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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 ‘Επιχειρηματικές ευκαιρίες ανάπτυξης και δικτύωσης των επιχειρήσεων του 

τόπου μας’ 

 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στο Επιμελητήριο Κέρκυρας οι συναντήσεις εργασίας που αφορούν 

τη νέα δράση του Επιμελητηρίου για τις ‘Επιχειρηματικές ευκαιρίες ανάπτυξης και δικτύωσης 

των επιχειρήσεων του τόπου μας’. 

Στα πλαίσια της παραπάνω δράσης πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις με επαγγελματίες 

του κλάδου της Ασφάλισης, της Εστίασης και των Σχολών Οδηγών, προκειμένου να καταγραφούν 

και να επιλυθούν ανάγκες και προβλήματα. 

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 πραγματοποιήθηκαν στο Επιμελητήριο Κέρκυρας σε 

συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών συναντήσεις εργασίας με τους 

Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές και τις Σχολές οδηγών της Κέρκυρας. 

Στη συνάντηση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης 

Χατζηθεοδοσίου  και ο Γενικός Γραμματέας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών και 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης κ. Δημήτρης Γαβαλάκης, ενώ παράλληλα 

πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τις Σχολές οδηγών του νησιού με τη συμμετοχή του Α’ 

Αντιπροέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών και Προέδρου του Σωματείου 

Εκπαιδευτών οδηγών Δυτικής Αττικής, κ. Νίκου Γρέντζελου. 

Στην συνάντηση που είχε ο κ Νίκος Γρέντζελος με τις Σχολές οδηγών του νησιού μας, τους 

ενημέρωσε για τις εξελίξεις στον τρόπο διεξαγωγής μαθημάτων και εξετάσεων και για τις 

πρωτοβουλίες του  Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών σχετικά με την προσπάθεια βελτίωσης 

του επιχειρηματικού περιβάλλοντος του κλάδου. Η συμμετοχή των επαγγελματιών της Κέρκυρας 

ήταν καθολική, αντάλλαξαν απόψεις και καταγράφτηκαν ανάγκες και  προβλήματα του κλάδου. 
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Μεγάλη συμμετοχή επαγγελματιών υπήρξε και στην συνάντηση που είχαν ο Πρόεδρος του 

Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και ο Γενικός Γραμματέας κ. 

Δημήτρης Γαβαλάκης, με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές του νησιού μας. Κατά τη συζήτηση που 

έγινε, αναδείχθηκαν τα προβλήματα που απασχολούν τους επαγγελματίες του κλάδου, η δυνατότητα 

συνδρομής των Επιμελητηρίων στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων σε προβλήματα που ταλανίζουν 

το κλάδο. Συζητήθηκε επίσης η ανάγκη ίδρυσης Σωματείου ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην 

Κέρκυρα. 

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων υπήρξε ανταλλαγή απόψεων, εκφράστηκαν οι θέσεις των 

συμμετεχόντων και αναδείχθηκαν τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ ο Πρόεδρος 

του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου τόνισε την ανάγκη να 

προχωρήσει η κυβέρνηση στη διαγραφή μέρους των οφειλών που «γεννήθηκαν» μέσα στην πανδημία, 

κάτι που «αποτελεί τη μόνη ελπίδα επιβίωσης των μικρομεσαίων». 

 

 
 

Το Σάββατο 3 Ιουλίου 2021 στο Επιμελητήριο Κέρκυρας έγινε σύσκεψη με την συμμετοχή του 

Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ (Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας) και 

Προέδρου της Π.Ο.Ε.Σ.Ε.(Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων) και 

μέλος ΔΣ Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γεώργιου Καββαθά με το Σωματείο 

Εστιατόρων Κέρκυρας παρουσία του Προέδρου κ. Σάκη Κώστα και του ΔΣ του Σωματείου. Στην 

συνάντηση συμμετείχε επίσης η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, ενώ 

παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου. 
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Ο κ. Καββαθάς αναφέρθηκε στα τελευταία μέτρα της κυβέρνησης σχετικά με τον διαχωρισμό 

εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων πολιτών και τη λειτουργία των επιχειρήσεων εστίασης και 

ψυχαγωγίας και ο κ. Χατζηθεοδοσίου υπογράμμισε ότι πρέπει να αυξηθούν οι εμβολιασμοί στη χώρα, 

καθώς μόνον έτσι μπορεί να οικοδομηθεί το τείχος ανοσίας και να μειωθούν στο ελάχιστο οι 

πιθανότητες για έξαρση της πανδημίας η οποία θα απειλήσει εκ νέου τη δημόσια υγεία και θα 

αποτελέσει ανάσχεση στην προσπάθεια επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας. Επίσης 

συζητήθηκε το θέμα που έχει προκύψει με την εφαρμογή του πρωτόκολλου ‘bubble’ στην κρουαζιέρα 

που στερεί από την τουριστική αγορά ένα εξαιρετικά μεγάλο αγοραστικό κοινό που επισκέπτεται την 

Κέρκυρα αλλά δεν έχει δυνατότητα να κινηθεί ελεύθερα, τονώνοντας την τοπική οικονομία. 

 

Για το θέμα των αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας της εστίασης, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ και της 

ΠΟΕΣΕ κ. Γιώργος Καββαθάς κατά τη διάρκεια της συνάντησης με επαγγελματίες του κλάδου, 

τόνισε ότι οι έλεγχοι στα πιστοποιητικά εμβολιασμού και στα αρνητικά τεστ δεν μπορούν να γίνονται 

από τους επιχειρηματίες. Επίσης, έκανε λόγο για αύξηση του κόστους που θα έχουν οι επιχειρήσεις 

καθώς θα πρέπει να προσλάβουν επιπλέον προσωπικό ώστε να διενεργούνται οι έλεγχοι.  
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Στο τέλος των συναντήσεων εργασίας στο Επιμελητήριο Κέρκυρας δόθηκε συνέντευξη τύπου στα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 

 

     
 

Κατά την παραμονή τους στην Κέρκυρα η αντιπροσωπία της Διοίκησης του Επαγγελματικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών επισκέφθηκε την Φιλαρμονική Εταιρία «Μάντζαρος», καθώς και το ΙΕΚ 

Τουριστικών Επαγγελμάτων Κέρκυρας. 

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας ευχαριστεί θερμά τα μέλη της Διοίκησης του Επαγγελματικού 

Επιμελητηρίου Αθηνών και τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. Καββαθά για την επίσκεψη τους στην 

Κέρκυρα, επισημαίνοντας ότι η συνάντηση μαζί τους ήταν εξαιρετικά αποτελεσματική και 

εποικοδομητική.  

 

Οι συναντήσεις με τους επαγγελματίες και τους φορείς πραγματοποιήθηκαν με αφορμή τη νέα δράση 

που αναπτύσσει το Επιμελητήριο Κέρκυρας και αφορά τις Επιχειρηματικές Ευκαιρίες Ανάπτυξης και 

Δικτύωσης των επιχειρήσεων του νησιού.  

Η δράση αυτή του Επιμελητηρίου Κέρκυρας θα συνεχιστεί και με άλλους κλάδους με στόχο την 

ενίσχυση των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών του νησιού. 

 

 

 

 

Με εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας 

 

Γεώργιος Π. Χονδρογιάννης 


