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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ OKAA

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ!

Περιεχόμενα

Αγαπητοί συνεργάτες,

Σας καλωσορίζω στο 1ο τεύχος του newsletter Τα ΝΕΑ του ΟΚΑΑ!

Τα Νέα του ΟΚΑΑ αποτελούν μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε 
και να καθιερώσουμε μια γραμμή επικοινωνίας του ΟΚΑΑ με 
όλους εσάς, που απαρτίζετε την «ψυχή» και το περιεχόμενο της 
καθημερινής λειτουργίας του ΟΚΑΑ σε πανελλαδικό επίπεδο. 

Το σημαντικότερο θέμα του χρόνου που πέρασε ήταν η πανδημία 
του κορωνοϊού, η οποία  επέφερε αλλαγές σε όλες τις μορφές των 
δραστηριοτήτων μας.

Ως Οργανισμός αντιμετωπίσαμε με επιτυχία προκλήσεις 
πρωτόγνωρες, κρίσιμες και ιδιαίτερες, σε όλες τις εγκαταστάσεις 
μας πανελλαδικά, προκειμένου να στηρίξουμε την τροφοδοσία της 
εγχώριας αγοράς σε καθημερινή βάση με φρέσκα, ποιοτικά και 
πάνω από όλα, ασφαλή προϊόντα.

Επιδείξαμε εντυπωσιακή ετοιμότητα, πειθαρχία, συγκέντρωση και 
προσήλωση στην εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγιεινής. 

Έτσι, κερδίσαμε ένα πολύ δύσκολο στοίχημα για τις δεδομένες 
συνθήκες: να μην διακοπεί καθόλου η λειτουργία μας, 
προμηθεύοντας τις επιχειρήσεις της αγοράς και τελικά την ελληνική 
οικογένεια.

Παρά την δυσκολία της περιόδου αυτής, δεν σταματήσαμε την 
προσπάθεια για την αναβάθμιση όλων των εγκαταστάσεών μας 
σε επίπεδο ασφάλειας, καθαριότητας και τον εμπλουτισμό των 
παρεχόμενων υπηρεσιών μας με νέες, ψηφιακές υπηρεσίες.

Στόχος μας είναι το newsletter να αποτελέσει ένα κοινό σημείο 
αναφοράς και επικοινωνίας όλων  αυτών των θεμάτων αλλά 
και να καλύψει ένα όσο γίνεται ευρύτερο φάσμα ζητημάτων που 
απασχολούν όλους όσους σχετίζονται με τον Οργανισμό.

Απόστολος Αποστολάκος,

Διευθύνων Σύμβουλος ΟΚΑΑ ΑΕ
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Νίκος Καββαδίας, 
Πρόεδρος του Σωματείου 
Εμπόρων Κεντρικής 
Λαχαναγοράς Αθηνών 
(ΣΕΚΛΑ)

Ψάρια Φρέσκα Ελληνικά! 
Μόνο από Ιχθυόσκαλα!

Συνολική βελτίωση 
και αναβάθμιση των 
εγκαταστάσεων της 
Κεντρικής Αγοράς

COVID-19: Απόφαση 
ευθύνης ο εμβολιασμός 

Ενημέρωση για όλα 
τα νέα του ΟΚΑΑ 
ΑΕ από σήμερα και 
κάθε μήνα!



Κύριε Καββαδία, πως εξελίχθηκε 
το τελευταίο ενάμιση έτος 
για τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο 
της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών;

Η εικόνα ήταν «μεικτή». 
Συγκεκριμένα, όσοι συνάδελφοι 
στην Κεντρική Αγορά συνεργαζόταν 
με σούπερ μάρκετ και μανάβικα 
δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα 
ζητήματα, καθώς αυτού του είδους 
οι λιανεμπορικές αλυσίδες και 
επιχειρήσεις δούλεψαν πολύ κατά 
τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης. 

Αντιθέτως, η τελευταία έπληξε 
ορισμένους συναδέλφους των 
οποίων το πελατολόγιό τους 
αποτελούνταν κατά βάση ή ακόμη 
και κατ’ αποκλειστικότητα από 
επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, οι 
οποίες είτε παρέμεναν εντελώς 
κλειστές ή υπολειτουργούσαν 
κάνοντας απλά delivery. 

Αντίστοιχο πρόβλημα 
αντιμετώπισαν και όσοι συνάδελφοι 
συνεργάζονταν σε έντονο βαθμό 
με την νησιωτική Ελλάδα, καθώς 
πέρυσι εξαιτίας του κορωνοϊού δεν 
υπήρξε έντονη τουριστική κίνηση, 
με αποτέλεσμα οι νησιωτικοί 
πελάτες μας να εξυπηρετούνται 
από τους τοπικούς παραγωγούς. 

Σήμερα, πλέον, τα πράγματα 
δείχνουν να έχουν αλλάξει σε 
σχέση με το αντίστοιχο περυσινό 
χρονικό διάστημα και είμαστε 
αισιόδοξοι σχετικά με το πώς θα 
εξελιχθεί η μετέπειτα σεζόν. 

Σε αυτό, σημαντικό ρόλο παίζει και 
η αναμενόμενη ανοδική πορεία του 
τουρισμού στην χώρα μας, που 
ενδέχεται να φτάσουν σε μεγέθη το 
50% του 2019. 

Νίκος Καββαδίας, 
Πρόεδρος του 
Σωματείου 
Εμπόρων Κεντρικής 
Λαχαναγοράς Αθηνών 
(ΣΕΚΛΑ)

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

Ποια είναι η σχέση των 280 
μελών του ΣΕΚΛΑ με τον 
Οργανισμό Κεντρικών Αγορών 
και Αλιείας ΑΕ;

Κατά την τρέχουσα χρονική 
συγκυρία ο ΟΚΑΑ ΑΕ είναι 
τυχερός που διαθέτει στην 
κορυφή της διοικητικής του 
πυραμίδας δύο έμπειρα όσο 
και δοκιμασμένα στελέχη στην 
ιδιωτική οικονομία, όπως 
οι Χρήστος Κρομμύδας και 
Απόστολος Αποστολάκος, οι 
οποίοι και έχουν φέρει μια νέα 
πνοή στην Κεντρική Αγορά, 
δίνοντας λύσεις σε απλά, 
καθημερινά ζητήματα που 
χρόνιζαν, όπως λ.χ. η αισθητή 
βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού, 
η ενίσχυση της ασφάλειας, η 
στελέχωση του ιατρείου με 
διπλή βάρδια αλλά και η έλευση 
ασθενοφόρου σε συνδυασμό 
με την προληπτική υγειονομική 
περίθαλψη, η σημαντική 
βελτίωση της καθαριότητας 
στους χώρους της Κεντρικής 
Αγοράς, η τοποθέτηση καμερών 
ασφαλείας στους χώρους κ.ο.κ. 
Ξέρετε, είναι σημαντικό όσοι 
διευθύνουν έναν οργανισμό με το 
περιεχόμενο, τις ιδιαιτερότητες 
και την δυναμική του ΟΚΑΑ ΑΕ να 
αντιλαμβάνονται τις παραμέτρους 
που τον απαρτίζουν, να δίνουν 
βαρύτητα και να ακούνε τους 
εμπόρους και τα μέλη της 
Κεντρικής Αγοράς, αλλά και 
να έχουν όρεξη και θέληση 
να επιλύσουν προβλήματα, 
βελτιώνοντας την καθημερινή 
λειτουργία του συνόλου των 
εμπλεκομένων στην αλυσίδα 
τροφοδοσίας της αγοράς. 

«Η κατασκευή 
κεντρικών ψυκτικών 
εγκαταστάσεων 
αποτελεί το επόμενο 
μεγάλο στοίχημα» 



Σύνδεσμος Εμπόρων 
Κεντρικής Λαχαναγοράς 
Αθηνών (ΣΕΚΛΑ)

www.sekla.gr
Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 18233
Τηλ: 210 - 4815585
info@sekla.gr

Ποιο είναι το αμέσως επόμενο 
ζητούμενο από την πλευρά του 
ΣΕΚΛΑ προς την διοίκηση του 
ΟΚΑΑ ΑΕ;

Αυτό που ζητάμε, το οποίο 
ήδη έχει δρομολογηθεί, είναι 
η κατασκευή κεντρικών 
εγκαταστάσεων ψύξης στους 
χώρους του ΟΚΑΑ ΑΕ. 
Γίνεται εύκολα αντιληπτό 
πως δεν νοείται εν έτη 2021 
να εμπορεύεσαι φρούτα και 
λαχανικά δίχως να διαθέτεις 
χώρους αποθήκευσης και 
συντήρησής τους σε ψυγεία. 
Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα 
των τελευταίων δύο δεκαετιών, 
τουλάχιστον.   

Πως κρίνετε τα υγειονομικά 
μέτρα που εφαρμόζονται στους 
χώρους της Κεντρικής Αγοράς 
από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι 
και σήμερα; 

Oπως έχει αποδειχτεί στην 
πράξη και από τις συχνές 
επισκέψεις και τους ανάλογους 
δειγματοληπτικούς ελέγχους 
στους οποίους έχουν 
προχωρήσει εξειδικευμένα 
συνεργεία του ΕΟΔΥ. Τα 
αποτελέσματα αποδεικνύουν 
την επάρκεια και τη 
χρησιμότητα των προληπτικών 
μέτρων προστασίας της 
υγείας, ώστε να αποφευχθεί 
η μετάδοση του κορωνοϊού 
σε μια «μικρή κοινωνία» με 
εκατοντάδες εργαζομένους και 
επαγγελματίες.

COVID 19

Η πανδημία Covid19 εδώ και 15 μήνες 
έχει προκαλέσει απώλειες σε ανθρώπινες 
ζωές και ανυπολόγιστες οικονομικές 
ζημιές. Ωστόσο, σε αυτήν την φάση 
το «οπλοστάσιο» μας διαθέτει πια 
αποτελεσματικά όπλα, τα εμβόλια.

Με το να εμβολιαστούμε άμεσα, 
προστατεύουμε εμάς, τις οικογένειές 
μας και ολόκληρο τον κοινωνικό μας 
περίγυρο. 

Τα εμβόλια φαίνονται να είναι εξαιρετικά 
αποτελεσματικά (έως 95%) και μειώνουν 
τον κίνδυνο εκδήλωσης συμπτωμάτων 
και τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης 
από τον ιό. Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος 
νοσηλειών, απώλειας ανθρώπινων 
ζωών αλλά και πιθανών μακροχρόνιων 
επιπλοκών που μπορεί να προκαλέσει ο 
ιός, όπως επιπλοκές στο καρδιαγγειακό 
και αναπνευστικό σύστημα.

Το τέλος της πανδημικής περιπέτειας 
βρίσκεται εξαιρετικά κοντά και είναι στο 
χέρι όλων μας να επιταχύνουμε την έξοδό 
μας από τους επιμέρους περιορισμούς 
και την απόκτηση μιας αίσθησης 
κανονικότητας ξανά.

Εγγραφείτε στην άυλη συνταγογράφηση ή 
δηλώστε τα στοιχεία σας στην πλατφόρμα 
www.emvolio.gov.gr.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Ο 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ O ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ



-Πιστή εφαρμογή πρωτοκόλλων ασφαλείας που 
έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας και τον 
ΕΟΔΥ

-Καθημερινή και ορθολογική διαχείριση 
απορριμμάτων (διαχωρισμός, ανακύκλωση και 
διαλογή)

Στο πλαίσιο του 5ετούς προγράμματος που 
σύντομα θα αρχίσει να «τρέχει», έχει υλοποιηθεί 
και η σταδιακή αναβάθμιση των συγκροτημάτων 
υγιεινής στον χώρο της Αγοράς του Καταναλωτή 
(νέες, σύγχρονες εξωτερικές τουαλέτες) καθώς 
και ο ορισμός θέσεων στάθμευσης για ΑΜΕΑ 
και ατόμων που χρήζουν βοήθειας (μητέρες με 
καρότσια κλπ)

Αρκετά ακόμη τα οποία πρόκειται να 
υλοποιηθούν, επιβεβαιώνουν την πάγια θέση 
της Διοίκησης του ΟΚΑΑ, να λειτουργεί έχοντας 
στο επίκεντρο τις επιχειρήσεις, τους πελάτες και 
συνεργάτες τους, διευκολύνοντας την καθημερινή 
δραστηριοποίησή τους στις εγκαταστάσεις του 
Οργανισμού.

ΕΡΓΑ και ΔΡΑΣΕΙΣ στην ΚΑΑ 
Η ασφάλεια και υγιεινή των εγκαταστάσεων του 
ΟΚΑΑ αποτελούν πρώτιστη προτεραιότητα για την 
Διοίκηση, που έχει δρομολογήσει και υλοποιεί ένα 
ευρύ πρόγραμμα αναβάθμισης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, προς όφελος τόσο των εργαζόμενων, 
όσο και των συναλλασσόμενων εμπόρων και 
καταναλωτών. 

Εργαζόμενοι και επισκέπτες πρέπει να αισθάνονται 
ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ασφαλείς. Το αίσθημα αυτό αφορά 
τόσο στην εποπτεία των εγκαταστάσεων, όσο 
και στην υγιεινή και θα επιτευχθεί μέσα από 
ένα πλέγμα έργων, μέτρων και παρεμβάσεων 
που θα αναβαθμίσουν τη λειτουργικότητα των 
εγκαταστάσεων της Κεντρικής Αγοράς, στον 
Άγιο Ιωάννη Ρέντη. Οι δράσεις πρόκειται να 
επεκταθούν και σε όλες τις Ιχθυόσκαλες που 
διαθέτει και εποπτεύει ο ΟΚΑΑ σε πανελλαδικό 
επίπεδο, καθώς και στη Λαχαναγορά της Πάτρας.  

Δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί:

- Πλήρης αναβάθμιση υφιστάμενων 
ηλεκτρονικών συστημάτων ασφάλειας, τα οποία 
συνδέονται πλέον σε ένα κεντρικό σύστημα 
εποπτείας του συνόλου των εγκαταστάσεων της 
ΚΑΑ. 

- Ενίσχυση εξωτερικής περίφραξης της ΚΑΑ 
με την τοποθέτηση σπειροειδούς πλέγματος 
ασφαλείας υψηλών προδιαγραφών, παράλληλα με 
την αισθητική αναβάθμισή της (χρωματισμός). 

Όπως συχνά τονίζει ο Διευθ. Σύμβουλος του 
ΟΚΑΑ, κ. Αποστολάκος, η  ασφάλεια αφορά και 
στην γενικότερη υγιεινή των εγκαταστάσεων, όχι 
μόνον λόγω του καθ’ αυτού αντικειμένου του 
Οργανισμού, αλλά και της πανδημίας που, εδώ και 
δύο περίπου τώρα έτη, ταλανίζει την υφήλιο. 

Για τον λόγο αυτό η Διοίκηση του ΟΚΑΑ, έχει έως 
τώρα οργανώσει:

-Διεξαγωγή rapid test σε συνεργασία με ΕΟΔΥ 
για εργαζόμενους και συναλλασσόμενους



Η φρεσκάδα και η ελληνικότητα αποτελούν δύο από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά 
των αλιευμάτων που διακινούνται από τις συνολικά 11 Ιχθυόσκαλες της Ελλάδας που 
διαχειρίζεται ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ). Τα χαρακτηριστικά 
αυτά οφείλονται  στην εφαρμογή διαδικασιών πιστοποίησης των αλιευμάτων που 
εξέρχονται από τις Ιχθυόσκαλες.

Ο ΟΚΑΑ αποτελεί τον πλέον βασικό κρίκο στην διατροφική «αλυσίδα» της χώρας μας σε 
συνεργασία με τους καλλιεργητές, τους εμπόρους και τους πελάτες - καταναλωτές και 
επιχειρήσεις. 

Η Διοίκηση του ΟΚΑΑ στοχεύει στην  “έξυπνη” την λειτουργία των υποκαταστημάτων του 
- Ιχθυοσκαλών με την βοήθεια της τεχνολογίας. Μια διαδικασία, που θα επιτρέπει στους 
καταναλωτές να έχουν στην διάθεσή τους τα στοιχεία της «ταυτότητας» των αλιευμάτων 
που προμηθεύονται και καταναλώνουν, όπως π.χ το είδος, το σημείο και το σκάφος από το 
οποίο αλιεύτηκαν.

Η κίνηση αυτή θα διασφαλίσει το παραγωγικό μέλλον των 11 ανά την επικράτεια 
Ιχθυοσκαλών, καθώς θα συνεχίσουν να αποτελούν το κεντρικό σημείο αναφοράς 
ανεφοδιασμού της αγοράς, με ασφαλή, ποιοτικά και Ελληνικά αλιεύματα. 

Ψάρια φρέσκα, Ελληνικά - Μόνο από Ιχθυόσκαλα!

Ακολουθήστε μας στα

Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ ιδρύθηκε το 1955. Περιλαμβάνει την 
Κεντρική Λαχαναγορά σε Ρέντη και Πάτρα, Κρεαταγορά και Αγορά του Καταναλωτή στο 
Ρέντη καθώς και 11 Ιχθυόσκαλες σε όλη την Ελλάδα. 

Σήμερα, ο ΟΚΑΑ ΑΕ αποτελεί ανώνυμη εταιρεία κοινής ωφέλειας που έχει ως μοναδικό 
μέτοχο την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) και εποπτεύεται από 
το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.  

Υπεύθυνη Επικοινωνίας:
Νένη Λυμπέρη
n.liberi@okaa.gr

Concept & Design:
Μαριάννα Παππά
m.pappa@okaa.gr

Έκδοση:
Οργανισμός Κεντρικών
Αγορών και Αλιείας ΑΕ

www.okaa.gr

για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας!


