
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 11ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
 

Στα πλαίσια του 11ου Συνεδρίου Εμπορικών Συλλόγων Κυκλάδων, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην 
Τήνο την 19η και την 20η Οκτωβρίου 2019, οι σύνεδροι, έπειτα από διευρυμένες συζητήσεις αποφάσισαν να 
διεκδικήσουν με τις απαραίτητες ενέργειες και απευθυνόμενοι στους αρμόδιους φορείς τα παρακάτω, τα 
οποία θα κατατεθούν σε μορφή ψηφισμάτων : 

1. ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ Φ.Π.Α. 
• Επαναφορά του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. σε όλα τα είδη και τις υπηρεσίες στη 

νησιωτική Ελλάδα 
 
2. ΜΟΥΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

• Συγκρότηση επιτροπής Ε.Σ.Ε.Ε. για το θέμα πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, η 
οποία θα διεκδικήσει : 

• Να δημιουργηθεί ένας ενιαίος φορέας που θα εισπράττει τα μουσικά δικαιώματα 
• Ένα αμοιβολόγιο και μία άδεια μουσικής που θα αφορά στα πνευματικά και στα συγγενικά 

δικαιώματα 
• Να καταργηθεί η ποινική αντιμετώπιση 
• Να απαντούν σε διάστημα μέχρι δέκα (10) ημερών για το ποιους εκπροσωπούν 

 
3. POS ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

• Συγκρότηση επιτροπής Ε.Σ.Ε.Ε. για το θέμα των POS και των τραπεζικών προμηθειών, η 
οποία θα διεκδικήσει : 

• Συλλογική συμφωνία άμεσα με τα τραπεζικά ιδρύματα 
• Μείωση των προμηθειών των POS για τις επιχειρήσεις 
• Κατάργηση των διατραπεζικών προμηθειών 
• Μη υποχρεωτική χρήση POS στην αγορά προϊόντων καπνού και τσιγάρων 

 
4. ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ – ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 

• Νομοθετικές ρυθμίσεις που θα προασπίζουν τα συμφέροντα της μικρής και μικρομεσαίας 
επιχείρησης σε νησιωτικούς Δήμους  

• Τροποποίηση του Πολεοδομικού Νόμου 4315/2014, άρθρο 10, παράγραφος 16α για 
περιπτώσεις που αφορούν στα νησιά  

• Δημιουργία γραφείου και επιτροπής παρακολούθησης δόμησης και ελέγχου κατασκευών σε 
κάθε οικείο Δήμο, τα οποία θα είναι ανεξάρτητα από το Τμήμα Πολεοδομίας 

• Άμεσος έλεγχος στις άδειες λειτουργίας των επιχειρήσεων από την ημερομηνία έναρξης 
λειτουργίας τους. Κυρώσεις για τους μη ελέγχους ή τους καθυστερημένους ελέγχους από τις 
υπηρεσίες 

• Περιφέρειες και Δήμοι να τάσσονται υπέρ της τοπικής αγοράς 
• Επανασχεδιασμός και επανεξέταση των χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδιασμών των 

νησιών 
 

5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 
• Έλεγχοι με σεβασμό 
• Όχι στοχευόμενοι έλεγχοι, κυρίως σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος 
• Καταδίκη της δυσφήμησης στοχευμένα των τουριστικών περιοχών για φοροδιαφυγή ή 

ασφαλιστικές παραβάσεις και στη διαφοροποίηση στην ανακοίνωση των στοιχείων 
• Κατάργηση των πανό διαπόμπευσης που αναρτούνται σε κλειστές επιχειρήσεις λόγω 

φορολογικών παραβάσεων 
 
  



6. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
• Νομοθετικές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις για τις υπερωρίες, για την υπερεργασία και τα 

ρεπό στα νησιά, λαμβάνοντας υπόψη την εποχικότητα του τζίρου και την κατακόρυφη 
αύξηση του όγκου εργασίας για το διάστημα της τουριστικής περιόδου καθώς και την 
κατακόρυφη πτώση του μετά το τέλος της 

 
7. ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ 

• Υποδομή και στελέχωση των φορέων στα νησιά 
• Η έλλειψη υποδομών να αντικατασταθεί με ηλεκτρονική εξυπηρέτηση 
• Ιδιαίτερη μνεία στις υποδομές και στη στελέχωση στον τομέα της υγείας 

  
8. ΕΝΔΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ 

• Ενίσχυση των ενδοκυκλαδικών δρομολογίων με τρίτο πλοίο 
• Σύνδεση της Μυκόνου και της Σαντορίνης με όλα τα νησιά για την εφικτή ανταλλαγή 

επισκεπτών 
• Χρονική επέκταση των δρομολογίων  
• Επέκταση των δρομολογίων σε όλα τα νησιά 

 
9. ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟ 

• Έλεγχος πριν την αναχώρηση από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου 
  
10. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

• Να θεωρηθούν τα νησιά μας εκτός από τουριστικοί προορισμοί και πολιτισμικοί  

 

Με εκτίμηση 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ 

ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΝΟΥ 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

    ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΜΕΚΗΣ                                                                          ΛΟΥΚΙΑ ΚΟΛΛΑΡΟΥ 

 


