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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η μελέτη του υπαίθριου εμπορίου στην 

Ελλάδα, ιδιαίτερα των λαϊκών αγορών. Καταγράφονται το νομικό πλαίσιο λειτουργίας 

των λαϊκών αγορών, οι κατηγορίες των μικροπωλητών που δραστηριοποιούνται σε 

αυτές, ο μεταξύ τους συσχετισμός, οι συνθήκες εργασίας τους, τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν. Κατηγοριοποιούνται επίσης τα είδη που διακινούνται σε αυτές και 

γίνεται  ιδιαίτερη αναφορά στην διακίνηση των αγροτικών προϊόντων στην λαϊκή και 

στον τρόπο που αυτά φτάνουν στον καταναλωτή. Κύριο προβληματισμό αποτελεί αν 

και κατά πόσο ισχύει στην σημερινή εποχή ο βασικός σκοπός ίδρυσης των λαϊκών 

αγορών στην Ελλάδα, ή αν πλέον, οι νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες επιβάλλουν 

επαναπροσδιορισμό των στόχων και του τρόπου λειτουργία τους. Εδώ, άλλωστε, 

έγκειται η συμβολή της στη μελέτη του οικονομικού αυτού θεσμού. Ιδιαίτερα εστιάζει 

στον Δήμο Κομοτηνής, καθώς θα μελετηθεί ως μελέτη περίπτωσης (case study) η 

Λαϊκή Αγορά Κομοτηνής, προκειμένου  να δοθούν απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα 

όσον αφορά τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, καταγράφονται τα βασικά προβλήματα 

που σχετίζονται με τη λειτουργία τους, διερευνάται η μελλοντική δυναμική τους και  

διατυπώνονται προτάσεις που εξασφαλίζουν ίσως την αποτελεσματικότερη λειτουργία 

τους. Συμμετέχοντες είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι στην προετοιμασία και διεξαγωγή της 

Λ.Α. Κομοτηνής: Οι υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για την λειτουργία της, οι 

παραγωγοί, οι επαγγελματίες, και οι συνδικαλιστικοί φορείς αυτών, οι οποίοι 

καλούνται να  απαντήσουν σε ποικιλία ερωτημάτων. Τα συμπεράσματά της εργασίας, 

μετά τη μελέτη των ερωτηματολογίων, επιβεβαιώνουν ότι ο θεσμός αυτός είναι ακόμα 

σημαντικός για την οικονομική ζωή της χώρας. Παράλληλα, αναδεικνύουν  τις 

διαφοροποιήσεις που έχει υποστεί τελευταία ο θεσμός αλλά και τις σημαντικές αλλαγές 

στη λειτουργία του, τις οποίες θα επιφέρει ο νέος νόμος προκαλώντας ποικιλία 

αντιδράσεων στους εμπλεκόμενους. 

     

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 

Υπαίθριο εμπόριο, Λαϊκή Αγορά, Αγροτικά προϊόντα, Πωλητές παραγωγοί, Πωλητές 

επαγγελματίες. 
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ABSTRACT 

The study of street vending in Greece, especially of street markets constitutes the 

purpose of the present dissertation. What is listed are, the legal framework of the 

function of street markets, categories of street vendors that trade in them, the 

interrelation among them, their working conditions, the problems they deal with. 

Moreover, this dissertation categorizes the items that are channeled in these markets 

with a special reference to the trading of agriculture produce in the street markets and 

the way in which these reach consumers. What constitutes a main concern is whether 

and to what extent the main purpose of establishing street markets remains in our 

modern times or if the new socioeconomic conditions impose a redefinition of their 

aims and their way of function. Besides that, is where the contribution of this 

dissertation to the study of this financial institution lies. It particularly focuses on the 

municipality of Komotini, since the street market of Komotini will be studied as a case 

study, in order for answers to basic queries concerning the function of street markets to 

be given, the basic problems connected to their function are recorded, their future 

potential is looked into and proposals that may ensure their more effective function are 

formulated. Participants are all those involved in the preparation of the conduct of street 

markets in Komotini: the municipal services that are responsible for its function, the 

vendors and their trade unions, who are summoned to answer various queries. The 

conclusions of the dissertation, after studying the questionnaires, confirm that this 

institution still remains important for the fiscal function of the country. Alongside, they 

highlight the diversifications that the institution has recently undergone, as well as the 

considerable alterations in their function, that the new law will induce, causing a variety 

of reactions among those involved.  

 

KEY WORDS 

Street vending, street market, agricultural products, producers vendors, street vendors.
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  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το στεγασμένο λιανικό εμπόριο αποτελεί κύριο τρόπο ανάπτυξης των εμπορικών 

δραστηριοτήτων σε κάθε σύγχρονη ανθρώπινη κοινότητα και έχει μελετηθεί και 

συνεχίζει να μελετάται προκειμένου να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με 

τις διάφορες διαστάσεις του.  Εξίσου σημαντική, όμως, είναι και μια ιδιαίτερη μορφή 

του λιανικού εμπορίου, το λεγόμενο υπαίθριο λιανικό εμπόριο. Σε κάθε μεγαλύτερο  ή 

μικρότερο  αστικό κέντρο αλλά και σε αγροτικές περιοχές, φιλοξενούνται υπαίθριες 

λαϊκές αγορές με σκοπό να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των καταναλωτών για 

φθηνότερα προϊόντα. Τα αγροτικά προϊόντα σήμερα αποτελούν μέρος των προϊόντων 

που διατίθενται σε αυτές. Οι μικροπωλητές που τα διακινούν είναι είτε επαγγελματίες, 

είτε παραγωγοί και οι καταναλωτές επιδιώκουν να αγοράσουν φρέσκα ποιοτικά 

αγροτικά προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές. Αν και υπήρχε νομικό πλαίσιο  που ρύθμιζε 

τη λειτουργία των λαϊκών αγορών στη χώρα μας, για πολλά χρόνια λειτουργούσαν 

χωρίς απόλυτη εφαρμογή των κανόνων και συχνά στα όρια της παρανομίας κάτι το 

οποίο ίσως συνδέεται και με την αρχική μορφή τους, ως μια άτυπη οικονομική 

συναλλαγή, η οποία επηρεάζονταν από τις συνθήκες κάθε εποχής και περιοχής. 

Ωστόσο, το νομικό πλαίσιο που τις περιβάλλει σήμερα θέτει όρους σχεδόν για κάθε 

πτυχή της δραστηριότητας (Ελευσινιώτη & Χατζηγιαννίδου, 2018). 

Σκοπό της παρούσας μελέτης αποτελεί καταρχήν μια κριτική αξιολόγηση της 

υφιστάμενης κατάστασης και του νομικού πλαισίου που διέπει τον τρόπο λειτουργίας 

του υπαίθριου εμπορίου και ειδικότερα της Λαϊκής Αγοράς. Ο υπάρχων νόμος 

4497/2017 που αφορά το υπαίθριο εμπόριο στην Ελλάδα ψηφίστηκε και τέθηκε σε 

εφαρμογή στο τέλος του 2017 σε αντικατάσταση του προηγούμενου νόμου 4264/2014, 

για να βελτιώσει τη λειτουργία του. Ωστόσο, καθώς αυτό θεωρήθηκε ότι δεν 

επιτεύχθηκε στον αναμενόμενο βαθμό, ένα νέο νομοσχέδιο κατά την διάρκεια 

συγγραφής της παρούσας εργασίας ψηφίστηκε από την βουλή, με πρόθεση να θέσει σε 

ισχύ έναν νέο νομό από 1/2/2022, τον νόμο 4849/2021. Αφού λοιπόν, μελετηθεί το 

νομικό αυτό πλαίσιο, θα επιχειρηθεί μια αξιολόγηση και περιγραφή των αναμενόμενων 

βελτιώσεων που θα επιφέρει στη εφαρμογή  του. 

Στη συνέχεια, εξετάζοντας ως μελέτη περίπτωσης την λαϊκή αγορά Κομοτηνής κατά 

τα έτη 2017-2021, η ερευνά επικεντρώθηκε στην καταγραφή των κυριότερων 

προβλημάτων  που αφορούν στη λειτουργία των υπαίθριων αγορών.  
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Η συνεισφορά της εργασίας έγκειται τόσο στην καταγραφή των προβλημάτων που 

απασχολούν τους εμπλεκόμενους στην διαδικασία του υπαίθριου εμπορίου, όσο και 

στην διατύπωση προτάσεων  που αφορούν την βελτίωση της λειτουργίας  του. 

Το κύριο ερώτημα στο οποίο επιχειρεί  να απαντήσει η παρούσα διπλωματική είναι 

κατά πόσο ισχύει στην σημερινή εποχή ο βασικός σκοπός ίδρυσης των λαϊκών ή αν 

πλέον, οι νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες επιβάλλουν  επαναπροσδιορισμό των 

στόχων και του τρόπου λειτουργία τους. Συγκεκριμένα, η λειτουργία των  λαϊκών 

αγορών θεσμοθετήθηκε στη Ελλάδα το 1929 με βασικό στόχο την πάταξη της 

κερδοσκοπίας των μεσαζόντων  γεωργικών προϊόντων, καθώς  οι  παραγωγοί στο 

πλαίσιο της λειτουργίας τους διαθέτουν μέρος της παραγωγής τους απευθείας στους 

καταναλωτές. Κατά πόσο, λοιπόν, ισχύει ακόμα κάτι τέτοιο και σε ποιο βαθμό η 

λειτουργία των υπαίθριων λαϊκών αγορών ικανοποιεί τις ίδιες ανάγκες παραγωγών και 

καταναλωτών;  

Επίσης, ένα άλλο  ερευνητικό ερώτημα στο οποίο προσπαθεί να απαντήσει η παρούσα 

εργασία και αποτελεί προέκταση του προηγούμενου αρχικού, αφορά τον προσδιορισμό 

της αναλογίας επαγγελματιών και  παραγωγών τα τελευταία χρόνια. Παλιότερα, στις 

υπαίθριες αγορές διέθεταν  τα προϊόντα τους σχεδόν αποκλειστικά παραγωγοί πωλητές. 

Τελευταία, όμως, αυτό έχει ανατραπεί, γιατί στις λαϊκές αγορές έχουν διεισδύσει σε 

μεγάλο ποσοστό επαγγελματίες έμποροι μικροπωλητές. Η έρευνα μας θα επιχειρήσει, 

αφού εξετάσει με ακρίβεια τα παραπάνω δεδομένα, όπως ισχύουν στην Λαϊκή Αγορά 

της Κομοτηνής να μελετήσει τις επιπτώσεις που αυτό επιφέρει στον τρόπο λειτουργίας 

τους.  

Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι συνδυασμός ποσοτικών και ποιοτικών 

εργαλείων. Η συλλογή των δεδομένων  πραγματοποιείται με την χρήση συνεντεύξεων 

και ερωτηματολογίων από τους εμπλεκόμενους στην Λ.Α. Κομοτηνής, την άντληση 

στοιχείων από την διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία καθώς και από ισότοπους 

σχετικούς με το αντικείμενο. Σημαντική συμβολή στην έρευνα διαδραμάτισε η 

επιτόπια και αυτοπρόσωπη παρατήρηση του μελετητή λόγω της επαγγελματικής του 

ενασχόλησης με το συγκεκριμένο  αντικείμενο από τη θέση του προϊστάμενου  στον 

τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων. 
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Το θεωρητικό πλαίσιο προκύπτει, όπως προαναφέρθηκε, από τη μελέτη της βασικής 

νομοθεσίας καθώς και από συμπεράσματα  ερευνητών  με το υπαίθριο εμπόριο και τις 

λαϊκές αγορές. Ακόμη αντλούνται στοιχεία από έρευνες σχετικές με τις  εφοδιαστικές 

αλυσίδες αγροτικών προϊόντων.  

Για την συγγραφή της Διπλωματικής ακολουθήθηκε η εξής δομή:  

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια γενικότερη αναφορά στον θεσμό της Λαϊκής Αγοράς 

και τη θέση που έχει αυτή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Στη συνέχεια περιγράφεται η 

θεωρητική προσέγγιση του υπαίθριου εμπορίου και η διεθνής εμπειρία από λαϊκές 

αγορές στο εξωτερικό, και ειδικότερα στην Γαλλία. Επίσης πραγματοποιείται σύγκριση 

με τις λαϊκές αγορές της Γαλλίας και της Ελλάδας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη ιστορική αναφορά στην λειτουργία των 

Λ.Α. στην Ελλάδα και τους λογούς που  οδήγησαν στην δημιουργία τους. Αναφέρονται 

οι κυριότεροι τύποι των αγορών που απαντώνται στην Ελλάδα. Παρουσιάζεται 

αναλυτικά το νομικό πλαίσιο με τις προτεινόμενες αλλαγές, και ο ρόλος της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή της εφοδιαστικής αλυσίδας Αγροτικών 

Προϊόντων. Αναφέρεται στη σημασία της κυκλικής οικονομίας και τέλος περιγράφει 

τη λειτουργία των βιολογικών αγορών στην Ελλάδα. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου 

Κομοτηνής και αναλύεται διεξοδικά η Λ.Α. Κομοτηνής καθώς και οι κατηγορίες των 

πωλητών που δραστηριοποιούνται σε αυτήν χρησιμοποιώντας στοιχεία από τα αρχεία 

που τηρούνται στον Δήμο Κομοτηνής. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται ο τρόπος πραγματοποίησης της ερευνητικής 

εργασίας της σύνταξης και συλλογής των ερωτηματολογίων και της διενέργειας των 

συνεντεύξεων. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η επεξεργασία η αποτύπωση και 

ανάλυση των αποτελεσμάτων της  έρευνας και στο τέλος εξάγονται τα  συμπεράσματα  

και διατυπώνονται οι προτάσεις της Διπλωματικής Εργασίας. 

Η ολοκλήρωση της εργασία έχει προσδοκία να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα και 

να διατυπωθούν, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά 



13 

 

με την λειτουργία των λαϊκών αγορών, στο πλαίσιο του υπαίθριου εμπορίου, το οποίο 

αποτελεί έναν σημαντικό τομέα της εμπορικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. 

  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-Η ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗ  

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

  1.1Το υπαίθριο εμπόριο 

Το μετακινούμενο, μη στεγασμένο, εμπόριο (υπαίθριο), αποτελεί αρχική  μορφή εμπο-

ρικής δραστηριότητας και η ύπαρξή του ταυτίζεται με την εμφάνιση της ανταλλαγής 

αγαθών στις κοινωνίες των πρώτων ανθρώπων (Δανιήλ, 2007). Το υπαίθριο εμπόριο 

είναι υποκατηγορία του λιανικού εμπορίου. Διακρίνεται από το υπόλοιπο εμπόριο α-

κριβώς για αυτό που περιγράφει η λέξη υπαίθριο. Περιλαμβάνει,  δηλαδή,  οποιαδήποτε 

εμπορική δραστηριότητα σε εξωτερικό χώρο, που δεν είναι στεγασμένος. Συμφωνά με 

τον ορισμό, όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 2 του Νόμου 4497/2017, υπαίθριο 

εμπόριο  είναι η εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό (υπαίθριο) χώρο, η 

πώληση δηλαδή προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωμένες υπαίθριες αγορές (οι 

«Εμποροπανήγυρις», οι «Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές» κ.α.), καθώς και 

το πλανόδιο εμπόριο. Στο υπαίθριο εμπόριο εντάσσονται στην χώρα μας εκτός από τις 

παραπάνω δραστηριότητες και η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από 

πωλητή που δεν μετακινείται γνωστό ως «Στάσιμο εμπόριο», οι «κινητές καντίνες», 

και  οι «Υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο» (λούνα πάρκ, τσίρκο, 

και ψυχαγωγικά παιχνίδια).  
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  1.2 Ο θεσμός της λαϊκής αγοράς 

Η λαϊκή αγορά ως κατηγορία του υπαίθριου εμπορίου θεωρείται η δημοφιλέστερη 

μορφή του. Η πώληση σε εξωτερικούς χώρους, στο ύπαιθρο, με εφήμερο τρόπο, σε 

δημόσιο χώρο, είναι μια εμπορική μέθοδος που υπάρχει από τις απαρχές των ανθρώπι-

νων κοινωνιών (Δανιήλ, 2007). Οι υπαίθριες αγορές είναι επίσης στενά συνδεδεμένες 

με την τοπική αγροτική παραγωγή, τις αγροτικές δομές και το γεωργικό σύστημα και 

συνεπώς, η ιστορία τους δεν είναι αχώριστη από αυτή της γεωργίας. Σύμφωνα με τον 

Flacieliere (1959) παρόμοιες μορφές με την σημερινή υπήρξαν στην αρχαία Ελλάδα. 

Οι έμποροι συγκεντρωνόταν κυρίως στην αγορά και στους γειτονικούς δρόμους της 

δημόσιας πλατείας. Κάθε έμπορος είχε εξασφαλισμένη μία θέση για την οποία πλή-

ρωνε δικαιώματα και στην σκιά ενός παραπετάσματος πάνω σε ένα πάγκο εκθέτει τα 

εμπορεύματά του που ήταν συνήθως λαχανικά, φρούτα, ψάρια, κυνήγι, υφάσματα, κε-

ραμικά κ.α.. 

Στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ο θεσμός  ήταν γνωστός ως "παζάρι", όρος 

που χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα. Τα παζάρια που υπήρχαν στην Αθήνα, επί τουρ-

κοκρατίας ανασυστήθηκαν μετά την απελευθέρωση, για να εξυπηρετήσουν τους κα-

τοίκους της (Καιροφύλας, 2011). Μετεξέλιξη των παραδοσιακών τοπικών ¨παζαριών¨ 

αποτελεί η λαϊκή αγορά που θεσμοθετημένα λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1929 

(πάνω από 90 χρόνια). Ο σύγχρονος ορισμός όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 του νό-

μου 4497/2017 είναι: «η υπαίθρια, μετακινούμενη, οργανωμένη αγορά, στην οποία 

δραστηριοποιούνται παραγωγοί πρωτογενών και μεταποιημένων προϊόντων οικοτε-

χνίας, καθώς και επαγγελματίες πωλητές για τη διάθεση κυρίως πρωτογενών, αλλά και 

βιομηχανικών ειδών». Με τον νέο νόμο (νόμος 4849/2021, άρθρο 2, παρ.5) μεταβάλ-

λεται ελαφρώς ο προηγούμενος ορισμός, καθώς  αφαιρείται η λέξη ̈ κυρίως¨  που προη-

γείται από τον όρο ¨πρωτογενή προϊόντα¨  και έτσι, δίνεται μια νέα διάσταση στο ορι-

σμό, ο οποίος εξισώνει πλέον την διάθεση των αγροτικών προϊόντων στις λαϊκές αγο-

ρές με αυτή των βιομηχανικών. Η μικρή αυτή λεπτομέρεια μας δείχνει και την κατεύ-

θυνση που αποκτούν οι λαϊκές αγορές, καθώς χάνουν σιγά σιγά τον αρχικό τους  σκοπό 

που ήταν η πώληση πρωτογενών προϊόντων.   

Μία αναλυτικότερη περιγραφή του  ορισμού της λαϊκής αγοράς στην Ελλάδα είναι: η 

υπαίθρια αγορά  που διοργανώνεται μια ημέρα της εβδομάδος εκτός της Κυριακής σε 

προκαθορισμένο χώρο, που συνήθως είναι μία πλατεία ή κάποιος δρόμος στον οποίο 
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διακόπτεται η κυκλοφορία (Νόμος 4464/2014, άρθρο 3, παρ. 1). Διαρκεί λίγες ώρες, 

συνήθως από το πρωί στις 6:00π.μ. μέχρι το μεσημέρι στις 2:00μ.μ.. Δραστηριοποιού-

νται δύο  κατηγορίες πωλητών, οι  παραγωγοί και οι επαγγελματίες. Οι παραγωγοί είναι 

γεωργοί ή κτηνοτρόφοι ή αλιείς, οι οποίοι διαθέτουν προς πώληση τα προϊόντα που 

παράγουν οι ίδιοι (οπωροκηπευτικά, όσπρια, αυγά, ψάρια, μέλι,  κ.α.). Ακόμη διαθέ-

τουν μεταποιημένα γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα οικοτεχνίας, αποκλειστικά δικής 

τους παραγωγής όπως: χυμούς φρούτων, μαρμελάδες, αρωματικά φυτά κ.α.. Οι επαγ-

γελματίες διαιρούνται σε δύο υποκατηγορίες, στους επαγγελματίες του αγροδιατροφι-

κού τομέα οι οποίοι εμπορεύονται αγροτικά προϊόντα του πρωτογενή τομέα (οπωρο-

κηπευτικά, όσπρια, ψάρια και μεταποιημένα γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα) και στους 

επαγγελματίες που εμπορεύονται βιομηχανικά είδη (είδη ένδυσης- υπόδησης κ.α.). Εκ-

θέτουν τα προϊόντα τους σε φορητούς συναρμολογούμενους πάγκους. Κύριος σκοπός 

της λαϊκής είναι  να δώσει την δυνατότητα στους παραγωγούς να διοχετεύσουν  οι ίδιοι 

τα προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές. Έτσι, οι καταναλωτές προμηθεύονται  

στις λαϊκές αγορές βασικά προϊόντα διατροφής και κάποια βιομηχανικά είδη σε χαμη-

λότερες τιμές. Επιπλέον αποτελεί ένα μέσο καταπολέμησης της ανεργίας γιατί δίνει την 

δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν και επαγγελματίες με χαμηλά λειτουργικά έξοδα. 

Η λαϊκή αγορά ως θεσμός εκτός  του οικονομικού χαρακτήρα της, αποτελούσε πάντοτε 

και χώρο  συνάντησης, συνάθροισης και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων με την 

ανταλλαγή απόψεων, την μεταφορά  γνώσεων, γεγονότων και πολιτισμού. Αυτή η κοι-

νωνικοοικονομική πλευρά την χαρακτηρίζει ακόμη και σήμερα. Ο χώρος της λαϊκής 

αποτελεί ένα ζωντανό τόπο συνεύρεσης πολιτών, διαφορετικών και  με ετερόκλητες 

ιδιότητες.  Είναι σημείο συνάντησης πωλητών παραγωγών και καταναλωτών και  με-

ταξύ αυτών αναπτύσσονται συχνά προσωπικές σχέσεις. 

Στην υπόλοιπη Ευρώπη οι λαϊκές αγορές έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο για το ε-

μπόριο ενώ οι εκθέσεις και οι αγορές είναι η αφετηρία της ανάπτυξης των πόλεων κατά 

τον Μεσαίωνα, ιδιαίτερα στην Γαλλία (Le Guellec, 2018). Ακόμη και στις σημερινές 

πόλεις είναι ο χώρος όπου μπορεί κανείς να βρει γεωργικά προϊόντα διατροφής σε 

μειωμένες τιμές και να αγοράσει προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς.  
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  1.3 Θεωρητικές προσεγγίσεις του θεσμού 

Το θεωρητικό πλαίσιο προκύπτει από την βιβλιογραφία και από την κυριότερη νομο-

θεσία. Ιδιαίτερα μελετάται ο νόμος 4497/2017 και οι αλλαγές που προτείνονται στο 

υπό ψήφιση νομοσχέδιο. Όσον αφορά τη διεθνή βιβλιογραφία ένας γενικότερος ορι-

σμός, ο οποίος περιγράφει ικανοποιητικά και την ελληνική περίπτωση των λαϊκών α-

γορών, είναι αυτός που χρησιμοποιούν οι Hiebert et al. (2015, σελ. 9) σύμφωνα με τους 

οποίους:  

                 Οι λαϊκές αγορές είναι μη μόνιμες δομές (π.χ. πάγκοι), όπου οι επιχειρημα-

τίες δεν έχουν στην ιδιοκτησία τους χώρους ή και τις δομές από τις οποίες πωλούν. 

Συχνά, αλλά όχι πάντα, κατασκευάζονται το πρωί και απομακρύνονται αργότερα την 

ίδια ημέρα. Λειτουργούν σε καθημερινή βάση, ή εβδομαδιαία βάση. Οι λαϊκές αγορές 

είναι υπαίθριοι χώροι όπου πωλούνται «συνηθισμένα» προϊόντα, όπως τρόφιμα, είδη 

ένδυσης, λουλούδια, κορδόνια παπουτσιών ή φθηνά ρολόγια. Οι ανταλλαγές πραγμα-

τοποιούνται συνήθως με ευέλικτους τρόπους, οι οποίοι θα μπορούσαν να περιλαμβά-

νουν διαπραγματεύσεις και συνήθως πρόκεινται για οικονομίες μετρητών. Συνήθως, οι 

λαϊκές αγορές χαρακτηρίζονται από ένα σχετικά εκτεταμένο εύρος άτυπων δραστηριο-

τήτων. 

Ο αρχικός σκοπός δημιουργίας των Λ.Α. στη χώρα μας ήταν να διαθέσουν αγροτικά 

προϊόντα  απευθείας από τους παραγωγούς στους καταναλωτές , σε χαμηλές τιμές, πα-

ρακάμπτοντας τους μεσάζοντες δημιουργώντας ένα επιπλέον κέρδος και για τους πα-

ραγωγούς (Κιτσοπανίδης & Καμενίδης, 2003). Ακόμη και σήμερα τα βασικά προϊόντα 

που διακινούνται στις λαϊκές αγορές της χώρας είναι τα αγροτικά προϊόντα. Συνεπώς, 

μελετάται στο θεωρητικό σκέλος της και η εφοδιαστική αλυσίδα των αγροτικών προϊ-

όντων μιας και αυτά αποτελούν  σημαντικό μέρος των προϊόντων που διατίθενται στις 

λαϊκές αγορές. Σύμφωνα με τους Marsden et al. (2002) και αργότερα με τους Renting 

et al. (2003), (όπ. αναφ. στο Μαλινδρέτος, 2015)  διακρίνουμε  τρείς  τύπους Βραχείων 

Εφοδιαστικών Αλυσίδων Αγροτικών Προϊόντων (Short Food Supply Chain) ή ΒΕΑΑΠ 

(SFSC) : 

    1. Πρόσωπο με πρόσωπο (face-to-face)  

    2. Χωρικής εγγύτητας (spatial proximity)  
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    3. Εκτεταμένης εγγύτητας (spatially extended) 

Οι παραγωγοί πωλητές αγροτικών προϊόντων οι οποίοι διαθέτουν απευθείας τα προϊό-

ντα τους στους καταναλωτές στις Λ.Α. ανήκουν στην περίπτωση «face-to-face», των 

ΒΕΑΑΠ. Με τον τρόπο αυτό από την μία μεριά οι παραγωγοί εκθέτουν οι ίδιοι τα 

προϊόντα τους σε ένα σταθερό σημείο πώλησης πάνω στον πάγκο στη θέση που κατέ-

χουν στην λαϊκή αγορά και από την άλλη πλευρά  ο καταναλωτής τα αγοράζει απευ-

θείας από τον παραγωγό. Έτσι αναπτύσσονται σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των κα-

ταναλωτών και των παραγωγών πωλητών με βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων 

την εντοπιότητα, την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα των τιμών τους (Ilbery and 

Maye, 2005). 

Οι ΒΕΑΑΠ μπορούν να παράγουν οικονομικά οφέλη τόσο για τους παραγωγούς και 

τους καταναλωτές όσο και για τις τοπικές κοινότητες. Στη μελέτη του Joint Research 

Centre της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2013) ), (όπ.αναφ. στο Μαλινδρέτος, 2015) επιση-

μαίνεται ότι πρωτοβουλίες τοπικού marketing (local marketing) και απευθείας 

marketing (direct marketing) παρήγαγαν επιπλέον εισόδημα, που προέκυψε από τη μεί-

ωσης του αριθμού των μεσαζόντων, για τις αγροτικές κοινωνίες, ενισχύοντας ταυτό-

χρονα τους δείκτες απασχόλησης.  

 Επίσης με την επιλογή της 1ης περίπτωσης των ΒΕΑΑΠ «face -to- face», της απευθείας 

πώλησης των προϊόντων τους, οι παραγωγοί αλλά και οι καταναλωτές αντιτίθενται στις 

επικρατούσες συμβατικές παγκόσμιες αγορές, της κυριαρχίας των σούπερ μάρκετ (Κα-

βουλάκος & Γριτζάς, 2015). 

Σημαντική συνιστώσα όσο αφορά τη  θεωρητική προσέγγιση του θέματος στην Ελλάδα 

αποτελεί βέβαια και  το νομοθετικό πλαίσιο. Όπως αναφέρει η  αιτιολογική έκθεση1 

του νέου Νόμου 4849/2021, οι λαϊκές αγορές για πώληση πρωτογενών προϊόντων θε-

σμοθετήθηκαν προκειμένου οι παραγωγοί να διαθέτουν τα προϊόντα τους σε οργανω-

μένες αγορές απευθείας στους καταναλωτές. Με τον τρόπο αυτόν έγινε μία προσπάθεια 

να ξεπεραστούν οι δυσκολίες στην διάθεση των προϊόντων τους που συχνά αντιμετω-

 
1 Πληροφορίες σχετικά με την αιτιολογική έκθεση αντλήθηκαν  από την Βουλή των Ελλήνων στην κα-
τάθεση του  σχετικού νομοσχεδίου. Πηγή: https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-
4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/11754345.pdf 
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πίζουν λόγω της ευπάθειας που έχουν τα αγροτικά προϊόντα στην συντήρηση και με-

τακίνηση τους, αλλά και για να αντιμετωπιστούν οι χαμηλές τιμές που πολλές φορές 

προσφέρουν για την αγορά των προϊόντων αυτών, οι έμποροι. Στην πορεία του θεσμού 

η εύκολη και άμεση πρόσβαση των καταναλωτών, στις λαϊκές αγορές  τον κατέστησε 

ως απαραίτητο μέσο διάθεσης των προϊόντων αυτών και από την ολοένα αυξανόμενη 

ζήτησή τους, προέκυψε η ανάγκη να επιτρέπεται η διάθεσή τους στις λαϊκές αγορές και 

από μη παραγωγούς, τους «επαγγελματίες  πωλητές λαϊκών αγορών». Στόχος των εκά-

στοτε νομοσχεδίων είναι η θέσπιση ενιαίων κανόνων λειτουργίας του υπαίθριου εμπο-

ρίου σε όλη την επικράτεια. Επιπλέον αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό, τη διαφάνεια, 

και την αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς, των πρωτογενών προϊόντων γης και θά-

λασσας, από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή. Επίσης μέσο της βελτίωσης των 

νομοσχεδίων επιδιώκεται, η σταθερότητα των τιμών, ο  υγιής ανταγωνισμός και η πα-

ροχή προς τους καταναλωτές ποιοτικών προϊόντων σε προσιτές τιμές. Τέλος με την 

εύρυθμη λειτουργία του, το υπαίθριο εμπόριο, το οποία αποτελεί ήδη έναν σημαντικό 

τομέα της οικονομίας, εντάσσεται αποτελεσματικότερα στην ευρύτερη λειτουργία του 

εμπορίου και της αγοράς (Βουλή των Ελλήνων, 2021α). 

Όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση για το υπαίθριο εμπόριο, δίνεται με-

γαλύτερη σημασία στον αγροδιατροφικό τομέα από αυτόν της πώλησης  βιομηχανικών 

ειδών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο θεσμός των λαϊκών αγορών στην Ελλάδα δη-

μιουργήθηκε πρωτίστως για τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων. 

  1.4 Οι λαϊκές αγορές στο εξωτερικό η περίπτωση της Γαλλίας  

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν τα χαρακτηριστικά των λαϊκών αγορών στον κόσμο. Οι 

υπαίθριες  αγορές στο εξωτερικό που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ανάλογες  με τις 

λαϊκές αγορές στην Ελλάδα συχνά περιγράφονται με τον όρο street market ή ως swan 

market. Αν και εντοπίζονται αρκετές διαφορές κατά τόπους, είναι σημαντικό να λεχθεί 

πως υπάρχουν κάποια πρότυπα τα οποία συναντώνται σε κάθε λαϊκή αγορά. 

Αρχικά, οι εμπλεκόμενοι στο υπαίθριο εμπόριο παντού στον κόσμο είναι οι πωλητές 

και οι καταναλωτές. Συχνότερα οι πωλητές είναι αυτοαπασχολούμενοι και μπορεί να 

είναι είτε έμποροι είτε παραγωγοί, κυρίως όταν πρόκειται για αγρότες ή χειρώνακτες 

που εμπορεύονται τα δικά τους δημιουργήματα (Morales, 2009). Από την άλλη πλευρά 
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είναι οι καταναλωτές, οι οποίοι προσέρχονται στις λαϊκές αγορές για να αποκτήσουν 

τα απαραίτητα αγαθά σε προσιτές τιμές.  

Επιπρόσθετα, τα προϊόντα που πωλούνται στις λαϊκές του κόσμου ποικίλλουν ανάλογα 

με τον τόπο που βρίσκεται η αγορά. Στην πλειοψηφία τους, στις λαϊκές σε όλο τον 

κόσμο βρίσκονται τρόφιμα, είδη για το σπίτι και ρουχισμός.  

Στη παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η λειτουργία, η οργάνωση και η σκοπιμότητα των 

λαϊκών αγορών στην Γαλλία. Παράλληλα εξετάζεται η σχέση των Γάλων καταναλω-

τών με αυτές. Επίσης, παρουσιάζεται ο τρόπος που η τοπική αυτοδιοίκηση ρυθμίζει τη 

λειτουργία τους. 

  1.4.1 Τύποι και Οργάνωση και λειτουργία Λαϊκών Αγορών  

Αρκετές πηγές μετρούν περίπου 8.000 υπαίθριες λαϊκές αγορές σε 6.000 δήμους, 

πράγμα που σημαίνει ότι το 17% από τους 36.000 γαλλικούς δήμους οργανώνει μια 

εβδομαδιαία αγορά (Navarro, 2019). 

Όσον αφορά την τυπολογία των γαλλικών αγορών, πάνω από το 75% των γαλλικών 

αγορών είναι υπαίθριες, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό βρίσκεται μέσα σε μεγάλες ή μικρές 

αίθουσες και αποτελούν στεγασμένες αγορές. Η μεγάλη πλειοψηφία τους είναι επίσης 

μικρές (62%) και έχουν λιγότερους από 25 πάγκους, ενώ οι μεγάλες και πολύ μεγάλες 

αγορές, που συγκεντρώνουν περισσότερους από 61 πάγκους, αντιπροσωπεύουν μειο-

ψηφικό μερίδιο (7%) και βρίσκονται κυρίως σε δήμους κυρίως αστικούς όπως στο Πα-

ρίσι και στη Λυών, όπου ζει σχεδόν το 82% των Γάλλων (Deprez et al., 2017).  

Τον ρόλο του δημιουργού και οργανωτή της λαϊκής αγοράς παίζει ο Δήμος κάθε πε-

ριοχής που είναι επιφορτισμένος με διάφορα σχετικά καθήκοντα και υποχρεώσεις 

(Jabre, 2020). Αρχικά, η δημιουργία μιας υπαίθριας αγοράς πρέπει να αποτελέσει αντι-

κείμενο συζήτησης από το δημοτικό συμβούλιο. Αυτό πρέπει να γίνει μετά από δια-

βούλευση με τις ενδιαφερόμενες επαγγελματικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν προθε-

σμία ενός μήνα, από την έναρξη της συζήτησης, για να εκδώσουν γνώμη (Nordin, Troin 

& Chaze, 2016). Οι οργανισμοί αυτοί είναι το Γεωπονικό Επιμελητήριο, το Εμπορικό 

και Βιομηχανικό Επιμελητήριο για εμπόρους και το Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμε-

λητήριο για τους βιοτέχνες. Έπειτα, το δημοτικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για τον κα-

θορισμό του τέλους χρήσης των χώρων που παραχωρεί (Jabre, 2020). 
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Ένας έμπορος, για να μπορέσει να εγκατασταθεί στην αγορά, αφού η πώληση προϊό-

ντων λαμβάνει χώρα σε δημόσιο χώρο, πρέπει να διαθέτει εξουσιοδότηση για την κα-

τάληψη του δημόσιου αυτού χώρου, την οποία θα λάβει από τον Δήμαρχο (Γαλλικό 

Υπουργείο Οικονομικών, 2021). Ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο προβαίνουν 

στην δημοσιοποίηση διαγωνισμού για την κατάληψη της θέσης, έτσι ώστε να ενημε-

ρωθούν οι πιθανοί υποψήφιοι. Έπειτα, αξιολογούνται οι οικονομικές διαστάσεις κάθε 

προσφοράς και τέλος επιλέγεται ο έμπορος που θα πάρει την σχετική άδεια.  

Οι υπαίθριες λαϊκές αγορές στην Γαλλία λειτουργούν όλες τις μέρες της εβδομάδας, 

όπως ακριβώς και οι υπόλοιποι κλάδοι του εμπορίου, όπως τα σούπερ μάρκετ ή τα 

καταστήματα ρούχων. Αυτό δεν σημαίνει ωστόσο ότι λειτουργούν κάθε μέρα όλες οι 

αγορές. Κάθε περιοχή, κάθε Δήμος, έχει μία λαϊκή αγορά (οι μεγάλοι Δήμοι έχουν 

πάνω από μία αγορές) και επιλέγει πόσες και ποιες μέρες της εβδομάδας θα λειτουργή-

σουν. Στην αντίστοιχη ιστοσελίδα κάθε Δήμου παρέχονται σχετικές πληροφορίες, α-

ναφορικά με τις μέρες και ώρες λειτουργίας. Οι ώρες λειτουργίας επίσης διαφέρουν 

μιας και δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για ρύθμιση της ώρας. Έτσι οι ώρες ενδέ-

χεται να είναι από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ (ανάλογα με την απόφαση 

κάθε δημοτικού συμβουλίου). Είναι σύνηθες επίσης να υπάρχει μια διακοπή λειτουρ-

γίας κατά το μεσημέρι και να ξαναλειτουργούν οι λαϊκές αγορές το απόγευμα της ίδιας 

μέρας. Συμπερασματικά, δεν υπάρχει σταθερή λειτουργία των λαϊκών αγορών, κάθε 

Δήμος αποφασίζει ξεχωριστά, ωστόσο στις μεγάλες γαλλικές πόλεις, οι κάτοικοι μπο-

ρούν να βρουν σε διάφορες περιοχές κάθε μέρα και κάθε ώρα έστω μία ανοιχτή λαϊκή 

αγορά, ενώ στις επαρχιακές πόλεις λειτουργούν μία με δύο φορές την εβδομάδα.2 

  1.4.2 Κατηγορίες Λαϊκών - Συμμετέχοντες και Προϊόντα 

Περίπου στο 75% των λαϊκών αγορών στην Γαλλία διακινούνται  αγροδιατροφικά 

προϊόντα, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αφορά στα υπόλοιπα οικιακά προϊόντα. Ωστόσο, 

αυτές οι αγορές των τελευταίων προϊόντων, πέραν των μεγάλων πόλεων, δεν λειτουρ-

γούν σταθερά, παρά μόνο έκτακτα. Σε αυτά μπορεί να βρει κανείς αγορές για παλαιά 

βιβλία, παλαιά έπιπλα και αντίκες. Υπάρχουν και αγορές για μεταχειρισμένα προϊόντα, 

αλλά είναι πραγματικά ελάχιστες και μόνο σε μεγάλες πόλεις. Επίσης σπάνιες είναι και 

 
2 Πληροφορίες σχετικά με τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των υπαίθριων λαϊκών αγορών στην Γαλλία 
αντλήθηκαν από τις ιστοσελίδες των πόλεων Παρισιού, Μπορντώ, Λυών, Νίκαια, Μασσαλία, Λιλ, Α-
ντονί και Στρασβούργου.  
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οι λαϊκές αγορές που αφορούν μόνο σε βιολογικά προϊόντα, καθώς αυτές είναι περιο-

ρισμένες και λειτουργούν κυρίως μεσημεριανές και απογευματινές ώρες (Deprez et al., 

2017). 

Στις λαϊκές αγορές της Γαλλίας συμμετέχουν και έμποροι αλλά και αγρότες που που-

λούν τα προϊόντα που παράγουν. Οι έμποροι ως επί το πλείστον λαμβάνουν μέρος ως 

εταιρείες που εμπορεύονται αγροδιατροφικά προϊόντα και συμμετέχουν σε πολλές λα-

ϊκές για να πουλήσουν το εμπόρευμά τους, ενώ οι ίδιοι οι παραγωγοί συμμετέχουν  κυ-

ρίως στην αγορά της περιοχής τους. Ενώ οι αγρότες παραγωγοί μπορούν και πουλούν 

την παραγωγή τους στις λαϊκές της περιοχής τους, οι έμποροι είναι αναγκασμένοι να 

κάνουν μακρινά ταξίδια για να προμηθευτούν τα προϊόντα, ιδίως εάν επιθυμούν να 

αποκτήσουν σπάνια προϊόντα ή με καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Για παράδειγμα 

ιχθυοπώλες που επιλέγουν να αγοράσουν απευθείας στη δημοπρασία, χωρίς να περά-

σουν από τους χονδρεμπόρους ή τυροκόμοι που προτιμούν να πάνε απευθείας στον 

παραγωγό ή σε γαλακτοκομικούς συνεταιρισμούς για να επωφεληθούν από καλύτερες 

τιμές (Navarro, 2017). 

Καθώς οι περισσότερες λαϊκές αφορούν τη διακίνηση  αγροδιατροφικών προϊόντων, 

τα προϊόντα που θα βρουν οι Γάλλοι πολίτες είναι ως επί το πλείστον φρούτα και λα-

χανικά. Πέραν αυτών που βρίσκονται και στην ελληνική αγορά, στην Γαλλία υπάρχουν 

και εξωτικά προϊόντα λόγω των υπερπόντιων γαλλικών κτήσεων, όπως λίτσι, ανανά, 

μάνγκο, αβοκάντο, μούρα και μύρτιλλα. Στα προϊόντα ζωικής προέλευσης (κρεατικά) 

συγκαταλέγονται το μοσχάρι, καθώς η παραγωγή είναι πολύ μεγάλη, το χοιρινό κρέας, 

το αρνί, καθώς και η παπιά. Ακριβώς επειδή η παραγωγή στην Γαλλία είναι μεγάλη, 

στις λαϊκές βρίσκονται και πολλές ποικιλίες τυριών και κρασιών από διάφορους παρα-

γωγούς.  

Το 25% των λαϊκών αφορά βιομηχανικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται κυρίως για 

οικιακούς σκοπούς, ενώ υπάρχουν και κάποιες ειδικές λαϊκές αγορές και μπαζάαρ που 

πωλούν συγκεκριμένα προϊόντα όπως βιβλία και έπιπλα. 

Αναφορικά με τις τιμές, αυτές ποικίλλουν καθώς παίζουν ρόλο διάφοροι παράγοντες. 

Για παράδειγμα, σημαντικό ρόλο κατέχει η ανάγκη μεταφοράς των προϊόντων.  Αν 

ένας έμπορος έχει προϊόντα που έρχονται από μακρινές τοποθεσίες, τότε είναι και πιο 
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ακριβές οι τιμές. Επίσης, διαφορές στις τιμές υπάρχουν και ανάμεσα στις λαϊκές των 

πόλεων και της επαρχίας. 

Παρόλο που θεωρείται ότι οι αγορές βρίσκονται στο περιθώριο του λιανικού εμπορίου, 

παραμένουν πολυσύχναστα μέρη, καθώς το 2015, μια μελέτη του Ερευνητικού Κέ-

ντρου για τη Μελέτη και την Παρατήρηση των Συνθηκών Διαβίωσης (CREDOC) έ-

δειξε ότι το 59% των καταναλωτών πηγαίνει στις αγορές τουλάχιστον μία φορά το 

μήνα, το 33% των οποίων είναι τακτικοί πελάτες και ότι αυτή η συμμετοχή έχει στα-

θεροποιηθεί τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια (Navarro, 2019). 

Ένα ακόμη στοιχείο που δείχνει την προτίμηση των καταναλωτών προς τις λαϊκές α-

γορές είναι η βράβευση των ίδιων των λαϊκών από διάφορους θεσμούς. Για παρά-

δειγμα, το Εθνικό Κέντρο Μαγειρικών Τεχνών χορηγεί σε εκατό γαλλικές πόλεις το 

βραβείο της εξαιρετικής αγοράς που αναφέρεται στην λαϊκή αγορά, ανάλογα με τα δια-

θέσιμα προϊόντα. Σε εθνικό επίπεδο διοργανώνονται διαγωνισμοί για την ανάδειξη της 

«ομορφότερης λαϊκής αγοράς στη Γαλλία» ή «της αγαπημένης αγοράς των Γάλλων» 

από τα τηλεοπτικά κανάλια TF1, M6 (Delfosse, 2010). 

  1.4.3 Σύγκριση Λαϊκών Αγορών Γαλλίας και Ελλάδος 

Οι λαϊκές αγορές στην Γαλλία και την Ελλάδα παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες σε 

πολλούς τομείς. Κοινό χαρακτηριστικό  αποτελεί η κεντρική προσπάθεια οργάνωσης 

της λειτουργίας τους. Συγκεκριμένα, η νομοθέτηση και η ρύθμιση της λειτουργίας, ό-

πως τα ρυθμιστικά πλαίσια και τα υγειονομικά πρωτόκολλα, γίνονται από την κεντρική 

διοίκηση, δηλαδή το κράτος, ενώ η ρύθμιση πιο απλών ζητημάτων, όπως το μέρος που 

θα στηθεί η λαϊκή και η χορήγηση αδειών γίνεται από την τοπική αυτοδιοίκηση, τον 

Δήμο. Στις ομοιότητες προστίθεται ότι στις Λ.Α. και των δύο χωρών συμμετέχουν δύο 

κατηγορίες πωλητών, οι έμποροι (επαγγελματίες) αλλά και οι αγρότες (παραγωγοί) που 

πουλούν τα προϊόντα που παράγουν .Οι λαϊκές αγορές και το υπαίθριο εμπόριο παίζουν 

σημαντικό ρόλο  στην οικονομική αλλά και στην κοινωνική ζωή των δύο χωρών μιας 

και είναι τόπος συνάθροισης των τοπικών κοινωνιών. Τέλος, μπορούν περαιτέρω να 

θεωρηθούν ως αξιόλογοι κοινωνικοί χώροι που αντικατοπτρίζουν και συμβάλλουν 

στην ποικιλομορφία της αστικής ζωής τόσο στην Γαλλία όσο και στην Ελλάδα.  
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Πίνακας 1.1 

 Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των λαϊκών αγορών στη Γαλλία και την Ελλάδα 

Κριτήρια σύγκρι-
σης των Λ.Α. 

ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Ομοιότητα 
ή Διαφορά 

Θεσμοθέτηση του 
νομικού πλαισίου 
λειτουργίας των λα-
ϊκών αγορών 

Κεντρική Διοίκηση Κεντρική Διοίκηση Ομοιότητα 

Ευθύνη της Λει-
τουργίας των λαϊ-
κών αγορών 

Τοπική Αυτοδιοί-
κηση 

Τοπική Αυτοδιοίκηση Ομοιότητα 

Κατηγορίες συμμε-
τεχόντων στις Λ.Α. 

Επαγγελματίες και 
Παραγωγοί Πωλητές 

Επαγγελματίες και 
Παραγωγοί Πωλητές 

Ομοιότητα 

Ο ρόλος τους στην  
στην κοινωνικοοι-
κονομική ζωή των 
τοπικών κοινωνιών: 

Ναι έχουν σημα-
ντικό ρόλο 

Ναι έχουν σημαντικό 
ρόλο 

Ομοιότητα 

Ημέρες και ωράριο 
λειτουργίας. 

Περισσότερες ημέ-
ρες της εβδομάδας 
με ελεύθερο ωράριο 

1 ημέρα την εβδομάδα 
από το πρωί μέχρι το 
μεσημέρι 

Διαφορά 

Προϊόντα που δια-
θέτουν 

Υπερτερούν τα α-
γροδιατροφικά προϊ-
όντα και ειδικότερα 
τα τοπικά αγροτικά 
προϊόντα 

Διατίθενται  ίσες πο-
σότητες βιομηχανικών 
προϊόντων και  αγροτι-
κών 

Διαφορά 

Είδη αγροτικών 
προϊόντων 

Εκτός των συνηθι-
σμένων οπωροκη-
πευτικών διαθέτουν 
πολλά τυροκομικά 
και άλλα ζωικής 
προέλευσής προϊό-
ντα 

Διατίθενται τα συνηθι-
σμένα οπωροκηπευ-
τικά προϊόντα και μι-
κρές ποσότητες από 
τυροκομικά και άλλα 
ζωικής προέλευσης 

Διαφορά 

 

 Οι διαφορές εντοπίζονται στις  ημέρες και οι ώρες λειτουργίας, καθώς στην μεν Γαλλία 

δεν υπάρχει σταθερό ωράριο και λειτουργούν τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδος. 

Στην Ελλάδα λειτουργούν μόνο μία καθορισμένη μέρα την εβδομάδα για κάθε οικισμό  

και με συγκεκριμένο ωράριο από το πρωί μέχρι το μεσημέρι (π.χ. 6:00πμ-2:00μμ). Ό-

πως προαναφέρθηκε, στην Γαλλία συναντά κανείς εκτός από τα γνωστά  αγροτικά 

προϊόντα και πολλά τυροκομικά  και άλλα ζωικής προέλευσης  προϊόντα. Επίσης στην 

Γαλλία διακινούνται στις Λ.Α. των επαρχιακών πόλεων, περισσότερο τα αγροδιατρο-

φικά προϊόντα και ειδικότερα τα τοπικά αγροτικά προϊόντα. Αντίθετα στην Ελλάδα 

διατίθενται περίπου ίσες ποσότητες βιομηχανικών προϊόντων και  αγροτικών. 
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Η παραπάνω μελέτη αναδεικνύει τη σημασία του θεσμού της λαϊκής αγοράς και σε 

άλλες Ευρωπαϊκές χώρες πλην της Ελλάδας. Τόσο η προτίμηση των καταναλωτών 

προς αυτές είναι σταθερή, όσο και ανάλογα σταθερή είναι  και η επιδίωξη των παρα-

γωγών και εμπόρων να συμμετέχουν σε αυτές σε διάφορες χώρες. Η μελέτη του σημα-

ντικού λοιπόν, αυτού θεσμού είναι απαραίτητη, καθώς  φαίνεται ότι ικανοποιεί ποικιλία 

αναγκών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΤΥΠΟΙ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο 

ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΘΕΣΜΟ 

 

  2.1. Η ιστορία του Θεσμού στην Ελλάδα 

Η πρώτη λαϊκή αγορά στην Ελλάδα, με την σύγχρονή της μορφή λειτούργησε  στις 18 

Μαΐου 1929 στην πλατεία Θησείου στην Αθήνα. Η παρουσία του ίδιου του πρωθυ-

πουργού Ελευθερίου Βενιζέλου ενίσχυε  την προσπάθεια της κυβέρνησης να καθιερώ-

σει το νέο μετρό. Είχε προηγηθεί  τo Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α΄ 32/1929) που υ-

πέγραψε ο Παύλος Κουντουριώτης στα τέλη Ιανουαρίου 1929 και καθόριζε τις ημέρες 

και τους χώρους που θα πραγματοποιούνταν λαϊκές αγορές στις γειτονιές των Αθηνών 

(Σκιαδάς, χ.χ.)3. Ήταν η αρχή μιας προσπάθειας να εξαλειφθεί η κερδοσκοπία  που 

καρπώνονταν οι μεσάζοντες στην πορεία της διακίνησης των αγροτικών προϊόντων 

από τους παραγωγούς προς τους καταναλωτές. Αξίζει να αναφερθεί ότι  την κατάργηση 

των λαϊκών αγορών απαίτησαν από τον Βενιζέλο οι Ομοσπονδίες Επαγγελματιών Α-

θηνών, Πατρών και Πειραιώς (Καβρουλάκη, 2013; Ποταμιάνος, 2019). 

Τελικά, η προσπάθεια στέφθηκε με επιτυχία αργότερα ο θεσμός των λαϊκών επεκτά-

θηκε στην αρχή  στην υπόλοιπη Αθήνα, και αργότερα και στις άλλες μεγάλες πόλεις 

 
3 Πηγή: https://mikros-romios.gr/laikesagores/ 
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της χώρας. Έτσι έδωσε την δυνατότητα στους παραγωγούς να πουλήσουν τα προϊόντα 

τους στα μεγάλα αστικά κέντρα και στους καταναλωτές την ευκαιρία να αγοράσουν τα 

προϊόντα σε καλύτερες τιμές (Κιτσοπανίδης & Καμενίδης, 2003). Το 1932 ουσιαστικά 

καθιερώθηκαν ως θεσμός με την ίδρυση του Ταμείου Λαϊκών Αγορών (Ν. 5647/1932 

ΦΕΚ 308 Α), με σκοπό την καλύτερη λειτουργία τους και από τότε πέρασαν πολλά 

στάδια μέχρι να αποκτήσουν την σημερινή τους μορφή (Σκιαδάς, χ.χ.). 

Το έτος 1938 θεσμοθετήθηκε ο Οργανισμός του Ταμείου Λαϊκών Αγορών Αθηνών 

Πειραιώς και Περιχώρων ως (Ν.Π.Δ.Δ.) υπό την εποπτεία του τότε Υφυπουργείου Α-

γορανομίας με αρμοδιότητα στην περιοχή τέως Δ/νσης Πρωτευούσης  (Αναγκαστικός 

Νόμος, 1470/1938). Τότε λειτουργούσαν 44 λαϊκές αγορές υπό την εποπτεία του. Σή-

μερα λειτουργούν 275 υπό την εποπτεία της Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέ-

ρεια Αττικής (Νόμος 4314/2014, άρθρο 83 & 84) που αποτελεί και την συνέχεια του 

αρχικού Οργανισμού. Από την χρονολογία ίδρυσης τους, δηλαδή τα τελευταία  93 χρό-

νια και  εκτός  της περιόδου της Κατοχής, λειτουργούν συνεχώς.  Έχουν εξαπλωθεί σε 

όλη την χώρα παρόλο που κατά  καιρούς αντιμετωπίστηκαν εχθρικά από κάποιους  που 

θεωρούσαν ότι πλήττονταν τα συμφέροντά τους, και χρειάστηκε να επανεξεταστεί η 

αναγκαιότητά τους (Ποταμιάνος, 2019). Το νομικό τους  πλαίσιο τροποποιήθηκε επα-

νειλημμένα, η σύνθεση των πωλητών άλλαξε, αλλά τελικά παραμένει ένας θεσμός που 

κέρδισε τους πολίτες. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 εντάσσονται  και νέα προϊ-

όντα όπως  είδη σπιτιού και ένδυσης (Κούζας, 2013). Με την πάροδο των ετών παρα-

τηρείται μια σταθερή προοδευτική αύξηση των λαϊκών αγορών και επέκτασή τους σε 

όλη την χώρα.  

  2.2 Τύποι αγορών υπαίθριου εμπορίου στην Ελλάδα 

Οι διάφοροι τύποι των λαϊκών αγορών στη χώρα μας προσδιορίζονται τόσο από τον 

απερχόμενο όσο και από τον  πρόσφατα ψηφισμένο από τη βουλή νόμο.  Σύμφωνα με 

τον απερχόμενο νόμο 4497/2017, άρθρο 2, στον οποίο  περιγράφονται οι ορισμοί του 

υπαίθριου εμπορίου, οι υπαίθριες αγορές διακρίνονται σε : 

1. Λαϊκές Αγορές,  

2. Αγορές Καταναλωτών,  

3. Εμποροπανηγύρεις, 

4. Κυριακάτικες , Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές Αγορές,  
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5. Λοιπές οργανωμένες αγορές. 

Εκτός από τις λαϊκές αγορές, που αναπτύσσονται σχεδόν παντού στην χώρα και οι   

μπορούν να λειτουργούν οποιαδήποτε από τις έξι εργάσιμες ημέρες της εβδομά-

δας (πλην των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών) συναντώνται  και οι παρακάτω ως  

πιο συνηθισμένες στην ελληνική πραγματικότητα: 

 Οι «Εμποροπανηγύρεις»: διοργανώνονται με την ευκαιρία μιας θρησκευτικής 

γιορτής. 

 Οι «Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές»: που λειτουργούν την περίοδο 

των Χριστουγέννων ( π.χ. η ¨Ονειρούπολη¨ στη Δράμα) και του Πάσχα και στις 

οποίες πωλούνται είδη που ταιριάζουν  με το πνεύμα των ημερών.  

 Οι «Κυριακάτικες αγορές»: που είναι και από τις λιγότερο διαδεδομένες στην 

χώρα μας. Λειτουργούν κατά τις Κυριακές και σε αυτές δραστηριοποιούνται 

κυρίως παλαιοπώλες, συλλέκτες, ρακοσυλλέκτες και συναφείς επιτηδευματίες.  

Από τις παραπάνω, οι «αγορές των καταναλωτών» όπως και οι λοιπές οργανωμένες 

αγορές είχαν ως σκοπό δημιουργίας τους την ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και 

αλληλέγγυων δράσεων μεταξύ των πολιτών. Δεν έτυχαν όμως ιδιαίτερης απήχησης. 

Στον νέο νόμο 4849/2021, άρθρο 2, εκτός  από τους παραπάνω τύπους υπαίθριων αγο-

ρών εισάγονται και νέοι που περιγράφονται με τους παρακάτω ορισμούς: 

1. «Υπαίθρια αγορά παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρό-

μου» ή «Street Food Market»: Υπαίθρια αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται επιχει-

ρήσεις που προσφέρουν τρόφιμα και ποτά από κινητά καταστήματα σε δημόσιους (ι-

διόκτητους ή μισθωμένους) και ιδιωτικούς χώρους ( Νόμος 4849/2021, άρθρο 2, παρ. 

7). 

2. «Πρότυπη λαϊκή αγορά»: Υπαίθρια λαϊκή αγορά, τα σημεία πώλησης της οποίας 

έχουν κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά και στην οποία εφαρμόζονται εμπορικές πρακτι-

κές που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανάδειξη της ποιότητας 

των τοπικών ή εγχώριων προϊόντων και της ελληνικής κουζίνας  (Νόμος 4849/2021, 

άρθρο 2, παρ. 8). 
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3. «Ειδική θεματική αγορά»: Υπαίθρια αγορά σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο που αφορά 

στην ανάδειξη και προώθηση προϊόντων και έχει μικτό χαρακτήρα πώλησης ειδών (ε-

δώδιμα και μη προϊόντα), (Νόμος 4849/2021, άρθρο 2, παρ. 9). 

4. «Αγορά ρακοσυλλεκτών»: Η υπαίθρια αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται ως 

πωλητές φυσικά πρόσωπα που κατέχουν σχετική βεβαίωση ή άδεια, δραστηριοποίησης 

σε αγορά ρακοσυλλεκτών (Νόμος 4849/2021, άρθρο 2, παρ. 12). 

5. «Αγορά χειροτεχνών/καλλιτεχνών»: Η υπαίθρια αγορά στην οποία δραστηριοποιού-

νται ως πωλητές χειροτέχνες και καλλιτέχνες, είτε φυσικά πρόσωπα που δημιουργούν 

έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλει-

στικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας (Νόμος 4849/2021, άρθρο 2, παρ. 10). 

6. «Αγορά παραγωγών βιολογικών προϊόντων»: Οργανωμένη αγορά στην οποία συμ-

μετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων και αγροτικοί συνεταιρισμοί, 

με σκοπό την απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των βιολογικών ή οικοτεχνι-

κών βιολογικών αγροτικών προϊόντων  που οι ίδιοι παράγουν. (Νόμος 4849/2021, άρ-

θρο 2, παρ. 11). 

Από τις παραπάνω νέες μορφές λαϊκών αγορών η λειτουργία των  τεσσάρων  πρώτων 

εισάγεται  για πρώτη φορά στην χώρα μας και δεν υπάρχουν ακόμα δεδομένα για την 

προσαρμογή και την απήχηση που θα έχουν. Οι πωλητές χειροτέχνες και καλλιτέχνες 

μπορούσαν να διαθέσουν τα δημιουργήματά τους σε ειδικές θέσεις στάσιμου υπαίθριου 

εμπορίου, όπως όριζε και ο προηγούμενος νόμος (Νόμος 4497/2017, άρθρο 45,παρ.1), 

ο οποίος δεν προσδιόριζε  οργανωμένες υπαίθριες αγορές αποκλειστικά για αυτούς 

τους πωλητές. Η περίπτωση των αγορών βιολογικών προϊόντων είναι ήδη γνωστή στο 

ελληνικό καταναλωτικό κοινό από το 19944(Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών Αγορών Ατ-

τικής, 2021α). Λειτουργούσαν στην χώρα μας με έναν ημι-νόμιμο τρόπο από τους Συλ-

λόγους των Βιοκαλλιεργητών σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο πρώτος 

νόμος που έκανε ουσιαστική αναφορά στον θεσμό ήταν ο 4235/2014, ακολούθησε ό 

νόμος 4492/2017 και ή ΚΥΑ -1978/157498 στον οποίο όπου περιγράφεται  η «Αγορά 

Παραγωγών Βιολογικών Προϊόντων» και ο τρόπος λειτουργίας της. 

 
4 Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα  του Συλλόγου Βιοκαλλιεργητών Αγορών Αττικής. Πηγή: 
https://www.bioagores.org/ 
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Επίσης, εκτός από τις λαϊκές και λοιπές οργανωμένες αγορές που αναφέρονται πιο 

πάνω,  υποκατηγορία του υπαίθριου εμπορίου αποτελεί το «πλανόδιο υπαίθριο εμπό-

ριο» το οποίο  είναι η δραστηριότητα από πωλητή που μετακινείται με ή χωρίς τη χρήση 

οποιουδήποτε αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου οχήματος. Ακόμη υποκατηγορία εί-

ναι το «Στάσιμο εμπόριο» ως δραστηριότητα πωλητή που δεν μετακινείται από ένα 

υπαίθριο καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο. Οι φορητές εγκαταστά-

σεις για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, όπως ¨κάστανα¨, ¨λουκουμάδες¨, ¨ποπ 

κορν¨ και ¨μαλλί της γριάς¨, συμπεριλαμβάνονται στο υπαίθριο εμπόριο με την ονομα-

σία : «Φορητές εγκαταστάσεις έψησης». 

Οι πωλητές που δραστηριοποιούνται  στις λαϊκές αγορές διακρίνονται σε δύο βασικές 

κατηγορίες: 

α)  «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»:  ο οποίος δραστηριοποιείται στο υπαί-

θριο εμπόριο και διαθέτει αποκλειστικά προϊόντα δικής του παραγωγής. 

β) «Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: ο οποίος δραστηριοποιείται στο υ-

παίθριο εμπόριο, διαθέτοντας είδη, που δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή (όπως 

αυτά περιγράφονται στο άρθρο 17 του ν. 4497/2017). 

  2.3 Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των λαϊκών αγορών   

Με τον νόμο 1470/1938 «Περί Οργανισμού του Ταμείου Λαϊκών Αγορών Αθηνών - 

Πειραιώς και Περιχώρων για πολλά χρόνια, το υπαίθριο εμπόριο λειτουργούσε στην 

Ελλάδα χωρίς κανένα ουσιαστικό πλαίσιο, αλλά ακολουθήσε γενικά τη σχετική με τις 

εμπορικές δραστηριότητες νομοθεσία. 

Μέχρι τις μέρες μας ένα πλήθος από Προεδρικά διάταγμα, υπουργικές αποφάσεις, ε-

γκυκλίους και νόμους προσπάθησαν να θεσμοθετήσουν κανόνες στον χώρο του υπαί-

θριου εμπορίου, χωρίς όμως να έχουν δώσει οριστικές λύσεις στις παραλείψεις και τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει ο θεσμός των λαϊκών αγορών. Έτσι, λοιπόν, όπως θα 

αποδειχθεί και παρακάτω  είναι εμφανής για τον ερευνητή, η παθογένεια στη λειτουρ-

γία του υπαίθριου εμπορίου, την οποία τα νομοθετήματα δεν μπόρεσαν ακόμη και  μέ-

χρι σήμερα, να την καταργήσουν. 

Μερικοί από τους σημαντικότερους νόμους που επιχείρησαν κατά καιρούς να επιβάλ-

λουν τάξη στη λειτουργία των λαϊκών αγορών αναλύονται παρακάτω. 
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Η πρώτη προσπάθεια, ώστε οι άδειες για την άσκηση του υπαίθριου εμπορίου να χο-

ρηγούνται κατά τρόπο αντικειμενικό και αδιάβλητο, έγινε με τον νόμο 2323/1995. Ο 

νόμος αυτός έθεσε συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια για τη χορήγηση των α-

δειών και περιέγραψε με σαφήνεια την οριοθέτηση, σε ότι αφορά τον χώρο και τον 

χρόνο, για την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων, ώστε να μην ανταγωνίζονται τα 

εμπορικά καταστήματα και να μη βλάπτεται η τουριστική εμφάνιση των πόλεων (Ε-

λευσινιώτη & Χατζηγιαννίδου, 2018).  

Ακολούθησε ό νόμος 3377/2005 οι παρεμβάσεις του οποίου αφορούσαν κυρίως την 

προσπάθεια να εναρμονιστεί η Ελληνική  νομοθεσία με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και να προσαρμοστεί η λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου στις σύγχρονες 

ανάγκες της αγοράς και των καταναλωτών. Οι διατάξεις του νόμου αυτού στόχευαν να 

αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα το παραεμπόριο το οποίο αναπτύχθηκε  γύρω από τις λαϊκές 

αγορές λόγω της ατελούς νομοθεσίας και των αδιαφανειών διαδικασιών, που επικρα-

τούσαν στη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου (Ελευσινιώτη & Χατζηγιαννίδου, 

2018). 

Στη συνέχεια ψηφίστηκε ο νόμος 4264/2014 με τον οποίο μεταφέρθηκαν οι περισσό-

τερες αρμοδιότητες, της γενικότερης λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, από τις Πε-

ριφέρειες στους Δήμους. Ο νόμος αυτός ήταν ο πρώτος που ουσιαστικά αφορούσε  α-

ποκλειστικά το υπαίθριο εμπόριο. Καταργήθηκε  πολύ γρήγορα από τον 4497/2017 που 

είναι και ο κύριος νόμος που ισχύει και μέχρι σήμερα. Η συνεισφορά του καινούργιου 

αυτού νόμου, εκτός από την προσπάθεια να οριοθετήσει το πλαίσιο λειτουργίας του 

υπαίθριου εμπορίου καθορίζοντας νέους κανόνες στον χώρο των λαϊκών αγορών συ-

νοψίζεται στα παρακάτω: 

α) Δημιούργησε το πρώτο πληροφοριακό σύστημα «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης» (ΟΠΣΠΑ). Σε αυτό υπήρχε η πρόθεση να 

καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία που αφορούν την λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου, 

ώστε να  τηρείται μία εθνική βάση δεδομένων. Στόχος του ήταν επίσης η καταγραφή 

και  παρακολούθηση όλων των χορηγούμενων αδειών υπαίθριου εμπορίου, για τη δια-

σταύρωση και τον έλεγχο των στοιχείων των δραστηριοποιούμενων.  Όμως το ΟΠΣΠΑ 

στα τέσσερα αυτά χρόνια που ισχύει ο νόμος δεν τέθηκε ποτέ σε πλήρη λειτουργία.  

Στον νέο νόμο το πληροφορικά αυτό σύστημα μετονομάζεται σε «Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα Ανοιχτή Αγορά» (ΟΠΣΑΑ) και έχει τη βάσιμη φιλοδοξία να 
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λειτουργήσει διαλειτουργικά με άλλα πληροφοριακά συστήματα, όπως επιτάσσουν οι 

σύγχρονοι μέθοδοι της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βελτιώνοντας την καθημερινό-

τητα των εμπλεκομένων στο υπαίθριο εμπόριο (Νόμος 4849/2021, άρθρο 56). 

β) Εισήγαγε τις αγορές καταναλωτών οι οποίες δεν έτυχαν της ανάλογης ανταπόκρισης 

και νομοθέτησε επαρκές θεσμικό πλαίσιο σε όλες τις κατηγορίες των υπαίθριων αγο-

ρών όπως  Κυριακάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές και υπαί-

θριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό και καλλιτεχνικό χαρακτήρα. (Νόμος 4497/2017, 

άρθρο 2, παρ. 10, 11, 12, 20). 

γ) Θεσμοθέτησε τις Επιτροπές Λαϊκών Αγορών σε κάθε Περιφέρεια ως αρμόδιες για  

θέματα που αφορούν της λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών. Συγκροτείται από μία σε 

κάθε Περιφερειακή Ενότητα και αποτελείται από διοικητικά όργανα της τοπικής αυτο-

διοίκησης και εκπροσώπους των σωματείων-συλλόγων των πωλητών λαϊκών αγορών 

(Νόμος 4497/2017, άρθρο 28). 

Όμως, και ο νόμος αυτός αντικαταστάθηκε σύντομα από τον νέο και πρόσφατά ψηφι-

σμένο, πράγμα που καταδεικνύει και το μέγεθος των προβλημάτων τα οποία εμφανί-

ζονται στον χώρο του υπαίθριου εμπορίου. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για το υπαίθριο 

εμπόριο αντικαθιστά στο σύνολό του τον υφιστάμενο νόμο σχετικά με το υπαίθριο ε-

μπόριο. 

 Ο νέος νόμος, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, προσπαθεί να 

καθιερώσει ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για το υπαίθριο εμπόριο και στοχεύει και 

αυτός όπως και οι προηγούμενοι, στην εξάλειψη του παραεμπορίου και των άναρχων 

μορφών υπαίθριου εμπορίου. Επιπλέον, μέσω του (ΟΠΣΑΑ) και των σχετικών διατά-

ξεων επιδιώκεται  ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας  των λαϊκών αγορών,  η διαφάνεια 

στη χορήγηση θέσεων στις λαϊκές αγορές και η θέσπιση ενιαίου διαφανούς πλαισίου 

χορήγησης νέων αδειών για το υπαίθριό εμπόριο. 

Οι σημαντικότερες από τις  νέες αλλαγές που εισάγει ο νέος νόμος είναι: 

1) Θεσμοθετεί και προσδιορίζει νέες αγορές (Νόμος 4849/2021, άρθρο 2, παρ. 

7,8,9,10,11 &12). όπως:  
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  «Street Food Market» (Υπαίθρια αγορά παρασκευής και πώλησης 

έτοιμου φαγητού και ποτών επί του δρόμου). 

 «Πρότυπη λαϊκή αγορά».  

 «Ειδική θεματική αγορά». 

 «Αγορά χειροτεχνών/καλλιτεχνών». 

 «Αγορά ρακοσυλλεκτών». 

2) Θεσμοθετεί την διαδικασία της προκήρυξης από την αρμόδια αρχή. για την 

συμμετοχή των πωλητών στις θέσεις των λαϊκών αγορών (Νόμος 4849/2021, άρθρο 

11, παρ. 1). 

3) Ορίζει: α) ως αναγκαία προϋπόθεση για την εκ νέου χορήγηση θέσης  σε λαϊκές 

αγορές, τη πώληση, από τον παραγωγό πωλητή, του πενήντα τοις εκατό (50%) τουλά-

χιστον της δηλωθείσας ποσότητας στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγ-

χου (ΟΣΔΕ) για τα είδη που αναφέρονται στην άδειά του, που πιστοποιείται από τις 

δηλωθείσες ποσότητες στην ψηφιακή πλατφόρμα e-Καταναλωτής, και β) θεσπίζει την 

αποστολή στοιχείων στην πλατφόρμα e-καταναλωτής όπου ο κάθε δραστηριοποιούμε-

νος στη λαϊκή αγορά πωλητής  θα εισάγει, κατά την έναρξη της λειτουργίας της αγοράς, 

(ως της 8:00 π.μ.) την ποιότητα και την τιμή εκκίνησης των προϊόντων του (Νόμος 

4849/2021, άρθρο 17, παρ. 3). 

4) Θεσμοθετεί την οικειοθελή μετατροπή των Παραγωγικών Αδειών σε Επαγγελματι-

κές (Νόμος 4849/2021, άρθρο 17, παρ. 3). 

5) Προβλέπει την μεταβίβαση των επαγγελματικών αδειών σε συγγενικά πρόσωπα 

λόγω συνταξιοδότησής, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των πωλητών που δραστη-

ριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο (Νόμος 4849/2021, άρθρο 19). 
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Κατά την διάρκεια της συγγραφής της εργασίας κατατέθηκε και ψηφίστηκε το νέο νο-

μοσχέδιο για το υπαίθριο εμπόριο. Κατά τη συζήτησή του στη Βουλή αλλά και τη δη-

μοσιοποίηση του  στους εμπλεκόμενους εκφράστηκαν διαφωνίες5 (Ημερησία, 2021) 

και δημιουργήθηκαν αντιπαραθέσεις για κάποιες από τις επικείμενες αλλαγές που προ-

ωθεί το  νομοσχέδιο. Οι πιο σημαντικές καταγράφονται παρακάτω6  (Βουλή των Ελλή-

νων, 2021β): 

1. Η δυνατότητα μετατροπής των παραγωγικών αδειών σε επαγγελματικές 

αναδεικνύει το σημαντικότερο πρόβλημα που υπάρχει στις λαϊκές 

αγορές. Κάποιοι από τους παραγωγούς πωλητές δεν είναι στην 

πραγματικότητα παραγωγοί αλλά έμποροι και δεν διακινούν 

ιδιοπαραγώμενα προϊόντα αλλά λειτουργούν ως μεσάζοντες. Από την 

μία πλευρά  το νέο νομοσχέδιο με τη δυνατότητα που προσφέρει  επιλύει  

ένα πρόβλημα και οδηγεί στην νομιμότητα τους παράνομους 

παραγωγούς πωλητές από την άλλη, όμως, συρρικνώνει των αριθμό των 

παραγωγών πωλητών και τους μετατρέπει σε εμπόρους. 

2. Θεσμοθετείται η συμμετοχή των πωλητών στις θέσεις των λαϊκών 

αγορών με την διαδικασία της προκήρυξης. Με τη ρύθμιση αυτή από 

την μία πλευρά προωθείται η διαφάνεια στην τοποθέτηση των πωλητών 

στις Λ.Α.. Από τη άλλη όμως καταργείται η απρόσκοπτη πρόσβαση των 

παραγωγών στις Λ.Α. που ήταν θεσμοθετημένη μέχρι σήμερα. Ίσως 

είναι η αρχή μιας νέας  πορείας στον θεσμό με την οποία δυσχεραίνεται 

η πρόσβαση των μικρών παραγωγών οι οποίοι  δραστηριοποιούνται 

εποχιακά στις Λ.Α..  

3. Αναγκαία προϋπόθεση για την εκ νέου χορήγηση θέσης  σε λαϊκές 

αγορές, είναι η διάθεση και πώληση, από τον παραγωγό πωλητή, του 

πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον της δηλωθείσας ποσότητας της 

 
5 Οι απόψεις και οι διαφωνίες καταγράφηκαν στον ειδησεογραφικό τύπο εκείνων των ημέρων. Πηγή: 
https://www.imerisia.gr/epiheiriseis/25372_laikes-agores-psifistike-epi-tis-arhis-nomoshedio-syntrip-
tika-antithetoi-oi 
 
6 Υπάρχει σχετικό βιντεοσκοπημένο υλικό αναρτημένο  στον ιστότοπο της Βουλής: https://www.hel-
lenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Syzitiseis-kai-Psifisi?law_id=fa214ab7-78b2-4920-af02-
adc101439a0b 
 



33 

 

παραγωγής του στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 

(ΟΣΔΕ). Η ρύθμιση αυτή από την μία περιορίζει την φοροδιαφυγή από 

την άλλη όμως καθιστά δύσκολη  την πρόσβαση των παραγωγών που 

δεν μπορούν συχνά για ποικίλους λόγους ανεξάρτητους από την 

βούληση των ίδιων  να εφαρμόσουν αυτό το μέτρο. 

  2.4 Ό ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σήμερα 

Στους 333 Δήμους που υπάρχουν σήμερα στην χώρα (ΚΕΔΕ, 2019) υπολογίζεται, σύμ-

φωνα με πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ότι λειτουργούν στην 

χώρα μας περισσότερες από 700 λαϊκές αγορές. Σημειώνεται ότι σε πολλούς μικρούς 

νησιωτικούς δήμους της χώρας δεν λειτουργούν λαϊκές αγορές. Δυστυχώς δεν υπάρ-

χουν επίσημα στοιχεία στο Τμήμα Υπαίθριου Εμπορίου της Διεύθυνσής Θεσμικών 

Ρυθμίσεων Εμπορίου του Υπουργείου που είναι αρμόδιο για το υπαίθριο εμπόριο. Ο 

ρόλος του τμήματος περιορίζεται μόνο στην σύνταξη και διευκρίνιση του νομικού 

πλαισίου το οποίο διέπει τη λειτουργία του  υπαίθριου εμπορίου και όλες οι υπόλοιπες 

βασικές αρμοδιότητες για την λειτουργία του  υπάγονται κυρίως στην τοπική αυτοδιοί-

κηση Α΄ και Β΄ βαθμού. Επίσης, δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τον αριθμό πωλη-

τών λαϊκών αγορών στην Ελλάδα. Η ΕΛΣΤΑΤ κατηγοριοποιεί τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στις Λ.Α. κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, κατατάσσο-

ντας τες στην κατηγορία των επιχειρήσεων: «Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαί-

θριους πάγκους και αγορές» βάσει της κύριας οικονομική δραστηριότητας7 που έχει 

δηλώσει η νομική μονάδα (ΑΦΜ) στην εφορία. Έτσι, από την μία πλευρά αποκλείονται 

οι αγρότες που έχουν ως κύρια οικονομική δραστηριότητα την άσκηση του  αγροτικού 

επαγγέλματος και από την άλλη, στο αριθμό που εμφανίζει η ΕΛΣΤΑΤ στην παραπάνω 

κατηγορία προστίθενται όλοι οι επαγγελματίες του υπαίθριου εμπορίου χωρίς να δια-

χωρίζονται αυτοί που δραστηριοποιούνται μόνο στις Λ.Α.. Στον πίνακα 2.1 αποτυπώ-

νεται και ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων εμπορίου της χώρας (χονδρεμπορίου 

και λιανεμπορίου), όπου εμφανίζεται ο κλάδος του υπαίθριου εμπορίου να κατέχει ένα 

πολύ  μικρό ποσοστό. Κάτι τέτοιο  δεν είναι βέβαιο ότι  ισχύει στην πραγματικότητα 

 
7 Η ΕΛΣΤΑΤ απάντησε σε σχετικό  (αίτημα με αριθμό καταχώρησης ID 36,920/ 1-12-2021) ερώτημα 
για τον τρόπο κατηγοριοποίησης των επιχειρήσεων. 
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λόγω των ελλιπών στοιχείων. Η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣΑΑ 

στο μέλλον θα αποτελέσει πηγή άντλησης τέτοιων δεδομένων. 

Πίνακας 2.1 
Βασικά οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων εμπορίου, κατά κλάδο οικονομικής 

δραστηριότητας στη  Ελλάδα το έτος 2019 

Κλάδοι οικονομι-
κής δραστηριότη-
τας     

 

 

Σύνολο ε-
πιχειρή-
σεων 

 

Κύκλος εργα-
σιών(χωρίς ΦΠΑ) 

σε ευρώ 

Ποσοστό του κύκλου εργα-
σιών(χωρίς ΦΠΑ) στο συ-
νολικό κύκλο εργασιών της 
χώρας 

 

Λιανικό εμπόριο 
σε υπαίθριους 
πάγκους και αγο-
ρές 

 

8751 

 

169.411.000 

 

 

0,14% 

Σύνολο χώρας 227183 

 

119.309.938.000 

 

100% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 Για την λειτουργία των Λ.Α. είναι υπεύθυνοι Δήμοι της χώρας εκτός από αυτές που 

βρίσκονται στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής (275 Λ.Α.) και της Μητρό-

πολης της Θεσσαλονίκης (85 Λ.Α.) που αποτελούν  αρμοδιότητα των αντίστοιχων πε-

ριφερειών. Οι Δήμοι στην Ελλάδα πάντοτε ήταν επιφορτισμένοι με κάποιες από τις 

αρμοδιότητες που αφορούν την λειτουργία των λαϊκών αγορών. Ειδικότερα οι Δήμοι 

ορίζαν, με αποφάσεις των διοικητικών οργάνων τους και βέβαια με την έγκριση ή τη 

σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων εμπλεκομένων φορέων (Αστυνομία, Νομαρχίας, Υ-

πουργείο κ.α.), την τοποθεσία που θα διεξαγόταν η λαϊκή αγορά. Επίσης οι Δήμοι ήταν 

υπεύθυνοι για την αποκομιδή των απορριμμάτων, την καθαριότητα του χώρου, την ο-

ριοθέτηση και την χάραξη των θέσεων των πωλητών στην λαϊκή αγορά. Το 2010 σύμ-

φωνα με τον Νόμο 3852/2010 άρθρο 94, παρ. 31 μεταβιβάζεται στους Δήμους επίσης 

ή αρμοδιότητα έκδοσης των αδειών παραγωγών υπαίθριου εμπορίου και αργότερα το 

2014 μεταβιβάζεται και η αρμοδιότητα της ανανέωσης (θεώρησης) των επαγγελματιών 

πωλητών του υπαίθριου εμπορίου (Νόμος 4624/2014, άρθρο 8, παρ. 2β). Αξίζει να ση-

μειωθεί ότι  σε ότι αφορά τις λαϊκές αγορές στα διοικητικά όρια της Αττικής και της 

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης τις αρμοδιότητες αυτές είχαν παλαιότερα οι 



35 

 

αντίστοιχοι Οργανισμοί Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης και σήμερα  οι 

διευθύνσεις εμπορίου των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Με τον 

νόμο 4497/2017 αποσαφηνίζονται και περιγράφονται αναλυτικά όλες οι αρμοδιότητες 

των Δήμων σχετικά με το υπαίθριο εμπόριο. Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Δήμου 

σχετικά με τις Λαϊκές Αγορές είναι οι παρακάτω: 

1. Ορίζεται ως «Φορέας λειτουργίας», αρμόδιος για την οργάνωση και την 

εύρυθμη λειτουργία λαϊκής ή άλλης οργανωμένης αγοράς, εντός των 

γεωγραφικών ορίων του οποίου λειτουργεί η αγορά. 

2. Εκδίδει και ανανεώνει τις άδειες παραγωγών πωλητών που είναι μόνιμοι 

κάτοικοί του. 

3. Ανανεώνει (θεωρεί) τις άδειες επαγγελματιών πωλητών που είναι μόνιμοι 

κάτοικοί του.  

4. Επιλέγει τον χώρο λειτουργίας των λαϊκών αγορών που ανήκουν στα 

γεωγραφικά του όρια. Προτείνει την ίδρυση, μετακίνηση, επέκταση και 

κατάργηση λαϊκών αγορών με την σύμφωνη γνώμη των συναρμόδιων 

υπηρεσιών και οργάνων. Είναι υπεύθυνος για την σύσταση όλων των 

υπολοίπων αγορών που περιγράφονται στον νόμο για το υπαίθριο εμπόριο. 

5.  Εξασφαλίζει την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των διερχόμενων 

πωλητών και καταναλωτών. 

6. Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του χώρου κατά τη διάρκεια και 

ειδικότερα, μετά το πέρας της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, φροντίζει για την 

αποκομιδή των απορριμμάτων. 

7. Είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση των πωλητών στις θέσεις τους και την 

εφαρμογή από όλους  των κανόνων λειτουργίας της αγοράς. 

8. Φροντίζει να αναρτάται η κάτοψη της λαϊκής αγοράς, στην οποία εμφανίζονται 

οι τομείς κατ' είδος προϊόντων σε περίπτερο (κιόσκι) σε κάθε λαϊκή αγορά, 

όπως επίσης και για την  ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου  τοπογραφικού 

διαγράμματος κάθε λαϊκής αγοράς, στο οποίο απεικονίζονται οι θέσεις και 

αναγράφονται οι πωλητές που τις καταλαμβάνουν. 
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9. Ορίζει υπεύθυνο υπάλληλο του δήμου ο οποίος μεριμνά για την εύρυθμη 

λειτουργία της λαϊκής αγοράς.  

10. Συμμετέχει στις Επιτροπές Λαϊκών Αγορών  ορίζοντας ως μέλη έναν υπάλληλο  

και έναν αιρετό του Δήμου. 

11. Συντάσσει Κανονισμό Λειτουργίας για κάθε λαϊκή αγορά που λειτουργεί στα 

διοικητικά τους όρια, και τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο απεικονίζονται 

όλα τα στοιχεία της. 

12.  Είναι υπεύθυνος για την κατανομή και προσωρινή τοποθέτηση παραγωγών 

πωλητών σε λαϊκές αγορές καθώς και για την  μοριοδότησή τους κατά τη 

διαδικασία τοποθέτησης. 

13. Αναλαμβάνει και ενημερώνει τον πωλητή για τις υποχρεώσεις του, σε ότι 

αφορά την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους καθώς και είναι υπεύθυνος για 

την είσπραξη του. 

14. Είναι υπεύθυνος για την δημιουργία θέσεων στάσιμου εμπορίου και την 

τοποθέτηση παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών σε αυτές τις θέσεις 

κατόπιν προκήρυξης. 

15. Έκδοση αδειών και τοποθέτηση σε θέσης που ορίζει ο Δήμος των πωλητών 

«καλλιτεχνημάτων», «χειροτεχνημάτων», και «ειδών λαϊκής τέχνης». 

16. Έκδοση και ανανέωση άδειας πλανοδίου εμπορίου σε παραγωγούς πωλητές. 

17. Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών πλανοδίου εμπορίου. 

18. Ως φορέας ελέγχων οργανώνει κλιμάκια ελέγχου των λαϊκών αγορών και 

υποχρεώνεται να συμμετάσχει με υπαλλήλους του στα μεικτά Κλιμάκια 

Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε.), εντός των 

τοπικών ορίων της αρμοδιότητάς του.  

19. Τέλος είναι υπεύθυνος να ορίζει χείριστες του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακό 

Σύστηματος Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ), για την καταχώρηση 

και την τήρηση όλων των στοιχείων που αφορούν τις αρμοδιότητές του στο 

υπαίθριο εμπόριο. 
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Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω στοιχεία, οι δήμοι είναι οι βασικοί υπεύθυνοι 

για την λειτουργία των λαϊκών αγορών, αρμοδιότητα που διατηρούν και  στο νέο 

νομοσχέδιο. Ωστόσο η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος υποστηρίζει ότι  οι δήμοι 

είναι αυτοί που επιβαρύνονται εξ’ ολοκλήρου με τις δαπάνες για τις ανταποδοτικές 

υπηρεσίες και θα πρέπει τα ανταποδοτικά τέλη δραστηριοποίησης πωλητών στις 

λαϊκές αγορές να εισπράττονται από τον οικείο Δήμο σε ποσοστό 100% όχι μόνο  

75%, όπως ορίζεται με τον νέο νόμο (Νόμος 4849/2021, άρθρο 23, παρ. 2β). 

Επίσης, θεωρούν ότι  η σχετική αρμοδιότητα για την λειτουργία των Κυριακάτικων 

αγορών (Νόμος 4849/2021, άρθρο 34, παρ. 1), την οποία αναλαμβάνουν οι οικίες 

περιφέρειες, πρέπει να παραμείνει στους Δήμους (ΚΕΔΕ, 2021α; ΚΕΔΕ, 2021β)8.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

 

  3.1 Η εφοδιαστική αλυσίδα αγροτικών προϊόντων στις Λ.Α. 

Η έναρξη των αγροδιατροφικών εφοδιαστικών αλυσίδων ξεκινά με την σταδιακή συλ-

λογή ώριμων αγροτικών προϊόντων από τους παραγωγούς, οι οποίοι τα μεταφέρουν 

προσωρινά σε αποθηκευτικές εγκαταστάσεις (εξειδικευμένες ή μη) και καταλήγει με 

την τελική τους διάθεση (Μαλινδρέτος, 2015). 

Η παγκόσμια τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη καθιστά αντιοικονομική την με-

μονωμένη μεταφορά, αφού κύρια μέριμνα των παραγωγών αποτελεί η παραγωγική η 

βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας. Δημιουργείται έτσι η  ανάγκη για επιχειρημα-

τική δραστηριότητα τρίτων φορέων που εξειδικεύονται σε θέματα αποθήκευσης, δια-

νομής και διάθεσης αγροτικών προϊόντων, τους λεγόμενους μεσάζοντες (Μαλινδρέτος, 

2015). 

Η δεύτερη φάση της λειτουργίας των αγροδιατροφικών εφοδιαστικών αλυσίδων στην 

Ελλάδα αφορά το κλείσιμο των συμφωνιών ανάμεσα στον παραγωγό και στον μεσά-

ζοντα, ο οποίος αναλαμβάνει τις διαδικασίες διαλογής, τυποποίησης, αποθήκευσης και 

 
8 Πρακτικά συνεδριάσεών κ.α.  που εκφράζουν τις θέσεις τις ΚΕΔΕ για το υπαίθριο εμπόριο. 
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διανομής. Αυτό προσθέτει μία επιπλέον επιβάρυνση στο κόστος που φθάνει το προϊόν 

στον τελικό καταναλωτή (Μαλινδρέτος, 2015). 

Σύμφωνα πάντα με τον Μαλινδρέτο, (2015) οι τρόποι διακίνησης των αγροδιατροφι-

κών προϊόντων είναι: 

α) Μέσω των Κεντρικών Αγορών (λαχαναγορές, κρεαταγορές, ιχθυαγορές) που απο-

τελούν την «καρδιά» της εφοδιαστικής αλυσίδας για τα αγροδιατροφικά φορτία που 

διακινούνται στη χώρα μας. 

β) Μέσω του υπαίθριου εμπορίου (λαϊκές αγορές, πλανοδίου και στάσιμου εμπορίου), 

από τους ίδιους τους παραγωγούς ή μεταπωλητές. 

γ) Μέσω των συνοικιακών καταστημάτων των οπωροπωλείων.   

δ) Μέσω των καταστημάτων των σούπερ μάρκετ και των υπεραγορών τους. 

ε) Με απευθείας πώλησης από τους παραγωγούς μέσω των ηλεκτρονικών πωλήσεων. 

Η απευθείας διάθεση των αγροτικών προϊόντων πραγματοποιείται συνήθως στον τόπο 

κατανάλωσης, γιατί έτσι εξυπηρετούνται οι καταναλωτές γρηγορότερα και με χαμηλό-

τερο κόστος μετακίνησης στην αγορά των προϊόντων. Οι λαϊκές αγορές αποτελούν τον 

κατεξοχήν τρόπο της απευθείας διάθεσης αγροτικών προϊόντων από τους παραγωγούς 

στους καταναλωτές. Σε αυτές οι καταναλωτές αγοράζουν αγροτικά προϊόντα σε συ-

γκριτικά πολύ χαμηλότερες λιανικές τιμές, από οποιαδήποτε άλλη αγορά (Σούπερ 

Μάρκετ, Οπωροπωλεία κ.α.), οπότε αυξάνεται η αγοραστική δύναμη των εισοδημάτων 

τους (Καμενίδης κ.α., 2016). Επίσης, οι παραγωγοί απολαμβάνουν σχετικά υψηλότερες 

γεωργικές τιμές για τα αγροτικά προϊόντα τους στις λαϊκές αγορές, από αυτές  που 

αποκομίζουν, όταν τα διαθέτουν στους μεσάζοντες, οπότε αυξάνουν το  εισόδημά τους 

(Καμενίδης, 2017). 

 Στις λαϊκές αγορές υπάρχει αμφίδρομη πληροφόρηση μεταξύ παραγωγών και κατανα-

λωτών. Έτσι, οι μεν καταναλωτές γνωρίζουν καλύτερα την παραγωγική διαδικασία, οι 

δε παραγωγοί γνωρίζουν καλύτερα τις επιθυμίες των καταναλωτών  αναφορικά με τις 

καλλιεργούμενες ποικιλίες και τις παραγόμενες ποιότητες των προϊόντων. Διαπιστώ-

θηκε , επίσης, ότι οι παραγωγοί εκτός από τις υψηλότερες τιμές πώλησης που επιτυγ-

χάνουν, πωλούν  και μεγαλύτερες  ποσότητες  των προϊόντων τους, γιατί η ζήτησή τους 

εξαιτίας της χαμηλότερης τιμής είναι μεγαλύτερη. Πρόσθετοι λόγοι για την αύξηση 
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των πωλήσεων είναι ότι τα προϊόντα είναι συνήθως καλύτερης ποιότητας και σίγουρα 

πιο φρέσκα αφού συγκομίζονται συνήθως το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας ή 

ακόμη και πολύ πρωί της ίδιας ημέρας. Επίσης, σημαντικό όφελος για τους παραγω-

γούς πωλητές προκύπτει, γιατί  διαθέτουν τα προϊόντα τους γρηγορότερα στην αγορά 

και πληρώνονται αμέσως (¨τοις μετρητής¨) από τους καταναλωτές (Καμενίδης, κ.ά., 

2016). 

 Οι λόγοι για τους οποίους οι καταναλωτές επιλέγουν να αγοράζουν τρόφιμα από λαϊ-

κές αγορές όπως περιγράφονται από τους (Connell et al., 2008; Giampietri et al., 2018) 

είναι:  

 Η ανάγκη να προμηθευτούν φρέσκα τρόφιμα και καλής ποιότητας απευθείας 

από αυτόν που τα παράγει.  

 Η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών με τον παραγωγό, μέσω της οποίας 

χτίζεται και μία σχέση εμπιστοσύνης. Παράλληλα αλληλοεπιδρούν και 

ανταλλάσσουν πληροφορίες, με άλλους καταναλωτές  και έτσι η διαδικασία της 

αγοράς τροφίμων γίνεται πιο ευχάριστη.  

 Η αίσθηση ότι δεν σπαταλούν τα χρήματά τους (αγοράζουν κάτι που αξίζει σε 

καλή τιμή). 

 Η αίσθηση ότι συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην 

βελτίωση της υγείας τους. 

 Η οικονομική ενίσχυση των τοπικών και μικρών παραγωγών.  

 Η ενίσχυση των  τοπικών προϊόντων. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Μαλινδρέτο, (2015) από την μείωση των αποστάσεων που 

διανύουν τα προϊόντα παγκοσμίως, προκύπτει και περιβαλλοντικό όφελος με την μεί-

ωση των ρύπων, καυσίμων, ενέργειας κτλ., με την προϋπόθεση, όμως, ότι είναι εφικτή 

η παραγωγή τους τοπικά σε φυσικές συνθήκες. 

  3.2. Κυκλική οικονομία στις λαϊκές αγορές 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει στη λειτουργία των λαϊκών η μελέτη της πορείας των αδιά-

θετων διατροφικών προϊόντων, καθώς μπορεί να αναδείξει δυνατότητες εφαρμογής 
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δράσεων κυκλικής οικονομίας. Η κυκλική οικονομία είναι ένα καινοτόμο σύστημα α-

ξιοποίησης πόρων στο οποίο επικρατεί  η μείωση, η επαναχρησιμοποίηση και η ανα-

κύκλωση υφιστάμενων υλικών και προϊόντων. Αυτό σημαίνει πως ότι προηγουμένως 

θεωρούνταν ως "απόβλητο", μπορεί να μετατραπεί σε πρώτη ύλη (Δούμκου, 2020). 

Ειδικότερα , όσο αφορά τις λαϊκές αγορές,  τα τρόφιμα, που περισσεύουν μετά το τέλος 

τους  και δεν πρόκειται να διατεθούν αλλού, εξαιτίας της ευπάθειας που παρουσιάζουν 

πολλά αγροτικά προϊόντα , πετιούνται από τους πωλητές. Δεν υπάρχει μέριμνα να μοι-

ραστούν σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη, εκτός και αν ευαισθητοποιηθούν περι-

στασιακά εθελοντές ή κοινωνικές οργανώσεις. Όταν πραγματοποιούνται τέτοιες  δρά-

σεις, εκτός από το ανθρωπιστικό και κοινωνικό έργο που επιτελούν επιτυγχάνουν και 

την μείωση των απορριπτόμενων, σε χώρους υγειονομικής ταφής, αγροτικών προϊό-

ντων.  

Επίσης, οι λαϊκές αγορές ανήκουν στους «μεγάλους» παράγωγους βιοαποβλήτων, ό-

πως αναφέρονται στο Εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (2020-2030), του Υπουρ-

γείου Περιβάλλοντος (ΠΥΣ 39, 2020) και με  βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας (Νό-

μος 4685/2020 άρθρο 84, παρ. 3), οι Δήμοι έχουν τη σχετική υποχρέωση χωριστής 

συλλογής τους. Τα φυτικά υπολείμματα μπορούν να συλλεχθούν σε κομποστοποιητές 

για την παραγωγή φυτοχώματος,  οργανικού λιπάσματος, κλπ. ή και για παραγωγή βιο-

καυσίμων. Η υλοποίηση  των παραπάνω θα μπορούσε να αναδείξει τις λαϊκές αγορές 

ως  χώρο στον οποίο  μπορούν να εφαρμοσθούν δράσεις της κυκλικής οικονομίας. Κυ-

ρίως ο τρόπος λειτουργίας των βιολογικών αγορών στην Ελλάδα, όπως περιγράφεται 

παρακάτω,  αποδεικνύει έμπρακτα  ότι μπορούν τέτοιες πρωτοβουλίες να ευοδωθούν. 

  3.2.1 Βιολογικές Αγορές 

Οι αγορές των Βιοκαλλιεργητών λειτουργούν στην χώρα μας από το 1994 από τους 

συλλόγους των Βιοκαλλιεργητών σε συνεργασία με Δήμους, και με τους αρμόδιους 

φορείς ελέγχου για τη βιολογική γεωργία. Ωστόσο, ο πρώτος νόμος που έκανε ουσια-

στική αναφορά στον θεσμό ήταν  ο 4235/2014. Ακολούθησε ό νόμος 4492/2017 και με 

την ΚΥΑ 1978/157498  αποσαφηνίστηκαν και καθορίστηκαν οι όροι λειτουργίας τους. 

Με τον τελευταίο νόμο για το υπαίθριο εμπόριο προσδιορίστηκε αναλυτικότερα ο ορι-

σμός των βιολογικών αγορών.  Η «Αγορά παραγωγών βιολογικών προϊόντων» είναι 

μία οργανωμένη αγορά στην οποία συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών 
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προϊόντων και αγροτικοί συνεταιρισμοί, με σκοπό την απευθείας διάθεση στο κατανα-

λωτικό κοινό των βιολογικών αγροτικών προϊόντων που οι ίδιοι παράγουν ή οικοτεχνι-

κών βιολογικών αγροτικών προϊόντων, ή μεταποιημένων βιολογικών αγροτικών προϊ-

όντων, το βασικό συστατικό των οποίων είναι δικής τους παραγωγής. (Νόμος 

4849/2021, άρθρο 2, παρ. 11). 

Το καινοτόμο χαρακτηριστικό τους είναι ότι τις διαχειρίζονται οι ίδιοι οι παραγωγοί. 

Ο Φορέας λειτουργίας, ο οποίος ιδρύεται από τα σωματεία ή τους συλλόγους των πα-

ραγωγών βιολογικών προϊόντων, είναι αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία, τη δια-

χείριση και την προώθηση των Αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων (ΚΥΑ 

1978/157498, 2019 άρθρο 1. Παρ. β.). Είναι δηλαδή αυτοδιαχειριζόμενες λαϊκές αγο-

ρές. Η συμμετοχή του δήμου περιορίζεται μόνο στην παραχώρηση του χώρου δραστη-

ριοποίησης της λαϊκής αγοράς βιοκαλλιεργητών. Την τοποθέτηση των πωλητών, την 

συγκομιδή των απορριμμάτων, ποιοι πωλητές θα δραστηριοποιηθούν και αλλά πολλά 

τα αναλαμβάνουν οι ίδιοι. Οι παραγωγοί στις αγορές των Βιοκαλλιεργητών ελέγχονται 

από τους αρμόδιους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης τις Δ/νσεις Γεωργίας και 

από την Αγορανομία. Οι σύλλογοί τους ή τα σωματεία τους συντάσσουν  κανονισμό 

λειτουργίας, εναρμονισμένο με την ισχύουσα νομοθεσία, ελέγχουν τα μέλη τους, και 

καθορίζουν τους όρους συμμετοχής των μελών τους. Σύμφωνα με τους ίδιους,  (Σύλ-

λογος Βιοκαλλιεργητών Αγορών Αττικής, 2021) όπως αναφέρεται και στην επίσημη 

ιστοσελίδα του: 

«Η λειτουργία των αγορών μας, είναι εφάμιλλη με τη λειτουργία αντίστοιχων αγορών 

στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο βασίζεται σε πέντε άξονες: 

• Τη στενή συνεργασία με καταναλωτές και Δήμους. 

• Τη συλλογικότητα των παραγωγών. 

• Την άνευ τελών λειτουργία των αγορών και συμμετοχή των παραγωγών. 

• Την οικολογική διαχείριση των αγορών. 

• Την αρχή ότι οι συμμετέχοντες είναι αγρότες κατά κύριο επάγγελμα». 

Η συμμετοχή των Δήμων περιορίζεται μόνο στην απόφαση του οικείου Δ.Σ. για την 

παραχώρηση του χώρου για την λειτουργία των βιολογικών αγορών και δεν επιβαρύ-

νονται με καμία άλλη διαδικασία. Οι πωλητές με δική τους ευθύνη συγκομίζουν τα 

απορρίμματα στο τέλος της αγοράς για να τα  χρησιμοποιήσουν είτε για  ζωοτροφή είτε 
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για ανακύκλωση (παραγωγή χαρτιού κ.α.) είτε με την διαδικασία της κομποστοποίησης 

ως λίπασμα για τα χωράφια που καλλιεργούν. Έτσι, συμβάλλουν στην κυκλική οικο-

νομία, απαλλάσσουν τους δήμους από τα έξοδα καθαριότητας, δεν επιβαρύνουν τον 

δημοτικό προϋπολογισμό, τις χωματερές και το περιβάλλον από τα απορρίμματα. Επί-

σης, με την λειτουργία μιας βιολογικής αγοράς στα όρια ενός Δήμου επωφελούνται οι 

δημότες του γιατί πρόκειται για  αγορά που εξασφαλίζει πιστοποιημένα υγιεινά τρό-

φιμα σε καλές τιμές. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι τα βιολογικά αγροτικά προϊόντα 

λόγο της διαδικασίας παραγωγή τους είναι ακριβότερα από τα συμβατικός καλλιεργού-

μενα αγροτικά προϊόντα και απευθύνονται σε ένα καταναλωτικό κοινό με ιδιαίτερες 

ευαισθησίες, το οποίο μπορεί να διαθέσει μέρος του εισοδήματός του για την αγορά 

αυτών των προϊόντων. 

Συχνά πραγματοποιούν δράσεις όπως π.χ. η δράση με την ονομασία: «ΑΓΑΠΗ ΜΕ ΤΟ 

ΚΙΛΟ»9 από τις αγορές Βιοκαλλιεργητών στην Αττική. Ο σύλλογος τους συγκεντρώ-

νει  βιολογικά προϊόντα από τα μέλη του και τα διαθέτει δωρεάν σε δημόσιους βρεφο-

νηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, σε ιδρύματα για παιδιά καθώς και στις κοινωνικές 

δομές των Δήμων που φιλοξενούν στους κοινόχρηστους δημοτικούς τους χώρους αγο-

ρές βιοκαλλιεργητών. Παρόμοιες δράσεις πραγματοποιούνται από τους βιοκαλλιεργη-

τές, ως ανταπόδοση στους Δήμους και τις τοπικές κοινωνίες που τους στηρίζουν.  

Συνολικά, ο  τρόπος λειτουργίας και οι  δράσεις αυτών των αγορών ακολουθεί  μοντέλα 

κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό, εκτός από τη διάθεση στο κατα-

ναλωτικό κοινό πιστοποιημένων διατροφικών προϊόντων, αποτελεί ιδιαίτερα σημα-

ντική προσφορά. Το παράδειγμά τους ίσως μας δείχνει και την κατεύθυνση που θα ήταν 

καλό να ακολουθήσουν οι λαϊκές αγορές στην Ελλάδα και την εφαρμογή  του μοντέλου 

λειτουργίας τους και σε αγορές παραγωγών αγροτικών προϊόντων. Σύμφωνα με  στοι-

χεία του Συλλόγου Βιοκαλλιεργητών Αγορών Αττικής (2021α), στην χώρα μας λει-

τουργούν 38 λαϊκές αγορές  βιοκαλλιεργητών, που είναι και οι μοναδικές λαϊκές αγο-

ρές παραγωγών στην Ελλάδα. 

 
9 Αναφέρεται  στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου Βιοκαλλιεργητών Αγορών Αττικής. Πηγή: 
https://www.bioagores.org/ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

  4.1. Χαρακτηριστικά του Δήμου Κομοτηνής και της Περιφερειακής 

Ενότητας Ροδόπης 

Ο Δήμος Κομοτηνής είναι δήμος της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης, της περιφέ-

ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Κομοτηνή. Η έκταση του Δή-

μου είναι 644.66 τ.χλμ και συνορεύει βόρεια με τη Βουλγαρία, ανατολικά με τους δή-

μους Αρριανών και Μαρωνείας – Σαπών, νότια με το Θρακικό Πέλαγος και δυτικά με 

τον δήμο Ιάσμου. Μορφολογικά κατανέμεται σε 50% πεδινό έδαφος, 20% ημιορεινό 

και 30% ορεινό. Εκτός της πόλης της Κομοτηνής ανήκουν στην δικαιοδοσία του άλλοι 

48 οικισμοί (Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Κομοτηνής 2015-2019, 2015). 

Ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 66.919 μόνιμους κατοίκους, από τους οποίους οι 55.813 

είναι δημότες του Δήμου σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ κατά την  α-

πογραφή του 2011 (ΕΛΣΤΑΤ, 2011). Σε σχέση με την απογραφή του 2001 παρατηρεί-

ται μία αύξηση του πληθυσμού κατά 9% (61.501 πληθ. 2001) η οποία οφείλεται κυρίως 

στην αύξηση πληθυσμού της πόλης της Κομοτηνής , από 44.421 κατοίκους το 2001 σε 

50.990 κατοίκους το 2011 (περίπου 15% αύξηση). Η πόλη της Κομοτηνής είναι και το 

μοναδικό μεγάλο αστικό κέντρο της Π.Ε. Ροδόπης. Επίσης, ο πληθυσμός του Δήμου 

της Κομοτηνής αποτελεί το 60% και η πόλη της Κομοτηνής το 46% του πληθυσμού 

της Π.Ε. Ροδόπης (Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Κομοτηνής 2015-2019, 2015). 

Οι κάτοικοι παραγωγικής ηλικίας σήμερα, μεταξύ ,δηλαδή, 15 και 64 ετών, ανέρχονται 

περίπου στο 67% του συνολικού πληθυσμού που αποτελείται από Χριστιανούς, Έλλη-

νες Μουσουλμάνους στο Θρήσκευμα, Τουρκόφωνους και Πομάκους, Έλληνες Αθίγ-

γανους, Παλιννοστούντες  ομογενείς από χώρες την πρώην ΕΣΣΔ ενώ ειδικότερα στην 

πόλη της Κομοτηνής κατοικούν και πολλοί φοιτητές (Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου 

Κομοτηνής 2015-2019, 2015). 

Ο πρωτογενής Τομέας στον Δήμο  απασχολεί  περίπου το 20% του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (πίνακες 4.1, 4.2 ) στην Περιφερειακή 
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Ενότητα Ροδόπης υπάρχουν 13.248 γεωργικές εκμεταλλεύσεις με την καλλιεργούμενη 

έκταση να ανέρχεται σε 743.428 στρέμματα. (ΕΛΤΣΑΤ, 2016). Από τα στοιχεία της 

ΕΛΣΤΑΤ, (2019) που μας παραχωρήθηκαν κατόπιν σχετικού  αιτήματος προκύπτει ότι 

το μεγαλύτερο μέρος της καλλιεργήσιμης έκτασης, 684.866 στρέμματα, είναι με αρο-

τραίες καλλιέργειες (βαμβάκι,  σιτηρά, καπνός κ.α.). Μόνο στο 1,45% των εκτάσεων 

καλλιεργούνται με κηπευτικά και ένα 3,58% με δενδρώδεις καλλιέργειες, 11.422 και 

28.190 στρέμματα αντίστοιχα. Από τις δενδρώδεις το 46 % περίπου είναι με ελιές 

(13.000στρ, περίπου) (ΕΛΣΤΑΤ, 2019). Επίσης οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες είναι 

διάσπαρτες και έχουν έκταση μόνο 72 στρέμματα. Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποδει-

κνύουν ότι από την αρκετά μεγάλη διαθέσιμη έκταση της Π.Ε. σε ένα πολύ μικρό μέ-

γεθος καλλιεργούνται  προϊόντα, που μπορούν να διατεθούν στις λαϊκές αγορές. Ο α-

ριθμός των εκμεταλλεύσεων, ο οποίος  ασχολείται με την καλλιέργεια κηπευτικών δεν 

μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια. Υπολογίζεται, όμως, από την έκταση των στρεμ-

μάτων και την εμπειρία του ερευνητή, ότι είναι πολύ μικρός. Ακόμη, όπως αποτυπώ-

νονται και στον πίνακα  4.1 υπάρχουν 2.595 κτηνοτροφικές μονάδες, (οι 350 είναι α-

μιγώς κτηνοτροφικές), ενώ  στις παραθαλάσσιες περιοχές, αρκετοί κάτοικοι ασχολού-

νται με την αλιεία είτε στην παραγωγή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (κεφάλια, λαβρά-

κια κ.α.) είτε με επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη. Επίσης, υπάρχουν και αρκετοί με-

λισσοκόμοι, αν και οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν την μελισσοκομία ως κύρια 

απασχόληση. Η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης αν και έχει τις αναγκαίες εκτάσεις, 

εντούτοις οι περισσότεροι παραγωγοί δεν επικεντρώνονται στην καλλιέργεια κηπευτι-

κών. Αυτό μπορεί να  οφείλεται σε πολλούς και διαφόρους λόγους, δύο από τους οποί-

ους είναι: α) έχουν αποκτήσει παραδοσιακά την τεχνογνωσία άλλων καλλιεργειών 

(βαμβάκι, σιτηρά και καπνό κ.α.) και β) οι κλιματικές συνθήκες της περιοχής  περιορί-

ζουν το χρονικό διάστημα της καλλιέργειας των κηπευτικών. 

Πίνακας 4.1 
Αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, 

με διάκριση σε μεικτές, αμιγώς γεωργικές και κτηνοτροφικές, έτους 2016 
Συνολικός αριθμός 
γεωργικών εκμε-

ταλλεύσεων 

Αμιγώς γεωργικές   Αμιγώς κτηνοτρο-
φικές 

Μεικτές 

13.248 10.653 350 2.245 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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Πίνακας 4.2 
Καλλιεργούμενες εκτάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, 

έτους 2019 
Είδος καλλιέργειας Καλλιεργούμενη έκταση σε 

στρέμματα 
Καλλιεργούμενη έκταση σε 
ποσοστό της συνολικής έ-

κτασης 

Αροτραίες Καλλιέργειες 684.866 87,07% 

Καλλιέργειες Κηπευτι-
κών 

11.422 
1,45% 

Δενδρώδεις καλλιέρ-
γειες 

28.190 
3,58% 

Αμπελιών Σταφιδάμπε-
λων 

3.201 
0,41% 

Αγρανάπαυση 1 έως 5 
έτη 

721 
0,09% 

Εκτάσεις για καταβολή 
επιδοτήσεων (μη καλ-

λιεργούμενες) 

58.129 

7,39% 

Σύνολο Καλλιεργήσιμης 
έκτασης 

786.529 
100,00 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Στον δευτερογενή τομέα απασχολείται περίπου το 10-15% του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού του Δήμου, αν και παρατηρείται πολύ μεγάλη μείωση σε σχέση με την δε-

καετία του 1990. Σήμερα λειτουργούν κάποια  εργοστάσια στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής και  

κάποια διάσπαρτα στον Δήμο, κυρίως μεταποίησης και τυποποίησης των αγροτικών 

προϊόντων (εκκοκκιστήρια) κτλ. (Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Κομοτηνής 2015-

2019, 2015). 

Πάνω από το μισό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού  του δήμου απασχολείται στον 

τριτογενή τομέα, καθώς  η πόλη αποτελεί την έδρα της Περιφέρειας και άλλων διοικη-

τικών και κρατικών οντοτήτων, ενώ επίσης  απουσιάζουν  άλλοι οικισμοί μεγαλύτεροι 

των 5.000 κατοίκων στην ενδοχώρα του δήμου. Κατά συνέπεια, στο συγκεκριμένο α-

στικό κέντρο εξυπηρετούνται ανάγκες για υπηρεσίες πληθυσμού σχεδόν διπλάσιου σε 

σχέση με το μέγεθός του. Ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια βαίνει αυξανόμενος λόγω 

της διάνοιξής του κάθετου άξονα με την Βουλγαρία (Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου 

Κομοτηνής 2015-2019, 2015). 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ότι η Κομοτηνή αποτελεί μια πόλη με μεγάλο 

ενδιαφέρον για την περιοχή της Θράκης. Αποτελεί διοικητικό και οικονομικό κέντρο 

της περιοχής και άρα η επιλογή της μελέτης της λαϊκής της αγοράς μπορεί να οδηγήσει 

σε ενδιαφέροντα και ενδεικτικά συμπεράσματα.   

  4.2. Βασικά χαρακτηριστικά της Λ.Α. Κομοτηνής 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια της εβδο-

μάδας 10 λαϊκές αγορές στους μεγαλύτερους σε πληθυσμό οικισμούς της (πίνακας 4.3). 

Εκτός από την λαϊκή αγορά Κομοτηνής,  οι λαϊκές της Αιγείρου και του Ν. Σιδηροχω-

ρίου ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου Κομοτηνής. Επίσης στην αρμοδιότητα του 

Δήμου ανήκει και η εμποροπανήγυρης της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης Βα-

θυρρύακος, η οποία διεξάγεται από τις 22 έως της 25 Αυγούστου κάθε χρόνο προσελ-

κύοντας πλήθος κόσμου. 

Πίνακας 4.3 

Ημέρα λειτουργίας λαϊκών αγορών στους οικισμούς της Π.Ε. Ροδόπης 
Λαϊκή Α-

γορά 

Δευ-

τέρα 

Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο 

Κομοτηνής      V 

Αιγείρου  V     

Νέου Σιδη-
ροχωρίου 

V      

Ιάσμου     V  

Σώστη    V   

Φιλλύρας  V     

Αρριανών   V    

Αράτου V      

Σαπών     V  

Ξυλαγανής   V    

Πηγή: Δήμος Κομοτηνής 

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης διεξάγονται κάθε εβδομάδα 35 

Λ.Α.. Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας πραγματοποιείται η μεγαλύτερη λαϊκή. 

Έτσι και στην Π. Ε. Ροδόπης στην Κομοτηνή πραγματοποιείται κάθε Σάββατο η μεγα-

λύτερη λαϊκή της περιοχής. Μέχρι τον Ιούνιο του 2007 λειτουργούσε κάθε Τρίτη. Με 
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απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, όπως προβλέπονταν τότε, μεταφέρθηκε η λει-

τουργία της κάθε Σάββατο, υλοποιώντας το πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας Επαγγελ-

ματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Θράκης, που ήθελε τις πρωτεύουσες 

των νομών Έβρου, Ροδόπης και Ξάνθης να έχουν την ίδια μέρα λαϊκή αγορά με στόχο 

να περιοριστούν οι μετακινήσεις των μικροπωλητών από νομό σε νομό10 (Παρατηρη-

τής της Θράκης, 2007). Η απόφαση αυτή, παρόλο που θεωρητικά λήφθηκε  για να  αυ-

ξήσει το καταναλωτικό κοινό των ντόπιων πωλητών και να εκμεταλλευθεί το γεγονός 

ότι το Σάββατο ως μη εργάσιμη ημέρα θα αποτελούσε πόλο έλξης επισκεπτών και από 

άλλες περιοχές,  ακόμη και σήμερα διχάζει πωλητές και καταναλωτές για την αποτελε-

σματικότητά της (Νικολάου, 2009). Ενδεικτικό είναι ότι η Αλεξανδρούπολη επανά-

φερε ως ημέρα λειτουργίας της λαϊκής της την Πέμπτη.  

Η Λαϊκή Αγορά της Κομοτηνής διεξάγεται βορειοανατολικά της πόλης και αναπτύσ-

σεται πάνω στην οδό της λεωφόρου Δημοκρατίας,  διπλά (ανατολικά) στο κλειστό γυ-

μναστήριο και στο κλειστό κολυμβητήριο και σε άλλες ανοικτές αθλητικές εγκαταστά-

σεις του Δήμου. Περικλείεται από τις οδούς Γρηγορίου Μαρασλή, Παπαναστασίου, 

Γεωργίου Ζαρίφη και Αγγελή Κίρζαλη. Η θέση στην οποία βρίσκεται δεν δυσκολεύει 

την είσοδο και την έξοδο οχημάτων προς τα χωριά βορειανατολικά του Δήμου Κομο-

τηνής. Περιορίζει, όμως, την πρόσβαση αυτών που θέλουν να κάνουν χρήση των αθλη-

τικών εγκαταστάσεων του Δήμου και των περιοίκων. Επίσης, υπάρχει πρόβλημα με 

την στάθμευση των αυτοκινήτων των πωλητών, ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται στις 

μεσαίες σειρές και αναγκάζονται να μεταφέρουν τα εμπορεύματα τους σε μεγάλη από-

σταση. Από τα χαρακτηριστικά της Λ.Α. είναι ότι βρίσκεται πολύ κοντά στον οικισμό 

των Ρομά, «Αλάν κουγιού», ο οποίος φημίζεται για τις άθλιες υποδομές του και απο-

τελεί συχνά πηγή προβλημάτων για τη λειτουργία της.  

Η έκταση που καταλαμβάνει είναι περίπου 10 στρέμματα (25 μέτρα πλάτος και 400 

μέτρα μήκος). Οι κεντρικές θέσεις των πωλητών είναι σε σειρά, (σχηματίζουν τέσσε-

ρεις μεγάλες σειρές), πάνω στην λεωφόρο δημοκρατίας στο πεζοδρόμιο και στον 

δρόμο, επεκτείνονται λίγο και στους γύρω δρόμους που τέμνουν την Λεωφόρο Δημο-

κρατίας, είναι διαγραμμισμένες και στις περισσότερες από αυτές υπάρχουν σκέπαστρα. 

 
10 Δημοσιεύματα στον τοπικό ειδησεογραφικό τύπο: https://www.paratiritis-news.gr/news/to-savvato-
to-pazari-stin-komotini/ 
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Επίσης ο αγροδιατροφικός τομέας, στον οποίον  αναπτύσσονται επαγγελματίες και πα-

ραγωγοί πωλητές, είναι ευδιάκριτα χωρισμένος από αυτόν των βιομηχανικών προϊό-

ντων στον οποίον αναπτύσσονται μόνο επαγγελματίες. Ακόμη, συγκεντρωμένοι και σε  

κάπως ξεχωριστό χώρο αναπτύσσουν τα εμπορεύματά τους οι πωλητές αλιευμάτων. Ο 

Δήμος είναι υπεύθυνος για την συντήρηση και την καθαριότητα του χώρου. Επισημαί-

νεται, αν και κάτι τέτοιο είναι στον μελλοντικό σχεδιασμό του δήμου, ότι μέχρι σήμερα 

δεν υπάρχουν κάδοι για την συλλογή βιοαποβλήτων. Σύμφωνα με νεότερο  τοπικό σχέ-

διο διαχείρισης αποβλήτων δήμου Κομοτηνής, προτείνεται να τοποθετηθούν κάδοι χω-

ρητικότητας 240lt-360 lt σε μεγάλους εντοπισμένους παραγωγούς του Δήμου Κομοτη-

νής, όπως οι λαϊκές αγορές. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η μείωση της συλλογής 

σύμμεικτων απορριμμάτων και η προώθηση της κομποστοποίησης των βιοαποβλήτων 

για να χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα από τους δημότες (ΤΣΔΑ Δήμου Κομοτηνής, 

2020). 

Οι Δήμοι στην χώρα μας πάντοτε είχαν την ευθύνη του χώρου στον οποίον λειτουργεί 

η λαϊκή αγορά και μεταξύ άλλων για  την χάραξη των θέσεων, καθώς και την αρμοδιό-

τητα για την αποκομιδή των απορριμμάτων. Με τον νόμο 4264/2014, ανατέθηκε εκτός 

των παραπάνω, στους δήμους μόνιμης κατοικίας τους, η έκδοση και θεώρηση των α-

δειών παραγωγών και επαγγελματιών. Εξαιρούνται οι πωλητές που έχουν την κατοικία 

τους του στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής ή της Μητροπολιτικής Ενότη-

τας Θεσσαλονίκης, για τους οποίους υπεύθυνη αρχή είναι η Διεύθυνση Λαϊκών Αγο-

ρών στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αντί-

στοιχα.  

Η Λ.Α. της Κομοτηνής έχει κανονισμό λειτουργίας σε ισχύ με την με αριθμό 187/2018 

απόφαση του Δ.Σ. εναρμονισμένο με τον νόμο 4497/2017. Σε αυτόν προβλέπονται όλα 

τα θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργίας της. Λόγω όμως της έλλειψης προ-

σωπικού και κυρίως της έλλειψης Δημοτικής Αστυνομίας πολλά από όσα προβλέπο-

νται στον κανονισμό λειτουργίας είναι δύσκολο να εφαρμοστούν. Επίσης, γύρω από 

την λαϊκή αλλά και μέσα σε αυτήν στις κενές θέσεις δραστηριοποιούνται αρκετά συχνά 

παράνομοι πωλητές εκμεταλλευόμενοι την απουσία ελέγχων αλλά και της γειτνίασης 

του χώρου με το καταυλισμό των Ρόμα, οι οποίοι προσδίδουν ένα ακόμη ιδιαίτερο χα-

ρακτηριστικό στην ΛΑ. 
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  4.3 Ιστορικά στοιχεία- Κατηγορίες πωλητών και ειδών που δραστη-

ριοποιούνται στην ΛΑ Κομοτηνής. 

Η λαϊκή αγορά έχει μεγάλη παράδοση και σημασία για την Κομοτηνή. Κρίθηκε καλό, 

λοιπόν, να γίνει μια συνοπτική ιστορική αναδρομή  στη λειτουργίας της.  Σύμφωνα με 

τον περιηγητή Μερίλλυτο (1871) στην Κομοτηνή γινόταν παζάρι κάθε Κυριακή από 

τα παλαιότερα χρόνια και το 1864 μεταφέρθηκε σε ημέρα Τρίτη με απόφαση του τότε 

Μητροπολίτη Θεόκλητου, προκειμένου οι χριστιανοί κάτοικοι της πόλης να μην παρα-

μελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. (Κελεσίδης, 2003). Σύμφωνα με την μαρτυ-

ρία του κ. Κώστα, συνταξιούχου υπάλληλο του τμήματος εμπορίου της Νομαρχίας Ρο-

δόπης διορισμένο το 1976, στα νεότερα χρόνια η Λ.Α., πραγματοποιούταν κάθε Τρίτη. 

Την πρωτοθυμάται να λειτουργεί θεσμοθετημένη στην οδό Αλέξανδρου Υψηλάντου 

πάνω στο διάζωμα με το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου απέναντι από το κτίριο του 

τότε Ι.Κ.Α..  

Στην αρχή συμμετείχαν μόνο παραγωγοί πωλητές και περίπου στις αρχές του 1980 χο-

ρηγήθηκαν και οι πρώτες επαγγελματικές άδειες με είδη ένδυσης και υπόδησης μόνο11. 

Στη συνέχεια περίπου το έτος 1985 μεταφέρθηκε διπλά στο Ίδρυμα Παπανικολάου 

στον χώρο  του σημερινού  δημοτικού παρκινγκ, πλησίον της Νομαρχίας Ροδόπης. Με-

ταφέρθηκε στην σημερινή της θέση το καλοκαίρι του 1997 με την  με αριθμό 184/1997 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (παλαιότερα σε αυτόν τον χώρο διεξαγόταν το 

«χαιβάν παζάρ» αγοραπωλησίες ζώων (Κελεσίδης, 2003)) και άλλαξε  ημέρα λειτουρ-

γίας της από  Τρίτη σε Σάββατο τον Ιούνιο το 2007. Ακόμη και σήμερα την χαρακτη-

ρίζει η πολυπολιτισμικότητα των πωλητών και των καταναλωτών. Αναμειγνύονται άν-

θρωποι διαφορετικών θρησκειών και πολιτισμών, συνδυάζοντας πρωτόγνωρα  μια 

γλωσσική Βαβυλωνία, παρουσιάζοντας στο τέλος μια μοναδική πρωτοτυπία σε σχέση 

με τις άλλες λαϊκές επαρχιακών πόλεων της χώρας. 

Η μεταφορά της λαϊκής στην σημερινή της θέση συνοδεύτηκε από τη δημιουργία ενός 

σύγχρονου για την εποχή του χώρου, με την δημιουργία σκεπαστών θέσεων για τους 

πωλητές. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την δημιουργία 348 

θέσεων. Οι 189 από αυτές προοριζόταν για οπωροκηπευτικά και 159 για βιομηχανικά 

 
11 Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν μαρτυρίες του κ. Κώστα, συνταξιούχου, πρώην υπαλλήλου του 
Τμήματος Εμπορίου της τότε Νομαρχίας Ροδόπης. 
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είδη. Το 2003 όμως με την με αριθμό 49/2003 απόφαση του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε 

μία ανακατανομή των θέσεων που καταδεικνύει και την φθίνουσα πορεία που πραγμα-

τοποιεί διαχρονικά ο αγροδιατροφικός τομέας έναντι του βιομηχανικού στην ΛΑ. Με 

την απόφαση αυτή οι θέσεις των οπωροκηπευτικών μειώθηκαν σε 150 και των βιομη-

χανικών προϊόντων αυξήθηκαν στις 250 και δημιουργήθηκαν νέες θέσεις12. Ακόμη ό-

μως και τότε, όπως παρατηρούμε στις αποφάσεις των Δ.Σ. για την λειτουργία των λα-

ϊκών, τα τέλη για την δραστηριοποίηση των παραγωγών πωλητών, ήταν αισθητά μειω-

μένα σε σχέση με αυτά των επαγγελματιών πωλητών (κάτι που δεν ισχύει σήμερα). 

Σήμερα υπάρχουν οριοθετημένες 357 θέσεις. Οι 156 ανήκουν στον αγροδιατροφικό 

τομέα. Από αυτές οι 111 είναι προς διάθεση για τους παραγωγούς πωλητές και οι 46 

για τους επαγγελματίες πωλητές. Οι 200 προορίζονται για χρήση από του επαγγελμα-

τίες πωλητές με βιομηχανικά είδη. Η συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων έχει διαστά-

σεις 5 μέτρα μήκος πρόσοψης και 3 μέτρα βάθος. Πολύ λίγες θέσεις έχουν διαστάσεις  

3Χ3 μέτρα. Από τις επαγγελματικές θέσεις οι 59 είναι κενές. Στις παραγωγικές θέσεις 

ο αριθμός των κενών μεταβάλλεται κατά την διάρκεια του έτους εξαιτίας της εποχικό-

τητας των προϊόντων με τον μέσο όρο τους να ανέρχεται στις περίπου στις 20 κενές 

θέσεις. Από τους συνολικά 75 πωλητές, που κατέχουν δύο θέσεις (6 από αυτούς κατέ-

χουν και 3 θέσεις) στην Λ.Α. Κομοτηνής, μόνο οι 9 είναι παραγωγοί. Τα εβδομαδιαία 

τέλη χρήσης της λαϊκής που πληρώνουν οι πωλητές ανέρχονται στο 1 ευρώ ανά μέτρο 

ανάπτυξης πάγκου (5 μέτρα ισούνται με 5 ευρώ). 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι επαγγελματίες πωλητές κάτοχοι άδειας υπαί-

θριου εμπορίου έχουν την δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν σε λαϊκές που ανήκουν 

στα όρια της περιφέρειας μετά από προκήρυξη των κενών θέσεων, για κάθε λαϊκή ξε-

χωριστά, από την Διεύθυνση Εμπορίου της Περιφέρειας. Οι παραγωγοί πωλητές μπο-

ρούν να δραστηριοποιηθούν σε λαϊκές αγορές των Δήμων σε όλη την επικράτεια μετά 

από αίτησή τους που καταθέτουν στην αρμόδια επιτροπή λαϊκών αγορών κάθε Περι-

φερειακής Ενότητας (Νόμος 4497/2017, άρθρο 6, παρ. 1).  

Τα είδη που συνήθως πωλούνται στην λαϊκή αγορά Κομοτηνής από τους παραγωγούς 

πωλητές είναι: φρούτα και λαχανικά, όσπρια, μέλι, ψάρια, ελιές, ξηροί καρποί, φυτά 

και από τους επαγγελματίες εκτός από τα παραπάνω και είδη: ένδυσης και υπόδησης, 

υφάσματα και λευκά είδη, χαρτικά, υαλικά, πλαστικά, ψιλικά και διαφορά είδη σπιτιού. 

 
12 Πηγή : Δήμος Κομοτηνής 
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Απουσιάζουν αρκετά προϊόντα οικοτεχνίας όπως τυριά και είδη αλλαντοποιίας, σάλ-

τσες κ.α.. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν δραστηριοποιείτε στην Λ.Α. κανένας πιστοποι-

ημένος παραγωγός βιοκαλλιεργητής, οι οποίοι είναι και λίγοι στην περιοχή μας. Επί-

σης, στην λαϊκή αγορά δεν δραστηριοποιούνται σύλλογοι-σωματεία για την συλλογή 

των τροφίμων που περισσεύουν με σκοπό την προώθησή και διανομή τους σε  άτομα  

που τα έχουν ανάγκη. 

 Από την επεξεργασία των στοιχείων που τηρούνται στην υπηρεσία του  Δήμου Κομο-

τηνής, αλλά και από την συλλογή στοιχείων από τους Δήμους της Περιφερειακής Ενό-

τητας Ροδόπης, προκύπτει η καταγραφή που ακολουθεί. Ο αριθμός των πωλητών που 

δραστηριοποιούνται τον τελευταίο χρόνο στην Λ.Α. Κομοτηνής είναι 199. Οι 113 είναι 

επαγγελματίες και οι 86 είναι παραγωγοί. Οι επαγγελματίες δραστηριοποιούνται όλο 

τον χρόνο. Από τους παραγωγούς, σύμφωνα με στοιχεία από το τμήμα έκδοσης αδειών 

υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Κομοτηνής, το 30 % περίπου δραστηριοποιείται όλο 

τον χρόνο. Αναλυτικότερα το 2021 δραστηριοποιήθηκαν: 

Α) 83 επαγγελματίες με βιομηχανικά είδη που ανήκουν στην κατηγορία Ε΄ ό-

πως περιγράφονται στον νόμο 4497/2017 και είναι: είδη ένδυση-υπόδησης, νε-

ωτερισμών, «φο μπιζού», ψιλικά, τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), είδη ατομικής 

καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, χαρτικά, είδη υαλοπωλείου, εργαλεία.  

         . Β) 30 επαγγελματίες με προϊόντα γης και θάλασσας: 

1. 24 με πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης της κατηγορίας Α΄ όπως: 

οπωροκηπευτικά, αυγά, ελιές, ελαιόλαδο, οίνος σε συνδυασμό με μερικά 

προϊόντα της κατηγορία  Γ΄ όπως: ξηροί καρποί, όσπρια, ρύζι, ζαχαρώδη 

προϊόντα, που διατηρούνται εκτός ψυγείου. 

2. 6 με νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας (ψάρια) 

Γ) 86 παραγωγοί: 

1. 5 μόνο με φρούτα 

2. 2 με φρούτα και ξηρούς καρπούς 

3. 2 με όσπρια και ξηρούς καρπούς 

4. 4 με μέλι 
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5. 32 μόνο με κηπευτικά 

6. 14 με οπωροκηπευτικά  

7. 4 με προϊόντα οικοτεχνίας (χυμός ρόδι- ταχίνι-ελαιόλαδο) 

8. 3  με σταφύλια -τσίπουρο 

9. 4 με άνθη-φυτά 

10. 7 με κηπευτικά και φυτά 

11. 2 με αλιεύματα 

12. 6 με ελιές 

Αξιοσημείωτο είναι ότι στην λαϊκή αγορά Κομοτηνής δραστηριοποιείται μόνο ένας 

συνεταιρισμός παραγωγών και αυτός προέρχεται από την Περιφερειακή Ενότητα Έ-

βρου. Επίσης, οι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στην λαϊκή και έχουν αγροτικές 

εκμεταλλεύσεις με θερμοκηπιακές καλλιέργειες είναι μόλις 5. 

Από τους 86 παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στην λαϊκή αγορά Κομοτηνής μόνο 

οι 24 (ποσοστό 28%) είναι δημότες του Δήμου Κομοτηνής. Οι 52 είναι δημότες των 

άλλων Δήμων (ποσοστό 60%) της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και οι 10 (ποσο-

στό 12%) είναι δημότες Δήμων άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων (Πίνακας 4.4). Όπως 

φαίνεται και από τα στοιχεία η μεγαλύτερη μερίδα των παραγωγών που συμμετέχουν 

στην λαϊκή αγορά Κομοτηνής προέρχεται από τους γειτονικούς δήμους της Π.Ε. Ροδό-

πης οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την έκδοση και θεώρηση 100 περίπου αδειών παρα-

γωγού πωλητή.  

Πίνακας 4.4 

Αριθμός παραγωγών πωλητών και Δήμος έκδοσης της άδειάς τους (2021) 

Δήμος έκδοσης 
της άδειας 

Δήμος Κομοτηνής Άλλοι Δήμοι εντός 
της Π.Ε. Ροδόπης 

Άλλοι Δήμοι της 
χωράς εκτός της 

Π.Ε. Ροδόπης 
Αριθμός παραγω-
γών πωλητών της 
ΛΑ Κομοτηνής 

 
24 

 
52 

 
10 

Πηγή: Δήμος Κομοτηνής 
 
Αντιθέτως η πλειοψηφία 91 επαγγελματίες (80,5% ) είναι δημότες του Δήμου 18 (16%) 

άλλων Δήμων της Π.Ε. Ροδόπης και μόνο 4 (3,5%) δημότες Δήμων άλλων Περιφερεια-
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κών Ενοτήτων (Πίνακας 4.5). Οι υπόλοιποι δήμοι στην Π. Ε. Ροδόπης έχουν στην αρ-

μοδιότητά τους συνολικά 26 άδειες επαγγελματιών πωλητών μόνιμων κάτοικων των 

Δήμων τους. 

Πίνακας 4.5 

Αριθμός επαγγελματιών πωλητών και Δήμος έκδοσης της άδειάς τους (2021) 

Δήμος έκδοσης 
της άδειας 

Δήμος Κομοτηνής Άλλοι Δήμοι εντός 
της Π.Ε. Ροδόπης 

Άλλοι Δήμοι της 
Περιφέρειας Αν. 
Μακ. -Θράκης 

Αριθμός επαγγελ-
ματιών πωλητών 
της ΛΑ Κομοτη-

νής 

 
91 

 
18 

 
4 

Πηγή: Δήμος Κομοτηνής 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι 21 από τους επαγγελματίες 

(ποσοστό 18,5%) δραστηριοποιούνται μόνο στην λαϊκή αγορά Κομοτηνής και μόνο 6 

από τους παραγωγούς σε ποσοστό 7% δραστηριοποιείται μόνο στην λαϊκή αγορά Κο-

μοτηνής. Οι υπόλοιποι πωλητές δραστηριοποιούνται και σε άλλες λαϊκές όπως φαίνε-

ται και από τον πίνακα 4.6. 

      Πίνακας 4.6 

Πωλητές και αριθμός λαϊκών αγορών που δραστηριοποιούνται (2021) 

Πωλητές Μόνο 

στην ΛΑ 

Κομοτη-

νής 

 Σε 2 Λαϊ-

κές αγορές 

Σε 3 Λαϊ-

κές αγορές 

Σε 4 Λαϊ-

κές αγορές 

Σε 5 Λαϊ-

κές αγο-

ρές 

Επαγγελματίες 21 
 

38 

 

30 

 

14 

 

10 

 

Παραγωγοί 6 

 

41 

 

33 

 

6 0 

 

Πηγή: Δήμος Κομοτηνής 

Από τα στοιχεία που τηρούνται στον Δήμο Κομοτηνής προκύπτει ότι η μέση ηλικία 

των παραγωγών πωλητών που δραστηριοποιούνται στην λαϊκή αγορά είναι τα 49 έτη 
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και από αυτούς οι 49 είναι άνδρες και οι 37 γυναίκες ενώ η μέση ηλικία των επαγγελ-

ματιών είναι 47,5 έτη και από αυτούς 39 είναι γυναίκες και 74 άνδρες. 

Πίνακας 4.7 

Κατηγοριοποίηση πωλητών της Λ.Α Κομοτηνής σύμφωνα με το φύλλο τους 
(2021) 

Φύλο Επαγγελματίες Παραγωγοί Σύνολο 
Άνδρας 74 49 123 
Γυναίκα 39 37 76 

Πηγή: Δήμος Κομοτηνής 
 

  Όπως βλέπουμε και στον πίνακα 4.8 σε σχέση με το 2017 έχουμε μείωση των επαγ-

γελματιών πωλητών και μια πολύ μικρότερη μείωση των παραγωγών πωλητών. 

Πίνακας 4.8 

Αριθμός πωλητών ανά κατηγορία και έτος δραστηριοποίησης στην Λαϊκή Αγορά 
Κομοτηνής  

Έτος Επαγγελματίες 

πωλητές 

Παραγωγοί πω-

λητές 

 Σύνολο πωλη-

τών 

Αναλογία πα-

ραγωγών /επαγ-

γελματιών  

2017 141 93 234 0,66 

2018 120 90 210 0,75 

2019 117 92 209 0,79 

2020 113 89 202 0,79 

2021 113 86 199 0.76 

Πηγή: Δήμος Κομοτηνής 

Η μείωση των επαγγελματιών πωλητών οφείλεται στους παρακάτω λόγους:  

α) Η νομοθεσία δεν επέτρεπε την μεταβίβαση επαγγελματικών αδειών λόγω συνταξιο-

δότησης των πωλητών. 

β) Η τελευταία προκήρυξη για επαγγελματικές άδειες πραγματοποιήθηκε το 2009. 
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γ) Η οικονομική κρίση οδήγησε μεγάλο αριθμό επαγγελματιών στην έξοδό τους από 

το συγκεκριμένο επάγγελμα και σε αναζήτηση κάποιου άλλου συνήθως στο εξωτε-

ρικό13. 

Στους παράγωγους πωλητές που και αυτοί επηρεάστηκαν από την οικονομική κρίση 

δεν παρατηρούμε σημαντική απόκλιση στον αριθμό  τους τα τελευταία χρόνια.  

Σύμφωνα με μαρτυρίες μελών του συλλόγου παραγωγών Νομού Ροδόπης άλλα και του 

προέδρου τους14, λόγοι που αποφεύγουν την δραστηριοποίηση τους στις λαϊκές και 

συνεχίζουν ακόμη να πωλούν τα προϊόντα τους στους εμπόρους είναι: 

α) Έλλειψή χρόνου για εμπορική παράλληλα με την παραγωγική δραστηριότητά τους. 

β) Άγνοια  του  αντικείμενου (δεν έχουν την κουλτούρα εμπόρου). 

γ) Οι παραγωγοί της περιοχής έχουν εμπειρία και κατεύθυνση  σε καλλιέργειες που δεν 

μπορούν να διακινηθούν στην λαϊκή (βαμβάκι, κάπνα, σιτηρά). 

ε) Αποθαρρύνονται από την γραφειοκρατία και την διαφορετική φορολογία που θα α-

ντιμετωπίσουν. Αυτό επιτείνεται, αν λάβουμε υπόψη μας και την μικρή χρονική περιό-

δου διάθεσης στην αγορά των κηπευτικών προϊόντων.  

στ) Διακινούν με άλλους τρόπους τα προϊόντα τους στους καταναλωτές. Για παρά-

δειγμα απευθείας  στους καταναλωτές με την παράτυπη μέθοδο «πόρτα-πόρτα».  

ζ) Η ολοένα και αυξανόμενη παρουσία των επαγγελματιών πωλητών αγροδιατροφικών 

προϊόντων, οι οποίοι διαθέτουν όλα τα είδη συγκεντρωμένα σε ένα μέρος.  

Παρόλο που και ο νόμος 4497/2017 στην παρ. 2 του άρθρου 29 προτρέπει στην ανα-

λογία 1 προς 1 μεταξύ παραγωγών και επαγγελματιών αυτό δεν εφαρμόσθηκε ποτέ 

στην ΛΑ Κομοτηνής. Η αναλογία σήμερα ανέρχεται στο 0,76 παραγωγοί προς 1 επαγ-

γελματία η αλλιώς το 57% των πωλητών στην λαϊκή αγορά Κομοτηνής είναι επαγγελ-

ματίες. Αν κοιτάξουμε και την αναλογία των καταλυμένων θέσεων στην λαϊκή θα 

 
13 Μαρτυρίες που κατατέθηκαν από  επαγγελματίες πωλητές, που ακύρωσαν τις άδειές τους, στον ίδιο 
τον ερευνητή. 
14 Ο πρόεδρος του συλλόγου κατέθεσε προφορικά τις απόψεις του εκφράζοντας τις θέσεις των παρα-
γωγών στον ερευνητή. 
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δούμε ότι από 287 θέσεις οι 195 ανήκουν στους επαγγελματίες πωλητές ποσοστό 68% 

πολύ μεγαλύτερο από το 32% των παραγωγών πωλητών (πίνακας 4.8). 

Μικρή μερίδα επαγγελματιών πωλητών της λαϊκής Κομοτηνής ανήκει στο μοναδικό 

σωματείο επαγγελματιών πωλητών «Διόσκουροι», ενώ υπάρχει και ο σύλλογος παρα-

γωγών «Παραγωγοί Νομού Ροδόπης» με μέλη παραγωγούς και από άλλες λαϊκές. 

Από τον Μάρτιο του 2020 η καθημερινότητα των πολιτών επηρεάστηκε σε διάφορους 

τομείς από την επιδημιολογική κρίση. Φυσικά επηρεάστηκε και η λειτουργία των λαϊ-

κών αγορών σε όλη την επικράτεια. Υπήρξαν διαστήματα κατά τα οποία έκλεισαν οι 

λαϊκές που λειτουργούσαν μόνο με τα είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα και είδη 

καθαριότητας και διαστήματα κατά τα οποία λειτουργούσαν με το 50% των πωλητών. 

Οι λαϊκές άντεξαν στην παρούσα υγειονομική κρίση και συνεχίζουν να λειτουργούν 

κανονικά τηρώντας τα υγειονομικά μέτρα, όπως αυτά κάθε φορά προβλέπονται σύμ-

φωνα με  τις οδηγίες που εκδίδονται από τους αρμόδιους φορείς. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

  5.1 Ερευνητικά ερωτήματα 

Η επιλογή του θέματος προέκυψε, από το αντικείμενο της εργασίας μου στον Δήμο 

Κομοτηνής  στο τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων και 

πιο συγκεκριμένα στο υπαίθριο εμπόριο. Το κύριο ερώτημα στο οποίο θα επιχειρήσει 

να απαντήσει το συγκεκριμένο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι 

κατά πόσο ισχύει στην σημερινή εποχή ο βασικός σκοπός ίδρυσής των λαϊκών ή αν 

πλέον, οι νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες επιβάλλουν επαναπροσδιορισμό των 

στόχων και του τρόπου λειτουργία τους. Επίσης ένα άλλο ερευνητικό ερώτημα που 

προσπαθεί να μελετήσει το κεφάλαιο αυτό και αποτελεί προέκταση του προηγούμενου 

αρχικού αφορά τον προσδιορισμό της αναλογίας επαγγελματιών και παραγωγών τα 
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τελευταία χρόνια. Η έρευνα, λοιπόν, θα επιχειρήσει, αφού εξετάσει με ακρίβεια τα πα-

ραπάνω δεδομένα, όπως ισχύουν στην Λαϊκή Αγορά της Κομοτηνής να μελετήσει τις 

επιπτώσεις που αυτό επιφέρει στον τρόπο λειτουργίας τους.  

  5.2 Επιλογή ερευνητικής μεθόδου, σκοπός της έρευνας. 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας επιλέχθηκε μεικτή μέθοδος, ποσοτική και ποιο-

τική. Η ποσοτική κρίθηκε καταλληλότερη για την συλλογή στοιχείων από τους πωλη-

τές που δραστηριοποιούνται στη λαϊκή αγορά Κομοτηνής μιας και τα ερωτήματα που 

τους απευθύνθηκαν  αφορούσαν ποσοτικά δεδομένα τα οποία εκφράζονται με αριθμούς 

και έννοιες που μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Η ποιοτική θεωρήθηκε ως καταλληλό-

τερη για τη συγκέντρωση πληροφοριών, αλλά και στοιχείων από ανθρώπους που δρα-

στηριοποιούνταν παλαιότερα αλλά και τώρα στον χώρο και έχουν το κατάλληλο επι-

στημονικό υπόβαθρο και την εμπειρία να διατυπώσουν  τη δική τους άποψη αναφορικά 

με την πραγματικότητα και τα φαινόμενα που ερευνά η παρούσα μελέτη.  

Στην ποιοτική προσέγγιση, η υποκειμενικότητα του ερευνητή θεωρείται δεδομένη και 

δεν αντιμετωπίζεται ως εμπόδιο. Αντίθετα, ο ερευνητής εξετάζει τη δική του υποκει-

μενικότητα, καθώς και εκείνη των συμμετεχόντων στην έρευνα, και λαμβάνει υπόψη 

του τρόπους με τους οποίους οι προσωπικές θέσεις, οι υποκειμενικές αντιλήψεις, οι 

πεποιθήσεις, οι αξίες, οι εμπειρίες και προσδοκίες, και των δύο πλευρών επηρεάζουν 

την ερευνητική διαδικασία, την ανάλυση των δεδομένων και τα αποτελέσματα της έ-

ρευνας (Ίσαρη & Πούρκος, 2015). 

Για την έρευνα έγινε χρήση πρωτογενών πηγών πληροφόρησης μέσω συνεντεύξεων 

από άτομα που εργάζονται ή εργαζόταν παλαιότερα σε φορείς που εμπλέκονται με την 

λειτουργία των λαϊκών αγορών και μέσω ερωτηματολογίου που απευθύνθηκε στους 

πωλητές της λαϊκής αγοράς Κομοτηνής. Επίσης αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία στα οποία 

είχε άμεση πρόσβαση ο ερευνητής, καθώς εργάζεται ως προϊστάμενος στο τμήμα α-

δειοδοτήσεων και ρύθμισης υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Κομοτηνής με αντικείμενο 

την λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου. Ακόμη ο ερευνητής μέσω της παρατή-

ρησης κατά την διάρκεια της εργασίας του στον Δήμο, διαμόρφωσε και την δική του 

άποψη σχετικά με το αντικείμενο της έρευνας. Δευτερογενείς πηγές αποτέλεσαν η εγ-
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χώρια και διεθνής βιβλιογραφία καθώς και άλλες ερευνητικές εργασίες συναφούς α-

ντικείμενου. Το νομικό πλαίσιο, οικονομικά και δημογραφικά στοιχεία από την Ελλη-

νική Στατιστική Αρχή και υλικό  από ηλεκτρονικές πηγές (ιστοσελίδες, κλπ.). 

Τέλος η έρευνα εξετάζοντας ως μελέτη περίπτωση ¨Case study¨ την Λαϊκή Αγορά της 

Κομοτηνής αναλύει τα γεγονότα που καταγράφηκαν και εξάγει συμπεράσματα για την 

συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και γενικότερα για τον θεσμό της Λ.Α. στη χώρα. 

  5.3 Τρόπος έρευνας, σύνταξης και συλλογής ερωτηματολογίων 

Μετά από την ανάγνωση της εγχώρια και διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με το αντι-

κείμενα της έρευνα έγινε η σύνταξη των ερωτηματολογίων. Τα ερωτηματολόγια είναι 

δύο. Ένα απευθύνεται προς τους υπάλληλους των φορέων και πραγματοποιήθηκε με 

την μορφή συνέντευξης καθώς περιλάμβανε μεικτές ερωτήσεις (ανοικτού και κλειστού 

τύπου). Το ερωτηματολόγιο με τους φορείς συντάχθηκε μετά από πολύωρες συζητή-

σεις που είχε ο ερευνητής πιλοτικά με συναδέλφους που εργάζονται σε αντίστοιχα τμή-

ματα των δήμων αλλά και της περιφέρειας. Διαμορφώθηκε στην τελική του μορφή πε-

ρισσότερο σε κλειστού τύπου ερωτήσεις. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν και στοι-

χεία από τα αρχεία που τηρούνται στην υπηρεσία για την έκδοση αδειών των πωλητών 

υπαίθριου εμπορίου και για τον λόγο αυτό ζητήθηκε και παραχωρήθηκε η σχετική ά-

δεια15 από τον Δήμο Κομοτηνής. Επίσης, στη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για 

το θέμα συνέβαλαν οι άτυπες συνεντεύξεις υπό τη μορφή συζητήσεων που πραγματο-

ποιήθηκαν: 

α) με τον συνταξιούχο υπάλληλο προ 10ετίας πρώην διευθυντή του τμήματος 

εμπορίου της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Ροδόπης,  

β) τον συνταξιούχο υπάλληλο προ διετίας και πρώην υπεύθυνο για την 

λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου  Κομοτηνής,  

γ) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εμπορίου του Υπουργείου Εμπορίου, 

δ) τον Πρόεδρο  Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών 

Κεντρικής & Δυτ. Μακεδονίας Θεσσαλίας & Θράκης, 

 
15 Μετά από αίτημα του ερευνητή του παραχωρήθηκε η  με αρθ. πρωτ, 31418/15-11-2021 σχετική ά-
δεια από τον Δήμο Κομοτηνής για την επεξεργασία του αρχείου. 



59 

 

ε) τον Γραμματέα της Ένωσης Αγροτών Βιοκαλλιεργειών Βόρειας Ελλάδος. 

Η έρευνα ξεκίνησε στις αρχές Ιουλίου 2021 και ολοκληρώθηκε στα τέλη Νοεμβρίου 

2021. Οι επαφές με τους συνεντευξιαζόμενους και τους ερωτώμενους πραγματοποιή-

θηκαν είτε δια ζώσης στο χώρο του γραφείου του ερευνητή στον Δήμο Κομοτηνής  και 

στην Λαϊκή αγορά Κομοτηνής, είτε τηλεφωνικά. Πολύ λίγα ερωτηματολόγια αποστάλ-

θηκαν με ηλεκτρονική αλληλογραφία και αυτό οφείλεται στην έλλειψη ψηφιακών γνώ-

σεων των περισσότερων πωλητών. Η διάρκεια της συνέντευξης και του ερωτηματολο-

γίου ήταν περίπου μια ώρα, γιατί πέρα από τις απαντήσεις διεξαγόταν συνήθως και 

συζήτηση σχετική με τις ερωτήσεις. Όσοι συμμετείχαν σε αυτό έδειξαν ιδιαίτερο εν-

διαφέρον, αναπτύσσοντάς τους προβληματισμούς και βοήθησαν ουσιαστικά την έ-

ρευνα.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια της έρευνας ήρθε προς συζήτηση από τον 

Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων (αρμόδιο υπουργείο) στην επιτροπή «Διαρκής 

Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου» της βουλής  και μετά κατατέθηκε στην ολομέλεια 

προς ψήφιση το νέο νομοσχέδιο «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού 

πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την ά-

σκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων» (Βουλή των Ελλήνων, 2021β). Σε όλη αυτή την 

χρονική περίοδο πραγματοποιήθηκαν δημόσιες συζητήσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων 

φορέων (συνδικαλιστικών οργανώσεων και σωματείων των πωλητών, των κομμάτων 

της βουλής, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.α.), όπου εκφράστηκαν 

πολλές και  διαφορετικές απόψεις16 (Βουλή των Ελλήνων, 2021β). Έτσι η έρευνα ανα-

προσαρμόστηκε αρκετές φορές στα νέα δεδομένα που προκύπταν συμπεριλαμβάνο-

ντας και ερωτήσεις που αφορούσαν τις αλλαγές που πρότεινε το νέο νομοσχέδιο. Στις 

5 Νοεμβρίου ψηφίστηκε το νέο νομοσχέδιο με το υπ’αριθμ. ΦΕΚ 207/05.11.2021 τεύ-

χος Α΄ και έγινε νόμος του κράτους, ο νόμος 4849/2021, που θα τεθεί σε ισχύ από 

1/02/2022 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ.1. Η συλλογή όμως των συνεντεύξεων και 

των ερωτηματολογίων είχε ήδη ξεκινήσει με την πεποίθηση ότι έχουν συμπεριληφθεί  

ερωτήματα σχετικά με τις σημαντικές αλλαγές που προτάθηκαν και τελικώς ψηφίστη-

καν από τον νέο νόμο.  

 
16 Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής σχετικά με το νομοσχέδιο, https://www.hellenicparlia-
ment.gr/Nomothetiko-Ergo/Syzitiseis-kai-Psifisi?law_id=fa214ab7-78b2-4920-af02-adc101439a0b 
Επίσης Δελτίο τύπου στις 15-10-2021 της Γενική Συνομοσπονδία Παραγωγών & Επαγγελματιών Βιο-
μηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας (Βλ.  «90 Χρόνια Λαϊκές Αγορές», 2021α). 
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Οι συνεντεύξεις  πραγματοποιήθηκαν με άτομα με τα οποία ο ερευνητής λόγω τη ενα-

σχόλησης του έρχεται συχνή επαφή και επικοινωνία. Αναλυτικά παραχωρήθηκαν συ-

νεντεύξεις από τους παρακάτω: 

1. Τρείς υπαλλήλους από τον Δήμο Κομοτηνής που γνωρίζουν το αντικείμενο 

της λαϊκής αγοράς. 

2. Τρείς υπαλλήλους από γειτονικούς δήμους που γνωρίζουν εκτός από  

αντικείμενο και την λαϊκή αγορά Κομοτηνής. 

3. Τρείς υπαλλήλους από το Τμήμα Εμπορίου της Περιφέρειας. 

4. Δύο υπαλλήλους από την αστυνομία. 

5. Έναν υπάλληλο  από την εφορία.  

6. Τρείς από εκπροσώπους των σωματείων-συλλογών πωλητών που 

συμμετέχουν θεσμοθετημένα στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών της Π.Ε. 

Ροδόπης. 

7. Έναν εκπρόσωπο αιρετό του Δήμου των που συμμετέχει θεσμοθετημένα 

στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών της Π.Ε. Ροδόπης. 

Συνολικά συλλέχθηκαν και επεξεργάσθηκαν δεκαέξι ερωτηματολόγια  από τους παρα-

πάνω συνεντευξιαζόμενους. 

Τα ερωτηματολόγια των πωλητών που απαντήθηκαν συλλέχθηκαν από ένα τυχαίο 

δείγμα 200 περίπου ατόμων που δραστηριοποιούνται στην λαϊκή αγορά Κομοτηνής. 

Συνολικά δραστηριοποιούνται 113 επαγγελματίες πωλητές και συμπληρώθηκαν 28 ε-

ρωτηματολόγια από την κατηγορία αυτή και 86 παραγωγοί πωλητές και συμπληρωθή-

καν 38 ερωτηματολόγια της δικής τους κατηγορίας μιας και το αντικείμενο της έρευνας 

αφορούσε περισσότερο τους ίδιους. 

Στην συνέντευξη με τους φορείς χρησιμοποιήθηκαν εκτός από τις πρώτες 4 που αφο-

ρούν δημογραφικά στοιχεία άλλες 26 ερωτήσεις και ήταν πλήρως δομημένη. Οι 7 από 

τις 30 ερωτήσεις έδιναν την επιλογή «άλλο», με την οποία ο συνεντευξιαζόμενος μπο-

ρούσε να αναπτύξει μία διαφορετική άποψη από αυτές που προσδιόριζαν οι άλλες επι-

λογές. Για αυτό το λόγο αυτές οι ερωτήσεις χαρακτηρίσθηκαν ανοικτού τύπου. Όμως 
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κανένας από τους συμμετέχοντες δεν έκανε αυτή την επιλογή. Οι υπόλοιπες ήταν κλει-

στού τύπου ερωτήσεις και ειδικότερα: 

 6 με την απλή εναλλακτική,  

 4  με την κλίμακας Likert,  

 14 με πολλαπλή επιλογής,  

 6  με περισσότερες της μίας επιλογής. 

Στο ερωτηματολόγιο με τους πωλητές χρησιμοποιήθηκαν εκτός από τις πρώτες 4 που 

αφορούν δημογραφικά στοιχεία άλλες 36 ερωτήσεις κλειστού τύπου και ειδικότερα: 

 18 με την απλή εναλλακτική,  

 5 με την κλίμακας Likert,  

 13 με πολλαπλή επιλογή,  

 4  με περισσότερες της μίας επιλογής. 

Και στα δύο ερωτηματολόγια υπήρχε εισαγωγικό σημείωμα στο οποίο αναφερόταν οι 

λόγοι της διενέργειά τους διαβεβαιώνοντας τους ερωτώμενους για την εχεμύθεια του 

ερευνητή και τη διασφάλιση της μυστικότητας  των απαντήσεών τους. Στην συνεχεία, 

αφού έγινε η συλλογή ταξινόμηση και επεξεργασία ακολουθεί η παρουσίαση τους και 

η ερμηνεία των απαντήσεων.  

5.4 Παρουσίαση  των απαντήσεων 

  5.4.1 Ερωτηματολόγιο με τους πωλητές 

Οι συνολικές ερωτήσεις που απευθύνθηκαν στους πωλητές ήταν σαράντα (40). Από 

αυτές οι 29 ήταν κοινές και για τις δύο κατηγορίες πωλητών. Δέκα από αυτές αφορού-

σαν μόνο παραγωγούς πωλητές και μία μόνο επαγγελματίες πωλητές. Οι απαντήσεις 

σε πέντε από τις κοινές ερωτήσεις που απευθύνθηκαν σε όλους αποτυπώθηκαν σε γρα-

φήματα για την κάθε κατηγορία πωλητών ξεχωριστά. Σε ξεχωριστά γραφήματα  απο-

τυπώθηκαν, επίσης, οι απαντήσεις στις πέντε αυτές ερωτήσεις του συνόλου των πωλη-

τών. Τα γραφήματα με τα δημογραφικά και κάποια άλλα στοιχεία που συλλέχθηκαν 

από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων περιέχονται στα Παραρτήματα και όχι στο 
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κύριο μέρος της εργασίας. Θεωρήθηκε ότι οι απαντήσεις από 13 ερωτήματα πρέπει να 

καταγράφουν μόνο για ενημέρωση, χωρίς περαιτέρω σχολιασμό. 

Με την ερώτηση 5 στην ουσία διαχωρίστηκαν οι δύο μεγάλες κατηγορίες των πωλη-

τών. Το 42,4% του δείγματος είναι επαγγελματίες και το 57,6% παραγωγοί πωλητές. 

Γράφημα 5.1 
Ιδιότητα πωλητών του δείγματος 

 

Από την 6η ερώτηση  προκύπτει ότι από τους πωλητές που ρωτήσαμε το 68,2% διαθέτει 

προϊόντα γης και θάλασσας και το υπόλοιπο 31,8% βιομηχανικά. 

Γράφημα 5.2 
Κατηγορία προϊόντων που διαθέτουν οι πωλητές του δείγματος 

 

 

Με την 7η ερώτηση διαπιστώθηκαν τα είδη που διαθέτει ο κάθε πωλητής του δείγματος, 

με την 8η το διάστημα που δραστηριοποιείται και με την 9η και την 10η αν συμμετέχει 

και σε πόσες άλλες λαϊκές. Για αυτές τις τρείς ερωτήσεις υπάρχουν συμπεράσματα από 
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την επεξεργασία των στοιχείων του αρχείου όλων των πωλητών που δραστηριοποιού-

νται στην λαϊκή αγορά Κομοτηνής. 

Από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις 11 και 12 προκύπτει το χρονικό διάστημα που δρα-

στηριοποιούνται οι παραγωγοί πωλητές στις Λ.Α. (Γράφημα 5.1 & 5.2). 

Γράφημα 5.3 
Απαντήσεις των παραγωγών πωλητών σχετικά με τον χρόνο δραστηριοποίησής 

τους 

 

 
 

Γράφημα 5.4 
Απαντήσεις των παραγωγών πωλητών σχετικά με τους μήνες δραστηριοποίησής 

τους 

 

Η ερώτηση 13 απευθύνεται μόνο στους επαγγελματίες (δόθηκε η δυνατότητα περισσό-

τερων της μίας επιλογής) και οι απαντήσεις τους φαίνονται στο γράφημα  5.5. 
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Γράφημα 5.5 
Απαντήσεις των επαγγελματιών πωλητών σχετικά με την προέλευση των προϊό-
ντων που διαθέτουν στις Λ.Α. (δόθηκε η δυνατότητα περισσότερων της μίας επι-

λογής) 

 

Από την απάντηση στην 14η ερώτηση, που απευθύνεται μόνο σε παράγωγους πωλητές 

προκύπτει ότι το 65,8% διαθέτει πάνω από 50% της παραγωγής στις Λ.Α. (Γράφημα 

5.6). 

Γράφημα 5.6 
Απαντήσεις των παραγωγών πωλητών στην 14η  ερώτηση  

 

 
 
 
Στο Γράφημα 5.7 αποτυπώνεται σε ποσοστά τα στρέμματα που καλλιεργούν οι ερω-
τώμενοι του δείγματος για τα προϊόντα που διαθέτουν στις Λ.Α..  
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 Γράφημα 5.7 
Απαντήσεις των παραγωγών πωλητών στην 15η  ερώτηση  

 

 

Από τις απαντήσεις  στις ερωτήσεις 16, και 17, που απευθυνόταν μόνο σε παραγωγούς 

προκύπτει ότι η πλειοψηφία των παραγωγών ποσοστό 78,9% χαρακτήρισε την αγρο-

τική του εκμετάλλευση οικογενειακή και σε ποσοστό 60,5% απάντησαν ότι δεν απα-

σχολούν εργάτες σε αυτήν. 

Από τις απαντήσεις στο 18ο ερώτημα, όπως αποτυπώνονται και στα παρακάτω τρία 

γραφήματα (5.8, 5.9 και 5.10), προκύπτει ένα ποσοστό 50% των πωλητών θεωρεί ότι 

η δραστηριοποίηση στις λαϊκές δεν του παρέχει ικανοποιητικό εισόδημα ώστε να κα-

λύπτει το κόστος διαβίωσης. Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο στην κατηγορία των 

παραγωγών όπου το 63,2 % απάντησε αρνητικά, ενώ αντίθετα στην κατηγορία των 

επαγγελματιών μόνο ένα ποσοστό 32,1% απάντησε ότι δεν τους παρέχει ικανοποιητικό 

εισόδημα η δραστηριοποίησή τους στις Λ.Α.. 
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Γράφημα 5.8 
Απαντήσεις πωλητών (συνολικά) στην 18η ερώτηση  

 

 
 
 

Γράφημα 5.9 
Απαντήσεις των παραγωγών πωλητών στην 18η ερώτηση  
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Γράφημα 5.10 
Απαντήσεις των επαγγελματιών πωλητών στην 18η ερώτηση  

 

 

Στην συντριπτική τους πλειοψηφία το 97,4% των παραγωγών πωλητών απάντησε θε-

τικά στην ερώτηση 20 και θα προέτρεπε και άλλους παραγωγούς να δραστηριοποιη-

θούν στις λαϊκές αγορές. 

Γράφημα 5.11 
Απαντήσεις των παραγωγών πωλητών στην 20η ερώτηση  

 

 

Στο καίριο 21ο ερώτημα του ερωτηματολογίου, κατά πόσο δηλαδή ισχύει και σήμερα 

ο βασικός στόχος ίδρυσής των λαϊκών αγορών στην Ελλάδα, που ήταν η παράκαμψη 

των μεσαζόντων μεταξύ των παράγωγών και καταναλωτών, το 43,9% απάντησε ότι 

ισχύει αρκετά, και το 33,3% ότι ισχύει σε μέτριο βαθμό σήμερα (Γράφημα 5.12). Τα 
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ποσοστά αυτά γίνονται 50% και 26,3% αντίστοιχα στους παραγωγούς πωλητές (Γρά-

φημα 5.13). Στους επαγγελματίες μεγαλύτερο ποσοστό 42,9% έχει η τρίτη επιλογή (ι-

σχύει σε μέτριο βαθμό) και ακολουθεί με 32,1% η δεύτερη επιλογή (ισχύει αρκετά), 

(Γράφημα 5.14). Αθροιστικά όμως οι δύο αυτές επιλογές συγκεντρώνουν παρόμοιο 

ποσοστό (γύρω στο 76%) και στα τρία γραφήματα. 

Γράφημα 5.12 
Απαντήσεις των πωλητών (συνολικά) στην 21η ερώτηση  

 

 
 

Γράφημα 5.13 
Απαντήσεις των παραγωγών πωλητών στην 21η ερώτηση  
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Γράφημα 5.14 
Απαντήσεις των επαγγελματιών πωλητών στην 21η ερώτηση  

 

Από τις απαντήσεις στο 22ο ερώτημα φαίνεται, (Γράφημα 5.15), ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό 57,6% των πωλητών θεωρεί ότι ο αριθμός των παραγωγών πωλητών που συμ-

μετέχει στην λαϊκή αγορά δεν είναι ικανοποιητικός. Το ποσοστό αυτό είναι αυξημένο 

στους παράγωγους πωλητές 68,4% (Γράφημα 5.16), αλλά αξιοσημείωτο είναι ότι και 

ένα μεγάλο μέρος των επαγγελματιών πωλητών 42,9% συμφωνεί με την άποψη αυτή 

(Γράφημα 5.17).   

Γράφημα 5.15 
Απαντήσεις των πωλητών (συνολικά) στην 22η ερώτηση 
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Γράφημα 5.16 
Απαντήσεις των παραγωγών στην 22η ερώτηση 

 

 
 
 

Γράφημα 5.17 
Απαντήσεις των επαγγελματιών πωλητών στην 22η ερώτηση 

 

 

Όσα αφορά τις απαντήσεις στην 23η ερώτηση, που απευθυνόταν μόνο σε παραγωγούς 

πωλητές η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων 68,4% θεωρεί ότι μπορεί να συν-

δυαστεί αρκετά καλά η παραγωγική διαδικασία με την εμπορική δραστηριότητα (Πα-

ράρτημα Β).  

Στην 24η ερώτηση ζητήθηκε να απαντήσουν οι παραγωγοί πωλητές στο κατά πόσο ε-

παρκώς θεωρούν ότι ελέγχεται η παραγωγή και διάθεση αγροτικών προϊόντων τους 
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στις λαϊκές αγορές. Η πλειοψηφία 47,4% απάντησε ότι ελέγχεται ελάχιστα, ένα ποσο-

στό 26,3% μετρίως επαρκώς και ένα μεγάλο ποσοστό 21,1 % ότι ελέγχεται ανεπαρκώς 

(Γράφημα 5.18). 

Γράφημα 5.18 
Απαντήσεις των παραγωγών πωλητών σχετικά με το πόσο επαρκώς ελέγχονται 

τα αγροτικά προϊόντα στις Λ.Α. 

 

 

Εκτός από τις καιρικές συνθήκες που συγκεντρώνει την συντριπτική πλειοψηφία των 

απαντήσεων, 92,4% στην 25η ερώτηση, οι άλλες δύο με τα μεγαλύτερα ποσοστά που 

ακολουθούν όπως φαίνονται και από το γράφημα 5.19, είναι: δεύτερη η «Φύλαξη κατά 

την ώρα λειτουργίας, του χώρου της λαϊκής για την αποτροπή της δραστηριοποίησης 

στον χώρο  παρανομών πωλητών» με ποσοστό 71,2%.και τρίτη η «Έλλειψη κατάλλη-

λων υποδομών (τουαλέτες, ράμπες για ΑμεΑ, δοχεία απομάκρυνσης λυμάτων, παροχή 

ρεύματος για ψυγειοκαταψύκτες)» με ποσοστό 62,1%. 
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Γράφημα 5.19 
Απαντήσεις των πωλητών στην 25η ερώτηση (δόθηκε η δυνατότητα 

επιλογής έως και τριών απαντήσεων) 

 

Από τις απαντήσεις στο 26ο ερώτημα, όπως παρουσιάζονται και στο γράφημα 5.20, 

προκύπτει ότι, ποσοστό 60,6 % θεωρεί αρκετά ικανοποιητικό τον τρόπο λειτουργίας 

των λαϊκών αγορών και 27,3% μέτρια ικανοποιητικό. 

Γράφημα 5.20 
Απαντήσεις των  πωλητών σχετικά με το πόσο ικανοποιητικός είναι ο 

τρόπος λειτουργίας των Λ.Α. 
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Από τις απαντήσεις στην 27η ερώτηση προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 60,6%  

των πωλητών δεν ανήκει σε κάποιο σύλλογο ή σωματείο σχετικό με την δραστηριοποί-

ησή του στην λαϊκή αγορά (Γράφημα 5.21).  

Γράφημα 5.21 
Απαντήσεις των  πωλητών στην  27η ερώτηση  

 

 

Ακολουθεί το γράφημα 5.22 με την αποτύπωση των απαντήσεων των πωλητών στην 
ερώτηση 28. 
 

Γράφημα 5.22 
Απαντήσεις των  πωλητών στην 28η  ερώτηση  
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Οι απαντήσεις στην 29η ερώτηση  είναι μοιρασμένες στο σύνολο των πωλητών (Γρά-

φημα 5.23). Ειδικότερα ένα ποσοστό 78,9% των παραγωγών πωλητών θεωρεί ότι μπο-

ρούν να δημιουργηθούν αγορές μόνο με παραγωγούς έναντι ενός ποσοστού μόνο 

10,7% των επαγγελματιών (Γραφήματα 5.24 και 5.25). 

Γράφημα 5.23 
Απαντήσεις των πωλητών (συνολικά) στην 29η  ερώτηση  

 

 
 
 

Γράφημα 5.24 
Απαντήσεις των παραγωγών πωλητών στην 29η  ερώτηση  

 

 
 
 
 
 
 
 



75 

 

Γράφημα 5.25 
Απαντήσεις των επαγγελματιών πωλητών στην 29η ερώτηση  

 

 

Οι απαντήσεις στην 30η ερώτηση  που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό 69,7%, 

αναφέρουν ότι πραγματοποιούνται ελάχιστοι έλεγχοι στην ΛΑ Κομοτηνής (Γράφημα 

5.26). 

 
Γράφημα 5.26 

Απαντήσεις των  πωλητών σχετικά με την ποσότητα των ελέγχων στην Λ.Α. Κο-
μοτηνής 
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Παρακάτω στα γραφήματα 5.27 και 5.28 αποτυπώνονται οι απαντήσεις των πωλητών 

στις ερωτήσεις 31 και 32 του ερωτηματολογίου σχετικά με την ισχύουσα και προσφά-

τως ψηφισμένη νομοθεσία. 

Γράφημα 5.27 
Απαντήσεις των  πωλητών στην 31η ερώτηση 

 

 

Γράφημα 5.28 
Απαντήσεις των πωλητών στην 32η ερώτηση 

 

 

Οι απαντήσεις στην 33η ερώτηση δηλώνουν ότι ένα ποσοστό 65,2% των πωλητών θε-

ωρεί ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας ανεξάρτητος φορές διαχείρισης για κάθε λαϊκή 

αγορά (Γράφημα 5.29). 
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Γράφημα 5.29 
Απαντήσεις των πωλητών στην 33η  ερώτηση 

 

Στο γράφημα 5.30, αποτυπώνεται η άποψη των πωλητών για το αν και κατά πόσο θε-

ωρούν ότι οι λαϊκές αγορές μπορούν να γίνουν αυτοδιαχειριζόμενες ακολουθώντας το 

παράδειγμα των βιολογικών αγορών. 

 
Γράφημα 5.30 

Απαντήσεις των πωλητών στην 34η  ερώτηση 

 

 

Στην 35η  ερώτηση, το 84,8% στο σύνολο των πωλητών απάντησε ότι δεν συμφωνεί με 

την πρόταση του υπουργείου με την δυνατότητα μετατροπής της παραγωγικής άδειας 

σε επαγγελματική (Γράφημα 5.31). Το ποσοστό αυτό είναι ακόμη μεγαλύτερο στην 

κατηγορία των επαγγελματιών 92,9% (Γράφημα 5.33), από αυτό στην κατηγορία των 

παραγωγών πωλητών 78,9% (Γράφημα 5.32). 
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Γράφημα 5.31 
Απαντήσεις του των πωλητών (συνολικά) στην 35η  ερώτηση 

 

 
 
 
 

Γράφημα 5.32 
Απαντήσεις των παραγωγών πωλητών στην 35η  ερώτηση 
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Γράφημα 5.33 
Απαντήσεις των επαγγελματιών πωλητών στην 35η  ερώτηση 

 

Οι απαντήσεις στην ερώτηση 36, όπως αποτυπώνονται και στο γράφημα 5.34 σε ποσο-

στό 69,7% των πωλητών διαφωνούν με την διαδικασία προκήρυξης θέσεων στις λαϊκές 

αγορές. 

Γράφημα 5.34 
Απαντήσεις των  πωλητών στην 36η  ερώτηση 

 

 

Η 36η  ερώτηση απευθυνόταν μόνο σε παράγωγούς πωλητές. Ένα ποσοστό 65,8% των 

πωλητών διαφωνεί με την πώληση του 50% της παραγωγής (προϋπόθεσή που θέτει ο 

νέος νόμος) της δηλωθείσας ποσότητας του στο Ο.Σ.Δ.Ε. για την εκ νέου χορήγηση 

θέσης στην λαϊκή (Γράφημα 5.35). 
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Γράφημα 5.35 
Απαντήσεις των  πωλητών στην 37η  ερώτηση 

 

Από τις απαντήσεις στο 38ο ερώτημα προκύπτει ότι το σύνολο 100% των πωλητών του 

δείγματος συμφωνεί ώστε να εφαρμοστούν δράσεις της κυκλικής οικονομίας και στις 

λαϊκές αγορές (Παράρτημα Β). 

Επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλητών 90% όπως  φαίνεται και από το γράφημα 

5.36 θεωρεί ότι η χρήση του Ο.Π.Σ.Α.Α. θα συμβάλει στην βελτίωση της διαχείρισης 

των λαϊκών αγορών (39η  ερώτηση). 

Γράφημα 5.36 
Απαντήσεις των  πωλητών στην 39η  ερώτηση 

 

Οι απαντήσεις που συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά στο 40ο ερώτημα (Ποια 

από τα παρακάτω νομίζετε ότι είναι τα κυριότερα προβλήματα στην Λαϊκή Αγορά Κο-

μοτηνής;), όπως αποτυπώνονται και στο γράφημα 5.36 είναι: 
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1ο) Έλλειψη Δημοτικής Αστυνομίας 85%. 

2ο) Δραστηριοποίηση πωλητών χωρίς τα απαραίτητα νομιμοποιητικά 

έγγραφα 75%. 

3ο) Μερίδα Πωλητών  που παρουσιάζουν συχνά παραβατική συμπεριφορά 

και δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες της Λαϊκής Αγοράς 65%. 

Γράφημα 5.37 
Απαντήσεις των πωλητών σχετικά με τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν στην Λ.Α. Κομοτηνής (δόθηκε η δυνατότητα  επιλογής έως και τριών α-

παντήσεων) 

 

Με το διάγραμμα 5.37 των απαντήσεων στην ερώτηση 40 ολοκληρώθηκε η γραφική 

απεικόνιση των σημαντικότερων απαντήσεων του ερωτηματολογίου των πωλητών. 

 

 5.4.2 Συνέντευξη με τους φορείς 

Το δείγμα των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι σχετικά μικρό γιατί οι απασχολούμε-

νοι υπάλληλοι στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης είναι αντίστοιχα λίγοι στο πλαίσιο 

της γενικότερης έλλειψης προσωπικού που παρατηρείται στην συγκεκριμένη περιφε-

ρειακή ενότητα τα τελευταία χρόνια. Οι συνολικές ερωτήσεις που απευθύνθηκαν στα 

άτομα που απασχολούνται στους φορείς ήταν τριάντα. Ωστόσο, θα ακολουθήσει μια 

διαγραμματική απεικόνιση των αποτελεσμάτων στις σημαντικότερες (16) απαντήσεις 

του ερωτηματολογίου με τους φορείς.  
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Στο 8ο που είναι και το βασικό ερώτημα: «Η λειτουργία των ΛΑ στη Ελλάδα θεσμοθε-

τήθηκε το 1929 με βασικό στόχο την πάταξη της κερδοσκοπίας των μεσαζόντων γεωρ-

γικών προϊόντων, καθώς οι παραγωγοί διαθέτουν μέρος της παραγωγής τους απευθείας 

στους καταναλωτές. Θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο ισχύει και σήμερα;» βλέπουμε στο γρά-

φημα 5.40 ότι ποσοστό 31,3% θεωρεί ότι ισχύει σε μέτριο βαθμό σήμερα, ποσοστό 

25% θεωρεί ότι ισχύει αρκετά, και μόνο ένας  θεωρεί ότι ισχύει απολύτως και σήμερα. 

Γράφημα 5.38 
Απαντήσεις από την συνέντευξη με τους φορείς  στην ερώτηση 8  

 

 

Στο 9ο ερώτημα: «Πόσο κατά την γνώμη σας είναι απαραίτητος ο θεσμός της λαϊκής 

αγοράς στην κοινωνικοοικονομική ζωή των πολιτών;». Οι απαντήσεις δόθηκαν στην 

κλίμακα Likert:1) Πολύ απαραίτητος 25%, 2) Αρκετά απαραίτητος 50%, 3) Μέτρια 

απαραίτητος 25%, 4) Ελάχιστα 0% , 5) Καθόλου απαραίτητος 0% (Γράφημα 5.39). 
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Γράφημα 5.39 
Απαντήσεις σχετικά με την γνώμη των υπαλλήλων που εργάζονται στους φορείς  

για το πόσο απαραίτητος είναι ο θεσμός της Λ.Α.   

 

 
Οι απαντήσεις του 10ου  ερωτήματος στην κλίμακα Likert:1) Πολύ ικανοποιητικός 0%, 

2) Αρκετά ικανοποιητικός 37%, 3) Μέτρια ικανοποιητικός 25%, 4) Ελάχιστα ικανο-

ποιητικός 31,3%, 5) Καθόλου ικανοποιητικός το 6,3% (Γράφημα 5.40). 

 
Γράφημα 5.40 

Απαντήσεις από την συνέντευξη με τους φορείς  στην ερώτηση 10  

 
 

Από την 11η  ερώτηση «Ποιες από τις παρακάτω αλλαγές θα μπορούσαν να πραγματο-

ποιηθούν, ώστε να βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας των λαϊκών αγορών;» (Γράφημα 

5.41) προκύπτει ότι οι απαντήσεις: β. Να δοθούν όλες οι αρμοδιότητες σε ένα φορέα 

λειτουργίας ο οποίος θα είναι και ο μόνος υπεύθυνος για την διαχείριση και λειτουργία 
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των  Λ.Α.  (π.χ. ο Δήμος ή η Περιφέρεια),  γ. Να γίνουν αυτοδιαχειριζόμενες (όπως για 

παράδειγμα οι βιολογικές αγορές) και δ. Συχνότερη ή και συνεχής παρουσία ελεγκτι-

κών μηχανισμών σε κάθε Λ.Α. τυγχάνουν της μεγαλύτερης αποδοχής μεταξύ των συ-

νεντευξιαζόμενων. 

Γράφημα 5.41 
Απαντήσεις από την συνέντευξη με τους φορείς σχετικά με τις αλλαγές που θα 
μπορούσαν να πραγματοποιηθούν προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία των 

Λ.Α. (δόθηκε η δυνατότητα  περισσότερων της μίας επιλογής) 
 

 

Στις απαντήσεις του 12ου ερωτήματος (Γράφημα 5.42), η πλειοψηφία των ερωτώμενων 

θεωρεί ότι πρέπει να στηριχθούν περισσότερο οι παραγωγοί πωλητές στις λαϊκές αγο-

ρές. 

Γράφημα 5.42 
Απαντήσεις από την συνέντευξη με τους φορείς   σχετικά με ποια κατηγορία πω-

λητών πρέπει να στηριχθεί περισσότερο στις Λ.Α. 
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Επίσης με ποσοστό 81,3% των απαντήσεων στην 13η ερώτηση, όπως φαίνεται και στο 

γράφημα 5.43, η πλειοψηφία θεωρεί ότι μπορεί να δημιουργηθούν λαϊκές αγορές μόνο 

με παραγωγούς (Γράφημα 5.43). 

Γράφημα 5.43 
Απαντήσεις από την συνέντευξη με τους φορείς σχετικά με την δυνατότητα να 

δημιουργηθούν Λ.Α. μόνο από παραγωγούς  

 

Από  τις απαντήσεις στην 14η ερώτηση (γράφημα 5.44), προκύπτει ότι ένα μεγάλο πο-

σοστό, πάνω από 80%, θεωρεί ότι πρέπει να δοθούν περισσότερες θέσεις σε παραγω-

γούς πωλητές στις λαϊκές αγορές. 

Γράφημα 5.44 
Απαντήσεις από την συνέντευξη με τους φορείς σχετικά με την αναλογία επαγ-

γελματιών-παραγωγών στις Λ.Α. 
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Στην 17η ερώτηση το μεγαλύτερο ποσοστό, 43,8% των ερωτώμενων, θεωρεί τα λιγό-

τερα από τα προϊόντα που διακινούν οι παραγωγοί πωλητές είναι ιδιοπαραγώμενα. 

(Γράφημα 5.45). 

Γράφημα 5.45 
Απαντήσεις από την συνέντευξη με τους φορείς σχετικά προέλευση των προϊό-

ντων που διακινούν οι παραγωγοί πωλητές στις Λ.Α. 

 

Στην 18η ερώτηση οι απαντήσεις των φορέων αποτυπώνονται στο γράφημα 5.46 στην 

κλίμακα Likert: 1) Απολύτως επαρκώς 0%, 2) Αρκετά επαρκώς 2%, 3) Μετρίως επαρ-

κώς 18,8%, 4) Ελάχιστα επαρκώς 37,5 και 5) Ανεπαρκώς 37,5%. Οι δύο τελευταίες 

απαντήσεις συγκεντρώνουν  τις προτιμήσεις του 75% των ερωτηθέντων. 

Γράφημα 5.46 
Απαντήσεις από την συνέντευξη με τους φορείς σχετικά με τον έλεγχο των αγρο-

τικών προϊόντων που διακινούνται στις Λ.Α.  
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Οι απαντήσεις που συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά στο 20ο ερώτημα (Ποια 

είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο φορέας σας σε σχέση με τη λειτουργία της 

Λαϊκής αγοράς;), όπως φαίνονται και από το γράφημα 5.54 είναι η α. (Έλλειψη προ-

σωπικού) η β. (Ασαφής και δαιδαλώδης νομοθεσία), και η δ. (Απροθυμία των πωλητών 

και των σωματείων τους για την από κοινού προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων  

που αντιμετωπίζουν). 

Γράφημα 5.47 
Απαντήσεις από την συνέντευξη με τους φορείς  στην 20η ερώτηση (δόθηκε η 

δυνατότητα περισσοτέρων της μίας επιλογής) 

 

Οι απαντήσεις που συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά στο 21ο  ερώτημα, όπως 

φαίνονται και από το γράφημα 5.48 είναι: 

1ο ) Δεν είναι πολύ λειτουργικό να εμπλέκονται πολλοί φορείς στην διαχείριση των 

λαϊκών αγορών, με 76,9%. 

1ο) Έλλειψη προσωπικού και στους άλλους φορείς, με το ίδιο ποσοστό 76,9%. 

3ο) Έλλειψη διαλειτουργικών πληροφοριακών συστημάτων, με 69,2%. 
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Γράφημα 5.48 
Απαντήσεις από την συνέντευξη με τους φορείς στην 21η ερώτηση (δόθηκε η 

δυνατότητα περισσοτέρων της μίας επιλογής) 

 

Η πρώτη επιλογή, α) Πωλητές που δεν τακτοποιούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις 

και παρόλα αυτά θέλουν να συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται, μαζί με την δεύτερή 

επιλογή, β) Απείθαρχοι πωλητές που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες της λαϊκής, 

συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό 84,6% στις απαντήσεις της ερώτησης 22 και 

Τρίτη στις επιλογές έρχεται η απάντηση, γ) Παράνομοι πωλητές που δραστηριοποιού-

νται χωρίς σχετική άδεια,  όπως φαίνεται και στο γράφημα 5.49. 

Γράφημα 5.49 
Απαντήσεις από την συνέντευξη με τους φορείς σχετικά με τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν με τους πωλητές (δόθηκε η δυνατότητα περισσοτέρων 

της μίας επιλογής) 

 



89 

 

Το 75% των ερωτώμενων στην 25η ερώτηση δεν συμφωνεί με την πρόταση του Υπουρ-

γείου που δίνει την δυνατότητα μετατροπής της παραγωγικής άδειας σε επαγγελματική 

(Γράφημα 5.50). 

Γράφημα 5.50 
Απαντήσεις από την συνέντευξη με τους φορείς στην 25η  ερώτηση   

 

Από τις απαντήσεις στην 26η ερώτηση προκύπτει ότι σε ποσοστό 62,5% δεν συμφω-

νούν με την διαδικασία προκήρυξη των θέσεων στις λαϊκές αγορές (Γράφημα 5.51).  

Γράφημα 5.51 
Απαντήσεις από την συνέντευξη με τους φορείς στην ερώτηση σχετικά με την 

πρόταση του Υπουργείου για την προκήρυξη των θέσεων στις Λ.Α. 

 

Από τις απαντήσεις στην 27η ερώτηση προκύπτει ότι η πλειοψηφία 56,3% (γράφημα 

5.71) συμφωνεί με την προϋπόθεσή οι παραγωγοί πωλητές να διαθέσουν το 50% της 

παραγωγής τους σύμφωνα με την δήλωση καλλιέργειας για την εκ νέου χορήγηση θέ-

σεων σε Λ.Α.. 
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Γράφημα 5.52 
Απαντήσεις από την συνέντευξη με τους φορείς στην 27η  ερώτηση   

 

Στο 28ο και 29ο ερώτημα, προκύπτει ότι υπάρχει απόλυτη ταύτιση απόψεων 100% στις 

απαντήσεις των ερωτώμενων. Η απεικόνιση των γραφημάτων αυτών βρίσκεται στο 

παράρτημα Β. 

Οι απαντήσεις στην 30η ερώτηση  που συγκεντρώνουν τις περισσότερες προτιμήσεις, 

όπως αποτυπώνονται και στο γράφημα 5.53 είναι:  

1ο) γ. έλλειψη Δημοτικής Αστυνομίας με 100%. 

2ο) ε. Δραστηριοποίηση  πωλητών χωρίς τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, 

με 68,6%. 

3ο) στ. Μερίδα Πωλητών  που παρουσιάζουν συχνά παραβατική συμπεριφορά και 

δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες της Λαϊκής Αγοράς, με 62,5%. 
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Γράφημα 5.53 
Απαντήσεις από την συνέντευξη με τους φορείς σχετικά με τα προβλήματα 

της Λ.Α. Κομοτηνής (δόθηκε η δυνατότητα επιλογής έως και τριών απαντή-
σεων) 

 

 

Με το γράφημα 5.53, ολοκληρώθηκε η αποτύπωση των απαντήσεων των φορέων, η 

οποία, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου των πωλητών, συμ-

βάλει στην εξαγωγή των συμπερασμάτων της έρευνας. 

  5.4.3 Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Η ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου προσπαθεί να αναδείξει συμπλη-

ρωματικά στοιχεία που θα οδηγήσουν στην εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων. 

Ξεκινώντας από το βασικό ερώτημα της ερευνάς «κατά πόσο ισχύει και σήμερα ο βα-

σικός σκοπός ίδρυσης των Λ.Α.»  από τις απαντήσεις  προκύπτει: η πλειοψηφία των 

παραγωγών πωλητών θεωρεί ότι ισχύει αρκετά και σήμερα (Γράφημα 5.13), η πλειο-

ψηφία όμως των επαγγελματιών πωλητών και των φορέων (Γραφήματα 5.14 και 5.38) 

θεωρεί ότι ισχύει σε μέτριο βαθμό σήμερα. Μόλις δύο συνολικά από όλους τους ερω-

τώμενους θεωρούν ότι ισχύει απόλυτα ενώ οκτώ θεωρούν ότι ισχύει ελάχιστα. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις στην ερώτηση 22 του ερωτηματολογίου με τους πωλητές, 

το 57,6% των πωλητών συνολικά (Γράφημα 5.15), και 68,4% των παραγωγών (Γρά-

φημα 5.16) θεωρεί ότι ο αριθμός των παραγωγών πωλητών στην Λ.Α. Κομοτηνής δεν 
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είναι ικανοποιητικός. Ενδιαφέρον έχει, επίσης, ότι και ένα μεγάλο μέρος των επαγγελ-

ματιών πωλητών 42,9% (Γράφημα 5.17), θεωρεί ότι το ποσοστό συμμετοχής των πα-

ράγωγων στην Λ.Α. δεν είναι ικανοποιητικό. 

Σύμφωνα με το γράφημα 5.18, ένα ποσοστό κοντά στο 70% των παραγωγών πωλητών 

θεωρεί ότι τα διακινούμενα γεωργικά προϊόντα από το στάδιο παραγωγής έως και την 

διάθεσή τους στους καταναλωτές ελέγχονται ελάχιστα ή και καθόλου. Με την άποψη 

αυτή συμφωνούν και οι απαντήσεις των φορέων σε ποσοστό 75% (Γράφημα 5.46). Οι 

φορείς απαντώντας στην 17η ερώτηση, όπως αποτυπώνεται και στο γράφημα 5.45, 

στην συντριπτική τους πλειοψηφία, καθώς το ποσοστό ξεπερνά το 80%, ισχυρίζονται 

ότι τα προϊόντα των παραγωγών δεν είναι ιδιοπαραγώμενα. Η άποψη αυτή ενισχύεται 

και από τις απαντήσεις των παραγωγών πωλητών για το διάστημα που αυτοί δραστη-

ριοποιούνται στις Λ.Α.. Σύμφωνα με το γράφημα 5.3, ένα 30% περίπου αυτών, δρα-

στηριοποιείται ολόκληρο το έτος. Είναι ευρέως γνωστή η εποχικότητα των αγροτικών 

προϊόντων και για να υφίσταται αυτό το γεγονός πρέπει να συντρέχουν συγκεκριμένοι 

λόγοι ( Θερμοκηπιακές καλλιέργειες, κατάλληλοι αποθηκευτικοί χώροι κτλπ.). Όλα τα 

παραπάνω συνδέονται και με τις απαντήσεις των πωλητών στην ερώτηση  30 στην 

οποία σε ποσοστό 78%, θεωρούν ότι γίνονται ελάχιστοι έως καθόλου έλεγχοι στην 

Λ.Α. Κομοτηνής. Οι έλεγχοι στην φάση της παραγωγής διακίνησης των προϊόντων στις 

λαϊκές αγορές είναι πολύ σημαντικοί και επιβάλλονται για να ενισχυθεί η αξιοπιστία 

των παραγωγών και των προϊόντων τους. 

Από τις απαντήσεις στην 26η ερώτηση  προκύπτει ότι  ένα ποσοστό 60,6% των πωλη-

τών θεωρεί αρκετά ικανοποιητικό τον τρόπο λειτουργίας των λαϊκών αγορών και ένα 

ποσοστό 27,3 μέτρια ικανοποιητικό (Γράφημα 5.20). Αθροιστικά δηλαδή ένα ποσοστό 

πάνω από 87% των πωλητών είναι αρκετά έως μέτρια ικανοποιημένο από τον τρόπο 

λειτουργίας των Λ.Α., άποψη, από την πλευρά των πωλητών, αρκετά ενθαρρυντική 

παρ’ όλα τα παράπονα που συχνά εκφράζουν για τον τρόπο λειτουργίας των Λ.Α.. Οι  

απαντήσεις των φορέων στο ίδιο ερώτημα είναι σε ποσοστό 37,6% ελάχιστα έως κα-

θόλου ικανοποιητικός ο τρόπος λειτουργίας τους και σε ποσοστό 62,5% μέτρια έως 

αρκετά ικανοποιητικός (Γράφημα 5.40). 

Από τα αποτελέσματα των απαντήσεων στην 27η ερώτηση, όπως απεικονίζονται στο 

γράφημα 5.21, το 60,6% των πωλητών δεν ανήκει σε κάποιο σωματείο σχετικό με την 

δραστηριοποίησή τους στις λαϊκές αγορές και, ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό, 68,6%, δεν 
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θεωρεί ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα συμβάλουν στην καλύτερη λειτουργία 

των Λ.Α. (Γράφημα 5.22). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει την απροθυμία των πωλητών 

να συνεργαστούν μεταξύ τους και εκφράζει την καχυποψία τους ως προς τον θεσμό 

του συνδικαλισμού, παρουσιάζοντας γενικότερα μία αδυναμία ως προς την από κοινού 

αντιμετώπιση των προβλημάτων της λειτουργίας των Λ.Α.. Επίσης, όπως αποτυπώνο-

νται στα γραφήματα 5.27 και 5.28 αντίστοιχα τα αποτελέσματα των απαντήσεων των 

πωλητών στις ερωτήσεις 31 και 32, ένα ποσοστό 25% δεν γνωρίζει τίποτα για την ι-

σχύουσα νομοθεσία και ένα 35% για τις επικείμενες νομοθετικές αλλαγές (νέος νόμος) 

που αφορούν το υπαίθριο εμπόριο, που αφορά δηλαδή το αντικείμενο της εργασίας 

τους. 

Περίπου το 80% των παραγωγών πωλητών θεωρεί ότι μπορούν να λειτουργήσουν λα-

ϊκές αγορές μόνο με παραγωγούς (Γράφημα 5.24). Με παρόμοιο ποσοστό  εκφράζουν 

την ίδια άποψη και οι φορείς (Γράφημα 5.43). Το 90% των επαγγελματιών διαφωνεί 

με αυτήν την άποψη, όπως είναι  φυσικό, καθώς κάτι τέτοιο αντίκειται στα συμφέροντά 

τους (Γράφημα 5.25). 

Οι απαντήσεις συνολικά των πωλητών στην 18η ερώτηση: «αν το εισόδημα που απο-

κτούν από την δραστηριοποίησή τους στις Λ.Α. καλύπτει το κόστος διαβίωσής τους», 

είναι μοιρασμένες (Γράφημα 5.8). Στο ίδιο ερώτημα οι παραγωγοί απάντησαν σε πο-

σοστό 63,2% (Γράφημα 5.9) ότι δεν τους καλύπτει. Αυτό είναι και η φυσική απόρροια 

του γεγονότος ότι οι δραστηριοποίησή τους στις λαϊκές αγορές έρχεται ως δευτερεύ-

ουσα δραστηριότητα σε σχέση με την κύρια, αυτή του επαγγελματία αγρότη. Από την 

άλλη, οι επαγγελματίες σε ποσοστό 67,9% δήλωσαν ότι η δραστηριοποίησή τους στις 

Λ.Α. καλύπτει το κόστος διαβίωσής τους (Γράφημα 5.10). Παρόλο που οι παραγωγοί 

δηλώνουν ότι δεν καλύπτουν τα έξοδα διαβίωσής τους με την δραστηριοποίηση τους 

στις Λ.Α., θεωρούν ότι αυτή είναι προτιμότερη, από την πώληση των προϊόντων τους 

σε εμπόρους, γιατί από την απευθείας πώληση των προϊόντων τους στους καταναλωτές, 

αυξάνουν τα έσοδα τους. Απόρροια του γεγονότος αυτού είναι ότι η συντριπτική πλειο-

ψηφία των παράγωγων (97,4%), απαντώντας στην 20η ερώτηση, (Γράφημα 5.11) δη-

λώνει ότι θα προέτρεπε και άλλους παραγωγούς να δραστηριοποιηθούν στις Λ.Α., γε-

γονός που καταδεικνύει τις ωφέλειες που αποκομίζουν με την κίνησή τους αυτή.  
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Σημαντικό ποσοστό των πωλητών (65,2%), απαντώντας στην 33η ερώτηση (Γράφημα 

5.29), συμφωνεί με την άποψη ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος ανεξάρτητος φο-

ρέας λειτουργίας και διαχείρισης για κάθε λαϊκή αγορά. Το ποσοστό των πωλητών  που 

συμφωνεί με την άποψη ότι  οι Λ.Α. θα μπορούσαν να γίνουν αυτοδιαχειριζόμενες, 

όπως οι βιολογικές αγορές, μειώνεται σε 48,5% (Γράφημα 5.30). Η διστακτικότητα 

αυτή ίσως να οφείλεται στην έλλειψη γνώσης για την λειτουργία των βιολογικών αγο-

ρών ή και στις αδυναμίες που παρουσιάζουν σε θέματα αυτοοργάνωσης17. Οι φορείς, 

όπως απεικονίζεται και στο γράφημα 5.41, θεωρούν ως τρόπο βελτίωσης της λειτουρ-

γίας των Λ.Α., τη μετατροπή τους σε αυτοδιαχειριζόμενες σε ποσοστό 50% και τη δη-

μιουργία  ανεξάρτητου φορέα λειτουργίας για κάθε μία από αυτές σε ποσοστό 56,3%. 

Από τις απαντήσεις των πωλητών στην 35η ερώτηση (Γράφημα 5.31) προκύπτει ότι ένα 

ποσοστό 85% περίπου, δεν συμφωνεί με την πρόταση του υπουργείου για την δυνατό-

τητα μετατροπής της παραγωγικής άδειας σε επαγγελματική. Στους επαγγελματίες το 

ποσοστό αυξάνεται σε 93% (Γράφημα 5.33) περίπου. Οι επαγγελματίες θεωρούν την 

πρόταση αυτή ως έναν έμμεσο τρόπο διείσδυσης στην κατηγορία τους, πωλητών που 

δεν είναι πραγματικοί παραγωγοί. Και οι παραγωγοί δεν είναι σύμφωνοι, σε ποσοστό 

78,1% (Γράφημα 5.32), με αυτή την πρόταση. Οι φορείς σε ποσοστό 75%  και αυτοί 

διαφωνούν,  σύμφωνα με τις απαντήσεις τους (γράφημα 5.50). Στον τελικό νόμο που 

ψηφίσθηκε, τροποποιήθηκε ως προς το αρχική πρόταση  και η δυνατότητα αυτή προ-

σφέρεται μόνο στους παραγωγούς πωλητές που καλλιεργούν έκταση έως 20 στρέμματα 

εντός της Περιφέρειας Αττικής. (Νόμος 4849/2021, άρθρο 66, παρ.8), μετά από τις 

αντιδράσεις των συλλόγων18 (Ημερησία,  2021). 

Ένα μεγάλο ποσοστό των παραγωγών 65,8% σύμφωνα με το γράφημα 5.35 διαφωνεί 

με  την αλλαγή στο νέο νομοσχέδιο  που θέτει ως προϋπόθεση για την εκ νέου χορή-

γηση θέσης  σε Λ.Α., την πώληση από τον παραγωγό πωλητή, του 50% τουλάχιστον 

της δηλωθείσας ποσότητας στο Ο.Σ.Δ.Ε.. Στην ίδια ερώτηση το 56,3% (Γράφημα 5.52) 

των απαντήσεων από τους φορείς συμφωνεί με την αλλαγή του νόμου. Σύμφωνα με το 

γράφημα 5.6 ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 94% δήλωσε ότι διαθέτει ήδη, πάνω από το 

 
17 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των απαντήσεων του δείγματος οι περισσότεροι πωλητές δεν συνδι-
καλίζονται και δεν πιστεύουν στις συνδικαλιστικές τους οργανώσεις (Γραφήματα 5.21 & 5.22). 
18 Οι αντιδράσεις των σωματείων-συλλόγων -ομοσπονδιών που δραστηριοποιούνται στις Λαϊκές Αγο-
ρές  όπως αποτυπώθηκαν στον ημερήσιο τύπο. 
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50% της ποσότητας που παράγει στις λαϊκές αγορές. Συνεπώς η αλλαγή αυτή στον 

νόμο, η οποία έγινε στην προσπάθεια να ελεγχθεί καλύτερα η διακίνηση των αγροτικών 

προϊόντων στις Λ.Α., δεν πρέπει να τους φοβίζει. Ίσως υπάρχει κάποια δυσκολία στην 

εφαρμογή του  από τους μεγάλους παραγωγούς οι οποίοι  δεν διακινούν το μεγαλύτερο 

μέρος της παραγωγής τους μέσω των λαϊκών αγορών και έτσι τους αποκλείει από αυ-

τές. 

Η 38η ερώτηση  για του πωλητές και 28η για τους φορείς συγκέντρωσε το απόλυτο των 

θετικών απαντήσεων πράγμα που δηλώνει την θέληση όλων ώστε να δοθούν κίνητρα 

ή ακόμη και να νομοθετηθούν τρόποι για να εφαρμοσθούν δράσεις της κυκλικής οικο-

νομίας στις Λ.Α. (π.χ. συνεργασία οργανώσεων/φορέων και πωλητών των λαϊκών αγο-

ρών για τη μείωση αποβλήτων τροφίμων και τη διάθεση των αδιάθετων προϊόντων τους 

για την υποβοήθηση ευπαθών ομάδων). 

Δεν συνέβη το ίδιο και με την 39η ερώτηση (Η λειτουργία του ΟΠΣΑΑ στον οποίο 

καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν στη σύννομη λειτουργία του υπαίθριου 

εμπορίου και τηρείται σχετική βάση δεδομένων θεωρείτε ότι θα συμβάλει στην βελτί-

ωση της διαχείρισης των λαϊκών αγορών;) που ενώ συγκέντρωσε το 100% στους φο-

ρείς, ενώ στους πωλητές ένα 21,2% απάντησε αρνητικά (Γράφημα 5.36). 

Από την απάντηση των πωλητών στην 40η ερώτηση  (Γράφημα 5.39) προκύπτει ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό των πωλητών (90,9%) επιθυμεί την επαναλειτουργία της Δημο-

τικής Αστυνομίας στην Κομοτηνή. Θεωρούν την έλλειψή της το μεγαλύτερο πρόβλημα 

στην Λαϊκή Αγορά Κομοτηνής. Το ίδιο σε ποσοστό 100% (Γράφημα 5.53) δηλώνουν 

και οι φορείς. Τα ποσοστά αυτά σε συνδυασμό και με τις απαντήσεις των πωλητών, 

που δηλώνουν ότι πραγματοποιούνται ελάχιστοι έλεγχοι στην Λ.Α. (Γράφημα 5.26), 

καταδεικνύουν πόσο απαραίτητος είναι ο θεσμός της Δημοτικής Αστυνομίας  ειδικό-

τερα για την λειτουργία της λαϊκής αγοράς. Η ύπαρξη του θα μπορούσε να αποσοβήσει 

και τα περισσότερα από τα υπόλοιπα προβλήματα που παρουσιάζονται στην Λ.Α. Κο-

μοτηνής.   

  5.5 Συμπεράσματα - Ανοιχτά ερωτήματα 

Το υπαίθριο εμπόριο και ειδικότερα ο θεσμός της λαϊκής αγοράς, που λειτουργεί στην 

χώρα μας θεσμοθετημένα από το 1929, αποσκοπεί  αφενός στην διακίνηση των αγρο-
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τικών προϊόντων από τους παραγωγούς απευθείας στους καταναλωτές σε προσιτές τι-

μές και, αφετέρου στην παροχή δυνατότητας βιοπορισμού σε ανθρώπους που αδυνα-

τούν να αναπτύξουν στεγασμένη εμπορική δραστηριότητα. Επιπλέον, αποτελεί δρα-

στηριότητα με βαθιά παράδοση στην Ελλάδα και διαδραματίζει σήμερα έναν πολύ ση-

μαντικό ρόλο στο εμπόριο τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές. Είναι, επί-

σης, ένας αχαρτογράφητος χώρος, που χρήζει περαιτέρω επιστημονικής έρευνας. 

Η παρούσα εργασία έθεσε ως βασικό ερώτημα κατά πόσο ισχύει έως και σήμερα ο 

αρχικός σκοπός ίδρυσης του θεσμού στην χώρα.  Η απάντηση που προέκυψε από την 

έρευνα είναι ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το υπαίθριο εμπόριο συνεχίζει να ικανοποιεί τις 

ανάγκες, οι οποίες οδήγησαν στη θεσμοθέτηση του και αποτελεί μια βασική οικονο-

μική δραστηριότητα. Σίγουρα έχουν επέλθει κάποιες μεταβολές όπως, και οι ίδιοι οι 

εμπλεκόμενοι δηλώνουν στις απαντήσεις στην σχετική ερώτηση των ερωτηματολο-

γίων. Όμως, από την στιγμή που εξασφαλίζεται σύμφωνα με την νομοθεσία (Νόμος 

4497/2021, άρθρο 6,παρ.1 και άρθρο 32, παρ.1,4),  η απρόσκοπτη και αδιάβλητη πρό-

σβαση των παραγωγών στις λαϊκές αγορές, ανταποκρίνεται στον βασικό της σκοπό που 

είναι να εξασφαλίζει αυτή ακριβώς τη δυνατότητα στους παράγωγούς. Αυτή η προτε-

ραιότητα στην πρόσβαση στις λαϊκές αγορές που έχουν οι παραγωγοί πωλητές αποτελεί 

μια βασική προϋπόθεση για να  συνεχίζει να ισχύει και σήμερα ο αρχικός σκοπός ίδρυ-

σης των Λ.Α.. 

Με τον νέο νόμο για το υπαίθριο εμπόριο, όπως ισχυρίζονται οι ομοσπονδίες των πα-

ραγωγών πωλητών βασιζόμενοι στο άρθρο 13, παρ. 1 του νόμου 4849/2021, όπου α-

ναφέρεται η διαδικασία της προκήρυξης των θέσεων στις λαϊκές αγορές, η απρόσκοπτη 

πρόσβαση καταργείται («90 Χρόνια Λαϊκές  Αγορές», 2021β). Είναι όμως πρώιμη η 

εξαγωγή συμπερασμάτων αφενός, γιατί ο νόμος δεν τέθηκε ακόμη σε ισχύ και, αφετέ-

ρου γιατί αναμένουμε υπουργικές αποφάσεις και διευκρινιστικές εγκυκλίους, που θα 

καθορίζουν λεπτομέρειες στην εφαρμογή του. 

Επίσης, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας, ο οποίος έχει επιδράσει στην αλλαγή της 

χαρακτήρα  και της λειτουργίας  των λαϊκών,  είναι η ολοένα και αυξανόμενη διείσδυση 

των επαγγελματιών πωλητών σ ’αυτές. Τα στοιχεία, που παρατέθηκαν  από την μελέτη 

της Λ.Α. Κομοτηνής, το επιβεβαιώνουν. Παρατηρείται, βέβαια, τα τελευταία χρόνια 

μια μείωση και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές. Αυτό, 
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όμως, οφείλεται κυρίως στους λόγους που όπως αναφέρθηκαν σε προηγούμενο κεφά-

λαιο της εργασίας, βασικότερος εκ των οποίων είναι ότι η τελευταία προκήρυξη για 

χορήγηση αδειών επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών πραγματοποιήθηκε το 2009. 

Η πολιτεία, προκειμένου να εξυπηρετήσει κάποιες αδύναμες κοινωνικές ομάδες, την 

ανεργία και ίσως, παλαιότερα και κάποια πελατειακά συμφέροντα, χορήγησε κυρίως 

σε άτομα που δεν είχαν άλλη εργασία, προκειμένου να βιοποριστούν, ασκώντας κοι-

νωνική πολιτική, άδειες δραστηριοποίησης στον χώρο των λαϊκών αγορών, τις οποίες 

και ονόμασε άδειες επαγγελματία πωλητή Λ.Α. (Ελευσινιώτη & Χατζηγιαννίδου, 

2018). Οι πρώτες τέτοιες άδειες χορηγήθηκαν στο τέλος της δεκαετίας του 1970 (Κού-

ζας, 2015). Με τα χρόνια οι επαγγελματίες έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι των Λ.Α., 

αλλάζοντας την μορφή τους και τον τρόπο λειτουργίας στους και σε κάποιες από αυτές 

κυριάρχησαν αριθμητικά έναντι των παραγωγών πωλητών. Δεν άλλαξαν όμως τα κύρια 

χαρακτηριστικά των Λ.Α. που είναι η ποικιλομορφία των προϊόντων διατροφής αλλά 

και καθημερινής χρήσης και κυρίως των πλουραλισμό των τιμών. Πουθενά όπως στις 

Λ.Α. ο καταναλωτής δεν μπορεί να συγκρίνει ποιότητες και τιμές σε τόσο πολλά ομο-

ειδή προϊόντα συγκεντρωμένα στον ίδιο χώρο. 

Σήμερα υπάρχουν αρκετοί παραγωγοί, όπως απεικονίζεται και στο γράφημα 5.24, που 

υποστηρίζουν ότι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν αγορές μόνο με παραγωγούς. Κάτι 

τέτοιο όμως, δεν προβλέπεται από την νομοθεσία και, επομένως, δεν μπορεί να εφαρ-

μοστεί. Εφαρμόζεται όμως με επιτυχία στο εξωτερικό (στην Γαλλία περίπου στο 75% 

των λαϊκών αγορών διακινούνται  αγροδιατροφικά προϊόντα) και ίσως μελλοντικά η 

εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου λειτουργίας Λ.Α. θα πρέπει να εξεταστεί περισσότερο 

από την πολιτεία. Οι παράγωγοι μέσα από τα σωματεία τους σύμφωνα με τα αποτελέ-

σματα τις εργασίας (Γράφημα 5.29), επιθυμούν να δημιουργηθούν ανεξάρτητοι φορείς 

λειτουργίας λαϊκών αγορών σε κάθε περιφερειακή ενότητά. Ούτε κάτι τέτοιό προβλέ-

πεται από την νομοθεσία. Η λειτουργία με υποδειγματικό τρόπο των βιολογικών αγο-

ρών, όπου υπάρχει αυτοδιαχείριση της λαϊκής αγοράς, από του ιδίους τους πωλητές και 

έχει εφαρμοστεί με επιτυχία στην χώρα μας, είναι ίσως το μοντέλο λειτουργίας λαϊκών 

αγορών που θα μπορούσε να επικρατήσει στο μέλλον. 

Προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στις αδυναμίες εφαρμογής ελέγχων κατά την παρα-

γωγή και  διακίνηση των αγροτικών προϊόντων από το χωράφι μέχρι τον τελικό κατα-
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ναλωτή. Εξαιτίας των ελλειμματικών ελέγχων, που πραγματοποιούνται σε όλες τις φά-

σεις της παραγωγικής διαδικασίας, άλλα και της διακίνησης των αγροτικών προϊόντων, 

δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ο τελικός καταναλωτής αν το προϊόν που αγοράζει από 

τον παραγωγό πωλητή είναι πραγματικά δικής του παραγωγής. Αυτό το κενό που δη-

μιουργείται λόγω της απουσίας των ελέγχων στις λαϊκές αγορές, μπορούν ίσως να το 

εκμεταλλευτούν και πωλητές που δεν παράγουν δικά τους προϊόντα άλλα έχουν και 

αυτοί το ρόλο του μεσάζοντα.  

Η πολιτεία οφείλει να προστατεύσει τον θεσμό τους πραγματικούς παραγωγούς και 

τους καταναλωτές και να αντιμετωπίσει τα φαινόμενα αυτά πραγματοποιώντας περισ-

σότερους και ουσιαστικότερους ελέγχους. Ο νέος νόμος  (Νόμος 4849/2021, άρθρο 56, 

παρ. 4) κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και θεσπίζει το πληροφοριακό σύστημα της 

ψηφιακής πλατφόρμας «e-katanalotis», όπου κάθε πρωί μέχρι τις 8:00, οι παραγωγοί 

άλλα και οι επαγγελματίες δηλώνουν τις ποσότητες, την ποιότητα και την τιμή εκκίνη-

σης των αγροτικών προϊόντων που θα διαθέσουν στις λαϊκές αγορές. Η ηλεκτρονική 

αυτή πλατφόρμα θα συνδέεται διαλειτουργικά με το πληροφοριακό σύστημα του Ο-

ΠΣΑΑ και με άλλα συστήματα (π.χ, ΟΣΔΕ.). Με αυτόν τον τρόπο θα πραγματοποιού-

νται διασταυρωτικοί έλεγχοι που αφορούν τους πωλητές άλλα και τα προϊόντα που 

διακινούν. Οι παραγωγοί, μέσω των ομοσπονδιών τους,  αντιδρούν, προτάσσοντας ως 

αιτιολογία τις ψηφιακές δυσκολίες του εγχειρήματος και θεωρούν ότι επιφορτίζονται 

με επιπλέον γραφειοκρατική διαδικασία και πιθανόν με ένα επιπρόσθετο κόστος. Ση-

μειώνεται ότι στις τάξεις των πωλητών υπάρχει ένα ποσοστό αρκετά υψηλό με χαμηλό 

μορφωτικό επίπεδο και πιθανώς ψηφιακά αναλφάβητο, όπως φαίνεται και από τα στοι-

χεία της έρευνας (Παράρτημα Β, Γράφημα 3). Το μέτρο αυτό όμως προσδίδει διαφά-

νεια και προκειμένου να προστατεύσουν τον θεσμό της λαϊκής αγοράς, θα πρέπει να 

προσαρμοστούν συμβάλλοντας και οι ίδιοι στην ενίσχυση της αξιοπιστία τους. 

Οι καταναλωτές προτιμούν τις Λ.Α. και ωφελούνται από αυτές γιατί αγοράζουν χωρίς 

μεσάζοντες φθηνότερα τα αγροτικά προϊόντα. Ωφελούνται όμως και οι παραγωγοί από 

την ύπαρξη και λειτουργία των λαϊκών αγορών, γιατί διαθέτουν την παραγωγή τους σε 

καλύτερες τιμές από αυτές που θα επιτύγχαναν πουλώντας την παραγωγή τους  στον 

χονδρέμπορο, αποκομίζοντας τελικά καλύτερο εισόδημα. Επίσης, το καταναλωτικό 

κοινό απευθύνεται συχνά σ’ αυτές αναζητώντας εκτός από αγροτικά προϊόντα και είδη  

ένδυσης, υπόδησης, καθαριότητας, και κάποια είδη οικιακού εξοπλισμού.  
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Έλλειμμα παρατηρείται στην Ελλάδα όσον αφορά τη διάθεση έτοιμου φαγητού κάτι 

που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό σε λαϊκές αγορές του εξωτερικού.  Ο νέος νόμος 

προσπαθεί να εισάγει και στην χώρα μας αντίστοιχες πρακτικές θεσμοθετώντας τις α-

γορές φαγητού στο δρόμο, «Street food markets». Ακόμη οι Λ.Α. στην χώρα μας εξυ-

πηρετούν εκτός από την προμήθεια ειδών βασικών αναγκών, και κοινωνικούς σκοπούς 

μιας και είναι χώρος συνάθροισης ανθρώπων. Σημαντικός είναι ο διαδραστικός και 

αμφίδρομος ρόλος που έχουν στην ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε παραγωγούς 

και καταναλωτές για τους τρόπους καλλιέργειας αλλά και τις προτιμήσεις των κατανα-

λωτών. Από αυτήν την σκοπιά ο χώρος των Λ.Α. αποτελεί τον συνδετικό κρίκο των 

ανθρώπων της υπαίθρου με αυτούς που ζουν στον αστικό ιστό.  

Ο δήμος Κομοτηνής προσπαθεί να εξασφαλίσει την λειτουργία, με τον καλύτερο δυ-

νατό τρόπο, της μεγαλύτερη λαϊκή αγορά της περιφερειακής ενότητας Ροδόπης. Τα 

κυριότερα προβλήματα στην λειτουργία της Λ.Α. Κομοτηνής σύμφωνα με την έρευνα 

εντοπίζονται: 

α) Στην έλλειψη Δημοτικής Αστυνομίας. 

β) Στην έλλειψη προσωπικού στις σχετικές, με την λειτουργία της, υπηρεσίες του Δή-

μου. 

γ) Στην δύσκολη εφαρμογή της νομοθεσίας (δυσνόητη και πολύπλοκη). 

δ) Στην απουσία λειτουργίας διαλειτουργικών συστημάτων για τον έλεγχο των στοι-

χείων των πωλητών αλλά και την επικοινωνία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες σχετικές με 

την λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου. 

Οι δραστηριοποιούμενοι πωλητές υποστηρίζουν  ως το σημαντικότερο πρόβλημα στην 

Λ.Α. Κομοτηνής είναι η έλλειψη Δημοτικής Αστυνομίας και η απουσία ελέγχων. Σί-

γουρα, η επαναλειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας, η εντατικοποίηση των ελέγχων 

και με άλλους τρόπους και μέσα, στην Λ.Α., θα λύσει πολλά από τα προβλήματα στην 

λειτουργία της, που προκύπτουν κυρίως από την απουσία ελέγχων. Επίσης, η λειτουρ-

γία του ΟΠΣΑΑ θα συμβάλει στην κατεύθυνση αυτή. 

Γενικά, ο τρόπος λειτουργίας στις περισσότερες Λ.Α. σήμερα στην χώρα μας σκιάζεται 

από την δραστηριοποίηση ατόμων που κινούνται στα όρια μεταξύ νομιμότητας και πα-

ρανομίας πολλές φορές εν γνώσει των αρχών, οι οποίες συχνά είναι ανεκτικές για λό-

γους κοινωνικούς καθώς η παράνομη δραστηριοποίηση αφορά σχεδόν αποκλειστικά 
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ανθρώπους χωρίς άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που διακυβεύεται η επιβίωσή 

τους. 

Άλλωστε και το γεγονός ότι οι Λ.Α. λειτουργούν υπαίθρια χωρίς περιφράξεις και εμ-

φανή σημεία εισόδου και εξόδου από αυτές, με μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού, δια-

μορφώνει συνθήκες κατάλληλες για την παράνομη δραστηριοποίηση κάποιων μικρο-

πωλητών. Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται και από το γράφημα 5.19 σύμφωνα με το 

οποίο οι απαντήσεις των πωλητών σε ποσοστό πάνω από 70% θεωρούν ότι  η έλλειψη 

φύλαξης κατά την ώρα λειτουργίας του χώρου της λαϊκής, για την αποτροπή της δρα-

στηριοποίησης στον χώρο παρανομών πωλητών, είναι μία από τις σημαντικότερες δυ-

σκολίες, (δεύτερη στην προτίμησή τους μετά από τις καιρικές συνθήκες), που έχει να 

αντιμετωπίσει το επάγγελμά τους. Παρόλα αυτά και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας (Γράφημα 5.20) οι πωλητές της Λ.Α. Κομοτηνής σε μεγάλο ποσοστό δηλώ-

νουν αρκετά ικανοποιημένοι από τη λειτουργία της. Αντικείμενο έρευνας θα μπορούσε 

να αποτελέσει πόσο ικανοποιημένοι είναι και οι καταναλωτές. 

Θέματα όπως τα τελευταία που αφορούν τη στάση και τις συνήθειες των καταναλωτών, 

βέβαια, θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο μιας νέας έρευνας που θα  συμπλή-

ρωνε την παρούσα και θα αναδείκνυε και άλλα ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Επίσης,  

αντικείμενο έρευνας θα μπορούσε να αποτελέσει η συγκέντρωση στοιχείων για τον 

αριθμό των λαϊκών αγορών συνολικά στην Ελλάδα, τον αριθμό των πωλητών που δρα-

στηριοποιούνται, τα είδη που διαθέτουν και το ποσοστό του κύκλου εργασιών των Λ.Α. 

σε  σχέση με το υπόλοιπο λιανεμπόριο και ειδικότερα σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ. 

Είναι πολύ πιθανό η λειτουργία τους να είναι και ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής των 

σούπερ μάρκετ. Εξαιτίας της απουσίας κεντρικής βάσης δεδομένων, από τα διάσπαρτα 

αρχεία, σε όλη την επικράτεια, των Δήμων, δεν είναι δυνατόν να συλλεχθούν και να 

εξαχθούν στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου συνολικά στη 

χώρα. Στην συλλογή αυτών των στοιχείων θα συμβάλει μελλοντικά και η λειτουργία 

του πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣΑΑ.  

Συμπερασματικά, αν και η μορφή που έχουν πάρει οι λαϊκές αγορές στην χώρα μας τις 

τελευταίες δεκαετίες έχει αλλάξει και από χώρος, όπου διατίθενται αμιγώς αγροδια-

τροφικά προϊόντα, έχει μετεξελιχθεί σε χώρο διάθεσης και βιομηχανικών, και από χώρο 

που δραστηριοποιούνται μόνο παραγωγοί πωλητές, σε χώρο που δραστηριοποιούνται 

και επαγγελματίες, ο χαρακτήρας τους δεν έχει αλλάξει. Συνεχίζει να είναι ο χώρος, 
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όπου οι καταναλωτές θα βρουν φθηνότερα προϊόντα και πολλές φορές και ποιοτικό-

τερα, (ειδικότερα στα αγροτικά προϊόντα). Τα νομοσχέδια που καταθέτονται τα τελευ-

ταία χρόνια προσπαθούν με κανόνες να επιτύχουν τον καλύτερο έλεγχο τον εκσυγχρο-

νισμό και την βελτιωμένη λειτουργία τους. Η συνεργασία του Δήμου και των υπηρε-

σιών που εμπλέκονται στο υπαίθριο εμπόριο καθώς και με τους φορείς των δραστηριο-

ποιούμενων παραγωγών και επαγγελματιών πρέπει να είναι θεμελιακή προτεραιότητα 

κάθε κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας. Οι αρχές της διαφάνειας και της ίσης μετα-

χείρισης των πωλητών στις λαϊκές αγορές είναι η προϋπόθεση της διαφύλαξης του χα-

ρακτήρα τους. Τέλος, όπως ισχύει και για κάθε ενεργό οικονομικό θεσμό, η απρόσκο-

πτη λειτουργία των Λ.Α. προϋποθέτει συνεχή μελέτη και επαγρύπνηση προκειμένου 

να βελτιώνεται και να εξασφαλίζονται τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων με τον 

αποτελεσματικότερο τρόπο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

α). Ερωτηματολόγιο με τους πωλητές της Λαϊκής Αγοράς Κομοτηνής 

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, 

Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει συνταχθεί στο πλαίσιο του Διαπανεπιστημιακού 

Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) «Τοπική και 

Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση». Θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκπόνηση 

έρευνας για την υλοποίηση της διπλωματικής μου εργασίας με θέμα: "Το υπαίθριο 

εμπόριο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης: Παρελθόν-παρόν 

και μέλλον. Η μελέτη περίπτωσης της Λαϊκής Αγοράς Κομοτηνής. 

Η έρευνα είναι ανώνυμη και οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους 

σκοπούς της  έρευνας. 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή και τον χρόνο σας. 

Με εκτίμηση, Παναγιώτης Μαλλίδης 

 

1. Φύλο 

Ο Γυναίκα  

Ο Άνδρας 

2. Ηλικία 

Ο 18-25 

Ο 25-40 

Ο 40-55 

Ο 55+ 

3. Επίπεδο εκπαίδευσης 

Ο α. Πρώτες τάξεις του Δημοτικού 

Ο β. Απόφοιτος Δημοτικού 

Ο γ. Απόφοιτος Γυμνασίου 
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Ο δ. Απόφοιτος Λυκείου 

Ο ε. Απόφοιτος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 

Ο στ. Κάτοχος Μεταπτυχιακού-Διδακτορικού τίτλου 

4. Οικογενειακή κατάσταση 

Ο α. Παντρεμένος/νη 

Ο β. Ανύπαντρος/η 

Ο γ. Διαζευγμένος/η 

Ο δ. Χήρος/ρα 

5. Ιδιότητα πωλητή 

Ο α. Έμπορος (επαγγελματίας) 

Ο β. Παραγωγός 

6. Προϊόντα που διαθέτετε; 

Ο α. Προϊόντα βιομηχανικά 

Ο β. Προϊόντα γης και θάλασσας 

7. Τι προϊόντα διαθέτετε αναλυτικά: 

(οι επιλογές μπορούν να είναι περισσότερες από μία) 

Ο α. Μόνο Κηπευτικά-Λαχανικά 

Ο β. Οπωροκηπευτικά 

Ο γ. Μόνο φρούτα 

Ο δ. Προϊόντα οικοτεχνίας (π.χ. χυμούς από ρόδια ή άλλο) 

Ο ε. Ελιές 

Ο στ. Μέλι 

Ο ζ. Αμύγδαλα- Καρύδια- Ξηρούς καρπούς 

Ο η. Όσπρια 

Ο θ. Ψάρια 

Ο ι. Είδη ένδυσης -υπόδησης 

Ο ια. Είδη σπιτιού 

Ο ιβ. Χαρτικά ψιλικά 

Ο ιγ. Άλλο 

8. Χρονικό διάστημα που δραστηριοποιήστε στην Λ.Α. Κομοτηνής; 

      Ο   α. μικρότερο από 1 έτος 

Ο β. 1-5 έτη 

Ο γ. 5-10 έτη 

Ο δ. 10-  έτη 

9. Δραστηριοποιήστε και σε άλλες λαϊκές αγορές;  
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Ο α. Ναι 

Ο β. Όχι 

 10. Αν η απαντήσατε θετικά, πόσες είναι αυτές; 

Ο α. 1 

Ο β. 2 

Ο γ. 3 

Ο δ. 4  

Ο ε. 5 

11. Δραστηριοποιήστε όλο τον χρόνο ή εποχιακά; 

Ο α. Ολόκληρο το έτος  

Ο β. Εποχιακά  

12. Αν δραστηριοποιήστε εποχιακά για πόσο χρονικό διάστημα; 

Ο α. Από 1 έως 3 μήνες 

Ο β. Από 3 έως 6 μήνες 

Ο γ. Από 6 έως 9 μήνες 

Ο δ.  Περισσότερο από 9 μήνες 

13. Αν είστε έμπορος προμηθεύεστε τα προϊόντα που διαθέτετε (έχετε δυνατότητα  
από  μία έως  και τρείς επιλογές) : 

Ο α. Από την περιφέρεια που υπάγεστε;  

Ο β. Από τα  μεγάλα αστικά κέντρα  Αθηνών/Θεσσαλονίκης; 

Ο γ. Από το εξωτερικό; 

14. Αν είστε παραγωγός  σε  τί ποσοστό διαθέτετε  την παραγωγή σας  στις Λαϊκές 
αγορές ; 

Ο α. 100% ; 

Ο β. Πάνω από 50% ; 

Ο γ. Κάτω από 50% ; 

Ο δ. Κάτω από 25% ; 

15. Πόσα στρέμματα καλλιεργείτε για τα αγροτικά προϊόντα που διαθέτετε στις   
Λ.Α.; 

Ο α. Έως 10 στρ. 

Ο β. 10 έως 20 

Ο γ. 20 έως 50 

Ο δ. Πάνω από 50 στρ. 

16. Την αγροτική σας εκμετάλλευση θα την χαρακτηρίζατε ως οικογενειακή  ή 
περισσότερο επιχειρηματική; 

Ο α. Οικογενειακή 
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Ο β. Επιχειρηματική 

17. Απασχολείτε εργατικό δυναμικό και αν ναι, σε μόνιμη βάση  ή εποχιακά; 

Ο α. Όχι,  δεν απασχολώ εργάτες 

Ο β. Ναι,  Μόνιμους εργάτες  

Ο γ. Ναι,  Εποχιακούς εργάτες 

18. Η δραστηριοποίησή  σας στις λαϊκές αγορές  θεωρείτε ότι σας παρέχει 
ικανοποιητικό εισόδημα ώστε να καλύπτει το κόστος διαβίωσής; 

Ο α. Ναι 

Ο β. Όχι 

19. Σε σχέση με τις υπόλοιπες λαϊκές αγορές που δραστηριοποιήστε, τι μέρος του 
συνολικού εισοδήματος σας προέρχεται από την  Λαϊκή Αγορά Κομοτηνής; 

Ο α. Το μεγαλύτερο μέρος 

Ο β. Το μικρότερο μέρος 

Ο γ. Εξίσου με τις άλλες λαϊκές 

20. Θα προτρέπατε και άλλους παραγωγούς να δραστηριοποιηθούν στις λαϊκές 
αγορές; 

Ο α. Ναι 

Ο β. Όχι 

21. Η λειτουργία των  Λ.Α. στη Ελλάδα θεσμοθετήθηκε το 1929 με βασικό στόχο  
την πάταξη της κερδοσκοπίας των μεσαζόντων  γεωργικών προϊόντων, καθώς  οι  
παραγωγοί διαθέτουν μέρος της παραγωγής τους απευθείας στους καταναλωτές. 
Θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο ισχύει και σήμερα; 

Ο α. Ισχύει απολύτως                                                           

Ο β. Ισχύει αρκετά                                                                     

Ο γ. Ισχύει σε μέτριο βαθμό                                          

Ο δ. Ισχύει ελάχιστα                                         

Ο ε. Δεν ισχύει καθόλου                                                                    

22. Θεωρείτε ότι ο αριθμός των παραγωγών πωλητών που συμμετέχει στην Λ.Α. 
Κομοτηνής  είναι  ικανοποιητικός; 

Ο α. Ναι  

Ο β. Όχι 

23. Θεωρείτε ότι  μπορεί να συνδυαστεί με τον ίδιο βαθμό επιτυχίας, που θα είχε 
αν ασκούσατε μόνο την μία δραστηριότητα, η παραγωγική διαδικασία με την 
εμπορική; 

Ο α. Ναι απολύτως 

Ο β. Ναι αρκετά  

Ο γ. Μέτρια 

Ο δ. Όχι ελάχιστα 
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Ο ε. Καθόλου 

24. Η παραγωγή  και διάθεση αγροτικών προϊόντων  από τους  παραγωγούς - 
πωλητές στις λαϊκές αγορές, θεωρείτε ότι ελέγχεται επαρκώς; 

Ο α. Απολύτως επαρκώς                                           

Ο β. Αρκετά επαρκώς                                               

Ο γ. Μετρίως επαρκώς                                             

Ο δ. Ελάχιστα επαρκώς                                          

Ο ε. Ανεπαρκώς                                   

25. Ποιες από τις παρακάτω θεωρείτε ότι είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που έχει 
να αντιμετωπίσει το επάγγελμα του πωλητή λαϊκών αγορών; 

(επιλέξτε 3 κατά την γνώμη σας ως τις πιο σημαντικές) 

□  α. Καιρικές συνθήκες. 

□  β. Καθαριότητα του χώρου. 

□  γ. Δεν επαρκούν τα μέτρα ανάπτυξης των πάγκων για την προβολή των 
προϊόντων μας. 

□  δ. Έλλειψη κατάλληλων υποδομών (τουαλέτες, ράμπες για ΑμεΑ, δοχεία 
απομάκρυνσης λυμάτων, παροχή ρεύματος για ψυγειοκαταψύκτες) 

□  ε. Έλλειψη χώροι στάθμευσης για τα οχήματα των πωλητών 

□  στ. Φύλαξη κατά την ώρα λειτουργίας, του χώρου της λαϊκής για την αποτροπή 
της δραστηριοποίησης στον χώρο  παρανομών πωλητών. 

26. Πόσο ικανοποιητικός είναι κατά την γνώμη σας ο τρόπος λειτουργίας των 
λαϊκών αγορών; 

Ο α. πολύ ικανοποιητικός                                                                                          

Ο β. αρκετά ικανοποιητικός                                                                                       

Ο γ. μέτρια ικανοποιητικός                                                                                       

Ο δ. ελάχιστα ικανοποιητικός                                                                                    

Ο ε. καθόλου ικανοποιητικός   

27. Είστε μέλος συλλόγου ή σωματείου  που δραστηριοποιείται στις Λ.Α.; 

Ο α. Ναι 

Ο β. Όχι 

28. Θεωρείτε ότι οι συνδικαλιστικές σας οργανώσεις θα μπορούσαν να συμβάλουν 
στην  καλύτερή διαχείριση των Λ.Α.; (στους ελέγχους και γενικότερα στη 
λειτουργία τους) ; 

Ο α. Ναι 

Ο β. Όχι 
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29. Θεωρείτε ότι μπορούν να δημιουργηθούν λαϊκές αγορές μόνο με παραγωγούς; 

Ο α. Ναι 

Ο β. Όχι 

30. Πραγματοποιούνται έλεγχοι στις Λ.Α. που δραστηριοποιήστε; 

Ο α. Πολλοί 

Ο β. Αρκετοί  

Ο γ. Μέτριοι 

Ο γ. Ελάχιστοι 

Ο δ. Καθόλου  

31. Ποια είναι η άποψή σας για την ισχύουσα νομοθεσία του υπαίθριου εμπορίου;  

Ο α. Είναι επαρκής 

Ο β. Είναι επαρκής αλλά δεν εφαρμόζεται επακριβώς 

Ο γ. Είναι ανεπαρκής 

Ο δ. Δεν γνωρίζω 

32. Ποια είναι η άποψή σας για την επικείμενη  αλλαγή του νομικού πλαισίου; 

Ο α. είναι στη σωστή κατεύθυνση                                                                             

Ο β. Είναι στην σωστή κατεύθυνση, χρειάζεται όμως επιπλέον βελτιώσεις 

Ο γ. Είναι σε λανθασμένη κατεύθυνση 

Ο δ. Οι επικείμενες αλλαγές  δεν θα επιφέρουν  καμία σημαντική βελτίωση 

Ο ε. Δεν γνωρίζω         

33. Θεωρείτε ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος ανεξάρτητος φορέας 
λειτουργίας και διαχείρισης για κάθε λαϊκή αγορά; 

Ο α. Ναι 

Ο β. Όχι 

34. Θεωρείτε ότι με τις υπάρχουσες συνθήκες και την  συμμετοχή των πωλητών 
που δραστηριοποιούνται σήμερα στις Λ. Α., θα μπορούσαν αυτές να γίνουν 
αυτοδιαχειριζόμενες; (όπως για παράδειγμα οι βιολογικές αγορές).  

Ο α. Ναι 

Ο β. Όχι 

35. Συμφωνείτε με  την πρόταση του Υπουργείου για την δυνατότητα μετατροπής 
της παραγωγικής άδειας σε επαγγελματική ; 

Ο α. Ναι 

Ο β. Όχι 

36. Συμφωνείτε με  διαδικασία της προκήρυξης των θέσεων  των λαϊκών αγορών 
του νέου νομοσχεδίου; 

Ο α. Ναι 
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Ο β. Όχι 

37. Συμφωνείτε με  την αλλαγή στο νέο νομοσχέδιο  που θέτει ως προϋπόθεση για 
την εκ νέου χορήγηση θέσης  σε Λ.Α., την πώληση από τον παραγωγό πωλητή, του 
πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον της δηλωθείσας ποσότητας στο 
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.); 

Ο α. Ναι 

Ο β. Όχι 

39. Θεωρείτε ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα ή ακόμη  και να νομοθετηθούν τρόποι 
ώστε να εφαρμοσθούν δράσεις της κυκλικής οικονομίας στις Λ.Α.; (π.χ. 
συνεργασία  οργανώσεων/φορέων και  πωλητών των λαϊκών αγορών για τη 
μείωση αποβλήτων τροφίμων και τη διάθεση των αδιάθετων  προϊόντων τους για 
την υποβοήθηση ευπαθών ομάδων ) 

Ο α. Ναι 

Ο β. Όχι 

39. Η λειτουργία του «Ο.Π.Σ.Α.Α.» (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ), 
στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν στη σύννομη λειτουργία 
του υπαίθριου εμπορίου και τηρείται σχετική βάση δεδομένων θεωρείτε ότι θα 
συμβάλει στην βελτίωση  της διαχείρισης των λαϊκών αγορών; 

Ο α. Ναι 

Ο β. Όχι 

40. Ποια από τα παρακάτω νομίζετε ότι είναι τα κυριότερα προβλήματα στην 
Λαϊκή Αγορά Κομοτηνής; 

(επιλέξτε 3 κατά την γνώμη σας ως τα πιο σημαντικά) 

□ α. Έλλειψη κατάλληλων υποδομών (κατάλληλα σκέπαστρα- τουαλέτες -
διαρρύθμιση πάγκων)  

□ β. Ο χώρος που αναπτύσσεται δεν είναι κατάλληλος. 

□ γ. Έλλειψη Δημοτικής Αστυνομίας.  

□ δ. Αδυναμία σύστασης των  ΚΕΛΑΥΕ (Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και 
Υπαίθριου Εμπορίου ) 

□ ε. Δραστηριοποίηση  πωλητών χωρίς τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.  

□ στ. Μερίδα Πωλητών  που παρουσιάζουν συχνά παραβατική συμπεριφορά και 
δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες της Λαϊκής Αγοράς.  
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β). Ερωτηματολόγιο - Συνέντευξη με άτομα που απασχολούνται σε 
φορείς σχετικούς με την λειτουργία και των έλεγχο των λαϊκών 
αγορών. 

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, 

Η παρούσα συνέντευξη θα παραχωρηθεί στο πλαίσιο του Διαπανεπιστημιακού 
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) «Τοπική και 
Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση». Θα χρησιμοποιηθεί κατά την εκπόνηση 
έρευνας για την υλοποίηση της διπλωματικής μου εργασίας με θέμα: "Το υπαίθριο 
εμπόριο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης: Παρελθόν-παρόν 
και μέλλον. Η μελέτη περίπτωσης της Λαϊκής Αγοράς Κομοτηνής. 

Η έρευνα είναι ανώνυμη και οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους 
σκοπούς της  έρευνας. 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή και τον χρόνο σας. 

Με εκτίμηση, Παναγιώτης Μαλλίδης. 

 

 

1. Φύλο 

Ο Γυναίκα  

Ο Άνδρας 

2. Ηλικία 

Ο 18-25 

Ο 25-40 

Ο 40-55 

Ο 55+ 

3. Επίπεδο εκπαίδευσης 

Ο α. Απόφοιτος Δημοτικού 

Ο β. Απόφοιτος Γυμνασίου 

Ο γ. Απόφοιτος Λυκείου 

Ο δ. Απόφοιτος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 

Ο ε. Κάτοχος Μεταπτυχιακού-Διδακτορικού τίτλου 

4. Οικογενειακή κατάσταση 

Ο α. Παντρεμένος/νη 

Ο β. Ανύπαντρος/η 

Ο γ. Διαζευγμένος/η 

Ο δ. Χήρος/ρα 

     

5. Περιγραφή του φορέα (Δημόσιο) στον οποίο απασχολείστε: 
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Ο α.  Δήμος  

Ο β.  Περιφέρεια      

Ο γ.  Αστυνομία                                                                

Ο δ.  Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία   

Ο ε.  Επιτροπή Λαϊκών Αγορών             

Ο στ.  Άλλο                                                        

6. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του φορέα σχετικά με την λαϊκή αγορά; 

Ο α. Φορέας λειτουργίας  και αρμόδια αρχή                                                                     

Ο β. Αρμόδια Αρχή                                                             

Ο γ. Φορέας ελέγχων                                                          

7. Στοιχεία συνεντευξιαζόμενου (ιδιότητα, ποια η θέση του στον φορέα) 

Ο α. Προϊστάμεν-ος/νη  Διεύθυνσης                                        

Ο β. Προϊστάμεν-ος/νη Τμήματος                                                

Ο γ. Υπάλληλος   

Ο δ. Αιρετός (Μέλος της Επιτροπής Λ.Α.)                                                              

8. Η λειτουργία των  λαϊκών αγορών στη Ελλάδα θεσμοθετήθηκε το 1929 με 
βασικό στόχο  την πάταξη της κερδοσκοπίας των μεσαζόντων  γεωργικών 
προϊόντων, καθώς  οι  παραγωγοί διαθέτουν μέρος της παραγωγής τους απευθείας 
στους καταναλωτές. Θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο ισχύει και σήμερα; 

Ο α. Ισχύει απολύτως                                                           

Ο β. Ισχύει αρκετά                                                                     

Ο γ. Ισχύει σε μέτριο βαθμό                                          

Ο δ. Ισχύει ελάχιστα                                         

Ο ε. Δεν ισχύει καθόλου                                                                    

9. Πόσο κατά την γνώμη σας είναι απαραίτητος ο θεσμός της λαϊκής αγοράς στην 
κοινωνικοοικονομική ζωή των πολιτών; 

Ο α. Πολύ απαραίτητος                                                                                                                           

Ο β. Αρκετά απαραίτητος   

Ο γ. Μέτρια απαραίτητος                                                                

Ο δ. Ελάχιστα απαραίτητος                                                               

Ο ε. Καθόλου απαραίτητος                                                               

 10. Πόσο ικανοποιητικός είναι  ο τρόπος λειτουργίας των λαϊκών αγορών; 

Ο α. πολύ ικανοποιητικός                                                                                          
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Ο β. αρκετά ικανοποιητικός                                                                                       

Ο γ. μέτρια ικανοποιητικός                                                                                        

Ο δ. ελάχιστα ικανοποιητικός                                                                                    

Ο ε. καθόλου ικανοποιητικός                                                                                     

11. Ποιες από τις παρακάτω αλλαγές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ώστε 
να βελτιωθεί ο τρόπος λειτουργίας των λαϊκών αγορών. 

(οι επιλογές μπορούν να είναι περισσότερες από μία) 

□ α. Δημιουργία για κάθε λαϊκή αγορά ενός νέου ανεξάρτητου φορέα λειτουργίας   

□ β. Να δοθούν όλες οι αρμοδιότητες σε ένα φορέα λειτουργίας ο οποίος θα 

είναι και ο μόνος υπεύθυνος για την διαχείριση και λειτουργία των   Λ.Α. 

(π.χ. ο Δήμος ή η Περιφέρεια).                                                                                                                   

□ γ. Να γίνουν αυτοδιαχειριζόμενες (όπως για παράδειγμα οι βιολογικές αγορές)   

□ δ. Συχνότερη ή και συνεχής παρουσία ελεγκτικών μηχανισμών σε κάθε Λ.Α.      

□ ε. Να οριστεί διαφορετική μέρα δραστηριοποίησης ή διαφορετικός χώρος των  
επαγγελματιών   πωλητών  από αυτήν των παραγωγών     

□ στ. Τίποτα από τα παραπάνω                                                                                                                                                        

□ ζ. Άλλο (σύντομη περιγραφή)                                                                                                                                                                                               

12. Ποιος κατηγορία πωλητών  θεωρείτε ότι πρέπει να στηριχθεί περισσότερο στις 
λαϊκές αγορές.; 

Ο α.  Των επαγγελματιών πωλητών 

Ο β.  Των παραγωγών πωλητών                                                                                    

Ο γ.  Καμία                                                                                     

13. Θεωρείτε ότι μπορούν να δημιουργηθούν αγορές μόνο με παραγωγούς; 

Ο α. Ναι                                                                                                             

Ο β. Όχι                                                                                                              

14. Ποια  θεωρείτε ότι έπρεπε να είναι η αναλογία των παραγωγικών θέσεων με 
αυτές των επαγγελματιών πωλητών που δραστηριοποιούνται στις Λ.Α.; 

Ο α. Η αναλογία που προβλέπει η νομοθεσία (ένα προς ένα)  αν εφαρμοστεί είναι 
ικανοποιητική                                                                                                               

Ο β. Θα πρέπει να δοθούν περισσότερες θέσεις σε παραγωγούς πωλητές, ώστε  
αναλογικά να έχουν πολύ περισσότερες από τους επαγγελματίες πωλητές                     

Ο γ. Θα πρέπει να δοθούν λιγότερες θέσεις σε παραγωγούς πωλητές                       
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Ο δ. Δεν χρειάζεται καμία παρέμβαση στην αναλογική σχέση των θέσεων μεταξύ 
παραγωγών και εμπόρων  που υπάρχουν στις λαϊκές αγορές                                        

15. Παρατηρείτε αύξηση ή μείωση των παραγωγών, που δραστηριοποιούνται στις 
Λαϊκές Αγορές της αρμοδιότητας σας, τα τελευταία χρόνια; 

Ο α.  αύξηση                                                                                                         

Ο β.  μείωση                                                                                                      

Ο γ.  καμία σημαντική απόκλιση                                                                      

16. Παρατηρείτε αύξηση ή μείωση των επαγγελματιών πωλητών που 
δραστηριοποιούνται στις Λαϊκές Αγορές τα τελευταία χρόνια; 

Ο α. αύξηση                                                                                                   

Ο β. μείωση                                                                                                    

Ο γ. καμία σημαντική απόκλιση                                                                     

17. Θεωρείτε ότι τα αγροτικά προϊόντα που διακινούνται στην λαϊκή αγορά από 
τους παραγωγούς πωλητές είναι ιδιοπαραγώμενα; 

Ο α. Ναι  

Ο β. Όχι 

Ο γ. Τα περισσότερα είναι 

Ο δ. Τα λιγότερα είναι 

Ο ε. Δεν γνωρίζω   

18. Η παραγωγή  και διάθεση αγροτικών προϊόντων από τους παραγωγούς - 
πωλητές στις λαϊκές αγορές, θεωρείτε ότι ελέγχεται επαρκώς; 

Ο α. Απολύτως επαρκώς                                           

Ο β. Αρκετά επαρκώς                                               

Ο γ. Μετρίως επαρκώς                                             

Ο δ. Ελάχιστα επαρκώς  

Ο ε. Ανεπαρκώς                                   

19. Σε ποια κατηγορία πωλητών εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα; 

Ο α. Επαγγελματιών πωλητών  

Ο β. Παραγωγών πωλητών 

Ο γ. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση στην πηγή των προβλημάτων                         

20. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο φορέας σας σε σχέση με τη 
λειτουργία της Λαϊκής αγοράς;  

(οι επιλογές μπορούν να είναι περισσότερες από μία) 

□ α. Έλλειψη προσωπικού 
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□ β. Ασαφής και δαιδαλώδης νομοθεσία (πολυνομία)  

□ γ. Απουσία κινήτρων για τον έλεγχο των  λαϊκών αγορών 

□ δ. Απροθυμία των πωλητών και των σωματείων τους για την από κοινού 
προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων  που αντιμετωπίζουν.  

□ ε. Όλα τα παραπάνω                                                                                                   

□ ε. Άλλο (σύντομη περιγραφή) 

21. Ποιες είναι οι σχέσεις και ποια τα προβλήματα που κατά τη γνώμη σας ,   

αντιμετωπίζετε ως φορέας  στην συνεργασία σας  με τους άλλους φορείς που 

 εμπλέκονται στη λειτουργία των Λαϊκών αγορών  

(οι επιλογές μπορούν να είναι περισσότερες από μία) 

□ α. Υπάρχει αγαστή συνεργασία 

□ β. Δεν είναι πολύ λειτουργικό να εμπλέκονται πολλοί φορείς στην διαχείριση 
των λαϊκών αγορών 

□ γ. Έλλειψη διαλειτουργικών πληροφοριακών συστημάτων 

□ δ. Δεν κατανέμονται σωστά οι αρμοδιότητεςε. Απουσία συντονισμού για την 
πραγματοποίηση ελέγχων στις λαϊκές αγορές 

□ στ. Έλλειψη προσωπικού και στους άλλους φορείς 

□ ζ. Όλα τα παραπάνω                                                                                                       

□ η. Κανένα από τα  παραπάνω                                                                                      

□ θ.  Άλλο (σύντομη περιγραφή)                                                                                  

22. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα συχνότερα προβλήματα που αντιμετωπίζεται ως 
φορέας  από τους πωλητές των Λ.Α.; 

(οι επιλογές μπορούν να είναι περισσότερες από μία) 

□ α. Πωλητές που δεν τακτοποιούν  τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και παρόλα 
αυτά θέλουν να συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται.   

□ β. Απείθαρχοι πωλητές που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες της λαϊκής 
(αναπτύσσουν τους πάγκους τους σε μεγαλύτερη από την δικαιούμενη έκτασή, 
δεν τηρούν τους κανόνες υγιεινής κτλ.).       

□ γ. Παράνομοι πωλητές που δραστηριοποιούνται χωρίς σχετική άδεια.   

□ δ. Πωλητές που φοροδιαφεύγουν και δεν κόβουν αποδείξεις.     
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□ ε. Όλα τα παραπάνω 

□ στ.  Άλλο (σύντομη περιγραφή)                                                                                  

23. Ποια είναι η άποψή σας για την ισχύουσα νομοθεσία;  

Ο α. Είναι επαρκής 

Ο β. Είναι επαρκής αλλά δεν εφαρμόζεται επακριβώς 

Ο γ. Είναι ανεπαρκής 

Ο δ. Άλλο (σύντομη περιγραφή) 

24. Ποια είναι η άποψή σας για την επικείμενη  αλλαγή του νομικού πλαισίου; 

Ο α. Είναι στη σωστή κατεύθυνση                                                                             

Ο β. Είναι στην σωστή κατεύθυνση, χρειάζεται όμως επιπλέον βελτιώσεις 

Ο γ. Οι επικείμενες αλλαγές  δεν θα επιφέρουν  καμία σημαντική βελτίωση.           

Ο δ. Άλλο (σύντομη περιγραφή)                                                                                                                              

25. Συμφωνείτε με  την πρόταση του Υπουργείου για την δυνατότητα μετατροπής 
της παραγωγικής άδειας σε επαγγελματική ; 

Ο α. Ναι 

Ο β. Όχι 

26. Συμφωνείτε με  διαδικασία της προκήρυξης των θέσεων  των λαϊκών αγορών 
του νέου νομοσχεδίου; 

Ο α. Ναι                                                                                                                           

Ο β. Όχι                                                                                                                          

27. Συμφωνείτε με  την αλλαγή στο νέο νομοσχέδιο  που θέτει ως προϋπόθεση για 
την εκ νέου χορήγηση θέσης  σε λαϊκές αγορές, την πώληση, από τον παραγωγό 
πωλητή, του πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον της δηλωθείσας ποσότητας 
στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.).  

Ο α. Ναι                                                                                                                           

Ο β. Όχι                                                                                                                          

28. Θεωρείτε ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα ή ακόμη  και να νομοθετηθούν τρόποι 
ώστε να εφαρμοσθούν δράσεις της κυκλικής οικονομίας στις λαϊκές αγορές; (π.χ. 
συνεργασία  οργανώσεων/φορέων και  πωλητών των λαϊκών αγορών για τη 
μείωση αποβλήτων τροφίμων και τη διάθεση των αδιάθετων  προϊόντων τους για 
την υποβοήθηση ευπαθών ομάδων ) 

Ο α. Ναι                                                                                                                           

Ο β. Όχι                                                                                                                          
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29. Η λειτουργία του «Ο.Π.Σ.Α.Α.» (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ), 
θεωρείτε ότι θα συμβάλει στην βελτίωση  της διαχείρισης και του ελέγχου των 
λαϊκών αγορών; 

Ο α. Ναι                                                                                                                           

Ο β. Όχι                                                                                                                          

30. Ποια  νομίζετε ότι είναι τα κυριότερα προβλήματα στην Λαϊκή Αγορά  

Κομοτηνής; 

(δυνατότητα επιλογής έως τρείς-τις πιο σημαντικές- απαντήσεις) 

□ α. Έλλειψη κατάλληλων υποδομών (κατάλληλα σκέπαστρα- τουαλέτες -
διαρρύθμιση πάγκων)  

□ β. Ο χώρος που αναπτύσσεται δεν είναι κατάλληλος. 

□ γ. Έλλειψη Δημοτικής Αστυνομίας.  

□ δ. Αδυναμία σύστασης των  ΚΕΛΑΥΕ (Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και 
Υπαίθριου Εμπορίου ) 

□ ε. Δραστηριοποίηση  πωλητών χωρίς τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.  

□ στ. Μερίδα Πωλητών  που παρουσιάζουν συχνά παραβατική συμπεριφορά και 
δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες της Λαϊκής Αγοράς.  

□ ζ. Έλλειψη οριοθέτησης (περίφραξης) της Λ.Α. Κομοτηνής (ώστε να υπάρξει 
ελεγχόμενη πρόσβαση κυρίως των πωλητών που δραστηριοποιούνται σε 
αυτήν). 

□ στ. Άλλο (σύντομη περιγραφή).  

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ( ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ) 

Παρουσίαση  απαντήσεων σε μορφή γραφημάτων που δεν αποτυπώθηκαν στο κύριο 

μέρος 
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Γράφημα 1 

Απαντήσεις των πωλητών σχετικά με το φύλο τους 

 

 

 

Γράφημα 2 

Απαντήσεις των πωλητών σχετικά με την ηλικία τους 
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Γράφημα 3 

Απαντήσεις των πωλητών σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσής τους 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Γράφημα 4 

Απαντήσεις των πωλητών σχετικά με την οικογενειακή τους κατάσταση 
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Γράφημα 5 

Απαντήσεις των πωλητών σχετικά με τα προϊόντα που διαθέτουν στην 

Λ.Α. (δόθηκε η δυνατότητα περισσότερων από μία επιλογές) 

 

 
 
 
 
 

Γράφημα 6 

Απαντήσεις των πωλητών σχετικά με το χρονικό διάστημα 

δραστηριοποίησης τους στην Λ.Α. Κομοτηνής  
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Γράφημα 7 

Απαντήσεις των πωλητών σχετικά με το αν δραστηριοποιούνται και σε 

άλλες Λ.Α.  

 

 

 
 
 
 
 

Γράφημα 8 

Απαντήσεις των πωλητών  σε πόσες άλλες Λ.Α. δραστηριοποιούνται 
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Γράφημα 9 

Απαντήσεις των παραγωγών πωλητών στην ερώτηση 16 

 

 

 

 

 

Γράφημα 10 

Απαντήσεις των παραγωγών πωλητών στην 17η ερώτηση  
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Γράφημα 11 

Απαντήσεις των  πωλητών στην 19η ερώτηση  

 

 

 

 

 

Γράφημα 12 

Απαντήσεις των παραγωγών πωλητών στην 23η ερώτηση  
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Γράφημα 13 

Απαντήσεις των πωλητών στην 38η ερώτηση  

 

 

 

 
 
 
 

Γράφημα 14 

Απαντήσεις αυτών που απασχολούνται στους φορείς, σχετικά με το φύλο 

τους 
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                                              Γράφημα 15 

Απαντήσεις αυτών που απασχολούνται στους φορείς, σχετικά με  την 

ηλικία τους 

 

 

 

 

                                                  Γράφημα 16 

Απαντήσεις αυτών που απασχολούνται στους φορείς, σχετικά με το 

επίπεδο εκπαίδευσής τους  
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Γράφημα 17 

Απαντήσεις αυτών που απασχολούνται στους φορείς, σχετικά με την 

οικογενειακή τους κατάσταση  

 

 

 
 
 

Γράφημα 18 

Απαντήσεις αυτών που απασχολούνται στους φορείς, σχετικά με τον 

φορέα στον οποίο εργάζονται  
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Γράφημα 19 

Απαντήσεις αυτών που απασχολούνται στους φορείς, σχετικά με τις 

αρμοδιότητες του φορέα  

 

 

 

 

 
 

Γράφημα 20 

Απαντήσεις αυτών που απασχολούνται στους φορείς, σχετικά με την θέση 

τους στον φορέα  
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                                              Γράφημα 21 

Απαντήσεις αυτών που απασχολούνται στους φορείς, σχετικά με την 15η 

ερώτηση  

 

 

 

 

                                                 

                                              Γράφημα 22 

Απαντήσεις αυτών που απασχολούνται στους φορείς, σχετικά με την 16η 

ερώτηση  
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                                              Γράφημα 23 

Απαντήσεις αυτών που απασχολούνται στους φορείς, σχετικά με την 19η 

ερώτηση  

 

 

 

                                               

 

                                                Γράφημα 24 

Απαντήσεις αυτών που απασχολούνται στους φορείς, σχετικά με την  23η 

ερώτηση  
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                                                 Γράφημα 25 

Απαντήσεις αυτών που απασχολούνται στους φορείς, σχετικά με την 24η 

ερώτηση  

 

 

          
 
 
                                               

 

 

 

Γράφημα 26 

Απαντήσεις αυτών που απασχολούνται στους φορείς, σχετικά με την 28η 

ερώτηση 
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                                                 Γράφημα 27 

Απαντήσεις αυτών που απασχολούνται στους φορείς, σχετικά με την  29η 

ερώτηση  

 


