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ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση του συνωστισμού εντός των καταστημάτων 
 
Κύριε Υπουργέ, 

Με σκοπό να συμβάλουμε εποικοδομητικά στην αναζήτηση του ασφαλέστερου τρόπου 

λειτουργίας του λιανεμπορίου, επιθυμούμε να εκθέσουμε τα κάτωθι, σχετικά με την άποψή του 

υπουργείου σας, περί τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών παραγγελιών σε καταστήματα της 

λιανικής και την παραλαβή τους από τους πελάτες σε προκαθορισμένη ώρα. 

Αντιλαμβανόμαστε ότι στόχος αυτής της μεθόδου λειτουργίας της αγοράς (click away) είναι η 

ελαχιστοποίηση του συνωστισμού κατά το χρονικό διάστημα προ των εορτών. 

Δυστυχώς όμως ο τρόπος αυτός προσκρούει σε ανυπέρβλητα αντικειμενικά εμπόδια, 

προκειμένου να εφαρμοστεί αποτελεσματικά. 

Θα αρκεστούμε να αναφερθούμε ενδεικτικά στην έλλειψη ψηφιακής τεχνογνωσίας  και εξοπλισ- 

μού  σε ποσοστό άνω του 85%, τόσο από πλευράς καταστηματαρχών, όσο και από πλευράς 

πελατών, ιδιαιτέρως δε αυτών που είναι προχωρημένης ηλικίας. 

Οι αδυναμίες αυτές είναι αδύνατον να καλυφθούν λίγο πριν από την εορταστική περίοδο των 

Χριστουγέννων, την οποία η αγορά αναμένει εναγωνίως, προκειμένου να αντλήσει έστω και την 

ελάχιστη αναγκαία ρευστότητα για την επιβίωσή της. 

Εάν πραγματικά σκοπός της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα φαινόμενα 

συνωστισμού και υπερμετάδοσης του ιού, τότε προτείνουμε τα εξής: 

1) Υποχρεωτική δεκαήμερη αναστολή των εργασιών στο σύνολο του ιδιωτικού και 

δημόσιου τομέα, με εξαίρεση τη διάθεση ειδών πρώτης ανάγκης και της λειτουργίας των 

παραγωγικών μονάδων, έτσι ώστε να μειωθεί δραστικά η κινητικότητα του πληθυσμού 

και η εξάπλωση του κορωνοϊού. 

2) Άνοιγμα της αγοράς εντός του πρώτου δεκαημέρου του Δεκεμβρίου, με αυστηρούς 

όρους και ελέγχους, ώστε να επιτευχθεί στον υψηλότερο δυνατό βαθμό ο διπλός στόχος 

που όλοι επιθυμούμε: H προστασία της δημόσιας υγείας και της εθνικής οικονομίας. 
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Εκτιμώντας ότι οι προτάσεις μας ταυτίζονται με αυτές του συνόλου των μελών μας, 

αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας. 

 
 

Ο Πρόεδρος 

 
Ηλίας Χατζηχριστοδούλου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


