
Ψ Η Φ Ι  Μ Α  ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ ΒΟΧΑ 

Κατά τη ςυνεδρίαςη του Δημοτικοφ υμβουλίου τησ 23ησ Απριλίου 2021  

για την ανάδειξη προβλημάτων των λαϊκών αγορών 
(κατά πλειοψθφία- 

Ψιφιςαν λευκό οι κ.κ. Πανταηισ Π., Μανάβθσ Α. του Παν/τθ, Τρωγάδθσ Β., 
ο κ. Ραχανιϊτθσ Ν. είπε ψθφίηει λευκό λόγω πολλϊν αλλαγϊν ςτο Νομοςχζδιο)  

 

 

Τα προβλιματα των αγροτϊν είναι πάρα πολλά και χρειάηονται επιπλζον παρεμβάςεισ ϊςτε να ζχουμε 

κάνει όλα τα απαραίτθτα για τθν προςταςία τουσ. 

Σφμφωνα με όλεσ τισ διαςταυρωμζνεσ πλθροφορίεσ που ζχουμε από Ομοςπονδίεσ και φορείσ 

παραγωγϊν μασ μεταφζρκθκαν οι ςοβαρζσ τουσ ανθςυχίεσ για το μζλλον τουσ. 

Οι λαϊκζσ αγορζσ είναι ακριβϊσ αυτό που εννοεί θ ονομαςία τουσ. 

Όλεσ οι γειτονιζσ και ςυνοικίεσ των αςτικϊν κζντρων να προμθκεφονται για τα νοικοκυριά τουσ φρζςκα 

και φκθνά προϊόντα τθσ Ελλθνικισ γθσ. 

Το νομοςχζδιο του Υπουργείου Ανάπτυξθσ αγνοεί τον ιςτορικό και κοινωνικό ρόλο των λαϊκϊν αγορϊν, 

παραχωρεί τθ διαχείριςθ τουσ ςε ιδιϊτεσ, προωκεί τθ διενζργεια πλειςτθριαςμϊν για τισ κζςεισ, 

επιτρζπει τθν απόκτθςθ κζςεων ςε εταιρίεσ, αποκλείει τουσ εκπροςϊπουσ των παραγωγϊν  μασ από τθ 

λιψθ αποφάςεων . Μοριοδοτεί επίςθσ  τουσ τίτλουσ ςπουδϊν(!) για τθν απόκτθςθ μίασ κζςθσ τθ 

ςτιγμι που τζτοια προςόντα δεν αποτελοφν προχπόκεςθ για κζςθ μετακλθτοφ ςτθν κυβζρνθςθ. 

Πολφ φοβόμαςτε  ότι ςτόχοσ του νομοςχεδίου είναι θ μετατροπι των λαϊκϊν αγορϊν ςε υπαίκρια 

supermarket αδιαφορϊντασ πλιρωσ για τουσ παραγωγοφσ και εμπόρουσ οι οποίοι αφενόσ ςτθρίηουν 

τθν Ελλθνικι διατροφι και οικονομία, αφετζρου ςυγκρατοφν ςε χαμθλά επίπεδα τισ τιμζσ. 

Είναι νομίηουμε αρκετά ςαφζσ ότι το νομοςχζδιο του Υπουργείου Ανάπτυξθσ ζχει ςαν ςτόχο τον 

περιοριςμό τθ δυνατότθτασ πρόςβαςθσ κοινωνικά ευπακϊν ομάδων ςτισ επαγγελματικζσ άδειεσ, τόςο 

μζςω τθσ απόδοςθσ οικονομικϊν κριτθρίων αλλά και τθσ μοριοδότθςθσ ςπουδϊν για τθν απόκτθςθ τθσ. 

Επιπλζον οι προωκοφμενεσ αλλαγζσ και θ ςυμμετοχι ςτθ διαχείριςθ των αγορϊν ιδιωτϊν εμπόρων 

αγροδιατροφικϊν προϊόντων κα περιορίςουν τον ανταγωνιςμό και κα προκαλζςουν αφξθςθ των τιμϊν. 

Επίςθσ ςτο νομοςχζδιο προβλζπεται ο πλειςτθριαςμόσ κζςεων ο οποίοσ ςτθν ουςία διϊχνει τουσ 

παραγωγοφσ και εμπόρουσ ϊςτε να καταλάβουν  τισ κζςεισ μεγάλεσ εταιρίεσ και αλυςίδεσ. 

-Επειδι δεν μπορεί να αποτελεί κριτιριο για απόδοςθ κζςθσ ςτισ λαϊκζσ αγορζσ ο τίτλοσ ςπουδϊν. 

-Επειδι ςτο νομοςχζδιο περιζχονται διατάξεισ που εκχωροφν τθ διαχείριςθ ςε ιδιϊτεσ και αποκλείουν 

εκπροςϊπουσ των παραγωγϊν από τθ λιψθ αποφάςεων. 

-Επειδι δεν μπορεί να διαλφεται ειδικά εν μζςω πανδθμίασ, υγειονομικισ κρίςθσ και οικονομικισ 

φφεςθσ  ο πολυδιάςτατοσ  κοινωνικόσ  ρόλοσ των λαϊκϊν αγορϊν ςτθν εξαςφάλιςθ ειςοδιματοσ ςε 

δραςτθριοποιοφμενουσ ςε αυτζσ με χαμθλά ζωσ και πολφ χαμθλά ειςοδιματα αλλά και ςτθ ςτιριξθ 

των χειμαηόμενων νοικοκυριϊν με φκθνά και ποιοτικά προϊόντα. 

-Επειδι οι προωκοφμενεσ αλλαγζσ με μακθματικι ακρίβεια κα οδθγιςουν ςε αυξιςεισ των προϊόντων 

αυτϊν. 

Για τουσ ανωτζρω λόγουσ κατακζτουμε το Ψιφιςμα, ϊςτε να δθλϊςουμε τθ βοφλθςθ μασ να μθν γίνει 

Νόμοσ το ςυγκεκριμζνο Νομοςχζδιο.  

Να ςταλεί το παρόν ςτο Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, ςτουσ Βουλευτζσ του Νομοφ Κορινκίασ 

και να αναρτθκεί ςτθν Ιςτοςελίδα του Διμου.    

                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ  

                          ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

                                                       ΜΙΧΑΗΛ ΔΡΑΛΗ  




