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Θεσσαλονίκη 22/4/2021 
Αρ.Πρωτ. 90 

Προς  
Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Κυριάκο Μητσοτάκη  
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

− Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη 

− Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Νίκο Χαρδαλιά 

− Επιτροπή Λοιμωξιολόγων 

 
Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,  
 
Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, έχοντας ως συμπαραστάτες στην προσπάθειά του: 
 

− τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολο Τζιτζικώστα,  

− τον  Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίς-ΠΕΔΚΜ και Δήμαρχο 

Πυλαίας-Χορτιάτη κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη,  

− τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Κώστα Ζέρβα,  

− τον Δήμαρχο Παύλου Μελά κ. Δημήτριο Δεμουρτζίδη,  

− τον Δήμαρχο Καλαμαριάς κ. Ιωάννη Δαρδαμανέλη,  

− τον Δήμαρχο Ευόσμου-Κορδελιού κ. Κλεάνθη Μανδαλιανό, 

− τον Δήμαρχο Νεάπολης-Συκεών κ. Συμεών Δανιηλίδη, 

− τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου κ. Παντελεήμων Τσακιρη, 

− τον Δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης κ. Λάζαρο Κυρίζογλου, 

− τον Δήμαρχο Θέρμης κ. Θεόδωρο Παπαδόπουλο,  

− τον Δήμαρχο Βόλβης κ. Διαμαντή Λιάμα, 

− τον Δήμαρχο Δέλτα κ. Ιωάννη Ιωαννίδη,  

− τον Δήμαρχο Θερμαϊκού κ. Γεώργιο Τσαμασλή,  

− τον Δήμαρχο Λαγκαδά κ. Ιωάννη Ταχαματζίδη, 

− τον Δήμαρχο Χαλκηδόνος κ. Σταύρο Αναγνωστόπουλο, 

− και το καταναλωτικό κοινό της πόλης της Θεσσαλονίκης,  

απαιτεί το άνοιγμα της αγοράς της πόλης της Θεσσαλονίκης από το Σάββατο 24/4/2021 με τη 
μέθοδο της εισόδου του πελάτη εντός καταστήματος, χωρίς ραντεβού (με το οποίο αδίκως 
ταλαιπωρείται και ο καταστηματάρχης και οι καταναλωτές), με απλή αποστολή μηνύματος SMS 
στον κωδικό 13032, για μετακίνηση με σκοπό την επίσκεψη καταστημάτων λιανικού εμπορίου.  
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Προϋπόθεση αποτελεί η τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων, τα οποία τηρήθηκαν ευλαβικά 
όποτε ζητήθηκε με Υπουργική Απόφαση, πιστεύοντας ότι το ύστατο αγαθό είναι η υγεία και 
σεβόμενοι πάντοτε τους συνανθρώπους μας που έχασαν τη μάχη με τον ιο και όλους αυτούς που 
σήμερα ταλαιπωρούνται από την πανδημία.  
 
Ζητούμε τη λήψη επείγουσας απόφασης για άνοιγμα της αγοράς μας, καθώς οι αντοχές 
χιλιάδων επιχειρηματιών της πόλης μας, έχουν πλέον εξαντληθεί! 
 
 
Με εκτίμηση 

     
Παντελής Φιλιππίδης 
Πρόεδρος  
Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 
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