ΤΛΛΟΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ
ΕΜΠΟΡΩΝ & ΕΠΙΙΣΙΜΟΤ
ΙΦΝΟΤ

ΙΥΝΟ 6/8/2022
αρ.πρ.4/2022

ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 2002
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ – ΙΦΝΟ 84003

ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Σηλ. Επικ.: 6972.540695
Fax : 22840 71306

ΠΡΟ: Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού
ΠΡΟ: Τπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΠΡΟ: ΓενικήΔιεύθυνσηΠροστασίαςΚαταναλωτή
ΠΡΟ: ΕπιτροπήΑνταγωνισμού
ΠΡΟ: ΤπουργείοΝαυτιλίας και ΝησιωτικήςΠολιτικής
ΠΡΟ: Δήμοίφνου – Δήμοερίφου – ΔήμοΜήλου – ΔήμοΚιμώλου
ΠΡΟ: Επαγγελματικούς Εμπορικούς Σουριστικούς Υορείς Κυκλάδων
ΠΡΟ: ΕΕΕ
ΠΡΟ: ΟΕΑΟΝΝΑ
ΠΡΟ: ΜΜΕ

Ραρακολουκοφμε με ιδιαίτερα μεγάλθ ανθςυχία τθν ιλιγγιϊδθ αφξθςθ των ακτοπλοϊκϊν ειςιτθρίων που
γίνεται για τρίτθ φορά ςτθν γραμμι των Δυτικϊν Κυκλάδων και που ςαφϊσ δεν ζχει πλζον να κάνει με τθν
αφξθςθ των τιμϊν των καυςίμων και που ιρκε με τζτοιο τρόπο ζτςι ϊςτε να ΜΕΘΟΔΕΥΤΕΙ θ ΔΙΑΤΗΗΣΗ και
ΚΑΘΙΕΩΣΗ τθσ ωσ ΕΤΣΙΘΕΛΙΚΗ βαςικι τιμολογιακι πολιτικι των ακτοπλοϊκϊν εταιριϊν ςτθν περιοχι μασ.
Συγκεκριμζνα, θ εταιρεία ταχυπλόων SEAJET- θ οποία δραςτθριοποιείται πλζον ΜΟΝΟΡΩΛΙΑΚΑ ςτθν εν
λόγω γραμμι - προχϊρθςε ςε τρίτθ κατά ςειρά ΑΝΑΙΤΙΑ ΑΥΞΗΣΗ και πλζον το οικονομικό ατομικό ειςιτιριο
από Ρειραιά για τθ Σίφνο υπερβαίνει το ποςόν των 70 ευρϊ και ωσ εκ τοφτου κακίςταται ακριβότερο από
πολλά αεροπορικά ειςιτιρια για προοριςμοφσ εντόσ και εκτόσ Ελλάδοσ.
Ππωσ όλοι γνωρίηουμε οι τιμζσ αυτζσ, αν δεν υπάρξουν ςκεναρζσ και ςυνεχείσ αντιδράςεισ από τουσ
τουριςτικοφσ προοριςμοφσ των Κυκλάδων, κα κακιερωκοφν οι ανωτζρω αυξθμζνοι ακτοπλοϊκοί ναφλοι ωσ
αναπόφευκτο κακό και μόνιμθ ηθμιά των ευάλωτων νθςιωτικϊν κοινωνιϊν μασ.
Το επιβαλλόμενο ωσ άνω κακεςτϊσ ζχει ιδθ προκαλζςει πολυποίκιλεσ αναταράξεισ και κφματα ακυρϊςεων,
ιδιαίτερα για τθν περίοδο χαμθλοφ κόςτουσ διακοπϊν (όπωσ ο Σεπτζμβριοσ και ο Οκτϊβριοσ) γεγονόσ το

οποίο κα επθρεάςει μετά βεβαιότθτασ και τισ κρατιςεισ τθσ επόμενθσ χρονιάσ (Απριλίου, Μαΐου,
Ιουνίου2023) κακιςτϊντασ τοιουτοτρόπωσ τθν ευρφτερθ περιοχι μασ μθ ανταγωνιςτικι λόγω υψθλοφ
μεταφορικοφ κόςτουσ .
Μζςω του ανωτζρω λθφκζντοσ βιματοσ - κραυγισ απελπιςίασ μασ –ευαιςκθτοποιοφμε άπαντεσ (διμουσ και
επαγγελματικοφσ - βιοτεχνικοφσ φορείσ και ςωματεία) όπωσ ςυμπράξουν με τθν εφλογθ παροφςα κίνθςι μασ
κακιςτϊντασ ςαφζσ προσ όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ότι θ προάςπιςθ των κιγεντϊν δικαιωμάτων των
τοπικϊν μασ νθςιωτικϊν κοινοτιτων αποτελεί υποχρζωςθ μασ για τθν διατιρθςθ τθσ κοινωνικισ
επαγγελματικισ και οικογενειακισ μασ αξιοπρζπειασ.
Ήδθ δια τθσ παροφςθσ εξουςιοδοτοφμε αρμοδίωσ προσ διευκζτθςθ και παροχι των οποιονδιποτε
διευκρινιςεων επί των ανωτζρω βαλλομζνων δικαιωμάτων μασ τουσ:
ΡΟΛΕΝΑΚΗ ΘΕΟΔΩΟ - Ρρόεδροσ Συλλόγου Επαγγελματιϊν Εμπόρων & Επιςιτιςμοφ Σίφνου
teosifnos@yahoo.gr τθλ: 6972540695.
ΣΙΑΜΟ ΝΙΚΟΛΑΟ - Νομικό Σφμβουλο Συλλόγου Επαγγελματιϊν Εμπόρων & Επιςιτιςμοφ Σίφνου
siamosnikos@gmail.com, τθλ: 6932228313.
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