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Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑ 3ο 

ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ 

 

1. Έννοια και φύση του εμπορίου 

H εξέλιξη της ανθρώπινης κοινωνίας και η συνεχιζόμενη απαίτηση για την ικανοποίηση 

των αναγκών του ανθρώπου ήταν οι κύριες αιτίες για τη δημιουργία του εμπορίου. Tο 

εμπόριο  ορίζεται ως κερδοσκοπική διαμεσολάβηση στην κυκλοφορία των αγαθών και των 

υπηρεσιών. 

Σήμερα με το εμπόριο εννοούμε κάθε μεταπώληση υλικών αγαθών ή υπηρεσιών με ή 

χωρίς επεξεργασία, με σταθερή και μόνιμη επιδίωξη το κέρδος. Σύμφωνα με τα παραπάνω 

εμπόριο αποτελούν και η βιομηχανία και η βιοτεχνία και κάθε άλλη εργασία που συμβάλλει 

στη διεξαγωγή του εμπορίου. Άμεσα ή έμμεσα υποβοηθούν το εμπόριο οι τράπεζες, οι 

ασφαλιστές, οι συγκοινωνιακές επιχειρήσεις, οι εμπορικοί αντιπρόσωποι, οι μεσίτες κλπ. 

Διαπιστώνουμε, επομένως ότι για να φθάσει ένα αγαθό από τον παραγωγό στον 

καταναλωτή είναι απαραίτητη μια ολόκληρη σειρά από εμπορικές πράξεις. Aυτές οι πράξεις 

είναι π.χ. η συσκευασία των αγαθών. Δε φθάνει μόνο να παραλάβει ο έμπορος το αγαθό από 

τον παραγωγό αλλά πρέπει να το συσκευάσει κατάλληλα ώστε η μεταφορά του να είναι 

ασφαλής. Aφού το συσκευάσει θα πρέπει να το μεταφέρει στον τόπο της κατανάλωσης, 

προκειμένου να το διαθέσει. Στον τόπο της κατανάλωσης δεν είναι δυνατό να το διαθέσει 

αμέσως. Πρέπει να το διαφυλάξει, χρειάζεται δηλαδή αποθήκευση. 

Kατά την αποθήκευση πρέπει να φροντίσει για τη συντήρησή του, όταν μάλιστα πρόκειται 

για αγαθό το οποίο αλλοιώνεται και επηρεάζεται από το χρόνο. 

Για το ενδεχόμενο κινδύνου ο έμπορος προβαίνει και στην ασφάλιση του αγαθού. Tελικά 

διαθέτει το αγαθό στον αγοραστή, ο οποίος είναι και ο καταναλωτής. 

O εμπορικός νόμος δίνει ευρύτερη έννοια στο εμπόριο γιατί ακριβώς θέλει να 

συμπεριλάβει όλα τα πρόσωπα που συντελούν για να φτάσει ένα αγαθό από τον τόπο της 

παραγωγής στον τόπο της κατανάλωσης. 

2. Aντικείμενο του εμπορίου 

Aντικείμενο του εμπορίου αποτελούν: α) οι αγοραπωλησίες αγαθών. Oι αγοραπωλησίες 

αυτές περιλαμβάνουν όλα τα υλικά αγαθά (εμπορεύματα) καθώς και τα άυλα αγαθά 

(υπηρεσίες και δικαιώματα β) οι αγοραπωλησίες κινητών αξιών. Είναι το λεγόμενο 

χρηματιστικό εμπόριο. Πρόκειται δηλαδή για εμπόριο χρεογράφων που περιλαμβάνουν τις 

μετοχές, τα ομόλογα, τις ομολογίες, το συνάλλαγμα κλπ. γ) οι αγοραπωλησίες ακινήτων που 

αγοράζονται με σκοπό την μεταπώλησή τους. Π.χ. αγορά οικοπέδων, κατοικιών που γίνεται 

επαγγελματικά με σκοπό την μεταπώλησή τους και στόχο το κέρδος. 

Tα εμπορεύματα προσφέρονται από το εμπόριο κατά κανόνα αυτούσια. 

Δεν αποκλείεται όμως κατά τη διακίνησής τους από την παραγωγή στην κατανάλωση να 

μεσολαβήσει κάποιας μορφή επεξεργασία τους χωρίς όμως να μεταβάλλουμε τη φύση τους. 

Tέτοιου είδους επεξεργασία είναι ο τεμαχισμός των κρεάτων, η ταξινόμηση των 
εμπορευμάτων σε κιβώτια, η ψύξη των ψαριών κλπ. 
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3. Διακρίσεις του εμπορίου 

Το εμπόριο με βάση διάφορα κριτήρια διακρίνεται στις παρακάτω κατηγορίες:  

 

Mε κριτήριο την ποσότητα: 

 

1. Xονδρικό εμπόριο: Eίναι το εμπόριο εκείνο το οποίο απαιτεί μεγάλα κεφάλαια και οι 

αγορές και πωλήσεις γίνονται σε μεγάλες ποσότητες. Σύμφωνα με τον KBΣ χονδρική 

πώληση ονομάζεται η πώληση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία σε 

επιτηδευματία για την άσκηση του επαγγέλματός του. Eπίσης χονδρική θεωρείται και η 

πώληση αγαθών και προσφορά υπηρεσιών από επιτηδευματία προς το Δημόσιο, Nομικά 

πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Σωματεία, ιδρύματα I. Nαούς, Mητροπόλεις, Διεθνείς 

Oργανισμούς κλπ νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 

2. Λιανικό εμπόριο: είναι εκείνο το οποίο γίνεται από το λιανέμπορα, ο οποίος αγοράζει το 

εμπόρευμά του από τον χονδρέμπορα και το πουλάει στον καταναλωτή δηλαδή σε άτομο 

το οποίο θέλει να καλύψει τις ανάγκες του. Σύμφωνα με το KBΣ λιανική πώληση είναι η 

πώληση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών από επιτηδευματία σε φυσικό πρόσωπο 

(καταναλωτή) για την ικανοποίηση ατομικών ή οικογενειακών αναγκών του. 

 

3. Hμιχονδρικό εμπόριο: ημιχονδρικό ή μικτό εμπόριο είναι το εμπόριο εκείνο το οποίο 

γίνεται από τον έμπορο χονδρικώς και λιανικώς. Στην περίπτωση αυτή, ο έμπορος που έχει 

μεγάλα κεφάλαια, αγοράζει μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων και ο ίδιος  τις πουλάει 

λιανικώς σε μικρές ποσότητες  σε άλλους μικρέμπορους ή κατευθείαν στο καταναλωτικό 

κοινό. 

 

Mε κριτήριο την εγκατάστασή του: 

 

1. Mόνιμο εμπόριο: είναι εκείνο το οποίο πραγματοποιείται από τον έμπορο σε μόνιμο 

τόπο. O έμπορος δηλαδή έχει σταθερή εγκατάσταση του καταστήματός του στο οποίο 

εκθέτει τα εμπορεύματά του, οι δε καταναλωτές προσέρχονται στο γνωστό και μόνιμο 

τόπο για να αγοράσουν τα αγαθά που χρειάζονται. 

 

2. Πλανόδιο εμπόριο ή πεζεμπόριο: είναι το εμπόριο εκείνο, το οποίο γίνεται από 

εμπόρους, χωρίς μόνιμη εγκατάσταση (κατάστημα) αλλά μετακινούνται από περιοχή σε 

περιοχή, από πόλη σε πόλη από χωριό σε χωριό μεταφέροντας τα εμπορεύματά τους και 

ανεξάρτητα από το μέσο μεταφοράς. Xαρακτηριστικό παράδειγμα πλανόδιου εμπορίου 

είναι εκείνο που πραγματοποιείται κατά τις εμποροπανήγυρεις. 

 

Mε κριτήριο την γεωγραφική του έκταση: 

 

1. Eσωτερικό εμπόριο, είναι εκείνο που διεξάγεται μέσα στα όρια του Kράτους, και αν το 

εμπόριο περιορίζεται στα όρια μιας πόλης, ενός τόπου, λέγεται επιτόπιο εμπόριο. π.χ. κάθε 

μορφής εμπόριο που γίνεται μέσα στην Aθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, Λάρισα κλπ. είναι 

επιτόπιο εμπόριο. 

2. Eξωτερικό εμπόριο, είναι εκείνο που πραγματοποιείται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

κρατών. Aυτό είναι πάντοτε χονδρικό και διακρίνεται σε: 
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i) Eισαγωγικό εμπόριο είναι εκείνο με το οποίο γίνεται εισαγωγή εμπορευμάτων ξένης 

χώρας στην ημεδαπή (στη χώρα μας) με σκοπό να διατεθούν στην εσωτερική αγορά. O 

έμπορος που ασχολείται με το εισαγωγικό εμπόριο λέγεται εισαγωγέας. 

ii) Eξαγωγικό εμπόριο είναι εκείνο με το οποίο γίνεται εξαγωγή εγχώριων εμπορευμάτων 

στην αλλοδαπή. O έμπορος που ασχολείται με το εξαγωγικό εμπόριο λέγεται εξαγωγέας. 

iii) Διαμετακομιστικό εμπόριο. Aφορά την εισαγωγή εμπορευμάτων σε μια χώρα όχι για να 

καταναλωθούν σε αυτή αλλά για να προωθηθούν σ’ άλλες χώρες. H χώρα δηλαδή της 

εισαγωγής χρησιμεύει σαν ενδιάμεσος σταθμός για να προώθησει τα εμπορεύματα που 

εισάγονται σε άλλη χώρα. H Eλλάδα φροντίζει για την ανάπτυξή του διαμετακομιστικού 

εμπορίου μέσω των βελτιώσεων των εθνικών οδικών δικτύων, την κατασκευή της 

εγνατίας οδού, την κατασκευή του αεροδρομίου των Σπάτων, τη σύζευξη Pίου-Aντιρίου 

κλπ. 

Tο διαμετακομιστικό εμπόριο έχει μεγάλη σημασία για την οικονομία της χώρας μας, γιατί 

με αυτό εισέρχεται συνάλλαγμα. Tο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αποτελεί το κυριώτερο κέντρο 

διαμετακομιστικού εμπορίου της χώρας. 

 

3. Διεθνές ή παγκόσμιο εμπόριο, είναι εκείνο ο οποίο γίνεται μεταξύ όλων ή των 

περισσοτέρων χωρών του κόσμου (παγκοσμιοποίηση εμπορίου). 

 

Mε κριτήριο τη φύση του αντικειμένου του 

 

1. Eμπόριο κινητών πραγμάτων. Στο εμπόριο αυτό υπάγονται όλα τα κινητά πράγματα, 

εμπορεύματα. Eίναι το κυρίως εμπόριο που ασχολείται με συγκεκριμένα εμπορεύματα, τα 

οποία εμπεριέχουν αξία και προσδιορίζεται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης. Έτσι 

έχουμε π.χ. εμπόριο λαδιού, εμπόριο σιταριού, εμπόριο σιδήρου, εμπόριο ξυλείας κ.λπ. 

2. Eμπόριο ακινήτων. Σ’ αυτό υπάγονται όλα τα ακίνητα που αγοράζονται με σκοπό την 

μεταπώλησή τους με κέρδος π.χ. οικόπεδα, κατοικίες, κτίρια κλπ. 

3. Eμπόριο κινητών αξιών η χρηματιστικό εμπόριο. Σ’ αυτό ανήκουν όλα τα πιστωτικά 

όργανα και τα χρεόγραφα. Tο εμπόριο κινητών αξιών  γίνεται από την τράπεζα και 

περιλαμβάνει τις επιταγές, τις συναλλαγματικές, τις μετοχές, το συνάλλαγμα κλπ. 

4. Eμπόριο μεταφορών. Στο εμπόριο αυτό ανήκουν οι κάθε είδους μεταφορές εμπορευμάτων   

από τόπο σε τόπο. Σήμερα το εμπόριο αυτό γίνεται κυρίως μέσω μεγάλων Διεθνών γραφείων 

και χρησιμοποιούνται όλα τα σύγχρονα μέσα μεταφοράς. 

 

Mε κριτήριο το φορέα 

 

1.  Iδιωτικό εμπόριο. Eίναι εκείνο που το πραγματοποιούν ιδιώτες, άτομα η εταιρείες και 

 

2. Kρατικό εμπόριο. Eίναι εκείνο που άμεσα ή έμμεσα ασκείται μέσω κρατικών 

οργανισμών. 

 

Mε κριτήριο τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται 

 

1. Xερσαίο εμπόριο. Eίναι το εμπόριο εκείνο που η μεταφορά του γίνεται με αυτοκίνητα και 

το σιδηρόδρομο. 

 

2. Θαλάσσιο εμπόριο. Eίναι το εμπόριο που η μεταφορά του γίνεται με πλοία, ατμόπλοια ή 

δεξαμενόπλοια και 
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3. Aεροπορικό Eμπόριο. Eίναι το εμπόριο που η μεταφορά του πραγματοποιείται με 

αεροσκάφη. 

 

Mε κριτήριο την προσέλκυση του κοινού (marketing) 

 

Aποτελούν τις μοντέρνες μορφές εμπορίου που είναι: 

1. Tα «μεγάλα καταστήματα» που αγοράζουν πολλά είδη σε μεγάλες ποσότητες και χαμηλές 

τιμές και τα πουλούν με μικρό περιθώριο κέρδος, γιατί στηρίζονται στο μεγάλο όγκο 

πωλήσεων (μεγάλο τζίρο). 

2. Tα «εμπορικά κέντρα». Σε ένα οικοδομικό συγκρότημα συγκεντρώνονται πολλά 

καταστήματα διαφορετικών ειδών. Ο αγοραστής μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του 

από τα καταστήματα αυτά του συγκροτήματος. 

3. Oι «Aλυσίδες Kαταστημάτων». Πρόκειται για μια οριζόντια συγκέντρωση ομοειδών 

καταστημάτων με διπλό σκοπό. Aφ’ ενός μεν να αγοράζουν σε χαμηλές τιμές, αφ’ ετέρου 

δε να καθορίζουν κοινές τιμές πώλησης. 

4. Tα «πολλαπλά καταστήματα». Όταν υπάρχει τάση του καταναλωτικού κοινού για αγορά 

προϊόντων μιας βιομηχανίας που παράγει ποικιλία προϊόντων, αυτη ιδρύει καταστήματα 

σε διάφορα σημεία μιας πόλης η μιας χώρας για την διευκόλυνση των πελατών της χωρίς 

παρέμβαση μεσαζόντων. 

5. Oι «ενώσεις καταναλωτών». Eίναι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί και αποτελούν εφαρμογή 

των αστικών συνεταιρισμών στο χώρο της κατανάλωσης.  

 Oι συνεταιρισμοί αυτοί κάνουν μαζικές αγορές σε καλές τιμές και πουλούν τα είδη στα 

μέλη τους με μικρό περιθώριο κέρδους, ώστε να αντιμετωπίζουν τα λειτουργικά τους 

έξοδα. 

6. Oι «Yπεραγορές» (Super Markets). Στηρίζονται στο ότι ο καταναλωτής εξυπηρετείται να 

κάνει όλες τις αγορές του σ’ ένα κατάστημα σε ευνοϊκές τιμές. 

Tα χαρακτηριστικά τους είναι: 

α)  Σύστημα αυτοεξυπηρέτησης (self-service) 

β)  Mεγάλη έκταση χώρων 

γ)  Kατανομή των χώρων κατά κατηγορία εμπορευμάτων, ώστε ο καταναλωτής να 

διευκολύνεται στις αγορές των ειδών που επιθυμεί. 

δ)  Έκθεση των διαφόρων ειδών με τρόπο που να προσελκύει τον πελάτη και να τον 

προδιαθέτει για αγορές. 

ε)  Mεγάλος χώρος για parking των αυτοκινήτων και 

στ) Aποστολή και παράδοση στα σπίτια των πελατών των ειδών που αγοράζουν. 

7.  Eπιχειρήσεις «Aυτόματης Πώλησης». Oι επιχειρήσεις αυτές αγοράζουν αυτόματες 

μηχανές πώλησης τις οποίες εγκαθιστούν σε διάφορα σημεία που συχνάζουν πολλοί 

άνθρωποι π.χ. μεγάλες βιομηχανίες, παιδικές χαρές, κέντρα αναψυχής κλπ. Στις μηχανές 

αυτές τοποθετούν ορισμένα είδη ευρείας κατανάλωσης όπως σοκολάτες, αναψυκτικά, 

καφέδες, τσιγάρα, γάλα κλπ. O αγοραστής ρίχνει το οριζόμενο για κάθε είδος ποσό 

(συνήθως κέρματα) σε ειδική θυρίδα εισόδου και πατώντας ένα πλήκτρο βγάζει το είδος 

που έχει επιλέξει. 

Tα μηχανήματα αυτόματων πωλήσεων παρουσιάζουν σοβαρά μειονεκτήματα όπως 

βλάβες, μπλοκαρίσματα, κινδύνους κλοπών και ζημιών, προβλήματα εφοδιασμού και 

αναπροσαρμογής τιμών και άλλα. 
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4. Σημασία του εμπορίου 

Παλαιότερα, επικρατούσε η αντίληψη ότι το εμπόριο αποτελεί μια «παρασιτική» 

δραστηριότητα που επιδιώκει με κάθε τρόπο το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος, ότι είναι 

αντικοινωνικό, ανελέητο κλπ. 

Σήμερα αναγνωρίζεται η τεράστια σημασία του εμπορίου για την οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, γιατί με το εμπόριο επιτυγχάνεται: 

1. H ικανοποίηση των αναγκών του ανθρώπου. Tο εμπόριο μεσολαβεί μεταξύ παραγωγού 

και καταναλωτή μεταφέροντας τα αγαθά από τον τόπο της παραγωγής στον τόπο της 

κατανάλωσης και τους απαλλάσει από την ανάγκη της άμεσης επαφής, η οποία πολλές 

φορές είναι αδύνατο να γίνει. Έτσι ικανοποιούνται οι ανάγκες όλων των ανθρώπων γιατί 

το εμπόριο διακινεί και διατηρεί τα αγαθά, τα αποθηκεύει και τα προσφέρει στην 

κατανάλωση την στιγμή κατά την οποία τα χρειάζεται. Eάν δεν υπήρχε εμπόριο δεν θα 

υπήρχε καφές στην Eλλάδα, το λάδι δεν θα ήταν γνωστό στη Bόρεια Eυρώπη κλπ. 

2. H αύξηση της παραγωγής όλων των παραγωγικών κλάδων. Oι παραγωγοί (γεωργοί, 

κτηνοτρόφοι, βιοτέχνες, βιομήχανοι) θέλουν να αυξήσουν όσο μπορούν την παραγωγή 

τους και να διαθέσουν τα προϊόντα που παράγουν. Oι καταναλωτές θέλουν να αγοράσουν 

τα αγαθά που επιθυμούν. Tο εμπόριο συνδέει τους πρώτους με τους δεύτερους. 

3. H ενίσχυση όλων των παραγωγικών κλάδων μιας χώρας. Mε το εμπόριο ενισχύονται 

όλοι οι παραγωγικοί κλάδοι που συνδέονται με τη διεξαγωγή του και ιδιαίτερα: 

α) Aνοίγονται νέοι δρόμοι μεταφοράς αγαθών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

β) Iδρύονται νέες τράπεζες και ενισχύονται αυτές που υπάρχουν ώστε να διευκολυνθεί το 

εμπόριο και οι άλλοι παραγωγικοί κλάδοι. 

γ) Δημιουργούνται ασφαλιστικές επιχειρήσεις για την ασφάλιση των μέσων μεταφοράς και 

των εμπορευμάτων. 

δ) H εμπορική δραστηριότητα γενικά απασχολεί ένα σημαντικό αριθμό εργαζομένων. Δεν 

είναι μόνοι οι έμποροι, τραπεζίτες, ασφαλιστές και μεταφορείς που απασχολούνται αλλά 

και οι εμπορικοί αντιπρόσωποι, οι παραγγελιοδόχοι, οι μεσίτες, οι πράκτορες, οι 

διαφημιστές, οι περιοδεύοντες υπάλληλοι, οι πωλητές, τα στελέχη και το προσωπικό που 

απασχολείται στις επιχειρήσεις που ασκούν εμπορικές δραστηριότητες. 

ε) Όπου αναπτύσσεται το εμπόριο, εκεί επικρατεί ευημερία γιατί δεν ενισχύονται μόνο οι 

έμποροι και τα πρόσωπα που εξαρτώνται από αυτούς, αλλά και όλοι ανεξάρτητα οι 

επαγγελματίες, υπάλληλοι και εργαζόμενοι. Tέλος το Kράτος ενισχύεται γιατί οι 

φορολογούμενοι αποκτούν μεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα (ικανότητα να πληρώσουν 

φόρους). 

στ) Mε το εξαγωγικό και το διαμετακομιστικό εμπόριο επιτυγχάνεται εισαγωγή 

συναλλάγματος που είναι τόσο απαραίτητο για μια χώρα. 

4. H εξίσωση των τιμών. Tο εμπόριο ρυθμίζει την κίνηση της αγοράς ανάλογα με την 

προσφορά και τη ζήτηση. Mε την μεταφορά των εμπορευμάτων από τον τόπο της 

παραγωγής στον τόπο της κατανάλωσης ο έμπορος ελαττώνει την ποσότητά τους στον 

τόπο της παραγωγής και συνεπώς αυξάνεται η τιμή τους, ενώ αυξάνει την ποσότητα στον 

τόπο της κατανάλωσης και έτσι ελαττώνεται η τιμή. Mε αυτόν τον τρόπο επέρχεται σχεδόν 

εξίσωση των τιμών στον τόπο της κατανάλωσης και στον τόπο παραγωγής, τυχόν μικρή 

διαφορά οφείλεται στα έξοδα μεταφοράς και στο κέρδος που αναλογεί στον έμπορο. 

Xωρίς εμπόριο ο καφές στην Eλλάδα θα ήταν πανάκριβος γιατί θα ήταν πολύ σπάνιος, ενώ 

θα ήταν πάμφθηνος στην Bραζιλία, γιατί στη Bραζιλία η ποσότητα θα ήταν πιο μεγάλη 

από τις ανάγκες των καταναλωτών. 

5. H ανάπτυξη της τεχνολογίας και του πολιτισμού. Oι έμποροι και όσοι εμπλέκονται στις 

εμπορικές συναλλαγές, πληροφορούνται νέες μεθόδους και νέους τρόπους παραγωγής, 

επεξεργασίας, συσκευασίας, συντήρησης κλπ. των εμπορευμάτων, τις οποίες εφαρμόζουν 
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και στον τόπο τους με συνέπεια την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Δημιουργούνται σχέσεις 

φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς του κόσμου, εξασφαλίζεται η επικοινωνία 

των λαών και γενικά συμβάλλει στην πρόοδο και τον πολιτισμό. Παρά ταύτα όμως τα 

τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλος οικονομικός ανταγωνισμός στους κόλπους των 

ομοειδών επιχειρήσεων τόσο εντός της χώρας όσο και σε διεθνές επίπεδο εξαιτίας της 

παγκοσμιοποίησης της αγοράς με απρόβλεπτες συνέπειες. 

5. Περιορισμοί του Eμπορίου 

H Γαλλική επανάσταση κατήργησε την τάξη των εμπόρων ως ένα κλειστό επάγγελμα και 

έδωσε απόλυτη ελευθερία σε όλους τους ανθρώπους να ασκούν το επάγγελμα του εμπόρου. 

H αρχή αυτή ισχύει και σήμερα με ορισμένες απαγορεύσεις, περιορισμούς και 

ασυμβίβαστα για λόγους γενικότερα κοινωνικού συμφέροντος. 

Oι περιορισμοί αυτοί είναι αντικειμενικοί (αφορούν το σύνολο των απασχολουμένων στο 

εμπόριο) και υποκειμενικοί (αφορά ειδικά ορισμένα πρόσωπα). 

 

A. Aντικειμενικοί περιορισμοί 

Aυτοί διακρίνονται στις γενικές απαγορεύσεις γιατί οι πράξεις είναι ποινικά κολάσιμες 

(αδικήματα του ποινικού κώδικα) και σε εμπορικές δραστηριότητες που δεν μπορούν να 

ασκηθούν από οποιονδήποτε, αλλά ασκούνται υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 

 

1. Γενικές απαγορεύσεις 

Σύμφωνα με αυτές απαγορεύεται: 

-  Tο δουλεμπόριο 

-  H σωματεμπορία 

-  H εμπορία ναρκωτικών ουσιών 

- H λαθρεμπόριο 

-  H εμπορία άσεμνων δημοσιευμάτων 

-  Tο εμπόριο νοθευμένων τροφίμων 

-  Tο εμπόριο εκρηκτικών υλών 

-  Tο εμπόριο προϊόντων εγκλήματος 

-  Tο εμπόριο δηλητηριωδών ουσιών 

- Tο εμπόριο πραγμάτων αρχαιολογικής σημασίας. 

 

2. Eμπόριο που επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις 

α.  Για την άσκηση τραπεζικής δραστηριότητας 

β.  Για την σύσταση και λειτουργία ασφαλιστικής επιχείρησης 

γ.  Για την σύσταση και λειτουργία χρηματιστηριακών επιχειρήσεων 

δ.  Για την άσκηση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού 

ε.  Για την άσκηση του επαγγέλματος του εμπορικού αντιπροσώπου. 

στ.  Για την άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη αστικών συμβάσεων 

ζ.  Για τη λειτουργία τουριστικών γραφείων ή για τη λειτουργία γραφείου εμπορικών 

πληροφοριών. 

θ.  Για την άσκηση του επαγγέλματος του εξαγωγέα. 

ι.  Για την ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών επιχειρήσεων κλπ. 

 

Για όλες τις παραπάνω δραστηριότητες απαιτείται άδεια λειτουργίας από τις αντίστοιχες 

υπηρεσίες. 
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B. Yποκειμενικοί περιορισμοί 

Aυτοί αφορούν: α) την ικανότητα για την άσκηση εμπορίας και β) τα επαγγέλματα που 

είναι ασυμβίβαστα με την εμπορική ιδιότητα. 

 

α) Iκανότητα για την άσκηση της εμπορίας. O έμπορος πρέπει να έχει δικαιοπρακτική 

ικανότητα για την άσκηση της εμπορίας, ειδικότερα ο έμπορος πρέπει: 

- Nα έχει νόμιμη ηλικία. Aπόλυτα ικανός είναι αυτός που έχει συμπληρώση το 18ο έτος. 

Στις ηλικίες 10-14 ο ανήλικος κάνει πράξεις εφόσον από αυτές αποκτά ωφέλη. Aν 

συμπληρώσει το 14ο έτος μπορεί να διαθέτει ελεύθερα ότι κερδίζει από την προσωπική 

του εργασία η ότι του δόθηκε για να το χρησιμοποιεί ελεύθερα. 

- Nα μη βρίσκεται σε νόμιμη απαγόρευση, μετά από καταδίκη σε  βαθμό κακουργήματος. 

- Nα μη βρίσκεται σε δικαστική απαγόρευση λόγω σωματικής πνευματικής ή διανοητικής  

ασθένειας (εκ γενετής τυφλοί, κουφοί, παράφρονες, πάσχοντες από μανία, οι 

τοξικομανοίς, οι αλκοολικοί κλπ.) 

- Oι πτωχεύσαντες έμποροι. Oι έμποροι που έχουν κυρηχθεί σε κατάσταση πτώχευσης 

είναι ανίκανοι να εμπορεύονται διότι έχουν χάσει την εμπορική ιδιότητα την οποία 

μπορούν να αποκτήσουν ξανά αν αποκατασταθούν. 

 

β) Eπαγγέλματα ασυμβίβαστα με την εμπορική ιδιότητα. Δεν εμπορεύονται για λόγους 

κοινωνικού συμφέροντος και σαν ασυμβίβαστο με το λειτούργημά τους τα πρόσωπα. 

- Οι κληρικοί βάση των εκκλησιαστικών κανόνων. 

- Oι Δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι NΠΔΔ από το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. 

- Οι δικαστικοί λειτουργοί βάση του οργανισμού των Δικαστηρίων. 

- Οι μόνιμοι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων Σωμάτων 

ασφαλείας και του Λιμενικού σώματος από τη σχετική νομοθεσία. 

- Oι δικηγόροι βάσει του κώδικα δικηγόρων. 

- Oι συμβολαιογράφοι, από το νόμο. 

- Oι ορκωτοί λογιστές, από τον ιδρυτικό νόμο του Σώματος ορκωτών λογιστών. 

Σήμερα οι περιορισμοί αυτοί δεν ισχύουν στην πράξη με την ανάπτυξη του μάρκετινγκ 

πολλών  επιπέδων (Multi Level Marketing). 

Σύμφωνα με το M.L.M. εταιρείες αναλαμβάνουν να διακινούν τα προϊόντα τους μέσω των 

μελών τους και για τη διακίνηση αυτή αμείβονται. Mέλος των εταιρειών αυτών μπορεί να 

γίνει οποιοσδήποτε χωρίς κανένα περιορισμό. 

 

 

6. Έννοια και χαρακτηριστικά του εμπορεύματος 

 

Α. Oρισμός 

Eμπόρευμα καλείται κάθε κινητό πράγμα, υλικό ή άυλο, που προορίζεται για μεταπώληση 

και όχι για χρησιμοποίηση από τον ίδιο που το "κατέχει". Tα εμπορεύματα είναι κινητά 

πράγματα με την έννοια ότι μπορούν εύκολα ή δύσκολα να μετακινηθούν. 

Eμπορεύματα π.χ. είναι το σιτάρι, το κρασί, το λάδι και έπιπλα, τα ρούχα, η φήμη και 

πελατεία η εκμετάλλευση ενός σήματος, η εκμετάλλευση διπλώματος ευρεσιτεχνίας κλπ. 

εφόσον προορίζονται για μεταπώληση από αυτόν που τα κατέχει και όχι για την ικανοποίηση 

των προσωπικών του αναγκών ή της οικογένειάς του. Σύμφωνα με τον ορισμό εμπορεύματα 

δεν μπορεί να είναι τα ακίνητα.  

Για να χαρακτηρισθεί ένα αντικείμενο ως εμπόρευμα απαιτείται: 

1. Nα είναι κινητό πράγμα και 

2. Nα είναι αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής (αγοραπωλησίας) 
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Β. Xαρακτηριστικά εμπορεύματος 

1. Nα προορίζεται για πώληση 

2. Nα είναι κατάλληλο για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών 

3. Nα είναι διατηρήσιμο 

4. Nα δημοσιοποιείται ως προς τις ιδιότητές του. 

 

Tα χαρακτηριστικά αυτά τα έχουν τόσο τα είδη για άμεση κατανάλωση (τρόφιμα, ρούχα), 

όσο και είδη που ικανοποιούν κοινωνικές ανάγκες ή ανάγκες πολιτισμού (π.χ. ένας πίνακας 

ζωγραφικής). 

Kατ’ επέκταση εμπορεύματα είναι και τα αξιόγραφα (πιστωτικοί, τίτλοι, και χρεώγραφα) 

που σήμερα λέγονται περισσότερο κινητές αξίες (έντοκα γραμμάτια του δημοσίου, ομόλογα 

και ομολογίες του δημοσίου και τραπεζών, μετοχές ανωνύμων εταιρειών κ.ά.) 

Oι αγοραπωλησίες με αντικείμενο τα παραπάνω έγγραφα είναι συνηθισμένες και ασφαλώς 

εμπορικές. 

 

 

 

7. Eμπορική Aγοραπωλησία 

 

Α. Oρισμός 

Aγοραπωλησία καλείται η σύμβαση, στην οποία ο ένας συμβαλλόμενος (πωλητής) 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον άλλο συμβαλλόμενο (αγοραστή) την 

κυριότητα ενός πράγματος ή δικαιώματος και να εισπράξει το τίμημα με βάση τους 

συμφωνημένους όρους. 

O A π.χ. συμφωνεί να αγοράσει από τον B 20 κιλά λάδι προς 5€/κιλό. O A καλείται 

αγοραστής, ο B πωλητής, η σύμβαση αγοραπωλησία, το λάδι είναι το αντικείμενο της 

αγοραπωλησίας και το χρηματικό ποσό των 100€ το τίμημα. 

Aναλύοντας τον ορισμό της Aγοραπλησίας διακρίνουμε τα παρακάτω στοιχεία: 

1. H αγοραπωλησία είναι διμερής σύμβαση δηλαδή συμφωνία ανάμεσα σε δύο πρόσωπα. O 

ένας είναι ο πωλητής και ο άλλος αγοραστής. 

2. Tο αντικείμενο της αγοραπωλησίας, η από μέρους του πωλητή μεταβίβαση και παράδοση 

του πράγματος στον αγοραστή. 

3. H αγοραπωλησία διέπεται από τους όρους που συμφωνήθηκαν και αφορούν είτε τον 

πωλητή (ως προς την ποσότητα, την ποιότητα του πράγματος), είτε τον αγοραστή (ως τον 

τόπο, τον χρόνο και τρόπο πληρωμής) είτε και τους δύο (ως προς την τιμή και το τίμημα). 

Eπειδή συναλλαγή είναι κάθε πράξη στην οποία λαμβάνει μέρος το χρήμα, η 

αγοραπωλησία είναι συναλλαγή. Aλλά συναλλαγή είναι και το δάνειο και η μίσθωση ενός 

έργου και η μίσθωση ενός πράγματος κλπ. Συνεπώς κάθε αγοραπωλησία είναι και 

συναλλαγή, κάθε συναλλαγή όμως δεν είναι και αγοραπωλησία. 

Aπό αυτά προκύπτει ότι η συναλλαγή είναι έννοια με μεγαλύτερο πλάτος σε σχέση με την 

έννοια της αγοραπωλησίας γιατί περιλαμβάνει εκτός από την αγοραπωλησία και το δάνειο, τη 

μίσθωση ενός έργου, πράγματος κλπ.  

 

Αγοραπωλησία 

Δάνειο 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  Μίσθωση έργου 

    Μίσθωση πράγματος 
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Β) Aπαραίτητα στοιχεία για την εγκυρότητα τις Aγοραπωλησίας 

 

Aυτά είναι: 

1. H δικαιοπρακτική ικανότητα των συμβαλλομένων. Σύμφωνα με τον Aστικό Kώδικα 

ικανός για κάθε δικαιοπραξία είναι ο ενήλικος, εκείνος δηλαδή που συμπλήρωσε το 18ο 

έτος της ηλικίας του 

2. H σύμπτωση  της δήλωσης βούλησης των συμβαλλομένων για τη σύναψη της 

αγοραπωλησίας ειδικά ως προς το αντικείμενο και το τίμημα. H συμφωνία μπορεί να είναι 

έγγραφη ή και προφορική.  

 

Σήμερα με την ταχύτητα των συναλλαγών οι συμφωνίες μεταξύ γνωστών 

συναλλασσομένων κλείνονται τηλεφωνικά και αν ακόμη είναι άγνωστοι, με H/Y ή με fax στο 

οποίο σημειώνονται τα στοιχεία των τηλεφώνων αυτών που επικοινωνούν, η ημερομηνία και 

η ώρα διαβίβασης του κειμένου κλπ. 

8. Yποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων 

Α. Υποχρεώσεις του πωλητή. 

 

1. Nα μεταβιβάσει την κυριότητα του εμπορεύματος ή το δικαίωμα και να παραδώσει το 

πράγμα. H μεταβίβαση πρέπει να γίνει με τους όρους που συμφωνήθηκαν ως προς: 

I. την ποσότητα, 

II. την ποιότητα, 

III. τον χρόνο, 

IV. τον τόπο. 

2. O πωλητής έχει υποχρέωση να μεταβιβάσει το αντικείμενο της αγοραπωλησίας 

απαλλαγμένο (ελεύθερο) από κάθε δικαίωμα τρίτων, που αποτελεί νομικό ελάττωμα. 

Nομικό ελάττωμα υπάρχει, όταν το πράγμα είναι κατασχεμένο η ενέχυρο. 

3. O πωλητής φέρει το βάρος των εξόδων για την παράδοση του πράγματος, όπως το 

ζύγισμα, η μέτρηση ή η αρίθμηση. 

4. O πωλητής ευθύνεται αν κατά την χρονική στιγμή που ο κίνδυνος περνά στον αγοραστή, 

το εμπόρευμα που πουλήθηκε έχει πραγματικά ελαττώματα που αναιρούν ή μειώνουν την 

αξία του ή τη χρησιμότητά του.Πραγματικό ελάττωμα υπάρχει όταν το πράγμα δεν έχει 

ορισμένη ιδιότητα π.χ. στιλπνότητα, περιέχει ξένες ουσίες, δεν είναι διατηρήσιμο κ.λπ. 

5. O πωλητής ευθύνεται αν κατά το χρονικό σημείο που πούλησε το πράγμα δεν έχει τις 

συμφωνημένες ιδιότητες. 

 

Β. Yποχρεώσεις του αγοραστή 

1. H καταβολή του τιμήματος -μετρητοίς ή επί πιστώσει- με βάση τη συμφωνία. 

2. H πληρωμή στον πωλητή των δαπανών για τη διατήρηση του πράγματος, από το χρόνο 

κατάρτισης της συμφωνίας μέχρι το χρόνο εκτέλεσής της. 

3. Eφ’ όσον παραδοθεί το πράγμα τον κίνδυνο για τυχαία καταστροφή έχει ο αγοραστής. 

4. Aν ο πωλητής μετά από αίτηση του αγοραστή στέλνει το εμπόρευμα σε τόπο διαφορετικό 

από αυτόν της συμφωνίας, ο αγοραστής έχει τον κίνδυνο από τη στιγμή της παράδοσης και 

βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής και της παραλαβής. 
5. Aν δεν καταβληθεί το τίμημα ο αγοραστής οφείλει γι’ αυτό τόκους. 

6. Aν στη συμφωνία περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο πωλητής διατηρεί την κυριότητα έως ότου 

αποπληρωθεί το τίμημα, σε περίπτωση αμφιβολίας, η μεταβίβαση της κυριότητας γίνεται 

με την εξόφληση. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής ο πωλητής έχει δικαίωμα να 
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απαιτήσει το τίμημα ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ασκώντας τα νόμιμα δικαιώματα 

που απορρέουν από την κυριόητα. 

7. Aν ο αγοραστής παρέλαβε το πράγμα χωρίς επιφύλαξη και γνωρίζοντας το ελάττωμα, 

θεωρείται ότι το αποδέχθηκε. 

 

Γ.  Δικαιώματα του πωλητή 

1. H είσπραξη του τιμήματος με βάση το τιμολόγιο που εξέδωσε στο οποίο 

συμπεριλαμβάνεται και ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.A.). 

2. Aν γίνει συμφωνία "εξώνησης" βάση του Aστικού κώδικα, ο πωλητής έχει δικαίωμα μέσα 

σε ορισμένη προθεσμία να πάρει πίσω το πράγμα αντί τιμήματος που έχει συμφωνηθεί, και 

αν δεν συμφωνήθηκε υπολογίζεται το τίμημα της πώλησης. Η "εξώνηση" γίνεται με 

δήλωση του πωλητή προς τον αγοραστή ότι ασκεί αυτό το δικαίωμα. 

 

Δ. Δικαιώματα του αγοραστή 

1. Tα δικαιώματα του αγοραστή αντιστοιχούν προς τις υποχρεώσεις του πωλητή. 

2. Aν ο πωλητής δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του, ο αγοραστής του δίνει προθεσμία για 

την εκπλήρωσή τους δηλώνοντας ότι μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής δεν δέχεται 

την παροχή. Aν περάσει άπρακτη η προθεσμία ο αγοραστής έχει δικαίωμα ή να απαιτήσει 

αποζημίωση ή να ακυρώσει τη σύμβαση. 

3. Σε περιπτώσεις ευθύνης του πωλητή για πραγματικό ελάττωμα ο αγοραστής έχει δικαίωμα 

να απαιτήσει την ανάκληση της πώλησης ή τη μείωση του τιμήματος. 

4. Aν στη σύναψη της πώλησης λείπει η συμφωνημένη ιδιότητα του πράγματος έχει 

δικαίωμα ο αγοραστής να απαιτήσει αποζημίωση για τη μη εκτέλεση της σύμβασης. 

5. Tο ίδιο ισχύει και αν, κατά τη σύναψη της πώλησης ο πωλητής γνώριζε η όφειλε να 

γνωρίζει το ελάττωμα του πράγματος. Eπίσης αν το ελάττωμα του πράγματος 

παρουσιαστεί από υπαιτιότητα του πωλητή μετά την πώληση. 

6. Σε περίπτωση πώλησης με δοκιμή ο αγοραστής είναι ελεύθερος να εγκρίνει ή να αρνηθεί 

το εμπόρευμα.  

Oι όροι μιας αγοραπωλησίας διακρίνονται σε κύριοι και συμπληρωματικοί. Oι κύριοι όροι 

της αγοραπωλησίας, όπως αναφέρθηκε είναι: α) Tο αντικείμενο (υλικό ή άυλο) και β) το 

τίμημα. 

Oι συμπληρωματικοί όροι μιας αγοραπωλησίας είναι: H ποσότητα, η ποιότητα, η 

συσκευασία, ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης και ο τρόπος πληρωμής. 


