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«αποκαλυψεισ - φωτια» απο τον προεδρο τησ ποσπλα δημητρη μουλιατο
και απο τον γενικο γραμματεα εμποριου παναγιωτη σταμπουλιδη

Όλη η αλήθεια
για το Νομοσχέδιο

ΣΕΛ. 6-11

Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης:

«Με τον Δημήτρη Μουλιάτο περάσαμε
ατέλειωτες ώρες στο υπουργείο
συζητώντας για το νομοσχέδιο»
ΣΕΛ. 4-5

Το Λαϊκων Βήμα κυκλοφορεί σε 120.000 φύλλα σε όλες τις λαϊκές αγορές της Αττικής
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Δήλωση του νομικού συμβούλου της ΠΟΣΠΛΑ Βασίλη Καπερνάρου

«Τώρα που το Νομοσχέδιο είναι γνωστό,
κάποιοι κινδυνεύουν να εκτεθούν ανεπανόρθωτα!»
Τι λέει και για την νομοτεχνική δομή που τη χαρακτηρίζει ως «καταστατικό χάρτη» των λαϊκών αγορών

Τ

ο Νομοσχέδιο βάζει επιτέλους τάξη στις λαϊκές αγορές και τερματίζει το παραγοντιλίκι ορισμένων. Γι’
αυτό και τους ενοχλεί! Γιατί δεν θα μπορούνε να εκμεταλλεύονται,
πλέον, τα κενά του νόμου και να κάνουν ό,τι τους γουστάρει» λέει ο νομικός σύμβουλος της ΠΟΣΠΛΑ, γνωστός
δικηγόρος και δημοτικός σύμβουλος
στον Δήμο Αθηναίων Βασίλης Καπερνάρος σε δήλωσή του προς την εφημερίδα μας. Αυτή είναι η πλήρης δήλωση
του Βασίλη Καπερνάρου:
«Αυτοί που επιχείρησαν να διχάσουν
τον κλάδο και να εκφοβίσουν τους συναδέλφους τους πρέπει να κατάλαβαν ήδη
το ολέθριο λάθος τους. Οι άνθρωποι των
λαϊκών αγορών τους γύρισαν την πλάτη
και δεν παρασύρθηκαν από τις κασσάνδρες που τους ήθελαν έρμαια του παραγοντισμού. Το Νομοσχέδιο είναι ένα
ολοκληρωμένο, ώριμο και σύγχρονο
νομικό κείμενο που θεραπεύει παθογένειες, αλλά θέτει και τις βάσεις για τον

«

εκσυγχρονισμό των λαϊκών αγορών. Εισάγει νέες διαδικασίες λειτουργίας, εποπτείας και ελέγχου των λαϊκών αγορών.
Θεσμοθετεί την ηλεκτρονική άδεια και το
ηλεκτρονικό προφίλ των πωλητών ώστε
όλοι να γνωρίζουν ποιος είναι ποιος. Αυτός ο οποίος δηλώνει παραγωγός και
απολαμβάνει όλα τα σχετικά προνόμια
(επιδοτήσεις κλπ) πρέπει να είναι πράγματι παραγωγός με βάση τα αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια τα οποία εισάγει
ο νομοθέτης. Γιατί διαφορετικά- αν είναι
ψευδό-παραγωγός- παραβιάζεται, σε
βάρος των συναδέλφων του, η συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της ισονομίας. Το ότι ξεβολεύονται κάποιοι που
επί χρόνια εκμεταλλευόταν τα νομοθετικά κενά και τις διοικητικές ασάφειες
σημαίνει ότι επιτέλους γίνεται ένα σημαντικό βήμα προόδου στις λαϊκές αγορές.
Επί σειρά εβδομάδων μαζί με τον Πρόεδρο της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρη Μουλιάτο
βρισκόμασταν σχεδόν καθημερινά στο
υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να
προωθήσουμε τις θέσεις της Ομοσπον-

δίας προς την πολιτική ηγεσία και κατ’
επέκταση προς τους συντάκτες του Νομοσχεδίου.
Χρειαζόταν, από την μεριά μας, ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφύγουμε ενδεχόμενες νομικές παγίδες που
υπήρχε κίνδυνος να εμφιλοχωρήσουν
ακούσια στις διατάξεις του Νομοσχεδίου. Πολύ περισσότερο αφού πρόκειται
για ένα σύνθετο νομικό κείμενο το οποίο
έχει τα νομικά χαρακτηριστικά ενός καταστατικού χάρτη των λαϊκών αγορών.
Γι’ αυτόν τον λόγο έπρεπε να έχει ισχυρή
και στέρεη νομική δομή ώστε να αντέξει τόσο στην χρονική δοκιμασία όσο και
στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες οι οποίες θα κυριαρχήσουν στην
μετά-κορωνοϊό εποχή. Το αποτέλεσμα
ενσωματώνει την μεγάλη πλειοψηφία
των θέσεων της ΠΟΣΠΛΑ στο τελικό
κείμενο το οποίο, έτσι και αλλιώς, βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση οπότε
συνεχίζουμε την ενδελεχή μελέτη του
για τυχόν επιπλέον βελτιώσεις. Αυτές
μπορεί να υπάρξουν και κατά την συ-

ζήτηση του Νομοσχεδίου στην αρμόδια
κοινοβουλευτική επιτροπή, αλλά και
στην ολομέλεια της Βουλής.
Σε αμιγώς πολιτικό, αλλά και συνδικαλιστικό επίπεδο θέλω να επαναλάβω

ότι ορισμένοι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στην όποια κριτική τους και σε
αυτά που εκστομίζουν διότι τώρα που το
Νομοσχέδιο είναι γνωστό σε όλους κινδυνεύουν να εκτεθούν ανεπανόρθωτα».

«Ελληνικό: Ψυχή της πόλης μας είναι οι μνήμες της»
στη βιβλιοθήκη του Προεδρικού Μεγάρου!
Χάρης Πασβαντίδης με ιδιαίτερη μαεστρία και συγγραφικό
ύφος που καθηλώνει παρουσιάζει την Ιστορία του Πόντου από
την Αρχαιότητα μέχρι τη Γενοκτονία και μέχρι την εγκατάσταση των Ποντίων στο Ελληνικό.
«Η απόφαση του Δημάρχου Γιάννη Κωνσταντάτου να
εκδώσει ένα λεύκωμα με περιεχόμενο την καταγραφή της
Ιστορίας των Ποντίων και των
Μικρασιατών που καταλήγει
στην δημιουργία της πόλης του
Ελληνικού, με εξέπληξε θετικά
και ευχάριστα», επισημαίνει ο
Χάρης Πασβαντίδης και συνε-

Η ΠτΔ Κ. Σακελλαροπούλου παραλαμβάνει το βιβλίο - λεύκωμα του Χ. Πασβαντίδη από τον δήμαρχο Αργυρούπολης - Ελληνικού Γιάννη Κωνσταντάτο. Φωτό δεξιά: Γ. Σαραφίδης, Γ. Βαρυθυμιάδης, Γ. Κωνσταντάτος, Α. Παχατουρίδης, Χ. Πασβαντίδης
χίζει... «Για εμένα ήταν μεγάλη πρόκληση το να αναλάβω
την συγγραφή και την επιμέ-

λεια της έκδοσης. Και απέναντι
στην ιστορική καταγωγή μου
αλλά και απέναντι στη μεγάλη

ευθύνη που μου ανατέθηκε.
Το βιβλίο αυτό ήταν για μένα
η εκπλήρωση ενός μεγάλου

χρέους τιμής απέναντι στους
προγόνους μου που μαρτύρησαν στον Πόντο, αλλά και προς
εκείνους που μετέτρεψαν, με
καρτερία και σθένος, την οδύνη της Γενοκτονίας σε ηδονή δημιουργίας, χτίζοντας στη
μητέρα γη μια νέα ζωή, αναγεννημένη από τις στάχτες της
καταστροφής. Αυτό λοιπόν το
βιβλίο, ένα απο τα βιβλία μου,
είναι πλέον στα χέρια της Προέδρου της Δημοκρατίας. Η τοποθέτησή του στην βιβλιοθήκη του Προεδρικού Μεγάρου,
αποτελεί υψίστη τιμή για το
συγγραφικό μου έργο».

Εκδότης

ΠΟΣΠΛΑ

Δωδεκανήσου 56, Περιστέρι, 12134, Τηλ.: 210 5762256
E-mail: info@laikesagores.com • www. laikesagores.com
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15 αλήθειες και ψέματα για το Νομοσχέδιο που πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι των λαϊκών αγορών
ΤΟ ΨΕΜΑ: Το Νομοσχέδιο βάζει «από την
πίσω πόρτα» Εταιρίες, Νομικά Πρόσωπα και
Καρτέλ στις Λαϊκές Αγορές.

ΤΟ ΨΕΜΑ: Ναι, αλλά τώρα θα επωφελούνται
από την νέα διαδικασία μόνον οι απόφοιτοι
Πανεπιστημίου!

ΤΟ ΨΕΜΑ: Και πάλι τι δουλειά έχουν οι «εταιρίες» στις λαϊκές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται φυσικά πρόσωπα;

Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Το Νομοσχέδιο ΠΟΥΘΕΝΑ δεν
αναφέρει κάτι τέτοιο. Ούτε υπήρξε ποτέ τέτοια σκέψη ή πρόθεση.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Αυτό και αν είναι διαστρέβλωση!
Μέσα από το πληροφοριακό σύστημα ΟΠΣΠΑ
( Ολοκληρωμένο Περιφερειακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκηση) καθιερώνεται μια
ανοιχτή διαδικασία. Δηλαδή η ηλεκτρονικής
άδεια και το ηλεκτρονικό προφίλ του επαγγελματία και του παραγωγού. Όλοι πλέον θα γνωρίζουν ποιος δραστηριοποιείται και που με βάση
το προφίλ του. Η μοριοδότηση γίνεται με κριτήρια ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ (άνεργοι, πολύτεκνοι κλπ) και
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ (γεωργικές πρακτικές που
εφαρμόζει στο χωράφι, πόσα χρόνια δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές κλπ). Το να έχει
κάποιος πτυχίο πανεπιστημίου του δίνει απλώς
κάποια μόρια. Αλλοίμονο αν δεν θέλουμε μορφωμένους ανθρώπους στις λαϊκές αγορές.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Μα και με το Νομοσχέδιο φυσικά πρόσωπα θα είναι στις λαϊκές αγορές
που το καθένα έχει την δική του ατομική
επιχείρηση. Ότι, δηλαδή, συμβαίνει από τότε
που συστάθηκαν οι λαϊκές αγορές. Αντιθέτως, υπάρχουν, αποδεικτικά στοιχεία (έγγραφα) τα οποία υπογράφουν κάποιοι από
αυτούς που σήμερα είναι αντίθετοι με το
Νομοσχέδιο και με τα οποία έγγραφα ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ζητούσαν την σύσταση... «ανωνύμων εταιριών» στις λαϊκές αγορές. Καλό,
λοιπόν, είναι να προσέχουν αυτοί οι κύριοι όταν επιχειρούν να παραπληροφορήσουν
τον κλάδο μας.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Το Νομοσχέδιο ΠΟΥΘΕΝΑ δεν
αναφέρει κάτι τέτοιο. Συμβαίνει ακριβώς το
αντίθετο. Οι υφιστάμενες άδειες των επαγγελματιών ανανεώνονται κάθε 5 χρόνια και
οι υφιστάμενες άδειες των παραγωγών ανανεώνονται για το χρονικό διάστημα της προηγούμενης ισχύος τους.

Ο έγκριτος νομικός και γνωστός δικηγόρος Βασίλης Καπερνάρος μαζί με τον
Πρόεδρο της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρη Μουλιάτο σε μια από τις πολλές ανθρωπιστικές δράσεις της Ομοσπονδίας

Δημοσιογραφική επιμέλεια

ΠΑΡΙΣ ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

3

Έτσι καταρρίπτεται η «μαύρη» προπαγάνδα

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ΤΟ ΨΕΜΑ: Με το Νομοσχέδιο οι παραγωγοί
και οι επαγγελματίες χάνουν τις άδειές τους.

Το βιβλίο - λευκωμα του Χάρη Πασβαντίδη

Το ιστορικό αυτό λεύκωμα, αφιερωμένο στην τρισχιλιετή παρουσία των Ελλήνων
στον Εύξεινο Πόντο αλλά και
στην ίδρυση της πόλης του
Ελληνικού από τους Πόντιους Πρόσφυγες, παρέδωσε
στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Γιάννης Κωνσταντάτος
Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης όταν η Πρόεδρος
της Δημοκρατίας επισκέφθηκε το ΜΕGA εμβολιαστικό κέντρο στην Αργυρούπολη.
Η επιλογή του βιβλίου κάθε
άλλο παρά τυχαία ήταν αφού ο
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ΤΟ ΨΕΜΑ: Με το Νομοσχέδιο οι πωλητές δεν
θα μπορούνε να μεταβιβάζουν τις άδειές στα
παιδιά τους.
Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Συμβαίνει ακριβώς ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ.
Οι άδειες των επαγγελματιών μεταβιβάζονται σε
συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού όχι ΑΠΑΞ
(δηλαδή μόνον μια φορά) όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, αλλά χωρίς πλέον κανένα περιορισμό.
Το ίδιο συμβαίνει και με τους παραγωγούς εφόσον οι συγγενείς δευτέρου βαθμού είναι αγρότες. Πρόκειται για πάγια θέση της ΠΟΣΠΛΑ η
οποία βρίσκεται στο πλευρό των παραγωγών
αφού οι παραγωγοί είναι «πηγή ζωής» για τους
επαγγελματίες. Είμαστε -παραγωγοί και επαγγελματίες- ενωμένοι και απομονώνουμε τους
ελάχιστους που θέλουν την διάσπαση στις λαϊκές αγορές με σκοπό να εξυπηρετήσουν τα δικά
τους, ιδιοτελή, συμφέροντα.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ΤΟ ΨΕΜΑ: Με το Νομοσχέδιο οι υφιστάμενες άδειες θα εκπλειστηριάζονται και θα μπορούνε να τις «χτυπάνε» αυτοί που θα δίνουν
το υψηλότερο τίμημα, δηλαδή όσοι έχουν τα
περισσότερα λεφτά. Έτσι στις Λαϊκές Αγορές
θα εισβάλουν ισχυροί επιχειρηματίες.
Η ΑΛΗΘΕΙΑ: ΠΟΥΘΕΝΑ στο Νομοσχέδιο δεν
αναφέρεται κάτι τέτοιο. Αυτό το γνωρίζουν
καλά όσοι εξακολουθούν να μιλάνε για εκπλειστηριασμούς και να παραπλανούν παραγωγούς και επαγγελματίες. Άρα οι υφιστάμενες άδειες ΔΕΝ εκπλειστηριάζονται.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TΟ ΨΕΜΑ: Με το Νομοσχέδιο οι επαγγελματίες και οι παραγωγοί χάνουν τις θέσεις τους
στις λαϊκές αγορές.
Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο.
Οι θέσεις κατοχυρώνονται πλήρως και πλέον οι πωλητές θα γνωρίζουν ακριβώς σε ποια
θέση θα πηγαίνουν σε κάθε λαϊκή αγορά χωρίς να εξαρτώνται από ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ.
Δηλαδή τερματίζεται οριστικά το παραγοντιλίκι.
Οι επαγγελματίες και οι παραγωγοί δεν θα είναι
πλέον έρμαια του οποιουδήποτε παράγοντα για
να δουλέψουν στις λαϊκές αγορές.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ΤΟ ΨΕΜΑ: Με το Νομοσχέδιο όλες οι υφιστάμενες άδειες παραγωγών και επαγγελματιών
θα προκηρυχθούν από την αρχή.
Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Πλήρης διαστρέβλωση! Οι υφιστάμενες άδειες παραμένουν ΑΚΡΙΒΩΣ όπως
έχουν. Αν, όμως, κάποιος έχει άδεια για μια
λαϊκή αγορά σε ένα Νομό και θέλει να πάρει
μέρος σε νέα προκήρυξη για άδεια και σε άλλη
λαϊκή αγορά σε άλλο Νομό έχει το δικαίωμα
να το κάνει. Δηλαδή αντί για ΚΑΚΟ, όπως παρουσιάστηκε, είναι ΚΑΛΟ. Μόνον στην Αττική
(όπου υπάρχουν οι «κορμοί» των λαϊκών αγορών ) δεν έχει δικαίωμα να αλλάξει «κορμό».
Όπως, δηλαδή, συμβαίνει και τώρα.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ΤΟ ΨΕΜΑ: Το Νομοσχέδιο δίνει την δυνατότητα για σύσταση «εταιριών» οι οποίες θα εισβάλουν στις λαϊκές αγορές και θα μας πάρουν τις άδειες και τις θέσεις.
Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Τέτοιες «εταιρίες» θα μπορούν να
τις συστήσουν μόνον οι ίδιοι οι πωλητές (επαγγελματίες ή παραγωγοί) ώστε, ενωμένοι, να γίνουν πιο ισχυροί για να διεκδικήσουν χρηματοδοτήσεις από τις τράπεζες, από το ΕΣΠΑ ή για
να αξιοποιήσουν άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου, για παράδειγμα, να λειτουργήσουν ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop).
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ΤΟ ΨΕΜΑ: Ναι, αλλά αυτές οι «εταιρίες» που
θα συστήσουν οι παραγωγοί και οι επαγγελματίες θα μπορούν μετά να πουληθούν σε οικονομικούς κολοσσούς ή σε καρτέλ που έτσι
θα εισβάλουν από την «πίσω πόρτα» στις λαϊκές αγορές.
Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Ένα ακόμη χονδροειδές ψέμα.
Οι «εταιρίες» αυτές είναι ατομικές και η κάθε
«εταιρία» αντιστοιχεί σε μια άδεια επαγγελματία ή παραγωγού. Και επειδή, ως γνωστό,
οι άδειες δεν πωλούνται έτσι δεν θα μπορούν
να πουληθούν και οι «εταιρίες» που αντιστοιχούν σε αυτές τις άδειες.

ΤΟ ΨΕΜΑ: Η ανάρτηση των τιμών και των
ποσοτήτων των προϊόντων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα φέρει την καταστροφή των
παραγωγών.
Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Η απόλυτη υπερβολή! Πρόκειται για ένα αποφασιστικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό των λαϊκών αγορών. Αλλά, βεβαίως, θα πρέπει να υπάρξει μια μεταβατική
περίοδος. Γιατί δεν είναι όλοι οι παραγωγοί
εξοικειωμένοι με την σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία. Αυτή, λοιπόν, η μεταβατική περίοδος θα δώσει πλήρη άνεση χρόνου στους
παραγωγούς ώστε να προσαρμοστούνε στις
νέες προδιαγραφές λειτουργίας των λαϊκών
αγορών. Είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών, αλλά, τελικά και προς το συμφέρον
των ίδιων των παραγωγών.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ΤΟ ΨΕΜΑ: Το Νομοσχέδιο δεν κάνει αυτό
που ζητούσαν επί χρόνια οι παραγωγοί και
οι επαγγελματίες αναφορικά με τους Οργανισμούς οι οποίοι λειτουργούν και εποπτεύουν τις λαϊκές αγορές. Δηλαδή την σύσταση ενός νέου Νομικού Προσώπου το
οποίο θα εποπτεύει και θα ελέγχει τις λαϊκές αγορές.

ΤΟ ΨΕΜΑ: Με το Νομοσχέδιο οι απλοί παραγωγοί και επαγγελματίες που είχαν και ένα
άλλο μικρό εισόδημα καταστρέφονται.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Μα το Νομοσχέδιο κάνει ακριβώς αυτό! Προβλέπει ότι στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης θα μπορεί να συσταθεί
Νομικό Πρόσωπο το οποίο θα εποπτεύει και
θα ελέγχει την λειτουργία των λαϊκών αγορών.
Είναι μια πρωτοποριακή πρόταση ώστε να αλλάξει ριζικά το σύστημα εποπτείας και ελέγχου των λαϊκών αγορών. Αλλά κανείς από
εκείνους που παρουσιάζονται ως αντίθετοι με
το Νομοσχέδιο δεν μιλάει γι΄ αυτό. Όταν, μάλιστα, οι ίδιοι έβαζαν ως μοναδική προϋπόθεση
για να αποδεχθούν το Νομοσχέδιο την δημιουργία ακριβώς αυτού του Νομικού Προσώπου, το οποίο, τώρα με το Νομοσχέδιο, κατοχυρώνεται νομοθετικά.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ΤΟ ΨΕΜΑ: Οι παραγωγοί θα χάνουν την άδειά
τους αν δεν πουλήσουν το 70% των προϊόντων που παράγουν.
Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Οι παραγωγοί θα πρέπει να
πουλήσουν το 70% των προϊόντων που ΟΙ
ΙΔΙΟΙ δηλώνουν στην άδειά τους ότι θα διαθέσουν στην λαϊκή αγορά. Και όχι το 70% των
προϊόντων που συνολικά παράγουν. Δηλαδή, δεν μπορούν να δηλώνουν στην άδειά
τους ότι θα πουλήσουν 100 κιλά και μετά να
εμφανίζουν αποδείξεις ότι πούλησαν μόνον
10 ή 20 κιλά! Αυτό γίνεται για λόγους ίσης
και δίκαιης αντιμετώπισης από την Πολιτεία
όλων των παραγωγών. Και εμείς ως κλάδος
θέλουμε ως προς τις υποχρεώσεις μας προς
την Πολιτεία να μην επωφελούνται οι λίγοι
σε βάρος των πολλών. Σε κάθε περίπτωση
όμως θα ασκήσουμε πιέσεις μέχρι την ψήφιση του Νομοσχεδίου ώστε το ποσοστό αυτό
από 70% να γίνει 60%.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Και εδώ συμβαίνει ακριβώς ΤΟ
ΑΝΤΙΘΕΤΟ. Το Νομοσχέδιο καταργεί τα λεγόμενα «παράλληλα εισοδήματα». Δηλαδή
μια αναχρονιστική διάταξη σύμφωνα με την
οποία αν κάποιος πωλητής είχε και ένα άλλο
εισόδημα (έστω και πολύ χαμηλό) έχανε την
άδειά του. Μια διάταξη, δηλαδή, η οποία μας
ήθελε «φτωχούς». Αυτή η αναχρονιστική διάταξη καταργήθηκε. Τώρα μας δίνεται η δυνατότητα να αυξήσουμε όλοι, με την εργασία
και με τον επαγγελματισμό μας, τα εισοδήματά μας.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ΤΟ «ΨΕΜΑ»: Η αφαίρεση της άδειας για έξι
μήνες σε όποιον παραγωγό ή επαγγελματία
συλληφθεί να μην έχει κόψει τρείς αποδείξεις είναι μέτρο εξοντωτικό.
Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Αυτό δεν είναι ψέμα, αλλά είναι αλήθεια! Πρόκειται για μέτρο υπερβολικό. Όταν αφαιρείς την άδεια του παραγωγού ή
του επαγγελματία είναι σαν να του αφαιρείς το
δικαίωμα να επιβιώσει. Κατά την διαβούλευση και πριν από την ψήφιση του Νομοσχεδίου η ΠΟΣΠΛΑ θα αγωνιστεί ώστε οι έξι μήνες
να μειωθούν στις 15 ημέρες αλλά και θα θέσει
ζήτημα εξάλειψης της σχετικής διάταξης και
αντικατάστασή της με χρηματικό πρόστιμο.
Με ψυχραιμία και με αδιάσειστα επιχειρήματα ενημερώνεται το σύνολο του κλάδου για το τι
πραγματικά περιέχει το Νομοσχέδιο αφού πριν
από την ανάρτησή του στο διαδίκτυο είχαν ειπωθεί ανακρίβειες που δημιούργησαν ανησυχία και αναταραχή στους επαγγελματίες και παραγωγούς πωλητές των λαϊκών αγορών.
Αυτά τα 15 «ψέματα και αλήθειες» αποκαθιστούν την πραγματικότητα ενώ αξίζει να επισημανθεί ότι και στη διάρκεια της διαβούλευσης
αλλά και κατά τη συζήτηση στη Βουλή, θα υπάρξουν με πρωτοβουλία της ΠΟΣΠΛΑ και άλλες
βελτιώσεις σε διατάξεις του Νομοσχεδίου.
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Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης μιλαει για τη νέα

«Ο εκσυγχρονισμός των λαϊκών αγορών φέρνει

Τ

«Μαζί με την ΠΟΣΠΛΑ δημιουργούμε τις συνθήκες για αναβάθμιση του κλάδου

o νομοσχέδιο αποτελεί μια μικρή
«επανάσταση» στον θεσμό των λαϊκών αγορών και με την εφαρμογή του θα ξεκινήσει μια νέα εποχή
τόσο για τους πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγούς όσο και για τους ίδιους
τους καταναλωτές» λέει ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα μας.
Και συνεχίζει ο υπουργός: «Όπως συμβαίνει σε κάθε σημαντική αλλαγή στην Ελλάδα,
έτσι και εδώ βρέθηκαν κάποιοι που ανακάλυψαν… δράκους μέσα στο Νομοσχέδιο και έφτασαν μάλιστα στο σημείο να ισχυριστούν ότι στις
λαϊκές αγορές θα έρθουν τα καρτέλ να στήσουν
πάγκους! Γελοιοποιήθηκαν με μια απεργία στην
οποία η συμμετοχή ήταν μηδαμινή γιατί σύσσωμος ο κλάδος τους γύρισε την πλάτη και στο τέλος μείνανε μόνοι τους μαζί με τις … κάμερες
που είχαν καλέσει για να κάνουν σώου».
Ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης θεωρεί ότι αυτό το
«γερό χαστούκι» όπως το αποκαλεί πρέπει να
γίνει μάθημα σε αυτούς τους ελάχιστους που
εξακολουθούνε να ζούνε σε προηγούμενες δεκαετίες και δεν έχουν αντιληφθεί ότι «ο κόσμος
αλλάζει ραγδαία και κανείς πλέον δεν τρώει
κουτόχορτο»
Και καταλήγει: « Εμείς μαζί με την ΠΟΣΠΛΑ
και την συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων
των λαϊκών αγορών κοιτάμε μπροστά. Ο εκσυγχρονισμός των λαϊκών αγορών μπορεί να φέρει
μια αληθινή επανάσταση στις καταναλωτικές συνήθειες του απλού κόσμου και να συμβάλει στην
κατάκτηση ενός διπλού στόχου: στην οικονομική ανάπτυξη αλλά και στην προστασία του εισοδήματος των οικονομικά ασθεστέρων Ελλήνων».
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εποχή που ξεκινάει με το Νομοσχέδιο το οποίο είναι ήδη σε διαβούλευσηά

«επανάσταση» στις καταναλωτικές συνήθειες»
προς όφελος της ίδιας της κοινωνίας, των επαγγελματιών και των παραγωγών»

«

Γιατί ασχοληθήκατε τόσο πολύ με το Νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές και μάλιστα μια
χρονική συγκυρία που λόγω και της πανδημίας το Υπουργείο ήταν επιφορτισμένο με
τόσα έκτακτα καθήκοντα;
Γιατί πιστεύω ότι αυτό το Νομοσχέδιο είναι από τις πολύ σημαντικές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να
μην έγινε ευρύτερα γνωστό λόγω των έκτακτων
συνθηκών που βιώνουμε. Αλλά η εφαρμογή του
αποτελεί μια κορυφαία κοινωνική παρέμβαση
προστασίας των οικονομικά ασθενέστερων. Ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζοντας την ιδιαίτερη σημασία αυτού του Νομοσχεδίου είχε δώσει ρητή εντολή να προσχωρήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η κατάρτισή
του, αλλά και με την μέγιστη δυνατή συναίνεση
από την πλευρά των επαγγελματιών και των παραγωγών.

●

Γιατί επιμένετε τόσο πολύ στην κοινωνική διάσταση του Νομοσχεδίου;
Μα γιατί οι λαϊκές αγορές είναι ένας κορυφαίος λαϊκός θεσμός, ο οποίος, με την μορφή τουλάχιστον που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα, δεν νομίζω ότι υπάρχει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Να

●

«Η αντιπολίτευση και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ που αντιτάχθηκαν στο Νομοσχέδιο φαίνεται από τις αντιδράσεις τους ότι δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει στις λαϊκές
αγορές. Γιατί ορισμένοι από αυτούς δεν έχουν πατήσει ποτέ σε λαϊκές αγορές. Πώς να καταλάβουν, λοιπόν, τι πραγματικά συμφέρει τους παραγωγούς,
τους επαγγελματίες αλλά και τους ίδιους του καταναλωτές» επισημαίνει ο υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στην εφημερίδα μας

σας το πω με απλά λόγια. Πιστεύω ότι είναι εξίσου «λαϊκές» και «αγορές» με ό,τι μπορεί να σημαίνει ο καθένας από τους δυο αυτούς όρους
χωριστά. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι ο θεσμός
των λαϊκών αγορών καθιερώθηκε, το 1928, από
τον Ελευθέριο Βενιζέλο που εκτός από εθνικός
ηγέτης είχε και ένα, μοναδικό στην νεότερη ελληνική ιστορία, «λαϊκό αισθητήριο».
Σήμερα, λοιπόν, τι υπηρετεί ο θεσμός των
λαϊκών αγορών;
Ζούμε σε μια εποχή που η έννοια της κατανάλωσης αποτελεί πλέον στοιχείο του ατομικού,
αλλά και του συλλογικού DNA μας, τουλάχιστον
στον λεγόμενο αναπτυγμένο κόσμο. Ειδικά στο
«τρόφιμο» η καταναλωτική έξαρση έχει πάρει
διαστάσεις καταιγίδας με μια τεράστια προσφορά και αντίστοιχη ζήτηση. Οι ποικιλίες για κάθε
βασικό τρόφιμο πολλαπλασιάζονται γεωμετρικά. Κάποιοι μάλιστα οικονομολόγοι θεωρούνε το τρόφιμο ως τον «χρυσό του 21ου αιώνα».
Σε αυτή, λοιπόν, την παγκόσμια «καταναλωτική συγκυρία» η Ελλάδα είναι μια από τις ελάχιστες χώρες που προσφέρει στους πολίτες της
τρόφιμα αγνά, υγιεινά, φρέσκα, σε εξαιρετικές
τιμές, από πωλητές που οι καταναλωτές τους
γνωρίζουν με τα μικρά τους ονόματα και μάλιστα με δυνατότητα να τα προμηθεύονται κάνοντας ταυτόχρονα μια πρωινή βόλτα έξω από το
σπίτι στους, στην διάρκεια της οποίας συναντάνε και καλημερίζουν τους συμπολίτες τους. Έ

●

πού αλλού στον κόσμο συμβαίνει αυτό;
Νομίζω ότι δώσατε τον ορισμό της λαϊκής
αγοράς…
Αυτή, λοιπόν, τη λαϊκή αγορά, όπως σας την
περιέγραψα, η οποία αποτελεί ένα «εθνικό κεκτημένο» ήρθε η κυβέρνησή μας να την ενισχύσει, να θεραπεύσει τις όποιες παθογένειές της,
να την εκσυγχρονίσει και να την «τοποθετήσει»
μέσα στο καταναλωτικό γίγνεσθαι του αιώνα
που ζούμε. Γι’ αυτό θεωρώ ότι το Νομοσχέδιο
επιτελεί μια παρέμβαση σε αυτόν τον κατ’ εξοχήν «λαϊκό θεσμό» αντίστοιχη με την ιδρυτική
του πράξη πριν από περίπου 100 χρόνια. Γι’ αυτό
και ασχολήθηκα προσωπικά με τη διαμόρφωσή
του Νομοσχεδίου, γι’ αυτό πέρασα ατέλειωτες
ώρες με τον Δημήτρη Μουλιάτο, ως εκπρόσωπο του κλάδου, για να το συζητάμε, γι΄ αυτό και
είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που φέρει την υπογραφή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας
και τη δική μου.

●

Παρόλα αυτά υπήρξαν και αντιδράσεις..
Κάποιοι ελάχιστοι βρήκαν αφορμή για να κάνουν «σαματά» πιστεύοντας ότι επειδή ακριβώς οι
λαϊκές αγορές είναι κοντά στον απλό καταναλωτή, δηλαδή στον λαό, θα δημιουργούσαν συνθήκες
δήθεν «λαϊκής δυσαρέσκειας» ονειρευόμενοι κανένα «λαϊκό ξεσηκωμό» ανάλογο με αυτόν που περιέγραφαν στις παρακμιακές «μπροσούρες» που
κάποτε διένειμαν στα αμφιθέατρα και έτσι έμειναν
και κάποια παιδιά μας «αγράμματα» .

●

Τ ελικά δεν το πέτυχαν…
Μα ασφαλώς και δεν το πέτυχαν γιατί ο λαός
έχει πολύ μεγαλύτερη ωριμότητα και λογική
από αυτήν που οι ίδιοι θέλουν να του αποδίδουν
ονειρευόμενοι και πάλι ότι με την παραπληροφόρηση θα καταφέρουν δήθεν να τον χειραγωγήσουν. Αλλά να σας πω και κάτι ακόμα; Το φιάσκο της απεργίας απέδειξε κατά την άποψή μου
και κάτι άλλο εξίσου σημαντικό…

●

Ποιο είναι αυτό;
Ακούστε, οι ελάχιστοι συνδικαλιστές κήρυξαν
την απεργία γιατί αυτή είναι η «δουλειά» τους.
Μαζευτήκαν και καμιά σαρανταριά έξω από το
Υπουργείο και μετά πήγαν σπίτια τους γιατί κατάλαβαν ότι «δεν τους παίρνει». Αυτοί ξέρουν τι
συμβαίνει στις λαϊκές αγορές, έχουν τα δικά τους
συνδικαλιστικά συμφέροντα, προσπάθησαν να
τα υπερασπιστούνε, αλλά θεωρώ ότι τώρα πια
και οι ίδιοι, αφού διάβασαν το Νομοσχέδιο, θα
αντιλήφθηκαν ότι η εφαρμογή του είναι μονόδρομος και για τους ίδιους. Αλλά εμένα που
έκανε εντύπωση η αντίδραση της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκαν κάποιοι
εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ και έλεγαν τέτοια εξωφρενικά πράγματα που εύκολα έβγαζες γι’ αυτούς ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα, καταλυτικό, κατά την άποψή μου, για την «ταυτότητα»
του κόμματός τους.

●

●

Μα ποιο είναι αυτό το πολιτικό συμπέρασμα,

«Οι άνθρωποι της ΠΟΣΠΛΑ και ο Πρόεδρός της Δημήτρης Μουλιάτος είναι συνδικαλιστές με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης» λέει ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης και συνεχίζει: «Προσέγγισαν το θέμα του Νομοσχεδίου όχι μόνο με τα δικά τους επαγγελματικά δεδομένα αλλά έχοντας κατά νου και τα συμφέροντα των καταναλωτών, δηλαδή συνυπολόγισαν στα αιτήματά τους και το
καλό της ίδιας της κοινωνίας»

κύριε Υπουργέ, που εξάγεται από την αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο
Νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές;
Ότι οι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα από λαϊκές
αγορές γιατί από ό,τι φαίνεται δεν πατάνε σε αυτές! Γι’ αυτό και τους βλέπουμε με «τιγκαρισμένα» καρότσια έξω από τα ακριβότερα σούπερ
μάρκετ και από τα ντελικατέσεν. Μην ξεχνάτε,
άλλωστε και τον ευρωπαϊκό πολιτικό όρο για
την «αριστερά του χαβιαριού» που αφορά σε
όλους αυτούς οι οποίοι ενώ είναι οι ίδιοι εξαιρετικά ευκατάστατοι παριστάνουν τους υπερασπιστές των φτωχών. Με την ευκαιρία, πάντως,
σας λέω ότι οι λαϊκές αγορές δεν απευθύνονται
μόνον στα χαμηλά, αλλά και στα μεσαία ακόμη
και στα υψηλά εισοδήματα για ένα βασικό λόγο:
γιατί έχουνε εκλεκτά και φρέσκα προϊόντα.
●

Πόσο νομίζετε ότι με αυτό το Νομοσχέδιο θα
διευρυνθεί και το λεγόμενο, στη γλώσσα του
μάρκετινγκ, «μερίδιο αγοράς» των λαϊκών
αγορών;

Μα αυτός ακριβώς είναι ένας από τους βασικούς στόχους του Νομοσχεδίου. Ο εκσυγχρονισμός των λαϊκών αγορών θα φέρει σε
αυτές ακόμη περισσότερους «αγοραστές»,
ακόμη περισσότερους «πελάτες». Γιατί σε τελική ανάλυση αυτός είναι και ο στόχος κάθε
«αγοράς» μέσα στο πλαίσιο του οικονομικού
συστήματος που εφαρμόζεται τώρα πιά σχεδόν σε όλον τον κόσμο. Οι λαϊκές αγορές πρέπει να γίνουν πιο «ανταγωνιστικές» για να
αντέξουν ακριβώς στον ανταγωνισμό που
υφίστανται από άλλες «υπεραγορές». Εμείς
ως Πολιτεία βάζουμε τους κανόνες αυτού
του υγιούς ανταγωνισμού και επιτηρούμε την
εφαρμογή τους. Αλλά ειδικά στις λαϊκές αγορές και λόγω του κοινωνικού ρόλου που επιτελούνε, έχουμε υποχρέωση, ως Πολιτεία, να
τις θωρακίσουμε και να εξαλείψουμε τις παθογένειές του θεσμού. Αυτό, λοιπόν, κάναμε
με το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο.
●

Πόσο νομίζετε ότι το πετύχατε;

Εμείς τους ανθρώπους των λαϊκών αγορών
τους θέλουμε ισχυρούς επαγγελματίες και παραγωγούς. Δεν τους θέλουμε «φτωχούς». Θέλουμε να αυξηθεί η «πίττα» του πλούτου και
στις λαϊκές αγορές. Καταργήσαμε αναχρονιστικούς όρους λειτουργίας τους, καθιερώσαμε
ηλεκτρονικές, διαφανείς και δίκαιες διαδικασίες εξαλείφοντας το «παραγοντιλίκι», εξασφαλίσαμε την οικογενειακή συνέχεια στην άσκηση
του επαγγέλματος προκειμένου να κρατήσουμε
τους νέους στον κλάδο, βάλαμε τάξη εκεί όπου
υπήρχαν νομοθετικά και διοικητικά κενά, δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για σύγχρονους
επαγγελματίες και παραγωγούς που μπορούνε
να λειτουργούνε e-shops και να διεκδικούνε με
αξιώσεις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.
Η συνεργασία σας με την ΠΟΣΠΛΑ πώς ήταν
σε όλη αυτήν την περίοδο των συζητήσεων
για το Νομοσχέδιο;
Η περίοδος αυτή συνέπεσε με την περίοδο της πανδημίας κατά την οποία καταφέρα-

●

με να κρατήσουμε ανοιχτές τις λαϊκές αγορές
χάρη στην εξαιρετική συνεργασία με την Ομοσπονδία στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Επισκέφθηκα τα γραφεία της Ομοσπονδίας και είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τα
μέλη του διοικητικού συμβουλίου συζητώντας
μαζί τους διεξοδικά για όλα τα ζητήματα. Είναι
επαγγελματίες με υψηλή αίσθηση ευθύνης
και για την δουλειά που κάνουνε, αλλά και για
το κοινωνικό χαρακτήρα αυτής της δουλειάς.
Η συνεργασία μου με τον Δημήτρη Μουλιάτο
στο Νομοσχέδιο ήταν ειλικρινής, δημιουργική
και είχε ως κοινό στόχο όχι μόνον τα ζητήματα του κλάδου, αλλά και το κοινωνικό συμφέρον γενικότερα με δεδομένο τον ρόλο των λαϊκών αγορών. Γι’ αυτό και είμαι πεπεισμένος
ότι με το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο, ως Νόμο
του κράτους, πλέον, όταν ψηφιστεί, ξεκινάει μια
νέα εποχή για τις λαϊκές αγορές. Είμαι, λοιπόν,
πολύ υπερήφανος που αυτό γίνεται κατά την
θητεία μου ως υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
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Ο γ.γ. Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης

«Με το Νομοσχέδιο ξεκινάει μια νέα εποχή για
«Η ΠΟΣΠΛΑ είναι μια από τις κορυφαίες ομοσπονδίες

Κ

«

❝ Δεν θυμάμαι

να έχουν υπάρξει
άλλη φορά στο παρελθόν
τόσες πολλές συναντήσεις
υπουργού με παραγωγικούς
φορείς. Ο Άδωνις Γεωργιάδης
συζήτησε ατέλειωτες ώρες
με τους εκπροσώπους
των λαϊκών αγορών
για το Νομοσχέδιο
πριν αυτό αναρτηθεί
στη διαβούλευση

❞

Κάποιοι σας κατηγόρησαν ότι βάζετε ως
προϋπόθεση της άδειας στις λαϊκές αγορές να διαθέτει κάποιος πτυχίο πανεπιστημίου…
Είναι ο απόλυτος λαϊκισμός και η πλήρης διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Το να προστεθούν απλώς κάποια επιπλέον μόρια σε ένα
νέο που έχει πτυχίο και θέλει να δραστηριοποιηθεί στις λαϊκές αγορές γιατί να είναι κακό;
Αναβαθμίζει τον κλάδο και αλίμονο αν δεν θέλουμε μορφωμένους ανθρώπους στις λαϊκές
αγορές. Σε αυτόν τον λαϊκισμό επιδόθηκαν αυτοί που έχουν ιδιοτελή συμφέροντα και δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα ούτε στις λαϊκές αγορές.

●

●

Τ ι γίνεται, όμως, από εδώ και εμπρός;
Το Νομοσχέδιο φέρνει τις μεγάλες αλλαγές που θα συντελέσουν στην πρόοδο και
στην ευημερία του κλάδου. Αλλά η δημόσια
διαβούλευση έχει ως στόχο να συγκεντρώσει προτάσεις ώστε μέσα από τον διάλογο να

στην χώρα μας με υψηλού επιπέδου συνδικαλιστική δράση»

Πολλά λέγονται και για την μοριοδότηση...
Ναι, ξεφεύγουμε πλέον από τα περίφημα
«φωτογραφικά» μόρια που ήταν και το μεγάλο εμπόδιο στην «επαγγελματοποίηση» του
κλάδου. Τα μόρια είναι πλέον κοινωνικά και
επαγγελματικά. Για τους νέους, τους άνεργους, τους πολύτεκνους. Αλλά και γι’ αυτούς
που στο χωράφι ακολουθούν ορθή γεωργική πολιτική ή έχουν μεγάλη επαγγελματική
εμπειρία στις λαϊκές αγορές.

Τ ι εννοείτε κύριε Γενικέ;
Μα πριν ακόμη γίνει γνωστό το κείμενο του
Νομοσχεδίου παραπληροφορούσαν τον κλάδο διαδίδοντας τρομερά πράγματα. Δεν περίμεναν καν να δοθεί το Νομοσχέδιο στην δημόσια διαβούλευση με την ανάρτησή του στο
διαδίκτυο.

●

την πρόοδο και για την ευημερία του κλάδου»

●

●

Γιατί γινόταν αυτό;
Για να μπορούνε να λένε ό,τι ήθελαν ώστε
να οδηγήσουν τους ανθρώπους των λαϊκών αγορών σε απεργιακές κινητοποιήσεις
εν μέσω κορωνοϊού. Οργίασαν το ψέμα και
η προπαγάνδα. Αλλά η Πολιτεία δεσμεύεται
μόνον με επίσημα κείμενα. Έτσι όταν το Νομοσχέδιο ανέβηκε στο διαδίκτυο αποδείχθηκε
ότι όλα αυτά που έλεγαν πολύ απλά δεν ισχύουν!

επισημαινει τις μεγάλες αλλαγές στις λαϊκές αγορέςμ

αγορές που είχαν δημιουργηθεί με την ανοχή
προηγούμενων διοικήσεων ως προς τις θέσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές. Υπάρχουν περιπτώσεις πωλητών
που τους άφηναν να δραστηριοποιούνται χωρίς να έχουν συγκεκριμένη θέση. Μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας τακτοποιούνται
όλες αυτές οι εκκρεμότητες ώστε οι κενές θέσεις που θα υπάρξουν να προκηρυχθούν με
βάση τις νέες διαδικασίες.

άποιοι-ευτυχώς ελάχιστοι- δεν
θέλουν να αλλάξει το νομικό
πλαίσιο του 2017 για τις λαϊκές αγορές ώστε να παραμείνουν οι ρυθμίσεις εκείνες που
κρατάνε σε ομηρία επαγγελματίες και παραγωγούς» λέει ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης
Σταμπουλίδης.
Και συνεχίζει: «Αυτοί που θέλουν τον κλάδο
να κοιμάται προσπάθησαν να καθοδηγήσουν
ανθρώπους και συνειδήσεις. Αλλά απέτυχαν!
Τώρα, όμως, οφείλουν ένα μεγάλο συγγνώμη
από όλους αυτούς που επιχείρησαν να τους
παρασύρουν σε απεργίες εναντίον του Νομοσχεδίου».

«Με επικεφαλής τον Πρόεδρό τους Δημήτρη Μουλιάτο οι εκπρόσωποι των επαγγελματιών ήρθαν πάρα πολλές φορές στο γραφείο μου» λέει ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης και συνεχίζει: «Ακολουθούσαν πάντοτε διαφανείς διαδικασίες και είχαν επιχειρήματα. Για κάποια πράγματα μας έπεισαν ότι
έχουν δίκαιο και εμείς από την μεριά μας τους πείσαμε για την αναγκαιότητα κάποιων διατάξεων»

βελτιωθεί ακόμη περισσότερο το περιεχόμενο
του Νομοσχεδίου το οποίο με την ψήφισή του
από την Βουλή θα γίνει νόμος τους κράτους.
Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε εποικοδομητική πρόταση! Το έχουμε δηλώσει από
την αρχή της συζήτησης για το νέο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
Η μέχρι τώρα συνεργασία σας με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους του κλάδου
πώς ήταν;
Τόσο ο υπουργός Ανάπτυξης όσο και εγώ
είχαμε ανοιχτές τις πόρτες μας σε όλο αυτό
το χρονικό διάστημα πριν από την ανάρτηση
του Νομοσχεδίου στο διαδίκτυο. Ειδικά για
τον υπουργό θέλω να πω ότι δεν θυμάμαι να
έχουν υπάρξει άλλη φορά στο παρελθόν τόσες πολλές συναντήσεις υπουργού με παραγωγικούς φορείς.

●

Πώς ήταν το κλίμα στις συναντήσεις σας
με την ΠΟΣΠΛΑ;
Η ΠΟΣΠΛΑ είναι μια από τις πλέον οργανωμένες Ομοσπονδίες που υπάρχουν στην χώρα
μας. Με επικεφαλής τον Πρόεδρό της Δημήτρη Μουλιάτο οι εκπρόσωποι των επαγγελματιών ήρθαν πάρα πολλές φορές στο γραφείο
μου. Ακολουθούσαν πάντοτε διαφανείς διαδικασίες και είχαν επιχειρήματα. Για κάποια
πράγματα μας έπεισαν ότι έχουν δίκαιο και
εμείς από την μεριά μας τους πείσαμε για την
αναγκαιότητα κάποιων διατάξεων που, κατά
την άποψη της Πολιτείας, εξασφαλίζουν την

πρόοδο του κλάδου. ‘Ετσι γίνεται ο εποικοδομητικός διάλογος και παράγονται τα ευεργετικά αποτελέσματά του.
Ποια, λοιπόν, θα είναι τα ευεργετικά αποτελέσματα του Νομοσχεδίου, αναφορικά,
τουλάχιστον με τις λαϊκές αγορές;
Επιγραμματικά θα αναφέρω κάποια από
αυτά. Καθιερώνονται, πλέον, ανοιχτές διαδικασίες για τους ανθρώπους των λαϊκών αγορών ώστε να μην είναι όμηροι κανενός «πα-

●

ράγοντα» κατά την άσκηση του επαγγέλματός
τους. Μέσω την ηλεκτρονικής πλατφόρμας
ΟΠΣΠΑ θεσμοθετείται η ηλεκτρονική άδεια
και το ηλεκτρονικό προφίλ του κάθε επαγγελματία και παραγωγού. Έτσι ώστε όλοι να ξέρουμε ποιος δραστηριοποιείται και πού.
Πόσο αυτό θα βοηθήσει τους πωλητές στην
καθημερινότητα της δουλειάς τους;
Με τις διατάξεις του Νομοσχεδίου γίνεται
άμεση τακτοποίηση καταστάσεων στις λαϊκές

●
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Και για τις «εταιρίες» και τα «καρτέλ» που
μπαίνουν δήθεν από την «πίσω πόρτα»
στις λαϊκές αγορές;
Εδώ πλέον μιλάμε για αστειότητες. Ουδέποτε υπήρξε τέτοια διάταξη στο Νομοσχέδιο.
Μάλιστα θα σας έλεγα ότι συμβαίνει ακριβώς
το αντίθετο! Με το Νομοσχέδιο δίνουμε την
δυνατότητα στους πωλητές να αξιοποιήσουν
τα μέλη της οικογενείας τους τα οποία θέλουν
να ασχοληθούνε με αυτό το επάγγελμα.

●

λαϊκές αγορές, έχανε την άδειά του. Ήταν μια
διάταξη που στην ουσία έλεγε στον επαγγελματία της λαϊκής αγοράς «σε θέλω φτωχό, δεν
θέλω να προοδεύσεις». Εμείς έχουμε μια τελείως διαφορετική αντίληψη. Θέλουμε περισσότερο εισόδημα για όλους έτσι ώστε να αυξηθεί η «πίττα» του εθνικού πλούτου.
Ποια είναι από εδώ και εμπρός η διαδικασία για το Νομοσχέδιο;
Θα λάβουμε υπόψη και θα ενσωματώσουμε
τις προτάσεις εκείνες που κατατίθενται στην δη-

●

επαγγελματίες
❝ Οιμπορούν
πλέον
να μεταβιβάζουν
τις άδειες σε συγγενείς τους
μέχρι και δευτέρου βαθμού
όχι μόνον μια φορά
όπως ίσχυε μέχρι τώρα
(«άπαξ») αλλά και δεύτερη,
τρίτη, τέταρτη φορά κ.ο.κ.
Γιατί θέλουμε να κρατήσουμε
στον κλάδο τους νέους
ανθρώπους που επιθυμούν
να δραστηριοποιηθούν
στις λαϊκές

❞

μόσια διαβούλευση και συντελούν στην πρόοδο και στην ευημερία του κλάδου. Ασφαλώς
θα γίνουν βελτιώσεις και κατά την συζήτηση
του Νομοσχεδίου στην Βουλή, τόσο στην αρμόδια επιτροπή όσο και στην ολομέλεια. Με το
Νομοσχέδιο αυτό που θα γίνει Νόμος του κράτους ξεκινάει μια νέα εποχή για τις λαϊκές αγορές. Τερματίζεται η ασυδοσία, η ανασφάλεια, το
«παραγοντιλίκι» και η αυθαιρεσία. Οι άνθρωποι
των λαϊκών αγορών απέδειξαν και κατά την διάρκεια της πανδημίας ότι είναι, στην συντριπτική πλειοψηφία τους, υπεύθυνοι επαγγελματίες.
Τήρησαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα με υποδειγματικό τρόπο. Προστάτεψαν την υγεία και το
εισόδημα των καταναλωτών σε συνθήκες υγειονομικής και οικονομικής κρίσης.
Ποια είναι τα συμπεράσματά σας από αυτήν την συνεργασία πολλών μηνών που είχατε με την ΠΟΣΠΛΑ;
Με την ΠΟΣΠΛΑ και με τον Πρόεδρό της
Δημήτρη Μουλιάτο συνεργαστήκαμε και στην
αντιμετώπιση της πανδημίας και στο Νομοσχέδιο. Η Ομοσπονδία έδωσε πραγματικό
αγώνα και για να παραμείνουν ανοιχτές οι λαϊκές αγορές στην διάρκεια της πανδημίας και
για να γίνουν ριζικές αλλαγές στο Νομοσχέδιο που φέρνει την μεγάλη αλλαγή στον θεσμό
των λαϊκών αγορών. Αυτό που μπορώ να πω
με βεβαιότητα είναι ότι ο Δημήτρης Μουλιάτος
έχει κάνει την υπόθεση του εκσυγχρονισμού
των λαϊκών αγορών «υπόθεση ζωής». Από
την επίσκεψή μου στα γραφεία της ΠΟΣΠΛΑ
μαζί με τον υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη διαπίστωσα ότι η Ομοσπονδία έχει ένα διοικητικό συμβούλιο υψηλού επαγγελματικού, συνδικαλιστικού και πολιτικού επιπέδου. Έχουν

●

❝ Οι άνθρωποι

των λαϊκών αγορών
απέδειξαν
και κατά τη διάρκεια
της πανδημίας ότι είναι,
στη συντριπτική
πλειοψηφία τους,
υπεύθυνοι επαγγελματίες.
Τήρησαν τα υγειονομικά
πρωτόκολλα με υποδειγματικό
τρόπο. Προστάτεψαν
την υγεία και το εισόδημα
των καταναλωτών
σε συνθήκες υγειονομικής
και οικονομικής κρίσης

❞

όλοι τους μια σπάνια κοινωνική ευαισθησία
αλλά και μια οξύτατη αντίληψη της κοινωνικής
πραγματικότητας. Θα έλεγα ότι κυριολεκτικά
βλέπουν το επάγγελμά τους ως κοινωνικό
λειτούργημα. Γι’ αυτό και έχουν μια πλουσιότατη ανθρωπιστική δράση. Συμπερασματικά, λοιπόν, λέω ότι με τέτοιους επαγγελματίες
και με το νέο νομικό πλαίσιο που οικοδομεί το
Νομοσχέδιο μια πραγματικά καινούρια εποχή
ξεκινάει για τις λαϊκές αγορές.

Και πώς γίνεται αυτό;
Οι επαγγελματίες μπορούνε πλέον να μεταβιβάζουν τις άδειες σε συγγενείς τους μέχρι και
δευτέρου βαθμού όχι μόνον μια φορά όπως
ίσχυε μέχρι τώρα («άπαξ») αλλά και δεύτερη,
τρίτη, τέταρτη φορά κ.ο.κ. Γιατί θέλουμε να κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους που επιθυμούν
να δραστηριοποιηθούν στις λαϊκές αγορές σε
αυτόν τον κλάδο. Αυτός είναι και ο λόγος που
καταργήθηκε ο αναχρονιστικός περιορισμός του
λεγόμενου «παράλληλου εισοδήματος»

●

●

Τ ι εννοείτε;
Ότι μέχρι τώρα αν κάποιος επαγγελματίας
είχε και δεύτερο εισόδημα εκτός από αυτό που
προερχόταν από την δραστηριοποίησή του στις

●

«Μέσω την ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΟΠΣΠΑ θεσμοθετείται η ηλεκτρονική άδεια και το ηλεκτρονικό
προφίλ του κάθε επαγγελματία και παραγωγού. Έτσι ώστε όλοι να ξέρουμε ποιος δραστηριοποιείται
και πού» λέει ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης, στην συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα μας

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δημήτρης Μουλιάτος και ο νομικός σύμβουλος Βασίλης Καπερνάρος επί σειρά ημερών αντάλλασσαν επιχειρήματα με
τον γενικό γραμματέα Καταναλωτή Παναγιώτη Σταμπουλίδη αναφορικά με το Νομοσχέδιο. Οι νομικές γνώσεις και η εμπειρία του Βασίλη Καπερνάρου
συνετέλεσαν αποφασιστικά στην τελική διαμόρφωση πολλών από των διατάξεων του τελικού κειμένου
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Ο κλάδος γύρισε την πλάτη σε όσους προσπάθησαν να τον αναστατώσουν με παραπληροφόρηση και εκφοβισμό των συναδέλφων μας

Δημήτρης Μουλιάτος: «Επαγγελματίες και Παραγωγοί
είμαστε ωφελημένοι από το Νομοσχέδιο»
Οι απεργιακές κινητοποιήσεις των ελάχιστων «μπαχαλάκηδων» εξελίχθηκαν στο μεγαλύτερο φιάσκο στην ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος

Κ

αταπέλτης» είναι για τους λίγους «μπαχαλάκηδες» όπως
τους αποκαλεί που θέλουν να
αναστατώσουν τις λαϊκές αγορές ο Πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ
Δημήτρης Μουλιάτος.
Παράλληλα στέλνει και σαφές μήνυμα προς
όλους τους συναδέλφους του ότι μέχρι να ψηφιστεί το Νομοσχέδιο η Ομοσπονδία θα βρίσκεται σε πλήρη εγρήγορση ώστε να υπάρξουν βελτιώσεις ακόμη και την τελευταία
στιγμή.
Επισημαίνει, πάντως, ότι πριν από την δημόσια διαβούλευση του Νομοσχεδίου η ΠΟΣΠΛΑ έδωσε ένα τιτάνιο αγώνα και πέτυχε να
αλλάξει το αρχικό και πράγματι απαράδεκτο
προσχέδιο.
«Σε αυτόν τον αγώνα» τονίζει με ιδιαίτερη
έμφαση ο Δημήτρης Μουλιάτος «είχα σύσσωμη την συμπαράσταση του διοικητικού συμβουλίου της ΠΟΣΠΛΑ και τον αγώνα αυτόν τον
δώσαμε και τον δίνουμε όλοι μαζί. Εγώ, ως
Πρόεδρος, αυτό που κάνω είναι να μεταφέρω
προς την κυβέρνηση τις θέσεις που εκφράζονται και ψηφίζονται ομόφωνα στο διοικητικό
συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Γιατί αυτή η ενότητα είναι και η μεγάλη δύναμή μας».
Και αμέσως μετά συμπληρώνει ο Πρόεδρος
της ΠΟΣΠΛΑ «Οφείλω, όμως και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Άδωνι Γεωργιάδη και στον
Παναγιώτη Σταμπουλίδη που τελικά ενσωμάτωσαν στο Νομοσχέδιο το 90% των προτάσε-

❝ Η απεργία έγινε

«

για τις κάμερες.
Γι' αυτό και ο κόσμος
γύρισε την πλάτη
στους οργανωτές της.
Η συμμετοχή ήταν μηδαμινή.
Και έξω από το υπουργείο
μαζεύτηκαν καμιά 40ριά
όλοι και όλοι.
Ποτέ στην ιστορία του
συνδικαλιστικού κινήματος
δεν υπήρξε μια τόσο
αποτυχημένη απεργία

❞

Τ ι ακριβώς πήρε χαμπάρι ο κόσμος των
λαϊκών αγορών;
Ότι οι κύριοι αυτοί νοιάζονται μόνον για τους
εαυτούς τους. Θέλουν σώνει και καλά να παραμείνουν οι «στρεβλώσεις» στις λαϊκές αγορές γιατί αυτό εξυπηρετεί τα δικά τους, στενά,
συνδικαλιστικά συμφέροντα.

●

τις λαϊκές αγορές. Το πετύχαμε! Για παράδειγμα οι θέσεις στις λαϊκές αγορές κατοχυρώνονται αντικειμενικά και αναρτώνται σε ψηφιακή
πλατφόρμα. Κανείς συνάδελφος, πλέον, δεν
θα εξαρτάται από κανένα «παράγοντα»
Ναι, αλλά το αρχικό «προσχέδιο» που παρουσιάστηκε δεν ήταν και τόσο ευνοϊκό για
τις λαϊκές αγορές…
‘Όταν το είδα δημοσιευμένο σε κάποιες
εφημερίδες τηλεφώνησα αμέσως στον Άδωνι Γεωργιάδη. Και του είπα «υπουργέ, αυτό
δεν περνάει με τίποτα!»

●

Και τι σας απάντησε;
Μου είπε ότι «Μαζί θα εκπονήσουμε το Νομοσχέδιο γιατί μαζί θα αλλάξουμε τις λαϊκές
αγορές»

οι προτάσεις της ΠΟΣΠΛΑ έγιναν αποδεκτές.
Και -προσέξτε!- βρισκόμαστε στο στάδιο της
διαβούλευσης.
Αυτό, δηλαδή, τι σημαίνει;
Σύμφωνα με την κοινοβουλευτική πρακτική
τα Νομοσχέδια και μετά την δημόσια διαβούλευση υπόκεινται σε επεξεργασία που συντελείται σε δύο στάδια. Στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και μετά κατά την συζήτηση
στην Ολομέλεια της Βουλής. Γι’ αυτό είμαι σίγουρος ότι το Νομοσχέδιο που τελικά θα ψηφιστεί και θα γίνει Νόμος του κράτους, θα
ανταποκρίνεται στις προτάσεις της ΠΟΣΠΛΑ.

●

●

Κατά πόσο τήρησε την υπόσχεσή του;
Την τήρησε απολύτως. Γιατί ακολούθησαν
δεκάδες επισκέψεις της ΠΟΣΠΛΑ στο υπουργικό γραφείο του. Όπως και στο γραφείο του
γενικού γραμματέα Εμπορίου και Καταναλωτή Παναγιώτη Σταμπουλίδη. Σήμερα κατά 90%

●

Ναι, αλλά τα κόμματα της αντιπολίτευσης
αντιδρούνε…
Ακούστε, εδώ και καιρό έχει ξεκινήσει μια
εκστρατεία παραπληροφόρησης του κλάδου.
Δυστυχώς και κάποιοι πολιτικοί έπεσαν θύματα αυτής της παραπληροφόρησης. Ακούστηκαν τερατώδη πράγματα. Ότι θα μπούνε οι
πολυεθνικές και τα καρτέλ στις λαϊκές αγορές.
Ότι θα χάσουμε τις άδειές μας. Ότι οι άδειες
θα δίδονται με πλειστηριασμούς και ότι θα τις

●

❝ Τον αγώνα της ΠΟΣΠΛΑ

τον δώσαμε
και τον δίνουμε
όλοι μαζί.
Εγώ, ως Πρόεδρος,
αυτό που κάνω
είναι να μεταφέρω
προς την κυβέρνηση
τις θέσεις που εκφράζονται
και ψηφίζονται ομόφωνα
στο Διοικητικό Συμβούλιο
της Ομοσπονδίας.
Γιατί αυτή η ενότητα
των συναδέλφων είναι και
η μεγάλη δύναμή μας

❞

«χτυπάει» όποιος δώσει τα περισσότερα λεφτά. Ότι για να πάρεις άδεια θα πρέπει να είσαι απόφοιτος πανεπιστημίου...
Εσείς πώς αντιδράσατε σε όλα αυτά;
Ξεκινήσαμε μια επίπονη προσπάθεια αποκατάστασης της αλήθειας. Ήταν δύσκολη στην
αρχή, αλλά αυτό δεν μας πτόησε. Ήταν υποχρέωσή μας να ενημερώσουμε, πρώτα από
όλους, τους συναδέλφους μας που είχαν χάσει τον ύπνο τους με αυτήν την παραπληροφόρηση.

●

Τ ο πετύχατε;
Ευτυχώς ναι! Αλλά πρέπει να σας πω ότι
αυτό το νοσηρό κλίμα της παραπληροφόρησης άλλαξε με το που αναρτήθηκε το Νομοσχέδιο στο διαδίκτυο για την δημόσια διαβούλευση. Γιατί τότε τα «παπαγαλάκια»
μουγγάθηκαν! Για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί
όλα αυτά με τα οποία τρομοκρατούσαν τον κόσμο, μπορούσε πλέον ο καθένας να μπει στο
διαδίκτυο, να διαβάσει το Νομοσχέδιο και να
διαπιστώσει ότι όσα έλεγαν τα «παπαγαλάκια» ήταν ψέματα. Έτσι άλλαξε η γνώμη και

●

➤

Είναι βαρύ αυτό που λέτε…
Δυστυχώς είναι αλήθεια! Υπάρχουν, για παράδειγμα, πωλητές που έχουν άδεια παραγωγού, αλλά δεν μπορούνε πλέον να δουλέψουν
ως παραγωγοί. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να είναι παράνομοι. Δηλαδή ενώ δεν είναι πλέον
παραγωγοί να δουλεύουν με άδεια παραγωγού. Δεν θέλουν να είναι παραγωγοί-μαϊμού
δες. Όταν, λοιπόν, ζητάνε να μετατρέψουνε
την παράνομη άδεια του παραγωγού σε νόμιμη άδεια επαγγελματία, οι κύριοι «συνδικαλιστές» προσπαθούνε να τους εμποδίσουν. Τους
θέλουν παράνομους και όχι νόμιμους για να
μπορούνε να τους ελέγχουνε.
●

❝ Η ΠΟΣΠΛΑ έχει δώσει

αγώνες για να τερματιστεί
το «παραγοντιλίκι»
στις λαϊκές αγορές.
Με το Νομοσχέδιο
αυτό το «παραγοντιλίκι»
τερματίζεται οριστικά.
Κανείς συνάδελφος,
δεν θα εξαρτάται, πλέον,
από κανένα «παράγοντα»
στον καθημερινό αγώνα του
για το μεροκάματο

❞

ών μας. Κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ στην
ιστορία των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων»
λέει ο Δημήτρης Μουλιάτος.

Κατ’ αρχή δύο διορθώσεις! Δεν είναι έμμεση, αλλά πολύ άμεση μομφή! Και κατά δεύτερον που την είδατε εσείς την απεργία;

Και πώς το πετύχατε αυτό;
Με επιχειρήματα και με συνεχείς πιέσεις. Ο
υπουργός και ο γενικός γραμματέας ήρθαν οι
ίδιοι στα γραφεία της ΠΟΣΠΛΑ! Εκτός, βέβαια,
από δικές μας δεκάδες επισκέψεις στα γραφεία τους. Μόνον έτσι κερδίζονται οι αγώνες!

●

●

●

Τ ι εννοείτε; Είναι μια έμμεση μομφή για την
απεργία της 3ης Απριλίου από τους παραγωγούς;

Μα υπήρξαν ανακοινώσεις. Η τηλεόραση
έδειξε και σχετικά πλάνα.
Ακριβώς! Η απεργία έγινε για τις κάμερες.
Και στην Αττική σε μια μόνο λαϊκή, αυτή του
Κολωνού. Ο κλάδος γύρισε την πλάτη στους
«μπαχαλάκηδες» των λαϊκών αγορών. Η
συμμετοχή ήταν μηδαμινή. Και έξω από το
υπουργείο μαζεύτηκαν καμιά 40ριά όλοι και
όλοι. Ο κόσμος των λαϊκών αγορών τους πήρε
χαμπάρι. Πιστεύω να πήραν το μήνυμα…

Αυτό, έτσι, όπως το περιγράφετε, είναι
«παραγοντιλίκι»…
Ακριβώς! Αλλά εμείς ως ΠΟΣΠΛΑ έχουμε
δώσει αγώνες για να τερματιστεί αυτό το «παραγοντιλίκι». Από την πρώτη στιγμή ξεκαθαρίσαμε στον υπουργό ότι εμείς θέλουμε το Νομοσχέδιο να βάζει τάξη και να εκσυγχρονίζει

●

Η κρίσιμη συνάντηση της ΠΟΣΠΛΑ στο γραφείο του υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη για το Νομοσχέδιο. Διακρίνονται από αριστερά ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης, ο γενικός
γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ο αντιπεριφερειάρχης Σταύρος Μελάς, ο διευθυντής Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής Χάρης Πασβαντίδης,
ο νομικός σύμβουλος της ΠΟΣΠΛΑ Βασίλης Καπερνάρος, ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρης Μουλιάτος, ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης
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ναι παρουσιασμένες με απλό τρόπο ώστε να
τις κατανοήσουν όλοι οι συνάδελφοι. Η λαϊκή αγορά γίνεται πλέον μια οργανωμένη αγορά, με κανόνες, με σύγχρονες προδιαγραφές,
με πλήρη κατοχύρωση του επαγγέλματός μας,
για εμάς και για τις οικογένειές μας. Διατηρώντας πάντοτε το μεγάλο πλεονέκτημά μας
απέναντι στον καταναλωτή σε σχέση με τον
ανταγωνισμό των σούπερ μάρκετ. Έχουμε
καλύτερα προϊόντα και είμαστε φτηνότεροι.

Το νοσηρό κλίμα
❝
της παραπληροφόρησης
που καλλιέργησαν
τα «παπαγαλάκια»
άλλαξε με το που αναρτήθηκε
το Νομοσχέδιο στο διαδίκτυο.
Ξαφνικά τα «παπαγαλάκια»
μουγγάθηκαν! Γιατί όλα αυτά
με τα οποία τρομοκρατούσαν
τον κόσμο, μπορούσε
πλέον ο καθένας να μπει
στο διαδίκτυο, να διαβάσει
το Νομοσχέδιο
και να διαπιστώσει
ότι ήταν ψέματα

Κάνατε, όμως, λόγο και για τις «νέες λαϊκές αγορές» που θα αλλάξουν την εικόνα
του κλάδου. Ποιες είναι αυτές;
Είναι οι «πρότυπες» λαϊκές αγορές οι οποίες θεσμοθετούνται με αυτό το Νομοσχέδιο.
Με ομοιομορφία πάγκων, με σύγχρονο σύστημα ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης, με
ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. Βεβαίως και
έχουμε πολύ δουλειά να κάνουμε και μετά τη
ψήφιση του Νομοσχεδίου. Αλλά ας το πάρουν
χαμπάρι κάποιοι. Οι λαϊκές αγορές περνάνε σε
μια νέα εποχή. Και σε αυτήν θα είμαστε όλοι
οι πωλητές ενωμένοι. Επαγγελματίες και Παραγωγοί.

●

❞

➤

Αυτή η «ενότητα» όπως την περιγράφετε
πόσο εύκολη είναι στην πράξη;
Δεν θα επιτρέψουμε στους ελάχιστους να
υπονομεύσουν αυτήν την τεράστια προσπάθεια που έχει γίνει εδώ και ένα χρόνο. Για
εμάς τους επαγγελματίες, οι παραγωγοί είναι
η «ανάσα ζωής» γιατί από αυτούς αγοράζουμε τα προϊόντα που πουλάμε στις λαϊκές αγορές. Αλλά και για τους παραγωγούς οι επαγγελματίες είναι οι σταθεροί συνεργάτες τους
γιατί σε αυτούς πουλάνε τα προϊόντα του μόχθου τους. Είναι σαν αυτό που λέμε. «Το ένα
χέρι νίβει το άλλο».

Γιατί πιστεύετε ότι αυτά τα «παπαγαλάκια», όπως τα αποκαλείτε, ξεκίνησαν την
εκστρατεία της παραπληροφόρησης;
Γιατί δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα στις λαϊκές αγορές. Τους βολεύει η παρανομία, η
ασυδοσία, το μπάχαλο γιατί μόνον έτσι επιβιώνουν συνδικαλιστικά. Αλλά, πλέον, ο «κύβος
ερρίφθη». Οι λαϊκές αγορές αλλάζουν και εκσυγχρονίζονται.

●

Πόσο δύσκολη ήταν η προσπάθεια να μείνουν ανοιχτές οι λαϊκές αγορές μέσα στην
πανδημία;
Τι να σας λέω τώρα! Η ψυχή μας το ξέρει.
Αλλά το πετύχαμε και αυτό χάρη στην συμπαράσταση που είχαμε από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Όμως και σε αυτόν τον αγώνα, όπως
και στον αγώνα για το Νομοσχέδιο, εμείς δεν
πήγαμε με «τσαμπουκά» και με συνδικαλιστικές πρακτικές της δεκαετίας του ογδόντα. Πήγαμε με επιχειρήματα. Γι΄ αυτό και κερδίσαμε.

●

Ποια είναι σήμερα η οικονομική κατάσταση του κλάδου σας μετά από ένα και πλέον χρόνο κατά τον οποίο οι λαϊκές αγορές
ήταν με ανοιχτές, αλλά με περιοριστικά
μέτρα;

Η παροιμία, όμως, έχει και δεύτερη αράδα: «Το ένα χέρι νίβει το άλλο. Και τα δύο
το πρόσωπο»...
Μα το «πρόσωπο» που λέει η παροιμία,
στην δική μας περίπτωση, είναι ο καταναλωτής. Δηλαδή ο απλός Έλληνας, ο λαός. Αυτόν
υπηρετούμε και οι δύο. Και οι παραγωγοί και
οι επαγγελματίες. Και αυτός με την σειρά του,
ο καταναλωτής, εξασφαλίζει το δικό μας μεροκάματο. Αυτήν τη σχέση, λοιπόν, δεν θα
επιτρέψουμε σε κανένα να τη διαταράξει.

●

●

●

❝ Η λαϊκή αγορά γίνεται

πλέον μια οργανωμένη
αγορά, με κανόνες,
με σύγχρονες προδιαγραφές,
με πλήρη κατοχύρωση
του επαγγέλματός μας.
Για εμάς και
για τις οικογένειές μας!
Διατηρώντας πάντοτε
το μεγάλο πλεονέκτημά μας
απέναντι στον καταναλωτή
σε σχέση με τον ανταγωνισμό
των σούπερ μάρκετ.
Έχουμε καλύτερα
προϊόντα και είμαστε
φτηνότεροι

❞

●

πολλών πολιτικών. Τώρα τι θα κάνουνε στην
Βουλή, δεν ξέρω. Γιατί υπάρχει και η αντιπολιτευτική τακτική. Πάντως η κυβέρνηση έχει
την άνετη πλειοψηφία ώστε να περάσει το Νομοσχέδιο.

Πώς αντέδρασε ο κλάδος απέναντι σε αυτούς που τον καλούσαν σε απεργίες και κινητοποιήσεις;
Μα το είδε όλη η Ελλάδα! Απομόνωσε τους
«μπαχαλάκηδες» που ήθελαν να κλείσουν
τις λαϊκές αγορές. Δεν έχει ξανασυμβεί στην
ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος μια
απεργία να έχει τέτοια αποτυχία. Εμείς δώσαμε αγώνα να μείνουν ανοιχτές οι λαϊκές αγορές μέσα στην πανδημία και αυτοί ήθελαν να
κλείσουν τις λαϊκές αγορές με απεργίες. Αδιανόητα πράγματα.
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Ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης και ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρης Μουλιάτος προσέρχονται στην κρίσιμη συνάντηση για το Νομοσχέδιο στο γραφείο του υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη. Η συνάντηση κράτησε πάνω από δύο ώρες...

❝

Όταν είδα το αρχικό
κείμενο του Νομοσχεδίου
δημοσιευμένο
σε κάποιες εφημερίδες,
τηλεφώνησα αμέσως
στον Άδωνι Γεωργιάδη
και του είπα «υπουργέ,
αυτό δεν περνάει με τίποτα!»
Αλλά αφού το άλλαξε
και δέχθηκε ότι
του προτείναμε, τι έπρεπε
να κάνω; Να αντιδράω
σε αυτά που ο υπουργός
συμφώνησε
μαζί μας;

❞

Παραμένουμε ζωντανοί! Και αυτό είναι το
σπουδαιότερο. Γιατί στην ουσία σε όλη αυτήν
την περίοδο της πανδημίας με το 50-50 είμαστε όλοι με μισό μεροκάματο. Αλλά χάρη στην
προσπάθεια της ΠΟΣΠΛΑ οι λαϊκές αγορές
δεν έκλεισαν, όπως ήθελαν κάποιοι.
Ποιοι είναι αυτοί οι «κάποιοι»;
Μα τα μεγάλα και ισχυρά συμφέροντα που
ήθελαν να σπρώξουν κι’ άλλο τους καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ. Φαντάζεστε τι θα
γινόταν αν οι καταναλωτές μέσα σε αυτήν την
τρομερή πανδημία δεν είχαν την δυνατότητα
να ψωνίζουν καλά και φτηνά προϊόντα από τις
λαϊκές αγορές;

●

Τ ι θα γινόταν;
Οι τιμές θα είχαν εκτιναχθεί στα ύψη! Και θα
είχαμε πολύ περισσότερα κρούσματα αφού ο
συγχρωτισμός σε κλειστούς χώρους όπως είναι τα σούπερ μάρκετ θα ήταν πολλαπλάσιος.
Οι λαϊκές αγορές μέσα στην πανδημία προστάτεψαν όχι μόνον την τσέπη, αλλά και την
υγεία του καταναλωτή, δηλαδή του απλού Έλ-

●

ληνα. Τηρήσαμε από την αρχή τα υγειονομικά
μέτρα, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι σε ανοιχτούς χώρους ο κορωνοϊός μεταδίδεται πολύ
δύσκολα. Εμείς, λοιπόν, προστατέψαμε το εισόδημα και την υγεία των ελλήνων σε συνθήκες υγειονομικής και οικονομικής κρίσης. Και
αυτό το ιστορικό «κεκτημένο» του κλάδου θέλησαν κάποιοι-ευτυχώς ελάχιστοι- να το ακυρώσουν με απεργίες, παραπληροφόρηση και
με εκφοβισμό των συναδέλφων.
Εννοείτε αυτούς που αντιτάσσονται στο
Νομοσχέδιο…
Ακούστε, το δικαίωμα στην απεργία είναι το
ισχυρότερο όπλο του κάθε εργαζόμενου και
του κάθε επαγγελματικού κλάδου. Αρκεί να
ασκείται -με δυναμισμό !- όταν υπάρχει λόγος. Όχι πάνω στη στιγμή που συντελούνται
κοσμογονικές αλλαγές στον κλάδο μας με ορίζοντα πλέον δεκαετιών.

●

Ποιες είναι αυτές οι αλλαγές;
Έχουμε κωδικοποιήσει όλες τις αλλαγές
που συντελούνται με το Νομοσχέδιο. Και εί-

●

Πόσο η ΠΟΣΠΛΑ θα αγωνιστεί προς αυτήν
την κατεύθυνση;
Σας το λέω ευθέως. Εμείς οι επαγγελματίες
είμαστε στο πλευρό των παραγωγών. Ο αγώνας μας είναι κοινός. Όλοι μαζί θα δημιουργήσουμε τις νέες λαϊκές αγορές και θα περιφρουρήσουμε το επάγγελμά μας. Για το καλό
το δικό μας και των παιδιών μας.
Τ ο Νομοσχέδιο είναι ένα σύνθετο νομικό
κείμενο με 63 άρθρα αφού αναφέρεται συνολικά στο «υπαίθριο εμπόριο». Πόσο εύκολη ήταν από την πλευρά της ΠΟΣΠΛΑ η
μελέτη του Νομοσχεδίου ώστε να κάνετε
τις ανάλογες διορθώσεις και τις αντίστοιχες εισηγήσεις προς το αρμόδιο υπουργείο;
Πράγματι ήταν μια πολύ δύσκολη και επίπονη δουλειά. Γιατί σε κάθε νομοθετικό κείμενο μπορεί κατά την νομοτεχνική επεξεργασία του να εμφιλοχωρήσουν «νομικές

●

παγίδες» που να ξεφύγουν από την προσοχή των ενδιαφερομένων. Σε αυτή την τόσο
επίπονη όσο και «λεπτή» διαδικασία πολύτιμη ήταν η συμβολή του νομικού συμβούλου της ΠΟΣΠΛΑ, του γνωστού δικηγόρου
Βασίλη Καπερνάρου. Πραγματικά ξενύχτησε πάνω στα προσχέδια για να μας προστατέψει από αυτές τις «παγίδες» αλλά και για να
επεξεργαστεί-με την τεράστια νομική εμπειρία του-τις κρίσιμες διατάξεις για τον κλάδο μας. Ο Βασίλης Καπερνάρος ήταν παρών
σε σχεδόν όλες τις συναντήσεις μας με τον
υπουργό και με τον γενικό γραμματέα. Πολύ
μεγάλο μέρος του Νομοσχεδίου, έτσι όπως
τελικά διαμορφώθηκε, είναι προϊόν της δικής του «νομικής σοφίας» αλλά και της ευαισθησίας του για τις λαϊκές αγορές αφού είναι γνωστό το έντονο λαϊκό αισθητήριο με το
οποίο είναι προικισμένος.
Τ ο Νομοσχέδιο περιέχει ρυθμίσεις και για
τους οργανισμούς οι οποίοι εποπτεύουν
τις λαϊκές αγορές. Πώς ήταν η συνεργασία
σας με αυτούς τους οργανισμούς σε όλη
την δύσκολη περίοδο μέχρι να διαμορφωθεί το νομοθετικό κείμενο που αναρτήθηκε προς δημόσια διαβούλευση;
Εννοείτε την Περιφέρεια Αττικής. Εδώ
πράγματι υπήρξαμε τυχεροί γιατί στο τιμόνι
της Περιφέρειας βρίσκεται ο Γιώργος Πατούλης. Από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα μας και
μας συμπαραστάθηκε σε όλον αυτόν τον αγώνα. Οι παρεμβάσεις του ήταν καίριες και αποτελεσματικές. Σας είπα ότι είναι για τις λαϊκές
αγορές μια ιστορικά ευνοϊκή συγκυρία το γεγονός ότι στα κέντρα λήψης αποφάσεων βρίσκονται πολιτικοί σαν τον υπουργό Ανάπτυξης, τον περιφερειάρχη, τον γενικό γραμματέα
καταναλωτή. Αλλά δεν είναι οι μόνοι…

●

Τ ι εννοείτε;
Ο διευθυντής Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής ο Χάρης Πασβαντίδης είναι ο
ιδανικός άνθρωπος γι’ αυτήν την θέση. Ύστε-

●

Ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρης Μουλιάτος και ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης ανταλλάσσουν χαιρετισμό λίγο πριν από την έναρξη της κρίσιμης σύσκεψης

ρα από πολλά χρόνια βρέθηκε επιτέλους εκείνος ο κρατικός λειτουργός ο οποίος, πράγματι, μπορεί να δουλέψει για την αναβάθμιση του
κλάδου ώστε να προσφέρει στον κόσμο των
λαϊκών αγορών ένα καλύτερο μέλλον. Γιατί ο Χάρης Πασβαντίδης ξέρει τις λαϊκές αγορές καλύτερα από τον καθένα. Σε όλη αυτή,
λοιπόν, την διαδικασία της συζήτησης για
το Νομοσχέδιο μας πρόσφερε τις πολύτιμες
υπηρεσίες του. Κυριολεκτικά βγήκε μπροστά εκεί που χρειαζόταν και δεν κουράστηκε
να διαβουλεύεται με όλους για να φτάσουμε
στο ποθητό αποτέλεσμα. Επιπλέον δεν δίστασε να δώσει σκληρές, αλλά δίκαιες απαντήσεις στους λίγους εκείνους που επιχείρησαν να παραπληροφορήσουν τον κλάδο. Γιατί
δεν μασάει τα λόγια του. Εκτιμώ, λοιπόν, ότι

❝Για τους επαγγελματίες,

οι παραγωγοί είναι
«ανάσα ζωής».
Γιατί από αυτούς αγοράζουν
τα προϊόντα που πουλάνε
στις λαϊκές αγορές. Αλλά
και για τους παραγωγούς
οι επαγγελματίες
είναι σταθεροί συνεργάτες.
Γιατί σε αυτούς πουλάνε
τα προϊόντα
του μόχθου τους

❞

η Περιφέρεια Αττικής με την πολιτική ηγεσία
του Γιώργου Πατούλη και του Αντιπεριφερειάρχη αρμόδιου για τις λαϊκές αγορές Σταύρου Μελά είναι ο πολύτιμος συμπαραστάτης
μας. Και όχι μόνο τώρα, κατά την συζήτηση
του Νομοσχεδίου, αλλά θα είναι και κατά την
εφαρμογή του.
Συμπερασματικά τι μήνυμα θα είχατε να
στείλετε προς τους συναδέλφους σας σε
αυτήν την κομβική χρονική συγκυρία για
τις λαϊκές αγορές;
Θέλω να απευθυνθώ τόσο προς τους επαγγελματίες πωλητές όσο και προς του παραγωγούς που, επαναλαμβάνω, είναι συνάδελφοί
μας και με τους οποίους οι αγώνες είναι κοινοί. Να τους διαβεβαιώσω ότι το Νομοσχέδιο
είναι ό, τι καλύτερο για όλους μας και ότι δεν
έχουν να φοβούνται τίποτα. Οι όποιες -μικρές
και συμπληρωματικές- βελτιώσεις θα γίνουν
μέχρι το Νομοσχέδιο να ψηφιστεί στην Βουλή.
Τους καλώ όλους να κλείσουν τα αυτιά τους
στις «κασσάνδρες», στους «μπαχαλάκηδες»
και στους ελάχιστους που προσπαθούνε να
τους παραπληροφορήσουν. Πρώτος εγώ θα
στεκόμουν απέναντι σε όποιον προσπαθούσε
να βλάψει τις λαϊκές αγορές. Δεν δίστασα όταν
χρειάστηκε να πω στον υπουργό ότι «αυτά δεν
περνάνε». Αλλά αφού με άκουσε και τα άλλαξε τι έπρεπε να κάνω; Να είμαι αντίθετος σε
αυτά που ο υπουργός συμφώνησε μαζί μας;
Μια καινούρια εποχή ξεκινάει, λοιπόν, για
τις λαϊκές αγορές που θα είναι προς όφελος
όλων. Των καταναλωτών, των επαγγελματιών
και των παραγωγών. Εύχομαι, τέλος, αυτό να
είναι το τελευταίο Πάσχα της δοκιμασίας μας
από τον κορωνοϊό. Να έχουμε μια πραγματική Ανάσταση για την πατρίδα μας και για τον
κόσμο ολόκληρο.

●
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Ο Χάρης Πασβαντίδης είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην τελική διαμόρφωση κρίσιμων διατάξεων

Το μνημειώδες έργο του Παναγιώτη Τέτση κοσμει την είσοδο της αιθουσασ των εκθεματων
που άνοιξε στην επέτειο των 200 ετών της ελληνικής επανάστασης

«Το Νομοσχέδιο θεραπεύει διαχρονικές
παθογένειες των λαϊκών αγορών»

Η «Λαϊκή Αγορά» στην Εθνική Πινακοθήκη
Γιγαντιαίος πίνακας εμπνευσμένος από τη λαϊκή αγορά της οδού Ξενοκράτους
στην οποία ο μεγάλος ζωγράφος μας ήταν τακτικός θαμώνας κάθε Παρασκευή

Π

ουθενά δεν αναδείχτηκε πιο
εύγλωττα το πάθος και η δύναμη του Παναγιώτη Τέτση
για το χρώμα όσο στο επικό
έργο που αφιέρωσε στη «Λαϊκή Αγορά» Τέσσερα χρόνια (1979-1982) χρειάστηκαν στο ζωγράφο για να ολοκληρώσει το μνημειακό αυτό σύνολο, μια
ζωφόρο που ξεπερνά τα 2,50 μετρά σε
ύψος και τα 58 μέτρα σε πλάτος.
Είναι ένας φόρος τιμής στο λαϊκό δρώμενο που ξετυλίγεται κάθε
Παρασκευή στην Ξενοκράτους, στο
Κολωνάκι, μπροστά στην πολυκατοικία που φιλοξενούσε το λιλιπούτειο εργαστήριο του Τέτση.
Το μνημειακών διαστάσεων
(2,50μ x 58μ περίπου) έργο «Η Λαϊκή Αγορά» του ζωγράφου είναι μια
εξαιρετική σύνθεση μεγάλης κλίμακας, γεμάτη εκτός από χρώματα και
από μυρωδιές και ήχους, που εκπέμπουν τη ζωντάνια του «μοντέλου».
Αυτό λοιπόν θα είναι το πρώτο
έργο που θα αντικρίσουν οι επισκέπτες της νέας Εθνικής Πινακοθήκης. Η μεγάλη «Λαϊκή Αγορά» του
Παναγιώτη Τέτση για το οποίο έχει
δημιουργηθεί μια μόνιμη και ειδική
θέση στον χώρο υποδοχής της νέας
Πινακοθήκης.
Η «Λαϊκή Αγορά» το πολύ σπουδαίο αυτό έργο ζωγραφικής -που θα
το έλεγε κάποιος και μαγικό, επει-
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«Όσοι επιχείρησαν να παραπληροφορήσουν τον κλάδο δεν θέλουν να αλλάξει τίποτα για να μη ξεβολευτούν οι ίδιοι»

Σ
δή είναι ολοζώντανο- δεν είχε εκτεθεί πραγματικά μέχρι τώρα εξαιτίας
τους μεγέθους του καθότι πρόκειται για ένα έργο με συνολικό μήκος
σχεδόν 58 μέτρα.
Ωστόσο, τώρα η «Λαϊκή Αγορά» του
Τέτση αποκτά μια θέση που θα επιτρέψει στο κοινό να την αγαπήσει όσο της
αξίζει. Ταυτόχρονα, η θέση αυτή αποδίδει στο έργο ένα ρόλο συμβολικό,
γιατί δηλώνει ότι, όπως μια λαϊκή αγορά είναι ανοιχτή σε όλους, έτσι και η
Εθνική Πινακοθήκη είναι ένα μουσείο
ανοιχτό σε όλον τον κόσμο.
Ο πίνακας «Λαϊκή αγορά» του
σπουδαίου υδραίου ζωγράφου
Παναγιώτη Τέτση είναι εμφανώς

επηρεασμένος ευθέως από το περιβάλλον του ζωγράφου και ανταποκρίνεται σε αυτό.
Οι συνθέσεις που απεικονίζονται στο τεραστίων διαστάσεων έργου του αντιπροσωπεύουν την αέναη προσπάθεια του να εκφραστεί
με χρώματα η ένταση, αλλά και η
λεπτότητα με την οποία το ελληνικό φως διαπερνά σταθερά το φυσικό χώρο των λαϊκών αγορών καθώς επίσης και των ανθρώπων που
την περιδιαβαίνουν.
Πάντως όσοι έχουν έρθει αντιμέτωποι με τη «Λαϊκή Αγορά» του Παναγιώτη Τέτση, μιλάνε για μια εμπειρία που δύσκολα λησμονιέται. Τελάρα

ύψους 2,5 μ. και πλάτους 4 μ. το ένα
πλάι στο άλλο γεμάτα ανθρώπους διαφορετικούς μεταξύ τους, πάγκους
γεμάτους φρούτα και λαχανικά, κίνηση. Νιώθεις σαν να πρόκειται για
έναν στρόβιλο που είναι έτοιμος να
σε αρπάξει και να σε βάλει και σένα
μέσα στο κάδρο, για να ακούσεις τους
πωλητές που πωλάνε την πραμάτεια
τους, να μυρίσεις τη φρεσκάδα των
χόρτων που έχουν κοπεί πριν λίγες
ώρες, να γευτείς τους χυμούς των
φρούτων που «σπαρταράνε» πάνω
στους πάγκους δίπλα ακριβώς από
τα ψαράδικα της οδού Ξενοκράτους.
«Είναι ένα έργο που επιβάλλεται
αμέσως στον θεατή», έγραφε με-

ταξύ άλλων ο πρώην διευθυντής
της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνος
Καλλιγάς και συμπλήρωνε «Δεν είναι το μέγεθος του, ούτε η έκταση
που επιβάλλονται, αλλά ο τρόπος, ο
γενναίος τρόπος της εκτέλεσής του.
Η σύνθεση δίνει ένα χρωματικό ποίημα της ζωής που είναι τόσο κοντά
μας και δεν τη βλέπουμε».
Το έργο αναδεικνύει το μέγεθος
της ζωγραφικής δεινότητας του
καλλιτέχνη, αλλά και το παιγνιώδες
πνεύμα του, αφού μέσα στο ετερόκλητο πλήθος που κυκλοφορεί στη
λαϊκή αγορά έχει τοποθετήσει και
μια ολόγυμνη γυναίκα να κάνει τα
ψώνια της.

το σωματειο τησ α’ λαϊκησ αγορασ αθηνων είχε τιμήσει τον μεγάλο εικαστικό το 2010 σε μια λαμπρή αλλά και ανθρώπινη εκδήλωση

Παναγιώτης Τέτσης: «Η ζωή της λαϊκής αγοράς με θρέφει»
«Η ζωγραφική είναι ένα ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο»
έλεγε ο ακαδημαϊκός και ζωγράφος Παναγιώτης Τέτσης. Για
πάνω από μια τετραετία (1979-1982) το δικό του «παράθυρο»
άνοιξε στη λαϊκή αγορά της Ξενοκράτους, στο Κολωνάκι, από
την οποία εμπνεύστηκε το έργο του «Λαϊκή Αγορά».
Έτσι λοιπόν ένα ξεχωριστό βράδυ του 2010 οι λαϊκές αγορές
τού το ανταπέδωσαν, με μια τιμητική εκδήλωση που οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Σωματείου Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών της Α΄ λαϊκής αγοράς Αθηνών.
Μέσα σε μία κατάμεστη αίθουσα, πλημμυρισμένη από φως,
υπό τα συνεχή χειροκροτήματα των παρευρισκόμενων αλλά
και με εμφανή τη χαρά στο πρόσωπό του, ο αείμνηστος Παναγιώτης Τέτσης περιέγραφε τη σημασία του θεσμού της λαϊκής αγοράς: «Ακόμη κι αν δεν θέλω να ψωνίσω κάτι, πηγαίνω γιατί θέλω να δω τους φίλους μου. Νιώθω ανάγκη να
δω τον Ηλία, τον Πέτρο, τον Θανάση με τα ωραία αυγά. Είναι
το μόνο μέρος που σώζεται ακόμη η ανθρώπινη επαφή. Πενήντα χρόνια στην οδό Ξενοκράτους στο Κολωνάκι, η λαϊκή

αγορά (όπου εμπεριέχεται η αρχή της δημοκρατίας) με δίδαξε και αποτέλεσμα ήταν αυτό το έργο μου. Οι άνθρωποι συναντιούνται, μιλούν, είναι κάτι που λείπει πια. Θυμάμαι πάντα

τους πωλητές που πέθαναν ή συνταξιοδοτήθηκαν. Η ζωή της
λαϊκής αγοράς με θρέφει».
Από την πλευρά της ΠΟΣΠΛΑ είχε μίλησε τότε ο Κώστας
Μανιάτης, σημερινός εκπρόσωπος Τύπου της Ομοσπονδίας, ο
οποίος είχε αναφερθεί στο έργο του καλλιτέχνη: «Χρώματα, εικόνες, ήχοι ξεπηδούν από τον καμβά του έργου “Λαϊκή Αγορά”.
Απλωμένοι πάγκοι, σωροί από προϊόντα, στοιβαγμένα καφάσια, ο κόπος, ο ιδρώτας του πωλητή, η βιασύνη της νοικοκυράς, η ανεμελιά του περαστικού. Κάθε Παρασκευή ο Παναγιώτης Τέτσης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λαϊκής αγοράς
της οδού Ξενοκράτους στο Κολωνάκι. Παρά τη διεθνή φήμη
του, δίνει ένα μάθημα απλότητας. Τον βλέπω κάθε Παρασκευή
να κάθεται στους πάγκους. Όταν αποφασίσαμε να τον βραβεύσουμε πήγα στο ατελιέ του, αν και σκεφτόμουν: «σιγά μη δεχθεί αυτός ο μεγάλος καλλιτέχνης την πρόσκληση των ανθρώπων της λαϊκής αγοράς». Και όμως, είδα τη χαρά που ένιωσε.
Όταν πήγα την πρόσκληση στο σπίτι του, μου είπε η κοπέλα ότι
πρώτη φορά τον έβλεπε τόσο χαρούμενο.

ε «άνθρωπο-κλειδί» για την εφαρμογή
του Νομοσχεδίου με το οποίο ξεκινάει μια νέα εποχή για τις λαϊκές αγορές
αναδεικνύεται ο διευθυντής Λαϊκών
Αγορών της Περιφέρειας Αττικής,
γνωστός δημοσιογράφος και επιτυχημένος αυτοδιοικητικός Χάρης Πασβαντίδης.
«Είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη
θέση» είπε από την πρώτη στιγμή της επιλογής του
Χάρη Πασβαντίδη για την συγκεκριμένη Διεύθυνση ο Πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρης Μουλιάτος.
Σε στενή συνεργασία με τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, αλλά και με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη υπεύθυνο για τις λαϊκές αγορές
Σταύρο Μελά, ο Χάρης Πασβαντίδης σε όλο αυτό
το χρονικό διάστημα της συζήτησης για το Νομοσχέδιο βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της συλλογικής προσπάθειας για την τελική διαμόρφωσή του.
Σε καθημερινή επαφή με τον Πρόεδρο της
ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρη Μουλιάτο ο Χάρης Πασβαντίδης με την μεγάλη εμπειρία του εντόπισε τα
σημεία εκείνα του Νομοσχεδίου που χρειαζόταν από α απλή αναμόρφωση μέχρι οριστική
απάλειψη.
Αλλά και η δημοσιογραφική εμπειρία του σε
συνδυασμό με την εξειδίκευσή του στον τομέα
της πολιτικής επικοινωνίας υπήρξαν τα ισχυρά
όπλα του Χάρη Πασβαντίδη στην αντιμετώπιση
της καταιγίδας παραπληροφόρησης και μαύρης
προπαγάνδας από τους ελάχιστους οι οποίοι δεν
θέλουν να αλλάξει τίποτα στις λαϊκές αγορές.
● Γιατί, κατά την άποψή σας, υπήρξε αυτή η
αντίδραση στο Νομοσχέδιο και από που προήλθε;
Τα πράγματα είναι απλά και μιλάνε μόνα τους!
Κάποιοι πριν καν διαβάσουν το σχέδιο νόμου αντιτάχθηκαν σε αυτό αφενός μεν για λόγους αμιγώς
κομματικούς και αφετέρου γιατί το Νομοσχέδιο
επιχειρεί να δημιουργήσει συνθήκες διαφάνειας
στις αγορές. Βεβαίως ορισμένες αντιδράσεις φαινονται δικαιολογημένες καθώς υπήρχαν και διατάξεις που προκαλουσαν προβλήματα..
● Εσείς πως τους αντιμετωπίσατε;
Η Περιφέρεια Αττικής έχει ένα θεσμικό ρόλο
και στο ζήτημα των λαϊκών αγορών. Εγώ δέχομαι στο γραφείο μου όλους. Συνομίλησα με
τους… «αρνητές» του Νομοσχεδίου και προσπάθησα να τους διευκρινίσω μερικά πράγματα αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και τον ρόλο του
υπερασπιστή τους σε θέματα που κατά την γνώμη μου υπήρχε σοβαρή και αιτιολογημένη επιχειρηματολογία... Έπραξα, δηλαδή, το καθήκον
μου ανταποκρινόμενος στον, θεσμικό όπως σας
ανέφερα, ρόλο μου.
● Ναι, αλλά αυτοί προχώρησαν στην απεργία…
Η απεργία είναι δικαίωμα το οποίο ο τελευταίος που θα αμφισβητήσει είμαι εγώ. Τώρα το
αν θεωρώ την συγκεκριμμένη απεργία σωστή

Αλλά γνώμονας είναι πάντοτε το συμφέρον των
πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών και
βέβαια των καταναλωτών. Για παράδειγμα κάποιοι παραγωγοί μπορεί να μην είναι απολύτως
εξοικειωμένοι με την χρήση της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας. Λογικό είναι να δοθεί ένα χρονικό περιθώριο προσαρμογής. Εμείς δεν είμαστε
δογματικοί, όπως κάποιοι άλλοι. Ζούμε μέσα
στην κοινωνία και είμαστε πραγματιστές.

και επιτυχημένη, υπό τις συνθήκες που έγινε και
στον χρόνο που έγινε θα μου επιτρέψετε να διατηρώ σοβαρές επιφυλάξεις.Το Σχέδιο Νόμου
βρισκόταν σε ανοιχτή συζήτηση, είχαμε κερδίσει πολλά με τον διάλογο και έτσι έπρεπε να συνεχίσουμε μέχρι να φτάσει στη Βουλή.
● Πόσο σημαντικό είναι το Νομοσχέδιο για τις
λαϊκές αγορές και γιατί έπρεπε να έρθει σε
αυτήν την συγκυρία;
Γνωρίζω τις λαϊκές αγορές επί πολλές δεκαετίες. Ξέρω και τα καλά τους, αλλά και τις παθογένειές τους. Ποιες είναι αυτές οι παθογένειες;
Η έλλειψη διακριτών κανόνων, το «παραγοντιλίκι», η επαγγελματική ανασφάλεια, η ασάφεια
των νόμων, η απουσία της σύγχρονης τεχνολογίας στην οργάνωση και στις συναλλαγές, οι ελλείψεις στους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Χρειαζόταν λοιπόν μια ριζική μεταμόρφωση του
κλάδου. Αυτό ακριβώς γίνεται με το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο.
● Ακουστήκανε, όμως και διάφορα πράγματα. Για εταιρίες, για καρτέλ, για άδειες που
θα χαθούνε…
Ακούστηκαν τερατώδη πράγματα! Τα διέψευδα από την αρχή. Μόλις αναρτήθηκε το Νομοσχέδιο στο διαδίκτυο οι προκαλούντες αναταραχή σιώπησαν γιατί τίποτα από αυτά που διέδιδαν
δεν υπήρχε στο Νομοσχέδιο. Βέβαια είπαν και
κάτι απολύρτως προβλέψιμο. Οτι με τους αγώμνες τους αποσύρθηκαν. Εγώ που γνωρίζω
καλά πως και πότε αποσύρθηκαν απλώς μειδιώ. Οι υπάρχουσες άδειες εξασφαλίζονται και
μάλιστα μπορούνε πλέον να μεταβιβάζονται σε
συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού όχι μόνον μια
φορά, αλλά στο διηνεκές ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΙΣΟΤΙΜΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.
Το να ψηφιοποιηθούνε όλες οι διαδικασίες ώστε

να υπάρχει έλεγχος και διαφάνεια είναι βήμα
προόδου.
● Πόσο δύσκολη ήταν όλη αυτή η προσπάθεια
να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές στο αρχικό
κείμενο του Νομοσχεδίου;
Δώσαμε, πραγματικά, ένα πολύ δύσκολο
αγώνα. Όταν είδα και εγώ το αρχικό κείμενο,
όπως δημοσιεύτηκε σε κάποιες εφημερίδες,
θεώρησα ότι «δεν περνούσε». Είχε συνταχθεί
από κάποιους τεχνοκράτες, αν και δεν είμαι βέβαιος ότι αυτά που γράφτηκαν στον τύπο αποτελούσαν το ακριβές αρχικό κείμενο. Πληροφορίες ήταν. Τέλος πάντων, μαζί με τον Πρόεδρο της
ΠΟΣΠΛΑ, τον Δημήτρη Μουλιάτο, ξεκινήσαμε τις
καθημερινές επαφές με το υπουργείο Ανάπτυξης και τελικά καταφέραμε να πείσουμε για την
αναγκαιότητα των ριζικών αλλαγών.
● Η Περιφέρεια είναι ο φορέας που εποπτεύει
και ελέγχει την λειτουργία των λαϊκών αγορών. Πόσο ενισχύεται ο ρόλος της με την
εφαρμογή των διατάξεων του Νομοσχεδίου;
Και στο τομέα αυτόν θα γίνουν ριζικές αλλαγές. Το Νομοσχέδιο προβλέπει την σύσταση Νομικού Προσώπου για την εποπτεία και τον έλεγχο των λαϊκών αγορών κάτι που ζητούσαν όλοι
οι άνθρωποι των αγορών. Η ίδρυση και η λειτουργία του θα αλλάξουν άρδην την λειτουργία
και την εποπτεία των αγορών. Πρώτα όμως πρέπει να το αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών οπωσδήποτε διευκολύνει τον έλεγχο και την εποπτεία,
αλλά θα πρέπει και σε αμιγώς διοικητικό επίπεδο να γίνουν οι ανάλογές προσαρμογές.
● Νομίζετε, δηλαδή, ότι θα απαιτηθεί ένα διάστημα προσαρμογής και μετά την ψήφιση
του Νομοσχεδίου;
Στόχος μας είναι να τρέξουμε τις διαδικασίες.

● Πώς ήταν η συνεργασία σας με την ΠΟΣΠΛΑ
σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είχατε να αντιμετωπίσετε όχι μόνον την πανδημία, αλλά και την εκπόνηση ενός νέου Νομοσχεδίου;
Αποδείχθηκε ότι η ΠΟΣΠΛΑ και ο Δημήτρης
Μουλιάτος λειτούργησαν ως «σταθεροποιητικοί
παράγοντες» σε μια εξαιρετικά δύσκολη εξίσωση. Στο θέμα του Νομοσχεδίου δεν παρασύρθηκαν σε άγονη συνδικαλιστική αντιπαράθεση περασμένων δεκαετιών. Τα επιχειρήματά τους ήταν
διαφανή και στέρεα. Χωρίς την ΠΟΣΠΛΑ το Νομοσχέδιο και αν ακόμη «περνούσε» σε κάποιες
από τις αρχικές μορφές του, θα ήταν αδύνατον να
εφαρμοστεί. Γιατί ο Δημήτρης Μουλιάτος έκανε
παρεμβάσεις και πέτυχε αλλαγές όχι με την στενή
συνδικαλιστική νοοτροπία, αλλά με την ευρύτερη
κοινωνική. Με άλλα λόγια νοιαζόταν και για τους
συναδέλφους του, αλλά και για τους καταναλωτές. Ξέρετε, έχει μεγάλη σημασία ο ηγέτης ενός
επαγγελματικού κλάδου να έχει κοινωνικές προσλαμβάνουσες και πολιτικό αισθητήριο. Δεν είναι
τυχαία, άλλωστε, η τεράστια κοινωνική παρεμβατικότητα και η ανθρωπιστική δράση της ΠΟΣΠΛΑ
που επεκτείνεται και εκτός Αττικής.
● Πώς βλέπετε, λοιπόν, την «επόμενη ημέρα»
στις λαϊκές αγορές;
Βγαίνουμε από μια κατάσταση όπου οι λαϊκές
αγορές λειτούργησαν σε συνθήκες πανδημίας.
Παρέμειναν ανοιχτές προστατεύοντας την υγεία
και το εισόδημα των καταναλωτών. Γιατί πρέπει να σας πω ότι και στο θέμα της διαχείρισης
της πανδημίας η ΠΟΣΠΛΑ είχε κομβικό ρόλο και
άριστη συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
Οι επαγγελματίες πωλητές, όπως και οι παραγωγοί, επέδειξαν αξιοθαύμαστη υπευθυνότητα
που θα την ζήλευαν άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι. Γι’ αυτό και πιστεύω ότι η «επόμενη ημέρα», όπως την αναφέρατε, έχει όλα τα εχέγγυα
να δημιουργήσει ένα εξαιρετικά θετικό «αποτύπωμα». Γιατί είναι η «επόμενη ημέρα» όχι μόνον της πανδημίας, αλλά και η «επόμενη ημέρα» μιας σειράς παθογενειών στις λαϊκές αγορές
που θεραπεύονται με το Νομοσχέδιο. Με την συνεργασία, λοιπόν, όλων θα φτιάξουμε τις νέες
λαϊκές αγορές για το καλό και των πωλητών,
αλλά, πρωτίστως, για το καλό του καταναλωτικού κοινού.
Επισημαίνω ότι η συζήτηση για το περιεχόμενο του Σχεδίου Νόμου συνεχίζεται και θα μείνει
ανοιχτή μέχρι την ημέρα της ψηφοφορίας.
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Δημήτρης Μουλιάτος και Γιώργος Πατούλης με την συνεργασία των Δήμων

Τα Rapid Test είναι η συμβολή της ΠΟΣΠΛΑ στον
Η Ομοσπονδία προσφέρει σε καταναλωτές, επαγγελματίες και παραγωγούς

Π

α rapid test ή όπως λέγονται επιστημονικά, τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου SARS-CΟV-2 έχουν μπει στην
διαγνωστική φαρέτρα της διάγνωσης
από τους πρώτους μήνες της πανδημίας. Από
τότε εξελίχθηκαν και εξελίσσονται συνεχώς.
Έτσι με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η
διενέργεια εκατοντάδων rapid test και στις
λαϊκές αγορές σε όλη την Αττική από τις Κινητές Ομάδες Επισκέψεων στο Σπίτι (ΚΟΕΣ) της
Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ, στο πλαίσιο
της συνεργασίας τους με την Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών αγορών με στόχο τη θωράκιση
όλων, καταναλωτών και πωλητών.
Το πρόγραμμα υλοποιείται ύστερα από συνεννόηση του προέδρου της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρη Μουλιάτου και του περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργου Πατούλη.
Από τις αρχές Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν
έλεγχοι σε δεκάδες λαϊκές αγορές της Αττικής μεταξύ αυτών σε Περιστέρι, Φάληρο, Αγίους Αναργύρους, Αγία Βαρβάρα, Ελευσίνα και
πολλές ακόμα.
Το πρόγραμμα τελεί υπό το συντονισμό του
Δρ. Πάνου Ευσταθίου επικεφαλής του Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ενώ
καθοριστική είναι και η συμβολή του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, στον οποίο παρέχεται ενημέρωση για τα αποτελέσματα των
δειγματοληψιών, ενώ εφόσον εντοπιστούν
θετικά περιστατικά επανεξετάζονται άμεσα
και με μοριακή τεχνική.
Ο περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, βρέθηκε την Παρασκευή 23/4 στη
λαϊκή αγορά του Φαλήρου όπου μαζί με τον
πρόεδρο της Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. Δημήτρη Μουλιά-

Εκατοντάδες πολίτες στη λαϊκή αγορά του Παλαιού Φαλήρου, έκαναν τα rapid test που οργάνωσε υποδειγματικά η ΠΟΣΠΛΑ με την Περιφέρεια Αττικής

το ήταν παρόντες στην υλοποίηση μίας ακόμα
δράσης για τη διενέργεια των rapid test στις
λαϊκές αγορές.
«Στο εθνικό κάλεσμα η Περιφέρεια Αττικής
και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών επενδύουν
στην πρόληψη, ως το αποτελεσματικότερο μέτρο για την καλύτερη προστασία των πολιτών
και στις λαϊκές αγορές. Μαζί με τον πρόεδρο
της ΠΟΣΠΛΑ και φίλο μου Δημήτρη Μουλιά-

Ανδρέας Ευθυμίου, δήμαρχος Μοσχάτου - Γιώργος Τσούνιας, πρόεδρος Β’ Λαϊκής Πειραιά και ταμίας ΠΟΣΠΛΑ - Χάρης Πασβαντίδης, διευθυντής Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής - Δημήτρης
Μουλιάτος, Πρόεδρος ΠΟΣΠΛΑ - Σταύρος Μελάς, αντιπεριφερειάρχης Λαϊκών Αγορών

το, θα συνεχίσουμε με τους ίδιους εντατικούς
ρυθμούς τη διενέργεια δωρεάν rapid test
στις λαϊκές αγορές, συμβάλλοντας στην εθνική μάχη για τον περιορισμό της πανδημίας,
αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα
μας, που όμως είμαι βέβαιος ότι ενώνοντας
τις δυνάμεις μας, θα τα καταφέρουμε» υπογράμμισε ο Γιώργος Πατούλης.
Με τη σειρά ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ Δημή-

τρης Μουλιάτος επισήμανε ότι: «Η κοινωνική
προσφορά, η δυνατότητα σωστής πληροφόρησης από τους ειδικούς, η διενέργεια των rapid
test στις λαϊκές αγορές και η αξιολόγησή τους
σε συνάρτηση με την ενημερωτική υποστήριξη μέσω εντύπων, συνεχίζουν να αποτελούν
βασική προτεραιότητα για την Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α. σε
αυτήν την πολύ δύσκολη περίοδο. Συνεχίζουμε αδιάκοπα τον κύκλο ελέγχων rapid test στις

Αμέσως μετά τα rapid test κάθε πολίτης μπορούσε να απολαύσει φρέσκα φρούτα και χυμούς, προσφορά της ΠΟΣΠΛΑ, προς όλους αυτούς οι οποίοι έκαναν το τεστ του κορωνοϊού στα υγιειονομικά
συνεργεία που συστήθηκαν από την Περιφέρεια Αττικής και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
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της Αττικής πρωτοπορούν στη μάχη κατά της πανδημίας λ

αγώνα για την προστασία της δημόσιας υγείας
τη δυνατότητα για συνεχή παρακολούθηση της ατομικής υγείας τους
λαϊκές αγορές σε όλη την Αττική στο πλαίσιο
της εξαιρετικής συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει με την Περιφέρεια Αττικής, τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας και φυσικά το Γιώργο
Πατούλη,. Μοναδικός σκοπός είναι να θωρακίσουμε τις λαϊκές αγορές και να προστατεύσουμε από το δικό μας μετερίζι το υπέρτατο αγαθό της δημόσιας υγείας, ότι δηλαδή κάνουμε
από την αρχή τα πανδημίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα κλιμάκια Ιατρών και Νοσηλευτών
της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας που με την άοκνη προσπάθεια τους συμβάλουν στοχευμένα και μεθοδικά
στην αποτελεσματικότερη προστασία και των
λαϊκών αγορών. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε
το δίχτυ προστασίας των καταναλωτών και των
πωλητών, αξιοποιώντας το σημαντικό μας εργαλείο που λέγεται πρόληψη»!
Από την πλευρά του ο δήμαρχος του Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος δήλωσε: «Από την πρώτη ημέρα της πανδημίας
αναλαμβάνουμε κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία για την ασφάλεια των δημοτών μας. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες
υγειονομικές υπηρεσίες της Πολιτείας προκειμένου να βοηθήσουμε ως δημοτική αρχή
στην εθνική προσπάθεια πρόληψης κα περιορισμού της εξάπλωσης του ιού. Ευχαριστούμε
θερμά τα επιστημονικά κλιμάκια τις περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου αλλά
και τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη για την πρωτοβουλία αυτή, και φυσικά
όλους τους ανθρώπους των λαϊκών αγορών
στο πρόσωπο του προέδρου της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρη Μουλιάτου που συμμετέχουν ενεργά
στην προσπάθεια αυτή, επιδεικνύοντας παράλληλα ιδιαίτερη υπευθυνότητα όλο αυτό το
χρονικό διάστημα της πανδημίας εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Κοινός μας στόχος λοιπόν, είναι να συνεχίσουμε τους ελέγχους rapid test στην πόλη
και κατ’ επέκταση και στις υπόλοιπες λαϊκές
αγορές του Φαλήρου, ώστε σύντομα να επι-

Ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ Δημήτρης Μουλιάτος υποδέχεται στη λαϊκή αγορά του Παλαιού Φαλήρου, τον περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη και
τον δήμαρχο της πόλης Γιάννη Φωστηρόπουλο. Διακρίνονται ο αντιπεριφερειάρχης Σταύρος Μελάς και ο Δρ. Πάνος Ευσταθίου, Συντονιστής του Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

στρέψουμε όλοι μαζί υγιείς και ασφαλείς στην
κανονικότητα».
Παρόντες στη δράση αυτή, στη λαϊκή αγορά του Παλαιού Φαλήρου, ήταν μεταξύ άλλων
οι πρόεδροι των σωματείων μελών της ΠΟΣΠΛΑ, ο Αντιπεριφερειάρχης Λαϊκών Αγορών
της περιφέρειας Αττικής Σταύρος Μελάς κι ο
διευθυντής των λαϊκών αγορών Χάρης Πασβαντίδης, ενώ συνολικά πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 1000 rapid test .
Αξίζει πάντως να αναφέρουμε ότι ήδη από
τη Δευτέρα 19/4 έχουμε εισέλθει σε μία νέα
πραγματικότητα. Γιατί αλλάζει η καθημερινότητα χιλιάδων εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων μεταξύ αυτών και οι άνθρωποι των
λαϊκών αγορών. Και αυτό γιατί υποχρεωτική
προϋπόθεση για την προσέλευση στην εργασία τους καθίσταται η χρήση των self tests σε
εβδομαδιαία βάση.

Ο πρόεδρος της Γ’ Λαϊκής Αγοράς Πειραιά και εκπρόσωπος του κλάδου στην Περιφέρεια Αττικής
Γιώργος Καζέπης κατά τη διάρκεια διενέργειας rapid test στη λαϊκή αγορά της Αγίας Βαρβάρας

Ο πρόεδρος της Γ’ Λαϊκής Αγοράς Αθηνών και γενικός γραμματέας της ΠΟΣΠΛΑ Κωνσταντίνος Σφύρλας και ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγίων Αναργύρων υποβάλλονται στη διαδιακσία του Rapid Test κατά τη διάρκεια της δράσης στη λαϊκή αγορά της πόλης

