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Πρωτοβουλία ΒΕΠ για τη στήριξη των επιχειρήσεων στα νησιά του Σαρωνικού
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Τηλεδιάσκεψη της διοίκησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς με εκπροσώπους της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και των Εμπορικών Συλλόγων από τα νησιά.
Τη διαβεβαίωση ότι το ΒΕΠ στηρίζει τη επιχειρηματικότητα και τις εποχικές επιχειρήσεις που
λειτουργούν στα νησιά του Σαρωνικού και της ευρύτερης ζώνης στην Αντιπεριφέρεια Νήσων Αττικής
εξέφρασε ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.
Ο κ. Ανδριανός Μιχάλαρος έκανε την επισήμανση αυτή στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με στελέχη της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εμπορικών Συλλόγων και τουριστικών φορέων των νησιών που
πραγματοποιήθηκε χθες. Ο Πρόεδρος του ΒΕΠ, ο Διευθυντής του Επιμελητηρίου κ. Μιχάλης Γιάγκας
και η Ειδική Σύμβουλος κ. Βίκυ Μαυρομμάτη άκουσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
επιχειρήσεις στα νησιά της Αττικής, αλλά και τις δυσκολίες οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει να
καταγράφονται στις εποχικές επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των παραγόντων, πολλοί επιχειρηματίες έχουν εκφράσει την απροθυμία
τους να λειτουργήσουν τα εποχικά καταστήματα ή τις επιχειρήσεις τους, καθώς για να
προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις υγειονομικής υφής που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση του

κορωνοϊού “Covid-19”, θα πρέπει να γίνουν απρογραμμάτιστες δαπάνες και επενδύσεις. Πολλοί
μάλιστα υποστηρίζουν πως το ευρύτερο κλίμα δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας ότι θα μπορούσε
ακόμα και η παραμικρή επένδυση να αποσβεστεί μέσα στη θερινή περίοδο.
Υπογραμμίστηκε επίσης η ανάγκη καθορισμού ενός εναλλακτικού σχεδίου στήριξης των
επιχειρήσεων και των τοπικών κοινωνιών, στο ενδεχόμενο μιας νέας καραντίνας.
Στην τηλεδιάσκεψη που συγκάλεσε το ΒΕΠ συμμετείχαν ο Δήμαρχος Σαλαμίνος κ. Γεώργιος
Παναγόπουλος, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής Σπετσών κ.
Αντώνης Βορδώνης, ο Πρόεδρο του Εμπορικού & Βιοτεχνικού Συλλόγου Σπετσών κ. Ιάσων Ορλάνδος
και η Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Σαλαμίνος κ. Ορσία Ραπατζίκου.
Ο Πρόεδρος κ. Ανδριανός Μιχάλαρος διαβεβαίωσε τους συνομιλητές του ότι το Βιοτεχνικό
Επιμελητήριο Πειραιώς αναλαμβάνει να καταθέσει προς τα αρμόδια Υπουργεία αναλυτικές προτάσεις
ώστε να στηριχθεί η νησιωτική επιχειρηματικότητα. Δεσμεύθηκε μάλιστα να διατηρηθεί ανοικτός
δίαυλος επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις των νησιών.
Μετά την τηλεδιάσκεψη, ο Πρόεδρος του ΒΕΠ δήλωσε: «Από την πρώτη στιγμή της υγειονομικής
κρίσης βρεθήκαμε στο πλευρό των επιχειρήσεων – μελών μας. Τώρα, στο νέο στάδιο της
αποκαλούμενης άρσης των περιοριστικών μέτρων πρέπει να σταθούμε με μεγαλύτερη προσήλωση
στο πλευρό των επιχειρήσεων που διαπιστώνουν προβλήματα και δυσκολίες στην πορεία προς την
επιστροφή στην «κανονικότητα». Το ΒΕΠ δεν θεωρεί ότι τα «λουκέτα» ή οι απώλειες θέσεων
εργασίας είναι η λύση. Όπως αντέξαμε και αγωνιστήκαμε στα δέκα χρόνια των Μνημονίων, έτσι και
τώρα θα δουλέψουμε με ζήλο και επιμονή ώστε να μη θίγει ο βιοτεχνικός κόσμος».
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