Πειραιάς, 03.02.2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ε.Σ.Α.
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ «CLICK INSIDE» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, κ. Βασίλης Κορκίδης, απέστειλε
επιστολή στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, προτείνοντας την κάθε
δυνατή επέκταση της μεθόδου πωλήσεων click inside σε περισσότερες εμπορικές δραστηριότητες και
επιχειρηματικές περιοχές, σύμφωνα και με τη μελέτη οικονομικής γεωγραφίας «ΓΕΩΒΑΣΗ» και τους
χάρτες συγκέντρωσης του λιανικού εμπορίου στη Περιφέρεια Αττικής. Το ακριβές κείμενο της
επιστολής στον Υπουργό, έχει ως ακολούθως:
«Κύριε Υπουργέ,
Σας διαβιβάζουμε, προς ενημέρωσή σας, την μελέτη με χρήσιμα στοιχεία και ενδιαφέρουσες
πληροφορίες από το έργο «ΓΕΩΒΑΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ: Η εξέλιξη του λιανικού εμπορίου - Οργανωτική
- Λειτουργική αναδιάρθρωση και χωροκοινωνικές επιπτώσεις», που υλοποιήθηκε στον τομέα
Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και
χρηματοδοτήθηκε από το ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ. Σύμφωνα, μάλιστα, με τα στοιχεία των Επιμελητηρίων
της Αττικής και των εγγραφών-διαγραφών εμπορικών επιχειρήσεων από το ΓΕ.Μ.Η, διατίθεται η
τελευταία επικαιροποίηση της μελέτης για το 2020.
Ως εκ τούτου και με γνώμονα ότι, σε μία τόσο κρίσιμη χρονική συγκυρία για το εμπόριο, κάθε
διαθέσιμο εργαλείο και πρωτοβουλία πιστεύουμε πως θα πρέπει να αξιοποιηθεί κατά το πλείστο
δυνατό, παρακαλούμε όπως εξετάσετε το ενδεχόμενο επέκτασης του “click inside” και σε άλλες
δραστηριότητες εντός και εκτός οικιστικών περιοχών της Αττικής και, κυρίως, σε κεντρικούς οδικούς
άξονες, όπου συνήθως οι καταναλωτές τις επισκέπτονται με Ι.Χ. και δεν δημιουργείται συνωστισμός.
Η σχετική μελέτη της Οικονομικής Γεωγραφίας της Περιφέρειας Αττικής αποτυπώνει σε χάρτες
τα σημεία συγκέντρωσης του λιανικού εμπορίου και τεκμηριώνει επιστημονικά την προσπάθεια σας να
επεκτείνετε την μέθοδο πωλήσεων με ραντεβού εντός καταστήματος σε περισσότερες δραστηριότητες
και σε περιοχές, που όμως δεν δημιουργούν κινδύνους συνωστισμού και διασποράς της πανδημίας.
Ευελπιστώντας στην αμεσότερη δυνατή ανταπόκρισή σας, διαβιβάζουμε συνημμένα το σύνολο της
μελέτης με χάρτες που απεικονίζουν τα σημεία υψηλής και χαμηλής συγκέντρωσης του λιανικού
εμπορίου, καθώς και τις περισσότερο “ασφαλείς” περιοχές για τη λειτουργία εμπορικών επιχειρήσεων
με ραντεβού εντός καταστήματος, ώστε να ληφθούν υπόψη από την επιτροπή των ειδικών, να
αξιολογηθούν και να συνεκτιμηθούν με τους υγειονομικούς χάρτες.
Στο link https://inemy.gr/louketa/ μπορείτε να δείτε όλες τις μελέτες ανά περιοχή αναφοράς και το
Συνοπτικό Δελτίο Επιχειρηματικότητας της Αττικής τον Σεπτέμβριο του 2020. Το Περιφερειακό
Επιμελητηριακό Συμβούλιο με τα Επιμελητήρια της Αττικής είμαστε συμπαραστάτες στη προσπάθεια
που καταβάλετε και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία.
Με εκτίμηση,
Βασίλης Κορκίδης
Πρόεδρος ΠΕΣ Αττικής»
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