
  

Αθήνα, 2/8/2017 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης  

Θέμα: «Υπαίθριες Εμπορικές Δραστηριότητες, Πλανόδιο  Εμπόριο 
και Ευάλωτες Πληθυσμιακές Ομάδες»  

Στις 15/02/2017 ολοκληρώθηκε  η  δημόσια  διαβούλευση  του Σχεδίου 
Νόμου  για  το  πλαίσιο λειτουργίας  των  υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων. Στους εννοιολογικούς προσδιορισμούς του Σχεδίου 
Νόμου περιγράφεται το Πλανόδιο Εμπόριο ως «η άσκηση υπαίθριας 

εμπορικής δραστηριότητας  από μεμονωμένο  πωλητή που 

μετακινείται  με  ή  χωρίς  τη  χρήση  οποιουδήποτε αυτοκινούμενου  ή 
ρυμουλκούμενου οχήματος ή οποιουδήποτε άλλου κινητού μέσου». Με 
το  εν  λόγω  Σχέδιο  Νόμου  ορίζεται  μεταξύ  άλλων  και  το  καθεστώς 
που διέπει τις  εμποροπανηγύρεις επ’ ευκαιρία  θρησκευτικών  ή 

επετειακών εορτών, Πασχαλινές  και  Χριστουγεννιάτικες  αγορές, 
Κυριακάτικες αγορές και λοιπές υπαίθριες δραστηριότητες.  

Η  χορήγηση  αδειών  Πλανοδίου  Εμπορίου, σύμφωνα  με  το  Σχέδιο 
Νόμου, γίνεται   με  προκήρυξη η  οποία  εκδίδεται  από την  οικεία 

Περιφέρεια  μετά  από απόφαση του  Περιφερειακού  Συμβουλίου. Η 

προκήρυξη αναρτάται  στο  δικτυακό  τόπο της  Περιφέρειας, των 
Περιφερειακών  Ενοτήτων  και  των  δήμων  της  Περιφέρειας  και 
δημοσιεύεται σε μία τοπική εφημερίδα κάθε Περιφερειακής Ενότητας. 
Με  την  προκήρυξη καθορίζονται  ο  αριθμός  των  προς διάθεση 

επαγγελματικών αδειών, τα  προς πώληση προϊόντα που αφορά  η 
άδεια  αυτή, οι  έχοντες  δικαίωμα  συμμετοχής, ο  τόπος και  η 

προθεσμία κατάθεσης  των  αιτήσεων , τα  απαιτούμενα 
δικαιολογητικά  πέραν αυτών  που αναφέρονται  στον  παρόντα νόμο 

και  από τα  οποία τεκμαίρεται  ότι  ο  αιτών  είναι  πρόσωπο που 

εμπίπτει στις  ειδικές  κατηγορίες  των  εν  δυνάμει  δικαιούχων, η 



αρμόδια  επιτροπή ελέγχου  των  υποβαλλόμενων αιτήσεων  και  κάθε 
άλλη λεπτομέρεια που κρίνεται αναγκαία. Τα Τμήματα Εμπορίου των 

Διευθύνσεων Ανάπτυξης κάθε Περιφερειακής Ενότητας δέχονται τις 
αιτήσεις  των  ενδιαφερομένων  και  τις  διαβιβάζουν  στη  Γενική 

Διεύθυνση  Ανάπτυξης της  Περιφέρειας, προκειμένου να  γίνει  η 
αξιολόγηση.  

Στο  Πλανόδιο  Εμπόριο δραστηριοποιούνται διάφορες  ομάδες 
πληθυσμού, μεταξύ  των  οποίων και  οι  Έλληνες  Ρομά, για  τους 

οποίους στο Σχέδιο Νόμου προβλέπεται μοριοδότηση στη διαδικασία 
χορήγησης  άδειας  επαγγελματιών πωλητών. Το  εισόδημα  για  τους 

περισσότερους Ρομά  εξαρτάται  κατά  κύριο  λόγο  από την  εργασία 

τους, η  οποία έχει  εποχιακό χαρακτήρα  και  σε  πολλές περιπτώσεις 
είναι  αποκομμένη από την  τυπική αγορά  εργασίας. Σε  γενικές 

γραμμές, το  εισόδημα  των  Ρομά  είναι  χαμηλό  με  αποτέλεσμα η 
συντριπτική πλειοψηφία των  νοικοκυριών  να  έχει  εισόδημα  πολύ 

κάτω  από το  όριο  της  φτώχειας. Η  εικόνα  που προκύπτει είναι  η 
αποκοπή από την  τυπική αγορά  εργασίας  και  ο  εγκλωβισμός  της 

πλειοψηφίας των Ρομά σε μια άτυπη «παρά-αγορά», χωρίς βιώσιμες 
οικονομικά  προοπτικές. Μια  εικόνα  οικονομικής  ένδειας  και 
αποκοπής από τις  ολοένα  επιταχυνόμενες εξελίξεις  στην  αγορά 

εργασίας. Αναφορικά με την εκπαίδευση το μεγαλύτερο ποσοστό του  
συγκεκριμένου  πληθυσμού , ειδικά  σε  μεγαλύτερες  ηλικίες , 

εξακολουθεί να είναι αναλφάβητο.  

Για μια πληθώρα αιτιών που σχετίζονται και με την επί σειρά ετών 

αποτυχία των  πολιτικών κοινωνικής  ένταξης  των  Ρομά, η  εν  λόγω 
πληθυσμιακή ομάδα  αντιμετωπίζει εγγενείς  δυσκολίες  στην  τήρηση 

και παρακολούθηση των απαραίτητων γραφειοκρατικών και άλλων 
τυπικών διαδικασιών, με συνέπεια να έρχεται αντιμέτωπη με σωρεία 

διώξεων  και  υπέρογκα πρόστιμα για  διάφορες  παραβάσεις που σε 
μεγάλη  συχνότητα  απορρέουν από την  έλλειψη  επαρκούς 
ενημέρωσης και κοινωνικής ενσωμάτωσής της.  

Επειδή το εν λόγω Σχέδιο Νόμου αποτελεί ευκαιρία για την προώθηση 
πολιτικών άρσης  του  κοινωνικού  και  επαγγελματικού αποκλεισμού 

των  Ρομά  και  την  ένταξή  τους  στην  αγορά  εργασίας  άρα  και  τη 
φορολόγησή τους,   

Επειδή η  απλοποίηση των  γραφειοκρατικών  και  τυπ ικών 
διαδικασιών είναι προς το συμφέρον τόσο της δημόσιας διοίκησης 



και  της  εθνικής  οικονομίας, όσο  και  των  φυσικών  προσώπων τα 

οποία εμπλέκονται άμεσα σε αυτές,  

Επειδή στο Υπαίθριο Εμπόριο δραστηριοποιούνται γενικότερα ομάδες 
πληθυσμού στην  πλειονότητά τους  χαμηλών  εισοδημάτων  και 
αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας, 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:  

-Πότε σκοπεύετε να  καταθέσετε  στη  Βουλή  το  Σχέδιο  Νόμου  με 
δεδομένο ότι η δημόσια διαβούλευση έχει ολοκληρωθεί ήδη από τις 
15/02/2017;  

-Προτίθεστε να  λάβετε  υπόψιν τις  εγγενείς  δυσκολίες 
παρακολούθησης και  εκτέλεσης  των  απαραίτητων τυπικών 

διαδικασιών από τους Έλληνες Ρομά κατά τη χορήγηση των αδειών 

επαγγελματιών πωλητών στο  Πλανόδιο  Εμπόριο και  τις  Υπαίθριες 
Αγορές; Εάν  ναι, με  ποιον τρόπο σκοπεύετε να  υπερκεράσετε τα 

αντικειμενικά εμπόδια πρόσβασής τους στις κρατικές υπηρεσίες;  

-Υφίσταται σχεδιασμός  προκειμένου ο  πληθυσμός των  Ρομά  να 

ενημερωθεί επαρκώς για τις πρόνοιες του Σχεδίου Νόμου; Εάν ναι, με 
ποιον τρόπο και μέσω ποιας διαδικασίας;  

Ο ερωτών βουλευτής 
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