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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Υγείας
Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα: "Επιδότηση και ελάφρυνση παραγωγών λαϊκών αγορών και αγροτών της
Δυτικής Αττικής, και ενημέρωση προόδου για τα ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία
περιοχών με παρατεταμένο απαγορευτικό που εξήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης"
Αυτονόητα και επιτακτικά τίθεται από παραγωγικούς και επαγγελματικούς φορείς της Δυτικής
Αττικής ότι ειδικά οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών και οι μικροπωλητές της Δυτικής Αττικής,
λόγω της απόλυτης σχέσης του βιοποριστικού τους εισοδήματος με το πλήγμα στην
δραστηριότητα στη διάρκεια των αυστηρών περιοριστικών μέτρων
και του ολικού
απαγορευτικού, υπέστησαν σημαντική ζημία στη διάθεση σημαντικού μέρους της παραγωγής
τους από την αναστολή λειτουργίας των λαϊκών αγορών στην περιοχή και έκτακτα κόστη στην
προσπάθεια τους να μετακινηθούν προκειμένου να πωλήσουν τα προϊόντα τους σε γειτονικές
περιοχές.
Οι αγροτικές ενώσεις, οι τοπικοί φορείς της ΠΕ Δυτικής Αττικής που υπέστησαν τις παραπάνω
ζημιές επισημαίνουν την αδράνεια της κυβέρνησης και θέτουν ως επιτακτικά τα παρακάτω
αιτήματα για:
●

Αποζημίωση της αδιάθετης παραγωγής λόγω της αναστολής λειτουργίας στο πλαίσιο του
ολικού απαγορευτικού της ΠΕ Δυτικής Αττικής της 18/12/20 αλλά και μέρους αυτής που
δεν διατέθηκε λόγω των περιορισμών προ της 17/12/20

●

Επιδότηση του κόστους σποράς για να μην περιοριστεί η δυνατότητα τους να παράξουν
στο επόμενο διάστημα

●

Αποζημίωση για το κόστος των rapidtests που επαναλαμβάνονταν ανά εβδομάδα λόγω
του υποχρεωτικού ελέγχου με χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών (rapidtest) σε
μικροπωλητές, ως προϋπόθεση για την παροχή άδειας μετακίνησης εργασίας σε άλλες
περιοχές που επιβλήθηκε την 18/12/20

●

"Πάγωμα" οφειλών των ανωτέρω επαγγελματιών σε ΔΕΗ, ύδρευσης και ρυθμίσεις ή και
διαγραφές οφειλών σε οφειλές από τα πάγια τους κόστη και πιστωτικά ιδρύματα ως τα
τέλη του 2021

Τα ζητήματα της ειδικής μέριμνας, ειδικής στήριξης, ελάφρυνσης και πρόνοιας για τους
επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους όλων των κλάδων των
δραστηριοποιούμενων στην ΠΕ Δυτικής Αττικής, έχουν τεθεί σε δύο προηγούμενες ερωτήσεις
μας (Ερώτηση και ΑΚΕ 345/1490 5/11/2020 και 428 / 2991 30/12/20) με τις οποίες:

●
●
●
●

θέσαμε τα αιτήματα των φορέων των επαγγελματιών και του λιανεμπορίου και άλλων
κλάδων
προτείναμε ειδικά μέτρα ενίσχυσης όπως το πρόγραμμα κάλυψης παγίων εξόδων,
ειδική μεταχείριση από το πρόγραμμα μη επιστρεπτέας χρηματοδότησης της Περιφέρειας
και
ζητήσαμε στοιχεία για την μέχρι τούδε ενίσχυση της περιοχής.

Οι ερωτήσεις αυτές προηγήθηκαν της δήλωσης του κ. Α. Γεωργιάδη της 2/1/21 που διαβεβαίωνε
ότι: «Θα σχεδιάσουμε στο ΥΠΑΝΕ χρηματοδοτικά εργαλεία ad hoc για τις περιοχές σε
παρατεταμένη καραντίνα. Οι περιοχές που έχουν δεχθεί επιπλέον περιοριστικά μέτρα θα
πρέπει να τύχουν και επιπλέον μέτρων στήριξης όπως στη Δυτική Αττική και τη Δυτική
Μακεδονία», "θέλω να στείλω ένα μήνυμα για τις περιοχές αυτές που είναι σε παρατεταμένη
καραντίνα. Αυτή η κυβέρνηση δεν αφήνει κανέναν Έλληνα πίσω… το λέω γιατί κάποιοι
νομίζουν ότι εμείς έχουμε μία αδιαφορία για τη Δυτική Αττική" .. "θέλω να στείλω ένα μήνυμα
ιδιαίτερα για τους φίλους μου στη Δυτική Αττική που ξέρω ότι ανησυχούν που ξέρω ότι έχουν
στεναχωρηθεί, ότι περάσανε μαύρες γιορτές"," να το ακούσουν οι άνθρωποι εκεί να το ακούσουνε
γερά ότι δεν θα τους αφήσουμε μόνους τους".
Με βάση τα παραπάνω,
Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:
1) Με τα παραπάνω δεδομένα εξετάζει η κυβέρνηση την αποζημίωση της αδιάθετης
παραγωγής, την επιδότηση της σποράς και των ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών
(rapidtest) των παραγωγών λαϊκών αγορών, των μικροπωλητών και των αγροτών της ΠΕ
Δυτικής Αττικής; Εξετάζει η κυβέρνηση την παραπάνω διευκόλυνση της αποπληρωμής
των οφειλών τους και τη μερική διαγραφή αυτών; Πότε θα δρομολογηθούν τυχόν
πρωτοβουλίες;
2) Με δεδομένο ότι η Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ έχει χρηματοδοτηθεί μόλις το 3,39% του
αριθμού επιχειρήσεων της Δυτικής Αττικής, στο 2,72% του κύκλου εργασιών, σε συνέχεια
της ερώτησης μας 428 / 2991 της 30/12/20 και με αφορμή τις συγκεκριμένες δηλώσεις
του κ. Α. Γεωργιάδη, ποια είναι τα ad hoc χρηματοδοτικά εργαλεία που σχεδιάζει για την
ΠΕ Δυτικής Αττικής το ΥΠΑΝΕ, τι ύψος ενίσχυσης και ποιους κλάδους αφορούν και πότε
θα εφαρμοστούν;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Τσίπρας Γιώργος
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αλεξιάδης Τρύφωνας
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αραχωβίτης Σταύρος
Βαρδάκης Σωκράτης
Γκιόλας Γιάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ηγουμενίδης Νίκος
Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος
Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Νοτοπούλου Κατερίνα
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Παππάς Νίκος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Γιάννης
Σαρακιώτης Γιάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Σπίρτζης Χρήστος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Χρηστίδου Ραλλία

