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Νέα καθησυχαστικά μηνύματα για την επάρκεια των σούπερ μάρκετ, κατά τη
διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού, έστειλε η ηγεσία του υπ. Ανάπτυξης.

Ηδη, η κυβέρνηση αποφάσισε να διευρυνθούν οι ώρες λειτουργίας των σούπερ μάρκετ,
θεσπίζοντας το ημερήσιο ωράριο 7:00 – 22:00 και το άνοιγμα των καταστημάτων τις
προσεχείς -αρχικά- τέσσερις Κυριακές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται πολύ μεγάλη αύξηση στις
ηλεκτρονικές παραγγελίες (για delivery προϊόντων) στα σούπερ μάρκετ, με συνέπεια να
«πέσουν» οι ιστοσελίδες δυο μεγάλων αλυσίδων.

Γεωργιάδης: Να υιοθετήσουν το take-away τα σούπερ μάρκετ
Επιπλέον, καταναλωτές επισημαίνουν ότι τα σούπερ μάρκετ τους ενημερώνουν ότι η
αποστολή των παραγγελιών τους μπορεί να καθυστερήσει έως και δυο εβδομάδες.
«Είναι μεγάλος ο φόρτος στις ηλεκτρονικές αγορές. Γι' αυτό ενθαρύνουμε το take-away στα
σούπερ μάρκετ. Δηλαδή να γίνεται ηλεκτρονική παραγγελία και στη συνέχεια ο
καταναλωτής να παραλαμβάνει τα προϊόντα του ο ίδιος από τα σούπερ μάρκετ. Ετσι θα
ολοκληρώνονται πιο γρήγορα οι παραγγελίες» είπε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υπουργός
Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης διαβεβαίωσε το καταναλωτικό κοινό ότι δεν
υπάρχουν ελλείψεις, παρά τη μεγάλη ζήτηση που διαπιστώνεται, λόγω των ανησυχιών για
τον κορωνοϊό. «Δεν υπάρχει λόγος κάποιος να παίρνει… εκατό πακέτα μακαρόνια γιατί δεν
θα εκλείψουν από τα ράφια. Ολα λειτουργούν κανονικά σε αυτόν τον τομέα. Αυτή η μάχη
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κερδήθηκε. Τώρα η μάχη επικεντρώνεται στον κορωνοϊό» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ.
Παπαθανάσης.

«Να κάνουν προσλήψεις τα σούπερ μάρκετ»
Ερωτηθείς για το διευρυμένο ωράριο και το βάρος που θα σηκώσουν οι εργαζόμενοι στις
αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ο Αδωνις Γεωργιάδης είπε: «Τα σούπερ μάρκετ δεν επλήγησαν
από τον κορωνοϊό. Αντιθέτως, αυξήθηκε ο τζίρος τους. Είναι ένας κλάδος που έχει
επιβιώσει από αυτή την κρίση, γι' αυτό και μπορούν να κάνουν προσλήψεις».

Σε ό,τι αφορά τα αντισηπτικά -στα οποία τίθεται όριο των τριών ανά καταναλωτή- ο κ.
Γεωργιάδης τόνισε ότι πλέον «καταργούνται οι προσφορές των τεσσάρων τεμαχίων. Θα
πωλούνται μεμονωμένα για να εξυπηρετούνται περισσότεροι πολίτες». Καταλήγοντας, ο
υπουργός επανέλαβε ότι έχουν καθοριστεί πολύ υψηλά πρόστιμα για περιστατικά
αισχροκέρδειας, καθώς δεν θα γίνει ανεκτή η σπέκουλα σε βάρος των πολιτών που σε αυτό
το διάστημα είναι σε ανάγκη.
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