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-Λήψη ιδιαίτερων μέτρων προστασίας για τους εργαζόμενους στον τουριστικό κλάδο, εμβολιασμούς

-Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου: «Στη φετινή τουριστική περίοδο το μεγάλο στοίχημα είναι η υγειον

Την ανάγκη λήψης ιδιαίτερων μέτρων -όπως είναι οι εμβολιασμοί κατά προτεραιότητα και τα συστημ

της έναρξης της τουριστικής περιόδου, τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Πράσινου
Πιστοποιητικού και των ασφαλών διμερών σχέσεων με άλλες χώρες, όπως και των
συστηματικών ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας, επισημαίνει το Περιφερειακό
Συμβούλιο Ιονίων Νήσων, με ψήφισμά του, το οποίο πέρασε κατά πλειοψηφία στη
συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας
e:Presence.gov.gr το Σάββατο 17 Απριλίου 2021.

Παράλληλα, στο εν λόγω ψήφισμα τονίζεται η σημασία της ουσιαστικής ενημέρωσης για τη
σωστή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων σε όλους τους κλάδους του τουρισμού,
υπογραμμίζεται η ετοιμότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε ό,τι αφορά αφενός τα
προγράμματα ενημέρωσης, αφετέρου τα ειδικά σχέδια αντιμετώπισης τυχόν κρίσης κατά
την τουριστική περίοδο.

Εν κατακλείδι, το Περιφερειακό Συμβούλιο, με το ψήφισμα, το οποίο κατέθεσαν οι
παρατάξεις «Ιόνιο Ψηλά», «Ιόνιος Συμμαχία» και «Επτανησιακή Πρωτοβουλία» και πέρασε
κατά πλειοψηφία, ζητείται από την Κυβέρνηση να συνεχιστεί η υποστήριξη των
επιχειρήσεων και των εργαζόμενων, που έχουν πληγεί από την κρίση της πανδημίας
Covid19.
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Επί λέξει το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της
συζήτησης του θέματος «Προετοιμασία επιχειρήσεων και εργαζομένων για την νέα
τουριστική περίοδο. Μέτρα υποστήριξης από το κράτος και από την Περιφέρεια», το οποίο
εισηγήθηκε η Περιφερειάρχης, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, αναφέρει τα εξής:

«Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις μεγάλες προκλήσεις της επανεκκίνησης της τουριστικής
δραστηριότητας για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους, αλλά και για την αξιοπιστία του
τουριστικού προορισμού μας, ενώ η επιδημία του Covid-19 δεν έχει ακόμη ξεπεραστεί.

•Το Περιφερειακό Συμβούλιο επισημαίνει την ανάγκη λήψης ιδιαίτερων μέτρων για την
προστασία των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο, όπως κατά προτεραιότητα
εμβολιασμοί και συστηματικά test στους χώρους εργασίας, όπως και ατομικά.

•Επισημαίνει την ανάγκη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Πράσινου Πιστοποιητικού, των
ασφαλών διμερών σχέσεων με χώρες προορισμού τουριστών, αλλά και συστηματικών
ελέγχων στις πύλες εισόδου.

•Τονίζει τη σημασία της ουσιαστικής ενημέρωσης για τη σωστή εφαρμογή των υγειονομικών
πρωτοκόλλων σε όλους τους τουριστικούς κλάδους από επιχειρηματίες και εργαζόμενους.
Για τον λόγο αυτό η Περιφέρεια θα προσφέρει ανάλογο πρόγραμμα ενημέρωσης σε
συνεργασία με ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα και με κατά τόπους σεμινάρια.

•Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων βρίσκεται σε ετοιμότητα για την πρόληψη, όπως και την
αντιμετώπιση τυχόν κρίσης κατά την τουριστική περίοδο προετοιμάζοντας ειδικό σχέδιο
και εγχειρίδιο σε συνεργασία με τους τοπικούς παράγοντες.

•Ζητεί από την Κυβέρνηση να συνεχίσει να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις και τους
εργαζόμενους με ειδική στόχευση στους ιδιαίτερα οικονομικά και κοινωνικά ευάλωτους και
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πληγέντες από την κρίση της πανδημίας Covid-19».

Κατά την εισήγηση του θέματος, η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη
Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, υπογράμμισε τον ενεργό ρόλο, το οποίο επιθυμεί και σχεδιάζει
να έχει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στην προσπάθεια οργάνωσης του νέου περιβάλλοντος,
όπως αυτό διαμορφώνεται βάσει των εξελίξεων της πανδημίας του Covid19 στην έναρξη
της τουριστικής περιόδου.

Η Περιφερειάρχης επισήμανε ότι τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την έναρξη της τουριστικής
περιόδου παραμένουν ασαφή, καθώς εξαρτώνται από την εσωτερική κατάσταση στον
έλεγχο της διασποράς του κορωνοϊού, αλλά και από αυτά που θα ισχύσουν στις χώρες του
εξωτερικού σχετικά με τα πιστοποιητικά εμβολιασμένων και τα υποχρεωτικά tests στις
χώρες αναχώρησης των τουριστών και προς την επιστροφή τους.

«Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία για τους ταξιδιώτες φέτος είναι η ασφάλεια και η
βεβαιότητα που μπορούν να έχουν επισκεπτόμενοι έναν προορισμό ότι δεν θα κινδυνεύσει η
υγεία τους. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα για τη φετινή τουριστική περίοδο και αυτό
ακριβώς μπορεί να γίνει το συγκριτικό μας πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού μας.
Διότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μπορεί να ενισχύσει την εικόνα της ως μια πράσινη, μια
ασφαλής Περιφέρεια, με προορισμούς, όπου η πανδημία είναι ελεγχόμενη», τόνισε
χαρακτηριστικά η Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων ανέφερε ότι η Περιφερειακή Αρχή ενημερώνεται διαρκώς
από τους αρμόδιους φορείς και προχωρά συνεχώς σε αποτύπωση των δεδομένων της
πανδημίας, ενώ τόνισε ότι θα γίνει ό,τι καλύτερο ως προς τη διευκόλυνση της διενέργειας
test PCR, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.

Η Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου σημείωσε, εξάλλου, ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο
προηγούμενο χρονικό διάστημα προσέφερε Ειδικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης για την
προετοιμασία της εφαρμογής των υγειονομικών πρωτοκόλλων σε όλες τις κατηγορίες
τουριστικών επιχειρήσεων.
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Σε ό,τι αφορά την έναρξη της φετινής τουριστικής περιόδου, σύμφωνα με την Ρόδη
Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, η Περιφέρεια θα υποστηρίξει τους επιχειρηματίες και
εργαζομένους στην σωστή ενημέρωση για την εφαρμογή των νέων πρωτοκόλλων που θα
ισχύσουν βάσει ειδικών σχεδίων δράσης, σύμφωνα με τις συστάσεις του ΕΟΔΥ, και τα
οποία θα αναθεωρούνται ανάλογα με τις εξελίξεις. Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα
ενημέρωσης υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το
2021, ύψους 24.800 €. Παράλληλα η Περιφερειάρχης ενημέρωσε το συμβούλιο ότι έχει, ήδη,
εγκριθεί στον προϋπολογισμό του 2021 Δράση ύψους 50.000 €. Όπως επισήμανε η Ρόδη
Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, πρόκειται για αποθεματικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε περιπτώσεις έκτακτων ή απρόβλεπτων αναγκών, όπως η παρούσα υγειονομική κρίση, η
οποία απαιτεί την συνεχή και απρόσκοπτη ενημέρωση φορέων μέσω τηλεδιασκέψεων, την
κατάρτιση επαγγελματιών και εργαζομένων ή την διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων, όπως το
webinar με θέμα την ανάλυση των χαρακτηριστικών της πανδημίας και πως αυτά επιδρούν
στην επιχειρηματικότητα και την μελέτη ειδικών μέτρων και δράσεων και προσδιορισμό
των απαραίτητων πόρων, η προετοιμασία του οποίου από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η Περιφερειάρχης εισηγούμενη το θέμα στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην στήριξη, της οποίας έτυχαν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι
του τουριστικού κλάδου, τόσο από κρατικές ενισχύσεις, όσο και από την Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων μέσω Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων.

Όπως υπογράμμισε η Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, μέχρι σήμερα, για τη στήριξη
επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και εργαζομένων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
έχει χορηγηθεί συνολικά το ποσό των 538 εκατ. € (165 εκατ. € στην Περιφερειακή Ενότητα
Ζακύνθου, 240 εκατ. € στην Περιφερειακή Ενότητα Κερκύρας, 88 εκατ. € στην Περιφερειακή
Ενότητα Κεφαλληνίας & Ιθάκης και 45 εκατ. € στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας).

Παράλληλα, υπάρχει η ενίσχυση ρευστότητας 14 εκατ. € από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
μέσω του ΕΣΠΑ, ενώ προετοιμάζεται και η νέα πρόσκληση προγράμματος ενίσχυσης
ρευστότητας 16 εκατ. € προς τις μικρές επιχειρήσεις εντάσσοντας και ΚΑΔ που δεν είχαν
συμπεριληφθεί στην προηγούμενη πρόσκληση. Η Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου τόνισε,
εξάλλου, ότι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει συμβάλλει εκχωρώντας σχεδόν 31 εκατ. € από
το ΕΣΠΑ ΠΙΝ για ενίσχυση των κρατικών ενισχύσεων υπέρ των επιχειρήσεων και
εργαζομένων.
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Εστάλη στην ΟΔΥΣΣΕΙΑ,17/4/2021 #ODUSSEIA #ODYSSEIAÂ
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