








Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Ψηφίστηκε επιτέλους το νοµοσχέδιο του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που περιέχει τις 
διατάξεις των Λαϊκών Αγορών. Η Οµοσπονδία µας 
πρωτοστάτησε στη διαµόρφωση των επτά από τα οκτώ άρθρα 
που αφορούν τις Λαϊκές Αγορές. Οι παρεµβάσεις µας 
εισακούσθηκαν και συµπεριλήφθηκαν στο νόµο αυτούσιες. 

Ενδεικτικά σας αναφέρουµε τα αποτελέσµατα των 
διεκδικήσεών µας:

1. Στο άρθρο 32 αναφέρεται οτι: Η εποπτεία του 
Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, ασκείται από 
τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Στο άρθρο 33 αναφέρεται οτι: 

α. Το ηµερήσιο δικαίωµα που καταβάλλουν οι πωλητές των 
Λαϊκών Αγορών, αποτελεί ανταποδοτικό τέλος.

β. Το ύψος του ηµερησίου τέλους, η διαδικασία και ο τρόπος 
καταβολής και είσπραξής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό 
θέµα, ρυθµίζονται µε απόφαση του ∆ηµάρχου του οικείου 
∆ήµου και τελική έγκριση του οικείου Περιφερειάρχη, για τις 
Λαϊκές Αγορές, εκτός αρµοδιότητας Οργανισµών Λαϊκών 
Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

γ.  Για τις Λαϊκές Αγορές της αρµοδιότητάς της, πλην Αττικής 
και Θεσσαλονίκης, η Οµοσπονδία είναι η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ, 
αµιγώς Παραγωγική Οµοσπονδία ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ, που είναι 
δικαιούχος του ποσοστού 5% του ηµερησίου τέλους.

3. Στο άρθρο 34 αναφέρεται οτι: Οι ∆ήµαρχοι 
υποχρεούνται να παρέχουν οπωσδήποτε και κατά 
προτεραιότητα στους Παραγωγούς όλης της χώρας, θέσεις 

στις Λαϊκές Αγορές ευθύνης τους.

4. Στο άρθρο 36 αναφέρεται οτι: Στο εννεαµελές πλέον 
∆.Σ. του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, η 
Οµοσπονδία µας εκπροσωπεί διπλά τον Παραγωγικό κλάδο, 
µε ένα µέλος να ορίζεται από την ίδια και άλλο ένα, 
απευθείας από το αντιπροσωπευτικότερο Παραγωγικό 
Σωµατείο της Θεσσαλονίκης, που ανήκει στο δυναµικό της.

5. Στο άρθρο 37 αναφέρεται οτι: Τα χρηµατικά 
πρόστιµα που επιβάλλονται στις Λαϊκές Αγορές, µειώνονται 
κατά το ήµισυ, εφόσον καταβληθεί στην αρµόδια ∆ΥΟ, εντός 
προθεσµίας, το πρόστιµο.

6. Στο άρθρο 38 αναφέρεται οτι: Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθορίζονται οι 
ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για τη λειτουργία των 
Λαϊκών Αγορών κατά τις Κυριακές και ενδεικτικά ο φορέας 
επίβλεψης, ο τρόπος επιλογής και συµµετοχής των 
Παραγωγών καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Εργασθήκαµε σκληρά και ανταµειφθήκαµε. Καταφέραµε, σε 
λιγότερο από ένα έτος, να λύσουµε προβλήµατα που 
ταλάνιζαν τις Λαϊκές Αγορές για δεκαετίες. Μας δόθηκε η 
ευκαιρία και δεν καθυστερήσαµε λεπτό. Λειτουργήσαµε µε 
γνώµονα το συµφέρον των συναδέλφων µας και δεν 
αναµειχθήκαµε σε µικροπολιτικά παιχνίδια. Αυτό 
αποτέλεσε και τη δικαίωσή µας!

Ο ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…               

Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο 
για τις Λαϊκές Αγορές

Φυτώριο σπορόφυτων
10°χλμ. ΠΕΟ Γιαννιτσών - Εδέσσης

Τηλέφωνο:2382041200  Ε-mail:info@novagreen.gr
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