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Όπως ο πίνακας 

 

Θέκα: «Σπκκεηνρή Γεσπόλσλ-Κηεληάηξσλ ζηελ ζύλζεζε ησλ επηηξνπώλ ηνπ άξζξνπ 7 

παξ. 2 ηνπ Ν.2323/95 γηα ηηο Λατθέο αγνξέο» 

 

       Κύξηε Πεξηθεξεηάξρε, θ. Πξόεδξε ηνπ Π.Σ.  

Μαο θνηλνπνηήζαηε ηελ πξόζθιεζε γηα ηε 9ε ζπλεδξίαζε ηνπ Π.Σ. ηεο Τεηάξηεο 

23/05/2012, ζηελ νπνία ζα ζπδεηεζεί σο 2ν ζέκα ε ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ.130/2012 

απόθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο ΠΑΜΘ γηα ηελ ζπγθξόηεζε επηηξνπήο ηνπ 

άξζξνπ 7 παξ.2 ηνπ Ν.2323/95 ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Ελνηήησλ Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ ε νπνία 

επηηξνπή ξπζκίδεη ηα ιεηηνπξγηθά ζέκαηα ησλ ιατθώλ αγνξώλ (ίδξπζε, κεηαθίλεζε θαη 

θαηάξγεζε θ.α.). Σηελ θαηαηεζεηκέλε όκσο πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζύλζεζεο ηεο ελ 

ιόγσ επηηξνπήο απνπζηάδνπλ Γεσπόλνη ή αθόκα θαη Κηελίαηξνη ησλ Δ/λζεσλ Αγξνηηθήο 

Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ Π.Ε. ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ.. 

 Όπσο όινη γλσξίδεηαη νη ιατθέο αγνξέο αξρηθά μεθίλεζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα 

απνηεινύλ έλα κέζν κε ην νπνίν δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο παξαγσγνύο λα δηαζέηνπλ 

απεπζείαο ηα πξντόληα ηνπο ζηνλ θαηαλαισηή ρσξίο κεζάδνληεο θαη κάιηζηα ζε ηηκέο 

πξνζηηέο γηα ηνλ κέζν θαηαλαισηή. Επηπξόζζεηα ε πιεηνςεθία ησλ πσιεηώλ ζηηο 

πεξηζζόηεξεο ιατθέο αγνξέο αθνξά πσιεηέο πνπ εκπνξεύνληαη αγξνηηθά πξντόληα (λσπά ή 

κεηαπνηεκέλα) θπξίσο θπηηθήο θαη δεπηεξεπόλησο δσηθήο πξνέιεπζεο. Σπλεπώο ε 

αλαγθαηόηεηα ζπκκεηνρήο Γεσπόλσλ κε αλαπιεξσηέο ηνπο Κηελίαηξνπο ζηηο ελ ιόγσ 

επηηξνπέο είλαη πξνθαλήο θαη πξέπεη λα πξνέξρνληαη από ηηο από ηηο θαηά ηόπνπο Δ/λζεηο 

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ Π.Ε.. Οη ζπλάδειθνη απηνί γλσξίδνπλ ηηο 

αγξνηηθέο παξαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο θάζε πεξηνρήο θαη ζπλεπώο θαη ηηο αλάγθεο 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθώλ αγνξώλ θαη κπνξνύλ λα πηζηνπνηήζνπλ ηελ  
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θαηαιιειόηεηα ελόο ρώξνπ γηα ηελ εκπνξία λσπώλ θαη πνιιέο θνξέο εππαζώλ γεσξγηθώλ 

πξντόλησλ.     

 Γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο ην Παξάξηεκα ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ 

Επηκειεηεξίνπ Ειιάδαο σο ν ζεζκνζεηεκέλνο ζύκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα 

πξσηνγελνύο παξαγσγήο ζηελ πεξηνρή εηζεγείηαη πξνο ην Πεξηθεξεηαθό Σπκβνύιην ηεο 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο λα πεξηιάβεη ζηελ ζύλζεζε ησλ επηηξνπώλ θαη 

Γεσπόλνπο ή θαη Κηεληάηξνπο ησλ Δ/λζεσλ Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη έηζη κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ζηελ δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ πνπ 

αθνξνύλ ηηο ιατθέο αγνξέο.        

      

 

 

 
Ο Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε. 

ηνπ ΓΕΩΤΕ.Ε. 
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

 
 
 

Ζαθείξεο Μπζηαθίδεο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Πίνακας Διανομής: 

 

1. Γεωηετνικούς Περ. σμβούλοσς:  

κ.κ. Φ. Καραλίδη (Ανηιπ. Ξάνθης),  

Θ. Μαρκόποσλο (Ανηιπρ. Π..), 

η. Βαβία, Αν. Μπαλίκα,  

Υρ. Ποηόλια, Υρ. Σρέλλη, 

 Γ. Υαρίηοσ  

2. Λοιποί Περιθερειακοί ύμβοσλοι 

3. Γ ΓΔΩΣΔΔ  

4. Παραρηήμαηα ΓΔΩΣΔΔ  

5. ΠΟΓ  

6. ΠΟΔΓ  

7. ΠΔΔΓΔΠ 

 


