
 

 

 

Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων  

 

Θέμα : Αντιρρήσεις και προβληματισμοί σχετικά με την επιβίωση και την 

αναβάθμιση των λαϊκών αγορών 

 

Ο θεσμός των λαϊκών αγορών είναι  άρρηκτα συνυφασμένος με την ελληνική 

πραγματικότητα. Είναι μια παράδοση δεκαετιών για την ελληνική οικογένεια, 

ανεξάρτητα από  την κοινωνική τάξη,  το μορφωτικό επίπεδο ή  την οικονομική της 

επιφάνεια. Επιπλέον, οι λαϊκές αγορές αποτελούν την αμεσότερη δίοδο διάθεσης 

προϊόντων από τους παραγωγούς στον καταναλωτή, μετά από μικρή ή και μηδενική 

παρεμβολή μεσαζόντων. Στις μέρες μας,  όπου η οικονομική κρίση συνεχίζεται και 

βαθαίνει  μετά από 11 χρόνια συνεχών πληγμάτων στο βιοτικό επίπεδο του μέσου 

πολίτη, η λαϊκές αγορές πρέπει να ενισχυθούν με κάθε τρόπο από την πολιτεία. 

Αντίθετα, η κυβέρνησή σας με το νομοσχέδιο που επεξεργάζεται δυστυχώς 

προβαίνει σε ρυθμίσεις που πλήττουν τους επαγγελματίες των λαϊκών αγορών. 

Όπως μας ενημερώνει η Γενική Συνομοσπονδία Παραγωγών Επαγγελματιών και 

Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας , στο νομοσχέδιο δεν υιοθετείται 

καμία από τις θέσεις που έxουν προτείνει τα συνδικαλιστικά όργανα. Οι χιλιάδες 

οικογένειες που βιοπορίζονται καθημερινά από την εργασία τους στις λαϊκές 

αγορές εκφράζουν τις έντονες ανησυχίες τους για το μέλλον.  

Πολλά άρθρα του νομοσχεδίου τίθενται σε αμφισβήτηση αποτελεσματικότητας, 

ενώ καταγγέλλεται η αυστηροποίηση των κανονισμών και οι τιμωρητικού 

χαρακτήρα διατάξεις, που θα οδηγήσουν στην καταρράκωση των μικρών-

μικρομεσαίων παραγωγών/πωλητών. Τα πρόστιμα κρίνονται δυσβάσταχτα για τους 

βιοπαλαιστές των λαϊκών αγορών, οι οποίοι στην πλειονότητά τους ανήκουν σε 

ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (μακροχρόνια άνεργοι , πολύτεκνοι, τέκνα ήδη 

αδειούχων πωλητών, ανειδίκευτα πρόσωπα που εργάζονται ως βοηθοί στις λαϊκές 

αγορές, πρόσωπα που ασκούν Αγροτική Δραστηριότητα ως κύριο επάγγελμα).  
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Η Γενική Συνομοσπονδία υποστηρίζει το δικαίωμα του κάθε Αγρότη Παραγωγού να 
εκδίδει άδεια  καταθέτοντας ΟΣΔΕ, Ε9,  Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ικανότητας και 
εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι κατά κύριο επάγγελμα Αγρότης,  χωρίς να έχει 
προηγηθεί προκήρυξη θέσης. Επιπλέον τα κοινωνικά κριτήρια για παροχή 
δικαιώματος πωλητή πρέπει να παραμείνουν, έτσι ώστε οι  ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται σε αυτό τον επαγγελματικό τομέα. 
Σύμφωνα με τις προτάσεις των επαγγελματιών του κλάδου είναι απαραίτητο επίσης 
να μη διαταραχθεί η ποσόστωση των θέσεων που υπάρχει σήμερα στις λαϊκές 
αγορές με 50% Παραγωγούς και 50% Επαγγελματίες και πωλητές Βιομηχανικών 
Ειδών. 
 
Η πολιτεία πρέπει να συνδράμει στην αναβάθμιση των υπαρχουσών λαϊκών όλης 
της χώρας με ανανέωση του εξοπλισμού (καινούργιες τέντες, ομπρέλες, κάδους 
απορριμμάτων, παροχή ρεύματος και  νερού και χημικές τουαλέτες), και βεβαίως 
να δημιουργηθούν και νέες «πρότυπες» λαϊκές, όπως προβλέπει ήδη το 
νομοσχέδιο. 
 
Σύμφωνα με όλα τα προαναφερθέντα, 
 
Ερωτάται ο υπουργός: 
 

 Πώς προτίθεστε να ανταποκριθείτε στα αιτήματα των επαγγελματιών που 
δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές της χώρας; 

 

 Πώς θα εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη και αναβαθμισμένη λειτουργία των 
λαϊκών αγορών σε πανελλαδικό επίπεδο; 
 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 
 
 
 
 

Μαρία Απατζίδη 
 
 
 
 

 

 




