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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Την Κυριακή 14/06/2020 διεξήχθη στην πάνω πλατεία ενημερωτική εκδήλωση που 

διοργάνωσε το Επιμελητήριο Κέρκυρας με πρωτοβουλία του Τουριστικού τμήματος και του  

προέδρου του κ. Βασίλη Καλούδη  σε  συνεργασία με τον Ιατρικό σύλλογο Κέρκυρας. 

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι στον κλάδο 

των μεταφορών [Λεωφορεία, ταξί, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα] για τη σωστή, ακριβή και 

ασφαλή εφαρμογή των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων. 

Έγινε επί τόπου λεπτομερής ενημέρωση των παρευρισκομένων από τους διακεκριμένους 

ιατρούς κ.κ.  Κώστα Σπίγγο και Σπύρο Κουτάγιαρ για το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται 

οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι εν ώρα εργασίας  και υπεδείχθη   σαφέστατα  ο ασφαλής 

τρόπος εφαρμογής των Υγειονομικών Πρωτοκόλλων,  καθώς και των μέσων ατομικής 

προστασίας (ΜΑΠ) για την ασφάλεια των ιδίων, αλλά και των  πελατών - επισκεπτών. 

Ακολούθησε επίδειξη από τις εταιρείες απολύμανσης  Corfu  Cleaning  και Corfu Υγιεινή 

TSIRIGGAKIS σε λεωφορεία και ταξί της σωστής απολύμανσης των οχημάτων,  ούτως ώστε 

να είναι  πλήρως συμμορφωμένοι με τα επίσημα πρωτόκολλα  του Υπουργείου  Τουρισμού. 

Η  συμμετοχή των επιχειρήσεων αλλά και των εργαζομένων ήταν πρωτόγνωρη. Αυτό δείχνει 

το  βαθμό της υπευθυνότητας, αλλά και το  μέγεθος της ατομικής  ευθύνης του καθενός εξ 

αυτών, όπως επίσης, την ανάγκη να κατανοήσουν πλήρως  τις υποχρεώσεις αλλά και τα 

δικαιώματα που απορρέουν  από την εφαρμογή των  Υγειονομικών Πρωτοκόλλων. 

Διαχειριστήκαμε επιτυχώς την υγειονομική κρίση  σε κεντρικό επίπεδο αλλά  και  τοπικά. 

Είναι μεγάλο λοιπόν το στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε, συμβάλλοντας όλοι, ώστε να 

έχουμε μια άρτια οργανωμένη και προπάντων ασφαλή επανεκκίνηση  του Τουρισμού  και να 

δείξουμε σε όλους ότι η Κέρκυρα παραμένει ελκυστικός  και πάνω από όλα ασφαλής 

προορισμός. 

Α θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Ιατρικό Σύλλογο Κέρκυρας για την αμέριστη 

συμπαράστασή του, αλλά και για την άψογη συνεργασία που έχουμε. 

Τις εταιρείες απολύμανσης Corfu Cleaning και Corfu Υγιεινή Tsiriggakis για την συμβολή 

τoυς και την αφιλοκερδή προσφορά τους. 

Τέλος,  όλους  όσους παρευρέθηκαν, επιχειρηματίες και εργαζομένους. 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας θα συνεχίσει τις δράσεις του  και  θα βρίσκεται στο πλευρό των 

επιχειρήσεων και των εργαζομένων  παρεμβαίνοντας, ως οφείλει, για το καλό της 

Κερκυραϊκής επιχειρηματικότητας  και την  προώθηση του Τουρισμού. 

 

Καλή δύναμη σε όλους. 

Καλή και ασφαλή τουριστική σεζόν.           

 

Με εκτίμηση 

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας και 

 

Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων                  
 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης 


