
 

 

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών 

τον Υπουργό Οικονομικών 

 

Θέμα: «Μείωση Τελών Κυκλοφορίας ζητάνε οι υπαίθριοι έμποροι 

Ελλάδας» 

Με δελτίο τύπου του το Σωματείο Υπαίθριων Εμπόρων Ελλάδας «Άγιος 

Ιωάννης ο Πρόδρομος» ζητάνε μείωση των τελών κυκλοφορίας με δεδομένο 

πως επί 11 μήνες είναι άνεργοι καθώς δεν διενεργούνται εμποροπανηγύρεις 

λόγω της πανδημίας. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν: «Οι επί 11 μήνες άνεργοι Υπαίθριοι 

έμποροι που δραστηριοποιούνται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στις εμποροπανηγύρεις 

και χωρίς απολύτως κανένα οικονομικό μέτρο στήριξης αφού ουδείς από το 

Υπουργείο Ανάπτυξης δεν ήξερε να μας ξεχωρίσει, παρακολουθούμε για άλλη 

μια φορά την αδικία που υφίσταται ο κλάδος μας μιας που όλα τα δίκαια 

αιτήματα μας καταλήγουν στα καλάθια ανακύκλωσης των αρμόδιων 

υπουργών.  

Άλλο ένα αίτημα μας πετάχτηκε στον κάδο ανακύκλωσης του Υφυπουργού 

Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου, αφού έκανε δεχτό το αίτημα των 

τουριστικών ιδιοκτητών λεωφορείων για μείωση τελών κυκλοφορίας  ενώ για 

τους επί 11 μήνες άνεργους Υπαίθριους έμπορους που δραστηριοποιούνται 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στις εμποροπανηγύρεις και δεν έχουν λάβει ούτε 1 ευρώ 

οικονομική ενίσχυση, και με τα επαγγελματικά φορτηγά τους σε ακινησία με 

κρατική εντολή, ούτε κουβέντα.» 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως αναγνωρίζετε ότι εργαζόμενοι 

σε πολλούς κλάδους χρησιμοποιούν τα οχήματά τους για λόγους εργασίας 

(πχ. τουριστικά λεωφορεία) όπως φαίνεται και με την πρόσφατη ανακοίνωση 
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του Υπουργείου Οικονομικών πως «Η κυβέρνηση, θέλοντας να στηρίξει 

τον κλάδο των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων, που έχει πληγεί 

από τις επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία και στον τουρισμό, 

προχωρά σε γενναία μείωση των τελών κυκλοφορίας για το 2021»,  

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Θα υπάρξει άμεση πρόβλεψη για μείωση των τελών κυκλοφορίας και 

για τους υπαίθριους εμπόρους που απασχολούνται αποκλειστικά σε 

εμποροπανηγύρεις με δεδομένο πως 11 μήνες δεν χρησιμοποιούν τα 

οχήματά τους; 

2. Αν ναι, πότε ακριβώς θα γίνει αυτή και θα έχει και αναδρομική ισχύ 

δεδομένου πως οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έχουν λάβει μέχρι 

σήμερα μόνο 800€ ενίσχυση και προβλέπεται να λάβουν επιπλέον 

1068€ (534€Χ2), ποσά που δεν επαρκούν για 11 μήνες ανεργίας; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 




