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 Έτσι ανοίξαμε 
τα «βιομηχανικά»

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΠΟΣΠΛΑ ΔΙΚΑΙΩθΗΚΑΝ ύΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΣΦύΚΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚύβΕΡΝΗΣΗ

Καθοριστικής σημασίας οι συναντήσεις του Δημήτρη Μουλιάτου  
με τους Άδωνη Γεωργιάδη και Παναγιώτη Σταμπουλίδη

Απαιτήθηκαν τεράστιες προσπάθειες για να καμφθούν οι 
αντιρρήσεις των λοιμωξιολόγων. 

Σύντομα ενεργοποιούνται  διαδικασίες για χρηματοδοτή-
σεις μέσω ΕΣΠΑ μετά την ένταξη των Επαγγελματιών Πω-

λητών Λαϊκών Αγορών στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Αθηνών (σελίδα 4). 

Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρης Μουλιάτος περιγρά-
φει την «επόμενη ημέρα» για τις Λαϊκές Αγορές μετά την 

πανδημία και τον αγώνα για τα «βιομηχανικά» είδη (βαρυ-
σήμαντο άρθρο στη σελίδα 3). 

Άδωνις Γεωργιάδης σε Δημήτρη Μουλιάτο: «Mαζί θα αλ-
λάξουμε τις Λαϊκές Αγορές» (σελίδα 5). 
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Η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι μια μορφή 
κρατικής χρηματοδότησης - δανείου με προνο-
μιακούς όρους και αφορά κάθε νομική μορφή 
επιχείρησης συμπεριλαμβάνοντας και τις ατομι-
κές επιχειρήσεις. Όσον αφορά, την αποπληρω-
μή του δανείου-χρηματοδότησης γίνεται κι αυτή 
με προνομιακούς όρους και σε βάθος 5 ετών, 
όπου ο πρώτος χρόνος αποτελεί περίοδο χάρι-
τος καθώς και το 50% της ενίσχυσης δεν επι-
στρέφεται. Οι ατομικές επιχειρήσεις στους πρώ-
τους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής 
είχαν μείνει εκτός. Αυτό άλλαξε όμως στην επι-
στρεπτέα προκαταβολή 4 και συνεχίστηκε στην 
επιστρεπτέα προκαταβολή 5. Αυτό σημαίνει ότι 
το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλητών λαϊκών 
αγορών που ανήκουν σε αυτή τη νομική μορφή, 
έχουν πλέον το δικαίωμα ένταξης στον προνο-
μιακό δανεισμό - χρηματοδότησης της επιστρε-
πτέας προκαταβολής 4 και 5. Ο 4ος κύκλος του 

προγράμματος που έχει ολοκληρωθεί, έδωσε 
το δικαίωμα στους ελεύθερους επαγγελματίες 
για ενίσχυση από 1.000 έως 2.000 ευρώ. Στον 
νέο κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής 5 που 
αποτέλεσε συνέχεια του 4ου κύκλου, είχαν δι-
καίωμα συμμετοχής όλες οι επιχειρήσεις εφό-
σον, πληρούν τα κριτήρια πτώσης τζίρου του-
λάχιστον κατά 20% ή έχουν τζίρο αναφοράς 300 
ευρώ, καθώς και νέες επιχειρήσεις που άνοιξαν 
Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο του 2020. Στην επιστρε-
πτέα προκαταβολή 5 συνυπολογίστηκε ολόκλη-
ρη η περίοδος Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου. Το 
ύψος της ενίσχυσης καθορίστηκε με τον μαθη-
ματικό τύπο που εφαρμόστηκε. Με αυτό τον τρό-
πο έδωσε την δυνατότητα σε όσους δεν πρόλα-
βαν να κάνουν την αίτηση τους στην επιστρεπτέα 
προκαταβολή 4, να λάβουν το σύνολο του πο-
σού της ενίσχυσης όπως επίσης και να γίνουν οι 
απαραίτητες διορθώσεις στις ήδη υπάρχουσες 

δηλώσεις. Όπως και στις προηγούμενες, το 50% 
της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται υπό τον όρο δι-
ατήρησης του ίδιου αριθμού προσωπικού έως 
το τέλος Ιουνίου 2021. Έτσι, οι ατομικές επιχει-
ρήσεις που κατά τον 4ο κύκλο του προγράμμα-
τος έλαβαν μία εφάπαξ ενίσχυση της τάξης των 
1.000 ευρώ, στον 5ο κύκλο η ενίσχυση υπολογί-
στηκε βάσει του μαθηματικού τύπου του ύπουρ-
γείου και δύναται να είναι μεγαλύτερη.

Για παράδειγμα, επιχείρηση που δικαιούται να 
λάβει ενίσχυση 3.000 ευρώ βάσει της επιστρε-
πτέας προκαταβολής 5 και είχε λάβει ενίσχυ-
ση από την επιστρεπτέα προκαταβολή 4 ύψους 
1.000 ευρώ, το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί και θα 
λάβει 2.000 ευρώ. Εάν η επιχείρηση δεν είχε λά-
βει καμία ενίσχυση στην επιστρεπτέα προκατα-
βολή 4 θα πιστωθεί στον λογαριασμό της ολό-
κληρο το ποσό που δικαιούται βάσει του 5ου 
κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής. 

Οι πωλητές λαϊκών αγορών έχουν πλέον δικαίωμα 
ένταξης στο πρόγραμμα επιστρεπτέας προκαταβολής

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΝΑΛύΟύΝ ΣΤΟ «ΛΑΪΚΩΝ βΗΜΑ» ΤΟύΣ ΟΡΟύΣ ΛΗΨΗΣ ΤΟύ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟύ ΔΑΝΕΙΣΜΟύ

«Είμαστε εδώ για λύνουμε τα προβλήματα  
των Λαϊκών αγορών»

ΣΤαΥΡΟΣ μΕΛαΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Σκληρό αγώνα δίνει από την 
πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα 
καθήκοντα Αντιπεριφερειάρχη 
λαϊκών αγορών στην περιφέ-
ρεια Αττικής ο Σταύρος Μελάς, 
ο οποίος καθημερινά επισκέπτε-
ται λαϊκές αγορές δίνοντας λύ-
σεις σε προβλήματα που προκύ-
πτουν κατά τη λειτουργία τους.

Την ίδια στιγμή δηλώνει την 
ικανοποίηση του από την πιστή 
εφαρμογή των περιοριστικών 
μέτρων στη λειτουργία των λα-
ϊκών αγορών για την αποφυγή 
εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Έτσι τηρείται κανονικά η από-
σταση πέντε μέτρων μεταξύ των 
πάγκων καθώς και η χρήση μά-
σκας τόσο από τους ίδιους τους 
πωλητές όσο και από τους κατα-

ναλωτές με παράλληλη τήρηση 
και των σχετικών αποστάσεων 
μεταξύ των πελατών. 

Ο Σταύρος Μελάς βρίσκεται σε 
συνεχή επαφή με τον Περιφε-
ρειάρχη Αττικής Γιώργο Πατού-
λη και τον ενημερώνει για όλα τα 
ζητήματα που σχετίζονται με την 
ανάπτυξη των λαϊκών αγορών σε 
όλους του δήμους της Αττικής. 

Μάλιστα σύμφωνα με πλη-
ροφορίες της εφημερίδας μας ο 
ίδιος ο Περιφερειάρχης ζήτησε 
από τον Σταύρο Μελά να δώσει 
ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα 
που σχετίζονται με τις αναγκαί-
ες παρεμβάσεις προκειμένου 
να διασφαλιστεί η εύρυθμη λει-
τουργία των αγορών, η πάταξη 
του παραεμπορίου και η ενίσχυ-

ση της προστασίας των κατανα-
λωτών ακόμα και μέσα σε συν-
θήκες lockdown.

«Ο ρόλος της Περιφέρειας Ατ-
τικής είναι πολλαπλός» τονίζει 
ο Σταύρος Μελάς και συνεχίζει: 
«Δουλεύουμε από κοινού, Πε-
ριφέρεια Αττικής και ΠΟΣΠΛΑ! 
Εστιάζουμε στην ανταπόδοση 
υποστηρικτικών υπηρεσιών και 
διασφαλίζουμε τόσο την εύρυθ-
μη λειτουργία των λαϊκών αγο-
ρών όσο και την προστασία της 
δημόσιας υγείας. Και όλα αυτά σε 
μία περίοδο που οι λαϊκές αγορές 
και κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στα βιομη-
χανικά είδη δοκιμάζονται σκλη-
ρά και μάλιστα για δεύτερη φορά 
μέσα σε λίγους μήνες».
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Το 2021 είναι η χρονιά των μεγάλων αλλαγών για τις λαϊκές αγορές

H 
υγειονομική κρίση του κορωνοϊ-
ού που ξεκίνησε πριν από ένα χρό-
νο έκλεισε τον κόσμο στα σπίτια και 
μας ανάγκασε όλους να φοράμε μά-
σκες.

Μέσα σε αυτήν την πρωτοφανή πανδημία οι 
λαϊκές αγορές αποτέλεσαν παράδειγμα υπευ-
θυνότητας αλλά και μεγάλης δοκιμασίας.

Από την οποία, όμως, βγήκαμε νικητές!
Γιατί τελικά οι αγώνες της Ομοσπονδίας 

απέδωσαν καρπούς.
Τα «βιομηχανικά προϊόντα» άνοιξαν και οι 

συνάδελφοί μας είναι ξανά στους πάγκους 
τους. 

Αφού, όμως, προηγουμένως πλήρωσαν το 
βαρύ τίμημα της υγειονομικής αυστηρότητας 
που για όλους εμάς ήταν και παραμένει ανε-
ξήγητο.

Γιατί έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι ο κο-
ρωνοϊός δεν μεταδίδεται σε ανοιχτούς χώ-
ρους.

Ειδικά αν τηρούνται με σχολαστικότητα τα 
υγειονομικά μέτρα όπως συμβαίνει σε όλες 
τις λαϊκές αγορές. 

Οι συνάδελφοί μας των «βιομηχανικών 
προϊόντων» , λοιπόν, πλήρωσαν αυτό το βαρύ 
τίμημα και φέτος τα Χριστούγεννα.

Όπως το πλήρωσαν και πέρυσι το Πάσχα με 
αποτέλεσμα να είχαν βρεθεί στις αρχές Ιανου-
αρίου στο τέρμα των αντοχών τους.

Η ΠΟΣΠΛΑ αλλά και ο καθένας μας ατομι-
κά σταθήκαμε από την αρχή στο πλευρό τους 
και όχι μόνον με ωραία λόγια.

Ο αγώνας συνεχίστηκε και εντάθηκε σε όλη 
την περίοδο των εορτών ώστε να πείσουμε 
αρμόδιους υπουργούς ότι τα «βιομηχανικά» 
έπρεπε να ανοίξουν.

Δεν ήταν εύκολο να καμφθούν οι αντιρρή-
σεις των λοιμωξιολόγων, αλλά τελικά το πε-
τύχαμε.

Τώρα, όμως, το μεγάλο στοίχημα για την 
ΠΟΣΠΛΑ είναι η οικονομική ενίσχυση των 
συναδέλφων των «βιομηχανικών» .

Όπως και όλων των άλλων συναδέλφων, 
επαγγελματιών πωλητών των λαϊκών αγο-
ρών. 

Η ένταξή μας στο Επαγγελματικό Επιμελη-
τήριο Αθηνών σηματοδοτεί ήδη μια νέα επο-
χή για τον κλάδο μας. 

Οι δυνατότητες χρηματοδοτήσεων πολλα-
πλασιάζονται μαζί με τις δεκάδες άλλες υπη-
ρεσίες που μας προσφέρει αυτή η ένταξη.

Έτσι ξεκινήσαμε την διαδικασία για να εντο-
πίσουμε εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία 
(ΕΣΠΑ, Περιφέρεια κλπ) που θα επιχορηγή-
σουν τους συναδέλφους.

Γιατί η βοήθεια αυτή πρέπει να είναι άμεση, 
γενναιόδωρη και χωρίς ασφυκτικές προϋπο-
θέσεις και προθεσμίες.

Είναι δέσμευση της ΠΟΣΠΛΑ όχι μόνον 

συνδικαλιστική η συναδελφική, αλλά πρωτί-
στως ηθική.

Σε αυτήν την υγειονομική κρίση οι λαϊκές 
αγορές κατάφεραν να παραμείνουν ανοιχτές 
έστω και με τα περιοριστικά μέτρα.

Αξίζει να αναλογιστούμε αυτήν την μεγάλη 
κατάκτηση του κλάδου μας σε συνθήκες γε-
νικού lockdown στο εμπόριο.

Τίποτα δεν ήταν αυτονόητο πριν από ένα 
χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2020, όταν η ΠΟΣ-
ΠΛΑ ξεκινούσε τον μεγάλο αγώνα για «ανοι-
χτές λαϊκές αγορές»

Το αντίθετο! Οι εισηγήσεις των λοιμωξιολό-
γων απαιτούσαν «γενικό κλείσιμο του υπαί-
θριου εμπορίου» 

Η ΠΟΣΠΛΑ συναντούσε αδιαπέραστο τοίχο 
στα γραφεία των αρμοδίων που αιφνιδιασμέ-
νοι μας κοιτούσαν αμήχανοι.

ύπήρξαν στιγμές που και εμείς οι ίδιοι φο-
βηθήκαμε ότι είχε φτάσει το τέλος του κλά-
δου μας.

Γιατί «κλείσιμο» των λαϊκών αγορών στην 
μακρά περίοδο της καραντίνας θα σήμαινε τον 
γενικό αφανισμό μας.

Το βλέπουμε, δυστυχώς, στον συναφή σε 
εμάς δοκιμαζόμενο κλάδο της εστίασης.

Μια στις τρείς επιχειρήσεις εστίασης που 
έκλεισαν και στις δύο καραντίνες, δεν πρό-
κειται να ξανά-ανοίξει. 

Με τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών 
αγορών, τηρουμένων των αναλογιών, τα 
πράγματα θα ήταν χειρότερα.

Αυτό καταφέραμε να αποτρέψουμε με τους 
αγώνες της ΠΟΣΠΛΑ αλλά κυρίως με την 
υπευθυνότητα που ως κλάδος επιδείξαμε.

Κάποιοι ίσως περίμεναν «κραυγές» και 
συνδικαλιστικές πρακτικές περασμένων δε-
καετιών.

Το ίδιο πιθανώς περίμεναν και οι αρμόδιοι 
που εκλήθησαν να λάβουν την απόφαση για 
ανοιχτές ή κλειστές λαϊκές αγορές.

Τους διαψεύσαμε όλους με την υπευθυνό-
τητα, την σοβαρότητα και με τα επιχειρήμα-
τά μας.

Αποδείξαμε ότι το υπαίθριο εμπόριο είναι 
από τους πλέον υπεύθυνους, αλλά και δυνα-
μικούς επαγγελματικούς κλάδους.

Γιατί διαπραγματευόμαστε στα υπουργικά 
γραφεία και μετά -οι ίδιοι!- κάνουμε τις δια-
γραμμίσεις αξημέρωτα στους δρόμους.

Ο λαός μας το λέει πολύ σωστά «και του σα-
λονιού και του λιμανιού» τώρα για εμάς το κα-
τάλαβαν και οι αρμόδιοι.

Το μεγάλο ηθικό κέρδος από την διαχείριση 
της πανδημίας στις λαϊκές αγορές ήταν ότι αλ-
λάξαμε την εικόνα του κλάδου μας.

Στην κυβέρνηση γνωρίζουν πλέον ότι ανή-
κουμε στους κορυφαίους επαγγελματικούς 
κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Όλα αυτά τα πετύχαμε μέσα στην πανδημία 
μαζί με την κορυφαία κατάκτηση των «ανοι-
χτών λαϊκών αγορών».

Ξέρουμε ότι υπήρξαν θυσίες και δοκιμασί-
ες συναδέλφων, κυρίως των βιομηχανικών 
και ανθοκομικών ειδών.

Όλοι χάσαμε και εξακολουθούμε να χάνου-
με μισό μεροκάματο κάθε εβδομάδα ενώ οι 
επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώ-
σεις μας τρέχουν.

Αλλά σταθήκαμε όρθιοι την ίδια στιγμή που 
χιλιάδες επαγγελματίες και εργαζόμενοι κα-
τέρρευσαν οικονομικά.

Και όχι μόνον αυτό! Η ΠΟΣΠΛΑ είναι ίσως η 
μοναδική Ομοσπονδία που ανέπτυξε κοινω-
νική δράση. 

Μέσα στην πανδημία!
Προσφέραμε στην περίοδο των εορτών και 

εξακολουθούμε να προσφέρουμε -με δικά 
μας έξοδα!- τόνους τροφίμων σε ιδρύματα και 
δοκιμαζόμενους κοινωνικούς φορείς.

Γιατί έτσι συμβάλουμε στην αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης λόγω του κορω-
νοϊού που αρχίζει ήδη να γίνεται αισθητή.

Επειδή ακριβώς ήμαστε καθημερινά δίπλα 
στον λαό το κοινωνικό αισθητήριό μας έπιασε 
εγκαίρως αυτό το μήνυμα αγωνίας.

Αντιδράσαμε άμεσα και σε έκτακτη σύγκλι-
ση του διοικητικού συμβουλίου της ΠΟΣΠΛΑ 
πήραμε την σχετική απόφαση.

Να επιστρέφουμε, δηλαδή, ως κοινωνικό 
μέρισμα αυτό που εισπράττουμε στους πά-
γκους μας έστω και με συνθήκες 50-50.

Γιατί οι λαϊκές αγορές θέτουν τον άνθρωπο 
πάνω από το κέρδος και αυτό μας διαφορο-
ποιεί από άλλες αγορές ή υπεραγορές.

Κάθε εβδομάδα τα σωματεία-μέλη της 
ΠΟΣΠΛΑ προσφέρουν τρόφιμα στις τοπικές 
κοινωνίες από την εποχή των μνημονίων.

Αυτό γίνεται θεσμικά με απόλυτη διαφάνεια 
δηλαδή πρόκειται στην ουσία για προγραμμα-
τική κοινωνική δράση.

Η ΠΟΣΠΛΑ επιστρέφει δωρεάν στην κοινω-
νία τμήμα αυτών που λαμβάνει από τους κα-
ταναλωτές.

Καταξιώνει ,δηλαδή, τον ρόλο του κοινωνι-
κού εταίρου και το αποδεικνύει διακριτικά με 
την ανθρωπιστική δράση της.

Η περασμένη χρονιά ήταν για όλους εμάς 
η χρονιά της αγωνίας, των αγώνων, αλλά και 
της αυτογνωσίας.

Καταλάβαμε την δύναμη που μπορούμε να 
αναπτύξουμε ως κλάδος όταν κινούμαστε με 
σύνεση, αλλά και αποφασιστικότητα.

Γιατί όχι μόνον κρατήσαμε ανοιχτές τις λαϊ-
κές αγορές αλλά και κερδίσαμε τον σεβασμό 
της Πολιτείας και την εκτίμηση των πολιτών.

Αυτήν την μεγάλη επαγγελματική και κοι-
νωνική παρακαταθήκη που μας αφήνει το 
2020 θα την κεφαλαιοποιήσουμε το 2021. 

Γιατί το 2021 θα είναι η χρονιά που θα ψηφι-
στεί το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό των 
λαϊκών αγορών.

Γι’αυτό η ΠΟΣΠΛΑ συνεργάζεται με το 
ύπουργείο Ανάπτυξης αλλά και επικοινωνεί 
με όλα τα κόμματα της βουλής.

Επιδιώκουμε το νομοσχέδιο να περάσει 
από την εθνική αντιπροσωπεία με όσο το δυ-
νατόν μεγαλύτερη πλειοψηφία.

Να είναι πρόκριμα για ευρύτερες πολιτικές 
και κοινωνικές συναινέσεις, αναγκαίες για το 
σύνολο της εθνικής οικονομίας.

Γι’ αυτόν τον λόγο η ΠΟΣΠΛΑ επεκτείνει συ-
νεχώς τις συνεργασίες και την επικοινωνία 
της με άλλους κοινωνικούς εταίρους.

Η εβδομαδιαία τηλεοπτική εκπομπή («Λαϊ-
κών βήμα») είναι πλέον βήμα δημόσιου κοι-
νωνικού διαλόγου.

Και όλα αυτά γίνονται με πρωτοβουλία δική 
μας γιατί επενδύουμε στην εξωστρέφεια και 
στις κοινωνικές συνεργασίες.

Το 2020 εμείς, οι άνθρωποι των λαϊκών 
αγορών, δοκιμαστήκαμε σκληρά, αλλά απο-
δείξαμε σε όλους ότι αντέχουμε.

Αλλά και ότι είμαστε πρωτοπόροι στον αγώ-
να για την προστασία της δημόσιας υγείας και 
της τσέπης του καταναλωτή.

Τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν αυτονόητο 
πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού.

Τα πετύχαμε χάρη στους αγώνες της Ομο-
σπονδίας και χάρη στην εμπιστοσύνης όλων 
των συναδέλφων.

Γι’ αυτό υποδεχθήκαμε το 2021 με αισιοδο-
ξία και πίστη στις δυνάμεις μας. Καλή χρονιά 
σε όλους! 

« Έτσι κερδίσαμε τον αγώνα  
και ανοίξαμε τα βιομηχανικά»

ΑΡθΡΟ ΤΟύ ΠΡΟΕΔΡΟύ ΤΗΣ ΠΟΣΠΛΑ ΔήμήΤΡή μΟΥΛΙαΤΟΥ 
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Νέα εποχή για τον κλάδο με δυνατότητα διεκδίκησης χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ

Εντάσσονται στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο  
οι πωλητές των λαϊκών αγορών!

ΚΑΤΕΛΗΞΑΝ ΣΕ ΣύΜΦΩΝΙΑ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ύΠΟ ΤΟύΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΟύΛΙΑΤΟ ΚΑΙ ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗθΕΟΔΟΣΙΟύ

Σ
ε νέα εποχή μπαίνουν οι 
λαϊκές αγορές απαντώντας 
έτσι στις προκλήσεις που 
δημιουργούνται καθημερι-
νά στις σύγχρονες κοινωνί-

ες και ιδιαίτερα στα νέα δεδομένα στο 
χώρο του υπαίθριου λιανεμπορίου. 

Αναζητώντας νέους τρόπους στή-
ριξης των συναδέλφων επαγγελμα-
τιών πωλητών και κατ’ επέκταση 
των ατομικών τους επιχειρήσεων 
η ΠΟΣΠΛΑ κι ο πρόεδρός της Δη-
μήτρης Μουλιάτος, προχώρησαν 
σε κύκλο επαφών με αντιπροσω-

πεία του Επαγγελματικού Επιμελη-
τηρίου Αθηνών υπό τον πρόεδρό 
του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Όπως προέκυψε από την ουσι-
αστική ανταλλαγή απόψεων και σε 
συνέχεια της ανάπτυξης των θέ-
σεων του Επαγγελματικού Επιμε-
λητηρίου Αθηνών, ο πρόεδρος της 
ΠΟΣΠΛΑ επεσήμανε την ανάγκη οι-
κονομικής στήριξης των επαγγελ-
ματιών πωλητών μέσω ευρωπαϊ-
κών προγραμμάτων.

 Αυτό μπορεί να αποτελέσει ουσι-
αστική ανάσα στον αγώνα επιβίωσης 

που δίνουν οι άνθρωποι των λαϊκών 
αγορών αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Αλλά συνάμα συντελεί και στην 
καθολική αναμόρφωση των λαϊ-
κών αγορών , δηλαδή στην διαμόρ-
φωσή τους σε πρότυπες αγορές με 
την εφαρμογή των πλέον σύγχρο-
νων προδιαγραφών. 

Στόχος της ΠΟΣΠΛΑ είναι η δημι-
ουργία των αναγκαίων προϋποθέ-
σεων για τη στήριξη της επιχειρη-
ματικότητας και στις λαϊκές αγορές.

Αυτό μπορεί να γίνει με ταυτόχρο-
νη μεταπήδηση στο ψηφιακό μετα-

σχηματισμό των ατομικών επιχει-
ρήσεων, δίνοντάς τη δυνατότητα 
δημιουργίας ηλεκτρονικών κατα-
στημάτων (e-shops). 

Έτσι μέσω της ένταξης στη νέα ψη-
φιακή εποχή, θα ενισχυθεί η ανταγω-
νιστικότητα ενώ παράλληλα οι λαϊκές 
αγορές θα προσελκύσουν μεγαλύτε-
ρη μερίδα του καταναλωτικού κοινού.

Ένα κοινό που εργάζεται παράλ-
ληλα με τα ωράρια των λαϊκών 
αγορών και γι’ αυτό μέχρι τώρα δεν 
επέλεγε τις λαϊκές αγορές για τις 
εβδομαδιαίες προμήθειές του.

Από την πλευρά του ο πρόεδρ ος του 
Ε.Ε.Α. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, υπο-
γράμμισε ότι η συνεργασία μεταξύ Επι-
μελητηρίου και ΠΟΣΠΛΑ, θα συμβάλ-
λει στην επίτευξη ενός κοινού στόχου.

 Δηλαδή στην στήριξη των επι-
χειρήσεων που δραστηριοποιού-
νται στο υπαίθριο εμπόριο!

Και αυτό θα γίνει σε μία χρονικά 
δύσκολη περίοδο που η πανδημία 
απειλεί εκτός από τη δημόσια υγεία 
και την ελληνική οικονομία και βέ-
βαια το μεροκάματο των επαγγελ-
ματιών πωλητών λαϊκών αγορών.

Τι σημαίνει η συμφωνία μουλιάτου - Χατζηθεοδοσίου για όλα τα μέλη της ΠΟΣΠΛα 
στα οποία το Επαγγελματικό Επιμελητήριο αθηνών ανοίγει τις πόρτες του

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών μέσω των συναλ-
λαγών των χιλιάδων μελών του γνωρίζει άριστα τα ζητήματα 
της επιχειρηματικότητας. Γιατί αντιμετωπίσει καθημερινά όλες 
τις ανάγκες των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην 

περιοχή της Αθήνας. Έτσι λοιπόν έχει επιτύχει την πλήρη προ-
σαρμογή των υπηρεσιών του στις ανάγκες αυτών των επαγ-
γελματιών που είναι μέλη του. Τώρα πιά, μετά την συμφωνία 
Μουλιάτου-Χατζηθεοδοσίου, τις υπηρεσίες του Επαγγελματι-

κού Επιμελητηρίου Αθηνών θα έχουν στην διάθεσή τους και οι 
επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών. 

Περισσότερα για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο αθηνών στη σελ. 14
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Οι συνεχείς επαφές τους και οι κοινές προσπάθειες οδήγησαν στο άνοιγμα των «βιομηχανικών» ειδών

«Δ
ημήτρη, μαζί θα αλλάξουμε 
τις Λαϊκές Αγορές»! Με αυτά 
τα λόγια ο ύπουργός Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων Άδωνις 
Γεωργιάδης υποδέχθηκε τον 

Πρόεδρο της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρη Μουλιάτο 
στην κρίσιμη συνάντηση πριν από το άνοιγμα 
των «βιομηχανικών προϊόντων».

Οι αγώνες της Ομοσπονδίας για τους συναδέλ-
φους τους των «βιομηχανικών προϊόντων» είχαν 
συμπαραστάτη τον Άδωνη Γεωργιάδη ο οποίος 
ως «άνθρωπος της αγοράς» και ο ίδιος καταλά-

βαινε την αγωνία των επαγγελματιών πωλητών.
Σε συνέντευξή του προς την τηλεοπτική 

εκπομπή «Λαϊκών βήμα» και απαντώντας σε 
σχετική ερώτηση ο ύπουργός είχε δώσει τις 
αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά με τις απο-
φάσεις για το άνοιγμα ή όχι του λιανεμπορίου 
και για τις σχέσεις της κυβέρνησης με την επι-
τροπή των λοιμωξιολόγων.

«Καταρχάς η κυβέρνηση κυβερνάει και όχι 
οι λοιμωξιολόγοι. Η κυβέρνηση λοιπόν παίρ-
νει και την ευθύνη των αποφάσεων. Η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε ανακοίνωση ότι η 

Ελλάδα είναι η καλύτερη χώρα σε όλη την Ευ-
ρώπη κι αυτό γιατί από την αρχή ακούμε τη 
γνώμη των ειδικών. Εγώ δεν είμαι λοιμωξιο-
λόγος άρα δεν μπορώ να σας πω ότι έχω εξει-
δικευμένες γνώσεις πάνω στην εξέλιξη ενός 
κορωνοϊού. Κάποιοι άνθρωποι όμως έχουν 
σπουδάσει χρόνια, έχουν κουράρει ασθενείς, 
έχουν μπει σε εργαστήρια. Έχουν λοιπόν μία 
γνώση παραπάνω και γι’ αυτό τη γνώμη των 
ειδικών τη λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας. 
Εμείς λοιπόν αποφασίζουμε αλλά δεν είμαστε 
αδιάφοροι στη γνώμη των ειδικών».

Για όσους γνωρίζουν, πάντως, τα γεγονότα 
των κρίσιμων εκείνων ημερών που προηγήθη-
καν του «ανοίγματος των βιομηχανικών» ο ρόλος 
του Άδωνη Γεωργιάδη υπήρξε καθοριστικός για 
την θετική κατάληξη των προσπαθειών της Ομο-
σπονδίας και την επάνοδο των επαγγελματιών 
πωλητών λαϊκών αγορών στους πάγκους τους.

Η στενή σχέση του Προέδρου της ΠΟΣΠΛΑ 
Δημήτρη Μουλιάτου με τον ύπουργό Ανάπτυ-
ξης είναι επίσης σημαντική για την επεξεργα-
σία και για την διαμόρφωση του Νομοσχεδίου 
για τον εκσυγχρονισμό των λαϊκών αγορών.

Γεωργιάδης προς μουλιάτο:  
«Δημήτρη, μαζί θα αλλάξουμε τις Λαϊκές αγορές»

ΟΙ ΣΤΕΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟύ ΠΡΟΕΔΡΟύ ΤΗΣ ΠΟΣΠΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ύΠΟύΡΓΟ ΑΝΑΠΤύΞΗΣ 
ΚΑθΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟύ ΚΛΑΔΟύ
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Τ
α Σωματεία β’, Γ’ και Ε’ Λαϊκών Αγορών, 
μέλη της Παναττικής Ομοσπονδίας Πω-
λητών Λαϊκών Αγορών έκαναν μια γεν-
ναιόδωρη προσφορά, 5 τόνων τροφίμων 
(φρούτα, λαχανικά κ.ά.), στο Δήμο Ιλίου 

αποδεικνύοντας ότι οι επαγγελματίες πωλητές των 
λαϊκών αγορών βρίσκονται στο πλευρό τόσο της 
Πολιτείας που δίνει τον υπέρτατο αγώνα για τον πε-
ριορισμό της εξάπλωσης του covid-19, όσο και των 
πλέον αδύνατων συμπολιτών μας που δυσκολεύο-
νται να εξασφαλίσουν σήμερα ακόμα και τα πιο βα-
σικά για την επιβίωσή τους. 

Η παράδοση των προϊόντων, τα οποία θα διατε-
θούν για τις ανάγκες των ωφελούμενων του Κοι-
νωνικού Συσσιτίου, έγινε με συνθήκες απόλυτης 
υγιεινής και ασφάλειας, παρουσία του Δημάρχου 
Νίκου Ζενέτου  και του προέδρου της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. 
Δημήτρη Μουλιάτου.

Παρόντες ήταν επίσης, οι Κώστας Σφύρλας πρό-
εδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Πωλητών 
Γ’ Λαϊκής Αθηνών και Γ.Γ. της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. και ο 
Δημήτρης Μουτσούλας, πρόεδρος του Σωματείου 
Επαγγελματιών Πωλητών Ε’ Λαϊκής Αθηνών, τους 
οποίους ο Δήμαρχος Ιλίου τίμησε για την προσφο-
ρά τους.

Από την πλευρά του Δήμου Ιλίου εκτός από τον 
Δήμαρχο Νίκο Ζενέτο ήταν και Πρόεδρος του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος, 
οι Αντιδήμαρχοι Κοινωνικής Πολιτικής Δημή-
τρης βασιλόπουλος  και Περιβάλλοντος Παναγιώ-
τα Μηλιώνη καθώς και ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Εθελοντών Ιλίου «Ο Προμηθέας» Γιώργος Γεωρ-
γακόπουλος.

Ο Δήμαρχος Ιλίου συνεχάρη τον πρόεδρο της 
ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρη Μουλιάτο και τα μέλη της Πα-
ναττικής Ομοσπονδίας για την ανθρωπιά και την 
αλληλεγγύη που επιδεικνύουν, στηρίζοντας για 
μια ακόμη φορά ευάλωτους συνανθρώπους τους, 
ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. «Η προ-
σφορά σας υπό τις παρούσες συνθήκες καθίσταται 
ακόμα πιο σημαντική, τόσο γιατί οι συνέπειες της 
πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης είναι πολλα-
πλές, αλλά κυρίως γιατί η προσφορά αυτή προέρ-
χεται από ανθρώπους του μόχθου οι οποίοι βιώ-
νουν καθημερινά την αγωνία της επιβίωσης» είπε 
ο Δήμαρχος Νίκος Ζενέτος. 

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α 
Δημήτρης Μουλιάτος τόνισε «Η πατρίδα μας βρί-
σκεται εν μέσω μίας πρωτοφανούς κρίσης και 
χρέος όλων μας είναι να συμβάλλουμε όπου και 
όπως μπορούμε στην ανακούφιση όσων πλήττο-
νται. Εμείς οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών 
αγορών ως ζωντανό κύτταρο της ελληνικής κοινω-
νίας δηλώνουμε παρόντες, προσφέροντας περισ-
σότερους από 5 τόνους τροφίμων για την κάλυψη 
των αναγκών των συνανθρώπων που ανήκουν σε 
ευάλωτες ομάδες και σιτίζονται καθημερινά από το 
κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου Ιλίου. Το ίδιο θα 
κάνουμε και τις επόμενες ημέρες και σε άλλους 
δήμους, φορείς και σωματεία. Σε αυτή τη δύσκο-
λη στιγμή για όλους, ακόμα και για τους ίδιους τους 
συναδέλφους μου που έχουν τεθεί σε υποχρεωτι-
κή αναστολή εργασίας θέλω να πω ότι κανείς δεν 
είναι μόνος του!»

Δημήτρης μουλιάτος: «Στην ανθρωπιστική
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟύΣ ΑΠΟ 5 ΤΟΝΟύΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ β’ Γ’ ΚΑΙ Ε’ ΤΩΝ 

Ο Δήμαρχος Νίκος Ζενέτος ευχαρίστησε την Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. για την προσφορά της και επεσήμανε ότι

Τηρώντας απαρέγκλιτα τους κανόνες υγιεινής ο Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. Δημήτρης Μουλιάτος (που είναι και πρόεδρος της Β’ Λαϊκής Αγο-
ράς Αθηνών) και οι πρόεδροι της Γ’ Λαϊκής Αγοράς Κώστας Σφύρλας (που είναι και Γενικός Γραμματέας της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α.) και Ε’ Λαϊκής Αγο-
ράς Δημήτρης Μουτσούλας παρέδωσαν στον Δήμο Ιλίου 5 τόνους τροφίμων. Τα τρόφιμα παρέλαβαν ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος και στε-
λέχη από την διοίκηση και τις υπηρεσίες του Δήμου

Σε ένδειξη ευχαριστίας ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος έδωσε στον Πρόεδρο της Γ’ Λαϊκής Αγοράς και Γενικό Γραμματέα της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. 
Κώστα Σφύρλα τιμητική πλακέτα του Δήμου Ιλίου
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κρίση κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος του!»
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟύ ΔΗΜΟύ ΙΛΙΟύ

οι άνθρωποι των Λαϊκών Αγορών αποδεικνύουν στην πράξη την κοινωνική ευαισθησία τους

Πάνω: Ο Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. Δημήτρης Μουλιάτος πα-
ραλαμβάνει την αναμνηστική τιμητική πλακέτα από τον Δήμαρ-
χο Ιλίου Νίκο Ζενέτο σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, όπως ειπώθη-
κε, για την εξαιρετικά γεναιόδωρη προσφορά της Ομοσπονδίας 
προς τους δημότες και κατοίκους του Δήμου Ιλίου, με τους 5 τό-
νους τροφίμων

Αριστερά: Τιμητική διάκριση και στον Πρόεδρο της Ε’ Λαϊκής Αγο-
ράς Δημήτρη Μουτσούλα

Κάτω: Το προεδρείο της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. και η ηγεσία του Δήμου Ιλί-
ου πρωταγωνίστησαν και στην διανομή και μεταφορά των τροφί-
μων που η Ομοσπονδία προσέφερε στη τοπική κοινωνία του Ιλίου
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Σκληρή δοκιμασία και μισό μεροκάματο αλλά στεκόμαστε όρθιοι
ΟΙ ΑΝθΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΕΛΝΟύΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟύΣ ΜΗΝύΜΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ βΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑθΕΡΑ ΣΤΟ ΠΛΕύΡΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Η πιο δύσκολη χρονική περίοδος για όλο τον κλάδο που, όμως, επέδειξε μεγάλη υπευθυνότητα στην αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας

Έντονος προβληματισμός για τους ανθρώ-
πους των λαϊκών αγορών που παραμένουν, 
βέβαια, ανοιχτές χάρη στην προσπάθεια της 
ΠΟΣΠΛΑ αλλά το μεροκάματο βγαίνει πια δύ-
σκολα.

Μέλη της Ομοσπονδίας, επισημαίνουν πά-
ντως, ότι καλό θα ήταν οι λοιμωξιολόγοι να 
ακούσουν επιτέλους και την κραυγή αγωνίας 
των επαγγελματιών πωλητών, οι οποίοι κα-
θημερινά βιώνουν την πραγματικότητα, τόσο 
από καταναλωτικής όσο και από υγειονομικής 
πλευράς. Το γεγονός ότι οι λαϊκές είναι υπαί-
θριες αγορές έχει ως αποτέλεσμα το ιικό φορ-
τίο να είναι εξαιρετικά περιορισμένο και τα 
όποια κρούσματα κορωνοϊού πολύ λίγα.

Οι «στενάχωρες» γιορτές που πέρασαν φέ-
τος οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών, ελπίζουν 
να είναι η τελευταία δοκιμασία τους και το 2021 
να αναδειχθεί σε χρονιά όχι μόνο ανάκαμψης 
του κλάδου αλλά και εκσυγχρονισμού των λα-
ϊκών αγορών με το νομοσχέδιο, η ψήφιση του 
οποίου βρίσκεται μέσα στις άμεσες προτεραι-
ότητες της κυβέρνησης.
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Σκληρή δοκιμασία και μισό μεροκάματο αλλά στεκόμαστε όρθιοι
ΟΙ ΑΝθΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΕΛΝΟύΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟύΣ ΜΗΝύΜΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ βΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑθΕΡΑ ΣΤΟ ΠΛΕύΡΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Η πιο δύσκολη χρονική περίοδος για όλο τον κλάδο που, όμως, επέδειξε μεγάλη υπευθυνότητα στην αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας

Το εξοντωτικό 50-50 και οι αποστάσεις των 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων σε 
συνδυασμό με την περιορισμένη καταναλωτική κίνηση δοκιμάζει σκληρά τους 
επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών καθώς μειώνει πολλές φορές δραματι-
κά το μεροκάματό τους. Οι εικόνες των πάγκων είναι διαφορετικές από αυτές που 
βλέπαμε πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας. Καθώς περνάει ο καιρός η αγωνία 
των επαγγελματιών πωλητών μεγαλώνει γιατί η οικονομική κρίση αγγίζει πια και 
το «λίπος» των καταναλωτών με αποτέλεσμα να περισσεύουν λίγα λεφτά για την 
προμήθεια των πλέον αναγκαίων ειδών διατροφής. Παρόλα αυτά οι λαϊκές αγο-
ρές παραμένουν το αποκούμπι του πολύ κόσμου, αφού μόνο σε αυτές πια μπο-
ρεί να προμηθευτεί τα φθηνά αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα.

αΠΟκαΛΥΠΤΙκΟ 
ΡΕΠΟΡΤαζ
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Τ
α φετινά Χριστούγεννα ήταν εντελώς ξεχωριστά σε 
σχέση με όσα είχαμε ζήσει μέχρι τώρα σε περιό-
δους εορτών. Η υγειονομική κρίση του κορωνοϊ-
ού έχει αλλάξει τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε, 
τον τρόπο που επικοινωνούμε μεταξύ μας, μας έχει 

κλείσει στα σπίτια μας, και μας αναγκάζει όλους να φορά-
με μάσκα.

Μέσα σε αυτήν την πρωτοφανή πανδημία η χρήση της μά-
σκας που μπορεί να κρύβει το πρόσωπό μας, παρέχοντάς μας 
όμως προστασία απέναντι στον ιό, δεν στάθηκε ικανή να απο-
τρέψει τις λαϊκές αγορές από το να αναδειχθούν και πάλι σε λα-
μπρό παράδειγμα υπευθυνότητας και αισιοδοξίας.

Μάλιστα σε μία χρονική συγκυρία όπου η υποχρεωτική 
αναστολή λειτουργίας επαγγελματιών πωλητών που δραστη-
ριοποιούνται στα βιομηχανικά είδη για δεύτερη συνεχή φορά 
μέσα σε λίγους μήνες, συντελεί στην οικονομική και επαγγελ-
ματική τους εξαύλωση. 

Αλλά και όλοι οι άλλοι επαγγελματίες πωλητές χάνουν μισό 
μεροκάματο κάθε εβδομάδα ενώ οι επαγγελματικές και οικο-
γενειακές υποχρεώσεις συνεχίζουν να τρέχουν.

Το 2020 ορισμένοι μίλησαν για αφανισμό των λαϊκών αγο-
ρών, ενός θεσμού σχεδόν 100 ετών, αφού οι δυσκολίες που 
προέκυψαν έμοιαζαν ανυπέρβλητες… 

Αλλά οι άνθρωποι πίσω από τους πάγκους των λαϊκών αγο-

ρών στάθηκαν όρθιοι και δήλωσαν παρόντες. Την ίδια στιγμή 
που χιλιάδες επαγγελματίες και εργαζόμενοι σε άλλους πα-
ραγωγικούς κλάδους κατέρρεαν οικονομικά. Γι’ αυτό τις φε-
τινές γιορτές οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών, μέλη 
της ΠΟΣΠΛΑ, στάθηκαν όρθιοι και συνεχίζουν να ατενίζουν με 
αισιοδοξία αλλά και με σύνεση την νέα χρονιά του 2021 που 
ήδη διανύουμε. 

Τα σωματεία των πωλητών λαϊκών αγορών, επαγγελματίες 
και παραγωγοί της β΄, Γ΄ και ΣΤ΄ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών και 
της β΄ Λαϊκής Αγοράς Πειραιά προσέφεραν τόνους τροφίμων 
σε κοινωνικές δομές των δήμων Χαϊδαρίου, Καλλιθέας, Νέας 
Ιωνίας και Νέας Φιλαδέλφειας.

ή ΠΟΣΠΛα στην πρώτη γραμμή της κοινωνικής
ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΟύΛΙΑΤΟ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟύΓΕΝΝΑ ΤΟΝΟύΣ

Μαζί με τους δημάρχους και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής έγιναν οι διανομές
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αλληλεγγύης μέσα στην υγειονομική κρίση
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΗΜΟύΣ: ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ, ΚΑΛΛΙθΕΑΣ, ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΧΑΪΔΑΡΙΟύ

σε κοινωνικά παντοπωλεία και συσσίτια τηρώντας αυστηρά μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό
Στόχος και σε αυτή την περίπτωση ήταν η αντιμετώπιση της 

ανθρωπιστικής κρίσης που λόγω του κορωνοϊού γίνεται πλέ-
ον αισθητή. 

Άλλωστε αυτή η συνεχής ανθρωπιστική δράση των σωμα-
τείων μελών της ΠΟΣΠΛΑ και στις φετινές γιορτές αποτέλεσε 
το επιστέγασμα της συνολικής κοινωνικής πολιτικής που υπη-
ρετούν οι λαϊκές αγορές ήδη από την πρώτη μέρα λειτουργίας 
τους αφού πάντοτε έθεταν τον άνθρωπο πάνω από το κέρδος 
και αυτή ακριβώς είναι ειδοποιός διαφορά από τις υπόλοιπες 
υπεραγορές.

Πολλοί ίσως να μην γνωρίζουν ότι οι επαγγελματίες πωλη-
τές των λαϊκών αγορών δεν κινητοποιούνται ανθρωπιστικά 

μόνο κατά την περίοδο των εορτών, όποτε και λόγω των ημε-
ρών αυτό να λαμβάνει μια πιο εκτενή προβολή, αλλά προφέ-
ρουν τρόφιμα στις τοπικές κοινωνίες όποτε κι αν αυτό τους 
ζητηθεί.

Στις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των 
εορταστικών ημερών, παρόντες στην διαδικασία παράδοσης 
των προϊόντων στα κοινωνικά παντοπωλεία των δήμων ήταν 
ο δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας & Χαλκηδόνας Γιάννης βού-
ρος, ο δήμαρχος Χαϊδαρίου Ευάγγελος Ντηνιακός μαζί με τον 
αρμόδιο αντιδήμαρχο κοινωνικών υπηρεσιών Φώτη θεοδω-
ρακόπουλο, ο Δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Κάρναβος μαζί 
με τον αναπληρωτή δήμαρχο της πόλης Ευάγγελο Μπαρμπάκο 

και την αντιδήμαρχο κοινωνικών δομών Άννα Πάσχου, η δή-
μαρχος Νέας Ιωνίας Δέσποινα θωμαΐδου, οι αντιπεριφερει-
άρχες της Περιφέρειας Αττικής, Σταύρος Μελάς και Λουκία 
Κεφαλογιάννη, ο διευθυντής της διεύθυνσης λαϊκών αγορών 
Χάρης Πασβαντίδης, ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ και πρόεδρος 
της β’ λαϊκής αγοράς Αθηνών Δημήτρης Μουλιάτος, ο Κώστας 
Σφύρλας γενικός γραμματέας της ΠΟΣΠΛΑ και πρόεδρος της 
Γ΄ λαϊκής αγοράς Αθηνών, ο Χρήστος Λέος πρόεδρος της ΣΤ΄ 
λαϊκής αγοράς Αθηνών, ο Γιώργος Τσούνιας ταμίας της ΠΟΣ-
ΠΛΑ και πρόεδρος της β΄ λαϊκής αγοράς Πειραιά καθώς επί-
σης και μέλη των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων 
που συμμετείχαν στη δράση.
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Οι άνθρωποι των Λαϊκών αγορών πρόσφεραν
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟύ ΠΡΟΕΔΡΟύ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΟύΛΙΑΤΟύ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟύ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟύ ΣύΜβΟύΛΙΟύ

Αναλυτικό φωτορεπορτάζ από την ανθρωπιστική εκστρατεία που έγινε στην περίοδο

12



ΙανΟΥαΡΙΟΣ 2021 13

τρόφιμα σε όσους δοκιμάζονται από την κρίση
ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟύΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΝΕΙΜΑΝ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟύΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΗΜΟύΣ

των φετινών εορτών όπου οι ανάγκες στις κοινωνικές δομές ήταν αυξημένες λόγω της πανδημίας
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Ιδιαίτερα «αναβαθμισμένος» στο εσωτερικό 
του κυβερνητικού μηχανισμού είναι ο Γενι-
κός Γραμματέας Εμπορίου Παναγιώτης Στα-
μπουλίδης.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της 

εφημερίδας μας ο ίδιος ο Πρωθυπουργός εί-
ναι πολύ ευχαριστημένος από τον τρόπο με 
τον οποίο ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης δια-
χειρίζεται μέχρι τώρα όλα τα κρίσιμα ζητήμα-
τα της αρμοδιότητάς του. 

«Επιδεικνύει ψυχραιμία, αποφασιστικότη-
τα, αλλά και ανάλογη κοινωνική ευαισθησία. 
Είναι το ιδανικό μείγμα πολιτικής που απαιτεί-
ται σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία» αναφέρει 
δημοσιογραφική πηγή που είναι σε θέση να 
γνωρίζει άριστα τις σχετικές συζητήσεις που 
γίνονται στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η εξαιρετική σχέση που έχει οικοδομήσει 
ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης και με τον πρό-
εδρο της ΠΟΣΠΛΑ λαμβάνεται σοβαρότατα 
υπόψη στο πρωθυπουργικό περιβάλλον αφού 
είναι γνωστή η μακρόχρονη φιλία του Κυριά-
κου Μητσοτάκη με τον Δημήτρη Μουλιάτο.

«Αφού πέτυχε να συνεργάζεται άριστα με 
τον Μουλιάτο, αυτό αποτελεί την σαφέστε-
ρη ένδειξη για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει 
να κινείται σήμερα ένας κρατικός λειτουργός 
επιδεικνύοντας ταυτόχρονα ρεαλισμό αλλά 
και κοινωνική ευαισθησία» αναφέρουν οι 
ίδιες δημοσιογραφικές πηγές από το Μέγα-
ρο Μαξίμου.

Α
υτές είναι μερικές μόνον από τις υπηρεσίες που 
προσφέρει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθη-
νών στα μέλη του, τώρα και στους επαγγελματίες 
πωλητές λαϊκών αγορών.

Γνωμοδοτεί και υποβάλλει μελέτες και υπομνήμα-
τα προς την Πολιτεία, για κάθε θέμα που απασχολεί τους επαγ-
γελματίες, είτε στο σύνολό τους, είτε μεμονωμένα κατά κλάδο.

Ενημερώνει για θέματα που απασχολούν τους επαγγελμα-
τίες όπως επαγγελματική στέγη, δημοτικοί φόροι, άδειες λει-
τουργίας κ.λ.π.

Συμμετέχει με εκπροσώπους του σε επιτροπές γενικού και 
ειδικού ενδιαφέροντος με τελικό σκοπό την προστασία των 
συμφερόντων των επαγγελματιών της περιφέρειας του. 

Χορηγεί στα μέλη τους πιστοποιητικά εγγραφής και βεβαι-
ώνει την γνησιότητα της υπογραφής αυτών.

Διενεργεί πραγματογνωμοσύνες και δειγματοληψίες. Οι 
πραγματογνώμονες έχουν προηγουμένως ορκιστεί ενώπιον 
του Προέδρου των Πρωτοδικών. Στην συνέχεια οι πραγματο-
γνώμονες ορίζονται από την Διοικητική Επιτροπή για την διε-
νέργεια της πραγματογνωμοσύνης ύστερα από αίτηση μελών 
του Επιμελητηρίου. 

Ενισχύει οικονομικά τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που τα 
μέλη τους υπάγονται στην δύναμή του.

Παρέχει βοήθεια μέσω της Επιμελητηριακής διαιτησίας για 
την ταχεία επίλυση εμπορικών διαφορών.

Συμμετέχει σε συνέδρια και ημερίδες με στόχο την ενημέ-
ρωση των μελών του.

Παρέχει πληροφορίες για τις διεθνείς εκθέσεις του εξωτε-
ρικού και του εσωτερικού.

Εκδίδει διμηνιαίο δελτίο σε ηλεκτρονική μορφή, που περιέχει 
επίκαιρα επαγγελματικά νέα, σημειώματα και άρθρα που ανα-
φέρονται  στον εμπορικό-οικονομικό τομέα, νέα από το χώρο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέματα αγορανομικά, χρηματοδότη-
σης, φορολογικά, ενημέρωσης για διεθνείς εκθέσεις κ.λ.π.

Οργανώνει εμπορικές αποστολές στο εξωτερικό, συμβάλ-
λοντας στην ανάπτυξη των εμπορικών δεσμών της χώρας μας 
με ξένες αγορές.

Εκπονεί κλαδικές μελέτες στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό 
και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Αναθέτει γνωμοδοτήσεις σε εξειδικευμένους νομικούς, για 
θέματα που απασχολούν τους κλάδους που υπάγονται στην 
δύναμή του, με στόχο τη τεκμηριωμένη προώθηση αιτημά-
των τους προς την πολιτεία.

Ενημερώνει τα μέλη τους για τις προκηρύξεις Κοινοτικών 
προγραμμάτων που αφορούν επαγγελματίες-μέλη του(ΕΣΠΑ).

Διαθέτει κόμβο (web site) παρέχοντας στα μέλη του μια 
σειρά από υπηρεσίες όπως: πρόσβαση στο Internet, χρήση 
email, δημιουργία και αναβάθμιση επαγγελματικών ιστοσε-
λίδων κ.λ.π.

ΠΗΓΗ: www.eea.gr

αναβαθμισμένος ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης

Νέες υπηρεσίες για τους πωλητές Λαϊκών Αγορών

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩθύΠΟύΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟύ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟύ ΣΤΟΝ ΚύβΕΡΝΗΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑθΗΝΩΝ ΠΟύ ΠΕΤύΧΕ Η ΠΟΣΠΛΑ

θετικά καταγράφεται και η επιτυχής συνεργασία του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου με την ΠΟΣΠΛΑ

Ανοίγει ο δρόμος για χρηματοδοτήσεις μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Ιδιαίτερη ικανοποίηση εκφράζεται σε κυβερνητικά κλιμάκια για την άριστη συνεργασία του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου Παναγιώτη Σταμπουλίδη 
με την ηγεσία της ΠΟΣΠΛΑ. Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από την πρόσφατη συνάντηση του Παναγιώτη Σταμπουλίδη με τον Πρόεδρο της ΠΟΣΠΛΑ  
Δημήτρη Μουλιάτο και με τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Κώστα Σφύρλα
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ή ΠΟΣΠΛα σε κάθε γειτονιά 
και δρόμο του Περιστερίου

ΜΕ ΠΡΩΤΟβΟύΛΙΑ ΤΟύ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΟύΛΙΑΤΟύ ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΠΗΚΕ ΣΤΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΤΡΕΝΑΚΙ ΤΟύ ΔΗΜΟύ

Συμβολική κίνηση αφού τα γραφεία της στεγάζονται εδώ και χρόνια στην οδό Δωδεκανήσου

Η
βόλτα στην πόλη 
του Περιστερίου τις 
ημέρες των εορτών 
έκρυβε μια ευχάρι-
στη έκπληξη για χι-

λιάδες περιστεριώτες που ψω-
νίζουν στις λαϊκές αγορές. 

Γιατί η Παναττική Ομοσπον-
δία Σωματείων Επαγγελματι-
ών πωλητών Λαϊκών Αγορών 
(ΠΟΣΠΛΑ) τα γραφεία της οποί-
ας είναι στο Περιστέρι τοποθέ-
τησε με πρωτοβουλία του προ-
έδρου της Δημήτρη Μουλιάτου 
το λογότυπο της ΠΟΣΠΛΑ στο 
εορταστικό τρενάκι του Δήμου 
Περιστερίου θέλοντας και με 
αυτόν τον τρόπο να σηματοδο-
τήσει τη νέα εποχή εξωστρέ-
φειας στην οποία έχουν εισέλ-
θει οι λαϊκές αγορές με σκοπό 
τον πλήρη εκσυγχρονισμό τους. 

 Άλλωστε η δημοτική αρχή 
του Ανδρέα Παχατουρίδη φρό-
ντισε να στολίσει κάθε γωνιά 
του Δήμου με χιλιάδες λαμπιό-
νια βοηθώντας τους δημότες να 
αποδράσουν έστω και για λίγο 
από την καθημερινότητα του 
lockdown. 

Έτσι το εορταστικό τρενάκι 
του Δήμου κάνει διαδρομή σαν 
να είναι βγαλμένη από παραμύ-
θι ενώ με τις ειδικές σημάνσεις 
που φέρει περιμετρικά του προ-
βάλλει τοπικές επιχειρήσεις και 
φορείς που συνδέονται με το Πε-
ριστέρι.




