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Φάρσαλα, 15 Ιανουαρίου 2021

Δελτίο Τύπου
Θέμα: Επαναλειτουργία των επιχειρήσεων στις
Ιανουαρίου 2021 – Διευκρινήσεις προς καταναλωτές
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Από τον Εμπορικό Επιχειρηματικό Σύλλογο Επαρχίας Φαρσάλων
ανακοινώνεται ότι από την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 επαναλειτουργούν
όλα τα εμπορικά καταστήματα με τη μέθοδο «click in Shop», κομμωτήρια
κουρεία και κέντρα αισθητικής, Υπηρεσίες διαιτολογίας, ΚΤΕΟ.

Καταστήματα λιανικού εμπορίου :
Μετακίνηση καταναλωτών με αποστολή SMS στο 13033 με την επιλογή 2
«Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης
ανάγκης ή με το έντυπο-βεβαίωση κίνησης ή με χειρόγραφη βεβαίωση
κίνησης.
- Ο καταναλωτής οφείλει να διατηρεί το μήνυμα που έχει αποστείλει στο 13033,
προκειμένου να αποδεικνύεται η ώρα αποστολής και έγκρισης της
μετακίνησης του.
- Διάρκεια 2 ωρών κατά οποία ο καταναλωτής δύναται να πραγματοποιεί κάθε
εμπορική του συναλλαγή, ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ με το εμπορικό κατάστημα , με
συγκριτικό χρονικό σημείο την ώρα αποστολής και έγκρισης του μηνύματος
μετακίνησης του.
Ο Εμπορικός Επιχειρηματικός Σύλλογος Φαρσάλων προτείνει στα μέλη του
να εφαρμόσουν το ισχύον χειμερινό ωράριο ως εξής:
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Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής,
διαιτολογικές υπηρεσίες.
- Απόσταση μεταξύ θέσεων εργασίας: 2 μέτρα.
- Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού, μέσω τηλεφώνου και
ηλεκτρονικών μέσων.
- Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους, να
συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος θα
επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.
- Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για το προσωπικό και τους
πελάτες.
- Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7:00 π.μ. έως 8:00 μ.μ.
- Προαιρετική λειτουργία την Κυριακή, 24 Ιανουαρίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου προτρέπει
τους καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους από τα καταστήματα των
Φαρσάλων λαμβάνοντας υπόψη την επάρκεια προϊόντων και πολύ καλών
τιμών σε συνδυασμό με τις χειμερινές εκπτώσεις που βρίσκονται σε ισχύ θα
επωφεληθούν από τις αγορές τους.

Η στήριξη της τοπικής αγοράς , τώρα είναι πιο αναγκαία από ποτέ!
Εκ του Συλλόγου.
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