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Αξιότιμε κφριε Πρωθυπουργέ, 

 

Αναφορικά με τισ τρζχουςεσ εξελίξεισ μετά και τισ ανακοινϊςεισ ςασ για αναςτολι τθσ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ για 2θ φορά ςτθ χϊρα μασ, διάχυτθ είναι θ αβεβαιότθτα που ζχει διαμορφωκεί ςτθν 

επιχειρθματικι κοινότθτα. Οι Αναπτυξιακοί & Επαγγελματικοί φορείσ εκφράηουν τθν εικόνα μιασ 

ζκρυκμθσ κατάςταςθσ ςτθν αγορά με ανυπολόγιςτεσ ςυνζπειεσ, που ςε αυτιν τθν ςυγκυρία ο χρόνοσ δεν 

είναι ςφμμαχοσ μασ.    

Η αγορά πλζον φοβάται ότι ζπειτα από τθν πανδθμία του κορωνοϊοφ, κα ακολουκιςει πανδθμία 

«λουκζτων» κακϊσ θ υιοκζτθςθ οριηόντιων μζτρων αναςτολισ & ςτο λιανεμπόριο κα επιφζρει 

ανεπανόρκωτθ ηθμιά.  

Ο υγειονομικόσ χάρτθσ, όπωσ αυτόσ είχε διαμορφωκεί μζχρι πρότινοσ, ζδινε τθ δυνατότθτα ςε «κακαρζσ» 

περιοχζσ να λειτουργιςουν, τθρϊντασ αυςτθρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Με απαγόρευςθ των 

μετακινιςεων μεταξφ των Περιφερειακϊν Ενοτιτων και με τον πλιρθ ζλεγχο και τθν απομόνωςθ των 

κρουςμάτων, υπιρχε μία ςχετικι κανονικότθτα, δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτισ τοπικζσ οικονομίεσ να 

«αναςάνουν». Με το οριηόντιο κακεςτϊσ μζτρων, υπάρχει ζκδθλθ ανθςυχία για το πϊσ κα μασ βρει θ 

επόμενθ μζρα.  
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Η απόφαςθ για τθ ςυνζχιςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςε περιοχζσ με χαμθλό επιδθμιολογικό 

φορτίο, κα είχε τριπλό όφελοσ κακϊσ κα επζτρεπε τθ ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ των επιχειριςεων, κα 

παρείχε ζςοδα για το Κράτοσ και δεν κα επιβάρυνε τον κρατικό προχπολογιςμό με επιπλζον μζτρα 

ςτιριξθσ. 

 

Αξιότιμε κφριε Πρωθυπουργέ, 

 

Με δεδομζνο ότι πλζον γνωρίηουμε πϊσ να προςτατζψουμε εμάσ και τουσ γφρω μασ, περιορίηοντασ τθν 

εξάπλωςθ τθσ νόςου, χρειάηεται να δοκεί θ δυνατότθτα ςτισ επιχειριςεισ και ςτουσ εργαηόμενουσ, εντόσ 

«κακαρϊν περιοχϊν» να ςυνεχίςουν τθ δραςτθριότθτά τουσ τθρϊντασ ευλαβικά τα εξαγγελκζντα μζτρα. 

Σε κάκε περίπτωςθ, εφιαλτικό φαντάηει το ςενάριο για αυτζσ τισ περιοχζσ, το επερχόμενο 2ο lockdown να 

διαρκζςει πζραν των τριϊν εβδομάδων, ςενάριο το οποίο πρζπει να αποφευχκεί πάςθ κυςία. 

 

Με τθν ελπίδα ότι όλοι μαηί ενωμζνοι κα καταφζρουμε να ξεπεράςουμε τισ δυςκολίεσ που ζχουν 

προκφψει, παραμζνω ςτθ διάκεςι ςασ & διατελϊ μετά τιμισ. 

 

 

 

 

 

 

Με εκτίμθςθ, 

Ακανάςιοσ Ηλ. Κυρίτςθσ 

Πρόεδροσ Επιμελθτθρίου Φκιϊτιδασ 

 


