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Οδηγίες σχετικά με μέτρα αντιμετώπισης COVID-19 στα Καταστήματα Γεωργικών Εφοδίων 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Τα Διοικητικά Συμβούλια των ΠΟΣΕΓ, ΕΣΥΦ, ΣΕΠΥ και ΣΠΕΛ με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε 
όλους τους συναδέλφους Γεωπόνους, στους υπαλλήλους των καταστημάτων Γεωργικών 
Εφοδίων, στους αγρότες και στις οικογένειές τους αλλά  και  απέναντι στους πολίτες  και ειδικά 
αυτούς που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, θεωρούν υποχρέωσή τους να συστήσουν  τα 
παρακάτω μέτρα στους υπευθύνους των καταστημάτων γεωργικών εφοδίων: 

 Χρήση μάσκας και γαντιών μιας χρήσης όπου απαιτείται. 
 Καλός μόνιμος εξαερισμός των χώρων εργασίας. 
 Αποφυγή όπου είναι δυνατόν της αυτοπρόσωπης παρουσίας στα καταστήματα γεωργικών 

εφοδίων των αγροτών. Όλοι γνωρίζουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος της εξυπηρέτησης των 
αγροτών μπορεί να γίνει τηλεφωνικά. 

 Αποφυγή συνωστισμού εντός του χώρου του καταστήματος με την είσοδο το πολύ 2-3 
ατόμων ταυτόχρονα, διατηρώντας πάντα απόσταση δύο τουλάχιστον μέτρων μεταξύ τους 

 Χρήση απολυμαντικού κατά την είσοδο στο κατάστημα. 
 Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων 

προσωπικών αντικειμένων και τακτική απολύμανση αυτών. 
 Απολύμανση σε τακτά χρονικά διαστήματα των χώρων (πατώματα, πάγκοι, λοιποί χώροι). 
 Τήρηση μέτρων κατά την παραλαβή των γεωργικών εφοδίων από τους προμηθευτές με 

έμφαση στην ατομική υγιεινή μετά από κάθε επαφή. 
 Οι συναλλαγές να γίνονται κατά προτίμηση με ηλεκτρονικά μέσα (κάρτα, Web-Banking). 
 Περιορισμός στις απολύτως απαραίτητες των επισκέψεων των αντιπροσώπων των 

εταιρειών (έχουν γίνει ήδη συστάσεις στις εταιρείες-μέλη τους από τους ΕΣΥΦ, ΣΕΠΥ, 
ΣΠΕΛ). 

 Ανάρτηση των γενικών οδηγιών του ΕΟΔΥ σε θέσεις ορατές στους πελάτες. 
 Ενημέρωση των εργαζομένων για όλα τα παραπάνω. 
 Συνιστούμε, όπου είναι δυνατόν, η διανομή των εφοδίων στους πελάτες σας, να γίνεται, 

είτε με παράδοση στον χώρο τους είτε έξω από το κατάστημα. 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Η χώρα βιώνει εξαιρετικά πρωτόγνωρες συνθήκες. Τα Καταστήματα Γεωργικών Εφοδίων 
οφείλουν να παραμείνουν ανοικτά σε όλη τη διάρκεια  της πανδημίας, επιτελώντας το καθήκον 
τους απέναντι στους αγρότες, στην κοινωνία και στους πολίτες προκειμένου να συνεχιστεί 



 

απρόσκοπτα η γεωργική παραγωγή της χώρας. Αυτό απαιτεί από όλους μας υπευθυνότητα και 
ψυχραιμία. 

Σας συνιστούμε επιπροσθέτως των μέτρων που προτείνει ο ΕΟΔΥ, να προχωρήσετε άμεσα στην 
λήψη όλων των παραπάνω. 

Αντιλαμβανόμαστε όλοι τις ιδιαιτερότητες της δουλειάς σας και το πόσο σημαντικό είναι η ζωή 
να συνεχιστεί με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις, για αυτό όλοι μας πρέπει να συμβάλουμε 
στο έργο της πολιτείας έτσι ώστε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς την πανδημία. 

 
Με εκτίμηση, 

Τα Διοικητικά Συμβούλια 
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