπουργείου Πολιτι-

σμού και Τουρισμού www.

visitgreece.gr, www.gnto.gr

• Της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ, www.

antagonistikotita.gr

• Του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr

Κ.ά.δ. 2008

Κωδικός άριθμός δραστηριότητας περιγραφή

55 Καταλύματα

55.1 (όλες οι υποκατηγορίες) Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.2 (όλες οι υποκατηγορίες  

         εξαιρουμένης της 55.20.19)

Καταλύματα διακοπών και άλλα κατα-

λύματα σύντομης διαμονής

55.30.11 Υπηρεσίες κατασκήνωσης (κάμπινγκ)

ά/ά Κατηγορία δαπάνης
μέγιστο επιλέξιμο 
ποσοστό στον προϋ-
πολογισμό του έργου

1
Προμήθεια μηχανημάτων, συστημάτων,  

εξοπλισμού
60% - 100%

2
Κτιριακά, διαμόρφωση χώρων ειδικές  

και βοηθητικές εγκαταστάσεις
0% - 20%

3
Πιστοποίηση, επαλήθευση, επικύρωση συστη-

μάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης κλπ
0% - 15%

4

Αμοιβές συμβούλων (εκπόνηση επενδυτικού 

σχεδίου, παρακολούθηση και συμβουλευτική 

υποστήριξη κλπ)

0% - 6%

5 Ενημέρωση και προβολή 0% - 5%

Πίνακας Νο 1 Πίνακας Νο 2

Ένδυση και Υπόδηση - Νέες Προοπτικές

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι 

η δημιουργία των προϋποθέσεων ενθάρ-

ρυνσης της καινοτομίας και ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας 

των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, της 

ένδυσης, της υπόδησης και του δέρματος.

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι 

οι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρή-

σεις (ΜΜΕ) που απασχολούν λιγότερα από 

250 άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασί-

ας (ΕΜΕ) και το όριο του κύκλου εργασιών 

δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ, οι οποί-

ες:

• Έχουν αρχίσει την δραστηριότητά τους 

το αργότερο την 01/01/2007 και λει-

τουργούν αδιαλείπτως τουλάχιστον από 

τότε

• Έχουν εταιρική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, 

ΕΕ, ή ατομικές επιχειρήσεις και τηρούν 

βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

• Οι κύριες επιχειρηματικές δραστηριότη-

τές τους είναι μεταποιητικές επιχειρή-

σεις των κλάδων ΚΕΥ4 ή επιχειρήσεις 

παροχής υποστηρικτικών στην μετα-

ποίηση των κλάδων ΚΕΥ4 υπηρεσιών

Επιλέξιμες Ενέργειες – δαπάνες

• Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις – 

Ασώματα Πάγια (π.χ. μεταφορά τεχνο-

γνωσίας)

• Άυλες δαπάνες μη παγιοποιούμενες – 

Δαπάνες προβολής, προώθησης και ορ-

γάνωσης, Δαπάνες συμβούλων.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας 

δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρο-

νικής υποβολής της αίτησης για συμμετο-

χή στο παρόν Πρόγραμμα.

Το ύψος του Επενδυτικού Σχεδίου μπο-

ρεί να κυμανθεί από 30.000 έως 150.000 

ευρώ για μικρές και πολύ μικρές επιχειρή-

σεις, και από 80.000 έως 200.000 ευρώ 

για μεσαίες επιχειρήσεις. Σε κάθε περίπτω-

ση το ύψος του προϋπολογισμού του προ-

τεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν δύνα-

ται να υπερβαίνει το 100% του μέσου όρου 

του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριε-

τίας.

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης 

καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρη-

σης και τον τόπο υλοποίησης της επένδυ-

σης. Όσον αφορά το νομό Κυκλάδων:

• Στο 40% του επιλέξιμου προϋπολογι-

σμού, για μικρές & πολύ μικρές Επι-

χειρήσεις.

• Στο 35% του επιλέξιμου προϋπολογι-

σμού, για μεσαίες Επιχειρήσεις.

Ύψος δημόσιας δαπάνης

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συ-

νολικό ποσό δημόσιας δαπάνης 15 εκατ. 

ευρώ.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονι-

κά μέχρι 24/8/2010, μέσω του δικτυακού 

τόπου του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. www.eommex.gr. 

Πληροφορίες παρέχονται και στους δικτυ-

ακούς τόπους: www.antagonistikotita.gr, 

www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.espa.gr.
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Νέος Αναπτυξιακός Νομός
Βασικές αρχές & στρατηγικοί 
στόχοι του νέου άναπτυξιακού 
νόμου

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των επενδύσε-

ων για ένταξη στον νέο άναπτυξιακό νό-

μο, καθώς επίσης και τις βασικές μορφές 

ενίσχυσης και τους μηχανισμούς αξιολόγη-

σης που θα προβλέπονται, έδωσε πρόσφα-

τα στη δημοσιότητα η Υπουργός Οικονο-

μίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας κα 

λούκα Κατσέλη, διευκρινίζοντας ότι το 

σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βου-

λή προς ψήφιση το Σεπτέμβριο.

Σε ότι αφορά την επιλεξιμότητα επεν-

δύσεων βάσει του Νέου Αναπτυξιακού Νό-

μου, προτεραιότητα θα δοθεί, σύμφωνα με 

όσα αποκάλυψε η Υπουργός, σε επενδύ-

σεις που συνεισφέρουν στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας, μέσω:

• του παραγωγικού, γνωστικού και τεχνο-

λογικού μετασχηματισμού της οικονο-

μίας

• της δημιουργίας εγχώριας προστιθέμε-

νης αξίας

• της βελτίωσης του ισοζυγίου πληρωμών

• καθώς και της προώθησης της πράσινης 

επιχειρηματικότητας και της ενίσχυσης 

της απασχόλησης

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος θα αξιοποι-

εί το χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, 

όπως ισχύει από την Ε.Ε., ο οποίος χωρί-

ζει την Επικράτεια σε 4 ζώνες ενίσχυσης 

(Α, Β, Γ και Δ) με συνολικά ποσοστά ενί-

σχυσης 15%, 20%, 30% και 40%, αντίστοι-

χα. Τα ποσοστά αυτά επαυξάνονται έως 10 

ποσοστιαίες μονάδες για τις μεσαίες επι-

χειρήσεις και έως 20 ποσοστιαίες μονάδες 

για τις μικρές.

Μεταποίηση στις Νέες 
Συνθήκες
Με τη δράση αυτή, προωθείται ο εκσυγ-

χρονισμός της λειτουργίας και της διοίκη-

σης των επιχειρήσεων, ο εκσυγχρονισμός 

της παραγωγικής διαδικασίας, η αναβάθμι-

ση της ποιότητας των παρεχομένων υπη-

ρεσιών, η λειτουργία των επιχειρήσεων με 

μεθόδους φιλικότερες προς το περιβάλλον, 

η ανάπτυξη της καινοτομίας, η εισαγωγή 

τεχνολογιών πληροφορικής και η διατήρη-

ση των θέσεων απασχόλησης.

προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης: 

200 εκατ. ευρώ

Ύψος Επενδυτικού Σχεδίου: από 40.000 

έως 200.000 ευρώ

δικαιούχοι: Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., 

ατομικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί, 

που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 

μεταποίησης, απασχολούν μέχρι 50 εργα-

ζόμενους και έχουν τζίρο μικρότερο από 

10 εκατ. ευρώ

δημόσια Επιχορήγηση: 35% - 40% - 45%, 

ανά γεωγραφική ζώνη

ωφελούμενες Επιχειρήσεις: περισσότερες 

από 4.500

Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογι-

σμού 200 εκατ. ευρώ, θα προβλέπει επι-

δοτήσεις για παρεμβάσεις εξοικονόμησης 

ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής 

επιθεώρησης, μέσω:

1. Δανείου με επιδότηση επιτοκίου

2. Άμεσης επιχορήγησης 30%

3. 100% επιχορήγησης του κόστους της 

ενεργειακής επιθεώρησης και έκπτω-

σης από το φορολογητέο εισόδημα μέ-

χρι 2.500 ευρώ

Προϋπόθεση για την συμμετοχή στο πρό-

γραμμα θα είναι η διενέργεια ενεργεια-

κής επιθεώρησης. Οι επιδοτούμενες πα-

ρεμβάσεις – εργασίες θα προκύπτουν βάσει 

των συστάσεων του ενεργειακού επιθεωρη-

τή και ενδεικτικά, δύναται να είναι οι πα-

ρακάτω:

1. Τοποθέτηση διπλών θερμομονωτι-

κών υαλοπινάκων και θερμομονωτικών 

πλαισίων/κουφωμάτων (δύναται να συ-

μπεριλαμβάνονται εξωτερικά καλύμμα-

τα παντζούρια, ρολά).

2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης δώματος/

στέγης – κελύφους.

3. Εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση 

συστήματος καυστήρα/λέβητα με και-

νούργιο πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή 

συστήματος που κάνει χρήση ανανεώσι-

μων πηγών ενέργειας. 

 

4. Λοιπές προτεινόμενες παρεμβάσεις που 

αφορούν σε σύστημα αντιστάθμισης 

στον καυστήρα/λέβητα σε συνδυασμό 

με αυτονομία θέρμανσης, μόνωση σω-

ληνώσεων, σκίαστρα, ηλιακούς συλλέ-

κτες, κλπ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος επιδοτού-

νται παρεμβάσεις σε κατοικίες που ικανο-

ποιούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

• Μονοκατοικίες/Πολυκατοικίες ως ενι-

αίο κτήριο/μεμονωμένα διαμερίσμα-

τα υπό προϋποθέσεις που αφορούν στο 

σύστημα θέρμανσής τους.

• Φέρουν οικοδομική άδεια πριν την 

01/01/1980.

• Βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης ≤ 

1.500 ευρώ/τ.μ.

• Χρήση κύριας και όχι εξοχικής κατοι-

κίας.

• Βάσει του πιστοποιητικού ενεργειακής 

επιθεώρησης να έχουν καταταχθεί σε 

κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ και 

οι αιτούμενες παρεμβάσεις να οδηγούν 

σε αναβάθμιση κατά τουλάχιστον μια 

ενεργειακή κατηγορία.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός 

δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 ευ-

ρώ.

Προγράμματα που αναμένονται
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Οι βασικές μορφές ενίσχυσης που προ-

βλέπονται θα είναι:

• Η επιχορήγηση κεφαλαίου,

• οι φορολογικές απαλλαγές,

• η επιχορήγηση χρεολυσίων δανείων και

• η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 

μηχανολογικού εξοπλισμού για συμβά-

σεις διάρκειας έως 7 έτη.

Για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

θα ισχύουν όλες οι παραπάνω μορφές ενί-

σχυσης ενώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις 

ή τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια άνω των 50 

εκ. ευρώ θα ισχύουν μόνο οι φορολογικές 

απαλλαγές.

Όσον αφορά τις διαδικασίες αξιολόγη-

σης και ελέγχου υλοποίησης, προβλέπε-

ται η προκήρυξη υποβολής επενδυτικών 

σχεδίων ανά 6μηνο, με ανακοίνωση συνο-

λικών διαθέσιμων πόρων για επιχορηγή-

σεις, ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων και 

αυτόματη απόρριψη ελλιπώς υποβαλλομέ-

νων φακέλων.

Για κάθε επιχειρηματική πρόταση θα 

αθροίζονται μόρια με βάση συγκεκριμένα 

κριτήρια που θα αφορούν κυρίως τη βελτί-

ωση της ανταγωνιστικότητας, της ποιότη-

τας και της εξωστρέφειας, την προώθηση 

της πράσινης επιχειρηματικότητας, καθώς 

και την αναδιάρθρωση, την απασχόληση 

και την ισόρροπη ανάπτυξη.

Προγράμματα από τον 
Ο.Α.Ε.Δ.

Ε ι δ ι Κ ο  τ Ε τ ρά Ε τ Ε Σ  π ρ ο Γ ρά μ μ ά 

π ρ ο ω Θ η Σ η Σ  τ η Σ  ά π ά Σ Χ ολ η Σ η Σ  μ Ε 

Ε π ι Χ ο ρ η Γ η Σ η  τ ω ν  ά Σ φά λ ι Σ τ ι Κ ω ν 

Ε ι Σ φ ο ρ ω ν,  Γ ι ά  τ η ν  π ρ ο Σ λ η ψ η 

4 0 . 0 0 0  ά ν Ε ρ Γ ω ν

Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται σε πο-

σοστό επί των ασφαλιστικών εισφορών (ερ-

γοδοτών και εργαζομένων), για ακαθάρι-

στες αποδοχές μέχρι του ύψους του κατώ-

τατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε 

φορά από την ΕΓΣΣΕ.

Ε ι δ ι Κ ο  δ ι Ε τ Ε Σ  π ρ ο Γ ρά μ μ ά 

π ρ ο ω Θ η Σ η Σ  τ η Σ  ά π ά Σ Χ ολ η Σ η Σ  μ Ε 

Ε π ι Χ ο ρ η Γ η Σ η  τ ω ν  ά Σ φά λ ι Σ τ ι Κ ω ν 

Ε ι Σ φ ο ρ ω ν  Γ ι ά  τ η ν  π ρ ο Σ λ η ψ η 

2 5 . 0 0 0  ά ν Ε ρ Γ ω ν

Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται σε πο-

σοστό επί των ασφαλιστικών εισφορών (ερ-

γοδοτών και εργαζομένων), για ακαθάρι-

στες αποδοχές μέχρι του ύψους του κατώ-

τατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε 

φορά από την ΕΓΣΣΕ.

π ρ ο Γ ρά μ μ ά  Ε π ι Χ ο ρ η Γ η Σ η Σ  4 . 0 0 0 

ν Ε ω ν  Ε λ Ε υ Θ Ε ρ ω ν  Ε π ά Γ Γ Ε λ μ άτ ι ω ν, 

Γ υ ν ά ι Κ ω ν  η λ ι Κ ι ά Σ  2 2 - 6 4  Ε τ ω ν

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζε-

ται σε 36 μήνες. Το ποσό της επιχορήγη-

σης για κάθε νέα ελεύθερη επαγγελματία 

που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται 

στα 24.000 ευρώ. προτεραιότητα θα δο-

θεί στις άνεργες γυναίκες με δικαίωμα επι-

δότησης ανεργίας που θα αναπτύξουν δρα-

στηριότητα σε καινοτόμους κλάδους και 

ιδιαίτερα της πράσινης οικονομίας.

π ρ ο Γ ρά μ μ ά  δ ι Ε υ ρ υ ν Σ η Σ 

τ η Σ  τ ο υ ρ ι Σ τ ι Κ η Σ  π Ε ρ ι ο δ ο υ 

μ Ε  Ε π ι Χ ο ρ η Γ η Σ η  τ ω ν 

ά Σ φά λ ι Σ τ ι Κ ω ν  Ε ι Σ φ ο ρ ω ν  Γ ι ά  τ η ν 

Ε π ά ν ά π ρ ο Σ λ η ψ η  5 0 . 0 0 0  ά ν Ε ρ Γ ω ν 

Σ Ε  Ε π ο Χ ι Κ Ε Σ  ξ Ε ν ο δ ο Χ Ε ι ά Κ Ε Σ 

Ε π ι Χ Ε ι ρ η Σ Ε ι Σ

Το πρόγραμμα αφορά στην επαναπρόσλη-

ψη 50.000 ανέργων σε εποχικές ξενοδο-

χειακές επιχειρήσεις, με την επιχορήγη-

ση μέρους του μισθολογικού και μη μι-

σθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στο 

ύψος των ασφαλιστικών εισφορών

π ρ ο Γ ρά μ μ ά  Ε π ι Χ ο ρ η Γ η Σ η Σ 

Ε π ι Χ Ε ι ρ η Σ Ε ω ν  &  φ ο ρ Ε ω ν  τ ο υ 

ι δ ι ω τ ι Κ ο υ  &  δ η μ ο Σ ι ο υ  τ ο μ Ε ά  Γ ι ά 

τ η ν  π ρ ο Σ λ η ψ η  Ε π ι δ ο τ ο υ μ Ε ν ω ν 

ά ν Ε ρ Γ ω ν

Το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης για πλήρη 

απασχόληση 25 ημερών το μήνα είναι ίσο 

με το μηνιαίο ποσό του επιδόματος ανερ-

γίας που δικαιούται ο άνεργος. Η διάρκεια 

της επιχορήγησης είναι ίση με το χρονικό 

διάστημα που θα απασχοληθεί ο επιδοτού-

μενος άνεργος στην επιχείρηση και το φο-

ρέα.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για τη συμμετοχή στα παραπάνω προγράμ-

ματα, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ει-

δική περιοχή του δικτυακού τόπου του 

Ο.Α.Ε.Δ. http://ait.oaed.gr.

Στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. www.

oaed.gr οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-

βουν επιπλέον πληροφορίες σχετικά με 

τους όρους υλοποίησης των προγραμμά-

των. Επιπλέον, πληροφορίες παρέχονται 

στα τηλέφωνα 22810 88000, 83757 (Κέντρο 

Προώθησης Απασχόλησης Ο.Α.Ε.Δ. Νο-

μού Κυκλάδων).

Προγράμματα από το 
Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.

Ε Γ Γ υ η Σ η  ά π ο  τ η ν  τ Ε μ π μ Ε  ά Ε 

Χ ά μ η λ ο τ ο Κ ω ν  δ ά ν Ε ι ω ν  ν ι ά 

τ η ν  Κ ά λυ ψ η  δ ά π ά ν ω ν  ά Γ ο ρά Σ 

π ρ ω τ ω ν  υλ ω ν,  Ε μ π ο ρ Ε υ μ άτ ω ν  Κ ά ι 

υ π η ρ Ε Σ ι ω ν

Εγγυάται μεγάλο μέρος των δανείων που 

συνάπτουν οι Μικρές Επιχειρήσεις (ΜΕ) 

και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (ΠΜΕ) με 

τις τράπεζες, διασφαλίζοντας παράλλη-

λα χαμηλό σχετικά επιτόκιο, παροχή ελάχι-

στων ή μηδενικών εξασφαλίσεων και ομα-

λό τρόπο αποπληρωμής των δανείων.

Ε Γ Γ υ η Σ η  ά π ο  τ η ν  τ Ε μ π μ Ε  ά Ε 

Χ ά μ η λ ο τ ο Κ ω ν  δ ά ν Ε ι ω ν  Γ ι ά 

τ η ν  Κ ά λυ ψ η  φ ο ρ ολ ο Γ ι Κ ω ν  Κ ά ι 

ά Σ φά λ ι Σ τ ι Κ ω ν  υ π ο Χ ρ Ε ω Σ Ε ω ν  μ Ε /

π μ Ε

Εγγυάται μεγάλο μέρος των δανείων που 

συνάπτουν οι Μικρές Επιχειρήσεις (ΜΕ) 

και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (ΠΜΕ) με 

τις τράπεζες, διασφαλίζοντας παράλλη-

λα χαμηλό σχετικά επιτόκιο, παροχή ελάχι-

στων ή μηδενικών εξασφαλίσεων και εύκο-

λο τρόπο αποπληρωμής των δανείων.

Τρέχοντα προγράμματα

Μάιος-Ιουν. 2010 / Κερδώος Ερμής / 29Χρηματοδοτικές ευκαιρίες



Π
ριν λίγους μήνες, 

τα μέσα ενημέρω-

σης μας βομβάρ-

διζαν με ειδήσεις 

γύρω από τη διαγραφόμενη 

πανδημία γρίπης! Η εξαφάνιση 

του ιού Η1Ν1 από τα δελτία ει-

δήσεων δείχνει ότι μάλλον έλη-

ξε ο συναγερμός και μάλιστα με 

μικρότερες —από τις αναμενό-

μενες— απώλειες. Ωστόσο, μια 

άλλη επιδημία εξαπλώνεται αυ-

τήν την περίοδο στα νησιά του 

Αιγαίου, η οποία πρόκειται να 

απασχολήσει τους φίλους των 

γαστρονομικών απολαύσεων 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πρόκειται για τη μεταδοτική 

πρωτοβουλία AegeanCuisine 

που έχει «προσβάλλει» έναν δι-

αρκώς αυξανόμενο αριθμό επι-

χειρήσεων γαστρονομίας στις 

Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. 

Αυτές οι επιχειρήσεις —εστι-

ατόρια, οινοποιεία, εμπορι-

κά καταστήματα, ξενοδοχεία 

και επιχειρήσεις παραγω-

γής τροφίμων κάθε είδους —

σπεύδουν να ενταχθούν στις 

δράσεις του AegeanCuisine, 

ώστε να προβληθούν στο ελλη-

νικό και διεθνές καταναλωτικό 

κοινό.

Το σκεπτικό του 

AegeanCuisine είναι απλό και 

ξεκάθαρο: μέσα από ένα ολο-

κληρωμένο επικοινωνιακό 

και προωθητικό πρόγραμ-

μα θα επιβραβευτούν όσοι 

επαγγελματίες και επι-

χειρηματίες στις 

Κυκλά-

δες και τα Δωδεκάνησα απο-

τελούν τους καλύτερους πρε-

σβευτές της αιγαιοπελαγίτικης 

οινογαστρονομίας. Οι ενέρ-

γειες μάρκετινγκ που υλο-

ποιούνται στο πλαίσιο του 

AegeanCuisine στοχεύουν τό-

σο στον Έλληνα, όσο και στον 

ξένο λάτρη της καλής κουζίνας, 

ωθώντας τον να καταναλώ-

σει τα εξαιρετι-

κά προϊόντα που 

παράγονται στο 

Νότιο Αιγαίο και 

να αναζητήσει 

τα πιο αυθεντι-

κά αλλά και τα 

πιο δημιουργικά 

εστι-

ατό-

ρια κατά τις διακοπές του στα 

νησιά.

Ήδη ξεκίνησε η υλοποί-

ηση των εμπορικών και επι-

κοινωνιακών δράσεων του 

AegeanCuisine, οι οποίες βα-

σίζονται στο αναλυτικό επιχει-

ρησιακό σχέδιο της πρωτοβου-

λίας. Οι επισκέπτες της Δω-

δεκανήσου και των Κυκλάδων 

θα μπορούν πολύ σύντομα να 

αναζητήσουν τις επιχειρήσεις 

που θα φέρουν το σήμα του 

AegeanCuisine στις προθήκες 

τους, γνωρίζοντας ότι θα απο-

λαύσουν χαρακτηριστική νη-

σιωτική γαστρονομία πολύ κα-

λής ποιότητας.

Τον καθρέφτη αυτής της με-

γάλης πρωτοβουλίας αποτε-

λεί η διαδικτυακή πύλη 

www.AegeanCuisine.gr. Ο ιστό-

τοπος ήδη προσφέρει στους 

επισκέπτες του πληθώρα πλη-

ροφοριών γύρω από την ιδιαί-

τερη γαστρονομική παράδο-

ση των νησιών του Νοτίου Αι-

γαίου. Από τις ηλεκτρονικές 

σελίδες δεν λείπουν οι χαρα-

κτηριστικές τοπικές συνταγές, 

όπως οι χταποδοκεφτέδες και 

τα κατιμέρια με χόρτα και ζά-

χαρη στα ορεκτικά, το πάτι-

δο και η λευκή μελιτζάνα γε-

μιστή με λαχανικά και χλωρό 

τυρί στα κυρίως πιάτα, καθώς 

και τα μελιτίνια με το ντομα-

τάκι γλυκό κουταλιού στα επι-

δόρπια. Υπάρχει γλωσσάρι που 

διαφωτίζει τη σημασία των το-

πικών ονομασιών (στο γράμμα 

Τ υπάρχουν λ.χ. τα λήμμα-

τα «Τακάκια», «Τσιμέτια» 

και «Τυράβγουλο»), 

ενώ παρέχονται 

πληροφορίες για 

τις γιορτές που γί-

νονται στα νη-

Στον πυρετό της αιγαιοπελαγίτικης 
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σιά και συνδέονται με τη γα-

στρονομική παράδοση.

Με την ένταξη του 

AegeanCuisine στο μηχανισμό 

της πρακτικής άσκησης του 

τμήματος μηχανικών Σχεδία-

σης προϊόντων και Συστημά-

των του Πανεπιστημίου Αιγαί-

ου, προστέθηκαν στην ομάδα 

ανάπτυξης του portal τέσσερις 

νέοι σπουδαστές, η Κατερίνα, 

η Όλγα, ο Γιάννης και η Clara 

από την Πορτογαλία. Οι σπου-

δαστές συνεισφέρουν καθημε-

ρινά με τις δεξιότητές τους στις 

δράσεις του AegeanCuisine, 

αποκτώντας παράλληλα πολύ-

τιμα εφόδια για τη μελλοντι-

κή επαγγελματική τους σταδι-

οδρομία.

Το portal www.AegeanCuisine.

gr έχει να παίξει σημαντικό ρό-

λο και στην προώθηση του γα-

στρονομικού τουρισμού, αφού 

εμπλουτίζεται διαρκώς από την 

ομάδα ανάπτυξης το ευρετή-

ριο των επιχειρήσεων που απο-

τελούν τους καλύτερους πρε-

σβευτές της αιγαιοπελαγίτικης 

γαστρονομίας. Οι επισκέπτες 

των νησιών μπορούν να ανα-

τρέξουν στις ηλεκτρο-

νικές σελίδες προ-

κειμένου να βρουν, μεταξύ άλ-

λων, προτάσεις για εστιατόρια, 

επισκέψιμα οινοποιεία, εμπο-

ρικά καταστήματα που πωλούν 

τοπικά προϊόντα καθώς και για 

επιχειρήσεις που προσφέρουν 

μαθήματα μαγειρικής και προ-

γράμματα οινογνωσίας.

Εξίσου σημαντική με την 

ενημέρωση του γαστρόφιλου 

κοινού είναι και η εμπορική δι-

άσταση του portal. Στις σελί-

δες του παρουσιάζονται τα εξα-

γώγιμα τρόφιμα και ποτά που 

παράγονται στα νησιά, ενώ 

προάγεται η συνεργασία των 

τοπικών παραγωγών με εμπο-

ρικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό.

Προς την κατεύθυνση αυτή 

κινείται και η σημαντική συμ-

φωνία του AegeanCuisine με 

τη διεθνή βάση δεδομένων οί-

νου Snooth (www.snooth.com) 

προς όφελος των οινοπαραγω-

γών, καθώς οι ετικέτες που κα-

ταχωρούνται στον οδηγό οίνου 

του portal προβάλλονται ταυ-

τόχρονα, σε παγκόσμιο επί-

πεδο, από τις σχετι-

κές υπηρεσίες του 

Snooth στο Διαδί-

κτυο και σε φορη-

τές συσκευές τρί-

της γενιάς (μέσω 

της σχετικής εφαρ-

μογής του Snooth για 

iPhone). Ένα χαρακτηρι-

στικό παράδειγμα αυτής 

της προβολής αποτελεί η 

υπηρεσία wine pairings 

(www.epicurious.com/services/

winepairings), την οποία πα-

ρέχει το Snooth στο 

Epicurious, το με-

γαλύτερο και αρ-

τιότερο portal 

συνταγών στο 

Διαδίκτυο.

Παράλληλα, ήδη κυκλοφο-

ρεί το μαγειρικό λεύκωμα «η 

Κουζίνα του άιγαίου». Σε αυ-

τήν την ιδιαίτερα προσεγμένη 

ελληνοαγγλική έκδοση, η πα-

ραδοσιακή νησιωτική κουζί-

να συναντά τη σύγχρονη μα-

γειρική με συνταγές απλές, 

φτιαγμένες από τις αγνές πρώ-

τες ύλες των Κυκλάδων και 

των Δωδεκανήσων. Στο βιβλίο 

υπάρχουν προτάσεις για κάθε 

περίσταση, από απλούς πεντα-

νόστιμους κρασομεζέδες μέχρι 

επίσημα εδέσματα για ξεχω-

ριστές οικογενειακές γιορτές, 

ενώ δεν λείπουν και τα εκλεκτά 

γλυκά. Μια ενότητα του βιβλί-

ου είναι αφιερωμένη στη μεγά-

λη ποικιλία χαρακτηριστικών 

νησιωτικών προϊόντων, όπως 

τα τοπικά τυριά και ζυμαρικά, 

τα χορταρικά και, φυσικά, τα 

κρασιά, που αποτελούν αναπό-

σπαστο κομμάτι του αιγαιοπε-

λαγίτικου γαστρονομικού πολι-

τισμού.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από 

το ΚΕΤΑ Νοτίου Αιγαίου με τη 

συνεργασία των Παπασωτηρί-

ου Books and More και τη χο-

ρηγική υποστήριξη της Aegean 

Airlines, ενώ είναι διαθέσιμο 

τόσο στα κατά τόπους βιβλιο-

πωλεία, όσο και ηλεκτρονικό 

κατάστημα Papasotiriou.gr. 
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NAYΠHΓEIA EΛEYΣINAΣ

Ποιότητα στην εκτύπωση

µε τεχνολογί
α αιχµής

διόρθωση: στο τεύχος 60 (Ιαν-Φεβ 

2010) του Κερδώου Ερμή, ο κ. Αρ-

γύρης Καλλιανιώτης αναφέρεται εκ 

παραδρομής ως οινοχόος & εκδότης 

της εφημερίδας «Αμπελοτόπι». Ο κ. 

Αργύρης Καλλιανιώτης είναι δημο-

σιογράφος οίνου και αποσταγμάτων 

και αρχισυντάκτης της εφημερίδας 

«Αμπελοτόπι».
!
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Επικοινωνήστε ΤΩΡΑ με τα γραφεία  
του Επιμελητηρίου Κυκλάδων

•	 Δηλώστε	το	e-mail	και	το	κινητό	σας	για	άμεση	ενημέρωση

•	 Επιλέξτε	τις	κατηγορίες	που	σας	ενδιαφέρουν	για	να		

λαμβάνετε	αυτόματα	πλήρη	ενημέρωση

•	 Στείλτε	το	απαραίτητο	υλικό	προβολής	(σύντομο	προφίλ,	

φωτογραφίες,	βίντεο)	για	την	εταιρική	σας	παρουσίαση

www.e-kyklades.gr
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Άμεση, Έγκυρη και Δωρεάν Ενημέρωση

Ενημερωθείτε

Αναζητήστε

Προβληθείτε
προβάλετε	τα	προϊόντ

α	και	τις	υπηρεσίες	σ
ας		

δημιουργώντας	τη	δι
κή	σας	ηλεκτρονική	

παρουσίαση
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)

•	 Εκθέσ
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ωτερικό

•	 Δράσεις	του	Επιμελητηρίου	(νέα,	ανακοινώσεις,	εκδηλώσεις,	παρεμβάσεις)

•	 υπηρεσίες	του	Επιμελητηρίου	(εγγραφή,	διαδικασίες,	δικαιολογητικά	κλπ.)

•	 Δημοπρασίες	και	Διαγωνισμοί	στις	Κυκλάδες•	 νομοθετικά	και	φορολογικά	θέματα


