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1. Εισαγωγή

Με το ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίαν
ση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του 
εμπορίου και της αγοράς - Θέματα Υπουργείου Ανάπτυ
ξης» (ΦΕΚ Α' 202/19.8.2005) καθιερώνεται1: αφενός, ένα 
σύστημα αρχών και κανόνων εξυγίανσης του εμπορίου και 
αφετέρου, εγκαθίσταται ένα σύστημα δραστικής εποπτείας 
και ελέγχου όλων των δραστηριοτήτων με κανόνες διαφά
νειας, ισονομίας, κοινωνικής ευαισθησίας και αρχών ανά
πτυξης. Το σύστημα αυτό καταπολεμά τα φαινόμενα του 
παρεμπορίου και της στρέβλωσης του ανταγωνισμού και 
εξασφαλίζει μια σχέση δίκαιης ισορροπίας μεταξύ των δι
καιωμάτων της παραγωγής και της κατανάλωσης.

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου 
και ιδίως του άρθρου 42 γίνεται3 μια συστηματική, σαφής 
και αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που 
ανάγονται στη λειτουργία των λαϊκών αγορών και στους 
κατόχους επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών. Ακό
μη, ορίζονται οι αρμόδιες διοικητικές αρχές για τη χορήγη
ση των αδειών, καθιερώνονται διαφανείς διαδικασίες και

1. Βλ. αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Αρχές και Κανόνες για την εξυ
γίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου 
και της αγοράς - Θέματα του Υπουργείου Ανάπτυξης» (ν. 3377/2005) της 
8.7.2005,1. Γενικό Μέρος: Επί της αρχής του σχεδίου νόμου, http://www. 
parliament.gr

2. Το ενλόγω άρθρο 4 του ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγί
ανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου 
και της αγοράς - Θέματα του Υπουργείου Ανάπτυξης» αντικατέστησε το 
άρθρο 7 του ν. 2323/1995 «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α' 145/13.7.1995). Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξουσιοδοτική διάταξη του 
άρθρου 7 του ν. 2323/1995 ανέθετε στον Υπουργό Εμπορίου -ήδη Ανά
πτυξης- και όχι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την κανονιστική ρύθμιση 
της άσκησης του ελεύθερου επαγγέλματος του πωλητή λαϊκών αγορών 
-πράγμα που αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγ
ματος, όπως διαλαμβάνει η ΣτΕ 3976/2000, Αρμ 55(2001)268=ΕλλΔνη 
43(2002)1143.

3. Βλ. αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Αρχές και Κανόνες για την εξυ
γίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου 
και της αγοράς - Θέματα του Υπουργείου Ανάπτυξης» (ν. 3377/2005) της 
8.7.2005, II. Ειδικό Μέρος: Επί των άρθρων του σχεδίου νόμου και, μάλι
στα, επί του άρθρου 4, ό.π.

http://www
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εισάγονται κοινωνικά κριτήρια. Παράλληλα, οι διατάξεις 
του άρθρου 4 αναμορφώνουν το σύστημα των διοικητικών 
κυρώσεων ως ένα μηχανισμό αποτελεσματικής εφαρμογής 
των διατάξεων, καθιερώνουν σύστημα αυστηρής επιτήρη
σης της λειτουργίας των λαϊκών αγορών και διαλαμβάνουν 
(στην παρ. 12) εξουσιοδοτική διάταξη εντελούς και πλή
ρους ρύθμισης όλων των συναφών θεμάτων.

Στο πλαίσιο και προς εφαρμογή αυτής της εξουσιοδοτι- 
κής διάταξης της παρ. 12 του άρθρου 4 εκδόθηκε και το π.δ. 
51/2006 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών 
Αγορών» (ΦΕΙ< Α' 53/13.3.2006) με τις διατάξεις του οποί
ου ρυθμίζονται ενιαία για όλη την επικράτεια, θέματα λει
τουργίας των λαϊκών αγορών που αναφέρονται στις άδειες, 
στους δικαιούχους αδειών, στις πινακίδες των κατόχων, 
στις επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών, στις 
παραγωγικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών, στη χορήγη
ση παραγωγικών αδειών σε συγγενικά πρόσωπα και στην 
αλλαγή θέσεων μεταξύ κατόχων παραγωγικών αδειών, 
στη χρησιμοποίηση των αδειών από άλλα πρόσωπα, στην 
αναπλήρωση, υποβοήθηση των αδειούχων πωλητών, στην 
πρόσληψη ή στην παράταση της πρόσληψης υπαλλήλων, 
στη διαγραφή υπαλλήλων, στην κανονική άδεια απουσίας, 
στην κάρτα πωλητή, στην αλλαγή λαϊκής αγοράς, στους 
όρους και τις προϋποθέσεις πώλησης των προϊόντων, στη 
λειτουργία και τον έλεγχο των λαϊκών αγορών, στις Επιτρο
πές ελέγχου πωλητών, στη χορήγηση θέσεων και στην ανα
θεώρηση επαγγελματικών αδειών.

Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε την παρουσίαση θεμά
των που σχετίζονται με την επαγγελματική άδεια και τη 
θέση του πωλητή λαϊκών αγορών με βάση το π.δ. 51/2006 
(που αντικατέστησε το π.δ. 58/2005, ΦΕΚ Α' 87/8.4.2005) 
και υπό το φως των ρυθμίσεων του ν. 3377/2005 και του ν. 
2323/19954 με σκοπό αφενός την ανάδειξη των προβλημά

4. Ο ν. 2323/1995 «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 145/ 
13.7.1995) τροποποίησε το ν. 2000/1991 «Για την αποκρατικοποίηση, 
απλουστευση των διαδικασιών εκκαθάρισης, ενισχύσεως των κανόνων 
του ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 206/24.12.1991) και 
αντιμετώπισε προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί, όπως αθέμιτος αντα
γωνισμός, φοροδιαφυγή, παραπλάνηση του καταναλωτή, άσχημη εμφά
νιση πόλεων και ιδίως τουριστικών και ιστορικών περιοχών, αδυναμία 
ελέγχου του υπαίθριου εμπορίου.
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των που συνδέονται με αυτά και την αντιμετώπισή τους από 
τις ισχύουσες ρυθμίσεις· και αφετέρου, την παρουσίαση της 
συνολικότερης νομοθετικής ρύθμισης που αφορά την πρό
σβαση και την άσκηση του επαγγέλματος του επαγγελμα- 
τία πωλητή λαϊκών αγορών.

2. Αδειες πωλητή λαϊκών αγορών

2.1.Δικαιούχος άδειας πωλητή λαϊκών αγορών
Αδεια πωλητή λαϊκών αγορών δικαιούνται φυσικά πρό
σωπα, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που είναι επαγγελματί- 
ες πωλητές λαϊκών αγορών ή παραγωγοί πωλητές λαϊκών 
αγορών και έχουν την ελληνική ιθαγένεια5 ή την ιθαγένεια 
άλλου Κράτους μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς βορειο

5. Στο πλαίσιο του κοινοτικού αλλά και του εθνικού δικαίου επιτρέπεται η 
διαφορετική μεταχείριση με κριτήριο την ιθαγένεια για την επιλογή, πρό
σβαση και άσκηση συγκεκριμένης εμπορικής δραστηριότητας. Η ρύθμι
ση του άρθρου 1 παρ. 1 του π.δ. 51/2006 ως προς τους έχοντες την ελ
ληνική ιθαγένεια έχει διαχρονικό χαρακτήρα και κινείται προς την ίδια 
κατεύθυνση με το προϊσχύσαν άρθρο 1 του π.δ. 58/2005 που όριζε ότι: 
«1. Άδειες πωλητών λαϊκών αγορών δικαιούνται φυσικά πρόσωπα, μόνι
μοι κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι έχουν υπηκοότητα κράτους μέλους της 
Ε.Ε. (...) 2. (...) Οι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί.». Στην ίδια κατεύθυνση 
κινούνται και η υπ’ αριθ. Α2 - 2502/01 υπουργική απόφαση του υπουρ
γού ανάπτυξης με θέμα «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊ
κών Αγορών (ΦΕΚ Β' 1434/22.10.2001), ΚΝοΒ 49(2001)3286, καθώς και 
η υπ’ αριθ. Κ1-188/06 υπουργική απόφαση του υφυπουργού ανάπτυξης 
με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας, για τη χο
ρήγηση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, του άρθρου 29 του 
ν. 3377/2005» (ΦΕΚ Β' 66/24.1.2006), ΚΝοΒ 54(2006)186. Το άρθρο 29 
ν. 3377/2005 που ανήκει στις τελικές και μεταβατικές διατάξεις του πα
ραπάνω νόμου παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης άδειας επαγγελματία 
πωλητή λαϊκών αγορών «σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου 
στάσιμου εμπορίου που έχει εκδοθεί μέχρι την 30.6.2005 και ασκούσαν 
αποδεδειγμένα, κατά κύριο επάγγελμα, τη σχετική δραστηριότητα στις 
λαϊκές αγορές». «Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι 
όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για 
τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών.». Βλ. περισσότερα στο από 17.7.2006 
έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη με θέμα: Άδειες υπαίθριου στάσι
μου εμπορίου σε αλλοδαπούς, http://www.Synigoros.gr/allodapoi/docs/ 
Epik_AdeiesPolitonLaikonAgoron.pdf. Βλ. επίσης για το θέμα ΟλομΣτΕ 
413/1993, ΝοΒ 42(1994)273, ΣτΕ 204/2005, ΝοΒ 53(2005)791, ΟλομΣτΕ 
3665/2005, ΔιΔίκη 18(2006)391.

http://www.Synigoros.gr/allodapoi/docs/
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ηπειρώτες ή ομογενείς παλιννοστούντες από την πρώην 
Ε.Σ.Σ.Δ. ή την περιοχή του Πόντου (άρθρο 1 παρ. I)6.

2.2. Ηλικία του δικαιούχου
Η ηλικία του δικαιούχου άδειας καθορίζεται από 20 μέχρι 
65 ετών. Ειδικά οι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλ
λαγεί (άρθρο 1 παρ. 2).

2.3. Τύποι αδειών
Καθιερώνονται δύο τύποι άδειας: ειδική άδεια με την ονο
μασία «Αδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών»· και 
ειδική άδεια με την ονομασία «Αδεια παραγωγού πωλητή 
λαϊκών αγορών» (άρθρο 1 παρ. 3).

3. Άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών ή επαγ
γελματική άδεια

3.1. Δικαιούχοι της άδειας
Δικαιούχοι της άδειας μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα 
εφόσον ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες δικαιούχων που 
απαριθμούνται στο νόμο7 ή εφόσον αποκτήσουν την άδεια 
με κλήρωση8. Δεν δικαιούται άδεια όποιος μεταβιβάζει την 
άδειά του ή συνταξιοδοτείται9.

3.1.1. Δικαιούχοι κατά κατηγορίες
Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται μία μόνο άδεια επαγγελ
ματία πωλητή λαϊκών αγορών (άρθρο 2 παρ. Α).

Δικαιούχοι10 της άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών

6. Στο εξής η παραπομπή σε άρθρα χωρίς αναφορά νομοθετικού κειμένου 
καθώς και κάθε παραπομπή στο προεδρικό διάταγμα νοείται ως παραπο
μπή στο π.δ. 51/2006.

7. Βλ. αμέσως παρακάτω υπό 3.1.1.
8. ΒΧ. παρακάτω υπό 3.1.2.
9. Βλ. παρακάτω υπό 3.1.3.
10. Για τον προσδιορισμό των δικαιούχων, το άρθρο 2 παρ. Α εδ. 2 του π.δ. 

παραπέμπει στα πρόσωπα της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του ν. 3377/2005. Σύμφωνα με 
το προϊσχύον δίκαιο, η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995 όριζε ότι: 
«Με αποφάσεις του Υπουργού Εμπορίου, που δημοσιεύονται στην Εφη-
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αγορών (από το συνολικό αριθμό των προς διάθεση αδει
ών) είναι κατά σειρά προτεραιότητας τα πρόσωπα των πα
ρακάτω κατηγοριών, εφόσον είναι άνεργα:
(α) μέχρι ποσοστό 5%, γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες 

και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέ
ρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανά
γκες εξάρτησης·

(β) μέχρι ποσοστό 15%, πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, κα
θώς και γονείς με τρία παιδιά*

(γ) μέχρι ποσοστό 5%, ανάπηροι που μπορούν να ασκή
σουν επάγγελμα, εφόσον δεν λαμβάνουν σύνταξη από 
οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα·

(δ) μέχρι ποσοστό 5%, άτομα απεξαρτημένα από τα ναρκω
τικά και το αλκοόλ·

(ε) μέχρι ποσοστό 5%, ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομο
γενείς παλιννοστούντες που προέρχονται από την πρώ
ην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο·

(στ) μέχρι ποσοστό 15%, πρόσωπα, τα οποία, κατά τα τε
λευταία χρόνια εργάστηκαν, αποδεδειγμένα, ως υπάλ
ληλοι πωλητών λαϊκών αγορών ή είναι κάτοχοι άδειας 
άσκησης υπαίθριου εμπορίου11·

(ζ) μέχρι ποσοστό 3%, πρόσωπα τα οποία ασκούσαν εμπο
ρία κατά κύριο επάγγελμα και αδυνατούν να συνεχί- 
σουν την άσκησή της, για λόγους νομικούς και οικονο
μικούς, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος 
της ηλικίας.
Για παράδειγμα, αν συνολικά προκηρύσσονται 100 επαγ

γελματικές άδειες, οι 5 από αυτές θα πρέπει να χορηγηθούν

μερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα της λειτουργίας των Λαϊκών 
Αγορών της Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς, τα προϊόντα που διατίθενται, τα 
επαγγέλματα, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση, μεταβίβαση, 
προσωρινή ή οριστική ανάκληση, αδράνεια και αναθεώρηση των αδειών 
πωλητών, για την κατανομή των θέσεων, για την επιβολή κυρώσεων, για 
τη συγκρότηση επιτροπών και για κάθε άλλο θέμα που αναψέρεται στη 
λειτουργία των Λαϊκών Αγορών και τους πωλητές τους. Μέσα σε δυο (2) 
μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος εκδίδεται απόφαση του 
Υπουργού Εμπορίου, που ρυθμίζει τα θέματα της παραγράφου αυτής.». 
Βλ. και παραπάνω σημ. 2.

11. Για τη χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου πλανόδιου ή στά
σιμου βλ. άρθρο 1 του π.δ. 254/2005 (ΦΕΚ Α' 307/16.12.2005) «Ρύθμιση 
υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου)».
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σε γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες και σε γονείς που προ
στατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές 
αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης οι 15 από αυ
τές σε πολύτεκνους και τα τέκνα τους καθώς και σε γονείς 
με τρία παιδιά12 5 σε ανάπηρους που μπορούν να ασκήσουν 
επάγγελμα, εφόσον δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιον- 
δήποτε ασφαλιστικό φορέα κ.ο.κ.

3.1.2. Δικαιούχοι με κλήρωση
Οι υπόλοιπες άδειες χορηγούνται με κλήρωση στην οποία 
μετέχουν όσοι έχουν υποβάλει αίτηση και είναι άνεργοι.

Κλήρωση διενεργείται όταν ο αριθμός των προσώπων, 
τα οποία έχουν προτεραιότητα, κατά κατηγορία, υπερβαί
νει τον αριθμό των αδειών που αναλογεί σε κάθε κατηγο
ρία προσώπων. Αντίθετα, αν ο αριθμός των αιτήσεων εί
ναι μικρότερος από τον αριθμό των προς χορήγηση αδει
ών, οι επιπλέον άδειες χορηγούνται μόνο ύστερα από νέα 
προκήρυξη και τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας. Οι 
κληρώσεις διενεργούνται δημοσίως, την ίδια μέρα, από τις 
επιτροπές13 που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 
του άρθρου 4 ν. 3377/2005 (άρθρο 4 παρ. 6 ν. 3377/2005).

12. Παρόλο που η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν διακρίνει, κρίσιμο σημείο για 
τη χορήγηση της άδειας θα πρέπει να αποτελεί ο αριθμός των τέκνων 
της πολύτεκνης οικογένειας σε συνάρτηση με την ηλικία και την οικο
νομική τους κατάσταση.

13. Για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσε
ων (Ν.Α.) Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, η παρ. 4 του άρθρου 4 
ν. 3377/2005 προβλέπει (για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας) τρι
μελή Επιτροπή που (συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ
ξης) αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Υπουργού, ως πρόεδρο, έναν 
υπάλληλο της Διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης που εποπτεύει 
τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά ή της Διεύθυνσης 
Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, 
και έναν εκπρόσωπο που ορίζεται από το Δ.Σ. του οικείου Οργανισμού 
Λαϊκών Αγορών. Για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Νομαρχιακών Αυτο
διοικήσεων, η παρ. 5 του άρθρου 4 ν. 3377/2005 προβλέπει τριμελή Επι
τροπή που (συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας) αποτελείται από δύο υπαλλήλους της οικείας Περιφέρει
ας, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται Πρόεδρος, και έναν υπάλληλο της αρ
μόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.).
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3.1.3. Μη δικαιούχοι (άρθρο 2 παρ. Ε εδ. 4)
Επαγγελματική άδεια (νέα) δεν δικαιούνται ο επαγγελμα- 
τίας πωλητής, ο οποίος μεταβιβάζει την άδειά του, ο επαγ- 
γελματίας πωλητής που αποχωρεί, λόγω συνταξιοδότησης, 
γήρατος ή αναπηρίας και ο επαγγελματίας πωλητής που 
παραιτείται από την άδειά του με αίτηση (άρθρο 2 παρ. Ε 
εδ. 4 και 5)14.

3.2. Το έντυπο της άδειας
Το μέγεθος του εντύπου της άδειας με την ονομασία «Αδεια 
επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών» έχει σχήμα ορθο
γώνιου παραλληλόγραμμου, με ύψος 0,11 μέτρα, πλάτος 
0,08 μέτρα και χρώμα γαλάζιο.

3.2.1. Τα στοιχεία του εντύπου
Η επαγγελματική άδεια πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής 
στοιχεία:
(α) Το φορέα που εκδίδει την άδεια, τον αριθμό μητρώου 

πωλητή με ηλεκτρονική σήμανση και την ημερομηνία 
έκδοσης της άδειας.

(β) Τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου της άδειας.
(γ) Την κατηγορία της επαγγελματικής άδειας. Ειδικότερα, 

η κατηγορία προσδιορίζει τα πωλούμενα είδη που έχει 
τη δυνατότητα να διαθέτει στις λαϊκές αγορές ο κάτο
χος της επαγγελματικής άδειας.Έτσι, η κατηγορία «Κα- 
τεψυγμένα είδη» προσδιορίζει ότι ο κάτοχος της επαγ
γελματικής άδειας μπορεί να διαθέτει κατεψυγμένα εί
δη αλιείας - αλιεύματα (ψάρια) και λαχανικά.

(δ) Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια 
Δ.Ο.Τ. του κατόχου της άδειας.

(ε) Τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό μητρώου ασφά
λισης του κατόχου της άδειας.

(στ) Τις λαϊκές αγορές και την ημέρα της εβδομάδας που 
παρέχεται στον κάτοχο της άδειας το δικαίωμα πώλη
σης. Στην άδεια περιλαμβάνονται τυχόν μεταγενέστε
ρες μεταβολές των στοιχείων της περίπτωσης αυτής, 

(ζ) Φωτογραφία του κατόχου, σφραγισμένη από το φορέα 
που εκδίδει την άδεια.

14. Βλ. και παρακάτω υπό 3.10.
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3.3. Η πινακίδα του κατόχου της άδειας
Οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών 
υποχρεούνται να αναρτήσουν μεταλλική πινακίδα15 δια
στάσεων 0,25μ X 0,30μ σε εμφανές μέρος του σημείου πώ
λησης (πάγκου) (άρθρο 1 παρ. 4).

3.3.1. Τα στοιχεία της πινακίδας
Κατά το άρθρο 1 παρ. 4 στην πινακίδα αναγράφονται ευδι
άκριτα τα εξής στοιχεία:
(α) το ονοματεπώνυμο του κατόχου της άδειας 
(β) η ιδιότητα του κατόχου ως επαγγελματία 
(γ) ο αριθμός μητρώου του πωλητή

3.4. Ο σκοπός της χορήγησης της άδειας
Η επαγγελματική άδεια χορηγείται για την άσκηση βιοπο
ριστικού επαγγέλματος (άρθρο 2 παρ. Α εδ. 1). Παραπέρα, 
απαγορεύεται στους κατόχους επαγγελματικής άδειας να 
αποκτούν εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη επαγγελμα
τική δραστηριότητα (άρθρο 2 παρ. Α εδ. 3). Στην αντίθετη 
περίπτωση εφαρμόζεται το άρθρο 12 του π.δ. που προβλέ
πει τους όρους και τις προϋποθέσεις της αναθεώρησης των 
αδειών και η άδεια παύει να ισχύει.

3.5. Χρονική διάρκεια της άδειας
Η επαγγελματική άδεια δεν έχει ημερομηνία λήξης (άρθρο 
2 παρ. Α εδ. 4).

3.6. Διαδικασία χορήγησης της άδειας.
Το άρθρο 2 αναφέρεται στη διαδικασία και τις προϋποθέ
σεις χορήγησης επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών 
αγορών (άρθρο 2 παρ. Β)16.

3.6.1. Ο καθορισμός του αριθμού των επαγγελματικών αδειών 
Για κάθε λαϊκή αγορά καθορίζεται συγκεκριμένος αριθμός

15. Η πινακίδα των πωλητών προϊόντων βιολογικής γεωργίας έχει ως δια
κριτικό το ανοικτό πράσινο χρώμα (άρθρο 1 παρ. 4 εδ. 5).

16. Το ενλόγω άρθρο 2 του π.δ. παραπέμπει στη διαδικασία που ορίζεται 
στις παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 7 ν. 2323/1995, όπως αυτό αντικατα- 
στάθηκε με το άρθρο 4 ν. 3377/2005. Η κατά τα παραπάνω διαδικασία 
περιγράφεται στο κείμενο που ακολουθεί.
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επαγγελματικών αδειών, για κάθε κατηγορία ειδών που 
πωλούνται17.

3.6.1.1. Λαϊκές αγορές της Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και
Θεσσαλονίκης

Για τις λαϊκές αγορές της Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και Θεσ
σαλονίκης αυτός ο αριθμός (των προς διάθεση επαγγελ
ματικών αδειών και το είδος αυτών) καθορίζεται με από
φαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη του 
Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά 
ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ανάλογα με τον αριθμό των 
αδειών που έχουν προηγουμένως διαγράφει και τις πραγ
ματικές ανάγκες των λαϊκών αγορών. Ο κατά περίπτωση 
αρμόδιος Οργανισμός Λαϊκών Αγορών (Αθήνας - Πειραιά 
ή Θεσσαλονίκης) (Ο.Λ.Α.) προκηρύσσει18 τις προς διάθε
ση άδειες, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την έκδοση 
της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης. Η κατά τα πα
ραπάνω προκήρυξη του Ο.Λ.Α. δημοσιεύεται σε δύο του
λάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας 
και τοιχοκολλάται στα καταστήματα του Υπουργείου Ανά
πτυξης (Γενικής Γραμματείας Εμπορίου), των Ο.Λ.Α. Αθή
νας - Πειραιά ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, και αναρτάται 
στην επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορί
ου (άρθρο 4 παρ.3 εδ. α και β ν. 3377/2005). Η προκήρυξη 
καθορίζει και την προθεσμία19 υποβολής αιτήσεων που δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών (άρθρο 4 παρ. 4 
εδ. α ν. 3377/2005).

3.6.1.2. Λαϊκές αγορές λοιπών Ν.Α.
Για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α., ο αριθμός των προς

17. Βλ. άρθρο 4 παρ. 3 εδ. α ν. 3377/2005.
18. Ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Α.Θ.) (Διεύθυνση: 

Ιων. Δραγούμη 4- 5ος όρ.) προκήρυξε πρόσφατα, στις 23.5.2006, τη διά
θεση 150 νέων επαγγελματικών αδειών για τις λαϊκές αγορές δικαιοδο
σίας του Ο.Λ.Α.Θ. Βλ. την υπ’ αριθ. Πρωτ. 1828/23.5.06 Προκήρυξη του 
Ο.Λ.Α.Θ.

19. Η τελευταία προκήρυξη της 23.5.2006 καθόριζε προθεσμία υποβολής 
των αιτήσεων μέχρι 31 Οκτωβρίου 2006.Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 
μπορούσε να γίνει αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης καθώς και 
συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών.
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διάθεση αδειών καθορίζεται με απόφαση του οικείου νο
μαρχιακού συμβουλίου κάθε Ν.Α. που εκδίδεται ύστερα 
από την εισήγηση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου και 
τη γνώμη Επιτροπής20, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών 
που έχουν προηγουμένως διαγράψει και τις πραγματικές 
ανάγκες των λαϊκών αγορών της κάθε Ν.Α. (άρθρο 4 παρ. 
5 εδ. α ν.3377/2005). Ο οικείος νομάρχης προκηρύσσει τις 
κενές ή τις νέες θέσεις κατ’ αντιστοιχία με το είδος (κατη
γορία) των επαγγελματικών αδειών, μέσα σε προθεσμία 10 
ημερών από την έκδοση της απόφασης του νομαρχιακού 
συμβουλίου. Η κατά τα παραπάνω προκήρυξη του νομάρχη 
δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστο τοπικές ημερήσιες εφημε
ρίδες και τοιχοκολλάται στο κεντρικό κατάστημα της Ν.Α. 
(άρθρο 4 παρ. 5 εδ. α και β ν. 3377/2005). Η προκήρυξη 
καθορίζει και την προθεσμία υποβολής αιτήσεων που δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών (άρθρο 4 παρ. 5 
εδ. γ ν. 3377/2005).

3.6.2. Αίτηση χορήγησης της άδειας 
Όσοι δικαιούνται επαγγελματική άδεια και ενδιαψέρονται 
για την απόκτησή της μπορούν να υποβάλλουν - μέσα 
στην προθεσμία που καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη 
- αίτηση21, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά22, σε τριμελή 
Επιτροπή23 που συγκροτείται: με απόφαση του Υπουργού

20. Η Επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3377/2005 είναι τριμελής, 
συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρει
ας και αποτελείται από δύο υπαλλήλους της οικείας περιφέρειας - εκ 
των οποίων ο ένας ορίζεται πρόεδρος-, και έναν υπάλληλο της αρμόδιας 
Ν.Α. Η παραπάνω Επιτροπή παραλαμβάνει και τις αιτήσεις για την από
κτηση της επαγγελματικής άδειας.

21. Σύμφωνα με την τελευταία Προκήρυξη του Ο.Λ.Α.Θ. (βλ. παραπάνω 
σημ. 18), η αίτηση που υποβάλλεται στην τριμελή Επιτροπή, κατατίθε
ται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο- μπορεί όμως να κατατεθεί 
από «άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο εφόσον η εξουσιοδό
τηση φέρει την υπογραφή του ενδιαφερομένου θεωρημένη από Δημόσια 
αρχή...».

22. Βλ. παρακάτω υπό 3.6.2.Ι.
23. Κατά το άρθρο 4 παρ. 4 εδ. β ν. 3377/2005 για τις λαϊκές αγορές της Ν.Α. 

Αθήνας - Πειραιά ή Θεσσαλονίκης η τριμελής Επιτροπή που συγκρο
τείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης αποτελείται από έναν εκ
πρόσωπο του Υπουργού ως πρόεδρο, έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης 
του Υπουργείου Ανάπτυξης που εποπτεύει τον Ο.Λ.Α. Αθήνας - Πειραιά
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Ανάπτυξης για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν. Α. 
Αθήνας - Πειραιά και Θεσσαλονίκης με απόφαση του αρ
μόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για τις λαϊκές αγο
ρές των λοιπών Ν. Α. της χώρας (άρθρο 2 παρ. Β). Αξίζει να 
σημειωθεί ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας απαγορεύεται 
στους δικαιούχους να ασκούν άλλη επαγγελματική δρα
στηριότητα (άρθρο 2 παρ. Α εδ. 2 β)24.

Υπόδειγμα τέτοιας αίτησης, όπως συντάχθηκε από τον 
Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, αποτελεί το 
κείμενο που ακολουθεί:

ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ

Για Χορήγηση Αδειας Επαγγελματία 
Πωλητή για τις Λαϊκές Αγορές 
δικαιοδοσίας του Οργανισμού 
Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης 
Στοιχεία Ενδιαφερομένου

Οργανισμό Λαϊκών Αγορών
Θεσσαλονίκης
Την Τριμελή Επιτροπή
του Ν. 3377/2005, αρ. 4 παρ. 4

Επώνυμο: Όνομα:
Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:
Ημερομηνία Γέννησης Α.Δ.Τ.:
□ Έγγαμος □ Αγαμος □ Παιδιά:
Διεύθυνση Κατοικίας
Οδός: Αριθμός:
Πόλη: Συνοικία:
Τηλ.:

Σας υποβάλλω τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά για χορήγηση Επαγ
γελματικής Αδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών δικαιοδοσίας του Οργανι
σμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.
Είμαι άνεργος και ανήκω στη κάτωθι κατηγορία: (Σημειώστε με Ξ την 
κατηγορία στην οποία ανήκετε)
□ Πολύτεκνος με □ παιδιά κάτω των 18 ετών / □ Παιδί Πολύτεκνου/
□ Γονέας με 3 παιδιά.
□ Υπάλληλος Λαϊκών Αγορών επί □ χρόνια, (απαιτείται μία τριετία 
τουλάχιστον)

ή της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσα
λονίκης, αντίστοιχα, και έναν εκπρόσωπο που ορίζεται από το Δ.Σ. του 
οικείου Ο.Λ.Α. Για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. βλ. άρθρο 4 παρ. 
5 ν. 3377/2005 και παραπάνω σημ. 20.

24. Βλ. και άρθρο 2, παρ. Γ εδ. ε.
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□ Ανάπηρος (με δυνατότητα εξάσκησης του επαγγέλματος)
□ Πλανόδιος Έμπορος/Πωλητής επί □ χρόνια. (απαιτείται μία τριετία 
τουλάχιστον)
□ Απεξαρτη μένος Αλκοολικός/Τοξικομανής
□ Παλιννοστών Ομογενής
□ Γονέας παιδιού/ών με Ειδικές Ανάγκες, (συμπληρώστε τον αριθμό 
παιδιών)
□ Πρώην'Εμπορος άνω των 60 ετών
□ Δεν ανήκω σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες

Το είδος που επιθυμώ να πουλώ είναι (Σημειώστε με Ξ το επιθυμητό 
είδος)

□ Οπωρολαχανικά-Αυγά-Κομμένα Ανθη □ Είδη Κυλικείου (Καντίνα)
□ Βιολογικά Νωπά, Μεταποιημένα Προϊόντα □ Είδη Παντοπωλείου 
(Μη Εδώδιμα)
□ Είδη Παντοπωλείου (Τρόφιμα Σε Στερεά'Η Υγρή Μορφή)
□ Κατεψυγμένα Είδη Αλιείας-Αλιευμάτων-Λαχανικών
□ Νωπά Πουλερικά-Κουνέλια-Προϊόντα Κρέατος
□ Νωπά Αλιευτικά Προϊόντα (Θαλάσσης-Γλυκέων Ύδάτων-Ιχθυοκαλ- 
λιέργειας)
□ Ξηροί Καρποί-Μέλι-Ζαχαρώδη Προϊόντα-Τυποποιημένου Κομμέ
νου Καφέ
□ Είδη & Υποβοηθητικά Καλλιέργειας Ανθοκομικής (Φυτά-Πήλινες/ 
Πλαστικές Γλάστρες. Χώμα)
□ Είδη'Ενδυσης-Νεωτερισμών-Φο Μπιζού-Λευκά Είδη-Ψιλικά
□ Είδη Υαλοπωλείου-Πλαστικά Με Το Μέτρο-Εκκλησιαστικά Είδη
□ Μέσα συσκευασίας (Χάρτινες/Πλαστικές Σακούλες)
□ Είδη Υπόδησης-Δερμάτινα Είδη (Τσάντες-Ζώνες-Πορτοφόλια)

Θεσσαλονίκη, 2006 
Ο/Η Αιτών/ούσα

3.6.2.Ι. Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
Κατά το άρθρο 2, Γ, μαζί με την αίτησή τους οι ενδιαφερό
μενοι οφείλουν να υποβάλλουν25 26:
(α) Στοιχεία που αποδεικνύουν την ιδιότητα που επικαλού

νται. Έτσι, οι άνεργοι υποβάλλουν κάρτα ανεργίας26, οι 
υπάλληλοι πωλητών λαϊκών αγορών υποβάλλουν πι
στοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (που πρέπει

25. Στην τελευταία, από 23.5.2006, Προκήρυξη του Ο.Λ.Α.Θ. (βλ. παραπάνω 
σημ. 18 αλλά και 21) κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλλει, μετα
ξύ των δικαιολογητικών, και μία φωτογραφία.

26. Η ανεργία αποτελεί γενική προϋπόθεση των δικαιούχων άδειας επαγ- 
γελματία πωλητή λαϊκών αγορών κατά το άρθρο 4 παρ. 6 ν. 3377/2005. 
Βλ. παραπάνω υπό 3.6.2.
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να αποδεικνύει τριετή τουλάχιστο εργασία σε θέση 
υπαλλήλου πωλητή λαϊκών αγορών27· οι πλανόδιοι 
έμποροι υποβάλλουν πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενη
μερότητας και αντίγραφο άδειας άσκησης υπαίθριου 
εμπορίου28 οι πολύτεκνοι, τα τέκνα πολυτέκνων, καθώς 
και οι γονείς με τρία παιδιά υποβάλλουν πιστοποιητι
κό οικογενειακής κατάστασης29 οι ανάπηροι υποβάλ
λουν πιστοποιητικό αναπηρίας30 τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες31 ή οι γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες (νοη- 
τική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλα
πλές ανάγκες εξάρτησης) υποβάλλουν πιστοποιητικό 
από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή32 οι ομογε
νείς Βορειοηπειρώτες και οι ομογενείς παλιννοστούντες 
που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πό
ντο υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο του ειδικού 
δελτίου ταυτότητας ομογενούς που έχει εκδοθεί από το 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης33.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το π.δ. δεν αναφέρεται: στα 

στοιχεία που θα πρέπει να υποβάλλουν (ως αποδεικτικά 
της ιδιότητας που επικαλούνται) τα απεξαρτημένα από 
τα ναρκωτικά και το αλκοόλ άτομα34 καθώς και στον 
τρόπο απόδειξης των νομικών ή οικονομικών λόγων,

27. Πρβλ. άρθρο 4 παρ. 6 εδ. στ ν. 3377/2005 που απαιτεί την απόδειξη ότι 
«κατά τα 3 τελευταία χρόνια εργάστηκαν, αποδεδειγμένα, ως υπάλλη
λοι πωλητών λαϊκών αγορών», ενώ το π.δ. απαιτεί «τουλάχιστον τριετή 
εργασία».

28. Βλ. και άρθρο 4 παρ. 6 εδ. στ ν. 3377/2005.
29. Βλ. και άρθρο 4 παρ. 6 εδ. β ν. 3377/2005.
30. Βλ. και άρθρο 4 παρ. 6 εδ. γ ν. 3377/2005. Είναι αυτονόητο ότι η ανα

πηρία δεν πρέπει να αποκλείει τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλ
ματος.

31. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο άρθρο 4 παρ. 6 του ν. 3377/2005 όπου ορί
ζονται οι δικαιούχοι άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών δεν 
αναψέρονται ως δικαιούχοι τα άτομα με ειδικές ανάγκες (για τα οποία 
κάνει λόγο το π.δ.) αλλά μόνο «οι γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες...». 
Συνεπώς εύλογα μπορεί να ανακύψει το ζήτημα αν τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες (και όχι μόνο οι γονείς τους) ορίζονται ως δικαιούχοι με το π.δ. 
καθώς και το ζήτημα των προϋποθέσεων για την άσκηση εκ μέρους των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες αυτού του είδους εμπορίας.

32. Βλ. και άρθρο 4 παρ. 6 εδ. α ν. 3377/2005.
33. Βλ. και άρθρο 4 παρ. 6 εδ. ε ν. 3377/2005.
34. Βλ. και άρθρο 4 παρ. 6 εδ. δ ν. 3377/2005.
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για τους οποίους αδυνατούν να συνεχίσουν την άσκηση 
εμπορίας, πρόσωπα τα οποία ασκούσαν εμπορία κατά 
κύριο επάγγελμα, έχουν συμπληρώσει το 60° έτος της 
ηλικίας τους και είναι δικαιούχοι35 άδειας επαγγελματία 
πωλητή λαϊκών αγορών. Πάντως το είδος και η εξειδί- 
κευση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, επιβάλλουν 
την εξέταση των αιτήσεων κατά κατηγορία.

(β) Αποδεικτικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων 
για τους άνδρες (πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου A') 
ή νόμιμης απαλλαγής τους από τις υποχρεώσεις αυτές, 

(γ) Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων με τα σχετικά εκ
καθαριστικά σημειώματα της Δ.Ο.Τ. για τα εισοδήμα
τα της τελευταίας τριετίας του (ή της) ενδιαφερομένου, 
συζύγου και των προστατευόμενων μελών ή υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, περί μη υποχρέ
ωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης, θεωρημένη από 
την αρμόδια Δ.Ο.Υ.36

(δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
(ε) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δεν ασκεί 

άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.

3.6.3. Χορήγηση της άδειας.
Εντός 30 ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας υπο
βολής των αιτήσεων, η Επιτροπή συντάσσει πίνακα στον 
οποίο αναγράφονται κατά κατηγορία και είδος προϊόντων

35. Βλ. και άρθρο 4 παρ. 6 εδ. ζ ν. 3377/2005.
36. Τα αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων και τα εκκαθαριστικά σημει

ώματα της Δ.Ο.Τ. περιέχουν προσωπικές πληροφορίες και αποτελούν 
γϊ αυτό απλά προσωπικά δεδομένα και ειδικότερα δεδομένα οικονομι
κής συμπεριφοράς καθόσον περιλαμβάνουν και αποτυπώνουν σύνολο 
πληροφοριών που αναφέρονται στην οικονομική κατάσταση του προ
σώπου. Η συλλογή και η επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων καταρ- 
χή απαγορεύεται και επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους και τις προϋπο
θέσεις του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α' 50/10.4.1997) «Προστασία του ατόμου 
από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Πρβλ. υπ’ 
αριθμ. 44/2001 απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομέ
νων, ΚΝοΒ 50 (2002) 1678. Βλ. σχετικάΣαατζίδου - ΠαντελιάδουΕ., Νέ
οι Κανόνες Δικαίου στο πλαίσιο της Νέας Οικονομίας. Το παράδειγμα 
της νομικής ρύθμισης της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των προσωπικών 
δεδομένων με έμφαση στην επεξεργασία των δεδομένων οικονομικής 
συμπεριφοράς, Διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πλη
ροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2006 (υπό δημοσίευση).



Ε. Σαατζίδου - Παντελιάδον 1145

τα ονόματα των ενδιαφερομένων προσώπων, οι αιτήσεις 
των οποίων συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις χορήγησης 
της αντίστοιχης (κατά την προκήρυξη) άδειας επαγγελμα- 
τία πωλητή λαϊκών αγορών. Ο πίνακας τοιχοκολλάται στο 
κατάστημα του αρμόδιου Ο.Λ.Α. για τις λαϊκές αγορές των 
Ν.Α. Αθήνας - Πειραιά ή Θεσσαλονίκης και στο κεντρικό 
κατάστημα της οικείας Ν.Α. για τις λαϊκές αγορές των λοι
πών Ν.Α.37

3.6.4. Οι ενστάσεις
Κάθε ενδιαφερόμενος που δεν αναγράφεται στον πίνακα 
(και, συνεπώς, φαίνεται να μη συγκεντρώνει τις προϋποθέ
σεις χορήγησης της άδειας επαγγελματία πωλητή), μπορεί 
να ασκήσει ένσταση ενώπιον της Επιτροπής,38 εντός προ
θεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία τοιχοκόλλησης 
του πίνακα για τις λαϊκές αγορές των Ν.Α. Αθήνας - Πει
ραιά ή Θεσσαλονίκης και εντός προθεσμίας 15 ημερών από 
την ημερομηνία τοιχοκόλλησης του πίνακα για τις λαϊκές 
αγορές των λοιπών Ν.Α. Η Επιτροπή αποφαίνεται επί των 
ενστάσεων εντός προθεσμίας 15 ημερών από την υποβο
λή τους. Εφόσον γίνει δεκτή η ένσταση ο ενδιαφερόμενος 
αναγράφεται στον πίνακα39.

3.7. Κατηγορίες επαγγελματικών αδειών
Το άρθρο 2, Δ1 καθορίζει τα είδη που πωλούνται στις λαϊ
κές αγορές από τους κατόχους επαγγελματικών αδειών. Ο 
κάτοχος επαγγελματικής άδειας δικαιούται να πωλεί μόνο 
είδη μιάς από τις παρακάτω κατηγορίες:
(α) οπωρολαχανικά, αβγά, κομμένα άνθη 
(β) βιολογικά νωπά, μεταποιημένα και τυποποιημένα αγρο

τικά προϊόντα, πιστοποιημένα σύμφωνα με τις ισχύου- 
σες διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήμα αναγνώρισης 
ως βιολογικών προϊόντων

37. Βλ. άρθρο 4 παρ. 4 εδ. γ και παρ. 5 εδ. ε ν. 3377/2005.
38. Για τις λαϊκές αγορές των Ν.Α. Αθήνας - Πειραιά ή Θεσσαλονίκης αρ

μόδια είναι η Επιτροπή του άρθρου 4 παρ. 4 εδ. β ν. 3377/2005. Για τις 
λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. αρμόδια είναι η Επιτροπή του άρθρου 4 
παρ. 5 εδ. δ ν. 3377/2005.

39. Βλ. άρθρο 4 παρ. 4 εδ. γ και παρ. 5 εδ. ε ν. 3377/2005.
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(γ) είδη κυλικείου40
(δ) είδη ένδυσης, νεωτερισμοί, φο μπιζού, λευκά είδη, ψιλικά 
(ε) είδη παντοπωλείου (τρόψιμα σε στερεά ή υγρά μορφή) 
(στ) είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, εκκλησιαστι

κά είδη
(ζ) κατεψυγμένα είδη αλιείας - αλιεύματα, λαχανικά 
(η) νωπά πουλερικά, κουνέλια, προϊόντα κρέατος41 
(θ) νωπά αλιευτικά προϊόντα (θαλάσσης - γλυκών υδάτων 

- ιχθυοκαλλιέργειας)
(ι) ξηροί καρποί, μέλι, ζαχαρώδη προϊόντα, τυποποιημένος 

κομμένος καφές
(ια) είδη παντοπωλείου (μη εδώδιμα)
(ιβ) μέσα συσκευασίας (χάρτινες - πλαστικές σακούλες)
(ιγ) είδη και υποβοηθητικά καλλιέργειας ανθοκομικής (φυ

τά, πήλινες - πλαστικές γλάστρες, χώμα)
(ιδ) είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτο

φόλια)
Το 90% των αδειών που χορηγούνται πρέπει να έχουν 

ως αντικείμενο την πώληση προϊόντων γης (στα οποία πε
ριλαμβάνονται τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας 
και το 10% των αδειών (που χορηγούνται πρέπει να) έχουν 
ως αντικείμενο την πώληση άλλων ειδών λοιπών κατη
γοριών. Η παραπάνω αναλογία πρέπει να τηρείται και σε 
περίπτωση42 τροποποίησης ή συμπλήρωσης της άδειας ή 
αλλαγής της κατηγορίας της άδειας.

40. Σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της υπ’ αριθ. ΑΙβ/8577 Υπουρ
γικής Απόφασης «Υγειονομικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λει
τουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέρο
ντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας 
των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/και ποτών» (ΦΕΚ Β' 
526/8.9.1983).

41. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο (2 παρ. Δ), η πώληση των ειδών αυτών επιτρέ
πεται αποκλειστικά σε λαϊκές αγορές που λειτουργούν εκτός των Λαϊ
κών Αγορών της Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς, αρμοδιότητας του Οργανι
σμού Λαϊκών Αγορών Αθηνών - Πειραιώς, σε ειδικά διασκευασμένα αυ
τοκινούμενα οχήματα σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 
Οι κάτοχοι των παραπάνω οχημάτων προσκομίζουν κάθε χρόνο βεβαί
ωση καταλληλότητας των οχημάτων που χορηγείται από την αρχή που 
εξέδωσε την άδεια καταλληλότητας του οχήματος.

42. Βλ. αμέσως παρακάτω υπό 3.8.
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3.8. Τροποποίηση, συμπλήρωση άδειας, αλλαγή κατη
γορίας
Κατά το άρθρο 2, Δ2 και για το σκοπό της καλύτερης εξυ
πηρέτησης του καταναλωτή, το διοικητικό συμβούλιο43 του 
Ο.Λ.Α. Αθήνας - Πειραιά ή Θεσσαλονίκης ή το οικείο νο
μαρχιακό συμβούλιο44 δύναται:
• Να επιτρέπει σε κάτοχο επαγγελματικής άδειας την πώ

ληση ειδών περισσοτέρων κατηγοριών
• Να τροποποιεί ή να συμπληρώνει την άδεια ως προς τα 

είδη πώλησης (που μπορεί να ανήκουν σε περισσότερες 
κατηγορίες)

• Να επιτρέπει την αλλαγή κατηγορίας της άδειας ως προς 
τα είδη πώλησης

3.9. Μεταβίβαση της άδειας
Η μεταβίβαση της άδειας επιτρέπεται μόνο εφόσον τα δι
καιούμενα (τη μεταβίβαση) πρόσωπα πληρούν τις βασικές 
προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στις παρ. I45 46 και 2415 
του άρθρου 1 και στην παρ. Α47 εδάφια 1,2,3 και 4 του άρ
θρου 2, με εξαίρεση την προσωρινή μεταβίβαση για λόγους 
αναπηρίας (άρθρο 2 παρ. Ε, εδ. 2 στ).

Έτσι, η επαγγελματική άδεια μπορεί να μεταβιβαστεί 
στις παρακάτω περιπτώσεις:

43. Για τις λαϊκές αγορές των Ν.Α. Αθήνας - Πειραιά και Θεσσαλονίκης.
44. Για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. της χώρας.
45. Βλ. παραπάνω υπό 2.1.
46. Βλ. παραπάνω υπό 2.2.
47. Η παρ. Α του άρθρου 2 έχει ως εξής: «Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιού

ται μία μόνο άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (επαγγελμα
τική άδεια). 1. Η επαγγελματική άδεια χορηγείται για την άσκηση βιο
ποριστικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του 
ν. 2323/1995 (Α' 145), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 
3377/2005 (Α' 202). 2. Δικαιούχοι είναι τα πρόσωπα της παρ. 6 του άρ
θρου 7 του ιδίου νόμου. Απαγορεύεται οι δικαιούχοι κατά την ημερομη
νία υποβολής της αίτησης για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας να 
ασκούν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα. 3. Απαγορεύεται οι κάτο
χοι επαγγελματικής άδειας να αποκτούν εισοδήματα από οποιαδήποτε 
άλλη επαγγελματική δραστηριότητα. 4. Η επαγγελματική άδεια δεν έχει 
ημερομηνία λήξης.». Βλ. επίσης παραπάνω υπό 3.1., 3.4., 3.5.
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3.9.1. Μεταβίβαση σε συγγενείς (άρθρο 2 παρ. Ε εδ.1 α)
Η επαγγελματική άδεια μπορεί να μεταβιβαστεί - ύστε
ρα από αίτηση του κατόχου της - σε συγγενείς, εξ αίμα
τος μέχρι τρίτου βαθμού και στο σύζυγο, και εξ αγχιστεί
ας μέχρι δευτέρου βαθμού. Προϋπόθεση για την ως άνω 
μεταβίβαση48 αποτελεί ο αδειούχος να είναι κάτοχος της 
άδειας επί 1 τουλάχιστον έτος.

Η εξ αίματος και η εξ αγχιστείας συγγένεια νοούνται, 
όπως περιγράφονται στα άρθρα 1463 και 1464 του ΑΚ. Σύμ
φωνα με τα παραπάνω άρθρα συγγένεια εξ αίματος υπάρ
χει, όταν ένα πρόσωπο έχει κοινή καταγωγή με κάποιο άλ
λο πρόσωπο και συγγένεια εξ αγχιστείας υπάρχει, χάρις σε 
γάμο που τελέστηκε, μεταξύ του συζύγου και των συγγενών 
εξ αίματος της συζύγου και αντίστροφα. Ο βαθμός αναφέ- 
ρεται στην εγγύτητα της συγγένειας και προσδιορίζεται49 
από τον αριθμό των γεννήσεων που έχουν μεσολαβήσει. 
Έτσι, οι γονείς με τα τέκνα τους έχουν 1ου βαθμού συγγένεια 
(διότι έχει μεσολαβήσει μία γέννηση) ο παππούς ή η γιαγιά 
με τα εγγόνια τους έχουν 2ου βαθμού συγγένεια (διότι έχουν 
μεσολαβήσει δύο γεννήσεις), τα αδέλφια είναι μεταξύ τους 
συγγενείς 2ου βαθμού (διότι έχουν μεσολαβήσει δύο γεννή
σεις) θείος και ανεψιός έχουν συγγένεια 3ου βαθμού (διότι 
έχουν μεσολαβήσει τρεις γεννήσεις). Τα ίδια ισχύουν για τη 
συγγένεια εξ αγχιστείας. Οι εξ αίματος συγγενείς του ενός 
συζύγου είναι εξ αγχιστείας συγγενείς του άλλου συζύγου 
στην ίδια γραμμή50 και στον ίδιο βαθμό.

48. Κατά το άρθρο 2 παρ. Ε εδ. 1 η μεταβίβαση συντελείται με απόφαση του 
Δ.Σ. του Ο.Λ.Α. Αθήνας - Πειραιά ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, για τις 
λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθήνας - Πειραιά ή Θεσσαλο
νίκης και με απόφαση του οικείου νομαρχιακού συμβουλίου, για τις λαϊ
κές αγορές των λοιπών Ν.Α. της χώρας.

49. Κάθε γέννηση αποτελεί ένα βαθμό και, κατά συνέπεια, όσες γεννήσεις 
μεσολαβούν από τη γέννηση του κοινού γενάρχη (η οποία δεν υπολογί
ζεται) μέχρι και τη γέννηση του προσώπου του οποίου ζητείται ο βαθμός, 
τόσοι είναι και οι βαθμοί συγγένειας με τον κοινό γενάρχη.

50. Η συγγένεια εξ αίματος διακρίνεται: στην εξ αίματος συγγένεια κατ’ ευ
θεία γραμμή και στην εξ αίματος συγγένεια εκ πλαγίου. Ευθεία γραμμή 
υπάρχει όταν ένα πρόσωπο κατάγεται από άλλο, και γι’ αυτό στην ευ
θεία γραμμή διακρίνονται οι συγγενείς σε ανιόντες και κατιόντες. Εκ 
πλαγίου γραμμή υπάρχει όταν τα πρόσωπα κατάγονται από τα ίδια τρί
τα πρόσωπα, χωρίς να είναι μεταξύ τους κατ’ ευθεία γραμμή συγγενείς.
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3.9.2. Μεταβίβαση σε δηλωμένο υπάλληλο (άρθρο 2 παρ. Ε 
εδ.ΐβ)
Η επαγγελματική άδεια μπορεί να μεταβιβαστεί51 οριστικά52 
σε δηλωμένο υπάλληλο με πενταετή τουλάχιστο συνεχή 
εργασία στον αδειούχο (που αποδεικνΰεται με πιστοποιη
τικό του οργανισμού ασφάλισης) σε όλως εξαιρετικές περι
πτώσεις, όπως στην περίπτωση ανίατης ασθένειας. Η κατά 
τα παραπάνω ανίατη ασθένεια πρέπει να βεβαιώνεται από 
τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές του ασφαλιστικού του 
φορέα. Προϋπόθεση για την ως άνω μεταβίβαση είναι η έλ
λειψη των συγγενικών προσώπων (του άρθρου 2 παρ. Ε εδ. 
Ια)53 του αδειούχου.

3.9.3. Μεταβίβαση σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της 
(άρθρο 2 παρ. Ε εδ. 2 α)
Η επαγγελματική άδεια μπορεί να μεταβιβαστεί54 σε περί
πτωση αιφνίδιου55 θανάτου του κατόχου της σε ένα από τα 
συγγενικά του πρόσωπα (του άρθρου 2 παρ. Ε εδ. 1 α), κα
τά σειρά προτεραιότητας, στο σύζυγο, τα τέκνα, τους γο
νείς και τα αδέλφια, και ανεξάρτητα από το χρόνο κατο
χής της άδειας56. Οι παραπάνω συγγενείς (εξ αίματος μέχρι

51. Βλ. παραπάνω υπό 3.9.1. και σημ. 48.
52. Προφανώς σε αντίθεση με την προσωρινή μεταβίβαση σε περίπτωση 

αναπηρίας του άρθρου 2 παρ. Ε εδ. 2 γ. Βλ. παρακάτω υπό 3.9.4.
53. Βλ. παραπάνω υπό 3.9.1.
54. Η μεταβίβαση συντελείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης έπειτα 

από γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνών - Πειραι
ώς ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, για τις λαϊκές αγορές της περιφέρειας 
των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ή με απόφαση του Γε
νικού Γραμματέα Περιφέρειας, έπειτα από γνώμη του οικείου Νομαρχι
ακού Συμβουλίου, για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. της χώρας. Βλ. 
άρθρο 2 παρ. Ε εδ. 2 α.

55.0 όρος «αιφνίδιος» δεν υπάρχει στην προϊσχύσασα ρύθμιση του άρθρου 
2 παρ. 4 εδ. α περ. β του π.δ. 58/2005 και κατά τη γνώμη μας δεν είναι 
απαραίτητος.

56. Το ισχύον π.δ. προβλέπει ρητά ότι ο χρόνος κατοχής της άδειας από τον 
(θανόντα) κάτοχο δεν επηρεάζει τη μεταβίβαση. Η παραπάνω ρύθμιση 
είναι αντίθετη με προϊσχύσασα ρύθμιση του άρθρου 2 παρ. 4 εδ. α του 
π.δ. 58/2005 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών» 
(ΦΕΚ Α' 87/8.4.2005) σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση θανάτου του 
κατόχου επαγγελματικής άδειας, μπορούσε συγγενής του να κάνει αί
τηση για να αποκτήσει την άδεια, αν ο αδειούχος την κατείχε επί ένα 
τουλάχιστον έτος.
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τρίτου βαθμού, σύζυγος, εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθ
μού) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για να αποκτήσουν 
την άδεια εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών από 
το θάνατο του δικαιούχου. Σε περίπτωση που περισσότερα 
δικαιούμενα πρόσωπα, με την ίδια σειρά προτεραιότητας, 
υποβάλλουν αίτηση, επιλέγεται ο δικαιούχος με κλήρωση 
που διενεργείται ενώπιον όλων των ενδιαφερομένων. Η πα
ραίτηση ενός ή περισσοτέρων προσώπων, που δικαιούνται 
την άδεια κατά την ως άνω σειρά προτεραιότητας, γίνεται 
εγγράφως και φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
από δημόσια Αρχή (άρθρο 2 παρ. Ε εδ. 2 β περ. 1). Η πα
ρέλευση της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας των έξι 
μηνών χωρίς την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας εκ 
μέρους των προσώπων που την δικαιούνται (λόγω θανάτου 
του κατόχου της) έχει ως αποτέλεσμα την αυτοδίκαιη ανά
κληση της άδειας (άρθρο 2 παρ. Ε εδ. 2 β περ. 2).

3.9.4. Μεταβίβαση προσωρινή λόγω αναπηρίας (άρθρο 2 
παρ. Ε εδ. 2 γ)
Η επαγγελματική άδεια μπορεί να μεταβιβαστεί προσω
ρινά σε περίπτωση αναπηρίας του αδειούχου κατ’ επιλογή 
του και μέχρι να αποκατασταθεί η υγεία του σε συγγενείς 
του εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού και στο σύζυγο και σε 
συγγενείς εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού.

Αν εξαιτίας της αναπηρίας του ο αδειούχος δεν μπο
ρεί να προβεί σε δήλωση βούλησης, η προσωρινή μεταβί
βαση γίνεται57 κατά σειρά προτεραιότητας στο σύζυγο. Αν 
δεν υπάρχει σύζυγος η προσωρινή μεταβίβαση γίνεται στα 
τέκνα. Αν δεν υπάρχουν τέκνα ή δεν επιθυμούν την προ

57. Η προηγούμενη ρύθμιση του π.δ. 58/2005 (άρθρο 2 παρ. 4 εδ. α περ. γ) 
όριζε διαφορετική σειρά προτεραιότητας και, συγκεκριμένα, όριζε κατά 
σειρά, τα τέκνα, το σύζυγο και συγγενείς εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθ
μού και εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού. Η ισχύουσα ρύθμιση είναι 
ακριβέστερη και πληρέστερη, δεν περιλαμβάνει, όμως, την περίπτωση 
που υπάρχουν περισσότερα πρόσωπα που εμπίπτουν στην ίδια κατηγο
ρία και ενδιαφέρονται για την προσωρινή μεταβίβαση της άδειας. Πά
ντως, η προηγούμενη ρύθμιση όριζε για το θέμα αυτό ότι η προσωρινή 
μεταβίβαση γίνεται σε πρόσωπο που πληρεί τις βασικές προϋποθέσεις 
(των άρθρων 1 και 2 του π.δ.) με εξαίρεση το όριο ηλικίας και, αν πάλι 
υπάρχουν περισσότερα πρόσωπα, η προσωρινή μεταβίβαση γίνεται με 
κλήρωση. Βλ. επίσης παραπάνω υπό 3.1.2.
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σωρινή μεταβίβαση της άδειας ή αν αυτά δεν έχουν πλήρη 
δικαιοπρακτική ικανότητα, τότε η προσωρινή μεταβίβαση 
γίνεται προς στους γονείς και τα αδέλφια. Αν δεν υπάρχουν 
γονείς και αδέλφια ή δεν επιθυμούν ή δεν έχουν πλήρη δι- 
καιοπρακτική ικανότητα, τότε η προσωρινή μεταβίβαση 
μπορεί να γίνει σε άλλα πρόσωπα κατά σειρά συγγένειας. 
Η κατά τα παραπάνω αναπηρία και ο χρόνος διάρκειάς της 
βεβαιώνεται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές του 
ασφαλιστικού φορέα.

Η προσωρινή μεταβίβαση διαρκεί όσο διαρκεί και η βε
βαιωμένη αναπηρία του κατόχου της άδειας (άρθρο 2 παρ. 
Ε εδ. 2 δ).

Αν ο αδειούχος δεν προβεί σε προσωρινή μεταβίβαση 
της άδειας ή αν δεν υπάρχει ή δεν επιθυμεί τη μεταβίβαση 
κάποιο από τα δικαιούμενα ως άνω πρόσωπα, η άδεια πα
ραμένει ανενεργής επί τριετία. Μετά την πάροδο της τρι
ετίας η άδεια ανακαλείται. Αν μεταγενέστερα εκλείψει η 
αναπηρία και ο τέως αδειούχος δεν δικαιούται αναπηρική 
σύνταξη από το φορέα της κύριας ασφάλισης, αυτοδικαί
ως αναβιώνει η άδειά του και τοποθετείται σε αγορά που 
υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις (άρθρο 2 παρ. Ε εδ. 2 ε).

3.10. Παραίτηση από την άδεια και διαγραφή (άρθρο 2 
παρ. Ε εδ. 5)
Ο επαγγελματίας πωλητής, ο οποίος - με αίτησή του - πα- 
ραιτείται της αδείας του, διαγράφεται οριστικά με απόφαση 
του Δ.Σ. του Ο.Λ.Α. Αθηνών - Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, 
αντίστοιχα58, ή των οικείων Νομαρχιακών Συμβουλίων59 
και δεν δικαιούται στο μέλλον να υποβάλλει εκ νέου αίτηση 
παροχής άδειας λαϊκής αγοράς.

3.11. Οι Θέσεις
Θέση είναι ο χώρος που καταλαμβάνει ο πωλητής προϊό
ντων στο χώρο της λαϊκής αγοράς. Οι θέσεις καθορίζονται 
σύμφωνα με το συνολικό αριθμό των υφιστάμενων θέσε
ων κατά κατηγορία προϊόντων, τον αριθμό των πωλητών 
συγκεκριμένου είδους προϊόντων, τα είδη των πωλούμενων

58. Για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και 
Θεσσαλονίκης.

59. Για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. της χώρας.
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προϊόντων και την ποσότητα αυτών των ειδών60. Κατά το 
άρθρο 11 παρ. 1 εδ. α οι πωλητές, επαγγελματίες και παρα
γωγοί, τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις στους χώ
ρους των λαϊκών αγορών, κατά κατηγορία επαγγελμάτων. 
Ειδικότερα, οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών με αντικεί
μενο πώλησης τα είδη κυλικείου (κατηγορία γ.γ.) και μέσων 
συσκευασίας, χάρτινες - πλαστικές σακούλες, (κατηγο
ρία ιβ.ιβ.) τοποθετούνται ισομερώς, σε θέσεις και σε λαϊκές 
αγορές, με βάση τη δυναμικότητα των λαϊκών αγορών σε 
αριθμό πωλητών (άρθρο 11 παρ. 2 εδ. ι). Η τοποθέτηση των 
πωλητών γίνεται με αποφάσεις του αρμόδιου Ο.Λ.Α. Αθή
νας - Πειραιά ή Θεσσαλονίκης στις λαϊκές αγορές της αρ- 
μοδιότητάς τους και με αποφάσεις των νομαρχιακών συμ
βουλίων των οικείων Ν.Α. στις υπόλοιπες λαϊκές αγορές61.

3.11.1. Κατανομή θέσεων
Κατά την παραπάνω τοποθέτηση οι θέσεις κατανέμονται 
στους επαγγελματίες πωλητές και στους παραγωγούς πω
λητές με αναλογία μεταξύ των 1:1. Η παραπάνω αναλογία 
τηρείται και για την κατανομή νέων θέσεων που προέρχο
νται από επέκταση λαϊκών αγορών ή από ίδρυση νέων λαϊ
κών αγορών (άρθρο 11 παρ. 1 εδ. β).

60. Βλ. άρθρο 4 παρ. 8 εδ. α ν. 3377/2005 που αντικατέστησε το άρθρο 7 παρ. 
8 ν. 2323/1995. Ως προς το ζήτημα του αριθμού των θέσεων στις λαϊκές 
αγορές και ειδικότερα στις λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης παρατηρεί- 
ται το εξής φαινόμενο: μεγάλος αριθμός επαγγελματιών πωλητών λα
ϊκών αγορών δεν έχει εξασφαλισμένη θέση εργασίας σε λαϊκή αγορά. 
Μάλιστα ο αριθμός των επαγγελματιών πωλητών που έχουν εξασφαλι
σμένη θέση εργασίας σε λιγότερες από έξι λαϊκές αγορές την εβδομάδα, 
είναι ακόμη μεγαλύτερος. Η παραπάνω αναντιστοιχία αριθμού αδειών 
και αριθμού θέσεων θίγει πρωτίστως τα εργασιακά δικαιώματα και επι
βάλλει τη λήψη μέτρων για την άρση αυτής της δυσαναλογίας και τη 
νομοθετική πρόληψη για την αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύ
νης. Το παραπάνω πρόβλημα έχει από καιρό εντοπιστεί από τους επαγ
γελματίες πωλητές και, μάλιστα, πρόσφατα το συμπεριέλαβαν στην από 
12.1.2007 επιστολή τους προς τον Πρόεδρο του Ο.Λ.Α. Θεσσαλονίκης.

61. Βλ. άρθρο 4 παρ. 8 εδ. γ ν. 3377/2005 που αντικατέστησε το άρθρο 7 παρ. 
8 ν. 2323/1995. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την ΣτΕ 1152/99 Τμ. 
Στ' (ΔιΔικ 12,1293=ΕλλΔνη 41(2000)1132=ΝοΒ48(2000) 1333) ουδεμία 
αποφασιστική αρμοδιότητα παρέχεται σε δήμο ή κοινότητα να ρυθμίζει 
κανονιστικά, ζητήματα που αφορούν την αύξηση ή μείωση θέσεων πω
λητών λαϊκών αγορών, ή καθορισμό κριτηρίων προς συμμετοχή τούτων 
στην αγορά αυτή.
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3.11.2. Τοποθέτηση επαγγελματιών πωλητών
Οι επαγγελματίες πωλητές που δεν διαθέτουν πρωτογενή 
προϊόντα γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη), 
αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας και δεν είναι κάτοχοι άδειας 
παραγωγού, τοποθετούνται στην αρχή ή στο τέλος των λα
ϊκών αγορών, με τρόπο που τους καθιστά απολύτως διακρι- 
τούς από τους άλλους πωλητές62.

3.11.3. Έκπτωση από τη θέση
Αν ένας κάτοχος άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (επαγγελ- 
ματίας ή παραγωγός) απουσιάζει αδικαιολόγητα από τη 
λαϊκή αγορά για διάστημα μεγαλύτερο από τέσσερις μήνες, 
τότε χάνει τη θέση του (άρθρο 11 παρ. 2 εδ. θ).

3.11.4. Αμοιβαία αλλαγή θέσης στην ίδια λαϊκή αγορά
Η αμοιβαία αλλαγή θέσης μεταξύ κατόχων επαγγελματι
κών αδειών, μέσα στην ίδια λαϊκή αγορά, επιτρέπεται ύστε
ρα από απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Λ.Α. Αθηνών - Πειραιώς 
ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα63, ή των οικείων Νομαρχιακών 
Συμβουλίων64.

Η αμοιβαία αλλαγή θέσης απαγορεύεται όταν ένας του
λάχιστο από τους αδειούχους είναι άνω των 60 ετών.

Στην περίπτωση της αμοιβαίας αλλαγής θέσης, οι κάτο
χοι των αδειών οφείλουν να συνεχίσουν τη δραστηριότη- 
τά τους για τα επόμενα 3 χρόνια. Σε αντίθετη περίπτωση η 
αμοιβαία αλλαγή θέσης ανακαλείται (άρθρο 2 παρ. Ε εδ. 3).

3.12. Κενές και νέες θέσεις
3.12.1. Ορισμοί
Κενή είναι η θέση που προκύπτει από τη μη ανανέωση πα
ραγωγικής άδειας ή τη διαγραφή επαγγελματία πωλητή. Η 
κενή θέση καλύπτεται από άλλο κάτοχο άδειας, παραγωγό 
ή επαγγελματία, αντίστοιχα65 (άρθρο 11 παρ. 2 εδ. α). Νέα 
είναι η θέση που προκύπτει από την επέκταση ή από την 
ίδρυση νέων λαϊκών αγορών.

62. Βλ. άρθρο 4 παρ. 8 εδ. β ν. 3377/2005 που αντικατέστησε το άρθρο 7 
παρ. 8 ν. 2323/1995.

63. Για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και 
Θεσσαλονίκης.

64. Για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. της χώρας.
65. Έτσι και η ρύθμιση του άρθρου 10 παρ. 2 του προηγούμενου π.δ. 58/
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3.12.2. Γνωστοποίηση των κενών και νέων θέσεων
Τόσο οι κενές όσο και οι νέες θέσεις γνωστοποιούνται στους 
ενδιαφερομένους (αδειούχους) με ανακοίνωση (άρθρο 11 
παρ. 2 εδ. β)* 66. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
προθεσμία εντός της οποίας υποβάλλονται οι αιτήσεις με 
τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, ο τρόπος και ο τό
πος υποβολής τους καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο 
(άρθρο 11 παρ. 2 εδ. β και γ).

3.12.3. Αίτηση σε Επιτροπή
Όσοι ενδιαφέρονται να τοποθετηθούν ως πωλητές στις νέες 
ή στις κενές θέσεις ή να βελτιώσουν τις προηγούμενες θέ
σεις τους, υποβάλλουν αίτηση - με τα απαιτούμενα δικαι- 
ολογητικά και μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στην 
ανακοίνωση - σε πενταμελείς Εισηγητικές Επιτροπές.67

3.12.4. Οι Εισηγητικές Επιτροπές
Οι κατά τα παραπάνω Εισηγητικές Επιτροπές συγκροτού
νται: με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Λ.Α. Αθήνας - Πειραιά 
ή Θεσσαλονίκης για τις λαϊκές αγορές που ανήκουν στην 
αρμοδιότητα των Οργανισμών αυτών με απόφαση των νο
μαρχιακών συμβουλίων των οικείων Ν.Α. για τις υπόλοιπες 
λαϊκές αγορές (άρθρο 11 παρ. 2 εδ. γ και δ).

Η Εισηγητική Επιτροπή εισηγείται68 την τοποθέτηση των

8.4.2005 που όριζε ότι: «Οι κενούμενες θέσεις καλύπτονται από την κα
τηγορία πωλητών, επαγγελματιών ή παραγωγών, στην οποία ανήκε ο 
προκάτοχός τους.».

66. Η ανακοίνωση τοιχοκολλάται στο κατάστημα του Ο.Λ.Α. Αθήνας - Πει
ραιά ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα για τις λαϊκές αγορές που ανήκουν 
στην αρμοδιότητα των Οργανισμών αυτών ή στο κατάστημα της οικείας 
Ν.Α. για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. της χώρας.

67. Οι πενταμελείς Επιτροπές απαρτίζονται: Για τους Ο.Λ.Α. Αθήνας - Πει
ραιά ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, από 3 υπαλλήλους του οικείου Ο.Λ.Α. 
ή υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου ή της Ν.Α. Θεσσαλο
νίκης, κατά περίπτωση, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται πρόεδρος- 1 εκ
πρόσωπο του σωματείου των επαγγελματιών πωλητών και 1 εκπρόσω
πο του σωματείου παραγωγών πωλητών. Για τις λοιπές Ν.Α. της χώρας, 
από 3 υπαλλήλους της οικείας Ν.Α., εκ των οποίων ο ένας προέρχεται 
από τις υπηρεσίες Εμπορίου και ορίζεται πρόεδρος 1 εκπρόσωπο του 
σωματείου των επαγγελματιών πωλητών και 1 εκπρόσωπο του σωμα
τείου παραγωγών πωλητών. Βλ. άρθρο 11 παρ. 2 εδ. ε.

68. Η Εισηγητική Επιτροπή υποβάλλει την Εισήγησή της στο Δ.Σ. του
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πωλητών στις κενές ή στις νέες θέσεις. Το έργο69 της Επι
τροπής επικουρούν ο γραμματέας και αναγκαίο βοηθητικό 
προσωπικό - που ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης 
της Επιτροπής - από υπαλλήλους του οικείου Ο.Λ.Α. ή της 
οικείας Ν.Α.

3.12.5. Κριτήρια αξιολόγησης
Κατά την εισήγησή της η Επιτροπή οφείλει να λάβει υπό
ψη της, να αξιολογήσει και να συνεκτιμήσει τις αιτήσεις και 
τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων με βάση ορισμένα 
κριτήρια.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων των ενδιαφερο
μένων είναι: α) η οικογενειακή κατάσταση, β) ο χρόνος κτή
σης της άδειας, γ) η ηλικία του αδειούχου, δ) η αναπηρία η 
οποία προκύπτει από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, 
ε) οι αγορές και ο αριθμός κατεχόμενων θέσεων (άρθρο 11 
παρ. 2 εδ. στ).

3.12.6. Η απόφαση για τις θέσεις
Η απόφαση για την τοποθέτηση των πωλητών στις θέσεις 
τους λαμβάνεται, ύστερα από την κατά τα παραπάνω ει
σήγηση των Εισηγητικών Επιτροπών, από τους αρμόδιους 
Ο.Λ.Α. Αθήνας - Πειραιά ή Θεσσαλονίκης για τις λαϊκές 
αγορές που ανήκουν στην αρμοδιότητά τους, κατά περί
πτωση, και από τα νομαρχιακά συμβούλια των οικείων Ν.Α. 
για τις υπόλοιπες λαϊκές αγορές (άρθρο 11 παρ. 2 εδ. ζ). Σε 
κάθε περίπτωση, το 90% των θέσεων κάθε λαϊκής αγοράς 
καταλαμβάνουν πωλητές επαγγελματίες και πωλητές πα
ραγωγοί με αντικείμενο την πώληση τροφίμων γης και θά
λασσας (άρθρο 11 παρ. 2 εδ. θ).

Ο.Λ.Α. Αθήνας - Πειραιά ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, για τις λαϊκές 
αγορές που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Οργανισμών αυτών και στο 
νομαρχιακό συμβούλιο της οικείας Ν.Α. για τις λαϊκές αγορές που ανή
κουν στην περιφέρεια της. Βλ. άρθρο 11 παρ. 2 εδ. στ.

69. Τα μέλη της Επιτροπής, ο γραμματέας και το βοηθητικό προσωπικό 
αμείβονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε βάρος πιστώσεων των 
Ο.Λ.Α. Αθήνας - Πειραιά και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, ή σε βάρος πι
στώσεων των οικείων Ν.Α. Βλ. άρθρο 11 παρ. 2 εδ. ε.
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3.12.7. Χρόνος χορήγησης των κενών θέσεων
Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 εδ. η, οι κενούμενες θέσεις
χορηγούνται τουλάχιστο ανά τρίμηνο.

3.13. Το Σωματείο Παραγωγών Επαγγελματιών Μικρό- 
πωλητών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης
Η ανάγκη της κατοχύρωσης του επαγγέλματος των πω
λητών λαϊκών αγορών οδήγησε το 1939 στην ίδρυση του 
Σωματείου «Εθνική ένωση μικροπωλητών λαϊκών αγορών 
Θεσσαλονίκης», που ανέλαβε καθοριστικό ρόλο στην πο
ρεία και την εξέλιξη του θεσμού των Λαϊκών Αγορών. Από 
το 1982 το Σωματείο υπό την νέα επωνυμία του «Σωματείο 
παραγωγών - επαγγελματιών λαϊκών αγορών Θεσσαλονί
κης - Η Ομόνοια»70 συνεχίζει την έντονη παρουσία του στο 
χώρο τόσο ως συνδικαλιστικός φορέας όσο και ως παρά
γων της εξέλιξης και της διαρκούς αναβάθμισης του θεσμού 
των λαϊκών αγορών. Μέλη του Σωματείου μπορούν να εί
ναι παραγωγοί και επαγγελματίες που κατοικούν και δια
μένουν στο νομό Θεσσαλονίκης.

Σκοπός του Σωματείου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2 
του καταστατικού του είναι «η προστασία και βελτίωση των 
επαγγελματικών, οικονομικών, ασφαλιστικών και εργασια
κών συμφερόντων των μελών του. Η προστασία στους χώ
ρους δουλειάς, η ενεργής συμμετοχή τους στον καθορισμό 
των όρων και συνθηκών εργασίας και αμοιβής. Η διαφώτι
ση της κοινής γνώμης πάνω στα θέματα των Λαϊκών Αγο
ρών, συνεργασία με ομοειδή σωματεία άλλων Νομών της 
χώρας.».

3.14. Η Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Παρα
γωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας Θεσσα
λίας Θράκης (ΟΣΕΠΠΛΑΜΘΘ)
Η ΟΣΕΠΠΛΑΜΘΘ ιδρύθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2002 στη

70. Το καταστατικό του Σωματείου εγκρίθηκε με την υιτ’ αριθ. 256/1939 
απόφαση του ΠολΠρΘεσ και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Αναγνωρισμέ
νων Σωματείων με αριθμό 261/13.9.1939. Από τότε υπέστη αλλεπάλλη
λες τροποποιήσεις με τελευταία την υπ’ αριθ. 302/1998 που καταχωρή
θηκε στις 8.6.1998.Έδρα του Σωματείου ορίστηκε η Θεσσαλονίκη, οδός 
Ανατολικής Ρωμυλίας αρ. 25-27, Τ.Κ. 54453, Κάτω Τοόμπα, http://www. 
omonia.gr.

http://www
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Θεσσαλονίκη71 με σκοπό τη μελέτη, προστασία, μέριμνα, 
προώθηση και επίλυση επαγγελματικών ζητημάτων αλλά 
και τη βελτίωση των όρων διαβίωσης των πωλητών λαϊκών 
αγορών καθώς και την κατοχύρωση του επαγγέλματος. Ει
δικότερα, η Ομοσπονδία επιδιώκει:72
• την κατοχύρωση του επαγγέλματος των λαϊκών αγορών
• την καλύτερη λειτουργία και εμφάνισή τους
• την ενημέρωση73 της κοινής γνώμης και των αρμοδίων ορ

γάνων για το κοινό συμφέρον
• την επαγγελματική διαπαιδαγώγηση των μελών
• την παρακολούθηση των σχεδιαζόμενων και λαμβανό- 

μενων από το κράτος μέτρων που αφορούν τις λαϊκές 
αγορές74

• την πραγματοποίηση μορφωτικών συγκεντρώσεων, δι
αλέξεων, εκδρομών, χοροεσπερίδων και την έκδοση εφη
μερίδας75, περιοδικού και εντύπων με επαγγελματικό και 
μορφωτικό περιεχόμενο

• την οργάνωση παιδικών κατασκηνώσεων για τα παιδιά 
των πωλητών λαϊκών αγορών

• την ίδρυση Ταμείου Αλληλοβοήθειας και Επικουρικού Τα
μείου

• την ίδρυση Συνεταιρισμού ή τη συνεργασία με Συνεταιρι
σμούς παραγωγών

• την τήρηση Μητρώου μελών του κάθε Σωματείου - μέ
λους της

71. Η Ομοσπονδία έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, οδός Ανατολικής Ρωμυλίας, 
αρ. 16-18, Κάτω Τούμπα (e-mail: osepplamth@in.gr).

72. Βλ. δημοσίευμα στην εφημερίδα «Η Λαϊκή» με τίτλο «Η συμμετοχή της 
ΟΣΕΠΠΛΑΜΘΘ στη Δ.Ε.Θ.», αρ. φύλλου 2, Οκτώβριος 2006, σελ. 9. 
Βλ. επίσης την παρακάτω σημ. 76.

73. Βλ. δημοσίευμα στην εφημερίδα «Η Λαϊκή» με τίτλο «Στόχος και σκοποί 
της Ομοσπονδίας», αρ. φύλλου 1, Σεπτέμβριος 2006, σελ. 5.

74. Βλ. δημοσίευμα στην εφημερίδα «Η Λαϊκή» με τίτλο «Δικαίωμα στη δι
καιοσύνη», αρ. φύλλου 1, Σεπτέμβριος 2006, σελ. 10 για την πρωτοβου
λία της ΟΣΕΠΠΛΑΜΘΘ σχετικά με την αναπροσαρμογή του τρόπου 
χρέωσης του ημερήσιου δικαιώματος.

75. Πρόσφατα, το Σεπτέμβριο του 2006, η Ομοσπονδία εξέδωσε τη μηνιαία 
εφημερίδα «Η Λαϊκή» που αποτελεί τη «φωνή της λαϊκής αγοράς» και 
αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις που αφορούν τον 
κλάδο. Τα γραφεία της εφημερίδας βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, οδός 
Τσιμισκή αρ. 42, τηλ. 2310 267366, e-mail: laikes@otenet.gr.

mailto:osepplamth@in.gr
mailto:laikes@otenet.gr
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• την επαφή και τη σύμπραξη με αντίστοιχες οργανώσεις 
της χώρας και του εξωτερικού για την ανάπτυξη και προ
αγωγή των συλλογικών συμφερόντων των μελών της και 
τη στήριξη του θεσμού των λαϊκών αγορών

• την υποβοήθηση για την κατάρτιση και εφαρμογή προ
γραμμάτων εθνικής ή περιφερειακής πολιτικής76, κοινω
νικής και οικονομικής ανάπτυξης με τη χρησιμοποίηση 
επιτροπών και ειδικευμένων προσώπων

4. Η εμπορική ιδιότητα του επαγγελματία πωλητή λαϊ
κών αγορών

Στο χώρο του εμπορικού δικαίου αναγνωρίζονται77 τρία συ
στήματα προσδιορισμού της εμπορικής ιδιότητας, το αντι
κειμενικό, το υποκειμενικό και το τυπικό, και, συνεπώς, 
αναγνωρίζονται τρεις κατηγορίες εμπόρων, έμποροι κατά 
το αντικειμενικό, έμποροι κατά το υποκειμενικό και έμπο
ροι κατά το τυπικό σύστημα. Το ζήτημα που θα μας απα
σχολήσει είναι αν ο επαγγελματίας πωλητής λαϊκών αγο
ρών αποκτά την εμπορική ιδιότητα σύμφωνα με ένα (ή πε
ρισσότερα) από τα παραπάνω συστήματα ή ανήκει στην 
κατηγορία των μικρεμπόρων.

4.1.0 επαγγελματίας πωλητής και το αντικειμενικό σύ
στημα
Κατά το σύστημα αυτό, που στηρίζεται78 στο άρθρο 1 του 
Εμπορικού Κώδικα (ΕΚ), η εμπορική ιδιότητα αποκτάται 
με την κατά σύνηθες επάγγελμα άσκηση εμπορικών πρά

76. Βλ. δημοσίευμα της εφημερίδας «Η Λαϊκή» με τίτλο «Επιλεκτική ... 
ανάπτυξη μέσω του Δ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης», αρ. φύλλου 2, 
Οκτώβριος 2006, σελ. 7 για τη διαμαρτυρία των παραγωγών και των πω- 
λητών λαϊκών αγορών σχετικά με τη μη ένταξή τους στα προγράμματα 
για τις αλλαγές στην ελληνική γεωργία, στο πλαίσιο εφαρμογής της Κοι
νής Αγροτικής Πολιτικής.

77. Βλ. ενδεικτικά Σκαλίδη Λ., Εισαγωγή στο εμπορικό δίκαιο, 6η έκδ., 
2007,σελ. 158 επ. όπου και παραπέρα παραπομπές στην επιστήμη και 
τη νομολογία.

78. Για τη σύμφωνη με την κρατούσα άποψη της επιστήμης και της νομολο
γίας ερμηνεία του άρθρου 1 ΕΚ βλ. Σκαλίδη Λ., ό.π., σελ. 161 επ.
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ξεων «ιδίω ονόματι και δι’ ίδιον λογαριασμόν». Οι εμπορι
κές πράξεις στις οποίες αναψέρεται το άρθρο 1 ΕΙ< είναι οι 
αντικειμενικά εμπορικές πράξεις που αναγνωρίζονται, πε- 
ριγράψονται και απαριθμούνται στα άρθρα 2 και 3 του Δια
τάγματος Αρμοδιότητας Εμποροδικείων (ΔΑΕ), καθώς και 
όσες χαρακτηρίζονται από νεότερους νόμους ως εμπορικές. 
Μεταξύ αυτών των πράξεων περιλαμβάνεται και η αγορά 
προς μεταπώληση (άρθρο 2 εδ. α ΔΑΕ) και, συνεπώς, θα 
μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο επαγγελματίας πωλητής 
λαϊκών αγορών είναι έμπορος κατά το αντικειμενικό σύ
στημα αφού ασκεί κατά σύνηθες επάγγελμα, στο όνομα και 
για λογαριασμό του αγορά προς μεταπώληση προϊόντων 
γης ή τέχνης.

Όμως, κυρίως η καθιέρωση79 ειδικής άδειας για την 
άσκηση εμπορίας εκ μέρους του επαγγελματία πωλητή λα
ϊκών αγορών καθώς και η αδόκιμη διατύπωση του άρθρου 
1 ΕΚ το οποίο, μεταξύ άλλων, δεν προσδιορίζει την έκτα
ση που πρέπει να έχει η δραστηριότητα για να αποτελέσει 
ουσιαστικό κριτήριο του χαρακτηρισμού κάποιου ως εμπό
ρου, οδηγούν στο συμπέρασμα αφενός, ότι ο επαγγελμα
τίας πωλητής λαϊκών αγορών δεν είναι έμπορος κατά το 
αντικειμενικό σύστημα του άρθρου 1 ΕΚ και αφετέρου, ότι 
αυτός θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως μικρέμπορος80 
στο μέτρο που η δραστηριότητά του είναι μικρής έκτασης.

4.2.0 επαγγελματίας πωλητής ως έμπορος κατά το υπο
κειμενικό σύστημα
Κατά το σύστημα αυτό, η εμπορική ιδιότητα αποκτάται, τό
σο από αυτούς που ασκούν επάγγελμα, το οποίο χαρακτη
ρίζεται από το νόμο ως εμπορικό, δηλαδή ασκούν τις επι
χειρήσεις ή εργασίες που απαριθμούνται στα άρθρα 2 και 
3 του ΔΑΕ, τα οποία καθιερώνουν εμπορικά επαγγέλματα, 
όσο και από εκείνους που διορίστηκαν να ασκούν επάγγελ
μα εμπορικό81.

Στον πωλητή λαϊκών αγορών χορηγείται άδεια επαγγελ-

79. Βλ. παραπάνω υπό 3.6.2. και σημ. 23.
80. Βλ. παρακάτω υπό 4.4.
81. Βλ. ενδεικτικά Σκαλίδη Λ., ό.π., σελ. 158 και 171.
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ματία82 και συγχρόνως καθορίζεται η θέση του στο χώρο 
της λαϊκής αγοράς83 με σκοπό να ασκήσει επαγγελματικά 
στο συγκεκριμένο χώρο την εμπορική πράξη της αγοράς 
προς μεταπώληση.

Έτσι, θα μπορούσε βάσιμα να υποστηριχθεί ότι ο επαγ- 
γελματίας πωλητής λαϊκών αγορών υπάγεται στην περί
πτωση κτήσης της εμπορικής ιδιότητας από το «διορισμό» 
του ( χορήγηση άδειας και καθορισμός συγκεκριμένης θέ
σης στη λαϊκή αγορά ) και, κατά συνέπεια, αυτός αποκτά 
την ιδιότητα του εμπόρου κατά το υποκειμενικό σύστημα 
προσδιορισμού της εμπορικής ιδιότητας.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει, εφαρμόζοντας το κριτήριο 
της έκτασης της εμπορικής δραστηριότητας να διακρί
νουμε τους - κατά το υποκειμενικό σύστημα εμπόρους - 
επαγγελματίες πωλητές σε δύο ομάδες: στην πρώτη ομά
δα ανήκουν όσοι παρουσιάζουν μεγάλης έκτασης εμπορική 
δραστηριότητα, που δικαιολογεί το χαρακτηρισμό τους ως 
εμπόρων κατά το υποκειμενικό σύστημα* στη δεύτερη ομά
δα ανήκουν εκείνοι, των οποίων η δραστηριότητα είναι κατ’ 
είδος και έκταση περιορισμένη, και, συνεπώς, προσομοιάζει 
με εκείνη του μικρεμπόρου84. Μάλιστα, ενόψει ότι ο σκο
πός της παροχής της άδειας είναι καθαρά βιοποριστικός85* 
ότι η ανεργία αποτελεί τη βασική προϋπόθεση παροχής 
της άδειας86 και, παραπέρα, ότι απαγορεύεται στους κατό
χους επαγγελματικής άδειας να αποκτούν εισοδήματα από 
οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα87, μπο
ρεί να υποστηριχθεί ότι όσοι επαγγελματίες πωλητές ανή
κουν στη δεύτερη ομάδα είναι δυνατό να χαρακτηριστούν

82. Όπως ειπώθηκε παραπάνω (υπό 3.6.2. και σημ. 23) οι άδειες χορηγού
νται από την αρμόδια κάθε φορά Επιτροπή που συγκροτείται είτε με 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης είτε με απόφαση του Γενικού Γραμ
ματέα Περιφέρειας. Η χορήγηση της άδειας πραγματοποιείται με την 
αναγραφή του ονόματος του υποψηφίου στον πίνακα των αδειούχων και 
την ανάρτηση του πίνακα, είτε στο κατάστημα του αρμόδιου Ο.Λ.Α. είτε 
στο κατάστημα της οικείας Ν.Α. για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. 
Βλ. επίσης παραπάνω υπό 3.6.3.

83. Για τον καθορισμό της θέσης βλ. παραπάνω υπό 3.11. και 3.12.
84. Βλ. παρακάτω υπό 4.4.
85. Βλ. παραπάνω υπό 3.4.
86. Βλ. παραπάνω υπό 3.6.2.1. και σημ. 26 και 3.1.2.
87. βλ. παραπάνω υπό 3.6.2.1.(ε).
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ως μικρέμποροι, με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζονται σε 
βάρος τους όλες οι συνέπειες88 της εμπορικής ιδιότητας.

4.3.0 επαγγελματίας πωλητής και το τυπικό σύστημα
Κατά το σύστημα αυτό, η εμπορική ιδιότητα αποκτάται από 
ορισμένες εταιρίες του εμπορικού δικαίου με την εκπλήρω
ση ορισμένου τύπου κατά τη σύσταση και δεν αφορά τον 
επαγγελματία πωλητή89.

4.4. Ο επαγγελματίας πωλητής ως μικρέμπορος
Θα μπορούσε να υποστη ριχθεί ότι ο επαγγελματίας πωλητής 
λαϊκών αγορών ανήκει στην κατηγορία των μικρεμπόρων90. 
Στην υπαγωγή αυτή οδηγεί κυρίως το γεγονός ότι το κέρ
δος του - εξαιτίας του είδους και της έκτασης της δραστη- 
ριότητάς του - εμφανίζεται ως αμοιβή της σωματικής κα- 
ταπόνησης του ίδιου ή και της καταπόνησης των μελών της 
οικογένειάς του.

Η παραπάνω άποψη είναι ιδιαίτερα επιεικής για τους 
επαγγελματίες πωλητές τόσο διότι το είδος και η έκτα
ση της δραστηριότητας αποτελεί πραγματικό ζήτημα που 
μπορεί να εκτιμηθεί μόνο ενόψει συγκεκριμένων κάθε φο
ρά συνθηκών όσο και διότι οδηγεί στη μη εφαρμογή διατά
ξεων για την επωνυμία, την τήρηση εμπορικών βιβλίων, την 
κήρυξη της πτώχευσης και την προσωπική κράτηση. Ωστό
σο, η υιοθέτηση μιάς τέτοιας εκδοχής, ότι ο επαγγελματίας 
πωλητής είναι μικρέμπορος, δεν λαμβάνει υπόψη τη χορή
γηση της ειδικής άδειας και τον καθορισμό της θέσης του 
πωλητή στη λαϊκή αγορά και γι’ αυτό δεν προκρίνεται.

4.5. Συμπέρασμα
Ο επαγγελματίας πωλητής λαϊκών αγορών είναι έμπορος. 
Αποκτά την εμπορική του ιδιότητα κατά το υποκειμενικό 
σύστημα, καθόσον αυτή εξαρτάται από τη χορήγηση της 
επαγγελματικής άδειας καθώς και από τον καθορισμό συ
γκεκριμένης θέσης στη λαϊκή αγορά. Τα παραπάνω στοι

88. Βλ. παρακάτω υπό 4.4.
89. Βλ. περισσότερα Σκαλίδη Λ., ό.π., σελ. 159 επ.
90. Βλ. ειδική βιβλιογραφία και νομολογία για τους μικρεμπόρους στον Σκα

λίδη Λ., ό.π., σελ. 189 επ.
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χεία είναι κατά τη γνώμη μας καθοριστικά για την υπαγωγή 
του στους εμπόρους του υποκειμενικού συστήματος.

Ακόμη, στο μέτρο που η συγκεκριμένη κάθε φορά δρα
στηριότητα του επαγγελματία πωλητή είναι μικρής έκτα
σης, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η δραστηριότητά 
του είναι όμοια με εκείνη του μικρεμπόρου και, κατά συνέ
πεια, δεν πρέπει να εφαρμόζονται σε βάρος του οι διατάξεις 
του εμπορικού δικαίου που αναφέρονται στην επωνυμία, τα 
εμπορικά βιβλία, την πτώχευση και την προσωπική κράτη
ση.


