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-Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.  
    κ. Αρ. Γιαννακίδη 
-Πρόεδρο Π.Σ. Περιφέρειας 
ΑΜΘ κ. Κ. Μιχαηλίδη 
-Αντιπεριφ. Α΄γενούς τοµέα 
    κ. Γ. Ούστογλου 
 
Όπως ο πίνακας 

 
Θέµα: «Συµµετοχή Γεωπόνων-Κτηνιάτρων στην σύνθεση των επιτροπών του άρθρου 7 

παρ. 2 του Ν.2323/95 για τις Λαϊκές αγορές» 

 

       Κύριε Περιφερειάρχη, κ. Πρόεδρε του Π.Σ.  

Μας κοινοποιήσατε την πρόσκληση για τη 9η συνεδρίαση του Π.Σ. της Τετάρτης 

23/05/2012, στην οποία θα συζητηθεί ως 2ο θέµα η τροποποίηση της υπ’ αριθµ.130/2012 

απόφαση του Περιφερειακού συµβουλίου της ΠΑΜΘ για την συγκρότηση επιτροπής του 

άρθρου 7 παρ.2 του Ν.2323/95 των Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας ΑΜΘ η οποία 

επιτροπή ρυθµίζει τα λειτουργικά θέµατα των λαϊκών αγορών (ίδρυση, µετακίνηση και 

κατάργηση κ.α.). Στην κατατεθειµένη όµως πρόταση τροποποίησης της σύνθεσης της εν 

λόγω επιτροπής απουσιάζουν Γεωπόνοι ή ακόµα και Κτηνίατροι των ∆/νσεων Αγροτικής 

Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.. 

 Όπως όλοι γνωρίζεται οι λαϊκές αγορές αρχικά ξεκίνησαν και συνεχίζουν να 

αποτελούν ένα µέσο µε το οποίο δίνεται η δυνατότητα στους παραγωγούς να διαθέτουν 

απευθείας τα προϊόντα τους στον καταναλωτή χωρίς µεσάζοντες και µάλιστα σε τιµές 

προσιτές για τον µέσο καταναλωτή. Επιπρόσθετα η πλειοψηφία των πωλητών στις 

περισσότερες λαϊκές αγορές αφορά πωλητές που εµπορεύονται αγροτικά προϊόντα (νωπά ή 

µεταποιηµένα) κυρίως φυτικής και δευτερευόντως ζωικής προέλευσης. Συνεπώς η 

αναγκαιότητα συµµετοχής Γεωπόνων µε αναπληρωτές τους Κτηνίατρους στις εν λόγω 

επιτροπές είναι προφανής και πρέπει να προέρχονται από τις από τις κατά τόπους ∆/νσεις 

Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε.. Οι συνάδελφοι αυτοί γνωρίζουν τις 

αγροτικές παραγωγικές δραστηριότητες κάθε περιοχής και συνεπώς και τις ανάγκες 

ίδρυσης και λειτουργίας των λαϊκών αγορών και µπορούν να πιστοποιήσουν την  



   

καταλληλότητα ενός χώρου για την εµπορία νωπών και πολλές φορές ευπαθών γεωργικών 

προϊόντων.     

 Για αυτούς τους λόγους το Παράρτηµα της Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού 

Επιµελητηρίου Ελλάδας ως ο θεσµοθετηµένος σύµβουλος της πολιτείας σε θέµατα 

πρωτογενούς παραγωγής στην περιοχή εισηγείται προς το Περιφερειακό Συµβούλιο της 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να περιλάβει στην σύνθεση των επιτροπών και 

Γεωπόνους ή και Κτηνιάτρους των ∆/νσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 

προκειµένου να συµβάλει έτσι µε τον καλύτερο τρόπο στην διαχείριση των θεµάτων που 

αφορούν τις λαϊκές αγορές.        

      

 

 

 
Ο Πρόεδρος της ∆.Ε. 

του ΓΕΩΤΕ.Ε. 
Ανατολικής Μακεδονίας 

 
 
 

Ζαφείρης Μυστακίδης 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Πίνακας ∆ιανοµής: 

 

1. Γεωτεχνικούς Περ. Συµβούλους:  

κ.κ. Φ. Καραλίδη (Αντιπ. Ξάνθης),  

Θ. Μαρκόπουλο (Αντιπρ. Π.Σ.), 

Στ. Βαβία, Αν. Μπαλίκα,  

Χρ. Ποτόλια, Χρ. Τρέλλη, 

 ∆. Χαρίτου  

2. Λοιποί Περιφερειακοί Σύµβουλοι 

3. ∆Σ ΓΕΩΤΕΕ  

4. Παραρτήµατα ΓΕΩΤΕΕ  

5. ΠΟΣΓ  

6. ΠΟΣΕΓ  

7. ΠΕΕΓΕΠ 

 


