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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

Έντονη ανησυχία και σοβαρό προβληματισμό  προκαλούν οι ανακοινώσεις της 

κυβέρνησης για τα νέα μέτρα που υποτίθεται στοχεύουν στη μείωση της 

μεταδοτικότητας  του κορονοιου  και απευθύνονται στους ανεμβολίαστους με σκοπό να 

τους υποχρεώσουν στον εμβολιασμό τους. 

Η εφαρμογή των όσων ανακοινώθηκαν θα προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στον 

επιχειρηματικό κόσμο μηδενίζοντας τον τζίρο των επιχειρήσεων  και ειδικά στο λιανικό 

εμπόριο και στην εστίαση.  

Ο επιχειρηματικός κόσμος πλήρωσε την οικονομική κρίση, την υγειονομική κρίση λόγω 

της πανδημίας καθώς και το κόστος των lockdown. Μέσα σε όλα αυτά προσπαθούν να 

του φορτώσουν και ευθύνες ελεγκτικού μηχανισμού  αντιμετωπίζοντας υψηλά πρόστιμα 

σε περίπτωση αδυναμίας εφαρμογής τω μέτρων. 

Επισημαίνουμε ότι οι εξαιρέσεις των μέτρων για ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων 

εκπέμπουν λάθος μήνυμα προς όλες  τις κατευθύνσεις και  ενθαρρύνουν τον αθέμιτο 

ανταγωνισμό.(Για παράδειγμα στα σούπερ μάρκετ πωλούνται είδη, ένδυσης, υπόδησης 

,οικιακού εξοπλισμού, τα οποία οι πελάτες μπορούν να προμηθευτούν χωρίς rapid test). 

Επίσης θα ενισχυθούν οι ηλεκτρονικές αγορές υποστηρίζοντας τις πολυεθνικές κυρίως 

επιχειρήσεις και όχι τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις , οι οποίες δεν είναι ακόμα κατάλληλα 

προετοιμασμένες για την ψηφιακή αγορά.   

Για τον επιχειρηματικό κόσμο η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ασφάλεια  των 

καταναλωτών παραμένει η πρώτη προτεραιότητα. Η συνέχιση των εμβολιασμών  

απαιτείται για την προστασία όλων μας γεγονός που έχουμε επισημάνει αρκετές φορές.  
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Καλούμε την κυβέρνηση σήμερα 

1) να στηρίξει έμπρακτα τις επιχειρήσεις για να αποφύγουμε τα χειρότερα- Τα μέτρα 

χρειάζεται να είναι προληπτικά. 

2) να αναθεωρήσει τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σε συνεργασία με όλους τους φορείς 

και  

3) να απαλλάξει τις επιχειρήσεις από την υποχρέωση του ελέγχου των καταναλωτών. 

Προτείνουμε ΔΩΡΕΑΝ τεστ για όλο τον κόσμο έτσι ώστε να μειώσουμε τη μετάδοση του 

ιού. 

Το Επιμελητήριο μας με παρεμβάσεις του στις συνεδριάσεις, της ΚΕΕΕ (Κέρκυρα 29-30 

Οκτωβρίου 2021) και του Περιφερειακού Συμβουλίου (03 Νοεμβρίου 2021)μεταξύ  

άλλων προβλημάτων (μέτρα αντιμετώπισης για την ακρίβεια) έθεσε και το ζήτημα των 

νέων μέτρων καθώς και τις θέσεις μας ώστε να γίνουν τα απαραίτητα διαβήματα του 

επιχειρηματικού κόσμου προς την κυβέρνηση. 
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