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Σάββατο 27 Μαΐου 2017 / Workshop 5  
«Πολιτισμός & Παράδοση – Τοπική Ταυτότητα με Διεθνές Αποτύπωμα» 

 

Επιμελητήριο Κυκλάδων  
«Το δίκτυο Aegean Cuisine στις Κυκλάδες» 

 

 



Ο ρόλος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων είναι  
να υποστηρίζει  

την επιχειρηματική δραστηριότητα  
σε ολόκληρο το Νομό 

 

 

 Άμεση & ποιοτική διοικητική εξυπηρέτηση 

 Στοχευμένες παρεμβάσεις σε εθνικό & ευρωπαϊκό επίπεδο 

 Ενημέρωση   

 Εκπαίδευση 

 Προβολή Υπηρεσιών & Προϊόντων 

 Προώθηση των Κυκλάδων ως τουριστικό προορισμό 



24 νησιά 

 

112.000 συνολικός πληθυσμός 

 

17.500 επιχειρήσεις-μέλη 

 

1 Επιμελητήριο 
 

 



Αξιοποίηση 
Σύγχρονων  
Τεχνολογιών 

Άνδρος 

Σαντορίνη 

Μύκονος 

Μήλος 

Νάξος 

Πάρος 

Τήνος 

 Έδρα 
Ερμούπολη 



 

 

 

  

 Επιχειρηματικός & Τουριστικός οδηγός των Κυκλάδων 

 Επιχειρηματική πληροφόρηση & προβολή 4.000+ επιχειρήσεων 
μέσω mini-site 

 8 γλώσσες 

 10.000 σημεία ειδικού ενδιαφέροντος 

 14 θεματικά βίντεο & 58 εταιρικά βίντεο τοπικών παραγωγών 

 

Αξιοποίηση 
Σύγχρονων  
Τεχνολογιών 
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 Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Κρατήσεων των Κυκλάδων 

 Channel management 

 Interactive booking 

 Remote access 

 Πλάνο συνολικής παρακολούθησης & διαχείρισης όλων των 
κρατήσεων 

 

Αξιοποίηση 
Σύγχρονων  
Τεχνολογιών 
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Πολιτισμός & Παράδοση: 

Τοπική Ταυτότητα με Διεθνές Αποτύπωμα 
 

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ασχολείται συστηματικά εδώ 
και χρόνια με: 

 

 Την πρωτογενή παραγωγή 

 Την προώθηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων 

 Την προβολή της κυκλαδίτικης γαστρονομίας 

 

…με όχημα την πρωτοβουλία Aegean Cuisine 



Δίκτυο «Aegean Cuisine» 

Γαστρονομία = Πολιτισμός 
 

 Υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου 

 Υλοποιείται από τα Επιμελητήρια Κυκλάδων και 
Δωδεκανήσου 

 Πρόκειται για ένα πρότυπο δίκτυο μελών-επιχειρήσεων 
που προσφέρουν γνήσια αιγαιοπελαγίτικη εμπειρία 

 Με στόχο την αξιοποίηση της πλούσιας 
αιγαιοπελαγίτικης γαστρονομίας 

 Για την ανάδειξη των προϊόντων & της κουζίνας του 
Αιγαίου και την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού 

 



Α΄ Φάση 
 

 

 Εκδηλώσεις ενημέρωσης και δημόσιας διαβούλευσης 

  

 Με θέμα τη γαστρονομική παράδοση 

 

 Σκοπός η καταγραφή απόψεων & προτάσεων από τους 
άμεσα ενδιαφερόμενους επαγγελματίες της γαστρονομίας 

 

 Έκδοση του βιβλίου «Η Κουζίνα του Αιγαίου» 



Το δίκτυο «Aegean Cuisine» στις Κυκλάδες 
 

 

153 εστιατόρια-μέλη  

 

 Σήμα Aegean Cuisine = ποιότητα & εντοπιότητα 

 



Κύκλοι Πιστοποιήσεων 
 

 Συνεργασία με την ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης και ειδικούς 
στη γαστρονομία 

 

 Έλεγχος ποιότητας ως προς: 

 
Χρήση τοπικών πρώτων υλών / συνταγών 

 

Εξυπηρέτηση πελατών 

 

Τήρηση κανόνων υγιεινής 

 

κλπ. 

 

 



Σύνδεση πρωτογενούς παραγωγής & εστίασης 
 

 1η Συνάντηση Παραγωγών & Εστιατόρων των Κυκλάδων με 
αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Α’ κύκλου 
αξιολόγησης προϊόντων που… 

 
Μεταποιούνται & τυποποιούνται από παραγωγούς των 

Κυκλάδων  
Θα προτείνονται από το δίκτυο Aegean Cuisine 
 

 Παραγωγοί & Εστιάτορες έρχονται πιο κοντά 

 

 Λογική «από το χωράφι στο ράφι» 

 

 

 



Προωθητικές Δράσεις (ενδεικτικά) 
 

 Εκθέσεις προϊόντων & γαστρονομίας 

 

 Συμπόσια και λοιπές εκδηλώσεις 

 

 Τηλεοπτικές & ραδιοφωνικές εκπομπές 

 

 Διαφημιστικό σποτ 

 

 Βιβλίο «Του άνεμου και της αρμύρας» 

 



Το Επιμελητήριο Κυκλάδων επιδιώκει  

να βάλει τις Κυκλάδες  

στον παγκόσμιο γαστρονομικό χάρτη 
 

• Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσω του 
γαστρονομικού τουρισμού 

• Παροχή τεχνογνωσίας & καθοδήγησης σε νέους 
παραγωγούς και επιχειρήσεις εστίασης 

• Διαμόρφωση συνθηκών εύκολης πρόσβασης για τον 
επισκέπτη στα τοπικά προϊόντα και την τοπική κουζίνα 

 

 



Aegean Cuisine 
 

• Ολοκληρωμένο & πολυδιάστατο πρόγραμμα προβολής 
της αιγαιοπελαγίτικης γαστρονομίας και των τοπικών 
προϊόντων 

• Δημιουργία οικονομιών κλίμακας 

• Συντονισμένη προσέλκυση επισκεπτών με γαστρονομικό 
ενδιαφέρον 

• Επιμήκυνση τουριστικής περιόδου 

• Προβολή της περιοχής ως ενιαίου γαστρονομικού 
προορισμού 

 

 



Ιστοσελίδα  

www.aegeancuisine.gr 

 

Facebook Page  

Aegean Cuisine Cyclades  

 

Email επικοινωνίας  

info-cyclades@aegeancuisine.gr  
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Ευχαριστούμε! 
 

 


