
                

 
                                                                                                             Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2021  

 
ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

  
  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΠΠΠ μετά την από 20/11/2021 απόφασής του, 

ενέκρινε την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος διαμαρτυρίας προς το κράτος 

καθώς η μεταχείριση που τυγχάνει ο κλάδος μας από την Πολιτεία αγγίζει πλέον τα 

όρια του εμπαιγμού. 

Συνεχώς λαμβάνουμε διαβεβαιώσεις από κυβερνητικούς φορείς ότι τα αιτήματά 

μας θα εισακουστούν, για να καταλήγουμε πάντα να εντασσόμαστε αποκλειστικά 

ως κλάδος στα πλέον αυστηρά μέτρα λειτουργίας, αλλά και στην αδιαφορία 

εξεύρεσης λύσεων από εσάς για την οικονομική καταστροφή που βιώνουμε ως 
επαγγελματίες.  

Κανείς σήμερα δεν μπορεί να μην αναγνωρίσει ότι ο κλάδος μας είναι ίσως ο 

περισσότερο συγκριτικά πληττόμενος από την πανδημία και πιθανότατα αυτός 

που έλαβε την λιγότερη στήριξη από την Πολιτεία όλη αυτή την περίοδο. 

Είμαστε οι επαγγελματίες που για πολλούς μήνες το εισόδημα μας ήταν στο 

απόλυτο μηδέν και επιπλέον με την εξέλιξη αυτή ουσιαστικά ευνοήθηκε εις βάρος 

μας ο online ανταγωνισμός ,όπως και ο παράνομος τζόγος. 

Αναρωτιόμαστε επίσης πώς είναι δυνατόν να ισχύουν ελαστικότερα μέτρα για 

όλα τα εμπορικά καταστήματα (ακόμη και σε αυτά που ασκούν κάποιες 

παρόμοιες δραστηριότητες) , αλλά όχι για το δίκτυο των καταστημάτων μας, που 

με μηδενική φοροδιαφυγή συνιστούμε το μεγαλύτερο και πλέον οργανωμένο 
εμπορικό δίκτυο σε όλη την Ελλάδα! 

Μας είναι πραγματικά ακατανόητο, με βάση ποια κριτήρια και ποια στοιχεία 

προχωρήσατε στην προδήλως διακριτική και άνιση μεταχείριση του κλάδου μας, 

όταν μάλιστα προ λίγων ημερών σας είχαμε ενημερώσει εγγράφως και αναλυτικά 

για την εκρηκτική καθημερινότητα που βιώνουμε και για την διαφαινόμενη 
οικονομική καταστροφή μας. 

Σήμερα η ΠΟΕΠΠΠ και οι κατά τόπους Ενώσεις Πρακτόρων ΟΠΑΠ ανά τη χώρα, 

αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε άμεσα δυναμικές κινητοποιήσεις (που θα 

κλιμακωθούν αν χρειαστεί) εναντίον της συνεχιζόμενης και πολυδιάστατης 

κατάφωρης αδικίας εναντίον μας. 

Εδώ και δεκαετίες, ο κλάδος μας έχει δείξει ότι ξέρει να αγωνίζεται και να κάνει 

ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσει το δίκιο του και τις χιλιάδες οικογένειες που 
εκπροσωπεί. 

Στο πλαίσιο αυτό και ως ελάχιστο μέτρο για την αποφυγή της οικονομικής 

καταστροφής μας και με την ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα ενσκήψετε με τη δέουσα 
προσοχή στα δίκαια αιτήματά μας 

 

 



 

                                                               ΖΗΤΟΥΜΕ : 

 

1) Πρόβλεψη εναλλακτικών τρόπων λειτουργίας για τα καταστήματα μας 

που θα επιτρέπουν την είσοδο και εξυπηρέτηση γρήγορων συναλλαγών με 

όλους τους πολίτες. 

 

2) Να επιτραπεί στα καταστήματα του δικτύου του ΟΠΑΠ η παραμονή 

όσων διαθέτουν βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου, όπως 
συμβαίνει και σε άλλους κλάδους. 

 

3) Να μετακυλιστεί το βάρος της ευθύνης τήρησης των μέτρων (π.χ. κατοχή 
και επίδειξη πιστοποιητικών εμβολιασμού) στους πελάτες-καταναλωτές. 

 

Να υιοθετηθούν επίσης μέτρα στήριξης που μπορούν να δώσουν άμεσα μια 

“ανάσα” στα καταστήματα μας και να προλάβουν την οικονομική καταστροφή 

του κλάδου μας, όπως συγκεκριμένα  

 

                                        ΚΑΛΟΥΜΕ την κυβέρνηση: 

 

1) Άρση της υποχρέωσης περί επιστροφής οποιοδήποτε ποσού από τις 

ενισχύσεις που έχουμε εισπράξει με τη μορφή των προκαταβολών. 

 

2) Επιδότηση ενοικίου. 

 

3) Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων (εισόδημα και 
ρυθμίσεις). 

 

4) Ένταξη του κλάδου μας σε πρόγραμμα χρηματοδότησης ΕΣΠΑ. 

 

5) Κάλυψη του δώρου Χριστουγέννων, λαμβανομένων υπόψη των 

επιπρόσθετων μισθολογικών αναγκών που δημιουργούνται λόγω των 

επιβληθέντων μέτρων. 

 

 

 

 

 



 

 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ 

ότι θα αντισταθούμε σθεναρά με κάθε μέσο που διαθέτουμε σε ρυθμίσεις που 
αφορούν το σύνολο του κλάδου των πρακτόρων ΟΠΑΠ ΑΕ σε αφανισμό. 

 

 
 
 
 
             Το Δ.Σ της ΠΟΕΠΠΠ  

Ο Γενικός Γραμματέας                                 Ο Πρόεδρος 

                                                
Κων/νος Μπουλογεώργος                                                            Γεώργιος Πουλημάς    


