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1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Σε συνέχεια σχετικής δημόσιας διαβούλευσης, η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ε.Α.) 

αποφάσισε να διενεργήσει, βάσει του άρθρου 40 του Ν. 3959/2011, κλαδική έρευνα 

στον κλάδο νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων.  

Πρωταρχικός στόχος της εν λόγω κλαδικής έρευνας ήταν η διερεύνηση των 

συνθηκών ανταγωνισμού στην παραγωγή, εμπορία, διανομή και λιανική πώληση 

νωπών οπωροκηπευτικών, για τη χρονική περίοδο από το 2005 έως και το 2011. 

Ειδικότερα, εξετάστηκε η οργάνωση και αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής 

αλυσίδας των νωπών οπωροκηπευτικών, η διαμόρφωση και διακύμανση των τιμών, 

του κόστους και των περιθωρίων κέρδους στα διάφορα στάδια της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, καθώς και ο βαθμός μετακύλισης των τιμών από το επίπεδο του 

παραγωγού έως το επίπεδο του καταναλωτή.  

Η κλαδική έρευνα επικεντρώθηκε σε δείγμα επτά (7) οπωροκηπευτικών προϊόντων, 

με κύρια κριτήρια τη συμμετοχή τους στο καλάθι της νοικοκυράς, την 

αντιπροσωπευτικότητά τους κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελληνική 

επικράτεια, και συγκεκριμένα στα ακόλουθα προϊόντα:  

 Μήλα,  

 Πορτοκάλια,  

 Ροδάκινα,  

 Πατάτες,  

 Τομάτες,  

 Αγγούρια και  

 Μαρούλια. 

                                                   
1
 Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης για τα αποτελέσματα της έρευνας στον κλάδο των 

οπωροκηπευτικών, βάσει του άρθρου 40 του Ν. 3959/2011, θα δημοσιευθεί τις προσεχείς μέρες στην 

ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όταν ολοκληρωθεί και η επεξεργασία των απόρρητων 

στοιχείων και εμπιστευτικών πληροφοριών των φορέων της αγοράς που απάντησαν στα 

ερωτηματολόγια της ΓΔΑ.  
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2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Η κλαδική έρευνα βασίστηκε (α) στη συλλογή πρωτογενών στοιχείων, είτε με την 

αποστολή ερωτηματολογίων στους εμπλεκόμενους στα διάφορα στάδια της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, είτε με τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με φορείς της αγοράς, 

και (β) στην άντληση και αξιοποίηση δεδομένων και πληροφοριών από δημοσιεύσεις 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων αρχών ανταγωνισμού της Ε.Ε, της Eurostat, 

του Οργανισμού για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία των Ηνωμένων Εθνών (FAO), 

καθώς και εθνικών αρμόδιων φορέων, όπως το Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας – Γενική Γραμματεία Εμπορίου, το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης, το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), το 

Παρατηρητήριο Τιμών, την ΠΑΣΕΓΕΣ, το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου 

Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) και την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. 

Πέραν της οικονομικής ανάλυσης των προαναφερόμενων πρωτογενών και 

δευτερογενών στοιχείων, διενεργήθηκε και οικονομετρική ανάλυση προκειμένου να 

διερευνηθεί ενδελεχέστερα η διακύμανση και μετάδοση των τιμών, καθώς και η 

συμμετρική ή μη μετακύλισή τους, κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, για κάθε 

ένα από τα επιλεγμένα προϊόντα. Η οικονομετρική αυτή ανάλυση περιλάμβανε τα 

ακόλουθα τρία (3) βασικά βήματα: 

 Ανάλυση συνολοκλήρωσης (cointegration analysis) κατά Johansen and 

Juselius για τη διαπίστωση ενδεχόμενης ύπαρξης μακροχρόνιας σχέσης 

μεταξύ των τιμών, μετά από προηγούμενη εξέταση της στασιμότητας των 

τιμών με τον επαυξημένο έλεγχο κατά Dickey and Fuller. Στις περιπτώσεις 

που διαπιστώθηκε ότι οι τιμές είναι συνολοκληρωμένες, η εκτίμηση της 

ενδιαφερόμενης σχέσης πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ενός μοντέλου 

διόρθωσης σφάλματος (error correction model) στο οποίο περιλαμβάνονται οι 

μεταβολές όλων των τιμών.  Το εν λόγω μοντέλο επιτρέπει την ενσωμάτωση 

της διαφοράς ανάμεσα στις τιμές σε έναν όρο διόρθωσης σφάλματος, ο οποίος 

τείνει να διορθώνει το μοντέλο πίσω στο σημείο μακροχρόνιας ισορροπίας. 

 Διενέργεια μακροχρόνιων ελέγχων αιτιότητας (VEC Granger Causality tests), 

όπως ελέγχων εξωγένειας, στατιστικής σημαντικότητας των όρων διόρθωσης 

σφάλματος και από κοινού ελέγχου ισότητας των δύο προηγουμένων, για τη 

διαπίστωση σχέσεων αιτιότητας μεταξύ των σταδίων της εφοδιαστικής 

αλυσίδας (παραγωγός - χονδρέμπορος - λιανέμπορος) και τυχόν μετάδοσης 

των τιμών. 

 Εκτίμηση τριών οικονομετρικών υποδειγμάτων διόρθωσης σφάλματος (ECM-

EG, TECM και GETS), τα οποία παρουσιάζονται με κατατετμημένη μορφή σε 

αρνητικές και θετικές μεταβολές των τιμών, για τη διερεύνηση πιθανών 

ασυμμετριών στη μετάδοση τιμών κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα 

εξετασθέντα οικονομετρικά υποδείγματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 

υποδειγμάτων διόρθωσης σφάλματος, προκειμένου να διαπιστωθεί η 

συμμετρική ή μη συμμετρική μετακύλιση των τιμών.    
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Συμπληρωματικά, διενεργήθηκε ανάλυση ανταπόκρισης σε μια ώθηση τιμής (impulse 

response analysis), ώστε να εκτιμηθεί για πόσο χρονικό διάστημα και σε ποιο βαθμό 

μια μεταβολή τιμής έχει επίδραση στις άλλες τιμές στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ 

3.1  Αναποτελεσματική διάρθρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας  

Η διάρθρωση και οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας των οπωροκηπευτικών δεν 

είναι αποτελεσματική σε σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικότερα, 

απουσιάζει η οργάνωση παραγωγών και η ουσιαστική ενεργοποίηση συλλογικών 

δομών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ενώ και ο γεωργικός κλήρος παραμένει 

συγκριτικά μικρός και κατακερματισμένος
2
. Ως εκ τούτου, η παραγωγή 

οπωροκηπευτικών σταδιακά συρρικνώνεται την τελευταία 20ετία, καθώς δεν 

επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας σε σχέση με αντίστοιχες καλλιέργειες άλλων 

χωρών της Ευρώπης. Παράλληλα, στην αγορά δραστηριοποιείται δυσανάλογα 

μεγάλος αριθμός χονδρεμπορικών επιχειρήσεων, με μικρό σχετικά μέγεθος και 

έλλειψη δυνατοτήτων συνεισφοράς υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στην αλυσίδα. 

 Διαπίστωση: 

Η συνεχιζόμενη αδυναμία των παραγωγών να διεκδικήσουν 

ισχυρό ρόλο στην εφοδιαστική αλυσίδα οπωροκηπευτικών  

Ανάγκη ενίσχυσης συλλογικών δομών παραγωγών 

Το κυριότερο χαρακτηριστικό του υπό εξέταση κλάδου στο στάδιο της παραγωγής 

είναι ο μεγάλος αριθμός παραγωγών και το μικρό μέγεθος των αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων, με συνέπεια τη μη εκμετάλλευση πιθανών οικονομιών κλίμακας 

κατά το στάδιο αυτό (π.χ. στη συγκομιδή, συσκευασία), την προβληματική διαχείριση 

ζητημάτων ποιότητας και τη συνακόλουθη μικρή διαπραγματευτική δύναμη των 

παραγωγών. Συναφώς, το εγχώριο κόστος παραγωγής παραμένει αυξημένο σε 

σύγκριση με άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού νότου (χωρίς να συνεκτιμώνται οι 

επιβαρύνσεις του κόστους λόγω της οικονομικής κρίσης). 

Η διαπραγματευτική δύναμη των παραγωγών επηρεάζεται άμεσα και σε σημαντικό 

βαθμό από δύο παράγοντες: (α) τη συμμετοχή τους ή μη σε οργανωμένες συλλογικές 

δομές και (β) το βαθμό καθετοποίησής τους (συσκευαστήρια, ψυγεία, κατάλληλοι 

χώροι αποθήκευσης κ.αλ.) με δυνατότητες επεξεργασίας που αποφέρουν 

προστιθέμενη αξία. Ο κατακερματισμός και η έλλειψη αποτελεσματικής οργάνωσης 

των Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ) και λοιπών συλλογικών δομών σε επίπεδο 

παραγωγού στερούν από τους Έλληνες αγρότες τη δυνατότητα μαζικής και ενιαίας 

εκπροσώπησής τους, καθώς και εκμετάλλευσης των ευκαιριών για την επίτευξη 

οικονομιών κλίμακας, την αμεσότερη πρόσβασή τους σε επόμενα στάδια της 

                                                   
2
 Με βάση στοιχεία του 2009, στην Ελλάδα υπάρχουν 860.000 αγροτικές εκμεταλλεύσεις μικρού ή 

μέσου μεγέθους (47 στρ.), μέγεθος που υπολείπεται αισθητά του μέσου όρου των αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων στην Ε.Ε. (126 στρ.). Περαιτέρω, το 49,6% της συνολικής χρησιμοποιούμενης 

γεωργικής έκτασης στην Ελλάδα αφορά σε καλλιέργειες με έκταση λιγότερο από 20 στρ. 
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εφοδιαστικής αλυσίδας και τη δυναμικότερη προώθηση των προϊόντων τους εν 

γένει
3
.  

Και τούτο, παρά το το γεγονός ότι τόσο ο ενωσιακός
4
, όσο και ο εθνικός νομοθέτης

5
, 

έχουν δώσει έμφαση στη θεσμική ενίσχυση των συλλογικών δομών παραγωγών. 

Ακόμη και σήμερα, οι εν λόγω συλλογικές μορφές οργάνωσης δεν έχουν αξιοποιηθεί 

επαρκώς από τους Έλληνες παραγωγούς οπωροκηπευτικών: αποκαλυπτικό το 

γεγονός ότι, με βάση στοιχεία του ΚΕΠΕ (2010), ο βαθμός οργάνωσης των 

παραγωγών οπωροκηπευτικών σε οργανώσεις/ομάδες παραγωγών ανέρχεται μόλις σε 

ποσοστό 14%, βαθμός πολύ χαμηλός σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

Ενδεικτικά, στο Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες ο αντίστοιχος βαθμός οργάνωσης 

κυμαίνεται περίπου σε 80%, ενώ και στην Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία ο βαθμός 

οργάνωσης ανέρχεται σε ποσοστά 40%, 45% και 28% αντιστοίχως. 

Η δυσμενής θέση των παραγωγών σε σχέση με τους χονδρεμπόρους και τους 

λιανέμπορους επιβεβαιώνεται και από την οικονομετρική ανάλυση της έρευνας (βλ. 

και ενότητα 3.3 / Παράρτημα Ι κατωτέρω). Πιο συγκεκριμένα, η μη συμμετρική 

μετακύλιση τιμών οδηγεί συχνά τους παραγωγούς στην πιο δυσμενή θέση, καθώς 

είναι αυτοί συνήθως που ανταποκρίνονται είτε συμμετρικά (τομάτα, μαρούλια) ή/και 

ανταποκρίνονται συνήθως πιο γρήγορα στις αρνητικές μεταβολές των άλλων σταδίων 

(μήλα, πορτοκάλια).  

Ενδεικτικό της δυσμενούς οικονομικής θέσης των παραγωγών είναι και η αύξηση του 

κόστους παραγωγής την περίοδο 2010 - 2011. Σύμφωνα με  τους Γενικούς Δείκτες 

Τιμών Εισροών Γεωργίας – Κτηνοτροφίας και Αμοιβής Συντελεστών Παραγωγής 

(που αφορούν στο σύνολο των προϊόντων, όχι μόνο τα υπό εξέταση στην παρούσα 

κλαδική), διαφαίνεται μια αύξηση στο κόστος παραγωγής, η οποία προκύπτει αφενός 

μεν από την αύξηση κατηγοριών του μεταβλητού κόστους, που αφορούν στην 

ενέργεια (καύσιμα) και στα λιπάσματα, και αφετέρου από την αύξηση στο σταθερό 

κόστος των παραγωγών, λόγω του κόστους των τόκων των δανείων, η οποία δεν 

αντισταθμίζεται από τη μείωση του εργατικού κόστους. Παράλληλα, ο Γενικός 

Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία- Κτηνοτροφία που αποτελεί ασφαλή ένδειξη για 

την πορεία των τιμών παραγωγού, παρουσιάζει μείωση, δηλαδή οι παραγωγοί 

πούλησαν τα προϊόντα τους σε μειωμένες τιμές την αντίστοιχη περίοδο, παρά την 

αύξηση τους κόστους τους.   

Κατ΄ εξαίρεση, ορισμένοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ιδίως ο ΑΣ Ζαγοράς Πηλίου για 

τα μήλα και ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού για τα ροδάκινα, αλλά και σε διαφορετικό 

επίπεδο ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νάουσας και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός 

«Ανατολή») έχουν αναπτύξει – με την καθετοποίηση και την ανάπτυξη σχετικών 

υποδομών, καθώς και με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων διασφάλισης ποιότητας, 

                                                   
3
 Με βάση στοιχεία του 2009, ατην Ελλάδα δραστηριοποιούνται 7.200 ομάδες 

παραγωγών/συνεταιρισμοί, 114 ενώσεις συνεταιρισμών, 19 κεντρικές ενώσεις συνεταιρισμών και 2 

συνομοσπονδίες. 
4
 Βλ. Κανονισμός (ΕΚ) 2200/1996 για την ΚΟΑ στον τομέα των οπωροκηπευτικών (L 

297/21.11.1996), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1182/2007 (L 273/17.10.2007) και τον 

Κανονισμό (ΕΚ) 1234/2007 «Ενιαίο Κανονισμό ΚΟΑ» (L 299/16.11.2007).   
5
 Βλ. αιτιολογική έκθεση του Ν. 4015/2011. 
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πιστοποίησης και μάρκετινγκ κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας – έντονη 

επιχειρηματική δραστηριότητα προς όφελος των παραγωγών-μελών τους, η οποία 

επιβεβαιώνεται και από το βαθμό διείσδυσής τους σε επόμενα στάδια της αλυσίδας 

(π.χ. οι μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ προμηθεύονται προϊόντα απευθείας από 

αυτούς τους συνεταιρισμούς, παρακάμπτοντας τους μεσάζοντες).    

Οι συλλογικές μορφές οργάνωσης των αγροτών δύνανται να συμβάλουν στην 

ενίσχυση της συλλογικής διαπραγματευτικής θέσης των αγροτών, τόσο έναντι των 

πελατών τους
6
 όσο και έναντι των προμηθευτών τους (προμήθεια εισροών). 

Ειδικότερα, θα συμβάλλουν στη συγκέντρωση της αγροτικής προσφοράς προς 

επίτευξη βελτιώσεων της αποτελεσματικότητας (δεδομένου του κατακερματισμού 

και της γεωγραφικής διασποράς των αγροτικών εκμεταλλεύσεων), στην ανάπτυξη 

συστημάτων τυποποίησης και ιχνηλασιμότητας (προσφορά προϊόντων προστιθέμενης 

αξίας και φήμης), στην απευθείας συνεργασία των παραγωγών με τους λιανέμπορους 

και την αμεσότερη πρόσβαση των πρώτων στα τελικά σημεία πώλησης, στην 

προώθηση νέων μορφών καλλιεργειών μέσω της χρήσης μεθόδων εκμετάλλευσης 

φιλικών προς το περιβάλλον, στην προσαρμογή των καλλιεργειών των μελών τους 

στις ανάγκες της αγοράς και, εν τέλει, στη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος σε μία 

παγκοσμιοποιημένη και έντονα ανταγωνιστική αγορά. Κατ΄ αυτό τον τρόπο, θα 

εξορθολογιστεί και το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, με τη σταδιακή μείωση του 

αριθμού των μεσαζόντων, προς όφελος και των τελικών καταναλωτών. 

Για την περαιτέρω ενίσχυση των συλλογικών δομών οργάνωσης παραγωγών, 

ενδείκνυται η συνδυασμένη δράση προς δύο κατευθύνσεις: αφενός, ο 

εκσυγχρονισμός και η συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου σε επιμέρους τομείς κατά 

τα εκτεθέντα στην ενότητα 3.5 κατωτέρω, και αφετέρου η διεύρυνση των 

δυνατοτήτων επιχειρηματικής δράσης τους με σύγχρονα συμβουλευτικά εργαλεία και 

μέσα χρηματοδότησης (ενεργή υποστήριξη για την ένταξη σε διατάξεις 

αναπτυξιακών νόμων, την πρόσβαση σε επιχειρησιακά προγραμμάτων κ.αλ.) που 

ομολογουμένως δεν ευνοείται στην παρούσα οικονομική συγκυρία. 

 Διαπίστωση: 

Η θέση των χονδρεμπόρων στην εφοδιαστική αλυσίδα παραμένει 

ισχυρή, χωρίς ωστόσο να προκύπτουν επαρκείς βελτιώσεις της 

αποτελεσματικότητας σε επίπεδο χονδρικής εμπορίας     

Η κραταιά παρουσία των χονδρεμπόρων στην εφοδιαστική αλυσίδα 

οπωροκηπευτικών είναι ιδιαίτερα εμφανής, αν αναλογιστεί κανείς ότι (α) 

μεσολαβούν, κυρίως μέσω των Κεντρικών Αγορών (ΟΚΑΑ, ΚΑΘ) για την πώληση 

των προϊόντων στους εμπόρους των λαϊκών αγορών (κατέχουν 50% των πάγκων), (β) 

αποτελούν την κύρια κατηγορία προμηθευτών των αλυσίδων σούπερ μάρκετ (σε 

ποσοστά που ανάλογα με το προϊόν κυμαίνονται από 45% έως 75% των 

                                                   
6
 Βλ. σχετικά Resolution of the Heads of the European Competition Authorities - The Reform of the 

Common Agricultural Policy, 21 Δεκεμβρίου 2012, δημοσιευμένη σε 

http://ec.europa.eu/competition/sectors/agriculture/resolution_nca_en.pdf, και γνωμοδότηση Γαλλικής 

Αρχής Ανταγωνισμού υπ’ αριθ. 08-Α-07 της 7.5.2008.    

http://ec.europa.eu/competition/sectors/agriculture/resolution_nca_en.pdf
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προμηθευτών) και (γ) μεσολαβούν για τη διάθεση των προϊόντων στους 

επιτηδευματίες οπωροπωλείων/ μανάβικων. Η δε πλειοψηφία του ανθρώπινου 

δυναμικού στον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα ασχολείται με την εμπορία, και όχι με 

την παραγωγή, των αγροτικών προϊόντων. 

Η ισχυρή θέση των χονδρεμπόρων, σε σχέση με τους παραγωγούς και τους 

λιανέμπορους, επιβεβαιώνεται και από την οικονομετρική ανάλυση της έρευνας (βλ. 

και ενότητα 3.3 / Παράρτημα Ι κατωτέρω). Πιο συγκεκριμένα, κατά την εξέταση της 

μη συμμετρικής μετακύλισης τιμών, προκύπτει ότι σε ορισμένα προϊόντα οι 

χονδρέμποροι είναι περισσότερο ευνοημένοι και διαθέτουν συγκριτικά αυξημένη 

διαπραγματευτική δύναμη, με αποτέλεσμα να επηρεάζουν τη συνολική διαμόρφωση 

των τιμών του μήλου προς όφελός τους. 

Αν και οι χονδρέμποροι εξακολουθούν να κατέχουν τον κυρίαρχο ρόλο στην 

εφοδιαστική αλυσίδα, ο ρόλος τους σταδιακά φθίνει τα τελευταία χρόνια. Και τούτο, 

ιδίως λόγω (α) της δυνατότητας κάποιων παραγωγών και οργανώσεων αυτών να 

διαθέτουν οι ίδιοι την παραγωγή τους στο επόμενο στάδιο, και (β) της αύξησης της 

διαπραγματευτικής δύναμης των σούπερ μάρκετ, τα οποία πραγματοποιούν μεγάλους 

όγκους αγορών, επιτυγχάνοντας μειωμένες τιμές από τους χονδρεμπόρους.      

Η χονδρεμπορική διάθεση δεν είναι οργανωμένη στην Ελλάδα (με εξαίρεση τα 

μεγάλα αστικά κέντρα) και χαρακτηρίζεται, και αυτή, από πολλές επιχειρήσεις 

μικρού συνήθως μεγέθους, με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνονται οικονομίες 

κλίμακας και να εντείνεται το φαινόμενο της μεσολάβησης πληθώρας χονδρεμπόρων 

στην εφοδιαστική αλυσίδα (παρεμβολή πολλών μεσαζόντων προκειμένου να φτάσει 

το προϊόν από τον παραγωγό σε απομακρυσμένες περιοχές στον τελικό καταναλωτή). 

Ακόμη και στις Κεντρικές Αγορές (ΟΚΑΑ και ΚΑΘ), μόλις 35 περίπου επιχειρήσεις 

από το σύνολο των 550 πραγματοποιούν τζίρο άνω των 4 εκ. ευρώ. Περαιτέρω, 

πολλοί χονδρέμποροι δεν προσφέρουν ούτε και ουσιαστικές υπηρεσίες 

προστιθέμενης αξίας (π.χ. συσκευασία, διαλογή, ψύξη κλπ), αλλά απλά μεταπωλούν 

το προϊόν.  

 Διαπίστωση: 

Ο ρόλος των σούπερ μάρκετ ενισχύεται διαχρονικά στη λιανική 

διάθεση των οπωροκηπευτικών 

Οι λαϊκές αγορές εξακολουθούν να έχουν την πρώτη θέση μεταξύ των καναλιών 

λιανικής πώλησης οπωροκηπευτικών, με μερίδιο 58%, αλλά πτωτική τάση. 

Ακολουθούν τα σούπερ μάρκετ με μερίδιο 32% και σαφώς ανοδική τάση. Τα 

παραδοσιακά οπωροπωλεία διατηρούν πλέον μόλις το 10% της λιανικής διάθεσης 

οπωροκηπευτικών.  

Χαρακτηριστικό ως προς την ενδυναμωμένη θέση των μεγάλων αλυσίδων σούπερ 

μάρκετ σε σχέση με τους προμηθευτές τους είναι και το γεγονός ότι ο κύκλος 

εργασιών από την πώληση οπωροκηπευτικών σε οκτώ αλυσίδες σούπερ μάρκετ 

σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση τα τελευταία χρόνια (+58% την πενταετία 2005-

2010). 
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Κατά την εξέταση της συμμετρικής ή μη της μετακύλισης τιμών στον κλάδο των 

οπωροκηπευτικών, και όσον αφορά ειδικότερα στα σημεία λιανικής πώλησης, 

διαπιστώθηκε ότι μόνο σε δύο περιπτώσεις οι λιανέμποροι κερδίζουν υψηλότερο 

περιθώριο, και συγκεκριμένα (α) στα μαρούλια, σε σχέση με τους χονδρεμπόρους και  

(β) στα πορτοκάλια, σε σχέση με τους παραγωγούς (βλ. και ενότητα 3.3 / Παράρτημα 

Ι κατωτέρω).  

3.2  Η διαχρονική αύξηση της τιμής καταναλωτή και οι διακυμάνσεις τιμών  

        μεταξύ των λιανικών σημείων πώλησης 

Για την περίοδο 2005-2010, και στο σύνολο σχεδόν των υπό εξέταση προϊόντων, 

παρατηρείται θετικός μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής, κάτι που υποδηλώνει 

διαχρονική αύξηση της τιμής πώλησης του καταναλωτή. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι 

τόσο η μεταβολή της τιμής πώλησης παραγωγού όσο και του καταναλωτή το 2010, 

σε σχέση με το προηγούμενο έτος, είναι αρνητική για το σύνολο σχεδόν των 

εξεταζόμενων προϊόντων. Η τάση αποκλιμάκωσης των τιμών συνεχίστηκε και τα 

επόμενα χρόνια. 

Κατά μέσο όρο, η παραγωγή αντιπροσωπεύει το 40% της τιμής του προϊόντος. (βλ. 

και ανάλυση ανά προϊόν, Παράρτημα Ι κατωτέρω). Η χονδρική πώληση, που 

περιλαμβάνει, ανάλογα με το προϊόν, συσκευασία, αποθήκευση, διακίνηση κ.λπ. 

αντιστοιχεί περίπου στο 21%, ενώ η λιανική πώληση στο 28% αντίστοιχα. Τέλος, 

ακολουθεί ο ΦΠΑ, ο οποίος αντιπροσωπεύει στο 9% της τελικής τιμής. Με άλλα 

λόγια, όταν ο καταναλωτής πληρώνει για ένα προϊόν 1,25 ευρώ, το 0,5 ευρώ 

αντιστοιχεί στον παραγωγό, το 0,28 στο χονδρέμπορο, το 0,35 στο λιανέμπορο και 

τέλος το 0,12 στο κράτος, μέσω ΦΠΑ. 

 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων έτους 2010, ΕΛ.ΣΤΑΤ/ΟΚΑΑ/Παρατηρητηρίου Τιμών από τη ΓΔΑ 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα εξεταζόμενα φρούτα και λαχανικά (εκτός πατάτας), 

το μαρούλι, λόγω της φθαρτότητας του έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή παραγωγών 
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στη διάθεση του τελικού προϊόντος, με μειωμένη παρουσία μεσαζόντων. Στο εν λόγω 

προϊόν, η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ τιμής παραγωγού και τιμής καταναλωτή είναι η 

μικρότερη μεταξύ των εξεταζομένων προϊόντων, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι η 

μικρότερη εφοδιαστική αλυσίδα οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές.     

Συγκρίνοντας τις τιμές λιανικής πώλησης οπωρολαχανικών μεταξύ των καναλιών 

διανομής και σύμφωνα με την επεξεργασία στοιχείων από το Παρατηρητήριο Τιμών, 

προκύπτουν περιπτώσεις όπου οι λαϊκές αγορές εμφανίζονται φθηνότερες από τα 

σούπερ μάρκετ. Αυτό όμως δεν ισχύει πάντα, ούτε για όλα τα προϊόντα, ούτε για όλες 

τις χρονικές περιόδους. Η, κατά περίπτωση, διαπίστωση υψηλότερων τιμών στις 

λαϊκές σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ συνήθως οφείλεται σε συνδυασμό 

παραγόντων, και ιδίως: (α) στην ποιότητα/προέλευση των προϊόντων, δεδομένου ότι 

τα φρέσκα εγχώρια προϊόντα καταγράφονται ως υψηλότερης ποιοτικής αξίας στη 

συνείδηση των καταναλωτών, (β) στον τρόπο λειτουργίας των λαϊκών αγορών, όπου 

δραστηριοποιούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό και έμποροι, (γ) στη διαπραγματευτική 

δύναμη των σούπερ μάρκετ, που επιτυγχάνουν χαμηλότερες τιμές λόγω μεγάλου 

όγκου αγορών
7
.  

Η λιανική τιμή πώλησης οπωροκηπευτικών μεταξύ των αλυσίδων σούπερ μάρκετ 

δύναται να διαφέρει σημαντικά. Για παράδειγμα, η διαφορά μεταξύ ελάχιστης και 

μέγιστης τιμής πατάτας μεταξύ των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, για την ίδια χρονική 

στιγμή, κυμαίνεται περίπου στα 20 λεπτά το κιλό. Στους μήνες όπου παρατηρούνται 

υψηλές τιμές, η διαφορά μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 30 λεπτά το κιλό. 

Αντίστοιχα, η διαφορά μεταξύ ελάχιστης και μέγιστης τιμής τομάτας μεταξύ των 

αλυσίδων σούπερ μάρκετ, για την ίδια χρονική στιγμή, κυμαίνεται περίπου στα 30 

λεπτά το κιλό. Σε «ακριβούς» δε μήνες, όπως ο Απρίλιος, η διαφορά μπορεί να 

φτάσει ακόμα και τα 70 λεπτά το κιλό, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία της 

πληροφόρησης των τιμών από τον καταναλωτή, πριν επιλέξει το σημείο λιανικής 

πώλησης από όπου θα προμηθευτεί τα εν λόγω προϊόντα.    

3.3  Ασυμμετρίες στη μετάδοση τιμών κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας 

Η μελέτη της συμμετρικής ή μη μετακύλισης τιμών, η οποία πραγματοποιήθηκε στην 

παρούσα κλαδική, αφορά καταρχήν στη διερεύνηση των μεταβολών στα περιθώρια 

τιμών στα διάφορα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας και, ειδικότερα, στο μέγεθος 

και στη μονιμότητα της προσαρμογής τιμών από το ένα επίπεδο στο άλλο 

(παραγωγός, χονδρέμπορος, λιανέμπορος)8.  

                                                   
7
 Τα σούπερ μάρκετ ενδέχεται να μεταφέρουν μέρος του οφέλους που προκύπτει από τη χαμηλότερη 

τιμή αγοράς οπωρολαχανικών στον καταναλωτή, ειδικά εφόσον επιλέξουν στρατηγικά την κατηγορία 

αυτή ως μέσο προσέλκυσης καταναλωτών («κράχτη») από ανταγωνιστικά κανάλια ή/και αλυσίδες. 
8
 Για παράδειγμα, έστω ότι η τιμή παραγωγού αυξάνεται και προκαλεί μια συμπίεση περιθωρίου 

ανάμεσα στα δύο επίπεδα (παραγωγού-λιανέμπορου). Το περιθώριο τιμών θα επανέλθει στο αρχικό 

επίπεδό του εάν η αύξηση της τιμής παραγωγού μπορεί να μεταδοθεί στην τιμή λιανικής σε 

μακροχρόνιο ορίζοντα. Το αντίθετο θα συμβεί εάν η τιμή λιανικής δεν ανταποκριθεί στην αύξηση της 

τιμής παραγωγού. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι παραγωγοί είναι αυτοί που κερδίζουν κάτι από το 

περιθώριο τιμών. Αντίστοιχες διαπιστώσεις γίνονται στην περίπτωση που έχουμε μια μείωση στην τιμή 

παραγωγού, καθώς και αυξομειώσεις στην τιμή λιανικής πώλησης. 
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Εκτός από το μέγεθος της προσαρμογής των τιμών, η  ανάλυση της μετάδοσης τιμών 

στοχεύει να δώσει απάντηση και σε μια άλλη ασυμμετρία, η οποία αφορά στην 

ταχύτητα προσαρμογής των τιμών στα άλλα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

καθώς και στο εάν αυτή η ταχύτητα είναι διαφορετική ανάμεσα σε θετικές ή 

αρνητικές μεταβολές των τιμών9.  

Εν προκειμένω, τα αποτελέσματα της οικονομετρικής αυτής ανάλυσης 

καταδεικνύουν σημαντικές ασυμμετρίες όσον αφορά στις ανταποκρίσεις σε θετικές 

και αρνητικές μεταβολές των τιμών στην εφοδιαστική αλυσίδα οπωροκηπευτικών. Οι 

ασυμμετρίες αυτές αναφέρονται, τόσο σε όρους ταχύτητας της μετάδοσης των 

αλλαγών, όσο και στο μέγεθος και στη μονιμότητα της προσαρμογής στα άλλα 

επίπεδα. 

Με εξαίρεση την πατάτα και το αγγούρι, όπου σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής 

αλυσίδας η μετάδοση είναι συμμετρική κατά την επίμαχη πάντα περίοδο (2005-

2011), όσον αφορά στα υπόλοιπα προϊόντα η μη συμμετρική μετακύλιση τιμών 

οδηγεί συχνά τους παραγωγούς στην πιο δυσμενή θέση, καθώς είναι αυτοί συνήθως 

που ανταποκρίνονται είτε συμμετρικά (τομάτες, μαρούλια) ή/και ανταποκρίνονται 

συνήθως πιο γρήγορα στις αρνητικές μεταβολές των άλλων σταδίων (μήλα, 

πορτοκάλια). Μόνο στην περίπτωση των ροδάκινων, προκύπτει ότι οι παραγωγοί 

αποκομίζουν περισσότερα οφέλη, καθώς επιτυγχάνουν υψηλότερη τιμή με τα ίδια 

περιθώρια κέρδους πριν τις μεταβολές τιμών σε σχέση με τα άλλα δύο επίπεδα 

(χονδρέμπορος, λιανέμπορος). 

Με βάση τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης, προκύπτει ότι οι 

χονδρέμποροι είναι περισσότερο ευνοημένοι συνολικά, τόσο στην περίπτωση που 

ανταποκρίνονται συμμετρικά (μήλα, ροδάκινα, πατάτες και αγγούρια), όσο και στις 

μη συμμετρικές περιπτώσεις (τομάτες, πορτοκάλια). Αυτό ισχύει και στην περίπτωση 

όπου οι χονδρέμποροι αντιδρούν πιο γρήγορα στις αυξήσεις που κάνουν οι 

παραγωγοί (τομάτες) και στις αυξήσεις που κάνουν οι λιανέμποροι (πορτοκάλια). 

Όσον αφορά στα σημεία λιανικής πώλησης, διαπιστώθηκε ότι μόνο σε δύο 

περιπτώσεις οι λιανέμποροι κερδίζουν υψηλότερο περιθώριο, και συγκεκριμένα (α) 

στα μαρούλια, σε σχέση με τους χονδρεμπόρους και  (β) στα πορτοκάλια, σε σχέση 

με τους παραγωγούς (βλ. και ενότητα 3.4 / Παράρτημα Ι κατωτέρω). 

3.4   Ο ρόλος των εισαγωγών και των εξαγωγών 

Ο τομέας των οπωροκηπευτικών, νωπών αλλά και μεταποιημένων, είναι 

παραδοσιακά ένας εξαγωγικός τομέας για την Ελλάδα. Ειδικότερα και στα τρία από 

τα εξεταζόμενα φρούτα (μήλα, πορτοκάλια και ροδάκινα), η Ελλάδα έχει 

πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο και βαθμό αυτάρκειας που ξεπερνά το 100%. Από 

τα εξεταζόμενα κηπευτικά, οι πατάτες κυρίως, και δευτερευόντως οι τομάτες, 

                                                   
9
 Για παράδειγμα, θετικές ή αρνητικές μεταβολές τιμών υποθέτουμε ότι διορθώνονται, αλλά με 

διαφορετική ταχύτητα. Αυτό σημαίνει ότι ενώ πάντα αποκαθίσταται το περιθώριο, ωστόσο προς τη μια 

κατεύθυνση θα διαρκέσει περισσότερο χρόνο συγκριτικά προς την άλλη. Ειδικότερα, όπως θα 

αναλυθεί κατωτέρω, προκύπτει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο χονδρέμπορος θα προσαρμοστεί πιο 

γρήγορα από ότι ο παραγωγός και ο λιανέμπορος σε μία μεταβολή τιμών, διατηρώντας για 

περισσότερο προς όφελός τους το σχετικό περιθώριο τιμής. 
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παρουσιάζουν ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο, σε αντίθεση με τα αγγούρια όπου το 

ισοζύγιο είναι θετικό. 

Ο εξαγωγικός χαρακτήρας των ανωτέρω καλλιεργειών φρούτων, και ιδίως των 

ροδακίνων, επηρεάζει σε πολλαπλά επίπεδα τη λειτουργία παραγωγών και εμπόρων 

με έμφαση στην ανάγκη για εκσυγχρονισμό των μεθόδων παραγωγής και συγκομιδής 

και την εισαγωγή τεχνικών διασφάλισης ποιότητας, πιστοποίησης και συσκευασίας 

(ειδικά η τελευταία είναι απαραίτητη από την ευρωπαϊκή νομοθεσία). Τα στοιχεία 

αυτά δύναται να λειτουργήσουν αντανακλαστικά με θετικό τρόπο και για την εγχώρια 

αγορά, μέσω της συστηματικής εισαγωγής των ανωτέρω διαδικασιών και για τα 

προϊόντα που διακινούνται σε αυτή με πρότυπο τις διαδικασίες που έχουν σχεδιασθεί 

για τα προς εξαγωγή προϊόντα, ώστε η παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας να 

συμβάλει αφενός στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των προσφερόμενων στον 

καταναλωτή προϊόντων και αφετέρου στην εξισορρόπηση της σχέσης τιμής– 

ποιότητας για τα εξεταζόμενα προϊόντα.  

Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, η παραγωγή οπωροκηπευτικών σταδιακά 

συρρικνώνεται την τελευταία 20ετία. Λόγω της σταδιακής αυτής μείωσης, στην 

εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης συμβάλουν οι εισαγωγές. 

Επιπροσθέτως, οι εισαγωγές δύνανται να ασκήσουν ανταγωνιστική πίεση στα 

ελληνικά προϊόντα και να συμβάλλουν στη συμπίεση του περιθωρίου κέρδους κατά 

την διακίνηση και εμπορία αυτών και στην ικανοποίηση της ζήτησης με προϊόντα 

χαμηλότερης τιμής, αν και ενίοτε και χαμηλότερης ποιότητας.  

Τα ως άνω δυνητικά, θετικά αποτελέσματα των εισαγωγών ανατρέπονται, εν μέρει, 

από το ευρύτατο σε ορισμένα από τα υπό εξέταση προϊόντα (ιδίως στην πατάτα) 

φαινόμενο των ελληνοποιήσεων, το οποίο οδηγεί στην παραπλάνηση των 

καταναλωτών, στην ικανοποίηση της ζήτησης με προϊόντα χαμηλότερης ποιότητας 

ή/και τεχνητά υψηλής τιμής, στη συμπίεση του περιθωρίου κέρδους των Ελλήνων 

παραγωγών και στην οικειοποίηση του όποιου οικονομικού οφέλους από τους 

παραβάτες της σχετικής νομοθεσίας. 

3.5  Άρση ρυθμιστικών εμποδίων και εκσυγχρονισμός της κείμενης νομοθεσίας  

Παρά τις πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της άρσης 

ρυθμιστικών εμποδίων για την καλύτερη λειτουργία της αγοράς σε όλα τα επίπεδα 

της εφοδιαστικής αλυσίδας και την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, με 

αιχμή την ουσιαστική αναμόρφωση του Αγορανομικού Κώδικα και του ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. 

από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το συνολικό ρυθμιστικό πλαίσιο στον κλάδο των 

οπωροκηπευτικών παραμένει περίπλοκο ή ανεπαρκές, κατά περίπτωση. 

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η εισαγωγή ενός ενιαίου και συστηματικού πλαισίου 

φορολογικών διατάξεων για τις γεωργικές επιχειρήσεις και τα γεωργικά εισοδήματα, 

ιδίως αναφορικά με την τήρηση σχετικών βιβλίων και τη φορολογική απεικόνιση 

στοιχείων, η υιοθέτηση εφαρμοστικών μέτρων για τη λειτουργία των δημοπρατηρίων 

και νέων κανόνων για την εξυπηρέτηση των νέων ή/και τοπικών δομών της αγοράς, ο 

εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και λειτουργία 

των κεντρικών αγορών και των λαϊκών αγορών, καθώς και ο 
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εξορθολογισμός/απλούστευση λοιπών διατάξεων (αδειοδοτικών, διοικητικών και 

ποινικών), οι οποίες υπό το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περιέχονται σε διάσπαρτες 

διατάξεις νομοθετικού ή κανονιστικού χαρακτήρα (ΠΔ, ΥΑ, ΑΔ, διάφοροι 

εκτελεστικοί νόμοι κ.αλ.) και δεν προάγουν την ασφάλεια δικαίου, αλλά ούτε και την 

επιδιωκόμενη αποτελεσματικότητα των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών.  

Η άρση τέτοιων θεσμικών εμποδίων και ο εξορθολογισμός της κείμενης νομοθεσίας 

εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας στον κλάδο των οπωροκηπευτικών, θα διασφαλίσει την 

απρόσκοπτη τροφοδοσία των καταναλωτών και την κάλυψη των βιοτικών τους 

αναγκών, την ποιότητα των διακινούμενων προϊόντων, την προστασία των 

καταναλωτών και την αποφυγή αθέμιτων πρακτικών από την πληθώρα των 

μεσολαβούντων οργανισμών και φορέων. Πιο συγκεκριμένα: 

 Πρόταση: 

Εισαγωγή ενός ενιαίου πλαισίου φορολογικών διατάξεων για τις 

γεωργικές επιχειρήσεις και τα γεωργικά εισοδήματα, ιδίως 

αναφορικά με την τήρηση των σχετικών βιβλίων και την εν γένει 

φορολογική απεικόνιση στοιχείων – περαιτέρω τροποποιήσεις 

στο νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Στοιχείων (Κ.Φ.Α.Σ.) 

και στο Κώδικα ΦΠΑ 

Εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων για την αποτροπή 

πλασματικής αύξησης των τιμών παραγωγού  

Ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις για τις γεωργικές επιχειρήσεις και τα γεωργικά 

εισοδήματα στρεβλώνουν τις συνθήκες αποτελεσματικής λειτουργίας στον κλάδο των 

οπωροκηπευτικών. Και τούτο, κυρίως διότι η έκδοση τιμολογίων από τους εμπόρους 

(χονδρικής ή λιανικής), και όχι από τους παραγωγούς, οδηγεί ενδεχόμενα σε αύξηση 

της τιμής στον τελικό καταναλωτή, αφού τα τιμολόγια εκδίδονται σε υψηλότερη από 

την πραγματική τιμή (εικονική), με αποτέλεσμα αφενός μεν ο παραγωγός να 

ωφελείται από την επιστροφή του ΦΠΑ λόγω της φορολόγησής του με ειδικό 

προνομιακό καθεστώς, αφετέρου δε ο έμπορος να κερδίζει υψηλότερο περιθώριο 

κέρδους στην διογκωμένη τιμή. 

Η πρόσφατη μεταρρύθμιση του ειδικού καθεστώτος Κ.Φ.Α.Σ. και ΦΠΑ αγροτών 

αποτελεί θετική διοικητική παρέμβαση για τον περιορισμό στρεβλώσεων που 

προκαλούνται από την ύπαρξη διαφορετικών φορολογικών ρυθμίσεων για κάθε 

κατηγορία επιτηδευματία-πωλητή οπωροκηπευτικών, αφού θεσπίζει γενική αρχή περί 

υποχρέωσης ορθής τήρησης βιβλίων και φορολογικής απεικόνισης στοιχείων για 

εισοδήματα από γεωργικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις 

του Κ.Φ.Α.Σ, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ 

εξακολουθούν να απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται από τον εν 

λόγω νόμο για τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών
10

. 

                                                   
10

 Συνεπώς, υπόχρεοι τήρησης των ως άνω βιβλίων και στοιχείων είναι οι αγρότες του κανονικού 

καθεστώτος, καθώς και οι αγρότες που πωλούν τα προϊόντα τους στη λαϊκή αγορά και μόνο για την 

πώληση αυτή, ενώ εξαιρούνται οι αγρότες του προαναφερόμενου ειδικού καθεστώτος, το εισόδημα 
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Ο περιορισμός των παρεκκλίσεων από τις φορολογικές διατάξεις για την ορθή 

φορολογική απεικόνιση στοιχείων, μέσω της εισαγωγής ενός ενιαίου και 

συστηματικού πλαισίου φορολογικών διατάξεων για τις γεωργικές επιχειρήσεις και 

τα γεωργικά εισοδήματα (με αντίστοιχες τροποποιήσεις του Κ.Φ.Α.Σ. και του 

Κώδικα ΦΠΑ) εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην άρση των προαναφερόμενων 

στρεβλώσεων και, επομένως, στην ορθολογικότερη οργάνωση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. Προς την ίδια κατεύθυνση, προτείνεται η συνακόλουθη εντατικοποίηση 

των φορολογικών ελέγχων για την αποτροπή εικονικής αύξησης των τιμών 

παραγωγού.   

 Πρόταση: 

Συμπλήρωση ρυθμιστικού πλαισίου για τη λειτουργία των 

δημοπρατηρίων και εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου 

για νέες δομές παραγωγής, καθώς και για τοπικές δομές πώλησης 

και διακίνησης οπωροκηπευτικών 

Περαιτέρω, η συμπλήρωση του ρυθμιστικού πλαισίου για τη λειτουργία των 

δημοπρατηρίων και ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για τις νέες δομές 

παραγωγής και τις τοπικές δομές πώλησης και διακίνησης οπωροκηπευτικών, θα 

συμβάλλει στην αύξηση της διαπραγματευτικής δύναμης των παραγωγών, στην 

προσφορά καλύτερων ποιοτικά προϊόντων, στην παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης 

αξίας, στη μείωση του μήκους της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην ανάπτυξη των 

τοπικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και της τοπικής οικονομίας. Η εύρυθμη 

λειτουργία τέτοιων δομών, σε συνδυασμό με την ορθή χωροθέτησή τους, δύναται να 

οδηγήσει και στη μείωση του μεταφορικού κόστους, το οποίο φαίνεται να είναι 

αυξημένο για συγκεκριμένες περιοχές της περιφέρειας απομακρυσμένες από τους 

τόπους παραγωγής των αγαθών. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στα δημοπρατήρια
11

, εκκρεμούν ακόμη σειρά εφαρμοστικών 

αποφάσεων βάσει των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Ν. 4015/2011. Η άμεση 

συμπλήρωση του νομοθετικού πλαισίου είναι απαραίτητη, προκειμένου τα ήδη 

υφιστάμενα και νέα δημοπρατήρια να προσαρμοσθούν σταδιακά σε αυτό, ώστε μέσω 

της ομοιόμορφης και διευρυμένης λειτουργίας τους (αφενός με την κάλυψη όλων των 

κατηγοριών οπωροκηπευτικών, και αφετέρου με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 

οργάνωσης) να αποκομίσουν, τόσο οι παραγωγοί, όσο και οι καταναλωτές, οφέλη 

αντίστοιχα με αυτά που παρατηρήθηκαν σε άλλες χώρες, όπου θεσμός του 

δημοπρατηρίου λειτουργεί ήδη επιτυχώς, όπως ενδεικτικά στην Ολλανδία και στο 

                                                                                                                                                  
των οποίων προσδιορίζεται για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος με αντικειμενικό τρόπο. 

Στην περίπτωση αγοράς αγροτικών προϊόντων από αγρότες που υπάγονται στο ως άνω ειδικό 

καθεστώς, υπόχρεοι έκδοσης τιμολογίου αγοράς αγροτικών προϊόντων είναι οι επιχειρήσεις που 

αγοράζουν απευθείας τα προϊόντα από τους παραγωγούς, ενώ οι τελευταίοι δύνανται να εκδίδουν 

τιμολόγια πώλησης για το σύνολο της παραγωγής τους. 
11

 Τα δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων αποτελούν μία συμβατικά ή ηλεκτρονικά οργανωμένη 

αγορά για την πώληση αγροτικών προϊόντων, όπου οι τιμές διαμορφώνονται κατόπιν ελεύθερης 

διαπραγμάτευσης μεταξύ παραγωγών-πωλητών και εμπόρων-αγοραστών. 
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Βέλγιο. Στο πλαίσιο αυτό, πέραν της επιλογής του κατάλληλου συστήματος 

δημοπράτησης βάσει βέλτιστων διεθνών πρακτικών
12

 και διαπιστωμένων αναγκών σε 

τοπικό επίπεδο, θα πρέπει, επίσης, να επανεξεταστούν, μεταξύ άλλων: 

 Οι διοικητικοί περιορισμοί ως προς τον αριθμό δημοπρατηρίων που δύνανται να 

ιδρυθούν ανά Περιφέρεια, οι οποίοι δεν βρίσκουν έρεισμα ούτε σε ενωσιακές 

διατάξεις, ούτε και στην προστασία επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος 

σύμφωνα και με την αρχή της αναλογικότητας. 

 Το υφιστάμενο σύστημα των διαδοχικών κατά χρόνο (αντί των παράλληλων) 

δημοπρατήσεων σε γειτνιάζουσες γεωγραφικά περιοχές, το οποίο αυξάνει τεχνητά 

τη διαφάνεια των συναλλαγών, προς όφελος των χονδρεμπόρων και εις βάρος των 

παραγωγών, και 

 Η θεσμοθέτηση κινήτρων για την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας 

(ορθοί έλεγχοι ποιότητας, μεταφορά, αποθήκευση, ασφάλιση, τυποποίηση/ 

συσκευασία, ηλεκτρονική διαχείριση κλπ) από τα δημοπρατήρια, η έλλειψη των 

οποίων παγιώνει την «αδύναμη» διαπραγματευτική θέση των παραγωγών και 

εμποδίζει την αμεσότερη πρόσβασή τους σε επόμενα στάδια της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. 

Παράλληλα, συνιστάται να υιοθετηθούν νέοι κανόνες, αλλά και να συμπληρωθεί το 

υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο με την πρόσθετη λήψη εφαρμοστικών μέτρων, 

αναφορικά ιδίως με: 

 Την εξυπηρέτηση των νέων μορφών πώλησης και διακίνησης αγροτικών 

προϊόντων, ιδίως μέσω των προγραμμάτων «συμβολαιακής γεωργίας»
13

, 

«ηρτημένης παραγωγής» και «out-growing»
14

, 

 Την προώθηση σύγχρονων μορφών εμπορίας οπωροκηπευτικών μέσω του 

ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce), 

                                                   
12

 Υπάρχουν διαφορετικά συστήματα δημοπράτησης (π.χ. σύστημα «English auction or open 

ascending price auction», σύστημα «Dutch auction or open descending price auction», σύστημα 

«Sealed first–price auction» ή σύστημα «Sealed second–price auction»), τα οποία διαφέρουν κυρίως 

ως προς τους χρονικούς περιορισμούς υποβολής προσφοράς, τις ελάχιστες ή/και μέγιστες τιμές εντός 

του εύρους των οποίων δύναται να υποβάλει προσφορά ο αγοραστής και τους ειδικούς κανόνες που 

καθορίζουν την τιμή που θα κατοχυρωθεί ως η τιμή πώλησης των προϊόντων. 
13

 Η καλλιέργεια οπωροκηπευτικών βάσει συμβολαίου έχει το πλεονέκτημα ότι μειώνει τις 

διακυμάνσεις των τιμών και, κατά συνέπεια, τον κίνδυνο τόσο για τον αγρότη όσο και για τον 

αγοραστή, διευκολύνοντας έτσι το μακροπρόθεσμο παραγωγικό σχεδιασμό και τις επενδύσεις. 

Παραδείγματα τέτοιας συνεργασίας μέσω συμβολαιακής καλλιέργειας είναι: το σταθερό συμβόλαιο 

αγοράς (η τιμή και η ποσότητα συμφωνείται εκ των προτέρων), η ελάχιστη εγγύηση (συμφωνείται μία 

ελάχιστη τιμή και καταβάλλεται ένα μπόνους αφού ο αγοραστής πουλήσει τα προϊόντα, ανάλογα με το 

κέρδος που θα έχει), ο κοινός λογαριασμός (ο αγοραστής και ο αγρότης μοιράζονται από κοινού τον 

κίνδυνο και τα κέρδη ή οι ζημίες μοιράζονται ισόποσα ανάμεσα στα δύο μέρη), και η προμήθεια (ο 

αγοραστής πουλά εκ μέρους του αγρότη και αφαιρεί από τα κέρδη μία προσυμφωνημένη προμήθεια). 
14

 Τα προγράμματα «out-grower» εξασφαλίζουν για τους παραγωγούς έναν εγγυημένο αγοραστή για 

ένα προϊόν, το οποίο συχνά προορίζεται για αγορές εξαγωγών υψηλής αξίας, δίνοντάς τους την 

ευκαιρία να διαφοροποιούν την παραγωγή τους και να αναπτύσσουν δεξιότητες, ενώ μεγάλο μέρος του 

κόστους παραγωγής και τεχνικής βοήθειας καλύπτεται από τον αγοραστή. Παράλληλα, τα συστήματα 

out-grower δίνουν τη δυνατότητα στους αγοραστές να προσφέρουν συνεχώς ποιοτικά προϊόντα μέσω 

του στενού ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας παραγωγής.  
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 Την ορθή χωροθέτηση, οργάνωση και λειτουργία των τοπικών ή/και 

περιφερειακών αγορών για την πώληση τυποποιημένων προϊόντων από 

παραγωγούς ή Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις (ΣΑΟ), με την παράλληλη 

άρση των υφιστάμενων διοικητικών περιορισμών στη βάση πληθυσμιακών 

κριτηρίων
15

, 

 Τη λειτουργία, σε μόνιμη βάση, οργανωμένων σημείων συλλογής/συγκέντρωσης 

οπωροκηπευτικών σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να επιτευχθούν βελτιώσεις 

αποτελεσματικότητας (μείωση κόστους συλλογής/μεταφοράς, ανάπτυξη 

υπηρεσιών προστιθέμενης κ.αλ.), 

 Την επανεξέταση της αναγκαιότητας υφιστάμενων περιορισμών που αφορούν 

στην ίδρυση και λειτουργία αγροτικών συνεταιρισμών (π.χ. συμμετοχή στους ΑΣ 

μόνο φυσικών προσώπων και ελάχιστος αριθμός 20 φυσικών προσώπων), οι 

οποίες δεν συνάδουν με τις σχετικές προβλέψεις της ενωσιακής νομοθεσίας. 

 Τη συστηματικότερη εφαρμογή των διατάξεων αναφορικά με την υποχρεωτική 

τυποποίηση των προϊόντων, καθώς και ολοκληρωμένων προγραμμάτων 

ιχνηλασιμότητας για την παρακολούθηση της ποιότητας και της προέλευσης των 

προϊόντων στη βάση των επικαιροποιημένων κανόνων της ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ, ώστε να 

περιοριστεί το παραεμπόριο (π.χ. «ελληνοποίηση» προϊόντων)
16

. 

Η οργάνωση των ως άνω δομών θα πρέπει να εξαρτάται από αντικειμενικά κριτήρια 

και τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε τοπικής ή περιφερειακής οικονομίας 

(πληθυσμιακά, όγκος παραγωγής, εποχικότητα παραγωγής, πρόσβαση σε άξονες 

μεταφοράς, εγγύτητα με τους τόπους παραγωγής, διαθέσιμοι χώροι, μοντέλο 

ανάπτυξης κάθε περιφέρειας, είδη παραγωγής κλπ), ώστε να υπάρξει βέλτιστη 

εκμετάλλευση των χαρακτηριστικών της τοπικής παραγωγής, της τοπικής ζήτησης 

και των δομών της περιφέρειας.  

 Πρόταση: 

Πρόσθετες παρεμβάσεις για την απλοποίηση των όρων μίσθωσης 

και εν γένει δραστηριοποίησης επιχειρήσεων στις Κεντρικές 

Αγορές   

Παρά την πρόσφατη αναθεώρηση του Κανονισμού Μισθώσεων στην Κεντρική 

Αγορά Αθήνας (ΟΚΑΑ), πολλές ρυθμίσεις κρίνονται ακόμη ως υπέρμετρα 

δεσμευτικές για τις αντισυμβαλλόμενες επιχειρήσεις είτε λόγω αδικαιολόγητου 

                                                   
15

 Για τη σημασία των «τοπικών συστημάτων τροφίμων» βλ. και Γνωμοδότηση της Επιτροπής των 

Περιφερειών με θέμα: «Τοπικά συστήματα τροφίμων», ΕΕ 2011, C 104/01. 
16

 Βλ. Μελέτη Υπουργείου Ανάπτυξης (2006): όπου η αγορά είναι περισσότερο οργανωμένη και 

εφαρμόζονται οι προδιαγραφές τυποποίησης και ποιοτικού ελέγχου (π.χ. ροδάκινο, μήλο), τόσο οι 

παραγωγοί όσο και οι λοιποί εμπλεκόμενοι στην εφοδιαστική αλυσίδα δηλώνουν περισσότερο 

ικανοποιημένοι με τους όρους λειτουργίας της αγοράς, ενώ παρατηρούνται και λιγότερα προβλήματα 

παραεμπορίου. Στους κλάδους αυτούς φαίνεται να λειτουργούν οργανωμένοι συνεταιρισμοί και 

ομάδες παραγωγών, ενώ απεναντίας σε κλάδους με αυξημένο παραεμπόριο οι συνεταιρισμοί 

αξιολογούνται ως αδύναμοι. 
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περιορισμού της συναλλακτικής ελευθερίας, είτε λόγω δυσανάλογης διοικητικής και 

οικονομικής επιβάρυνσης, ενώ ενδέχεται να συνιστούν και εμπόδια εισόδου ή/και 

λόγους εξόδου από τις Κεντρικές Αγορές (ΟΚΑΑ και ΚΑΘ). Οι εν λόγω ρυθμίσεις 

αφορούν, μεταξύ άλλων, ενδεικτικά σε: 

 Περιορισμό της δυνατότητας των μικρών επιχειρήσεων να επιλεγούν ή να 

παραμείνουν μισθωτές καταστημάτων του Ο.Κ.Α.Α. 

 Ενδεχόμενη διακριτική μεταχείριση παλαιών μισθωτών του Ο.Κ.Α.Α. σε 

περίπτωση λύσης μισθώτριας εταιρίας, 

 Προσδιορισμός κατώτατου μηνιαίου μισθώματος σε περίπτωση οικονομικής 

προσφοράς για την ανανέωση υφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης, 

 Επιβολή προστίμων σε περίπτωση παράλειψης κοινοποίησης οιασδήποτε 

μεταβολής της νομικής μορφής, των εταίρων, μετόχων, νομίμων εκπροσώπων ή 

διαχειριστών, καθώς και επιβολή τέλους μεταβολής σε περίπτωση μεταβολής του 

προσώπου του μισθωτή. 

Περαιτέρω, και παρά τις αναπροσαρμογές των μισθωμάτων και λοιπών χρεώσεων 

στην κεντρική λαχαναγορά της Αθήνας λόγω της οικονομικής κρίσης, το ύψος των εν 

λόγω χρεώσεων (ιδίως στην περίπτωση της ΚΑΘ) συχνά εξακολουθεί να μην 

ανταποκρίνεται στις πραγματοποιηθείσες επενδύσεις υποδομής. 

Ωστόσο, θα πρέπει να αναγνωρισθούν και πρόσφατες θετικές ρυθμιστικές 

παρεμβάσεις στην οργάνωση και λειτουργία των Κεντρικών Αγορών, οι οποίες 

αναμένεται σταδιακά να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και εν γένει 

ανταγωνιστικότητά τους, και ιδίως:  

 Η κατάργηση των περιοριστικών διατάξεων που επεφύλασσαν τη διενέργεια 

χονδρικών πωλήσεων νωπών αγροτικών προϊόντων (τυποποιημένων ή μη) 

καταρχήν υπέρ των δραστηριοποιούμενων στις Κεντρικές Αγορές εμπόρων, και 

μόνο κατά παρέκκλιση από αγροτικούς συνεταιρισμούς και χονδρεμπόρους 

εγκατεστημένους σε απόσταση μεγαλύτερη των 2 χλμ. από την Κεντρική Αγορά,  

 Η κατάργηση των περιοριστικών διατάξεων που απαγόρευαν την απευθείας 

πώληση από τον παραγωγό στο λιανέμπορο (δηλ. χωρίς τη μεσολάβηση 

χονδρεμπόρου), 

 Η οργάνωση και λειτουργία «Αγοράς του Καταναλωτή» εντός της Ο.Κ.Α.Α, από 

την οποία οι καταναλωτές θα μπορούν να προμηθεύονται λιανικώς όλα τα είδη 

τροφίμων, σε εβδομαδιαία βάση και με απελευθερωμένο ωράριο (πρωτοβουλία 

Ο.Κ.Α.Α και Υπουργείου Ανάπτυξης). 

Θετική κρίνεται, σε γενικές γραμμές, και η νομοθετική προσαρμογή του καθεστώτος 

για τις φορτοεκφορτωτικές εργασίες στις απαιτήσεις του Ν. 3919/2011 (με την 

κατάργηση του Ν.Δ. 1254/1949 από το Ν. 4093/2012), δεδομένου ότι ισχύει πλέον η 

διαδικασία αναγγελίας για την πρόσβαση στην εν λόγω επαγγελματική 

δραστηριότητα, ενώ καταργήθηκαν παράλληλα και οι προκαθορισμένες αμοιβές των 

φορτοεκφορτωτών. Παραμένουν, ωστόσο, πολλά προβλήματα στην εφαρμογή του 

νέου καθεστώτος, τα οποία περιορίζουν στην πράξη την ελευθερία των επιχειρήσεων 
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να επιλέγουν προσωπικό ή εξωτερικούς συνεργάτες για τις φορτοεκφορτωτικές 

εργασίες τους. Στο πλαίσιο αυτό, είναι επίσης αμφίβολο εάν η διατήρηση της 

υποχρέωσης χρησιμοποίησης πιστοποιημένων φορτοεκφορτωτών ανταποκρίνεται 

πλέον στις σύγχρονες ανάγκες διακίνησης των οπωροκηπευτικών και λοιπών 

προϊόντων στις Κεντρικές Αγορές.  

 

 Πρόταση: 

Αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις λαϊκές 

αγορές – επανεξέταση όρων αδειοδότησης και λειτουργίας 

Προτείνεται, επίσης, ο επανασχεδιασμός της οργάνωσης και λειτουργίας των λαϊκών 

αγορών, καθώς και η συνακόλουθη αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που τις 

διέπει, προκειμένου να επαναπροσδιορισθεί (ή έστω να εξορθολογιστεί) το 

υφιστάμενο διττό σύστημα αδειοδότησης που αφορά αφενός στους παραγωγούς, και 

αφετέρου στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών. 

Ειδικότερα, το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο εισάγει σημαντικές διακρίσεις 

ανάμεσα στις δύο ως άνω κατηγορίες αδειών
17

 (διακριτική μεταχείριση) αναφορικά 

με τους ειδικότερους όρους αδειοδότησης και δραστηριοποίησης σε λαϊκές αγορές, οι 

οποίες ενδέχεται να επιτείνουν στρεβλώσεις στην αποτελεσματική λειτουργία του 

ανταγωνισμού. Και τούτο, δεδομένου ότι ενδέχεται να περιορίζουν τις πηγές 

προμήθειας και τις δυνατότητες ανάπτυξης ανταγωνισμού σε επίπεδο εμπορίας, ενώ 

παράλληλα ενδέχεται να οδηγήσουν σε περιορισμένη διάθεση ορισμένων προϊόντων 

και, ως εκ τούτου, να επηρεάσουν, έστω και έμμεσα, το επίπεδο των τιμών τους. 

Παράλληλα, τα υφιστάμενα κοινωνικά κριτήρια για την αδειοδότηση επαγγελματιών 

πωλητών λαϊκών αγορών δεν ανταποκρίνεται πάντοτε στον επιτακτικό σκοπό 

δημοσίου συμφέροντος που αφορά στην προστασία ευπαθών ομάδων του 

πληθυσμού, ούτε και στην αρχή της αναλογικότητας προς εξυπηρέτησή του εν λόγω 

σκοπού. 

Σε κάθε περίπτωση, το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις λαϊκές αγορές θα 

πρέπει να επαναπροσδιορισθεί σε σχέση και με τη λειτουργία των νέων δομών 

διάθεσης οπωροκηπευτικών μέσω «Αγορών Αγροτών» / «Αγορών Παραγωγών»  

(«Farmers’ Markets») – και τούτο, κατά τρόπο ενιαίο, ήδη από το στάδιο 

χωροθέτησής τους σε τοπικό επίπεδο.  

 

 Πρόταση: 

Ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία 

«Αγορών Αγροτών» («Farmers’ Markets») 

                                                   
17

 Στην πρώτη περίπτωση, αρκεί η ιδιότητά του παραγωγού με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην 

νομοθεσία, ενώ στην περίπτωση του επαγγελματία πωλητή υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός αδειών 

που χορηγούνται βάσει κοινωνικών κριτηρίων. 
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Παράλληλα, προτείνεται η εντατικοποίηση των προσπαθειών για την οργάνωση και 

λειτουργία «Αγορών Αγροτών» / «Αγορές Παραγωγών» («Farmers’ Markets»), στη 

βάση και της πρόσφατης σχετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η νέα αυτή δομή θα πρέπει, ωστόσο, να ενταχθεί σε έναν 

ενιαίο σχεδιασμό για τη βελτιστοποίηση της λιανικής διάθεσης των 

οπωροκηπευτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, και να προσδιορισθεί 

πρωτίστως σε σχέση με το κανάλι των λαϊκών αγορών, με το οποίο παρουσιάζει και 

τις περισσότερες ομοιότητες, προκειμένου να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα και 

αποτελεσματικότητά της. 

Από την πλευρά των παραγωγών, οι Αγορές Αγροτών παρουσιάζουν σημαντικά 

πλεονεκτήματα σε σχέση με τις λαϊκές αγορές: 

 Στις εν λόγω αγορές, διαθέτουν τα προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές 

αποκλειστικά παραγωγοί, γνώρισμα που τις διαφοροποιεί από τις λαϊκές αγορές, 

όπου πωλούνται και από εμπόρους (κατ’ αναλογία 50:50) ακόμη και προϊόντα 

που δεν έχουν σχέση με τον πρωτογενή τομέα, 

 Σε σύγκριση με τις λαϊκές αγορές, στις αγορές παραγωγού διατίθενται κατά 

κανόνα γεωργικά προϊόντα από εγχώριες τοπικές (ορισμένες σε επίπεδο νομού/ 

περιφέρειας ή όμορων νομών/ περιφερειών) εκμεταλλεύσεις και 

 Οι αγορές αγροτών λειτουργούν κατά κανόνα σε καθημερινή βάση και σε μόνιμες 

εγκαταστάσεις, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα συνεχούς διαδικτυακής 

πληροφόρησης των καταναλωτών για τα προς διάθεση προϊόντα και τις 

μεταβολές των τιμών. 

Κατ’ αυτό τον τρόπο, εκτιμάται ότι οι Αγορές Αγροτών θα συμβάλλουν στην αύξηση 

του οικονομικού οφέλους τόσο για τους παραγωγούς όσο και τους καταναλωτές, στην 

αμεσότερη πρόσβαση των παραγωγών στους καταναλωτές και στον εξορθολογισμό 

της εφοδιαστικής αλυσίδας εν γένει, στη διάθεση καλύτερων ποιοτικά προϊόντων, 

ενώ μπορεί να διευκολύνουν και την προώθηση εναλλακτικών προϊόντων και 

καλλιεργειών που διατίθενται σε μικρές ποσότητες.  

 

 Πρόταση: 

Εξορθολογισμός/απλούστευση λοιπών διατάξεων (αδειοδοτικών, 

λοιπών διοικητικών και ποινικών), οι οποίες υπό το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο περιέχονται σε διάσπαρτες διατάξεις 

νομοθετικού ή κανονιστικού χαρακτήρα  

Κατά τη εξεταζόμενη περίοδο (2005-2011), ίσχυε η Αγορανομική Διάταξη (εφεξής 

ΑΔ) 7/2009, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις ΑΔ 9/2009, 2/2011, 

3/2011 και 2/2012, σχετικά με τους κανόνες εμπορίας νωπών οπωροκηπευτικών. Οι 

εν λόγω αγορανομικοί κανόνες προέβλεπαν, μεταξύ άλλων, και τον καθορισμό 

ανώτατων τιμών ή ορισμένου περιθωρίου κέρδους στα στάδια χονδρικής και λιανικής 

για ορισμένα φρούτα και λαχανικά. 
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Με την πρόσφατη αναμόρφωση του Αγορανομικού Κώδικα από το Υπουργείο 

Ανάπτυξης, καταργήθηκε σειρά διατάξεων που εισήγαγαν ρυθμιστικά εμπόδια στη 

λειτουργία του ανταγωνισμού και επιβάρυναν το κόστος διακίνησης των 

οπωροκηπευτικών, με συνέπεια να εντείνονται οι αναποτελεσματικότητες της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Τα αποτελέσματα της ουσιαστικής αυτής μεταρρύθμισης δεν 

έχουν ακόμη διαφανεί στην αγορά, αλλά αναμένεται να επέλθουν σταδιακά. Και 

τούτο, για διαφόρους λόγους: 

Κατά πρώτον, η λειτουργία της αγοράς οπωροκηπευτικών για δεκαετίες υπό το 

προηγούμενο αναχρονιστικό νομοθετικό πλαίσιο – πέραν του ότι ευνόησε τη 

δημιουργία και παγίωση αναποτελεσματικών δομών διακίνησης – εξέθρεψε στους 

φορείς της αγοράς νοοτροπίες προστατευτισμού και άμβλυνε την ικανότητά τους να 

ανταποκρίνονται στις όποιες δομικές ή άλλες αλλαγές επέρχονται στην αγορά ή στις 

τυχόν ασκούμενες ανταγωνιστικές πιέσεις, άμεσα και στη βάση ορθολογικών 

οικονομικών αποφάσεων με κριτήριο την αποτελεσματικότητα και τη βέλτιστη 

εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Ως εκ τούτου, παρατηρείται το φαινόμενο ότι οι 

σχετικές νομοθετικές προβλέψεις, ακόμα και μετά την κατάργησή τους, 

εξακολουθούν να παράγουν αγκυλώσεις στην πράξη και να αποθαρρύνουν την 

ευελιξία των τιμών (response lag). Πράγματι, από τα συλλεχθέντα στοιχεία προκύπτει 

ότι η αγορά οπωροκηπευτικών έχει «συνηθίσει» να λειτουργεί με σχετικά σταθερά 

περιθώρια κέρδους   

Κατά δεύτερον, και πέραν των σχετικών διατάξεων του Αγορανομικού Κώδικα που 

καταργήθηκαν/τροποποιήθηκαν, υφίστανται ακόμη πληθώρα άλλων διατάξεων 

(αδειοδοτικών, διοικητικών και ποινικών) που περιέχονται σε διάσπαρτες διατάξεις 

νομοθετικού ή κανονιστικού χαρακτήρα, οι οποίες επιτείνουν την πολυπλοκότητα του 

νομοθετικού πλαισίου και επιβαρύνουν τις διοικητικές διαδικασίες αδειοδότησης σε 

όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας – σε συνδυασμό με την έλλειψη ενιαίου 

ρυθμιστικού πλαισίου για τα δημοπρατήρια, τις νέες δομές και τις 

τοπικές/περιφερειακές δομές (βλ. ανωτέρω).  

Δεδομένης της πολυπλοκότητας του συνολικού θεσμικού πλαισίου, εκτός της 

αναμόρφωσης του Αγορανομικού Κώδικα, προτείνεται η περαιτέρω απλούστευση και 

η συνακόλουθη κωδικοποίηση σειράς αδειοδοτικών, διοικητικών και ποινικών 

διατάξεων που αφορούν στην παραγωγή και εμπορία των οπωροκηπευτικών, οι 

οποίες σήμερα περιέχονται σε διάσπαρτες διατάξεις νομοθετικού ή κανονιστικού 

χαρακτήρα, προκειμένου να προαχθεί η ασφάλεια δικαίου και η επιδιωκόμενη 

αποτελεσματικότητα των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών. 


