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Προς τους: 1) Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ιωάννη Βρούτση 
και 2)Υπουργό  Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη. 

  

Θέμα: “Δραματική καθυστέρηση καταβολής του επιδόματος των 800 ευρώ σε 
εμπόρους και καταστηματάρχες της Κατερίνης” 

 

 

  Μεσούσης της πανδημίας του Covid 19,  με τις  επακόλουθες Κυβερνητικές 
αποφάσεις για την αναχαίτιση των συνεπειών της πανδημίας  να  μας φέρνουν 
συνεχώς αντιμέτωπους με  πλείστα προβλήματα,  με τις συνέπειες της πανδημικής 
κρίσης στην οικονομία και την κοινωνία να αποδεικνύονται μεγαλύτερες και 
δυσμενέστερες του αναμενομένου, τα έκτακτα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση  
με την Υπουργική Απόφαση 12998/232/2020 - ΦΕΚ 1078/Β/28-3-2020 : 
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς 
του κορονοϊού́ COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», όχι 
μόνο  δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση της αλγεινής κατάστασης που έχει 
δημιουργήσει ο νέος κορονοϊός - ιδίως στις μικρές εμπορικές, επαγγελματικές και 
βιοτεχνικές επιχειρήσεις, που αποτελούν την ραχοκοκκαλιά της ελληνικής 
οικονομικής ζωής στην περιφέρεια, αλλά μεγεθύνουν την  κραυγή αγωνίας για 
επιβίωση από την πλειοψηφία των καταστηματαρχών. 

  Σύμφωνα με καταγγελτικές δηλώσεις του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου 
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ελεύθερους επαγγελματίες και εμπόρους της Κατερίνης αποτελεί καταφανή 
εμπαιγμό από πλευράς του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

 Εξαιτίας αυτής της άκρως αδικαιολόγητης καθυστέρησης -κατά τις αρχικές 
δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, η καταβολή του ειδικού επιδόματος θα 
ολοκληρωνόταν στις αρχές Απριλίου 2020- όλος ο κλάδος των καταστηματαρχών, 
εμπόρων, μικροεπιχειρηματιών που έχουν βάλει λουκέτο, είτε με κυβερνητική 
απόφαση, είτε λόγω αναστολής της δραστηριότητας τους και προστασίας από τον 
κορονοϊό, ενώ όσες λειτουργούν έχουν απωλέσει το 80% του τζίρου, έχοντας 
περιέλθει σε μία ιδιαίτερα δυσχερή κατάσταση. Παλεύουν μόνοι τους, 
αδημονώντας και  αναμένοντας επί ματαίω, με απούσα ουσιαστικά την 
οποιαδήποτε αρωγή από πλευράς της Κυβέρνησης, η οποία επιδεικνύει 
απαράδεκτη ολιγωρία και ασυνέπεια μεταξύ λόγων και πράξεων, ασυνέπεια που 
εγείρει εύλογες υποψίες. 

 Η ζημία είναι ανυπολόγιστη, τόσο σε οικονομικό, όσο σε κοινωνικό και ψυχολογικό 
επίπεδο της μερίδας αυτού του καθόλα σημαντικού κλάδου αποτελούντος τη 
ραχοκοκαλιά της λειτουργίας της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στην περιφέρεια, 
κλάδου, που εν προκειμένω έχει φθάσει στο οριακό σημείο να μην μπορεί πλέον να 
καλύψει ούτε τις βασικές λειτουργικές του ανάγκες. 

  Με το επόμενο διάστημα να παρατείνεται δυστυχώς θολά και ακαθόριστα 
μετέωρο και την υπομονή να εξαντλείται, οι έμποροι μετά από δέκα χρόνια 
συνεχούς κρίσης, χρηματοδοτώντας με ίδια κεφαλαία τις επιχειρήσεις τους, χωρίς 
καμία βοήθεια από πουθενά πιστεύουν πως θα ήταν τουλάχιστον εμπαιγμός  και 
άτοπη από πλευράς της Κυβέρνησης η σκέψη ότι  έχουν στη διάθεσή τους 
οικονομίες για να  συνεχίσουν να αυτο-χρηματοδοτούνται και κατά  την διάρκεια 
αυτής της κρίσης . 

 Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1. Πού οφείλεται η ολιγωρία και καθυστέρηση καταβολής του ειδικού 
επιδόματος των 800 ευρώ στους εμπόρους και καταστηματάρχες; 

2. Ποια είναι η δέσμευση εκ μέρους σας ως προς την ακριβή ημερομηνία 
καταβολής του; 

3. Προβλέπεται και νέα καταβολή του επιδόματος, ώστε να καλύψει εν μέρει  
αυτό το ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα παύσης των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων και συνακόλουθης οικονομικής δυσπραγίας; 
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