
 
 

 

 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Για τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

                                  

Θέμα: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΕ 

ΝΠΔΔ 

 

 

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΜέΡΑ25 καταθέτει ως αναφορά την επιστολή 

που δημοσίευσαν οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών, με την οποία 

εκφράζουν την αντίθεσή τους στην πρόθεση, σύμφωνα με το προσχέδιο νόμου, 

μετατροπής της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής σε ΝΠΔΔ.  

 

 

 

Επισυνάπτεται η Επιστολή. 

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας. 

                              

Αθήνα, 29/09/2022    

   

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ:

3534

Ημερομ. Κατάθεσης:

30/9/2022



 
          Οι καταθέτοντες Βουλευτές 

 

 

 

Γιάνης Βαρουφάκης 

 

 

Μαρία Απατζίδη 

 

 

Κρίτων Αρσένης 

 

 

Κλέων Γρηγοριάδης 

 

 

Γιώργος Λογιάδης 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 

Σοφία Σακοράφα 

 

 

 

 

  



 
 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕ ΝΠΔΔ 

Έπειτα από τις συζητήσεις  σχετικά με την πιθανή μετατροπή της Διεύθυνσης 

Λαϊκών Αγορών σε ΝΠΔΔ οι κάτωθι Υπάλληλοι της Διεύθυνσης, δηλώνουμε με αυτή 

μας την επιστολή, ότι είμαστε ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ σε αυτή την εξέλιξη.  

Η προσπάθεια μετατροπής της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών σε ΝΠΔΔ δηλαδή σε ένα 

καθεστώς ανάλογο με αυτό που προϋπήρχε και το οποίο αποδείχθηκε λάθος μοντέλο 

διοίκησης, μας βρίσκει αντίθετους  και παραθέτουμε συνοπτικά κάποιους από τους 

προβληματισμούς και τις αιτιάσεις μας: 

1. Η Διεύθυνση λαϊκών αγορών είναι ένας αμιγώς κρατικός, ελεγκτικός και 

αδειοδοτικός μηχανισμός. Με την μετατροπή σε Ν.Π.Δ.Δ, αυτός ο ελεγκτικός 

μηχανισμός θα μετατραπεί  σε εργαλείο του Διοικητικού Συμβουλίου και θα 

λογοδοτεί σε αυτό, διότι βάσει του προσχεδίου, που διαβάσαμε, το Δ.Σ. αυτό 

θα απαρτίζεται από τουλάχιστον 4 μέλη εκπροσώπους των πωλητών Λαϊκών 

Αγορών. Με λίγα λόγια ο ελεγχόμενος θα είναι ταυτόχρονα και ελεγκτής και 

ο ελεγκτής θα ελέγχεται από τον ελεγχόμενο!!!, άρα αντιλαμβάνεται  καθένας 

το καθεστώς των παρεμβάσεων, της αυθαιρεσίας, της ανυπαρξίας 

λογοδοσίας. 

Αυτό διότι το Δ.Σ. θα είναι υπεύθυνο για όλα τα υπηρεσιακά θέματα και όλες 

τις διοικητικές πράξεις (Άδειες, εντολές ελέγχου, επιβολή προστίμων, 

προκήρυξη θέσεων ευθύνης, προσοντολόγιο, καθηκοντολόγιο, μεταβολές 

υπηρεσιακής κατάστασης κλπ).  

Η εξέλιξη αυτή αντικειμενικά «χτυπάει» και τους «μικρούς» εμπόρους & 

πωλητές, οι οποίοι θα συρρικνωθούν και θα κυριαρχήσουν οι πιο ισχυροί μαζί 

με την αυθαιρεσία. 

2. Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης (μόνιμοι-ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ) αποτελούμε προσωπικό 

της Περιφέρειας Αττικής. Με το νέο καθεστώς θα αλλάξουν οι εργασιακές μας 

σχέσεις και οι όλοι θα εγκλωβιστούμε, διότι θα αποσπαστούμε «αυτοδίκαια» 

στο νέο φορέα δηλαδή ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, ακούσια και χωρίς ημερομηνία λήξης 

της απόσπασης!! Και κανείς δεν μας εξασφαλίζει, ότι θα μπορούμε να 

γυρίσουμε πίσω στην Περιφέρεια, αφού μαζί με την κατάργηση της 

αρμοδιότητας και της Δ/νσης της Περιφέρειας Αττικής, θα καταργηθούν 

αυτόματα και οι οργανικές μας θέσεις. 

Σημειώνουμε ότι όλοι εμείς έχουμε βιώσει την αγωνία της «απληρωσιάς» για 

μεγάλο διάστημα και σε κάθε προηγούμενη μετατροπή του φορέα.  

3.  Έχουμε την αρνητική εμπειρία στο Δημόσιο όπου η μετατροπή μιας 



 
υπηρεσίας σε ΝΠΔΔ, υπήρξε ο προθάλαμος για να μετατραπεί αργότερα σε 

ΝΠΙΔ και τελικά σε ΑΕ, όπου η λειτουργία της και οι εργαζόμενοι 

αντιμετωπίζονται πλέον με τους νόμους της αγοράς. 

Ζητάμε να αποσυρθεί το προσχέδιο νόμου αυτό να παραμείνει η υπηρεσία ως 

Διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής και να ξεκινήσουν συζητήσεις με το 

προσωπικό της Διεύθυνσης, ώστε να αξιοποιηθούν σκέψεις και προτάσεις για να 

αναβαθμιστεί το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της.  

 

Οι υπάλληλοι της Δ/νσης  

Λαϊκών Αγορών της  

Περιφέρειας Αττικής 

 

 

 

 

 




