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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

          ΚΕΡΚΥΡΑ, 13/08/2020 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
  
Την Τετάρτη 12/8/2020 ο Α' Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Νίκος Χειρδάρης 

και ο Γενικός Γραμματέας κ. Στέφανος Σπάτουλας, εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο κ. Γιώργο 

Χονδρογιάννη που απουσίαζε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, επισκέφθηκαν τον 

Αστυνομικό Διευθυντή Κέρκυρας κ. Μάνθο Γιαννούλη. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η 

εκατέρωθεν ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το  παρεμπόριο, τους 

αστυνομικούς ελέγχους και τη συνεργασία της Αστυνομίας με τους επαγγελματίες. 

Καταρχάς, η αντιπροσωπεία του Επιμελητήριου ευχαρίστησε στο πρόσωπο του Αστυνομικού 

Διευθυντή όλο το προσωπικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κέρκυρας (γυναίκες και άνδρες) 

για τον άψογο και άκρως επαγγελματικό τρόπο που εκτελούν τα καθήκοντά τους και 

διατηρούν την Κέρκυρα έναν από τους πλέον ασφαλείς προορισμούς σε επίπεδο 

παραβατικότητας. Ιδιαίτερα  δε κατά την περίοδο της πανδημίας αναγνωρίστηκε ο ζήλος και 

η υπευθυνότητα που επέδειξαν με τη συνεργασία των πολιτών, ώστε να διατηρηθεί η Κέρκυρα 

ως ένας από τους υγειονομικά ασφαλέστερους Νομούς. Γι' αυτό και το Επιμελητήριο 

συνέδραμε με υγειονομικό υλικό, υποστηρίζοντας τη δύσκολη αυτή προσπάθεια. 

Όσον αφορά τα έκτακτα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον κλάδο της εστίασης 

συμπεριλαμβανομένης και της ΠΕ Κέρκυρας. 

Πρώτα και πάνω απ' όλα είναι η διαφύλαξη της υγείας και η παρεμπόδιση της διασποράς του 

κορωνοϊού. Οι νόμοι του κράτους είναι αυτονόητο ότι πρέπει να είναι σεβαστοί από τους 

πολίτες και τους επιχειρηματίες και τα αστυνομικά όργανα να εξασφαλίζουν την τήρησή τους. 

Θεωρήσαμε σωστό να τονίσουμε ότι οι συνάδελφοί μας της εστίασης θα τηρήσουν, ως 

οφείλουν, τα μέτρα, παρ’ όλο που υπάρχουν ενστάσεις ως προς την αποδοτικότητά τους και 

ως προς την επιλογή των συγκεκριμένων περιοχών. 

Ζητήσαμε παράλληλα, πάντα στο πλαίσιο της νομιμότητας, από την Αστυνομία να βοηθήσει 

στην εφαρμογή των μέτρων, προτείνοντας την πρόληψη και όχι την καταστολή, εκτός 

ακραίων περιπτώσεων. 
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Όπως μας τόνισε ο κ. Αστυνομικός Διευθυντής, αυτή είναι και η προτεραιότητα της 

Αστυνομίας, ζήτησε δε την συνεργασία όλων των επαγγελματιών για να επιτευχθεί αυτός ο 

στόχος. 

Τέλος τονίστηκε ότι το Επιμελητήριο θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τις προσπάθειες της 

Ελληνικής Αστυνομίας για την ασφάλεια των πολιτών και των επιχειρήσεων. 

 

  

 

 

Με εκτίμηση 

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και 

 

Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων           

        
 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης 


