Μετακίνηση από δήμο σε δήμο: Τι αλλάζει από το Σάββατο
Παρασκευή, 09 Απρίλιος 2021 07:05

Ελεύθερη μετακίνηση από δήμο σε δήμο από το Σάββατο (10/4) – Τι πρέπει να προσέξετε.

«Πράσινο φως» στις διαδημοτικές μετακινήσεις για σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο,
με την αποστολή sms στο 13033 με κωδικό «6», δίνεται ξανά από το Σάββατο 10 Απριλίου
2021.

Παρελθόν θα αποτελεί για άλλο ένα Σαββατοκύριακο, ο περιορισμός για τη χρήση του
κωδικού 6 στο SMS στο 13033 που προβλέπει αποστολή μόνο για βόλτα με τα πόδια ή με το
ποδήλατο καθώς τις καθημερινές δεν επιτρέπεται η μετακίνηση από δήμο σε δήμο με χρήση
του συγκεκριμένου κωδικού.

Να σημειωθεί ότι από τη Δευτέρα, είναι δυνατή η μετακίνηση από δήμο σε δήμο για αγορές
από κατάστημα, ωστόσο, δεν επιτρέπεται στους πολίτες να αλλάξουν δήμο για να
αθληθούν.

Για τα ψώνια επιτρέπονται διαδημοτικές μετακινήσεις τις καθημερινές, πάντοτε με
κλείσιμο ραντεβού τηλεφωνικά ή διαδικτυακά.

Οποιος πολίτης θέλει να προχωρήσει σε αγορά, θα πρέπει πρώτα να κανονίσει το ραντεβού
με το κατάστημα στο οποίο θέλει να κάνει τα ψώνια του είτε με click away είτε με click in
shop και στη συνέχεια να στέλνει SMS στο 13032.

Πώληση γίνεται εκτός καταστήματος με ραντεβού (click away) και εντός καταστήματος με
την μέθοδο click in shop, με τον αυστηρό περιορισμό του ενός πελάτη ανά 25 τετραγωνικά
και μέγιστο όριο 20 πελάτες, με ραντεβού.

Πότε στέλνουμε μήνυμα στο 13032 και πότε στο 13033
Διευκρινίσεις για το άνοιγμα του λιανεμπορίου έχει δώσει ο γενικός γραμματέας Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης.
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Για τις αγορές σε σούπερ μάρκετ οι πολίτες θα πρέπει να στέλνουν sms «2» στο 13033,
ενώ συνεχίζει να ισχύει ο περιορισμός των μετακινήσεων των 2 χιλιομέτρων από το σπίτι
μας.

«Δεν επιτρέπεται να πάμε για παράδειγμα από την Αγία Παρασκευή σε σούπερ μάρκετ στη
Γλυφάδα αλλά ούτε και στη Βαρβάκειο» είπε ο κ. Σταμπουλίδης.

Όσον αφορά στα καταστήματα λιανεμπορίου, θα πρέπει να στέλνουν οι καταναλωτές
μήνυμα στο 13032.

Συγκεκριμένα, όπως εξήγησε ο κ. Σταμπουλίδης, πρώτα θα πρέπει να κλείνουμε ραντεβού
με το κατάστημα που θα πάμε για ψώνια και αφού λάβουμε μήνυμα από αυτό -στο οποίο θα
περιγράφεται ακριβώς η ημέρα και η ώρα που έχουμε ραντεβού- στη συνέχεια θα στέλνουμε
μήνυμα στο 13032 με το όνομά μας, για να λάβουμε έγκριση η οποία ισχύει για τρεις ώρες.

Στην περίπτωση αυτή, δηλαδή του SMS 13032, ο πολίτης θα πηγαίνει σε οποιοδήποτε
σημείο βρίσκεται το κατάστημα, χωρίς τον περιορισμό της διαδημοτικής μετακίνησης ή των
2 χιλιομέτρων. Θα υπάρχει όμως «κόφτης» στο δεύτερο μήνυμα μέσα στην ίδια μέρα.
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