
 

 

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 τον Υπουργό Οικονομικών 

Θέμα: Καμία μέριμνα για τους υπαίθριους εμπόρους 

Με την υπ’ αριθμ. 104/21/1-3-2021 επιστολή του το Σωματείο Υπαίθριων 

Εμπόρων Ελλάδας «Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος» καταγγέλλει για μεροληψία 

τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων μετά από τη νέα εξαγγελία 

οικονομικής στήριξης μέσω ΕΣΠΑ για τους υπαίθριους έμπορους αδειούχους 

λαϊκών αγορών, την ίδια στιγμή που έχουν αποκλειστεί οι υπαίθριοι έμποροι 

αδειούχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης εμποροπανηγύρεων, στάσιμου και 

πλανοδίου, τους οποίους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Σωματείο 

«προκλητικά από την πρώτη ημέρα της πανδημίας τους αγνοείτε.» 

Ειδικότερα «Αν και υπουργός αρμόδιος γενικά για όλο το υπαίθριο εμπόριο 

διαπιστώνουμε πως δεν γνωρίζετε τι είναι το υπαίθριο εμπόριο. Φυσικά αν 

γνωρίζατε θα είχατε μεριμνήσει εδώ και έντεκα μήνες για επίδομα ειδικού 

σκοπού στους υπαίθριους εμπόρους που δραστηριοποιούνται στις 

εμποροπανηγύρεις κάτι που θα γίνει τις επόμενες μέρες με παρέμβαση του 

ίδιου του Πρωθυπουργού που αντίθετα με εσάς γνωρίζει πάρα πολύ καλά 

πλέον το υπαίθριο εμπόριο. Επίσης στην τοποθέτηση σας από το βήμα της 

βουλής είπατε πως έχετε ασκήσει το επάγγελμα του Υπαίθριου εμπόρου 

αφού από τα παιδικά σας χρόνια συμμετείχατε στην έκθεση βιβλίου στην 

Κηφισιά και με έκπληξη διαπιστώνουμε πως δεν είστε καθόλου γνώστης, του 

Υπαιθρίου εμπορίου. Για άλλη μια φορά αποκλείσατε και δεν αναφερθήκατε 

καθόλου και στους υπαίθριους έμπορους αδειούχους βεβαίωσης 

δραστηριοποίησης εμποροπανηγύρεων, στάσιμου και πλανοδίου, όπου 

προκλητικά από την πρώτη ημέρα της πανδημίας τους αγνοείτε αν και είστε 

και συνάδελφος κατά δήλωση σας. Μάλλον οι φίλοι σας συνδικαλιστές των 

λαϊκών αγορών που σας επισκέπτονται σε καθημερινή βάση επί 25 ημέρες 
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τον μήνα, στο γραφείο σας δεν σας έχουν ενημερώσει για το τι είναι γενικά το 

υπαίθριο εμπόριο, με αποτέλεσμα να εκτίθεστε συνεχώς τόσο στους 

συναδέλφους σας βουλευτές όσο και στον Πρωθυπουργό της χώρας. Σας 

ενημερώνουμε, λοιπόν, εμείς μέσω αυτής της επιστολής μιας που δεν ήταν 

ποτέ δυνατή μια συνάντηση μαζί σας σε αντίθεση με τον Πρωθυπουργό που 

άκουσε όλα τα δίκαια αιτήματα μας. 

Το υπαίθριο εμπόριο διαχωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες και είναι οι εξής: 

1.Υπαίθριοι έμποροι αδειούχοι λαϊκών αγορών (Το γνωρίζετε πολύ καλά) 

2. Υπαίθριοι έμποροι με Βεβαίωση Δραστηριοποίησης (Εμποροπανηγύρεις) 

3. Υπαίθριοι έμποροι με άδεια πλανοδίου  

4. Υπαίθριοι έμποροι με άδεια στάσιμου 

Θα θέλαμε να τοποθετηθείτε και για τις υπόλοιπες κατηγορίες υπαιθρίων 

εμπόρων που εδώ και έντεκα μήνες τους αφήσατε στο έλεος τους χωρίς 

κανένα απολύτως οικονομικό μέτρο στήριξης και την πόρτα του γραφείου σας 

ερμητικά κλειστά σε αντίθεση με τους συνδικαλιστές των λαϊκών αγορών που 

έχουν μετατρέψει το γραφείο σας σε καθημερινό σημείο συνάντησης για 

καφέ… Επίσης θα θέλαμε να τοποθετηθείτε για το τι οικονομικά μέτρα θα 

λάβετε για την επανεκκίνηση του επαγγέλματος των προαναφερόμενων 

υπαιθρίων εμπόρων μιας που επί έντεκα μήνες τώρα από προσωπική σας 

άγνοια ύπαρξης των συγκεκριμένων υπαιθρίων εμπόρων, τους αφήσατε 

χωρίς οικονομική στήριξη με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος κλάδος να 

λιμοκτονεί στην κυριολεξία…» 

Κατόπιν των παραπάνω,  

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Για ποιο λόγο υπήρξε αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ των υπαίθριων 

εμπόρων αδειούχων λαϊκών αγορών και των υπολοίπων υπαίθριων 

εμπόρων; 

2. Πότε ακριβώς θα δοθεί το επίδομα ειδικού σκοπού για το οποίο 

δεσμεύτηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στους υπαίθριους εμπόρους; 



3. Θα έχει αναδρομική ισχύ το επίδομα αυτό ειδικού σκοπού για τους 

υπαίθριους εμπόρους και αν ναι ποιο ακριβώς διάστημα θα καλύπτει; 

4. Προβλέπεται επίδομα ειδικού σκοπού και για το μήνα Μάρτιο και μέχρι 

το πέρας των περιοριστικών μέτρων; 

5. Ποια άλλα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης των υπαίθριων εμπόρων 

δραστηριοποίησης εμποροπανηγύρεων, στάσιμου και πλανόδιου 

εμπορίου θα λάβετε; 

6. Θα υπάρξει μέριμνα για ολική ή έστω μερική διαγραφή χρεών και 

πάγωμα πληρωμών φόρων και λοιπών υποχρεώσεων σε ΔΕΚΟ 

ώσπου να ξεκινήσουν να εργάζονται και για διάστημα ενός 6μήνου 

αφότου επανέλθουν στην εργασία τους; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




