
 

 

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς: τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 τον Υπουργό Οικονομικών 

Θέμα: Έκτακτη οικονομική στήριξη στους υπαίθριους εμπόρους  

Σε συνέχεια της από 2/3/2021 ερώτησής μου αναφορικά με τους υπαίθριους 

εμπόρους (Α.Π.4723), το Σωματείο Υπαίθριων Εμπόρων Ελλάδας «Άγιος 

Ιωάννης ο Πρόδρομος» μετά την ανακοίνωση από τον Υπουργό Ανάπτυξης 

της έκτακτης κρατικής στήριξης σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου οι οποίες 

δραστηριοποιούνται σε περιοχές στις οποίες τα Χριστούγεννα υπήρχε 

αυστηρό lockdown (περιοχές της Δυτικής Αττικής όπως Ελευσίνα, 

Ασπρόπυργος κ.α. ή η περιοχή της Κοζάνης) και δεν είχαν τη δυνατότητα 

λειτουργίας ούτε με click away (3.000 ευρώ η κάθε επιχείρηση και 1.000 ευρώ 

ο κάθε εργαζόμενος), επανέρχεται με επιστολές προς τους Υπουργούς 

Ανάπτυξης και Οικονομικών ζητώντας το αυτονόητο: την οικονομική ενίσχυση 

του κλάδου. 

Συγκεκριμένα, το Σωματείο Υπαίθριων Εμπόρων Ελλάδας «Άγιος Ιωάννης ο 

Πρόδρομος», μετά τις εξαγγελίες του Υπουργού Ανάπτυξης, εύλογα θέτει το 

ερώτημα «Αναρωτιόμαστε μετά από 12 μήνες κλειστό το επάγγελμα μας με 

κρατική εντολή  και εκτός όλων των οικονομικών μέτρων στήριξης υπάρχει 

κάποιος να ενημερώσει τον κ. Υπουργό πως οι υπαίθριοι έμποροι που 

δραστηριοποιούνται στις εμποροπανηγύρεις, έχουν τα  ίδια δικαιώματα με 

αυτές τις στεγασμένες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου μιας που έχουν 

ταμιακές μηχανές, πληρώνουν ασφαλίστηκες εισφορές στον ΕΦΚΑ αλλά και 

φόρο επιτηδεύματος; Υπάρχει κανείς να ενημερώσει τον κ. Υπουργό, πως και 

οι Υπαίθριοι έμποροι που δραστηριοποιούνται στις εμποροπανηγύρεις 

μισθώνουν χώρους για αποθήκες καθώς και πως έχουν και ΙΧΦ 
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ακινητοποιημένα έναν χρόνο τώρα πληρώνοντας τέλη κυκλοφορίες αλλά και 

τις ασφάλειες τους;» 

Με άλλο δελτίο τύπου το Σωματείο απορεί καθώς «Για άλλη μια φορά οι 

Υπουργοί Οικονομικών και Ανάπτυξης κ.κ. Σταϊκούρας και Γεωργιάδης δεν 

πρόβλεψαν να συμπεριλάβουν και τους υπαίθριους εμπόρους στην απαλλαγή 

ενοικίων για τις αποθήκες τους και τις έδρες τους για τον μήνα Μάρτιο όπως 

ανακοινώθηκε σήμερα για όλες τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστά με 

κρατική εντολή. Οι υπαίθριοι έμποροι που δραστηριοποιούνται στις 

εμποροπανηγύρεις παραμένουν κλειστά με κρατική εντολή εδώ και 12 μήνες 

ενώ οι κ.κ. Σταϊκούρας και Γεωργιάδης, αγνοούν τόσο την ύπαρξη μας όσο 

και τα δεκάδες έγγραφα - διαμαρτυρίες που τους έχουμε αποστείλει.» 

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε να στηριχθούν οικονομικά και οι 

υπαίθριοι έμποροι που δραστηριοποιούνται σε εμποροπανηγύρεις και 

εδώ και ένα χρόνο, με κρατική εντολή, δεν εργάζονται; 

2. Θα υπάρξει άμεση νομοθετική πρωτοβουλία για απαλλαγή τους από τα 

ενοίκια για τις αποθήκες και τις έδρες τους για τον μήνα Μάρτιο, όπως 

ανακοινώθηκε για τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με 

κρατική εντολή; 

3. Θα υπάρξει πρόβλεψη έκτακτης οικονομικής τους ενίσχυσης; 

4. Θα απαλλαγούν από τα τέλη κυκλοφορίας για τα επαγγελματικά τους 

οχήματα για όλο το διάστημα του lockdown; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

                              

           Φωτεινή Μπακαδήμα 




