
 

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς: τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων     

 τον Υπουργό Οικονομικών 

 

Θέμα: Εμπορικός Σύλλογος Νίκαιας: αίτημα απαγόρευσης πώλησης 

βιομηχανικών προϊόντων σε λαϊκές αγορές 

 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Νίκαιας απέστειλε στις 26/3/2021 την υπ’ 

Αρ.Πρωτ.871 επιστολή, σε συνέχεια της από 12/02/2021 επιστολής του με 

Αρ. Πρωτ. 863, στην οποία ουδέποτε έλαβε απάντηση ούτε επίλυση του 

προβλήματος της πώλησης βιομηχανικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές. 

Με την απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/ 2-2021, στις περιοχές με επίπεδο πολύ 

αυξημένου κινδύνου που αφορά την Αττική και στο πεδίο δραστηριότητας 

καταστήματα τροφίμων – σούπερ μάρκετ κλπ, απαγορεύεται η πώληση 

προϊόντων που αντιστοιχούν σε ΚΑΔ επιχειρήσεων λιανεμπορίου που είναι 

κλειστές με κρατική εντολή.  

Όπως αναφέρει ο Εμπορικός Σύλλογος Νίκαιας «Δυστυχώς δε προβλέπεται 

το ίδιο και για την πώληση βιομηχανικών προϊόντων που πωλούνται στις 

λαϊκές αγορές, (εμπορικό τμήμα λαϊκών αγορών). Για την αποφυγή 

οποιασδήποτε πρακτικής αθέμιτου ανταγωνισμού έναντι των κλειστών 

καταστημάτων, σας παρακαλούμε να προσθέσετε άμεσα στην απόφαση, την 

απαγόρευση πώλησης βιομηχανικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές για όσο 

χρονικό διάστημα παραμένουν κλειστά τα καταστήματα λιανικής με κρατική 

εντολή.» Έχοντας το μονοπώλιο της πώλησης των παραπάνω ειδών την 

συγκεκριμένη περίοδο και φυσικά μην τηρώντας τα μέτρα σύμφωνα με το 

υγειονομικό πρωτόκολλο των λαϊκών αγορών, δηλ. απόσταση 5 μέτρων 

μεταξύ των πάγκων, αλλά αντιθέτως ένωση πάγκων με συνολικό μήκος 

περίπου 6 μέτρων – δύο πάγκοι σε έναν - και τον συνωστισμό που 
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παρατηρείται κατά την λειτουργία των λαϊκών αγορών από καταναλωτές, που 

μη έχοντας άλλο τρόπο αγοράς των εμπορικών – βιομηχανικών ειδών με 

κλειστά τα καταστήματα λιανικής δημιουργείται υγειονομική βόμβα, σύμφωνα 

πάντα με τις εξαγγελίες των λοιμωξιολόγων δηλ. «εκεί που υπάρχει 

συνωστισμός υπάρχει και κορωνοϊός». Αναφέροντας σας όλα τα παραπάνω 

καθώς επίσης τον συνωστισμό στα super-markets και στα μέσα μαζικής 

μεταφοράς από την αρχή της πανδημίας, θεωρείται απαραίτητο να 

παραμένουν ΚΛΕΙΣΤΑ τα μικρά καταστήματα λιανικής πώλησης (ενώ θα 

μπορούσαν να λειτουργούν με ραντεβού και χρησιμοποιώντας το καινούργιο 

τετραψήφιο νούμερο 13032 για 3ωρη έξοδο, από τις συναντήσεις από σπίτι 

σε σπίτι και στις πλατείες, πόσο μάλλον τώρα που ανοίγει ο καιρός και θα 

υπάρχουν φαινόμενα συνωστισμού, πάντα βέβαια με τα απαραίτητα μέτρα 

κατά της διάδοσης του covid-19, δηλ. μάσκα υψηλής προστασίας για το 

προσωπικό και διπλή μάσκα για τους πελάτες) και για τα καταστήματα 

εστίασης (που μπορούν να λειτουργούν με πολύ αυστηρά μέτρα στους 

εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων με θερμαντικά σώματα με 

συγκεκριμένες αποστάσεις και άτομα), τα οποία ας μη ξεχνάμε αποδεδειγμένα 

τηρούσαν και τηρούν όλα τα μέτρα κατά της πανδημίας του covid-19, 

ευλαβικά; Είναι απαράδεκτο το φαινόμενο των εμπορικών τμημάτων των 

λαϊκών αγορών και δημιουργεί ανταγωνισμό δύο (2) ταχυτήτων. Μην έχοντας 

εναλλακτική λύση ο καταναλωτής θα καταφύγει υποχρεωτικά στους πάγκους 

των λαϊκών αγορών ως έσχατη λύση επίλυσης των βιοποριστικών του 

αναγκών, αφού τα καταστήματα λιανικής είναι κλειστά και στα super-markets 

απαγορεύεται να πωλούν τους κωδικούς των βιομηχανικών ειδών καθόλη την 

διάρκεια του lockdown, εκτός βέβαια των κωδικών ανάγκης διαβίωσης 

σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν.» 

Κατόπιν των παραπάνω, 

 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Για ποιο λόγο δεν υπήρξε η πρόβλεψη να απαγορευτεί η πώληση 

βιομηχανικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές, όπως προβλέφθηκε για 

τα σούπερ μάρκετ; 



2. Ποια η διαφορά μεταξύ σούπερ μάρκετ και λαϊκών ώστε να μην έχουν 

περιληφθεί και οι λαϊκές στην απόφαση σχετικά με την απαγόρευση 

πώλησης βιομηχανικών προϊόντων; 

3. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να απαγορευθεί η πώληση 

βιομηχανικών προϊόντων και στις λαϊκές αγορές, μέχρι το άνοιγμα των 

καταστημάτων λιανεμπορίου; 

4. Ποιες οι προϋποθέσεις για την επιστρεπτέα 7 για το λιανεμπόριο;  

5. Θα υπάρξει ειδική πρόβλεψη για τα διαφυγόντα κέρδη στο 

λιανεμπόριο, αλλά και στα σούπερ μάρκετ, δεδομένου πως τόσο 

διάστημα προϊόντα που προσφέρουν οι επιχειρήσεις λιανεμπορίου και 

τα σούπερ μάρκετ διατίθενται από τις λαϊκές; 

6. Υπάρχει πρόβλεψη να επιδοτηθούν άμεσα τα καταστήματα 

λιανεμπορίου που παραμένουν κλειστά με κρατική εντολή, δίχως να 

έχει υπάρξει πρόβλεψη για την προστασία τους από πρακτικές 

αθέμιτου ανταγωνισμού από τις λαϊκές αγορές; 

     

                       Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




