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ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

  

Άρθρο 14 

Δικαιούχοι 

Επιτρέπεται σε φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν είναι παραγωγός, να 

δραστηριοποιείται ως επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου, μετά την 
έκδοση σχετικής άδειας με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος. 

  

Άρθρο 15 

Στοιχεία άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου 

1. Η άδεια του άρθρου 14 φέρει την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ 

ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

α. Την αρχή που εκδίδει την άδεια, τον αριθμό της άδειας, την ημερομηνία 
έκδοσής της και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που χρησιμοποιεί ο 

κάτοχός της. 

β. Κατά περίπτωση, τα στοιχεία της ταυτότητας ή της άδειας διαμονής, τη 
διεύθυνση κατοικίας και τον αριθμό δημοτολογίου του πωλητή. 

γ. Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δημόσια Οικονομική 

Υπηρεσία, στην οποία υπάγεται ο πωλητής, τον ασφαλιστικό του φορέα και 
τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α., καθώς και τον αριθμό της ταμειακής μηχανής. Για την 



αναγραφή των στοιχείων αυτών, απαιτείται βεβαίωση έναρξης 

δραστηριότητας από το TAXIS. 

δ. Αν ο επαγγελματίας δραστηριοποιείται σε λαϊκές αγορές, τις συγκεκριμένες 
θέσεις εντός αυτών που κατέχει ο πωλητής, ανά ημέρα, καθώς και κάθε 

μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων αυτών. Αν ο επαγγελματίας 
δραστηριοποιείται στο στάσιμο εμπόριο, το συγκεκριμένο σημείο 

δραστηριοποίησης και αν δραστηριοποιείται στο πλανόδιο εμπόριο, την 
Περιφέρεια, στα όρια της οποίας επιτρέπεται να κινείται πλανοδίως. 

ε. Τις κατηγορίες των πωλούμενων προϊόντων. 

στ. Στις περιπτώσεις έγκρισης υποβοήθησης, πρόσληψης υπαλλήλου και 

αναπλήρωσης, τα στοιχεία του ατόμου που κατά περίπτωση υποβοηθά, 
εργάζεται ή αναπληρώνει τον πωλητή, όπως αυτά προβλέπονται και για τον 

κάτοχο της άδειας. 

ζ. Τον αριθμό του πωλητή στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών 
Οπωροκηπευτικών, για υπόχρεους εγγραφής σε αυτό. Για τη συμπλήρωση 

των ανωτέρω στοιχείων, ο πωλητής προσκομίζει στην αρμόδια αρχή τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά. Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων 

απαιτείται και πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με την 
Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (Β΄ 1199). 

 

Άρθρο 16 

Χωρική ισχύς των αδειών επαγγελματιών πωλητών 

1. Αν του έχει χορηγηθεί άδεια λαϊκής αγοράς, ο δικαιούχος επαγγελματίας 

πωλητής επιτρέπεται να δραστηριοποιείται στις λαϊκές αγορές που 
λειτουργούν στους δήμους της Περιφέρειας, στην προκήρυξη της οποίας 

συμμετείχε. 

2. Αν του έχει χορηγηθεί άδεια στάσιμου εμπορίου, ο δικαιούχος 
επαγγελματίας πωλητής επιτρέπεται να ασκεί τη δραστηριότητά του στο 

προκαθορισμένο από το δήμο σημείο, για το οποίο του έχει χορηγηθεί η 
άδεια. 

3. Αν του έχει χορηγηθεί άδεια πλανόδιου εμπορίου, ο δικαιούχος 

επαγγελματίας πωλητής επιτρέπεται να ασκεί τη δραστηριότητά του εντός 
των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας, στην προκήρυξη της οποίας 

συμμετείχε. 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=35797


4. Αν ο επαγγελματίας πωλητής λαϊκών αγορών αλλάξει τόπο μόνιμης 

κατοικίας και η νέα κατοικία του, όπως αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό 
της ΔΟΥ, βρίσκεται σε διαφορετική Περιφέρεια, μπορεί να ζητήσει τη 

δραστηριοποίησή του σε λαϊκές αγορές της νέας Περιφέρειας. Η αίτησή του 
εξετάζεται από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 28, η οποία εισηγείται στον 

οικείο Περιφερειάρχη για την τοποθέτησή του σε λαϊκές αγορές.  

  

Άρθρο 18 

Αρμόδια αρχή έκδοσης και θεώρησης των αδειών επαγγελματιών 

πωλητών 

Αρμόδια αρχή έκδοσης και θεώρησης των αδειών επαγγελματιών πωλητών 

είναι ο δήμος μόνιμης κατοικίας του αδειούχου. Για την έκδοση και τη 
θεώρηση της άδειας ο επαγγελματίας καταθέτει υπέρ της αρμόδιας αρχής 

παράβολο. 

  

Άρθρο 19 
Δικαιούχοι αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου 

1. Η άδεια επαγγελματία πωλητή χορηγείται σε άνεργα ενήλικα φυσικά 
πρόσωπα. Ειδικότερα, οι προς διάθεση άδειες κατανέμονται ως εξής: 

α. Ομάδα 1: αποτελεί τουλάχιστον το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων 

και αφορά άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, τα οποία ανήκουν στις 
κατηγορίες της παραγράφου 2. 

β. Ομάδα 2: αποτελεί κατά μέγιστο ποσοστό το 40% των προκηρυσσόμενων 

θέσεων και αφορά άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, γενικά. 

2. Στην Ομάδα 1 της παραγράφου 1 περιλαμβάνονται: 

α. τα άτομα με αναπηρία, από οποιαδήποτε αιτία, με ποσοστό ανικανότητας 
τουλάχιστον 50%, 

β. οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, 

γ. οι τρίτεκνοι, 

δ. οι γονείς και κηδεμόνες ανήλικων τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 50% ή 

προστάτες ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, 



εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές 

ανάγκες εξάρτησης, 

ε. άτομα που διαβιούν σε καταυλισμούς ή σε οικισμούς με χαρακτηριστικά 
κοινωνικού αποκλεισμού, όπως οι Ρομά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στην παρούσα περίπτωση, 

στ. άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες, 

ζ. οι προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών, 

η. οι αποφυλακισθέντες, εφόσον έχουν εκτίσει πραγματικά τουλάχιστον τρία 
(3) έτη στερητικής της ελευθερίας ποινής. 

  

Άρθρο 20 

Χορήγηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου 

1. Οι άδειες που αφορούν τους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών χορηγούνται 

ύστερα από προκήρυξη, που εκδίδεται από τον οικείο Περιφερειάρχη, 

μετά από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στην προκήρυξη 

καθορίζεται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών επαγγελματιών πωλητών και οι λαϊκές 

αγορές στις οποίες αντιστοιχεί κάθε άδεια ανά ημέρα, τα προς πώληση προϊόντα που 

αφορά η άδεια αυτή, οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής, η κατανομή των προς διάθεση 

αδειών στις Ομάδες 1 και 2 του άρθρου 19, ο τόπος και η προθεσμία έναρξης και 

κατάθεσης των αιτήσεων, η οποία δε μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι ο αιτών είναι πρόσωπο που 

εμπίπτει στις ειδικές κατηγορίες της Ομάδας 2, καθώς και κάθε σχετικό με τη διαδικασία 

θέμα. Στην προκήρυξη ενσωματώνεται επίσης, υπόδειγμα αίτησης συμμετοχής στη 

διαδικασία, στο οποίο αναγράφεται και η σειρά προτίμησης για το είδος της 

επαγγελματικής άδειας. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στο 

Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής 
Ενότητας, από το οποίο και διαβιβάζονται στη Γενική Διεύθυνση 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας για την αξιολόγησή τους.  

2. Για την εκτίμηση της ανάγκης έκδοσης προκήρυξης για τη στελέχωση των λαϊκών 

αγορών, οι δήμοι της επικράτειας, πλην εκείνων που γεωγραφικά ανήκουν στην 

Περιφέρεια Αττικής και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, γνωστοποιούν έως 

τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους στην Περιφέρεια τις κενές θέσεις, το είδος 

επαγγελματικών αδειών, τις ημέρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών, στις οποίες 



υπάρχουν οι κενές θέσεις, καθώς και τον αριθμό των επαγγελματιών πωλητών που 

δραστηριοποιούνται λιγότερο από πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα. 

3. Δεν προκηρύσσονται νέες άδειες επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, όταν 

εντός των ορίων της οικείας Περιφέρειας υφίστανται αδειούχοι επαγγελματίες πωλητές 

λαϊκών αγορών που δραστηριοποιούνται λιγότερο από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως. 

Στην περίπτωση αυτή, διενεργείται η διαδικασία για την απόδοση θέσης του άρθρου 35, 

εκτός και αν, με υπεύθυνη δήλωσή του, ο αδειούχος πωλητής δηλώσει ότι δεν επιθυμεί 

να δραστηριοποιηθεί για περισσότερες ημέρες. 

4. Η Περιφέρεια προκηρύσσει τόσες άδειες επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, 

ώστε να εξασφαλίζεται ότι σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα ή σε δύο όμορες 

Περιφερειακές Ενότητες, ο αδειοδοτούμενος μπορεί να δραστηριοποιηθεί τουλάχιστον 

πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα σε λαϊκές αγορές. Ο ανωτέρω περιορισμός για τις λαϊκές 

αγορές αρμοδιότητας των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, εκτιμάται σε 

επίπεδο Περιφέρειας Αττικής και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. 

Άλλα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του αριθμού των 

προκηρυσσόμενων αδειών, είναι η ανάπτυξη του στεγασμένου και του υπαίθριου 

εμπορίου, ιδίως για τα ομοειδή προϊόντα, η πυκνότητα του πληθυσμού και η πραγματική 

ανάγκη για προμήθεια του καταναλωτικού κοινού με τα προϊόντα που αποτελούν το 

αντικείμενο πώλησης των προς διάθεση αδειών. Οι θέσεις, στις οποίες τοποθετούνται οι 

νέοι αδειούχοι, λογίζονται ως προσωρινές και υποχρεωτικά υπόκεινται στη διαδικασία 

βελτίωσης και απόδοσης θέσεων του άρθρου 35. 

5. Με απόφαση του Περιφερειάρχη συγκροτείται πενταμελής επιτροπή ελέγχου και 

αξιολόγησης των αιτήσεων, από υπαλλήλους της Περιφέρειας. Ως γραμματέας της 

Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Περιφέρειας. 

6. Η προκήρυξη για τη στελέχωση λαϊκών αγορών μπορεί να αφορά είτε μία είτε 

περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της 

Περιφέρειας, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των δήμων της Περιφέρειας και 

δημοσιεύεται σε δύο εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και σε μία 

τουλάχιστον τοπική εφημερίδα κάθε Περιφερειακής Ενότητας. Η επιτροπή συντάσσει 

πίνακες αποκλειομένων λόγω μη πληρότητας των δικαιολογητικών και πίνακες 

αιτούντων με πλήρη δικαιολογητικά. Οι αιτούντες που περιλαμβάνονται στους πίνακες 

αποκλειομένων, έχουν δικαίωμα ένστασης, ενώπιον της ανωτέρω επιτροπής, εντός δέκα 

(10) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στο διαδικτυακό τόπο 

της Περιφέρειας. 

7. Από τους πίνακες αιτούντων με πλήρη δικαιολογητικά, η επιτροπή αξιολόγησης 

καταρτίζει, σύμφωνα με το άρθρο 34, πίνακα επιλεγέντων, κατά του οποίου χωρεί 

ένσταση ενώπιον της επιτροπής. Η προθεσμία ένστασης λήγει δεκάπεντε (15) ημέρες 

μετά την ανάρτηση των σχετικών πινάκων. 



8. Αρμόδιες αρχές για την έκδοση των αδειών είναι οι οριζόμενες 
στο άρθρο 18. Για το σκοπό αυτόν, οι Περιφέρειες, για τις λαϊκές 
αγορές της αρμοδιότητάς τους, κοινοποιούν στις αρχές του άρθρου 
18 τους πίνακες επιλεγέντων, για την έκδοση των αδειών και την 
καταχώρησή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα του άρθρου 58. Για 
τη χορήγηση αδειών επαγγελματιών πωλητών πλανόδιου 
εμπορίου, η προκήρυξη εκδίδεται από την Περιφέρεια και για τη 
χορήγηση αδειών επαγγελματιών πωλητών στάσιμου εμπορίου 

από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Στην τελευταία περίπτωση, η επιτροπή 

αξιολόγησης των αιτήσεων συγκροτείται από τον δήμαρχο και αποτελείται από 

υπαλλήλους του δήμου. Κατά τα λοιπά, για τη χορήγηση αδειών επαγγελματιών 

πωλητών πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των 

παραγράφων 1 έως 8. 

10. Για τη συμμετοχή σε διαδικασία για την έκδοση άδειας επαγγελματία πωλητή 

υπαίθριου εμπορίου υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά: 

α. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι είναι άνεργος, 

ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα, ότι ο σύζυγος 

και τα προστατευόμενα τέκνα του δεν κατέχουν άλλη άδεια επαγγελματία πωλητή 

υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας και ότι ο ίδιος δεν υπήρξε στο παρελθόν 

κάτοχος οποιασδήποτε μορφής άδειας υπαίθριου εμπορίου, 

β. βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., 

γ. εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους, 

δ. τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που ζητούνται από την προκήρυξη για την 

απόδειξη ότι ο ενδιαφερόμενος είναι πρόσωπο που εμπίπτει σε κάποια ή κάποιες από 

τις κατηγορίες της παραγράφου 2 του άρθρου 19. 

  

Άρθρο 21 

Υποχρεώσεις επαγγελματιών πωλητών 

1. Η άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου είναι 
προσωποπαγής και αμεταβίβαστη, πλην των περιπτώσεων του 

άρθρου 23. Δεν επιτρέπεται να εκμισθωθεί ή να παραχωρηθεί κατά χρήση σε 

οποιονδήποτε τρίτο και για κάθε ενήλικο φυσικό πρόσωπο αντιστοιχεί μία άδεια. 



2. Οι επαγγελματίες αδειούχοι δεν επιτρέπεται να έχουν 
εισοδήματα από τη χονδρική πώληση των πωλούμενων 
προϊόντων, που αναγράφονται στην άδειά τους, που να 
υπερβαίνουν το 15% του ετήσιου τζίρου τους ούτε εισοδήματα από 
οποιαδήποτε άλλη πηγή, που να υπερβαίνουν το 40% του ποσού 
του κατωφλίου της φτώχειας, μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, 
που αφορά μονοπρόσωπα νοικοκυριά, όπως αυτό δημοσιεύεται 
από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Τεκμαρτά εισοδήματα ή εισοδήματα από 
μισθώματα και αντιμισθίες από θέσεις αιρετών δεν λαμβάνονται 
υπόψη για την υπέρβαση του ανωτέρω ορίου. 

3. Οι άδειες επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου ισχύουν 
μέχρι τη συνταξιοδότηση των κατόχων τους. Κατά τη διάρκεια της 
ισχύος της άδειας, ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα του 
αδειούχου πωλητού δεν επιτρέπεται να κατέχουν άδεια 
επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου. Κάθε επαγγελματίας 

πωλητής επιτρέπεται να δραστηριοποιείται σε μία μόνο μορφή 
υπαίθριου εμπορίου, δηλαδή λαϊκές αγορές, στάσιμο εμπόριο ή 

πλανόδιο εμπόριο. Επιτρέπεται, ωστόσο, να δραστηριοποιείται στις λοιπές 

υπαίθριες οργανωμένες αγορές του άρθρου 38. 

  

Άρθρο 22 

Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου 

1. Οι άδειες επαγγελματιών πωλητών θεωρούνται ανά τριετία. Για τη θεώρηση της 

άδειάς του ο πωλητής υποβάλλει: 

α. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι: αα) δεν ασκεί άλλη 

επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά 

δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21, ββ) ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα 

δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε 

κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 

38, και γγ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα, 

β. εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση άσκησης 

δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκύπτει ότι ο 

αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα ή ότι τυχόν άλλα 

εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21, 

γ. φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, 



δ. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή 

των τελών του άρθρου 36. Οι αρμόδιες αρχές θεώρησης οφείλουν να εξετάσουν το 

αληθές της δήλωσης αυτής, 

ε. κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ. 

Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β΄1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης. 

2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, αφού εξετάσουν τα δικαιολογητικά, θεωρούν την άδεια ή 

απορρίπτουν το αίτημα θεώρησης. Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει νέο 

αίτημα θεώρησης εντός προθεσμίας ενός έτους από την κοινοποίηση της απόρριψης της 

προηγούμενης αίτησής του και, εάν τα δικαιολογητικά κριθούν πλήρη, η άδεια θεωρείται 

και ανακτάται το δικαίωμα δραστηριοποίησης. Σε περίπτωση μη υποβολής νέου 

αιτήματος εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η άδεια ανακαλείται οριστικά και 

αυτοδικαίως. 

  

Άρθρο 23 

Μεταβίβαση επαγγελματικών αδειών υπαίθριου εμπορίου 

1. Η μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου 
επιτρέπεται μόνον: α) σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της ή β) σε 
περίπτωση αναπηρίας του κατόχου της σε ποσοστό 67% τουλάχιστον, 

εφόσον το ποσοστό αυτό διαγνωστεί μετά την έκδοση της αρχικής 
άδειας. 

2. Για τις άδειες επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών αρμόδια αρχή για τη 

μεταβίβαση είναι ο δήμος μόνιμης κατοικίας τους. Για άδεια επαγγελματία 

πωλητή πλανοδίου εμπορίου, αρμόδια αρχή για τη μεταβίβαση είναι η 

οικεία Περιφέρεια και για άδεια επαγγελματία πωλητή στάσιμου 

εμπορίου, ο δήμος μόνιμης κατοικίας του αδειούχου. Δεν δικαιούται 
νέας άδειας ο πωλητής που μεταβιβάζει την άδειά του. 

3. Τα πρόσωπα, στα οποία μπορεί να μεταβιβαστεί η άδεια, είναι, κατά 

σειρά προτεραιότητας, τα ενήλικα τέκνα, ο σύζυγος και οι αδελφοί του 
κατόχου αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά είναι 

άνεργα. 
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