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                                                                               Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη 

τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη 

Βρούτση 

τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια 

 

Θέμα: «Άμεση ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων 

βιοπορισμού των υπαιθρίων εμπόρων που 

δραστηριοποιούνται στις εμποροπανηγύρεις» 

 

Κύριοι Υπουργοί, 

 

Οι υπαίθριοι έμποροι που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε 

εμποροπανηγύρεις έχουν υποχρεωθεί να αναστείλουν τη λειτουργία του 

επαγγέλματος τους αρχικά με την από 27-8-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. 

αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.52831-ΦΕΚ 3573/Β/28-8-2020, με την οποία ανεστάλη η 

εργασία τους έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2020 και στη συνέχεια με την υπ. αριθμ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.56344-ΦΕΚ 3952/Β/15-9-2020 ΚΥΑ, η οποία παρατείνει την 

αναστολή έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. 

Για όσο χρονικό διάστημα και στους Δήμους που διοργάνωσαν κάποιες 

εμποροπανηγύρεις, «τηρούνταν στο έπακρο» όλα τα μέτρα που είχε θέσει η 

Κυβέρνηση για την προστασία των εργαζομένων και του κοινού στο πλαίσιο 

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού. 
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Μάλιστα, όπως αναφέρει το Ενιαίο Συνδικάτο Σωματείων Υπαιθρίων 

Εμπόρων Ελλάδος σε πρόσφατη επιστολή του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, δεν παρατηρείται συγχρωτισμός στις εμποροπανηγύρεις καθώς 

οι ώρες λειτουργίας είναι αρκετές και η ροή των επισκεπτών ομαλή, ενώ δεν είχε 

βρεθεί κανένα θετικό κρούσμα μεταξύ των υπαιθρίων εμπόρων και δεν είχε 

διαπιστωθεί καμία παράβαση κατά τους ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών. 

Από τα παραπάνω διαφαίνεται η ύπαρξη μιας κατάφωρης αδικίας σε βάρος των 

επαγγελματιών αυτών! 

Να σημειωθεί επίσης πως οι επαγγελματίες του συγκεκριμένου κλάδου 

εργάζονται το πολύ 10 ημέρες το μήνα, ενώ πληρώνουν πλήρεις ασφαλιστικές 

εισφορές που αντιστοιχούν σε 25 εργάσιμες ημέρες το μήνα. Καθώς μάλιστα οι 

περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν λάβει την έκτακτη οικονομική ενίσχυση λόγω 

της αναστολής της μοναδικής δραστηριότητας τους, τίθεται πλέον σοβαρό θέμα 

βιοπορισμού. 

Στην από 21.09.2020 επιστολή που το Ενιαίο Συνδικάτο Σωματείων Υπαιθρίων 

Εμπόρων Ελλάδος απέστειλε στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ζητάει 

την επανεξέταση του ανοίγματος των εμποροπανηγύρεων από την 1η 

Οκτωβρίου με αυστηρά μέτρα ασφαλείας, όπως, όριο στο μήκος των πάγκων, 

διάδρομοι τουλάχιστον 3 μέτρων μεταξύ των πάγκων, υποχρεωτικές μάσκες, 

αποστάσεις ασφαλείας 2 μέτρων κ.α.. 

Διότι η βασική προτεραιότητα για τη χώρα αποτελεί αυτή τη στιγμή η Δημόσια 

Υγεία και με γνώμονα τη διασφάλιση της λαμβάνονται οι αποφάσεις. 

Επειδή η αναστολή της λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων έχει προκαλέσει 

μεγάλη ανασφάλεια στους επαγγελματίες του κλάδου καθώς δεν έχουν άλλη πηγή 

εισοδήματος ενώ οι υποχρεώσεις τους εξακολουθούν να τρέχουν. 

Επειδή η διενέργεια εμποροπανηγύρεων δημιουργεί σημαντικά οφέλη στα 

οικονομικά του Κράτους και των Δήμων. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

 

1)Προτίθεστε να επανεξετάσετε άμεσα την επαναλειτουργία των 

εμποροπανηγύρεων, με όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της 

Δημόσιας Υγείας, από 1ης Οκτωβρίου 2020; 
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2)Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την 

επαναδραστηριοποίηση των υπαιθρίων εμπόρων στις εμποροπανηγύρεις, 

λόγω των σοβαρών προβλημάτων βιοπορισμού που έχουν δημιουργηθεί 

στους επαγγελματίες αυτούς;  

 

3)Προτίθεστε να προβείτε σε αναλυτική επανεξέταση των ΚΑΔ που 

σχετίζονται με το υπαίθριο εμπόριο διότι σήμερα δημιουργούνται 

κατάφωρες αδικίες; 

 

4)Σκέφτεστε να προχωρήσετε σε αναστολή πληρωμής των ασφαλιστικών 

εισφορών τους και αν ναι, για πόσο χρονικό διάστημα; 

 

5)Για ποιον λόγο να μην επιτρέπεται η λειτουργία των εμποροπανηγύρεων 

στις περιοχές εκείνες που δεν είναι επιβαρυμένες επιδημιολογικά; 

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

 

Βασίλειος-Πέτρος Ν. Σπανάκης 
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