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κ. Γενικέ, 

1.- Ο Σύνδεσμος Καταστηματαρχών Πωλήσεων Οινοπνευματωδών Ποτών & Κέντρων 

Διασκέδασης Μυκόνου έχει ως μέλη το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων της 

Μυκόνου που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών διασκέδασης 

και αναψυχής. Σκοπός του δεν είναι απλώς και μόνον η στήριξη των μελών του και η 

προώθηση των επαγγελματικών τους συμφερόντων, αλλά, κυρίως, η ενίσχυση του 

κλάδου μέσα από την συνεχή βελτίωση των συνθηκών παραμονής των τουριστών στο 

νησί μας, την δημιουργία κλίματος εγκάρδιας φιλοξενίας, την διαφήμιση της 

Μυκόνου σε Ελλάδα και Εξωτερικό ως τόπο προορισμού πρώτης επιλογής, την 

προσέλκυση τουριστών και κυρίως την απόλυτη ικανοποίηση των επισκεπτών του 

νησιού μέσα από την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Βασική μας θέση είναι ότι 

μέσα από τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων παραγόντων (επιχειρήσεων, 

τοπικής αυτοδιοίκησης, κεντρικής διοίκησης, 

πολιτών) είναι δυνατή η διατήρηση της Μυκόνου στις πρώτες θέσεις των τουριστικών 

προορισμών και η περαιτέρω ανάπτυξη της. 

2. - Οι επιχειρήσεις των κέντρων διασκέδασης αποτελούν πηγή εισοδήματος για 

σημαντικά μεγάλο αριθμό οικογενειών (των εργαζομένων σε αυτές και στις 



επιχειρήσεις των προμηθευτών τους), λειτουργούν νομότυπα και αποδίδουν 

σημαντικά φορολογικά έσοδα στο Κράτος. Ειδικά δε σε τουριστικές περιοχές 

συμβάλλουν καθοριστικά στην προσέλκυση τουριστών και είναι οι στυλοβάτες όλης 

της τουριστικής βιομηχανίας. Αρκεί κανείς να μελετήσει τον αριθμό των τουριστών 

που επισκέπτονται κάθε χρόνο την χώρα μας, για να διαπιστώσει ότι ο αριθμός των 

κέντρων διασκέδασης (και η χωρητικότητα τους) είναι ευθέως ανάλογος του αριθμού 

των τουριστών. Ακόμη δε, θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε -κάτι που ασφαλώς 

γνωρίζετε - ότι σε σχετική έρευνα απεδείχθη ότι το 70% των τουριστών έρχεται στα 

ελληνικά νησιά για λόγους διασκέδασης θεωρώντας ότι σε έναν προορισμό 

διασκέδασης όπως είναι τα νησιά μας, δεν υπάρχουν περιορισμοί. Όταν όμως 

αντιμετωπίζουν την παράλογη ελληνική πραγματικότητα, απλά φεύγουν γρήγορα και 

δεν ξανάρχονται! 

Επιτρέψτε μας να σας ενημερώσουμε επίσης ότι πρόσφατα στη Γερμανία, μετά από ένα 

χρόνο πιλοτικής εφαρμογής της απελευθέρωσης του ωραρίου της διασκέδασης στη 

Βαυαρία, αποφασίστηκε η απελευθέρωση του ωραρίου της διασκέδασης σε όλη τη 

χώρα. 

3.- Με την παρούσα επιστολή μας διαμαρτυρόμαστε και εγγράφως για μία διογκούμενη 

αρνητική κατάσταση, η οποία συντηρείται και ενθαρρύνεται χρόνο με το χρόνο από 

την αδράνεια και ανοχή των κρατικών φορέων (κεντρική διοίκηση, ΟΤΑ) μιας και η 

ιδιωτική πρωτοβουλία, στην οποία ανήκουν και τα μέλη του Συνδέσμου μας, έχει προ 

πολλού με επανειλημμένες 

παρεμβάσεις αναδείξει το θέμα (επί ματαίω): Τη διατήρηση ενός αναχρονιστικού 

καθεστώτος σχετικά με τους χρονικούς περιορισμούς στη λειτουργία των Κέντρων 

Διασκέδασης και Bars, τα οποία είναι υποχρεωμένα να κλείνουν στις 03: 30 κάθε 

ημέρα, πλην Παρασκευής και Σαββάτου. Η διατήρηση του μέτρου αυτού έχει 

οδηγήσει σε ανορθόδοξες καταστάσεις, οι οποίες πλήττουν καίρια τόσο τις 

επιχειρήσεις Κέντρων Διασκέδασης, όσο και τον τουρισμό στο νησί μας. Η κατάσταση 

σήμερα έχει ως εξής: 

-    Τα Κέντρα Διασκέδασης είναι υποχρεωμένα να κλείνουν κάθε ημέρα στις 



03:30, εκτός Παρασκευής και Σαββάτου. 

-    Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται μόνο στην τουριστική Ελλάδα (Κυκλάδες, 

Δωδεκάνησα κτλ) αψυχολόγητα και ανεπίκαιρα σε μια εποχή με έντονη 

ανταγωνιστικότητα σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας. Την στιγμή δε που η 

βαριά βιομηχανία της Ελλάδας είναι ο Τουρισμός όλοι μπορούν να 

αντιληφθούνε τις καταστροφικές συνέπειες αυτού του μέτρου το οποίο 

ουσιαστικά φυλακίζει την διασκέδαση. Είναι πανκοίνως γνωστό ότι τα 

Κέντρα Διασκέδασης και Bars (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επαρχιακές πόλεις, 

Χαλκιδική) κλείνουν μετά τις 05:00 όλες τις ημέρες τις εβδομάδας. 

-    Στη Μύκονο, οι μόνες επιχειρήσεις που υποχρεώνονται (με διαρκή 

αστυνόμευση) να κλείνουν στις 03:30 είναι τα Κέντρα Διασκέδασης και 

Bars. Αντίθετα, επιχειρήσεις εστίασης συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι το 

πρωί με χορευτική μουσική, κατά παράβαση του νόμου, ο οποίος 

υποχρεώνει τις επιχειρήσεις αυτές να λειτουργούν ΧΩΡΙΣ μουσική μετά 

τις 23:30. Το ίδιο και επιχειρήσεις beach bar. Ομοίως, επιχειρήσεις 

Super/Market παραμένουν ανοικτές μέχρι τις 03:00, τα δε περίπτερα 

παραμένουν ανοικτά όλη τη νύχτα και διαθέτουν οινοπνευματώδη ποτά, 

γεγονός 

το οποίο αντιβαίνει  επίσης στο νόμο, ο οποίος απαγορεύει τις συγκεκριμένες 

επιχειρήσεις να πωλούν οινοπνευματώδη ποτά. -    Οι ανταγωνιστικοί της 

Μυκόνου προορισμοί (Λ. χ. Ibiza) επαίρονται ότι   «όταν   οι   Έλληνες   πάνε   

για   ύπνο, εμείς   βγαίνουμε   για διασκέδαση» 

4.- Μέτρα όπως ο περιορισμός του ωραρίου λειτουργίας, όχι μόνον δεν εξυπηρετούν 

κάποια γενικότερη ανάγκη, αλλά αντίθετα, δημιουργούν καταστάσεις στρεβλές, 

καθώς με την απαγόρευση λειτουργίας μιας κατηγορίας (Κέντρα Διασκέδασης), 

έμμεσα ενισχύονται άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταλλασσόμενες προσπαθούν να 

καλύψουν τη ζήτηση των τουριστών / επισκεπτών του νησιού για διασκέδαση 24 

ώρες το 24ωρο. Επιπρόσθετα, δημιουργούνται συνθήκες άνισης μεταχείρισης και 

έλλειψης ισονομίας, καθώς οι ίδιες δραστηριότητες και επιχειρήσεις στην υπόλοιπη 



χώρα λειτουργούν εν τοις πράγμασι με διαφορετικό καθεστώς και τούτο σε βάρος 

των επιχειρήσεων της Μυκόνου. 

Τα ανωτέρω καταδεικνύουν ότι το ωράριο, ως μέτρο της απαγόρευσης της 

διασκέδασης, δημιουργεί σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά και την τουριστική 

οικονομία της Μυκόνου, αλλά και της Ελλάδας, καθώς η Μύκονος είναι ο πρώτος 

προορισμός των τουριστών. 

5.- Αντί δηλαδή να σχεδιάζονται πολιτικές ανάπτυξης της Μυκόνου και 

ανάδειξης των πλεονεκτημάτων της ως τουριστικού θέρετρου, παραμένουμε 

όλοι σιωπηλοί θεατές σε ένα στοίχημα (αυτό της τουριστικής ανάπτυξης) που 

χάνεται. Μπροστά στην κατάσταση αυτή, οι τοπικοί φορείς και αρχές δεν 

πρέπει να μείνουν απαθείς. Οι συνέπειες έχουν αντίκτυπο σε όλο τον τοπικό 

πληθυσμό. 

6. - Για τους Λόγους αυτούς, εκφράζουμε την βαθύτατη ανησυχία μας για το μέλλον 

και ζητάμε από τις τοπικές αρχές να ηγηθούν στην προσπάθεια για εξορθολογισμό 

του νομοθετικού πλαισίου του ωραρίου λειτουργίας των Κέντρων Διασκέδασης, στην 

αποκατάσταση της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των επιχειρηματιών, 

όχι μόνον τοπικά, αλλά και σε εθνικό επίπεδο και στην προσπάθεια να αναδειχθεί η 

Μύκονος ως τόπος απόλυτης ελευθερίας στη διασκέδαση και την αναψυχή. 

7.- Τέλος, διαμαρτυρόμαστε και εγγράφως για την αντιμετώπιση που τυγχάνουν οι 

επιχειρηματίες της Μυκόνου από τα τοπικά αστυνομικά όργανα κατά τους ελέγχους 

που διενεργούν. Ο τρόπος των ελέγχων υποκρύπτει προκατάληψη των ελεγκτικών 

οργάνων σχετικά με τη νομιμότητα των επιχειρήσεων, πράγμα απαράδεκτο για 

ευνομούμενη Πολιτεία. Αποκρούαμε με όλες τις δυνάμεις μας την αντίληψη που θέλει 

τα κέντρα διασκέδασης να είναι κέντρα διαφθοράς ή εστίες όπου εκδηλώνονται 

παράνομες συμπεριφορές. Πρόκειται για επιχειρήσεις, οι οποίες υπάρχουν και 

λειτουργούν επειδή οι πολίτες έχουν την ανάγκη να διασκεδάζουν, να 

συναθροίζονται και να επικοινωνούν. Σε αυτή την ανάγκη προσπαθούν να 

ανταποκρίνονται οι επιχειρήσεις. 

Ο Σύνδεσμός μας δεν επιθυμεί να κατηγορήσει τα αστυνομικά όργανα, αλλά ζητά να 



γίνουν με πρωτοβουλία σας τριμερείς συναντήσεις, ώστε να λυθεί το πρόβλημα, 

θέλουμε τις αστυνομικές αρχές μαζί μας και όχι απέναντι, γιατί όλοι υπηρετούμε τον 

ίδιο σκοπό: την άριστη εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ 

Επειδή πιστεύουμε 

Α) ότι ήλθε ο καιρός στη Χώρα μας η επιχειρηματικότητα να μην διώκεται, 

αλλά να ενισχύεται, 

Β) ότι θα πρέπει να αντιληφθούν οι Αρχές ότι οι επιχειρήσεις Κέντρων 

Διασκέδασης και Bars είναι οικονομικές και αναπτυξιακές μονάδες παροχής 

υπηρεσιών υψηλού επιπέδου (οι πολίτες το έχουν αντιληφθεί από καιρού), 

δημιουργούν   κατανάλωση   (ΦΠΑ),   απασχολούν   προσωπικό,   επενδύουν 

κεφάλαια,  συμβάλλουν  στην αναψυχή των πολιτών  και  δεν  είναι  μόνον 

φοροδοτικοί οργανισμοί 

Γ) ότι ειδικά για τη Μύκονο, οι επιχειρήσεις Κέντρων Διασκέδασης και Bars 

αποτελούν την ατμομηχανή στην προσπάθεια για τουριστική ανάπτυξη 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ: 

1) την πλήρη απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των Κέντρων Διασκέδασης 

και Bar για τις τουριστικές περιοχές (καθώς σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη κλπ. στην 

πράξη έχει καταργηθεί κάθε περιορισμός) κατά την εξάμηνη περίοδο Απριλίου έως 

Σεπτεμβρίου 

2) για την περίπτωση που μία ανάλογη απόφαση δεν είναι δυνατόν να ληφθεί άμεσα, 

να εφαρμοσθεί για το τρέχον θέρος (2005) το διευρυμένο ωράριο που ίσχυσε κατά 

την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων 2004. 

Κύριε Γενικέ, 

Είναι αδιανόητο να έχει απελευθερωθεί το ωράριο στη διασκέδαση σε χώρες 

όπως η Γερμανία και σε όλες τις ανταγωνίστριες τουριστικά χώρες και στην Ελλάδα 



(η οποία είναι και πιο ακριβή) να συζητάμε ακόμη για ωράριο. 

Τη στιγμή που η Κυβέρνηση, το Υπουργείο Ανάπτυξης, αποφασίζει τη 

διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, με βασικό 

επιχείρημα ότι «στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όπου ο τουρισμός 

συμμετέχει σημαντικά στο ΑΕΠ, αλλά και οι κλιματολογικές συνθήκες είναι 

σχεδόν παρόμοιες με τις δικές μας» οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων είναι 

υπερπολλαπλάσιες της χώρας μας, ότι «βασικός γνώμονας είναι η εξυπηρέτηση των 

καταναλωτών» και ότι « Τα 15 εκατ. άτομα, και στο μέλλον περισσότερα, των 

τουριστών είναι εν δυνάμει πελάτες» είναι παράλογο να μην ισχύει το ίδιο και για 

την Διασκέδαση (παροχή υπηρεσιών). Και τούτο, τη στιγμή που σε ό,τι αφορά στα 

Κέντρα Διασκέδασης και Bar, τόσο οι Επιχειρήσεις, όσο και οι Εργαζόμενοι 

συμφωνούν στην απελευθέρωση. 

Όταν στη Μύκονο, οι επισκέπτες παραμένουν στα beach bar μέχρι τη δύση 

(20:30) και ακολούθως επιστρέφουν στα καταλύματα τους και βγαίνουν για δείπνο 

στις 23:00, είναι φυσικό να πηγαίνουν στα Κέντρα Διασκέδασης και bar μετά τη 

02:00, οπότε δημιουργείται συνωστισμός στην είσοδο και εισέρχονται μετά 20 

λεπτά, δηλαδή 02:30. Τούτο σημαίνει ότι απομένει χρόνος για να λειτουργήσουν τα 

Κέντρα Διασκέδασης μόλις μίας ώρας (στην οποία πρέπει να παραγγείλουν και 

σερβιριστούν ! 

Σημειώνουμε επίσης το αυτονόητο ότι στα νησιά μας κατά τους θερινούς μήνες 

δεν υπάρχουν Σάββατα, Κυριακές και Αργίες, αλλά όλοι έρχονται για να περάσουν 

τις διακοπές τους, δηλαδή για αυτούς όλες οι ημέρες επίσκεψης τους είναι αργίες 

(προς τούτο και δεν κλείνουν τα εμπορικά καταστήματα, ώστε να εξυπηρετούν τους 

επισκέπτες / πελάτες, 

όπως ορθά επισημαίνει, το Υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά αδυνατεί να καταλάβει το 

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης) 

Ζητάμε την αρωγή Σας στην προσπάθεια μας, τη λήψη πρωτοβουλιών σε τοπικό 

επίπεδο κα, επίπεδο κεντρικής Διοίκησης, και σας δηλώνουμε ότι από την πλευρά 



μας είμαστε αποφασισμένο, να διεκδικήσουμε με κάθε νόμιμο μέσο την άμεση λύση 

των προβλημάτων. 

Σαν τελευταίο μέτρο ο κλάδος μας με ομόφωνη απόφαση Γενικής Συνέλευσης, 

προχωρά σε κλείσιμο των Bars και, Κέντρων Διασκέδασης το τριήμερο 15-16-17/7 

κα. με σκοπό την επ' αόριστο εφαρμογή αυτής της απόφασης για να «διαπιστώσουμε» 

όλοι. πως θα μπορέσουν ο. επισκέπτες μας να ψυχαγωγηθούν και να διασκεδάσουν 

χωρίς την συμβολή των Bars και Κέντρων Διασκέδασης. 

Επισυνάπτουμε   φάκελο   με   αποφάσεις   Συνδικαλιστικών   Οργανώσεων 

Επιχειρηματιών και Εργαζομένων και λοιπά σχετικά έγγραφα. 

Με τιμή 

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός γραμματέας 

Ι.θεοχάρης Α.Γαϊτατζής 

 

 


