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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΙ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ
Το σχέδιο Νόμου στη δεύτερη έκδοση του για τις Λαϊκές Αγορές, κατατέθηκε

στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Ανάπτυξης ως έχει και σύντομα θα βγει
στην Δημόσια Διαβούλευση με τις Καταστροφικές του Διατάξεις, χωρίς η Πολιτική Ηγεσία
να κάνει δεκτή καμία από τις Προτάσεις μας που καταθέσαμε όλες οι Ομοσπονδίες της Χώρας,
ακόμα και στην χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τους Υπουργό Ανάπτυξης, Γεν. Γραμ. Εμπορίου,
τον Υπουργό Γεωργίας.

ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
 Οι υφιστάμενοι αδειούχοι  (όλοι εμείς δηλαδή) οι Επαγγελματίες στα 5 χρόνια 

και οι Παραγωγοί μετά από 3 χρόνια, ΧΑΝΟΥΜΕ τις ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ υποχρεωτικά 
και θα Συμμετέχουμε σε Προκήρυξη Θέσης Δραστηριοποίησης για να συνεχίσουμε
να εργαζόμαστε στις Λαϊκές Αγορές
Η προκήρυξη θα συνοδεύεται και από πλειοδοσία της θέσης με κριτήρια, 
μεταξύ των οποίων οικονομικά και τίτλους σπουδών. Όποιος έχει πτυχίο ΑΕΙ
παίρνει περισσότερα μόρια από ένα απόφοιτο Γυμνασίου ή Λυκείου.
Όποιος δώσει τα περισσότερα παίρνει τη θέση.

 Στο άρθρο 9 βάζει ειδικά από την “πίσω πόρτα” τις ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Νομικά Πρόσωπα) 
με ίδιο Κωδικό Αριθμό Δραστηριοποίησης οι οποίες θα αρχίσουν να εμφανίζονται στις Λαϊκές 

 Θα χάνουμε την Άδεια μας Επαγγελματίες και Παραγωγοί για 6 μήνες αν δεν κόψουμε 
3 αποδείξεις επιπλέον των προστίμων των 3.000 ευρώ που επιφέρουν οι 3 παραβάσεις.
Έτσι γινόμαστε ο μόνος επαγγελματικός κλάδος που τιμωρείται με στέρηση του μόνου 
εισοδήματος μας για κάποια φορολογική παράβαση ανεξαρτήτως ποσού.
Μάλιστα οι αποδείξεις δεν έχουν όριο ποσού και έτσι για τρεις αποδείξεις πενήντα λεπτών 
θα χάνεις την άδεια σου…. 

 Καταργούν τις Επιτροπές Λαϊκών Αγορών που συμμετέχουν οι Εκπρόσωποι των 
Πωλητών Παραγωγών και Επαγγελματιών απαξιώνοντας τα Σωματεία και τους 
Συλλόγους όπως και τις Ομοσπονδίες και καταργούν την Εκπροσώπηση μας από παντού. 
Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι Εκπρόσωποι και οι Αντίθετες Φωνές φαίνεται ότι Ενοχλούν.

 Σταματούν την έκδοση των νέων Παραγωγικών Αδειών και Θεσμοθετούν τις 
Προκηρύξεις και τους Διαγωνισμούς.
Οι Φορείς Λειτουργίας όταν θα προκύπτουν Κενές Θέσεις θα προκηρύσσουν
τις θέσεις αυτές επιλέγοντας και αντίστοιχα προϊόντα πώλησης δηλ. 
θα ζητάνε πχ δύο παραγωγούς με πορτοκάλια, έναν με τομάτες, έναν με μήλα κλπ.
Έτσι όμως ο παραγωγός θα πρέπει να περιμένει πότε και εάν θα αποφασίσει ένας Φορέας 
Λειτουργίας να κάνει την προκήρυξη. Και η σοδειά, η παραγωγή
μπορεί  να περιμένει στο χωράφι ….
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 Κάθε πρωί Επαγγελματίες και Παραγωγοί θα δηλώνουμε σε 
ηλεκτρονική πλατφόρμα τις Ποσότητες των Προϊόντων που μεταφέρουμε 
στην Λαϊκή και την Τιμή Εκκίνησης που θα πουλάμε

 Οι Επαγγελματίες Βιομηχανικών Ειδών και Παραγωγοί Ανθέων μπορούν να συμμετέχουν 
για το 5% των θέσεων σε παζάρια εφόσον δραστηριοποιούνται έως 4 ημέρες σε Λαϊκές Αγορές.
Ζητάμε το 10% των θέσεων και να καταργηθεί το όριο των 4 ημερών.

 Καταργούν την Παραγωγική και Επαγγελματική Άδεια και τις ορίζουν 
ως Θέση Δραστηριοποίησης την οποία θα αποκτούμε πάντα μέσω Προκήρυξης.

 Καταργούν τις Επιτροπές Βελτίωσης – Απόδοσης Θέσεων, 
για να εισάγουν δήθεν αδιάβλητες διαδικασίες, αμφιβόλου αποτελέσματος.

 Θα χάνουμε την Άδεια μας και δεν θα μας την Ανανεώνουν     
αν δεν πουλήσουμε τουλάχιστον το 70% της δηλωθείσας ποσότητας προϊόντων σύμφωνα 
με την Δήλωση μας και το ΟΣΔΕ. 
Χωρίς κριτήρια και χωρίς δυνατότητα να αποδείξουμε ότι δεν μπορέσαμε να την πουλήσουμε.

 Δίνει την δυνατότητα στους Παραγωγούς να γίνουν Έμποροι σ’ όλη τη Χώρα.
Αν όλοι οι Παραγωγοί γίνουν Επαγγελματίες τότε χάνεται ο σκοπός της εξαρχής δημιουργίας 
των Λαϊκών Αγορών.

 Ο Τομέας Βιομηχανικών – Βιοτεχνικών Ειδών, προβλέπεται να τοποθετείται διακριτά
στα όρια της Λαϊκής Αγοράς. Να διαγραφεί η λέξη “ΟΡΙΑ”.

 η ΕΜΜΟΝΗ των ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΩΝ, με τον COVID-19 τα 5 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
από ΠΑΓΚΟ σε ΠΑΓΚΟ που ΦΕΡΝΕΙ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟ και ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ 
ΟΦΕΛΟΣ οι ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΟΥΤΕ οι ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ, να πάρει ΑΠΟΦΑΣΗ 
ο Υπουργός να γίνει 2 μέτρα η Απόσταση μεταξύ των Πάγκων, 
ια να μην ΠΕΤΑΜΕ τα Αγροτικά Προϊόντα

Το Nομοσχέδιο είναι βαθύτατα Αντισυνταγματικό και Αντιδημοκρατικό και πλήττει ευθέως ομοσχέδιο είναι βαθύτατα Αντισυνταγματικό και Αντιδημοκρατικό και πλήττει ευθέως 
τον πυρήνα της έννοιας της Λαϊκής Αγοράς. 

Ταυτόχρονα είναι ένα Νομοσχέδιο που θα οδηγήσει στην Φτωχοποίηση μας 
και τέλος στην οικονομική μας εξόντωση. 

Κυρίως όμως είναι ένα Νομοσχέδιο που αποδεικνύεται από τις ρυθμίσεις του ότι 
γράφτηκε με τρόπο πρόχειρο, “στο πόδι”, αγνοώντας το κυρίαρχο ζητούμενο: ότι οι λαϊκές 
αγορές έγιναν για να βρίσκουν τον τρόπο οι παραγωγοί να έρχονται σε απευθείας επαφή με τον
απλό πολίτη, τον καταναλωτή, χωρίς μεσάζοντες και τρίτους, πουλώντας φθηνά και ποιοτικά 
προϊόντα.  Αυτό τον Θεσμό των λαϊκών αγορών 
το Υπουργείο σήμερα ΘΕΛΕΙ να τον ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ.

Το ΜΕΛΛΟΝ των Λαϊκών Αγορών ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ 
και Ανοίγεται ο Δρόμος στα Μεγάλα Συμφέροντα και στο Αθέμιτο Ανταγωνισμό.

Α Π Ε Ρ Γ Ι Α   -   Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α
Συνάδελφοι το Σάββατο 3/4/2021 το Δ.Σ.

θα αποφασίσει για τον τρόπο ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 
για την Τετάρτη 7/4/2021 ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ

ερχόμαστε στις Λαϊκές Αγορές ΚΑΝΟΝΙΚΑ με τους Πάγκους 
φέρνουμε μαζί μας όσα Προϊόντα μπορεί ο καθένας μας

να διαθέσει δωρεάν στους Καταναλωτές
και στις 1:00 το μεσημέρι ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Οικονομίας στην Οδό Νίκης και Ερμού στο Σύνταγμα.

Ο Πρόεδρος
Μόσχος Παντελής

Ο Γεν. Γραμματέας
Μπάκας Χρήστος
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