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ΠΡΟΣ : -Μέλη Επιμελητηρίου Βοιωτίας.
-Μ.Μ.Ε. Νομού Βοιωτίας
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: «Απαραίτητη η αναθεώρηση των μέτρων, για την λειτουργία του
λιανεμπορίου και της εστίασης».
Το Επιμελητήριο Βοιωτίας πραγματοποίησε έγγραφη παρέμβαση στον Υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη και στον Υπουργό Οικονομικών, κ.
Χρήστο Σταϊκούρα, θέτοντας υπόψη τους το κάτωθι ψήφισμα, όπως αποφασίστηκε σε
έκτακτη συνεδρίαση, με την παρουσία εκπροσώπων σύσσωμης της επιχειρηματικής
κοινότητας Βοιωτίας.
«ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Επιμελητήριο Βοιωτίας, οι Ομοσπονδίες Επαγγελματοβιοτεχνών, οι Εμπορικοί
Σύλλογοι και τα Σωματεία Εστίασης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας εκφράζουμε
την έντονη αγωνία μας για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του τόπου μας.
Αντιλαμβανόμαστε, ότι στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας αντιμετώπισης της
πανδημίας και περιορισμού της μετάδοσης του κορωνοϊού, η κυβέρνηση προσπαθεί να
πάρει μέτρα, που θα ωθήσουν περισσότερους πολίτες να εμβολιαστούν.
Η επιχειρηματική κοινότητα έχει εδώ και ενάμιση χρόνο συμβάλει τα μέγιστα στην
προστασία της δημόσιας υγείας, με μεγάλες θυσίες και απώλειες.
Και ακριβώς την περίοδο, που οι επιχειρήσεις ανέμεναν επιστροφή σε κάποια
«κανονικότητα» στην λειτουργία τους, ανακοινώνονται μέτρα των οποίων προφανής
στόχος είναι η χρησιμοποίηση των κλάδων της εστίασης και του λιανεμπορίου, ως
μοχλών άσκησης πίεσης στους ανεμβολίαστους πολίτες.
Τα νέα περιοριστικά μέτρα είναι απολύτως βέβαιο, ότι θα προκαλέσουν απώλειες
στον τζίρο των επιχειρήσεων και παράλληλη αύξηση του λειτουργικού κόστους αλλά
και προβλήματα στις σχέσεις με τους πελάτες τους, αφού οι επιχειρηματίες καλούνται να
παίξουν τον ρόλο των ελεγκτών. Ο ρόλος των επιχειρηματιών είναι να εξυπηρετούν,
τόσο τους εμβολιασμένους, όσο και τους ανεμβολίαστους πελάτες, χωρίς διακρίσεις.
Εντύπωση πρόσθετα προκαλεί το γεγονός, ότι τα μέτρα βαραίνουν τις μικρότερες
επιχειρήσεις, αφού οι αλυσίδες υπεραγορών εξαιρούνται από αυτά.
Κατόπιν των παραπάνω, καλούμε την κυβέρνηση να:
1. Αναθεωρήσει τα μέτρα, που ανακοινώθηκαν, σε συνεργασία με τους
επιχειρηματικούς συνδικαλιστικούς φορείς και τα Επιμελητήρια.
2. Να προβεί σε παράλληλη ανακοίνωση μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων, που
πλήττονται, προς αποκατάσταση των απωλειών. Ενδεικτικά αναφέρουμε, επιδότηση
ενοικίων, επιστροφή του μέτρου των αναστολών εργασίας, παράταση ενός έτους στην
επιστροφή των επιστρεπτέων προκαταβολών, προγράμματα επιδοτήσεων για όλους τους
πληττόμενους κλάδους, χωρίς απαγορευτικά κριτήρια, που αφήνουν εκτός τις
περισσότερες επιχειρήσεις.

3. Να απαλλάξει τις επιχειρήσεις από την υποχρέωση ελέγχου του εμβολιασμού και
τον κίνδυνο επιβολής προστίμων. Η σχετική ευθύνη θα πρέπει να βαρύνει μόνο τον
πελάτη και ο έλεγχος να γίνεται από τον κρατικό μηχανισμό.
Κλείνοντας, θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε, ότι η επιχειρηματική κοινότητα θα
συνεχίσει να συμβάλλει με όλες της τις δυνάμεις, ώστε να τελειώσει το συντομότερο
δυνατόν η επώδυνη περιπέτεια της πανδημίας.
Για την αποστολή
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας
Παναγιώτης Αγνιάδης»
Οι φορείς, που συναποφάσισαν το ψήφισμα είναι οι κάτωθι:
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