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ΚΟΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ΑΚΡΩΝΥΜΟ 
ΕΡΓΟΥ 

Oλοκληρωμένες δράσεις κοινής προώθησης-
προβολής κρητικών και κυπριακών προϊόντων & 
επιχειρήσεων στην Κρήτη και στην Kύπρο /Συν-Εργώ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
1.1. Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας 
1.2. Ενίσχυση Ε&Τ 
1.3. Ενίσχυση Ανθρώπινου Δυναμικού 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (€) 

1.035.270,00 € 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

387.400,00 

ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

105.000,00 

ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

100.000,00 

ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 4 

ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

304.250,00 

ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 5 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΧΑΝΙΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

138.620,00 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Ο σχεδιασμός της πρότασης των Επιμελητηρίων της Κρήτης και του Κυπριακού Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στο πρόγραμμα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 
Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:1. δράσεις για την προβολή 
και προώθηση του ονόματος «Κρήτη» και «Κύπρος» στην επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή 
καθώς και συνέργειες Κρητών και Κυπρίων εταίρων για κοινές δράσεις προβολής 2. 
εφαρμογή «καινοτόμων» δράσεων υποστήριξης και προώθησης τοπικών προϊόντων των δυο 
περιοχών, όπως η ανάπτυξη και υλοποίηση "tailor-made" ενεργειών προβολής από κοινού 
κρητικών/κυπριακών προϊόντων, καθώς και η συμμετοχή σε στοχευμένες κλαδικές εθνικές 
εκθέσεις ως συμπληρωματικές δράσεις 3. δράσεις ενίσχυσης του εξαγωγικού 
προσανατολισμού των τοπικών επιχειρήσεων που πλήττονται ιδιαίτερα από τα προβλήματα 
της νησιωτικότητας, της έλλειψης εξειδίκευσης, του μικρού μεγέθους των επιχειρήσεων, του 
υψηλού λειτουργικού και παραγωγικού κόστους και της έλλειψης 
εξειδικευμένων/καταρτισμένων στελεχών και επιχειρηματιών 4.αξιοποίηση των δομών και 
των συνεργιών που δημιουργήθηκαν στο έργο που υλοποιήθηκε την περίοδο 2000-2006. 
Ειδικότερα θα υποστηριχθεί από όλους τους συμμετέχοντες η συνέχιση της λειτουργίας της 
άτυπης δομής του ΚΕΠΥΕ (Κέντρο για την Προώθηση και την Υποστήριξη της 
Επιχειρηματικότητας). Επίσης, θα αξιοποιηθεί η άριστη συνεργασία με τον Οργανισμό 
Προώθησης Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ), ο οποίος συμμετέχει με άμισθο εκπρόσωπο του ως 
τεχνικός σύμβουλος του εταιρικού σχήματος στις δράσεις προβολής, προώθησης. 
Παράλληλα, θα δημιουργηθούν κτιριακές υποδομές των αντενών του ΚΕΠΥΕ στα 
επιμελητήρια της Κρήτης ώστε να παρέχονται άμεσα στις επιχειρήσεις οι υπηρεσίες τους, οι 
οποίες θα εμπλουτιστούν με δράσεις εκπαίδευσης επιχειρηματιών παραδοσιακών κλάδων σε 
web marketing με ημερήσια επί τόπου πρακτική υποστήριξη σε κάθε συμμετέχουσα 
επιχείρηση. 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ

Οι προτεινόμενες ενέργειες του έργου ανταποκρίνονται στους παρακάτω στόχους :                
1. Δημιουργούνται κατάλληλες υποστηρικτικές δομές ανάπτυξης μόνιμης συνεργασίας 

μεταξύ ΜΜΕ, καθώς και πυρήνες διασυνοριακής συνεργασίας, για τη μεταφορά 
διαχειριστικών ικανοτήτων και καλών πρακτικών -Ενθαρρύνουν την ανάληψη νέων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων καθώς και την ανάπτυξη υφιστάμενων ΜΜΕ, με 



παράλληλη ενίσχυση των απαιτούμενων υποδομών και του θεσμικού πλαισίου -
Βελτιώνουν τα συστήματα και τις υπηρεσίες των φορέων υλοποίησης -Στηρίζουν τη 
δημιουργία κοινών δικτύων.   Δημιουργούν μόνιμες θέσεις απασχόλησης -
καταρτίζουν και εκπαιδεύουν επιχειρηματίες -Συμβάλλουν στην τοπική και 
περιφερειακή ανάπτυξη 

2. Προωθούν ίσες ευκαιρίες απασχόλησης σε άνδρες και γυναίκες 
3. Βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα των διασυνοριακών περιοχών 
4. Εξυπηρετούν την εθνική αλλά και την ευρωπαϊκή στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης 

και κοινωνικής συνοχής 
5. Εδραιώνουν την ειρήνη στη νοτιοανατολική μεσόγειο 
6. Δημιουργούν τις βάσεις συνεργασίας και ανάληψης προωθητικών ενεργειών για τις 

αγορές τόσο των γειτονικών χωρών όσο και της υπολοιπης ευρωπαικής ηπείρου. 
Μέσω των αποτελεσμάτων του έργου θα δοθεί η δυνατότητα στους φορείς στήριξης 
των επιχειρήσεων να ενισχύσουν την οικονομική τους δραστηριότητα και να 
αναλάβουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της απασχόλησης, να 
υποστηρίξουν ενέργειες οικονομικής ανάπτυξης, ενίσχυσης της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας, της κοινωνικής συνοχής και των καλών σχέσεων γειτονίας με την 
Κύπρο, με δεδομένο το κίνητρο της συμπληρωματικότητας των παραγωγικών 
οικονομιών.  

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΕΡΓΟΥ

Η γεωγραφική κατανομή του έργου περιλαμβάνει : 
1. Τις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης ( Πρώην Νομαρχίες Λασιθίου , Χανίων, 

Ρεθυμνης  και Ηρακλείου 
2. Όλη την Κύπρο   

 


