
 

 

Ηράκλειο, 23 Μαΐου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τον κ Υπουργό Αγροτικής Αναπτυξης και Τροφίμων 

 

Θέμα: Ανάγκη άμεσης επιστροφής των λαϊκών αγορών στην πλήρη 

κανονικότητα  

 

Σε επιστολή της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών 

Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών 

Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας Θεσσαλίας Θράκης, της 

Ομοσπονδίας Συλλόγων Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών 

Μακεδονίας Θράκης Θεσσαλίας, της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εμπόρων 

Επαγγελματιών Πωλητών Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Δυτικής Μακεδονίας «Μέγας 

Αλέξανδρος», της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κρήτης, της 

της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας, Λαϊκών 

Αγορών Στερεάς Ελλάδας, Λαϊκών Αγορών Πελοποννήσου αναφέρουν ότι 

αναζητούν την αιτία ύπαρξης των αυστηρών μέτρων που εξακολουθούν και 

υφίστανται και αφορούν μόνο στις λαϊκές αγορές. 

 

Τονίζουν ότι οι λαϊκές αγορές λειτουργούν σε ανοικτούς υπαίθριους χώρους, η 

διατήρηση του μέτρου του 50% των δραστηριοποιούμενων δεν έχει καμία υπόσταση 

ειδικά τώρα μετά το καθολικό άνοιγμα της αγοράς. 

 

Επίσης, αναφέρουν ότι δημιουργείται συνωστισμός μπροστά από τους λιγοστούς 

πάγκους που ανοίγουν. 

 

Να τονιστεί, ότι λόγω της συνέχισης της εφαρμογής αυτού του μέτρου, στην Κρήτη 

τόνοι ντομάτας οδηγούνται καθημερινά στις χωματερές, όπως και στην υπόλοιπη 

ενδοχώρα τα ανοιξιάτικα οπωρολαχανικά μένουν αδιάθετα στα χωράφια των 

παραγωγών στοχοποιώντας ακόμα περισσότερο την Ελληνική ύπαιθρο. 

 

Οπότε ισχύει από την παραγωγή στη χωματερή. 

Οι κάποιες από τις αδιάθετες ποσότητες περνούν σε χέρια χονδρεμπόρων εκτός 

λαϊκής αγοράς με αποτέλεσμα να έχει ήδη ξεκινήσει το ανοδικό ράλι τιμών και 

μεσαζόντων. 

Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και με την πρώιμη παραγωγή φρούτων και λαχανικών 

ποσότητες των οποίων έχουν ήδη περάσει τα χέρια μεσαζόντων με αποτέλεσμα οι 

τιμές διάθεσης να έχουν φτάσει στα ύψη. 

 

Σε συνδυασμό και με τα καιρικά φαινόμενα που έχουν προκαλέσει αρκετές 

καταστροφές. 

 

Έτσι οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με φαινόμενα ακρίβειας στις λαϊκές 

αγορές κάτι που δεν αρμόζει στο θεσμικό χαρακτήρα τους. 

Δεδομένου ότι όλη αυτή η κατάσταση όπως διαμορφώνεται και παραμένει σταθερή, 

με το 50% των παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών οδηγεί σε φαινόμενα 

αισχροκέρδειας με μοναδικούς αποδεκτές τους Έλληνες καταναλωτές. 
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Δεδομένου ότι οδηγεί στον εξαφανισμό της παραγωγικής καλλιέργειας και στην 

οικονομική εξαθλίωση των παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών. 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει στην Άρση του 50-50 με πλήρη επιστροφή 

των λαϊκών αγορών στην πλήρη κανονικότητα για να ισχυροποιηθεί ο χαρακτήρας 

και φιλόσοφοι λαϊκών αγορών που δεν είναι άλλος από την απρόσκοπτη διάθεση 

ελληνικών προϊόντων ποιοτικών και σε ελκυστικά διαμορφωμένες τιμές για το 

Έλληνα Καταναλωτή; 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 




