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ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τους κ.κ. Υπουργούς 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Προστασίας του Πολίτη 

(υπόψιν Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας) 

Θέμα: Άρση του μέτρου αναστολής λειτουργίας των αγορών καταναλωτών. 

Η Πρωτοβουλία Παραγωγών, όπου  οικοτέχνες και μεταποιητές συμμετέχουνε στις 

θεσμοθετημένες αγορές καταναλωτών σύμφωνα με τη νομοθεσία για το υπαίθριο εμπόριο 

και ειδικότερα το άρθρο 37 του νόμου 4497/2017, αντιδρούν για το μέτρο αναστολής της 

λειτουργίας τους .  

Η δράση τους δεν ξεκίνησε το  2017 όταν θεσμοθετήθηκαν οι αγορές καταναλωτών, αλλά 

από το 2012 και την αρχή της οικονομικής κρίσης, όταν σε συνεργασία με πολίτες 

δημιουργήσαν τις κατά τόπο αγορές χωρίς μεσάζοντες, ενισχύοντας ένα μεγάλο κίνημα 

αλληλεγγύης στην πλειοψηφία των δήμων της χώρας και στηρίζοντας με τεράστιες 

ποσότητες τροφίμων τα κοινωνικά παντοπωλεία των δήμων, τα συσσίτια εκκλησιών και τις 

δομές αλληλεγγύης που δημιουργήθηκαν, για ν’ αντιμετωπίσουν την οικονομική ανέχεια της 

Ελληνικής Κοινωνίας. 

Όμως τον Μάρτιο του 2020, λίγο πριν τα γενικευμένα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης 

που επέβαλε η Κυβέρνηση λόγω της πανδημίας του covid – 19, οι πρώτες και οι μοναδικές 

αγορές που έκλεισε η Κυβέρνηση ήταν οι αγορές καταναλωτών, οδηγώντας την πλειοψηφία 

των παραγωγών σε φτωχοποίηση όπως αναφέρει στην επιστολή της η πρωτοβουλία 

παραγωγών. Στη συνέχεια, ενώ μπήκαν σε αναστολή λειτουργίας εξαιρέθηκαν από τους ΚΑΔ 

της οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ, παρόλη την τεράστια οικονομική ζημία.  

Ακόμα αναφέρουν ότι μετά τη λήξη του lockdown και την επαναλειτουργία των αγορών, 

εφάρμοσαν πλήρως τα μέτρα προστασίας, όπως τα τρία μέτρα ανά πάγκο παραγωγών και η 

χρήση μάσκας. Επίσης τονίζουν ότι δεν αύξησαν ούτε κατά ένα λεπτό του ευρώ τις τιμές τους.  

Παρόλη την οικονομική καταστροφή που έχουν υποστεί και την εξαίρεση από τα μέτρα 

οικονομικής ενίσχυσης και ενώ ετοιμαζόμασταν για την έναρξη της φθινοπωρινής – 

χειμερινής περιόδου το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Πριν από λίγα 

εικοσιτετράωρα ενημερωθήκαν, πως στις 28.08.2020 εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση με την 

οποία αναστέλλονται μόνο οι αγορές καταναλωτών. 
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Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει σε άρση του αναίτιου μέτρου αναστολής 

λειτουργίας των αγορών καταναλωτών. 
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