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Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ

Σ
την τελική ευθεία βρίσκεται το νέο νο-
μοσχέδιο για το υπαίθριο εμπόριο. Στο 
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

ο υπουργός Αδωνις Γεωργιάδης και οι συνερ-
γάτες του βάζουν τις τελευταίες πινελιές σε ένα 
σχέδιο νόμου με το οποίο επιχειρείται να μπει 
τάξη, μετά από πολλά χρόνια, στη λειτουργία 
του υπαίθριου, του στάσιμου και του πλανόδι-
ου εμπορίου εναρμονίζοντας την ελληνική νο-
μοθεσία με όσα ισχύουν σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφο-
ρίες της Realnews:
f Αλλάζουν τα κριτήρια με βάση τα οποία θα 
δίνονται οι άδειες. Πλέον όσοι έχουν υψηλή 
εκπαιδευτική κατάρτιση, δηλαδή έχουν πτυ-

Ολο το νομοσχέδιο για 
το υπαίθριο εμπόριο

Η «R» αποκαλύπτει 

Νέες άδειες με βάση 
τα προσόντα των 
επαγγελματιών, 

υποχρεωτική εγγραφή 
σε ψηφιακό μητρώο και 

πλαίσιο για το street 
food περιλαμβάνει 

το σχέδιο νόμου του 
υπουργείου Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων

χίο ΑΕΙ, οι άνεργοι έως 12 μήνες, οι νέοι αγρό-
τες, οι πολύτεκνοι και τα άτομα με αναπηρία 
θα έχουν προβάδισμα στη λήψη άδειας λει-
τουργίας επαγγελματία στο υπαίθριο εμπόριο.
f Το νομοσχέδιο θα εισάγει νέες έννοιες όπως 
είναι το street food, μια νέα και συνεχώς ανα-
πτυσσόμενη επαγγελματική δραστηριότητα.
f Οι επαγγελματίες θα πρέπει να εγγράφο-
νται σε ψηφιακό μητρώο και να αναρτούν 
υποχρεωτικά τις τιμές των προϊόντων τους στο 
e-καταναλωτής.

Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο-«σκούπα», το 
οποίο θα επιφέρει σαρωτικές αλλαγές σε έναν 
τομέα της αγοράς που σε πολλές περιπτώσεις 
λειτουργεί άναρχα, χωρίς να τηρούνται οι νό-
μοι και οι κανόνες, με αποτέλεσμα να βρίσκουν 
πρόσφορο έδαφος όσοι θέλουν να πουλήσουν 
τα προϊόντα τους χωρίς να έχουν άδεια λειτουρ-
γίας, ενώ πολλοί είναι αυτοί φοροδιαφεύγουν, 

καθότι λείπουν βασικά εργαλεία εποπτείας των 
δραστηριοποιούμενων. Οι πρακτικές αυτές οδη-
γούν σε αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος εκα-
τοντάδων νόμιμων πωλητών, ενώ προκαλούν 
και μεγάλη ζημιά στα δημόσια έσοδα. Το νομο-
σχέδιο, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, ανα-
μένεται να ολοκληρωθεί τις αμέσως επόμενες 
ημέρες, προκειμένου να παρουσιαστεί και να 
συζητηθεί στο υπουργικό συμβούλιο που θα 
πραγματοποιηθεί, υπό τον πρωθυπουργό, στο 
τέλος Ιανουαρίου ή στις αρχές του επόμενου 
μήνα. Στόχος είναι το νομοσχέδιο για το υπαί-
θριο εμπόριο να ψηφιστεί τον Φεβρουάριο, με 
τις διατάξεις του να έχουν άμεση εφαρμογή. 

Σημειώνεται ότι το υπαίθριο εμπόριο αποτε-
λεί εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε 
ανοιχτό χώρο - σε λαϊκές και λοιπές οργανωμέ-
νες υπαίθριες αγορές.  

Από την καντίνα στο street food 
Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα 
περιλαμβάνει νέες έννοιες, όπως είναι το street 
food. Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη μορ-
φή υπαίθριας πώλησης φαγητού σε όλο τον κό-
σμο και στη χώρα μας γίνεται ως επί το πλεί-
στον από τις καντίνες. Με τις νέες ρυθμίσεις, 
θα επιχειρηθεί η συγκεκριμένη επαγγελματική 
δραστηριότητα να οριοθετηθεί μέσα σε ένα 
νέο θεσμικό και σύγχρονο πλαίσιο, έτσι ώστε 
να ανοίξει μια πολλά υποσχόμενη αγορά, κάτω 
από αυστηρούς όμως κανόνες, που θα έχουν 
να κάνουν με τις άδειες λειτουργίας αλλά και με 


