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Παραγωγοί λαϊκών αγορών Κρήτης: Σε ανοικτή ρήξη για τις ταμειακές μηχανές.
Απειλούν με κατάληψη όλων των Εφοριών του νησιού. Ζητούν συνάντηση στο υπ.
Οικονομικών.

Στα «άκρα» ενδέχεται να οδηγηθεί η «κόντρα» των παραγωγών λαϊκών αγορών της Κρήτης
αλλά και άλλων περιφερειών της χώρας με το υπουργείο Οικονομικών σε ότι αφορά στην
τοποθέτηση των ταμειακών μηχανών. Την Κυριακή (31/10) έληξε η άτυπη παράταση που
είχε δοθεί προκειμένου από την Δευτέρα (1/11) να τοποθετηθούν οι ταμειακές αγορές
στους πάγκους των λαϊκών αγορών και να κόβονται αποδείξεις. Όμως οι παραγωγοί των
λαϊκών αγορών στην Κρήτη όχι μόνο δεν τοποθετούν τις ταμειακές μηχανές, αλλά επιπλέον
προειδοποιούν πως εάν εντός της Δευτέρας (1/11) δεν καθοριστεί συνάντηση στο
υπουργείο Οικονομικών, τότε από την Τρίτη (2/11) θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό των
κτιρίων των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών του νησιού.

Υπενθυμίζεται πως πριν από δέκα ημέρες οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών της Κρήτης
είχαν καταθέσει περίπου 600 άδειες στην Περιφέρεια Κρήτης, ενώ είχαν ζητήσει από τον
Γ.Γ. της Περιφέρειας να μεσολαβήσει για να γίνει συνάντησή τους με αρμοδίους του
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υπ.Οικονομικών προκειμένου να εξηγήσουν τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στις λαϊκές
αγορές της περιφέρειας σε σχέση με εκείνες της Αθήνας, Θεσσαλονίκης. «Έχουμε μείνει
στο περίμενε και απ’ότι έχουμε καταλάβει έχουμε πέσει στις προεκλογικές καλένδες της
Περιφέρειας και του υπ.Οικονομικών. Κατόπιν συνεννοήσεως με τα υπόλοιπα σωματεία της
Κρήτης έχουμε αποφασίσει, εάν μέχρι την Δευτέρα το μεσημέρι δεν πάρουμε απάντηση θα
κατέβουμε σε κινητοποιήσεις με κλείσιμο επ’ αόριστον των Δ.Ο.Υ. στην Κρήτη», δήλωσε ο
πρόεδρος των παραγωγών λαϊκών αγορών Χανίων κ. Κώστας Καψωμενάκης.

Οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών στην Κρήτη, στην συντριπτική τους πλειοψηφία αγρότες,
εμφανίζονται τελείως αντίθετοι στην τοποθέτηση των ταμειακών μηχανών αφενός γιατί
θεωρούν πως αφενός θα πρέπει να επιβαρυνθούν οι ίδιοι ή οι καταναλωτές τον ΦΠΑ την
στιγμή που υπάρχει έντονος ανταγωνισμός από τα Super Markets και τα μανάβικα, και
αφετέρου ανησυχούν πως ενώ τώρα είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ θα τους «μεταφέρουν»
στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ.
Καψωμενάκης «σιγά-σιγά θα μας αναγκάσουν να τα παρατήσουμε γιατί δεν συμφέρει να
μείνουμε στις λαϊκές αγορές αφού έπονται και άλλα, όπως ο ασφαλιστικός φορέας που
μπορεί να μας μετατάξουν στο ΤΕΒΕ. Εξάλλου όταν καλλιεργούμε τα προϊόντα που
φέρνουμε στην λαϊκή, εμείς οι μικροί καλλιεργητές στην επαρχία, ποτέ δεν έχουμε πάρει
μια αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ που τον πληρώνουμε. Ποτέ δεν έχουμε δει την
συμπαράσταση του κράτους. Μοναχοί μας πολεμάμε για να φέρνουμε τα προϊόντα στην
κατανάλωση για να επιζήσουμε και να τρώει και ο κόσμος φθηνά».

Άλλο η Αθήνα, άλλο η επαρχία
Ο πρόεδρος των παραγωγών λαϊκών αγορών Χανίων επισημαίνει πως «στο υπουργείο
Οικονομικών πρέπει να καταλάβουν πως σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, υπάρχουν
οργανισμοί λαϊκών αγορών και είναι διαφορετικό το καθεστώς σε σχέση με τις υπόλοιπες
λαϊκές αγορές στην περιφέρεια όπου πρόκειται για οικογενειακές αγροτικές επιχειρήσεις
που διαχειρίζονται μικρούς κλήρους».

Ένα σημείο που προτάσσουν οι παραγωγοί λαϊκών αγορών στην Κρήτη και θέλουν να το
συζητήσουμε με τους αρμοδίους του υπ.Οικονομικών, είναι το τι γίνεται με πάρα πολλές
περιπτώσεις κυρίως ηλικιωμένων αγροτών που καλλιεργούν ένα μποστάνι με εποχιακά
κηπευτικά ή έχουν δύο- τρείς λεμονιές και πωλούν την λιγοστή παραγωγή τους στην λαϊκή
αγορά, συχνά πάνω σε μια τάβλα ή απλώς μέσα σε καφάσια, προκειμένου να
συμπληρώσουν το οικογενειακό εισόδημα ή την σύνταξη του ΟΓΑ. Οι άνθρωποι αυτοί είναι
παντελώς αδύνατον να τοποθετήσουν ταμειακές μηχανές και όπως τονίζουν οι παραγωγοί
με το μέτρο αυτό το υπ.Οικονομικών , σταδιακά , θα διώξει από τις λαϊκές αγορές τους
αγρότες και θα μείνουν μόνο οι έμποροι, αλλοιώνοντας τελείως το βασικό χαρακτηριστικό
των λαϊκών αγορών που είναι η απευθείας πώληση των αγροτικών προϊόντων από τους
αγρότες στους καταναλωτές.
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Άρθρο του Ναπολέωντα Σαραντίδη (napsar@agrotypos.gr)
από τον Αγροτύπο www.agrotypos.gr
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