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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα εργασία εντάσσεται στα πλαίσια της διπλωματικής μελέτης του 

μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστήμιου Μακεδονίας. Ο λόγος εκπόνησης της εργασίας είναι η προσπάθεια 

ενημέρωσης και βελτίωσης των Eλλήνων αγροτών καθώς και μικροπαραγωγών όσον 

αφορά η δημοπράτηση αγροτικών προϊόντων.    

 Σκοπός της εργασίας είναι να εξεταστούν τα δημοπρατήρια αγροτικών 

προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε εγχώριο. Γίνεται μια εκτενής αναφορά 

κυρίως στα δημοπρατήρια του Βελγίου και της Ολλανδίας αφού αποτελούν τους 

παγκόσμιους ηγέτες σε αυτόν τον τομέα. Για την ολοκλήρωση της εργασίας 

χρησιμοποιήθηκαν κυρίως βιβλιογραφικές αναφορές και μελετήθηκαν διάφορες 

έρευνες που έγιναν από επιστήμονες και οικονομικούς αναλυτές.  

 Στο σημείο αυτό θεωρώ υποχρέωση μου να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους 

συνέβαλαν με κάθε τρόπο για την ολοκλήρωση της διπλωματικής μελέτης. 

Ευχαριστώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για της σημαντικές 

πληροφορίες που μου προσέφεραν για το αντικείμενο της έρευνας μου. Επιπλέον 

θέλω να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Δημήτριο Σουμπενιώτη για 

τις συμβουλές, τα κίνητρα και τις οδηγίες που μου έδωσε κατά της διάρκεια της 

εκπόνησης της εργασίας.    
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει μια εναλλακτική 

στρατηγική εμπορίας των αγροτικών προϊόντων. Τα δημοπρατήρια αγροτικών 

προϊόντων αποτελούν σε κάποιες χώρες το βασικό τρόπο εμπορίας των αγαθών τους. 

Στην Ελλάδα , ωστόσο, αυτή η μορφή είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο και σε πολλές 

περιοχές βρίσκεται ακόμη σε επίπεδο συζητήσεων. Στόχος της μελέτης αυτής είναι να 

παρουσιάσει τη λειτουργία των δημοπρατηρίων διεθνώς έτσι ώστε να παρέχει τις 

απαραίτητες πληροφορίες για ανάλογα εγχειρήματα στην Ελλάδα.  

Η διπλωματική εργασία αποτελείται από 6 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

γίνεται μια παρουσίαση του αγροτικού τομέα. Αναλύεται η δομή του σε παγκόσμιο, 

σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο. Επιπλέον γίνεται μια καταγραφή των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αγρότες τόσο στην παραγωγή όσο και στην 

πώληση των προϊόντων τους. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια παρουσίαση του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής των πιο κοινών μορφών που υπάρχουν και 

έπειτα αναλύεται σε πιο επίπεδο βρίσκεται το ηλεκτρονικό εμπόριο στον αγροτικό 

τομέα. Η ανάλυση ξεκινά με μια ιστορική αναδρομή και στη συνέχεια 

παρουσιάζονται οι μορφές ηλεκτρονικών αγορών που υπάρχουν. Επιπλέον, 

αναφέρονται τα οφέλη και οι παράγοντες που επηρεάζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο 

στον αγροτικό τομέα. 

Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζει στο γενικό όρο του δημοπρατηρίου. Γίνεται μια 

προσπάθεια ορισμού της έννοιας του δημοπρατηρίου. Αφού οριστεί η έννοια του,  

γίνεται μια ιστορική αναδρομή για τη γνωριμία της διαδικασίας της δημοπράτησης 

όπως αυτή είναι εξελίχτηκε στο πέρασμα των αιώνων στις διάφορες περιοχές του 

κόσμου. Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται μια παρουσίαση των μορφών δημοπρασίας 

που είναι πιο κοινές σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία. 

Αντικείμενο εξέτασης του τέταρτου κεφαλαίου είναι Συλλογικές Αγροτικές 

Οργανώσεις. Οι ΣΑΟ αποτελούν σημαντικό συστατικό στοιχείο για τη δημιουργία 

ενός δημοπρατηρίου. H συνεργασία και η αλληλεγγύη μεταξύ των αγροτών είναι το 

κλειδί για την επιτυχία του δημοπρατηρίου. Γι’ αυτό το λόγο γίνεται μια εκτενής 

αναφορά στους συνεταιρισμούς σε αυτό το κεφάλαιο. 
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Το πέμπτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στο κύριο μέρος της εργασίας που είναι 

τα δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων. Σε αυτό το σημείο γίνεται μια παρουσίαση 

και μια διερεύνηση στα δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων παγκοσμίως. Ο 

διαχωρισμός γίνεται με βάση το κράτος. Στην αρχή, γίνεται μια παρουσίαση του 

δημοπρατηρίου BelOrta που βρίσκεται στο Βέλγιο αφού αποτελεί ένα πρότυπο 

δημοπρατήριο για όλα τα κράτη. Δεύτερη χώρα που παρουσιάζει ενδιαφέρον  είναι η 

Ολλανδία. Το δημοπρατήριο λουλουδιών FloraHolland που εδρεύει στο Aalsmeer 

είναι αποδεδειγμένα το καλύτερο στην κατηγορία, γεγονός που αποδεικνύεται από τα 

έσοδα, τα μέλη, την ιστορία αλλά και τις κινήσεις του. Το τρίτο υποκεφάλαιο 

ασχολείται με το δημοπρατήριο του Missouri που βρίσκεται στην Αμερική ενώ στο 

τέλος παρουσιάζεται ένα δημοπρατήριο στην Ανατολική Αφρική που βρίσκεται   σε 

πρώιμο στάδιο.                    

Το έκτο κεφάλαιο παρουσιάζει την κατάσταση που βρίσκονται τα δημοπρατήρια 

αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα. Τέλος, γίνεται μια σύγκριση με τα δημοπρατήρια 

αγροτικών προϊόντων στην Πεννσυλβάνια της Αμερικής  θεωρώντας ότι αυτή έχει 

παρόμοια χαρακτηριστικά με την Ελλάδα.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τον πυλώνα κάθε οικονομίας. Η Ελλάδα, 

χαρακτηρίζεται ως μία χώρα καθαρά γεωργική λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το 

μεγαλύτερο μέρος του εδάφους και του πληθυσμού της ήταν ανέκαθεν γεωργικό. 

Επιπλέον η μη ανάπτυξη βαριάς βιομηχανίας και ο μεγάλος αριθμός αλιειών 

ενισχύουν το παραπάνω επιχείρημα. Μετά την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση η ελληνική γεωργία εντάχθηκε στα πλαίσια της ΚΑΠ και οι Έλληνες αγρότες 

αρκέστηκαν στις υποδείξεις και στις κοινοτικές επιδοτήσεις. Παράλληλα η διόγκωση 

του τριτογενούς τομέα είχε σαν αποτέλεσμα ο αγροτικός τομέας να οδηγηθεί σε 

απαξίωση αλλά και σε δημιουργία ελλειμματικού εμπορικού ισοζυγίου. 

Ο αγροτικός τομέας αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα οικονομικής και 

κοινωνικής συνοχής τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο τα 

τελευταία είκοσι χρόνια, σημαντικές εξελίξεις έχουν επιφέρει αλλαγές στον τρόπο και 

το κόστος παραγωγής, και ιδιαίτερα στη βιωσιμότητα ορισμένων κλάδων σε εθνικό 

αλλά και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Οι συνεχείς αλλαγές στον τρόπο 

άσκησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.), η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.) προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, οι αναδιαρθρώσεις στην 

αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας τροφίμων με την παρουσία ισχυρών πολυεθνικών 

εταιριών, οι συχνές διεθνείς διατροφικές κρίσεις, οι συνεχιζόμενες εμπορικές 

διαπραγματεύσεις στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), και 

το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος είναι μόνο μερικοί 

από τους παράγοντες που διαμορφώνουν νέες συνθήκες τόσο στην εσωτερική όσο και 

στην παγκόσμια αγορά των αγροτικών προϊόντων. Οι εξελίξεις αυτές λογικό είναι να 

επηρεάζουν τις προσδοκίες των παραγωγών, πολλοί από τους οποίους θεωρούν το 

μέλλον αβέβαιο και προβληματικό. Το κύριο ερώτημα, συνεπώς, που διαμορφώνεται 

είναι πως ο ελληνικός αγροτικός τομέας θα μπορέσει εκτός της επιβίωσης να  

βελτιωθεί και να αναπτυχθεί με νέες στρατηγικές. 

Βασικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι να αναδείξει τον τρόπο λειτουργίας 

και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων. Στον 

ελλαδικό χώρο, ο θεσμός του δημοπρατηρίου δεν είναι τόσο γνώριμος και 

αναγνωρισμένος όσο στο εξωτερικό. Όσες απόπειρες έγιναν ήταν μεμονωμένες και 
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δεν έτυχαν άμεσης ανταπόκρισης από τους Έλληνες παραγωγούς. Έτσι, η εργασία 

αυτή προσπαθεί να συμβάλλει στην εξοικείωση με αυτόν τον θεσμό παρέχοντας το 

κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο αλλά και διάφορα οικονομικά στοιχεία των ήδη 

υπαρχόντων δημοπρατηρίων.           
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1. Ο αγροτικός τομέας 

Ο αγροτικός τομέας αποτελεί σημαντικό θεμέλιο για πολλές οικονομίες του 

κόσμου αφού αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή εσόδων για πολλές χώρες. Ο 

αγροτικός τομέας ή αλλιώς γεωργία ορίζεται το ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής, 

μεταποίησης και διακίνησης φυτικών και ζωικών  πρώτων υλών. Επιπλέον 

περιλαμβάνει την προσφορά γεωργικών εισροών και παροχής δημόσιων υπηρεσιών 

στους γεωργούς. Ωστόσο, συνήθως όταν αναφερόμαστε στη γεωργία εννοούμαι μόνο 

την παραγωγική εκμετάλλευση από τη γεωργική επιχείρηση μας. 

Ο αγροτικός τομέας τα τελευταία χρόνια απέκτησε περισσότερες δραστηριότητες 

εκτός αυτών που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Προστέθηκαν οι δραστηριότητες του 

αγροτουρισμού, της μεταποίησης σε μικρή κλίμακα εντός ή πλησίον της επιχείρησης 

καθώς και άλλες παράλληλες οικονομικές δραστηριότητες. Ανέκαθεν όμως η 

γεωργική δραστηριότητα αποτελούσε το κύριο κομμάτι του αγροτικού τομέα. 

1.1. Η δομή του αγροτικού τομέα 

Η δομή του αγροτικού τομέα παρουσιάζει  μια τάση συνεχούς μεταβολής όπως 

και η δομή της γεωργικής παραγωγής. Οι λόγοι των μεταβολών αυτών οφείλεται 

στους παρακάτω λόγους: 

1) Αύξηση του βαθμού εκμηχάνισης. 

2) Αύξηση της παραγωγικότητας της ανθρώπινης εργασίας. 

3) Μείωση του αριθμού των εργαζομένων στη γεωργία και του γεωργικού 

πληθυσμού. 

4) Αύξηση του μεγέθους και της εξειδίκευσης των γεωργικών επιχειρήσεων. 

5)  Αύξηση των εισροών που προέρχονται από μη γεωργικούς τομείς όπως είναι : τα 

λιπάσματα και  τα φάρμακα.   

6) Μείωση της συμμετοχής της γεωργίας στο ΑΕΠ, αξία εξαγωγών και επενδυτική 

και καταναλωτική δαπάνη. 

7) Μεταβολές στις παρεχόμενες υπηρεσίες στους γεωργούς . 

8) Απερήμωση υπαίθρου και αστυφιλία. 

Εκτός των μεταβολών και των λόγων οι οποίοι προκαλούν αυτές σε μια χώρα μας 

ενδιαφέρει η δομή της γεωργικής παραγωγής και ειδικότερα της χώρας μας. Πριν 
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όμως από της παρουσίαση της Ελλάδας θα ήταν λογικό να γίνει  μια παρουσίαση της 

παγκόσμιας καθώς και της ευρωπαϊκής δομής του αγροτικού τομέα. 

1.1.1. Η δομή του αγροτικού τομέα παγκοσμίως 

Στη σημερινή εποχή υπάρχουν περίπου 200 οργανωμένα και αναγνωρισμένα 

κράτη ή ενώσεις κρατών. Όμως μόνο δύο από αυτά παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον: οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) και η Ευρωπαϊκή ένωση (ΕΕ). 

Σε αυτές τις δύο ενώσεις κατοικεί το 10% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού και 

παράγουν το 60% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ)  παγκοσμίως. 

Η έκταση του εδάφους της γης είναι περίπου 150 εκατομμύρια τετραγωνικά 

χιλιόμετρα με μόνο το 29,2% αυτού να είναι στεριά. Ο πληθυσμός σύμφωνα με το 

δημογραφικό  γραφείο Ηνωμένων Πολιτειών (United Stated Census bureau) είναι 

7,091 δισεκατομμύρια. Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός της γης αντιπροσωπεύει το 

47% του συνολικού πληθυσμού. 

Στις αγροτικές περιοχές ζει το 50% του πληθυσμού και αντιπροσωπεύει το 

43% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. 

Ο γεωργικός τομέας χρησιμοποιεί για ετήσιες καλλιέργειες, για πολυετείς 

καλλιέργειες, για μόνιμες βοσκές και για δάση, 1.400, 140, 3.400, και 4.000 περίπου 

εκατ. εκτάρια αντίστοιχα. Εκτρέφονται 1.500 εκατ. βοοειδή και 1.900 εκατ. 

αιγοπρόβατα. 

Το διεθνές αγροτικό εμπόριο ανέρχεται στα 600 δισεκατομμύρια  δολάρια και 

αντιπροσωπεύει το 7% του συνολικού διεθνούς εμπορίου. Οι κυριότερες εισαγωγικές 

χώρες είναι οι ΗΠΑ, η Γερμανία και η Ιαπωνία ενώ εξαγωγικές είναι οι ΗΠΑ, η 

Ολλανδία και η Γαλλία.  

Τα κυριότερα αγροτικά προϊόντα που παράγονται είναι :  

 Σιτηρά  

 Φρούτα και Λαχανικά 

 Ριζώδη και βολβοί 

 Όσπρια 

 Ελαιούχα 

 Σακχαρούχα 
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 Κρέας  

 Γάλα 

 Αυγά 

 Συμπυκνώματα 

 Καπνός 

 Κλωστικά 

 

1.1.2.  Η δομή του αγροτικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελείται από 27 κράτη και υπάρχουν άλλες 6 

χώρες υποψήφιες προς ένταξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 418.687 εκατ. εκτάρια 

έδαφος. Ο πληθυσμός εκτιμάται στα 502 εκατ. εκ των οποίων τα 235 θεωρούνται 

οικονομικά ενεργοί. 

Το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της 

εκτιμάται στα 12.268.387€ για το 2010. Η ΕΕ διακινεί το 40% περίπου του διεθνούς 

εμπορίου. Η Ελλάδα συμβάλει στο 1,5% περίπου αυτού του ποσοστού. 

Ο γεωργικός τομέας χρησιμοποιεί 110.600, 12.500, 69.000 και 155.600 εκατ. 

εκτάρια για ετήσιες καλλιέργειες,  πολυετείς καλλιέργειες,  μόνιμες βοσκές και για 

δάση αντίστοιχα. . Εκτρέφονται 54 εκατ. βοοειδή και 30 εκατ. αιγοπρόβατα. 

Στις αγροτικές περιοχές ζουν 121 εκατ. άτομα ( 25% του συνολικού 

πληθυσμού). Οι εργαζόμενοι στη γεωργία ανέρχονται στα 12,2 εκατ. και 

αντιπροσωπεύουν το 5,6% του συνόλου των εργαζομένων και αποδίδουν το 1,2% του 

ΑΕΠ. Η αξία της γεωργικής παραγωγής ανέρχεται στα 356 δισεκατ. €. Η γεωργική γη 

έχει έκταση 182εκατ. εκτάρια που είναι μοιρασμένη σε 14 εκατ. γεωργικές 

επιχειρήσεις με μέσο όρο μεγέθους 13,1 εκτάρια ή 131 στρέμματα.  

Τα βασικά προϊόντα στην ΕΕ σε σχέση με την συμμετοχή τους στη 

διαμόρφωση της τελικής αξίας της γεωργικής παραγωγής παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα 1. 

 

 



11 

  

Πίνακας 1: Βασικά προϊόντα της ΕΕ 

 

Α/α Προϊόν % 

1 Σιτάρι 6,7 

2 Σίκαλη 0,4 

3 Βρώμη 0,6 

4 Κριθάρι 2,9 

5 Καλαμπόκι 2,7 

6 Ρύζι 0,3 

7 Ζαχαρότευτλα 1,1 

8 Καπνός 0,2 

9 Ελαιόλαδο 1,3 

10 Ελαιούχοι σπόροι 2,2 

11 Νωπά φρούτα 6,6 

12 Νωπά λαχανικά 8,5 

13 Κρασί και μούστος 4,6 

14 Σπόροι 0,3 

15 Κλωστικές ίνες 0,2 

16 Αρτύματα 0,1 

17 Γάλα 14,1 

18 Βοοειδή 8,5 

19 Χοίροι 8,6 

20 Αιγοπρόβατα 1,5 

21 Αυγά 2,1 

22 Πουλερικά 4,6 

23 Πατάτες 3,2 

24 Γεωργ. Υπηρεσίες 4,2 

25 Λοιπά 14,5 

 

Σύνολο(%) 100 

 

Από τον παραπάνω πίνακα είναι φανερό ότι η φυτική παραγωγή αντιπροσωπεύει το 

55% της αξίας της συνολικής παραγωγής με κύρια προϊόντα τα σιτηρά, το γάλα, το κρέας, τα 

νωπά φρούτα και τα λαχανικά. 
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Στο διεθνές γεωργικό εμπόριο, η ΕΕ έχει μεγάλη συμμετοχή, ως εξαγωγέας στο 

κρασί, τα γαλακτοκομικά, τη ζάχαρη, το κρέας (κυρίως το χοιρινό) και τα αυγά. Όσον αφορά 

την εισαγωγή εμφανίζει μεγάλη δραστηριότητα  στους ελαιούχους σπόρους (κυρίως τη 

σόγια), το κρασί, το βούτυρο, τη ζάχαρη, το κρέας των πουλερικών και το σιτάρι.  

1.1.3. Η δομή του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα 

 

1.1.3.1.  Μια σύντομη επισκόπηση της ελληνικής οικονομίας 

 

Ο πληθυσμός της Ελλάδας σύμφωνα με την απογραφή του 2011 (ΕΛΣΤΑΤ) είναι 

10.815.197 άτομα. Έχει διενεργηθεί επίσης από την Ελληνική Στατιστική Αρχή μια 

επετηρίδα το διάστημα 2009-2010, σύμφωνα με το οποίο ο πληθυσμός χωρισμένος κατά 

περιοχές είναι ο παρακάτω:     

Πίνακας 2 : Πληθυσμός της Ελλάδος (1920-2001) 

Έτος απογραφής 
Πληθυσμός 

Σύνολο Αστικός  Ημιαστικός Αγροτικός 

1920 5.016.889 1.148.341 760.500 3.108.048 

1928 6.204.684 1.931.937 899.466 3.373.281 

1940 7.344.860 2.411.647 1.086.079 3.847.134 

1951 7.632.801 2.879.994 1.130.188 3.622.619 

1961 8.388.553 3.628.105 1.085.856 3.674.592 

1971 8.768.641 4.667.489 1.019.421 3.081.731 

1981 9.740.417 5.659.528 1.125.547 2.955.342 

1991 10.259.900 6.036.660 1.312.774 2.910.466 

2001 10.964.020 7.980.414 - 2.983.606 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Επιπλέον, πάντα αναφερόμενοι στην ίδια επετηρίδα, το εργατικό δυναμικό της 

Ελλάδος είναι 4.614.499 άτομα  εκ των οποίων τα 1.061.971 ζουν σε αγροτικές 

περιοχές . Συνετό θα ήταν να αναφέρομαι ότι ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός που 

ασχολείται με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη θήρα και τη δασοκομία είναι 598.755 

και με την αλιεία 18.732 άτομα. 
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Σύμφωνα με τη θέση στο επάγγελμα ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός του 

αγροτικού τομέα είναι ο παρακάτω: 

 Πίνακας 3: Διαχωρισμός ενεργού αγροτικού πληθυσμού  

Εργοδότες 27.332 

Εργαζόμενοι για δικό τους λογαριασμό 326.038 

Μισθωτοί 89.845 

Συμβοηθούντα και μη αμειβόμενα μέλη του 

νοικοκυριού 155.640 

Σύνολο 502.217 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τη γεωργία είναι 20.726. 

Από αυτές, οι 17.146 είναι ατομικές, οι 943 είναι Ο.Ε., οι 177 είναι Ε.Ε., οι 253 είναι 

Ε.Π.Ε., οι 590 είναι Α.Ε. και οι εναπομείναντες ανήκουν σε διάφορες άλλες νομικές 

μορφές εταιριών.   

1.1.3.2.  Η θέση της Ελληνικής γεωργίας στην εθνική οικονομία 

 

Η γεωργία στην Ελλάδα αξιοποιεί τα 121 εκατ. στρέμματα από τα 132 εκατ. όλης 

της έκτασης της χώρας ως εξής: 

 Καλλιεργήσιμη γη  39 εκατ. στρ. 

 Βοσκότοποι 52,2 εκατ. στρ. 

 Δάση 29,8 εκατ. στρ. 

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός στη γεωργία αντιπροσωπεύει το 11.5% των 

εργαζομένων στην Εθνική οικονομία. 

Η γεωργία μετέχει στο ΑΕΠ περίπου στο 3,6% με μέση παραγωγικότητα περίπου 

15.800 €. Το Ακαθάριστο Γεωργικό Προϊόν (ΑΓΠ) ανέρχεται στα 8.214 εκατ. ευρώ. 

Η κατανάλωση γεωργικών προϊόντων αντιπροσωπεύει το 20-24% της ιδιωτικής 

κατανάλωσης όταν ο μέσος όρος των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 16%. 

Στη γεωργία επενδύονται περίπου 2,5 περίπου δισεκατ. Ευρώ εκ των οποίων το 40% 

είναι δημόσιες και το 60% είναι ιδιωτικές επενδύσεις. Τέλος η γεωργία στηρίζει τις 

γεωργικές βιομηχανίες που αντιπροσωπεύουν το 1/4 των ελληνικών βιομηχανιών και 

συνεισφέρουν το 1/3 του βιομηχανικού προϊόντος.      
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1.2. Δυσκολίες και προβλήματα του αγροτικού τομέα 

 

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής θα ασχοληθούμε κυρίως με τα προβλήματα 

που συναντούμαι στον ελλαδικό χώρο. Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις πολλά 

προβλήματα είναι κοινά σε όλο τον αγροτικό πληθυσμό της υφηλίου. 

Τα προβλήματα που υπάρχουν στον αγροτικό τομέα θα μπορούσαν να 

διαχωριστούν σε προβλήματα της παραγωγής και της πώλησης. Σκοπός της 

εκπόνησης της εργασίας είναι να παρουσιαστεί μία λύση για τις δυσκολίες που 

παρουσιάζουν οι αγρότες στην πώληση των προϊόντων τους . Καλό θα ήταν όμως να 

αναδείξουμε και κάποια προβλήματα της παραγωγής. 

Πριν εστιάσουμε βαθύτερα σε κάποια ειδικότερα προβλήματα πρέπει να 

αναφέρουμε κάποια προβλήματα που απορρέουν από τη γεωγραφική θέση της 

Ελλάδος. Πρώτα απ’ όλα υπάρχει μεγάλο ποσοστό ορεινών περιοχών μη πρόσφορων 

για καλλιέργεια. Η Ελλάδα διαθέτει ξηρό κλίμα το οποίο συνήθως επιτείνεται από 

μακρές περιόδους ξηρασίας ειδικότερα τους θερινούς μήνες. Τέλος το μικρό μέγεθος 

των γεωργικών μονάδων και ο κατακερματισμός τους αποτελούν πρόσθετο 

πρόβλημα. 

1.2.1. Ο παραγωγικός μηχανισμός 

 

Βασικό πρόβλημα της ελληνικής γεωργίας είναι η χαμηλή παραγωγικότητα της 

εργασίας. Δηλαδή η αξία του προϊόντος ανά εργαζόμενο στη γεωργία είναι πολύ 

χαμηλότερη από ότι σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι 

η παραγωγικότητα στη γεωργία είναι περίπου το 25% του μέσου όρου των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα το αυξημένο κόστος παραγωγής και 

συνεπώς τη μείωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας. Η χαμηλή αυτή 

παραγωγικότητα οφείλεται σε γενικότερους παράγοντες που απορρέουν από το 

επίπεδο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αλλά και στις ακόλουθες πρόσθετες 

αιτίες: 

1) Μεγάλος αριθμός των παραγωγών, που έχει ως συνέπεια την ύπαρξη  μεγάλου 

αριθμού  μικρών εκμεταλλεύσεων. 
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2) Οι απασχολούμενοι στη γεωργία έχουν υψηλή μέση ηλικία και χαμηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης.     

   

1.2.2. Διαθεσιμότητα φυσικών πόρων 

 

Ο πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της ανεπάρκειας σε 

αποθέματα νερού και της εξέλιξης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (τιμές, 

ποσοστώσεις). Υπάρχουν γεωργικοί χώροι στην Ελλάδα που παρουσιάζουν 

ετερόκλητο χαρακτήρα, αφού συνδυάζουν περιοχές εντατικής εκμετάλλευσης και 

ορεινούς όγκους οριακής παραγωγικότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο 

γεωργικός χώρος της Θεσσαλίας. 

 

1.2.3. Έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης 

 

  Ένα ακόμη πρόβλημα που μαστίζει τη γεωργική παραγωγή και  πρέπει να 

αναφερθεί είναι η ανυπαρξία σύνδεσης επιστημονικής έρευνας, σχεδιασμού και 

εφαρμογής αγροτικής πολιτικής. Δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός μόνιμης 

«διάχυσης» των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας στον τρόπο με τον οποίο 

σχεδιάζεται και εφαρμόζεται η αγροτική πολιτική, εκτός από κάποιες σπάνιες και 

αποσπασματικές περιπτώσεις.       
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2. Ηλεκτρονικό εμπόριο 

 

2.1.  Εισαγωγή 

 

 Στο παρελθόν οι συναλλαγές μεταξύ των καταναλωτών και των εμπόρων 

γινόταν πάντα με καθαρά συμβατικά μέσα. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που 

κάποιος έπρεπε να αγοράσει ή να πουλήσει κάτι έπρεπε να μεταβεί στην έδρα του 

πωλητή ή του καταναλωτή αντίστοιχα. 

Μία νέα ιδέα για την καλύτερη εξυπηρέτηση τόσο για τους καταναλωτές όσο 

και για τους εμπόρους είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο ξεκίνησε σαν ιδέα κατά τη διάρκεια του 1970 αλλά 

στην εξέλιξή του συνέβαλλε το διαδίκτυο. Σύμφωνα με τον  Turban et al (2004),  το 

ηλεκτρονικό εμπόριο ορίζεται ως η διαδικασία αγοράς, πώλησης ή ανταλλαγής 

προϊόντων, υπηρεσιών ή πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικών δικτύων . 

Τα τελευταία χρόνια πολλές ηλεκτρονικές αγορές δημιουργούνται και άλλες 

εξελίσσονται  συνεχώς. Στόχος τους είναι η εύκολη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 

των επιχειρήσεων και η υποστήριξη των ενεργειών που σχετίζονται με τις διαδικασίες 

των συναλλαγών. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα  των ηλεκτρονικών αγορών είναι το πολύ 

χαμηλό κόστος πληροφόρησης προς τους καταναλωτές ενώ ταυτόχρονα μπορούν να 

απευθυνθούν σε μεγαλύτερο καταναλωτικό κοινό. Από την άλλη πλευρά οι 

αγοραστές έχουν πρόσβαση σ’ έναν αρκετά μεγαλύτερο αριθμό πωλητών. 

 

2.2.  Μορφές ηλεκτρονικού εμπορίου 

 

 Πριν παρουσιάσουμε τις μορφές του ηλεκτρονικού εμπορίου θα πρέπει να 

αναφέρουμε τα τέσσερα συστατικά στοιχεία απ’ τα οποία απαρτίζεται το ηλεκτρονικό 

εμπόριο:  

α. Επιχειρήσεις 
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 β. Αγαθά και υπηρεσίες 

 γ. Απόσταση 

 δ. Επικοινωνία 

 Το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να κατηγοριοποιηθεί με πολλούς τρόπους 

ανάλογα με το κριτήριο που τίθεται. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα 

παρουσιασθούν οι δύο βασικότεροι. 

Ο πρώτος τρόπος διαχωρισμού μπορεί να γίνει με βάσει τους συμμετέχοντες σε 

μία εμπορική συναλλαγή. Παρότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνδυασμοί μόνο τρεις 

παρουσιάζουν σήμερα ενδιαφέρον. Αυτοί είναι :  

 Business to business ( Β 2 Β ) : Αφορά τις συναλλαγές μεταξύ των 

επιχειρήσεων. 

 Business to consumer (  Β 2 C ) : Αφορά προϊόντα και υπηρεσίες που 

παρέχουν οι επιχειρήσεις σε μεμονωμένους καταναλωτές. 

  Consumer to consumer (C 2 C ) :  Αφορά συναλλαγές καταναλωτών 

απευθείας με άλλους καταναλωτές. 

Θα  αναφέρουμε ονομαστικά και τους άλλους τύπους ηλεκτρονικού εμπορίου που 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία. 

 Business to employee (B 2 E ). 

 Business to government ( B 2 G ) 

 Business to manager ( B 2 M ) 

 Consumer to  business (C 2 B ) 

 Government to business (G 2 B ) 

 Government to Citizen ( G 2 C ) 

 Government to  employees ( G 2 E ) 

 Government to Government t ( G 2 G ) 

 Peer to peer (P 2 P ) 

 

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς απ’ όλες τις 

κατηγορίες το έχει το Β 2 Β  και σύμφωνα με εκτιμήσεις το 2000 είχε μερίδιο 60% 

του παγκόσμιου  ηλεκτρονικού εμπορίου με αξία 365,7 δισεκατομμύρια δολάρια. 
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Οι εκτιμήσεις λένε ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί περισσότερο. Ο λόγος που το 

Β2Β κερδίζει έδαφος έναντι του Β 2 C είναι ότι οι  offline  διαδικασίες του Β 2 Β 

μπορούν να γίνουν online πολύ πιο εύκολα σε σχέση με τις πολύπλοκες διαδικασίες 

του Β 2 C. 

Ο δεύτερος τρόπος διαχωρισμού του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι ανάλογος με τις 

μεθόδους ανάπτυξής του.  

Οι κατηγορίες είναι : 

  Ηλεκτρονικές αγορές. Οι επιχειρήσεις μπορούν να έρθουν σε επαφή με πολλούς 

αγοραστές χωρίς να υπάρχει κάποιο φυσικό σημείο συνάντησης αλλά και να βρουν 

νέους πελάτες. 

 Ηλεκτρονικά  sites  διανομής. Αυτά είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να εξυπηρετούν 

τους πωλητές με τη μεταφορά των προϊόντων τους. 

 Ηλεκτρονικά sites  συμβάσεων. Σκοπός αυτών είναι το άθροισμα των online 

αγοραστών ώστε να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη μαζικότητα για να πιέσουν τις τιμές 

προς τα κάτω.  

 

2.3.  Το ηλεκτρονικό εμπόριο στον αγροτικό τομέα. 

 

2.3.1.  Ιστορική αναδρομή 

 

 Το ηλεκτρονικό εμπόριο πρωτοεμφανίστηκε στον αγροτικό τομές στις αρχές 

της δεκαετίας του 1970. Οι λόγοι που οδήγησαν τους αγρότες να στραφούν προς τις 

ηλεκτρονικές αγορές ήταν ότι το εμπόριο θα πρόσφερε επαρκή πληροφόρηση για την 

αγορά και τις τιμές στους ενδιαφερόμενους. 

Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι οι παραγωγοί φοβούνταν πως η ιδιωτικοποίηση  

των καναλιών μάρκετινγκ θα οδηγούσε σε απώλεια ελέγχου και άσκησης δύναμης 

στην αγορά. Οπότε ξεκίνησαν να αναπτύσσονται πολλοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί για 

τη βελτίωση των συναλλαγών. 
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Παρότι έγιναν πολλές προσπάθειες παγκόσμια επικεντρωμένες σ’ αυτόν το 

στόχο, σχεδόν καμία εταιρεία δεν κατάφερε να αποκτήσει κάποιο αξιοσημείωτο 

μερίδιο αγοράς παρά μόνο να διατηρηθούν. 

Από την άλλη πλευρά στην Ευρώπη υπήρξαν κάποιες ηλεκτρονικές 

επιχειρήσεις που είχαν επιτυχή αποτελέσματα. Μία εταιρεία στο Βέλγιο κατάφερε να 

αποκτήσει το 6% του μεριδίου στις αγορές των βοειών, ενώ στην Αγγλία η εταιρεία  

Electronic auction systems ( EASE ) ήταν η πρωτοπόρος όσον  αφορά το ηλεκτρονικό 

εμπόριο χρησιμοποιώντας το για δημοπρασίες και κατάφερε να διεισδύσει στις 

αγορές των βοειών, των προβάτων και των δημητριακών. 

 

2.3.2. Μορφές ηλεκτρονικών αγορών 

 

 Σύμφωνα με πολλές μελέτες που έγιναν τόσο στην Αμερική όσο και στην 

Ευρώπη διαπιστώθηκε ότι οι αγροτικές επιχειρήσεις άλλαξαν τον τρόπο σκέψη τους 

όσον αφορά τη δομή και τη λειτουργία  υιοθετώντας  συστήματα ηλεκτρονικού 

εμπορίου. 

Παρατηρώντας το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορούμε να διακρίνουμε τρεις 

βασικές κατηγορίες των ηλεκτρονικών αγορών : 

 1) Ηλεκτρονικές αγορές που προορίζονται για τα προϊόντα που παράγονται 

στις φάρμες. Οι φάρμες διαχειρίζονται από παραγωγούς οι οποίοι συνήθως είναι και 

πωλητές λιανικής και στοχεύουν στην πώληση των προϊόντων στους καταναλωτές. 

 2) Ηλεκτρονικές αγορές για τα διάφορα προϊόντα που έχουν ανάγκη για τις 

καλλιέργειες. Σε τέτοιες αγορές κατά κύριο λόγο υπάρχουν αγροτικές επιχειρήσεις 

που έχουν ως στόχο την πώληση αγροεφοδίων στους παραγωγούς. Τέτοια 

αγροεφόδια  θεωρούνται τα μηχανήματα, οι σπόροι και τα λιπάσματα. 

 3) Ηλεκτρονικές αγορές προσφοράς υπηρεσιών. Αυτές οι αγορές στοχεύουν 

στο να προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης όπως οι μεταφορές, οι ασφάλειες καθώς 

και νομικές υπηρεσίες. 
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 Ένα άλλο είδος διαχωρισμού του ηλεκτρονικού εμπορίου στον αγροτικό 

τομέα με βάση το είδος των συμμετεχόντων είναι :  

 Business to business ( Β 2 Β ) 

 Business to consumer (  Β 2 C ) 

 Business to administration ( B 2 A) 

 Consumer to administration ( C 2 A ) 

 

Οι δύο πρώτες μορφές παρουσιάστηκαν και προηγουμένως. Οι δύο τελευταίες 

είναι οι νέες μορφές που εμφανίζονται στον αγροτικό τομέα Το Β2Α αναφέρεται στις 

συναλλαγές ανάμεσα στον ιδιωτικό τομέα και τους κυβερνητικούς οργανισμούς. 

Τέτοιου είδους συναλλαγές μπορεί να είναι η κοινωνική ασφάλιση και οι δημόσιες 

υπηρεσίες  πληροφόρησης. Ενώ το ( C 2 A ) είναι μία μορφή που δεν έχει αναπτυχθεί 

όσο οι παραπάνω κατηγορίες. 

Συνεπώς η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου επηρεάζει και τον αγροτικό 

τομέα που είναι αδιαμφισβήτητα  από τους βασικότερους τομείς της παγκόσμιας  

βιομηχανίας. 

2.3.3.  Τα οφέλη του ηλεκτρονικού εμπορίου στη  γεωργία. 

 

 Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις όσον αφορά τα οφέλη που έχει το 

ηλεκτρονικό εμπόριο στον αγροτικό τομέα. Αδιαμφισβήτητα τα οφέλη που μπορούν 

να υπάρξουν στις αγροτικές επιχειρήσεις είναι η ενίσχυση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, η μείωση των μεσαζόντων  και η μείωση του κόστους συναλλαγής με 

τέτοιον  τρόπο ώστε να επωφελούνται οι τοπικοί και μικροί παραγωγοί. Ωστόσο θα 

συνοψίσουμε τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο 

και θα παρουσιάσουμε τέσσερα βασικά. 

  Το διαδίκτυο μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων με μικρές 

επενδύσεις. Ο παραγωγός με τη βοήθεια της τεχνολογίας μπορεί να παρουσιάσει 

και να προσφέρει τα προϊόντα του σε δυνητικούς πελάτες που μπορεί να 

βρίσκονται οπουδήποτε. Αυτή η εξάλειψη των γεωγραφικών εμποδίων βελτιώνει 

τη θέση μιας επιχείρησης στην αγορά.  
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 Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ιδανικό για κατακερματισμένες αγορές. Ο 

αγροτικός τομέας είναι μεγάλος και διασκορπισμένος. Με τη βοήθεια του 

διαδικτύου είναι δυνατόν να διαχειρισθεί  πολύ πιο εύκολα μια επιχείρηση την 

αγορά. Για παράδειγμα πολλές ανεξάρτητες επιχειρήσεις μπορούν να ενωθούν σε 

ένα νέο οργανωμένο συνεταιρισμό.  

 Διαφάνεια στις τιμές . Η πρόσβαση στο διαδίκτυο  των πωλητών και των 

αγοραστών κάνει πιο εύκολη τη σύγκριση των τιμών αλλά και την προώθηση της 

διαφάνειας. Ένα άλλο θετικό στοιχείο που μπορούμε να σημειώσουμε είναι ότι 

μπορεί να οδηγήσει σε εξάλειψη υψηλών τιμών αφού ο ανταγωνισμός θα είναι 

αυξημένος. 

  Αύξηση των διαδικτυακών συνεταιρισμών. Όπως προαναφέραμε οι 

εμπορικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου καλλιεργούν το έδαφος για τη δημιουργία 

και την προώθηση συνεταιρισμών. Απ’  τη σκοπιά των αγροτών οι συνεταιρισμοί 

αποτελούν μία καλή λύση γι’ αυτούς έτσι ώστε να αναπτυχθούν περισσότερο. 

 

2.3.4.   Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 

εμπορίου στον αγροτικό τομέα. 

 

 Όπως προαναφέραμε το ηλεκτρονικό εμπόριο στον αγροτικό τομέα έχει 

ακόμα πολλά περιθώρια ανάπτυξης. Αυτό οφείλεται στους λόγους που αναφέραμε 

προηγουμένως. Ένα ακόμα στοιχείο που ενισχύει αυτήν την άποψη είναι ότι τα 

Αμερικανικά Χρηματοπιστωτικά  Ιδρύματα έπεφταν έξω στις εκτιμήσεις τους 

σχετικά με τα έσοδα από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πάντα οι προβλέψεις τους ήταν 

χαμηλότερες  από τα πραγματικά έσοδα. 

Ωστόσο υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του 

ηλεκτρονικού εμπορίου. Παρότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες μπορούμε  να τους 

κατηγοριοποιήσουμε  σε τρεις βασικούς. 

 Ο πρώτος παράγοντας που εμποδίζει την πλήρη ανάπτυξη είναι η συνεχής 

αλλαγή  της δομής της βιομηχανίας. Οι διάφορες ενώσεις – συνεταιρισμοί αλλάζουν 

συνεχώς τις σχέσεις και τους ρόλους των ανθρώπων της αγοράς. 
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 Η δημιουργία συνεταιρισμών μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη για δύο λόγους:  

 Ο πρώτος λόγος είναι η εξάλειψη της ανάγκης συντονισμού των 

κατακερματισμένων αγορών. Ενώ ο δεύτερος είναι η εμφάνιση προβλημάτων στη 

διαφάνεια των ηλεκτρονικών αγορών. 

 Ο δεύτερος παράγοντας που εντοπίζεται είναι η δημιουργία πολύπλοκων 

προϊόντων. ΄Οσο αυξάνεται το ηλεκτρονικό εμπόριο τόσο αυξάνεται και η 

πολυπλοκότητα των αγροτικών προϊόντων. Εκτός της παραδοσιακής πολυπλοκότητας 

που υπήρχε ο δεύτερος λόγος αυτού του παράγοντα είναι οι νέες απαιτήσεις των 

καταναλωτών. Οι καταναλωτές όσο αυξάνονται οι αγορές τόσο πιο απαιτητικοί 

γίνονται για την απόκτηση των προϊόντων. 

Τελευταίος παράγοντας θεωρείται η φύση των συναλλαγών. Κατ’ αρχάς κάθε 

συμβαλλόμενο άτομο σε μία συναλλαγή επιθυμεί η συναλλαγή να γίνει με  το δικό 

του τρόπο δημιουργώντας έτσι εμπόδια στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Επί πλέον ο αγροτικός τομέας είναι ίσως από τους λίγους βιομηχανικούς τομείς 

που σημαντικό ρόλο στις συναλλαγές διαδραματίζει η προσωπική επαφή. Αυτό 

μπορεί να γίνει πολύ εύκολα αντιληπτό αν δούμε  ότι στο παρελθόν πολλές 

συμφωνίες τελείωναν με μία απλή χειραψία. 
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3. Δημοπρατήριο 

3.1. Ο ορισμός του δημοπρατηρίου 

 

Σύμφωνα με το νόμο 4015/ΦΕΚ 210/Α/21.9.2011, δημοπρατήριο είναι μια 

συμβατικά ή ψηφιακά οργανωμένη αγορά αγροτικών προϊόντων, στο πλαίσιο της 

οποίας οι παραγωγοί προσφέρουν τα προϊόντα αυτά σε ενδιαφερόμενους αγοραστές 

με ελεύθερα διαπραγματεύσιμες τιμές, ενώ η διαπραγμάτευση, η διαμόρφωση της 

τελικής τιμής ανά προϊόν, οι σχετικές πωλήσεις και οι πληρωμές λαμβάνουν χώρα 

εντός και διά του Δημοπρατηρίου.  

Για να γίνει πλήρως κατανοητός ο όρος του δημοπρατηρίου θα πρέπει να 

παρουσιαστούν μερικοί ακόμα ορισμοί όπως η έννοια της δημοπρασίας. 

Δημοπρασία είναι η διαδικασία πώλησης και αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών 

υπό ορισμένους κανόνες. Στην κλασσική μορφή δημοπρασίας το προσφερόμενο 

προϊόν ή υπηρεσία προσφέρεται έναντι μιας αρχικής τιμής. Στην συνέχεια οι 

πλειοδότες, δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι και υποψήφιοι αγοραστές , «χτυπούν» με 

μεγαλύτερες τιμές έτσι ώστε να αποκτήσουν το προϊόν. Το προϊόν ή υπηρεσία τελικά 

πωλείται στον υψηλότερο πλειοδότη. 

Η λέξη δημοπρασία μεταφράζεται στην αγγλική γλώσσα με τη λέξη auction. 

Ωστόσο, η λέξη auction στην αγγλική γλώσσα χρησιμοποιείται ως ρήμα αλλά και ως 

ουσιαστικό. Η λέξη δημοπρασία ή δημοπρατώ (auction) προέρχεται από την λατινική 

λέξη augere που σημαίνει «να αυξάνω».  

Δημοπράτης είναι το άτομο ή η εταιρία που έχει στην κατοχή του το 

προϊόν/υπηρεσία και είναι διατεθειμένος να το πουλήσει μέσω της διαδικασίας της 

δημοπρασίας. Για να ολοκληρωθεί μια δημοπρασία πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 

δύο πλειοδότες οι οποίοι θα αυξάνουν συνήθως με μικρά «χτυπήματα» την τιμή του 

προϊόντος. Η δημοπρασία σταματά όταν μείνει ένας τελικός πλειοδότης και αποκτά 

το προϊόν έναντι της τελικής τιμής που κατέθεσε. 
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3.2. Η ιστορία του δημοπρατηρίου 

 

3.2.1. Η πρώτη δημοπρασία 

 

Το δημοπρατήριο έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα. Η πρώτη αναφορά έγινε 

από τον Ηρόδοτο. Ο Ηρόδοτος ήταν ένας αρχαίος έλληνας ιστορικός που έζησε τον 

5
ο
 αιώνα π.Χ. (484-425). Αναμφίβολα δεν γινόταν με τον τρόπο που γίνονται στη 

σημερινή εποχή αφού και οι δημοπρασίες εξελίχτηκαν στο πέρασμα των χρόνων. 

Σύμφωνα με το  βιβλίο του «Ηροδότου Ιστορίαι» υπήρχε ένα έθιμο στη Βαβυλώνα το 

οποίο γινόταν μια φορά το χρόνο. Όλες οι γυναίκες από τα χωριά ,οι οποίες ήταν σε 

ηλικία γάμου, μαζευόταν σε μια τοποθεσία ως έκθεμα. Στη συνέχεια ένας ντελάλης 

τις παρουσίαζε στους υποψήφιους αγοραστές με τη σειρά με σκοπό την πώληση τους. 

Η δημοπρασία ξεκινούσε από την πιο όμορφη και οι υποψήφιοι αγοραστές-γαμπροί 

έπρεπε να προσφέρουν τα περισσότερα από όλους για να αποκτήσουν τη νύφη που 

επιθυμούσαν. Το παράδοξο της εποχής ήταν ότι θεωρούνταν ανήθικο μια γυναίκα να 

παντρευτεί χωρίς τη διαδικασία της δημοπρασίας. 

Στη Ρώμη, περίπου στην εποχή του Χριστού, οι δημοπρασίες ήταν πολύ 

δημοφιλείς για οικογενειακά κτήματα και για πωλήσεις λαφύρων από τους πολέμους. 

Ο ρωμαίος αυτοκράτορας και φιλόσοφος Μάρκος Αυρήλιος πουλούσε έπιπλα σε 

δημοπρασίες επί μήνες για να ξεχρεώσει τα χρέη του. Οι ρωμαίοι στρατιώτες 

πουλούσαν στις δημοπρασίες διάφορα λάφυρα που προερχόταν από τους πολέμους. 

Ο πιστοποιημένος δημοπράτης, ο οποίος ονομαζόταν «magister auctionarium», 

κάρφωνε ένα δόρυ στο έδαφος για να ξεκινήσει η δημοπρασία. Στη σημερινή εποχή 

χρησιμοποιείται για την έναρξη της δημοπρασίας ένα σφυρί. 

Όταν ο ρωμαϊκός στρατός πήγαινε σε μάχη οι πράκτορες δημοπρασιών 

(δημοπράτες) τους ακολουθούσαν. Μετά τη μάχη, αυτοί οι πράκτορες 

δημοπρατούσαν τους αιχμαλώτους οι οποίοι επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν ως 

σκλάβοι. Εκτός των ανθρώπων όμως πουλούσαν και τα αγαθά που αποκτούσαν από 

τις λεηλασίες. Αυτές οι δημοπρασίες είναι γνωστές με τον λατινικό όρο sub hasta-, 

που σημαίνει στο δόρυ. Από την ορολογία αυτή προέρχεται η σημερινή «τα βγάζω 

στο σφυρί». 
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Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορικές δημοπρασίες πραγματοποιήθηκε 

το 193 μ.Χ. όταν η ρωμαϊκή αυτοκρατορία μπήκε σε δημοπρασία από την 

Πραιτοριανή φρουρά. Στις 23 Μαρτίου η φρουρά πρώτα σκότωσε τον κατακτητή 

Pertinax και στη συνέχεια πρόσφερε την αυτοκρατορία στον υψηλότερο πλειοδότη. Ο 

Didius Julianus κέρδισε τη δημοπρασία στην τιμή των 6.250 δρχ. για κάθε φύλακα. 

Μία πράξη η οποία οδήγησε σε ένα σύντομο εμφύλιο πόλεμο. Ο Didius Julianus 

αποκεφαλίστηκε δύο μήνες αργότερα όταν ο Septimius Severus κατέκτησε τη Ρώμη.  

Από το τέλος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας οι δημοπρασίες έχασαν τη δόξα 

τους στην Ευρώπη. Αντίθετα στην Ασία δεν ήταν ποτέ ευρέως γνωστές.  

3.2.2. Οι δημοπρασίες στην Αμερική 

 

Οι αμερικανικές δημοπρασίες χρονολογούνται από την άφιξη των 

προσκυνητών στις ανατολικές ακτές της Αμερικής. Το 1600 μ.Χ. συνεχίστηκαν σε 

δημοτικότητα κατά τη διάρκεια του αποικισμού με την πώληση καλλιεργειών, με τις 

εισαγωγές προϊόντων, με τα ζώα, τα εργαλεία, τον καπνό, με δούλους, αλλά ακόμη 

και με ολόκληρες φάρμες. Η πώληση μέσω δημοπρασίας ήταν ο πιο γρήγορος τρόπος 

για να μετατρέψει κανείς περιουσιακά στοιχεία σε μετρητά.  

Οι πωλήσεις γουναρικών ήταν ιδιαίτερα υψηλές για εκείνη την εποχή. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα που αναφέρει στο βιβλίο του «Going, going, 

gone», o Bellamy Partirdge : «Η Βίβλος και ο κάστορας ήταν οι στυλοβάτες των 

προσκυνητών, το ιερό βιβλίο έσωζε τις ψυχές τους και ο κάστορας τις τσέπες τους».  

Αρχικά, οι γούνες συλλέγονταν από τους γηγενείς κατοίκους κατά τη περίοδο 

του φθινόπωρου και του χειμώνα, χρησιμοποιώντας μία «ιδιωτική» συμφωνία 

ανταλλαγής για χρήματα. Οι πρώτες γούνες μεταφέρονταν στο πλησιέστερο λιμάνι. 

Κάθε χρόνο την άνοιξη χρησιμοποιούνταν η μέθοδος της δημοπρασίας για την 

πώληση των γουνών στους Ευρωπαίους εμπόρους, που διοργάνωναν το διηπειρωτικό 

ταξίδι προς τον παλιό κόσμο. Μόλις τα πλοία επέστρεφαν στα λιμάνια της Ευρώπης 

οι γούνες δημοπρατούνταν στους πωλητές για τη διοχέτευσή τους στη λιανική αγορά. 

Το πρώιμο εμπόριο γούνας ήταν το κυρίως υπεύθυνο γεγονός για την εγκατάσταση 

κατοίκων και την ανάπτυξη της Βόρειας Αμερικής.  
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Περίοδος του εμφυλίου πολέμου   

Την περίοδο του εμφυλίου πολέμου καθιερώθηκε η επωνυμία 

«συνταγματάρχης» (colonel) για τους δημοπράτες. Είναι πολύ κοινό στη σημερινή 

εποχή στις σχολές δημοπρασίας οι δημοπράτες να αποκαλούνται ως συνταγματάρχες, 

που ξεκίνησε από την περίοδο του εμφυλίου όταν η δημοπρασία άρχισε να ανθίζει. 

Σύμφωνα με την ιστορία η τέχνη του πλειστηριασμού ήταν μία κοινή πρακτική για 

τους συνταγματάρχες του εμφυλίου πολέμου, οι οποίοι τακτικά δημοπρατούσαν τα 

λάφυρα του πολέμου και τα πλεονάζοντα αγαθά. Ωστόσο μόνο οι υπάλληλοι οι 

οποίοι κατείχαν το βαθμό του συνταγματάρχη μπορούσαν να τις διενεργήσουν.  

Μία σύντομη ιστορική αφήγηση από μία από τις κορυφαίες σχολές 

δημοπρασίας αναφέρει λεπτομερώς την παρακάτω διαδικασία : «καθώς ο εμφύλιος 

συνεχιζόταν πολλά τάγματα στρατευμάτων έκαναν κατάσχεση των περιουσιακών 

στοιχείων των ιδιοκτητών της γης καθώς και των εμπόρων όπως βάδιζαν. Τα 

κατασχεμένα (λαθραία) μεταφερόταν σε μια ευνοϊκή περιοχή κι εκεί γινόταν η 

πώλησή τους από τον συνταγματάρχη ή από τον εκάστοτε διοικητή του τάγματος σε 

δημόσια πώληση. Ακόμη και μετά τον εμφύλιο πόλεμο οι στρατιωτικοί 

συνταγματάρχες ταξίδευαν για να πουλήσουν τα πλεονάσματα και τα κατασχεθέντα 

εμπορεύματα. Οι δημοπράτες έχοντας ως πρότυπό τους, τους στρατιωτικούς 

συνταγματάρχες, φορούσαν ειδική στρατιωτική στολή ώστε να αναγνωρίζονται από 

το κοινό».  

Άλλα ονόματα για τους δημοπράτες        

Συνταγματάρχης (colonel) είναι μόνο ένα από τα ονόματα που έχει αποδοθεί 

στους δημοπράτες στο πέρασμα του χρόνου.  

Δύο άλλα πολύ κοινά ονόματα είναι ιππότες του σφυριού (Knights of the 

hammer) και αδέρφια (brothers). 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι δημοπράτες είναι ένα καπέλο 

συνταγματάρχη, ένα μπαστούνι, ένα κουδουνάκι, ένα σφυρί και μία κόκκινη σημαία. 

Η σημαία συνήθως υψωνόταν όταν ο δημοπράτης είχε σκοπό να πουλήσει προϊόντα.  
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Το άνοιγμα σχολών δημοπρασίας  

Πολλές σχολές δημοπρασίας άνοιξαν στις αρχές του 1900 μ.Χ. στην Αμερική. 

Η εθνική σχολή πλειστηριασμού και ρητορικής Jones, πιστεύεται ότι είναι η πρώτη 

σχολή που άνοιξε. Ιδρύθηκε από τον δημοπράτη Corey M. Jones στο Davenport της 

Αιόβα. Η σχολή είχε δύο κλάδους. Όσον αφορά τον πρώτο κλάδο η σχολή 

προωθούσε ανταγωνιστικούς συμβούλους, οι οποίοι είχαν διδαχθεί αρχές εμπορίου, 

αγοράς ακινήτων και πλειστηριασμό αγαθών. Ωστόσο πολλοί δημοπράτες εκείνη την 

εποχή δεν πίστευαν ότι ένας δημοπράτης μπορούσε να εκπαιδευτεί. Αυτοί πίστευαν 

ότι ο πλειστηριασμός ήταν φυσικό χάρισμα με το οποίο γεννιέται κανείς.  

Άλλες σχολές ήταν οι : «Missori Auction Shool», η οποία ιδρύθηκε το 1905, 

«Auction Shool of Texas», «Blu Arc Carrer Academy», «Heritage Auction 

Auctioneer Shool», «McLennan Community College Auctioneer Academy», 

«Mendenhall Shool of Auctioneering», «The Ohio Auction Shool», «Texas Auction 

Academy», «Word Wide College of Auctioneering», κ.α.     

3.2.3. Οι δημοπρασίες στην Ευρώπη         

 

Οι δημοπρασίες μετά το τέλος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ανθίζουν ξανά 

στην Ευρώπη γύρω στον 18
ο
 αιώνα.  

Σε κάποιες περιοχές της Αγγλίας γύρω στο 17
ο
 και 18

ο
 αιώνα διενεργούνταν 

δημοπρασίες με κερί για την πώληση αγαθών και εκμίσθωσης. Η δημοπρασία 

ξεκινούσε με ένα αναμμένο κερί και οι προσφορές τιμής ακολουθούσαν ανοδική 

πορεία έως ότου το κερί να λιώσει. Η υψηλότερη τιμή που υπήρχε την ώρα του 

σβησίματος του κεριού κέρδιζε τη δημοπρασία.  

Όταν ο βασιλιάς Κάρολος ο Α΄ αποκεφαλίστηκε το 1649, η κυβέρνηση 

δημοπράτησε τη συλλογή έργων τέχνης του, η οποία αγοράστηκε σε τιμή ευκαιρίας 

από ξένους επενδυτές και συλλέκτες.  

Μετά το τέλος της Γαλλικής Επανάστασης γύρω στα τέλη του 18
ου

 αιώνα, οι 

δημοπρασίες ξεκίνησαν από τις ταβέρνες και τα καφενεία κι έγιναν μόνιμες με σκοπό 

την πώληση έργων τέχνης. Τέτοιες δημοπρασίες γινόταν καθημερινά. Κατάλογοι με 

τη λίστα των αντικειμένων εκτυπωνόταν για να ανακοινωθούν και να 
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γνωστοποιηθούν τα διαθέσιμα προϊόντα. Τέτοιοι δημοπρατικοί κατάλογοι συχνά 

εκτυπωνόταν και διανεμόταν πριν από δημοπρασίες σπάνιων και συλλεκτικών 

προϊόντων. Σε μερικές περιπτώσεις αυτοί οι κατάλογοι ήταν περίτεχνα έργα τέχνης τα 

οποία περιείχαν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν που δημοπρατούνταν. 

Επιπλέον στη Γαλλία το 1556 ένα τραγικό γεγονός ήταν οι δημοπρασίες της 

περιουσίας των ατόμων τα οποία είχαν εκτελεσθεί. Τα αποκλειστικά δικαιώματα τα 

είχε μία ομάδα δημοπρατών που όλοι τους φορούσαν μαύρα ρούχα και συχνά τις 

πουλούσαν σε φίλους τους και σε χαμηλές τιμές.  

3.2.4. Οίκοι δημοπρασίας 

 

Ο παλαιότερος οίκος δημοπρασίας στον κόσμο είναι STOCKHOLM Auction 

House (Stockholm’s Auctionsverk). Ο συγκεκριμένος οίκος ιδρύθηκε στη Σουηδία το 

1674.  

Αυτή τη στιγμή ο παγκοσμίως μεγαλύτερος οίκος δημοπρασίας είναι ο οίκος 

Christie’s, ο οποίος ιδρύθηκε το 1766 και εδρεύει στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη.  

Ο δεύτερος μεγαλύτερος οίκος είναι ο Sotheby’s, ο οποίος ιδρύθηκε το 1744, 

είναι βρετανικής προέλευσης, αλλά η έδρα του είναι στη Νέα Υόρκη. 

Άλλοι πρώιμοι οίκοι που δημιουργήθηκαν και παραμένουν ακόμη σε 

λειτουργία είναι οι παρακάτω : Dorotheum (1707), Mallan’s (1788), Bonham’s 

(1793), Phillips de Pury & Company (1796), Freeman’s (1805) and Lyon & Turnbull 

(1826).    

Η ανάπτυξη του internet οδήγησε σε σημαντική αύξηση της χρήσης των 

δημοπρασιών αφού για κάθε δημοπρασία υπάρχει πλέον μεγάλο εύρος υποψήφιων 

αγοραστών και μεγάλο εύρος αγαθών που παλαιότερα δεν ήταν πρακτικά δυνατόν να 

διατεθεί.  

Το 2008 η National Auctioneer’s Association ανέφερε ότι τα καθαρά κέρδη 

της βιομηχανίας των δημοπρατηρίων ήταν περίπου 268,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, 

με τους πιο γρήγορα αυξανόμενους τομείς να είναι τα γεωργικά προϊόντα, τα 

μηχανήματα και οι πλειστηριασμοί ακινήτων.  
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Το πιο ακριβό αντικείμενο που έχει καταγραφεί σαν πώληση έγινε στις 30 

Μαΐου του 2013 και όπως ανακοινώθηκε από τον Bloomberg η τιμή ήταν 418 

εκατομμύρια δολάρια. Τα προϊόντα που πουλήθηκαν ήταν δύο βάζα κι ένα 

διαμαντένιο μενταγιόν.  

 Όσον αφορά τα έργα τέχνης το πιο ακριβό άγαλμα που πουλήθηκε ποτέ σε 

δημοπρασία είναι η «Άρτεμις». Ένα αρχαίο ελληνικό μαρμάρινο άγαλμα με την 

ονομασία «Η Άρτεμις και το ελάφι». Η πώληση έγινε το 2007 στην πόλη της Νέας 

Υόρκης και το ποσό ήταν 28,6 εκατομμύρια δολάρια. Η δημοπρασία έγινε από τον 

οίκο Sotheby’s.  

 

3.3. Μορφές δημοπρασίας  

 

Οι δημοπρασίες χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, οι οποίες είναι :  

 Single dimensional 

Σ’ αυτή τη κατηγορία δημοπρασιών οι μόνες διαστάσεις προσφοράς είναι : η 

τιμή και η ποσότητα του αγαθού. 

 Multi dimensional 

Σ’ αυτή τη κατηγορία δημοπρασιών προστέθηκαν και άλλες διαστάσεις 

προσφοράς, εκτός της τιμής και της ποσότητας τους αγαθού, όπως η ταυτόχρονη 

δημοπράτηση δύο αγαθών. 

Επιπλέον υπάρχουν τέσσερις μορφές δημοπρασίας όταν πωλείται ένα απλό 

αγαθό. Υπάρχουν κι άλλα πολλά είδη δημοπρασίας τα οποία χρησιμοποιούν στοιχεία 

των τεσσάρων βασικών μορφών. 

Τα κύρια είδη δημοπρασίας είναι τα παρακάτω :  

1) Open Ascending-bid auction ή αλλιώς γνωστή ως English auction. 

Αυτή η μορφή είναι η πιο διαδεδομένη και η πιο κοινή για την πώληση 

αγαθών. Ο δημοπράτης ανακοινώνει την τιμή εκκίνησης και οι υποψήφιοι αγοραστές 

συναγωνίζονται για την προσφορά της υψηλότερης τιμής. Η διαδικασία της 

δημοπρασίας τελειώνει όταν έχει μείνει ένας τελικά ενδιαφερόμενος. Η τιμή στην 



30 

  

οποία αποκτάται το αγαθό είναι αυτή την οποία πρόσφερε. Το πιο σημαντικό 

χαρακτηριστικό αυτού του είδους είναι ότι ανά πάσα στιγμή ο πλειοδότης γνωρίζει 

την τιμή της υπάρχουσας καλύτερης προσφοράς. Τέλος αυτό το είδος δημοπρασίας 

χρησιμοποιείται κυρίως για αντίκες και έργα τέχνης. 

2) Open descending-bid auction ή αλλιώς γνωστή ως Dutch auction. 

Αυτό το είδος είναι η αντιστροφή της προηγούμενης μορφής που παραθέσαμε. 

Ο δημοπράτης προσφέρει μία αρχική υψηλή τιμή εκκίνησης και κατεβαίνει σταδιακά 

έως ότου βρεθεί ένας υποψήφιος αγοραστής στην τρέχουσα τιμή. Σ’ αυτό το σημείο η 

δημοπρασία σταματάει αφού βρέθηκε το άτομο που είναι διατεθειμένο να αγοράσει 

το προϊόν σ’ αυτήν την τιμή. Αυτή η μορφή δημοπρασίας πήρε το όνομα Dutch 

auction επειδή χρησιμοποιείται στην Ολλανδία εδώ και πολύ καιρό για την πώληση 

κομμένων λουλουδιών και κυρίως των τουλιπών. Αυτή η μορφή χρησιμοποιείται για 

προϊόντα που είναι ευπαθή. 

Άλλα δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η πώληση ψαριών στο Ισραήλ 

και η πώληση καπνού στον Καναδά. 

3) First-price sealed-bid auction 

Σ’ αυτό το είδος δημοπρασίας οι δυνητικοί αγοραστές καταθέτουν 

σφραγισμένες προσφορές και ο υψηλότερος πλειοδότης αγοράζει το προϊόν στην τιμή 

την οποία προσέφερε. Η ορολογία αυτής της μορφής προέρχεται ακριβώς από τη 

μορφή της. Δηλαδή οι προσφορές γράφονται σε ένα χαρτί και προωθούνται μέσα σε 

ένα σφραγισμένο φάκελο προς τον πλειοδότη ο οποίος ανοίγει ταυτόχρονα όλους 

τους φακέλους. Η βασική διαφορά αυτού του είδους με την English auction είναι ότι 

στην English auction είναι ικανοί οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές να παρακολουθούν 

τις τιμές των αντιπάλων τους κι αν το επιθυμούν να αναθεωρήσουν τη δικιά τους 

προσφορά. Αντιθέτως στην First-price sealed-bid auction ο πλειοδότης μπορεί να 

κάνει μία προσφορά. Αυτή είναι η πιο συνήθης μορφή δημοπρασίας που 

χρησιμοποιείται από την Αμερικανική κυβέρνηση για τον πλειστηριασμό των 

μεταλλευτικών δικαιωμάτων. Χρησιμοποιείται συχνά για την πώληση έργων τέχνης 

και ακινήτων.  

4) Second-price sealed-bid auction ή αλλιώς γνωστή ως Vickrey auction. 

Σ’ αυτή τη μορφή δημοπρασίας οι πλειοδότες καταθέτουν όπως και στην 

προηγούμενη την προσφορά τους σφραγισμένη. Νικητής είναι αυτός που έχει την 
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υψηλότερη τιμή, αλλά πληρώνει την αμέσως επόμενη υψηλότερη τιμή προσφοράς. 

Παρότι αυτή η μορφή έχει χρήσιμες θεωρητικές ιδιότητες δε χρησιμοποιείται συχνά 

στην πράξη.  

Αυτή η μορφή δημοπρασίας πήρε το όνομά της Vickrey προς τιμή του 

William Vickrey, ο οποίος έγραψε την πρώτη ανάλυση θεωρίας παιγνίων για τις 

δημοπρασίες, συμπεριλαμβανομένου και του είδους που μόλις περιγράψαμε. Ο 

Vickrey τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ το 1996 για τη δουλειά του πάνω σ’ αυτόν 

τον τομέα.  

Όπως γίνεται αντιληπτό τα πρώτα δύο είδη που αναφέραμε μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν είτε μέσω internet αλλά και σαν φυσική υπόσταση.  

Εκτός από αυτά τα τέσσερα κύρια είδη υπάρχουν και κάποια άλλα 

δευτερεύοντα τα οποία θα αναφέρουμε μόνο ονομαστικά : 

 All-pay auction 

 Auction by the candle 

 Bidding fee auction 

 Buyont auction 

 Combinatorial auction 

 Generalized second-price auction 

 Japanese auction 

 Lloyd’s syndicate auction 

 Mystery auction 

 No-reserve auction 

 Reserve auction 

 Reverse auction 

 Senior auction 

 Silent auction 

 Top-up auction 

 Walrasian auction  
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4. Συλλογικές αγροτικές οργανώσεις 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 4015 της 20/21 τα δημοπρατήρια 

αγροτικών προϊόντων οργανώνονται και διοικούνται ως ανώνυμες εταιρείες, στο 

μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν οι συλλογικές αγροτικές οργανώσεις, οι 

κατά τόπον αρμόδιες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και Ο.Τ.Α., ιδιώτες καθώς και 

το δημόσιο εκπροσωπούμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Και 

Τροφίμων. Στις ανώνυμες εταιρείες δημοπρατηρίων μετέχουν επίσης επιμελητήρια 

και ενδιαφερόμενοι ιδιώτες. Οι φορείς της Περιφερειακής και Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και οι συλλογικές αγροτικές οργανώσεις πρέπει να ελέγχουν 

τουλάχιστον το 51% του μετοχικού τους κεφαλαίου. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι οι 

συλλογικές αγροτικές οργανώσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στην 

ίδρυση, όσο και στη λειτουργία ενός δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων.  

Οι συλλογικές αγροτικές οργανώσεις σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο 

χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες :  

 Αγροτικοί συνεταιρισμοί 

 Ομάδες παραγωγών 

 Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις 

Ωστόσο εκτός από το λόγο του μετοχικού κεφαλαίου θα ήταν συνετό να 

δούμε για ποιους λόγους δημιουργούνται οι αγροτικές συλλογικές οργανώσεις και 

κυρίως οι αγροτικοί συνεταιρισμοί. Σύμφωνα με τον Emmanuel Ajuzie υπάρχουν 

τέσσερις κύριοι λόγοι που ωθούν τους μικρούς αγρότες να υιοθετήσουν εναλλακτικές 

στρατηγικές για την οικονομική αλλά και την κοινωνική τους ανάπτυξη. 

1) Εργατικό εισόδημα. Στη δεκαετία του 1990 υπήρξε σταδιακή αύξηση του 

εισοδήματος των κατασκευών, των υπηρεσιών και του τομέα της πληροφορικής. Η 

αύξηση του εισοδήματος συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια και θα γίνει και στο 

μέλλον. Ωστόσο τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά στον τομέα της γεωργίας και 

ειδικά για το μικρό γεωργό. Το εργατικό εισόδημα για τους μικρούς γεωργούς, αλλά 

και για τον αγροτικό τομέα γενικότερα παρέμεινε στάσιμο ή και μειώνεται με την 

πάροδο του χρόνου. Μ’ άλλα λόγια μπορούμε να πούμε ο λόγος επιστροφής προς το 
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εισόδημα και το συνολικό εισόδημα παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα. Αυτός είναι και 

ο κύριος λόγος που εξαφανίζονται μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσιμες καλλιέργειες.  

2) Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο ανταγωνισμός στον τομέα της γεωργίας 

μεταξύ μεγάλων και μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων τοποθετεί το τελευταίο σε 

πολύ μειονεκτική θέση. Λόγω της διαφοράς του όγκου των προϊόντων που 

παράγονται, οι τιμές είναι τόσο χαμηλές που ο μικρός αγρότης δύσκολα μπορεί να 

βγάλει κέρδος πουλώντας τα προϊόντα του στην ίδια αγορά με το μεγάλο. Επιπλέον οι 

τιμές των γεωργικών βασικών προϊόντων μειώνονται σε πραγματικούς όρους με την 

πάροδο του χρόνου. Ο αντίχτυπος όλων αυτών χτυπάει περισσότερο τους μικρούς 

οικογενειακούς αγρότες. 

3) Επενδύσεις στις υποδομές και εμπορικές πολιτικές. Οι αγροτικές 

επενδύσεις στις υποδομές και οι εμπορικές πολιτικές είναι γνωστό ότι ευνοούν 

περισσότερο τις μεγαλύτερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις απ’ ότι τις μικρότερες. Για 

παράδειγμα τα διάφορα προγράμματα που αφορούν την αγρανάπαυση της γης καθώς 

και οι επιδοτήσεις καλλιεργειών ανέκαθεν είναι γνωστό ότι ωφελούν τις μεγαλύτερες 

εκμεταλλεύσεις. Επειδή οι μικροί αγρότες δεν έχουν τόσους πόρους γης, 

αποτυγχάνουν να συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι 

τα σχέδια της κυβέρνησης της Αμερικής για το νερό στις δυτικές Ηνωμένες 

Πολιτείες. Τα σχέδια έδιναν πλεονέκτημα στις μεγάλες φάρμες σε αντίθεση με τις 

μικρές. 

4) Μη εφικτοί παράγοντες για τις αγορές. Οι αγορές στον τομέα της 

γεωργίας περιλαμβάνουν τις εισροές παραγωγής και τις κεφαλαιουχικές αγορές 

δανείων. Αυτές οι αγορές στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εκτός των ορίων 

δυναμικότητας των μικρών αγορών. Για τις παραγωγικές εισροές οι τιμές στις 

περισσότερες περιπτώσεις είναι απαγορευτικές και οι μικροί αγρότες μπορεί να μη 

χρειάζονται βαρύ εξοπλισμό για την αγορά. Ακόμη για την εξασφάλιση των δανείων, 

για την λειτουργία των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, οι τράπεζες μπορεί να ζητήσουν 

εξασφαλίσεις που οι μικροί αγρότες δεν έχουν.         

Οι κύριοι στόχοι τους οποίους έχει ο μικρός αγρότης είναι οι παρακάτω :  

1) να ξέρει ποιος είναι ο ανταγωνιστής του 

2) να βρει νέους πελάτες 

3) να βρει νέες αγορές 

4) να βελτιώσει την εξαγωγή του προϊόντος του 
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5) να βελτιώσει την εξυπηρέτηση πελατών 

6) να αυξήσει τα περιθώρια κέρδους 

Ο αγρότης μπορεί να επιτύχει τους παραπάνω στόχους μέσα από τη 

συνεργασία με άλλους αγρότες αποφεύγοντας τον ανταγωνισμό με αυτούς. Εξαιτίας 

της φύσης του ανταγωνισμού στον αγροτικό τομέα αυτός ο ανταγωνισμός μπορεί να 

οδηγήσει μόνο σε μείωση των τιμών των αγροτικών προϊόντων. Αυτό το σενάριο 

μπορούσε να υποβαθμίσει ακόμη περισσότερο τη θέση των αγροτών. 

Σύμφωνα με τον Gert Van Dijk υπάρχουν πέντε ιστορικοί λόγοι για τους 

οποίους οι παραγωγοί οργανώνονται σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και αναδεικνύει 

κι έναν έκτο λόγο.  

Ο πρώτος λόγος είναι ότι με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς οι παραγωγοί 

ένωσαν τις δυνάμεις τους και μπόρεσαν να επηρεάσουν τη δομή της αγοράς αλλά και 

τη συμπεριφορά των αγοραστών και /ή των προμηθευτών. Υπάρχουν πολλά 

παραδείγματα που ήδη υπάρχοντα καρτέλ εξαφανίστηκαν λόγω του ότι οι αγροτικοί 

συνεταιρισμοί εισήλθαν στην αγορά.  

Ένας δεύτερος λόγος ήταν ότι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί μπορούσαν να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε βιομηχανικά αγαθά και υπηρεσίες.  

Η υλοποίηση της αποδοτικότητας στον τομέα της μεταποίησης των αγροτικών 

συνεταιρισμών ήταν και εξακολουθεί να είναι ζωτικής σημασίας. Σχεδόν όλα τα 

αγροτικά προϊόντα έχουν ογκώδες χαρακτήρα. Ως εκ τούτου το μοναδιαίο κόστος 

επεξεργασίας μειώνεται αισθητά με την επέκταση των εργασιών του αγροτικού 

συνεταιρισμού. Συνεπώς η αποδοτικότητα από τις οικονομίες κλίμακας είναι ο τρίτος 

λόγος για τη δημιουργία αγροτικού συνεταιρισμού. 

Τα δημοπρατήρια λουλουδιών, φρούτων και λαχανικών έχουν ως κύρια 

δραστηριότητά τους τη διαχείριση της αγοράς υπό συνθήκες διαφάνειας. Η 

διαχείριση αγοράς προσθέτει ανταγωνιστικές συνθήκες έτσι ώστε το σύστημα τιμών 

να είναι ανταγωνιστικό. Φυσικά η υπ’ αριθμόν ένα προϋπόθεση γι’ αυτήν τη 

λειτουργία είναι ο έντονος ανταγωνισμός και η μη ύπαρξη μονοπωλιακών θέσεων. 

Έχει αποδειχθεί πολλές φορές ότι η συσσώρευση των προμηθειών προκαλεί 

συσσώρευση της ζήτησης. Γι’ αυτό τα δημοπρατήρια αποτελούν ένα χαρακτηριστικό 
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παράδειγμα αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας λόγω του μεγάλου όγκου των 

δραστηριοτήτων τους.     

Ο τέταρτος λόγος για τη δημιουργία ενός αγροτικού συνεταιρισμού είναι η 

διαχείριση του κινδύνου. Αναμφίβολα οι αγροτικοί συνεργατισμοί έπρεπε να βρουν 

τη θέση τους στην αγορά μέσω σταδιακής βελτίωσης της ποιότητας για όλα τα μέλη 

τους. ΄Ετσι από τη μια μεριά οι αγροτικοί συνεταιρισμοί  μείωσαν τον ανταγωνισμό 

μεταξύ τους αλλά από την άλλη ο ανταγωνισμός στηρίχθηκε σε τέτοια στοιχεία 

μάρκετινγκ όπως η ποιότητα των αγροτικών προϊόντων . Η δημιουργία τους βοήθησε 

τους αγρότες στην εισαγωγή και στην απόκτηση εφικτών προτύπων ποιότητας. ΄Ολο 

αυτό το γεγονός συνέβαλε στην απόκτηση γνώσης της αγοράς από την μεριά των 

αγροτών και στη δημιουργία πιο σταθερού περιβάλλοντος για επενδύσεις.  

Επί πλέον πρέπει να ειπωθεί ότι πάντα πρέπει να υπάρχει το στοιχείο της 

αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη του συνεταιρισμού.   

Ο πέμπτος λόγος είναι η βελτίωση του εισοδήματος των μελών του αγροτικού 

συνεταιρισμού αλλά και της αγροτικής οικονομίας. Αυτή η πτυχή ήταν το πιο 

επιθυμητό αποτέλεσμα όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων που αναφέρθηκαν. 

Ειδικότερα διαπιστώθηκε κι από την διαχείριση πλεονάζουσας προμήθειας. Η 

διαχείριση της πλεονάζουσας προσφοράς ήταν αποκλειστική δραστηριότητα των 

αγροτικών συνεταιρισμών.   

Οι περισσότεροι από αυτούς τους λόγους δεν είναι τόσο ορατοί όσο ήταν 

κάποτε.  Ωστόσο σε πολλές αγορές η ανάγκη για συνεργασία θα επανεμφανισθεί όταν 

οι αγροτικοί συνεταιρισμοί εξαλειφτούν.  

Ο έκτος λόγος αντιπροσωπεύει την ανάγκη για στρατηγικές νέων μελών ως 

αποτέλεσμα της αλλαγής της φύσης των κλασσικών λόγων που παραθέσαμε για τους 

αγροτικούς συνεταιρισμούς. Θα αναφέρουμε τα χαρακτηριστικά στοιχεία  και στη 

συνέχεια θα αναφέρουμε ονομαστικά κάποια παραδείγματα τέτοιων αγροτικών 

συνεταιρισμών. 

Ο έκτος λόγος ουσιαστικά είναι να αφήσουμε τους αγροτικούς 

συνεταιρισμούς να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες αγοράς για τα μέλη τους κάτω από 

συνθήκες καθοδηγούμενης επένδυσης, διαφοροποίησης των μελών και 

κατακερματισμό της αγοράς. Επί πλέον ο έκτος λόγος είναι να κάνουν επενδύσεις με 



36 

  

τέτοιο τρόπο έτσι ώστε στις νέες αγορές που δημιουργούνται τα μέλη  μπορούν να 

προσθέτουν αξία στο προϊόν  με τη γη τους, την εργασίας τους, με τις επενδύσεις 

κεφαλαίου τους αλλά και με τις δεξιότητές τους. ΄Ετσι ο έκτος λόγος είναι 

συνδυασμός των πέντε πρώτων λόγων σε μία κατάσταση ροής. Οι νέες συνθήκες 

προκάλεσαν τους αγρότες να συνεργαστούν με νέους τρόπους και έχουν προκαλέσει 

μακροχρόνιους συνεταιρισμούς να ανασχεδιαστούν. Αυτοί αποκαλούνται νέα γενιά 

συνεταιριστών. 

Τα παραδείγματα  νέας γενιάς συνεταιρισμών  είναι :  

 Saskatchewan Wheat Pool (Canada) 

 Harvest States (USA) 

 Dumeco (The Netherlands) 

 Campina Melkunie (The Netherlands) 

 Friesland Dairy Foods (The Netherlands) 

Σύμφωνα με τους  Bijman και Hendrikse   υπάρχουν διάφοροι λόγοι έτσι ώστε 

οι αγρότες να εγκαταστήσουν έναν αγροτικό συνεταιρισμό αντί να έχουν ανεξάρτητη 

ιδιωτική επιχείρηση. Αυτοί οι λόγοι εμπίπτουν  σε τρεις μεγάλες κατηγορίες :  

 Η πρώτη κατηγορία είναι η ασύμμετρη  δύναμη της αγοράς των παραγωγών 

των αγροτικών προϊόντων  ή  των επεξεργαστών. Η ασύμμετρη δύναμη της αγοράς 

είναι ο πιο δεινός λόγος που αναφέρεται στην οικονομική βιβλιογραφία για τη 

δημιουργία ενός συνεταιρισμού. Η ασύμμετρη δύναμη της αγοράς πηγάζει από τη 

διαφορά του αποδοτικού μεγέθους της αγροτικής παραγωγής σε σχέση με την 

επεξεργασία και την προώθηση των προϊόντων. 

 Η δεύτερη κατηγορία είναι η ελλιπής πληροφόρηση μεταξύ παραγωγών και 

εμπόρων. 

 Η  ατελής και ασύμμετρη πληροφόρηση είναι αποτέλεσμα της μέτρησης του 

κόστους (Barzel, 1982). Αυτό συμβαίνει γιατί η μέτρηση του κόστους είναι ιδιαίτερα 

προβληματική σε μία σχέση όταν τα συναλλασσόμενα μέρη έχουν διαφορετικά 

συμφέροντα. Η ατελής και ασύμμετρη πληροφόρηση αφήνουν έδαφος για 

ευκαιριακές συμπεριφορές δύο ειδών : του ηθικού κινδύνου  και της ανεπιθύμητης 

επιλογής. 
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Η τρίτη κατηγορία είναι τα κόστη συναλλαγών που σχετίζονται με τις 

επενδύσεις των παραγωγών. 

Ο  Wiliamson, (1985) στο άρθρο του Transaction Cost Economics  ξεκινά με 

την υπόθεση ότι οι άνθρωποι χαρακτηρίζονται από περιορισμένη λογική και 

ευκαιριακή συμπεριφορά. Η μεταβλητή συναλλαγών που χρησιμοποιείται σ’ αυτήν 

τη θεωρία είναι η παρουσία συγκεκριμένων στοιχείων μεταξύ μετοχών ή  

επενδύσεων. Οι συγκεκριμένες επενδύσεις είναι βιώσιμες επενδύσεις που 

αναλαμβάνονται για την υποστήριξη μιας συγκεκριμένης συναλλαγής με έναν 

συγκεκριμένο εμπορικό εταίρο. Το κόστος ευκαιρίας τέτοιων επενδύσεων είναι πολύ 

χαμηλότερο σε καλύτερες εναλλακτικές χρήσεις. Τα περιουσιακά στοιχεία του 

επενδυτή  αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να κρατηθούν  από τον εταίρο. Αυτά τα έξοδα 

συναλλαγής μπορούν να αποφευχθούν  με τη διεξαγωγή μιας συναλλαγής εντός των 

ορίων μιας επιχείρησης , με την κάθετη ολοκλήρωση. 

Σύμφωνα με τον Hansen  η παγκοσμιοποίηση είναι μία από τις μεγαλύτερες 

στρατηγικές προκλήσεις για τους γεωργικούς συνεταιρισμούς. Παρά την οικονομική 

κρίση των τελευταίων ετών η παγκοσμιοποίηση φαίνεται ότι αυξάνεται με λιγότερη 

δύναμη απ’ ότι πριν.  

4.1. Η κατάσταση των αγροτικών συνεταιρισμών 

 

 Οι γεωργικοί συνεταιρισμοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για πολλούς 

γεωργούς ανά τον κόσμο. Η σημασία των συνεταιρισμών ποικίλει  από χώρα σε 

χώρα, αν και δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο μοτίβο της σημασίας και της ανάπτυξης σε 

παγκόσμια  προοπτική. Σε γενικές γραμμές οι γεωργικοί συνεταιρισμοί είναι πιο 

διαδεδομένοι στη βόρεια Ευρώπη σε σύγκριση με τις μεσογειακές χώρες. Επικρατεί 

ποικιλία από τομέα σε τομέα και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί έχουν μεγάλο μερίδιο 

αγοράς στους τομείς του γάλατος και του κρέατος. Στην Ευρώπη οι γεωργικοί 

συνεταιρισμοί συνεχώς αυξάνουν τα μερίδια αγοράς τους. Στην Αμερική παρότι ο 

αριθμός των συνεταιρισμών μειώθηκε κατά 70% την περίοδο 1973-2002 αύξησαν το 

μερίδιο αγοράς του γάλατος από 76% σε 86%. Γενικά οι αγροτικοί συνεταιρισμοί 

αυξάνουν συνεχώς τας μερίδια αγοράς τους και στην Αμερική και την Ευρώπη τις 

τελευταίες δεκαετίες. Στη Δανία οι αγροτικοί συνεταιρισμοί είναι απόλυτα κυρίαρχοι 
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του μεριδίου αγοράς στο χοιρινό κρέας, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, στους σπόρους 

χόρτου, στις γούνες, τα σιτηρά και τις ζωοτροφές. Ωστόσο σε άλλους τομείς όπως η 

ζάχαρη και τα πουλερικά οι συνεταιρισμοί εξαφανίστηκαν τελείως και το μερίδιο 

αγοράς καλύφθηκε πλήρως από πολυεθνικές εταιρίες. 

4.2. Παγκοσμιοποίηση των συνεταιρισμών 

 

 Ο σκοπός της παγκοσμιοποίησης των εταιρειών είναι να βελτιώσουν την 

παγκόσμια ανταγωνιστικότητα τους, τα μελλοντικά τους κέρδη και την αξία της 

εταιρείας. Η παγκοσμιοποίηση μιας εταιρείας δεν είναι ο αντικειμενικός σκοπός της 

αλλά ένα εργαλείο για να επιτύχει τους παραπάνω σκοπούς. Οι αγροτικοί 

συνεταιρισμοί και κεφαλαιουχικές εταιρείες συχνά έχουν ως σκοπό να διασφαλίσουν 

στους ιδιοκτήτες τους τα υψηλότερα πιθανά κέρδη. Το κέρδος των μετοχών θα έρθει 

μέσω των μερισμάτων και των τιμών των μετοχών. Τα κέρδη  των συνεταιρισμών θα 

έρθουν μέσω των μερισμάτων και μέσω ευνοϊκότερων πωλήσεων ή καλύτερων τιμών 

αγοράς. Παρότι και οι δύο οργανισμοί έχουν σκοπό το μέγιστο κέρδος υπάρχουν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί έχουν να 

αντιμετωπίσουν ειδικές προκλήσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές όταν η 

παγκοσμιοποίηση παίρνει τη μορφή ξένων επενδύσεων. Αυτές οι προκλήσεις είναι :  

 1. Το κεφάλαιο 

 2. Η πρόσβαση στο κεφάλαιο 

 3. Το κίνητρο 

 4. Ο ορίζοντας 

 5. Η παγκοσμιοποίηση ως ένας στρατηγικός στόχος 

 6. Επιδίωξη κέρδους 

 7. Συνδυασμένη παροχή στα μέλη 

 8. Διοίκηση 

 9. Ξένα μέλη 
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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αγροτικών συνεταιρισμών οι οποίοι στράφηκαν 

προς την παγκοσμιοποίηση είναι οι γεωργικοί συνεταιρισμοί της Δανίας, αφού σε 

συγκεκριμένους τομείς τα παγκόσμια μερίδια αγοράς είναι αξιοσημείωτα. 
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5. Δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων :  Παρουσίαση και 

διερεύνηση  δημοπρατηρίων ανά τον κόσμο 

 

 Στόχος της παρούσης εργασίας είναι να εντοπίσει, να εξετάσει και να 

παρουσιάσει τη λειτουργία των δημοπρατηρίων αγροτικών προϊόντων ανά  τον 

κόσμο. Ωστόσο μεγαλύτερη έμφαση θα δοθεί στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης 

αφού είναι οι ηγέτες σ’ αυτόν τον τομέα. Επί πλέον ένας άλλος στόχος αυτής της 

εργασίας είναι να παρουσιαστεί μία εναλλακτική μορφή εμπορίας αγροτικών 

προϊόντων. 

 Τα δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων χρησιμοποιούν τη μορφή «Dutch 

auction» που όπως προαναφέραμε πήρε το όνομά της από την Ολλανδία  λόγω της 

μεγάλης διάδοσης αυτής της μορφής σ’ αυτήν τη χώρα. Επίσης θα παρουσιαστούν τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δημοπρατηρίων. Τέλος θα γίνει μία 

σύγκριση των Ολλανδικών δημοπρατηρίων με τα Βραζιλιάνικα. 

5.1. Βέλγιο 

 

 Το Βέλγιο έχει ένα σημαντικό εμπορικό τομέα για τα φρούτα και τα λαχανικά. 

Όχι μόνο γιατί διανέμει τα προϊόντα από Βέλγους παραγωγούς αλλά επειδή η 

Αμβέρσα είναι ένα τεράστιο λιμάνι εισαγωγών για τροπικά φρούτα τα οποία 

αποστέλλονται στη Γερμανία και σ’ άλλα μέρη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. 

Τα φρούτα και τα λαχανικά είναι ένα σημαντικό κομμάτι της αγροτικής 

παραγωγής στο Βέλγιο, ειδικότερα στη Φλάνδρα. Αποτελούν το 17%  της συνολικής 

αγροτικής παραγωγής, ένα ποσοστό που είναι στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής 

΄Ενωσης. 

Η συνολική παραγωγή του τομέα των φρούτων και  των λαχανικών είναι 

περίπου 1,1 τρισεκατομμύρια Ευρώ. Το Βέλγιο έχει περίπου  5.000 φάρμες που 

παράγουν φρούτα και λαχανικά. 

Το πρώτο δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων λειτούργησε στις Βρυξέλες 

και στην Αμβέρσα στις αρχές του 20
ου

 αιώνα. Το 1923 το πρώτο ρολόι δημοπρασιών 
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παρουσιάστηκε ακολουθώντας το παράδειγμα των Ολλανδών . Τα περισσότερα 

δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων εγκαθιδρύθηκαν   μετά το Β΄ παγκόσμιο 

πόλεμο. Μέσα από μια σειρά συγχωνεύσεων στο τέλος του 20
ου

 αιώνα μόνο εννέα 

δημοπρατήρια παρέμεινα σε λειτουργία στο Βέλγιο. 

Όλα τα δημοπρατήρια έχουν τη νόμιμη μορφή ενός συνεταιρισμού. Αυτό 

σημαίνει ότι τα μέλη προσφέρουν τα προϊόντα, κατέχουν τον οργανισμό και 

δημοκρατικά διαχειρίζονται τον οργανισμό. 

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από αγρότες- μέλη που είναι υπεύθυνοι 

για τη στρατηγική και για τις πολιτικές του δημοπρατηρίου. Ωστόσο οι καθημερινές 

λειτουργίες ανατίθενται σε επαγγελματίες  μάνατζερ.  Σχεδόν το 85% των φρέσκων 

φρούτων και λαχανικών πωλούνται μέσω των δημοπρατηρίων. Για τον καθορισμό 

τιμής οι συνεταιρισμοί χρησιμοποιούν το ρολόι δημοπρασιών. Ως αποτέλεσμα η 

αγορά είναι πολύ διαφανής και οι αγρότες γνωρίζουν κάθε μέρα τις τιμές που 

διαμορφώθηκαν στη δημοπρασία. 

Οι συνεταιρισμοί συνεχώς αυξάνουν τη συνεργασία τους για ταυτόχρονες 

δημοπρασίες προσφέροντας στους αγοραστές τη δυνατότητα να αγοράζουν από 

διαφορετικά δημοπρατήρια την ίδια ώρα. Αυτό γίνεται με σκοπό να ακολουθήσουν 

τη ζήτηση των μεγάλων εμπόρων ακόμη και εκτός συνόρων. Εκτός από τις 

δημοπρασίες υπογράφονται και συμβόλαια με καθορισμένες τιμές οι οποίες 

διαπραγματεύονται για συγκεκριμένα προϊόντα ή συγκεκριμένες συμφωνίες με 

σεβασμό στην ποιότητα και το πακετάρισμα. 

Τα κύρια προϊόντα που πουλιούνται στα δημοπρατήρια είναι ντομάτες και 

φράουλες. Τα συνολικά έσοδα σύμφωνα με τον  VBT (2012 ) των συνεταιρισμών στο 

Βέλγιο τη χρονιά 2010 ήταν 875 εκατομμύρια Ευρώ. Το 70% αυτών εξήχθησαν. 

Στο Βέλγιο υπάρχουν πολλοί αναγνωρισμένοι συνεταιρισμοί αλλά δεν 

χρησιμοποιούν όλοι τη λειτουργία του δημοπρατηρίου. Οι συνεταιρισμοί που 

χρησιμοποιούν δημοπρατήρια είναι : 

1. Mechelse veilingen 

2. Reo veiling 

3. Belgische Fruitveiling (συγχώνευση με την  Profruco) 

4. Veiling Hoogstraten 
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5. Coöbra (Brava + Greenpartners) 

6. Limburgse Tuinbouw veiling 

Στον πίνακα 4 παραθέτουμε τα συνολικά έσοδα των μεγαλύτερων συνεταιρισμών 

αγροτικών προϊόντων στο Βέλγιο το 2010. 

Πίνακας 4 : Κύκλος εργασιών των Βελγικών ΑΣ το 2010 

 

 

 
    

Turnover(million 
euro) 

1 Mechelse Veilingen 234 

2 REO Veiling 178 

3 Belgische Fruitveiling 105 

4 Veiling Hoogstraten 153 

5 
Coöbra (Brava + 
Greenpartners) 72 

6 Veiling Haspengouw 65 

7 Veiling Borgloon 61 
 

  

   

Πηγή: VBT Jaarverslag 2011   

   

   

   

   

   

΄Εξι συνεταιρισμοί έχουν αποκτήσει την ετικέτα ποιότητας  Flandria  και τη 

χρησιμοποιούν για την προώθηση φρούτων κα λαχανικών υψηλής ποιότητας που 

παράγονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.  

Το Verbond van Belgishe Tuinbouwcooperaties (οργανισμός  αγροτικών 

συνεταιρισμών Βελγίου, VBT) είναι ο βιομηχανικός οργανισμός για τα βελγικά 

δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων αλλά και άλλων αγροτικών συνεταιρισμών. Το 

VBT  συνολικά κατέχει το 80% της συνολικής παραγωγής φρούτων και λαχανικών 

στο Βέλγιο. Το 2011 το VBT   είχε έντεκα μέλη  και το 2013 δέκα μέλη. 

Ο τρόπος λειτουργίας αυτών των συνεταιρισμών κυμαίνεται στα ίδια πλαίσια  

οπότε θα περιγράψουμε τη λειτουργία του μεγαλύτερου δημοπρατηρίου του Βελγίου 

όπως είδαμε και από τον προηγούμενο πίνακα και είναι το Mechelse veilingen το 

οποίο στις 14 Δεκεμβρίου του 2012 συγχωνεύτηκε με το Coöbra και πήρε την 

ονομασία BELORTA. Επειδή όμως ο συγχωνευμένος οργανισμός δεν έχει προλάβει 
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να ολοκληρώσει ένα οικονομικό έτος θα παρουσιαστεί το Mechelse veilingen 

αυτόνομα.  

5.1.1. Η συνεταιριστική κοινωνία της BelOrta 

 

Στο Mechlin (25 χλμ. έξω από τις Βρυξέλλες) υπάρχει το δημοπρατήριο που 

βρίσκεται στη λαχαναγορά του Mechelse veilingen. Αυτό εμπορεύεται κυρίως 

φρούτα και λαχανικά. Το δημοπρατήριο του Mechlin είναι μία συνεταιριστική 

κοινωνία που αποτελείται από 2000 περίπου παραγωγούς. Κυρίως αυτοί βρίσκονται 

σε ακτίνα 50 χλμ. από το δημοπρατήριο. Λόγω της αύξησης της παραγωγής των 

λαχανικών αυτής της περιοχής είναι κυρίως δημοπρατήριο λαχανικών. Ωστόσο 

πωλούνται και μικρές ποσότητες φρούτων και λουλουδιών. Στόχος του 

δημοπρατηρίου είναι να πουλήσει τα προϊόντα του κάτω από τις καλύτερες συνθήκες 

και να προωθήσει τις πωλήσεις. Όσοι παραγωγοί επιθυμούν να εμπορευτούν τα 

προϊόντα τους μέσω του δημοπρατηρίου θα πρέπει αναγκαστικά να γίνουν μέτοχοι. 

Μόνο οι παραγωγοί κηπευτικών προϊόντων μπορούν να γίνουν μέτοχοι, ενώ 

αγοραστές και άλλα μέλη δεν μπορούν να συμμετέχουν. Επιπλέον ένας παραγωγός 

δεν μπορεί να γίνει μέλος ενός άλλου δημοπρατηρίου. Κάθε παραγωγός μέλος του 

δημοπρατηρίου πρέπει να προμηθεύσει όλα τα προϊόντα του στο δημοπρατήριο. 

Αυτός ο όρος ονομάζεται «υποχρέωση στην προσφορά». Ο παραγωγός πληρώνει 

προμήθεια που βασίζεται στο σύνολο των προϊόντων που προμηθεύει. 

Ποιότητα και ασφάλεια φαγητού     

 Για πολλά χρόνια η ασφάλεια και η υγιεινή των τροφίμων αποτελούν την 

κορυφαία προτεραιότητα για το δημοπρατήριο του BelOrta. Το δημοπρατήριο του 

Mechlin ήταν το πρώτο Βέλγικο δημοπρατήριο που απέκτησε την πιστοποίηση ISO. 

Το δημοπρατήριο Coöbra (Brava) ήταν το πρώτο που απέκτησε την πιστοποίηση 

HACCP, που εκδίδεται από την ευρωπαϊκή υπηρεσία πιστοποίησης ποιότητας SGS. 

Το πιστοποιητικό ISO 9001:2000 εγγυάται την ποιότητα των διαδικασιών και των 

λειτουργιών μέσα σε μία εταιρεία. Το πιστοποιητικό HACCP σημαίνει «Hazard 

Analysis Critical Control Point» και μπορεί να περιγραφεί ως ένα σύστημα που 

βοηθά να εξασφαλιστεί ότι όλα τα προϊόντα τροφίμων που φτάνουν στον 

καταναλωτή είναι υγιεινά και ασφαλή. Το HACCP προσδιορίζει τα κρίσιμα σημεία 
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ελέγχου που βρίσκονται μέσα στη διαδικασία της δημοπρασίας και μπορούν να 

επηρεάσουν την ασφάλεια των προϊόντων. Επίσης παρακολουθεί αυτά τα σημεία 

ελέγχου. Αυτό το γεγονός βοηθά μία εταιρεία να αποδείξει ότι ελέγχει όλες τις 

προϋποθέσεις κι ότι προμηθεύει ασφαλή προϊόντα.  

 Το δημοπρατήριο BelOrta έχει επίσης λάβει το πιστοποιητικό BRC στο 

ανώτατο επίπεδο. BRC σημαίνει «British Retail Consortium» και είναι ένα τεχνικό 

πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι προμηθευτές έτσι 

ώστε να προμηθεύουν τα βρετανικά σούπερ μάρκετ.  

 Τέλος το BelOrta έχει αποκτήσει τα πιστοποιητικά IFS, Global Gap group, 

QLS, Bio και CSR (εταιρική κοινωνική ευθύνη). 

5.1.1.1. Ιστορία: Από αγορά σε δημοπρατήριο 

 

 1947: Ενώ σκέψεις και απόπειρες για τη δημιουργία ενός δημοπρατηρίου 

είχαν ξεκινήσει από τις αρχές του 1930, τελικά το 1947 ιδρύεται μία επιτροπή από 

την ένωση αγροτών Βελγίου με σκοπό την ίδρυση ενός δημοπρατηρίου.  

 1950: Ενώ όλες οι απόπειρες ίδρυσης δημοπρατηρίου στην περιοχή του 

Mechlin συναντούσαν δυσκολίες, η ίδρυση του δημοπρατηρίου στο Sint-Katelijne-

Waver είχε μία επιτυχημένη αρχή. Η πρώτη πώληση έλαβε μέρος την 24
η
 Απριλίου 

του 1950. Μέχρι το τέλος του χρόνου ήταν ένα από τα μεγαλύτερα δημοπρατήρια του 

Βελγίου και σε 4 χρόνια το πέμπτο μεγαλύτερο της Ευρώπης.  

 1962: Με την εισαγωγή των πωλήσεων ανά κατηγορία το δημοπρατήριο 

κατάφερε να γίνει πιο αποδοτικό σε θέμα χρόνου και να λειτουργεί πιο ορθά. Τα 

προϊόντα που παραδίδονταν από τους παραγωγούς συνδυάζονταν για να συνθέσουν 

ένα ενιαίο μπλοκ ανά κατηγορία και ανά ποιότητα, ώστε να είναι διαθέσιμα στην 

πώληση του δημοπρατηρίου. 

 1963: Στις 31 Ιουλίου του 1963 ιδρύεται ένα νέο δημοπρατήριο με το όνομα 

(«Centale Voor Glasgroenten»). Αυτό το δημοπρατήριο είχε σκοπό να πουλάει 

κυρίως προϊόντα θερμοκηπίου. Η πρώτη πώληση έγινε στις 14 Φεβρουαρίου του 

1964.  
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 1970: Τυποποίηση της συσκευασίας. Ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα 

και των δύο δημοπρατηρίων ήταν η τυποποίηση της παρουσίασης και της 

συσκευασίας των προϊόντων. Ενώ μέχρι τότε υπήρχαν διάφορα μεγέθη και 

διαφορετικού υλικού τελάρα από το 1970 μέχρι το 1981 η εταιρεία δημιούργησε 

εκατομμύρια τελάρα δικής της παραγωγής. 

1979: Η ανάπτυξη ενός συστήματος τριών ταυτόχρονα δημοπρασιών ήταν 

κάτι το επαναστατικό, αφού έδινε τη δυνατότητα στους αγοραστές να παίρνουν μέρος 

σε πολλές δημοπρασίες την ίδια στιγμή.  

1980: Η συνεχής εξέλιξη των δημοπρατηρίων ακολουθεί μία ανοδική πορεία. 

Η ανάπτυξη των σούπερ μάρκετ και των υπέρ μάρκετ μείωσε τα μερίδια αγοράς και 

βρέθηκαν στο 40%. Ωστόσο το 1991 το ποσοστό αυτό έφτασε στο 80%. Το 

δημοπρατήριο εξήγαγε κυρίως στη Γερμανία, στη Γαλλία και στην Ολλανδία. Επίσης 

πωλούσε προϊόντα στην Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής, την Ισπανία και τη Σκανδιναβία. 

1994: Η εισαγωγή συστημάτων ταυτόχρονων δημοπρασιών και η συνεργασία 

για την τυποποίηση συσκευάσματος έφερε ως αποτέλεσμα τη συγχώνευση του CVG 

και του MTV. Τον Ιούνιο του 1992 τα δύο δημοπρατήρια ίδρυσαν μία νέα εταιρεία με 

την ονομασία «Vennootshap Mechelse Veilingen» (VMV). Την πρώτη Ιανουαρίου 

του 1994 το δημοπρατήριο Sint-Katelijne-Waver ενώθηκε με τα άλλα δύο και έτσι 

υπήρξε ολική συγχώνευση με 3293 μέλη-συνέταιροι.  

1997: Το 1997 απέκτησε το διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό «ISO 

9002». Επιπλέον εκείνη τη χρονιά εισήχθησαν πωλήσεις μέσω υπολογιστή από το 

σπίτι με σκοπό να βοηθήσουν τους πελάτες τους να κάνουν αγορές από τα γραφεία 

τους.  

2000: Την πρώτη δεκαετία του 20
ου

 αιώνα το δημοπρατήριο επικεντρώθηκε 

στην επιπλέον επέκτασή του, στον εκσυγχρονισμό του χώρου των πωλήσεων και την 

υιοθέτηση νέων πρακτικών. Το 2003 το δημοπρατήριο του Mechlin αποφάσισε να 

κάνει το μεγαλύτερο κατασκευαστικό του έργο. Το νέο κέντρο διανομής ήταν μία 

σύγχρονη αποθήκη με επιφάνεια 43.000 τμ. και 104 γέφυρες εκφόρτωσης. Στην 

καρδιά του κέντρου διανομής υπάρχουν 46 μεγάλοι ψυκτικοί θάλαμοι όπου 

τοποθετούνται τα προϊόντα στις καλύτερες συνθήκες περιμένοντας την επόμενη 
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πώληση. Η σάλα των πωλήσεων, το ζωτικής σημασίας μέρος για το δημοπρατήριο, 

εκσυγχρονίστηκε πλήρως την περίοδο 2009-2010, παρέχοντας στους αγοραστές πάρα 

πολλές ανέσεις. Επίσης το 2010 δημιουργήθηκε κι άλλη μία αποθήκη μεγέθους 

30.000 τμ.. Στην οροφή του δημοπρατηρίου του Mechlin έχουν τοποθετηθεί πάνω 

από 10.000 ηλιακοί συλλέκτες. Αυτοί οι συλλέκτες παράγουν το 15% της 

ενεργειακής ζήτησης του δημοπρατηρίου.  

2012: Το δημοπρατήριο του Mechelen και το Coöbra αποφασίζουν να 

συνεργαστούν. Αυτό συνέβη στις 14 Δεκεμβρίου του 2012. Ο νέος συγχωνευμένος 

συνεταιρισμός θα έμπαινε σε λειτουργία την 1
η
 Ιανουαρίου του 2013 με την 

ονομασία BelOrta.  

Η ονομασία BelOrta δεν είναι τυχαία. Το «Bel» αναφέρεται στη λέξη Βέλγιο, 

το «O» συμβολίζει τη συνεργασία μεταξύ των δύο δημοπρατηρίων και το «Orta» 

αναφέρεται στα κηπευτικά και την καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών. Ο νέος 

συνεταιρισμός διαθέτει 1145 ενεργά μέλη καθιστώντας τον το μεγαλύτερο 

δημοπρατήριο λαχανικών στο Βέλγιο αλλά και στην Ευρώπη. Τα περισσότερα μέλη 

βρίσκονται στις περιοχές της Αμβέρσας, της Φλαμανδίας και της Ανατολικής 

Φλάνδρας. Αλλά η BelOrta έχει ενεργά μέλη και στις περιοχές της Βολωνίας, της 

Ολλανδίας και της Γερμανίας. Με έσοδα πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ το 

δημοπρατήριο BelOrta έχει το 37% του συνολικού μεριδίου αγοράς φρούτων και 

λαχανικών που πωλούνται μέσω δημοπρασιών. Πάνω από 70% αυτών εξάγεται.  

Ο συνεταιρισμός απαριθμεί τα παρακάτω πλεονεκτήματα για τους 

παραγωγούς και τους αγοραστές λόγω της συγχώνευσης:  

 Αυτή η στοχευμένη συγχώνευση θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες οικονομίες 

κλίμακας και καλύτερη πλατφόρμα πωλήσεων για τους προμηθευτές. Έτσι 

όλοι θα είναι καλύτερα εξοπλισμένοι ώστε να αντιμετωπίσουν την 

ανάπτυξη των ξένων ανταγωνιστών τους. 

 Αυτή η συγχώνευση βοηθάει στην αποθήκευση όχι μόνο τους 

προμηθευτές αλλά και τους αγοραστές.  

 Μέσω της εκτεταμένης προσφοράς προϊόντων οι αγοραστές μπορούν να 

επωφεληθούν από ένα «one stop shopping» (γρήγορη αγορά) που σημαίνει 

εξοικονόμηση χρημάτων και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. 
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 Η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων γίνεται ένα αυξανόμενα 

σημαντικό στοιχείο κάθε μέρα. Αυτή η συγχώνευση θα κάνει τον ποιοτικό 

έλεγχο ακόμη καλύτερο κι ακόμη πιο σκόπιμο. 

 Επιπλέον στη Φλάνδρα ισχυρά εμπορικά brand name συνεχίζουν να 

υφίστανται. Όπως «Top», «Specialty Street», «Mechelse», «BRAVA». 

 Ο συνεταιρισμός BelOrta είναι ένας από τους καλύτερους διότι συνδυάζει 

την αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και τη βέλτιστη διαδικασία 

logistics που διέθετε το δημοπρατήριο του Mechelen με το ανοιχτό πνεύμα 

και την ενεργητική στάση της Coöbra. 

 

5.1.1.2. Κύκλος εργασιών του δημοπρατηρίου του BelOrta 

 

 Στον πίνακα 5 παρουσιάζεται ο κύκλος εργασιών από το έτος 2006 έως το 

2012. 

Πίνακας 5: Κύκλος εργασιών δημοπρατηρίου BelOrta 

Έτος Κύκλος Εργασιών 

2006 237,952,326 EUR 

2007 223,004,350 EUR  

2008 211,033,227 EUR 

2009 178,883,006 EUR  

2010 233,351,455 EUR 

2011 171,138,921 EUR 

2012 211,781,796 EUR 

Πηγή: www.belorta.be 

 

 Όπως παρατηρούμε το 2009 ενώ ο τζίρος είναι στα 178 εκατομμύρια ευρώ, 

περισσότερα από 40% των παραδοσιακών βελγικών προϊόντων εμπορεύονταν μέσω 

του συστήματος των δημοπρασιών από το δημοπρατήριο του Mechlin. 

 Το 2012 βλέπουμε ότι ο κύκλος εργασιών είναι 211 εκατομμύρια ευρώ, μετά 

τη συγχώνευση οι εκτιμήσεις όπως προαναφέραμε υπολογίζουν για κύκλο εργασιών 

πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει αύξηση περίπου 100% δηλαδή 

τεράστια επιτυχία για το δημοπρατήριο του Mechlin.  
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 Στον πίνακα 6 παρουσιάζεται ο κύκλος εργασιών ανά κατηγορία προϊόντος 

εκφρασμένα σε ποσοστά επί του συνολικού κύκλου εργασιών του δημοπρατηρίου.  

Πίνακας 6 : Κύκλος εργασιών ανά κατηγορία προϊόντος  

Turnover per variety (in % of the total turnover)       

        

top 10 vegetables 84 other vegetables 10 

tomatoes 42 chicory 2 

cabbage lettuce 7,7 courgettes 1 

peppers 7,6 (curled) endive 1 

cucumbers 6,7 white celery 1 

alternative types of lettuce 5,4 beans 1 

leeks 3,8 
(Brussels) 
sprouts 

1 

aubergines 3,6 spinach 0 

cauliflowers 2,8 others 4 

asparagus 2,7 herbs 5 

lamb’s lettuce 2,4 fruit 1 

Πηγή : www.belorta.be 

    

 Τα έσοδα του δημοπρατηρίου προέρχονται κυρίως από την πώληση 

λαχανικών, ενώ ένα μικρό ποσοστό προέρχεται από φρούτα και λουλούδια. Τα πέντε 

κύρια προϊόντα που κατέχουν το 75% των συνολικών εσόδων είναι : οι ντομάτες, οι 

ντομάτες σε κλωνάρι, τα λάχανα, οι πιπεριές και τα αγγούρια. 

5.1.1.3. Η λειτουργία του δημοπρατηρίου 

 

 Αφού παρουσιάσαμε κάποια γενικά στοιχεία και κάποιες ιστορικά σημαντικές 

στιγμές του δημοπρατηρίου στη συνέχεια θα αναφέρουμε πώς λειτουργεί το 

δημοπρατήριο σε διάφορους τομείς.  

 

1. Παραγωγός:   

  Παραγωγοί στο ύπαιθρο και στα θερμοκήπια 

Το δημοπρατήριο BelOrta προσφέρει μία ολοκληρωμένη ποικιλία λαχανικών. 

Αυτά τα λαχανικά προέρχονται κατά 20% από καλλιέργειες στην ύπαιθρο ενώ το 

80% προέρχεται από καλλιέργειες στα θερμοκήπια. Τυπικά λαχανικά που 
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καλλιεργούνται στην ύπαιθρο είναι τα κουνουπίδια και τα πράσα. Ενώ με τον όρο 

καλλιέργεια στην ύπαιθρο εννοούμε την παραγωγή σε ανοιχτό αέρα. Από την άλλη 

μεριά καλλιέργεια θερμοκηπίου ονομάζεται η παραγωγή σ’ ένα προστατευμένο 

περιβάλλον. Τα οπωροκηπευτικά (ντομάτες, αγγούρια, πιπεριές, μαρούλι) είναι τα πιο 

σημαντικά προϊόντα που καλλιεργούνται σε θερμοκήπια. Χρησιμοποιούνται διάφορες 

τεχνικές καλλιέργειας αυτών των φυτών στα θερμοκήπια, όπως στο έδαφος, σε 

γλάστρες, σε ορυκτά πετρώματα και υδροπονία. Είναι σημαντικό σ’ αυτό το σημείο 

να γνωστοποιήσουμε ότι όλα τα προϊόντα σε όλες τις περιπτώσεις λαμβάνουν την 

ίδια γονιμοποίηση και λίπανση έτσι ώστε να παράγουν λαχανικά με σταθερή 

ποιότητα και γεύση.     

  Νεαρά φυτά 

 Κάθε παραγωγική διαδικασία ξεκινά με ένα σπόρο ή ένα νεαρό φυτό. Μία 

σειρά από φυτά όπως το σπανάκι και το μαρούλι σπέρνονται επί τόπου. Για τα άλλα 

φυτά, τα νεαρά φυτά αναπτύσσονται αρχικά και στη συνέχεια μεταφυτεύονται στην 

τελική τους θέση σε θερμοκήπια. Οι σπόροι τοποθετούνται σε μικρά δοχεία ένα προς 

ένα και στη συνέχεια τοποθετούνται σε θερμοκήπιο καλλιέργειας είτε στο χώρο του 

παραγωγού είτε σ’ έναν ειδικό καλλιεργητή φυτών. Μόλις τα φυτά είναι αρκετά 

μεγάλα και υπάρχει διαθέσιμος χώρος στον αγρό ή το θερμοκήπιο φυτεύονται εκεί.  

  Συνεχής παρακολούθηση 

 Όταν τα φυτά τοποθετηθούν στον αγρό ή το θερμοκήπιο σηματοδοτείται η 

αρχή μιας πολύ κρίσιμης περιόδου. Τα νεαρά φυτά είναι πολύ ευάλωτα και απαιτούν 

τα καλύτερα λιπάσματα, νερό, σωστή θερμοκρασία, ηλιακό φως και ατμοσφαιρική 

υγρασία, έτσι ώστε να γίνουν πλήρως ανεπτυγμένα φυτά. Στη σημερινή εποχή οι 

σύγχρονοι καλλιεργητές θερμοκηπίων βοηθιούνται από την τεχνολογία αφού 

διαθέτουν υπολογιστές για να μετρούν όλα τα παραπάνω και να τα προσαρμόζουν 

όποτε είναι αναγκαίο.  

 

  Οικολογική ισορροπία 

 Ο παραγωγός πραγματοποιεί μία σειρά από φυσικά μέτρα καλλιέργειας με 

σκοπό να επιτευχθεί η οικολογική ισορροπία. Οι καλλιεργητές επιθυμούν να 

χρησιμοποιούν βιολογικά φυτοφάρμακα. Επιπλέον οι καλλιεργητές τοποθετούν 
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πλάκες στα θερμοκήπιά τους για να εντοπίζουν εάν υπάρχουν επιβλαβή έντομα στις 

καλλιέργειες τους και να τα αντιμετωπίζουν με φυσικούς εχθρούς. Αυτό εξασφαλίζει 

ότι η χρήση φυτοφαρμάκων είναι αυστηρά περιορισμένη.  

  Περίοδος συγκομιδής 

 Η αύξηση της περιόδου συγκομιδής σηματοδοτεί όπως είναι φυσικό την πιο 

πολυάσχολη περίοδο. Για πολλούς καλλιεργητές αυτή η φάση γίνεται όλο το χρόνο, 

αφού υπάρχουν λαχανικά που φυτεύονται και καλλιεργούνται όλο το χρόνο όπως το 

μαρούλι. Ακόμη κάποιοι καλλιεργητές συνδυάζουν τα προϊόντα που θα παράγουν με 

αποτέλεσμα να μην έχουν ούτε ένα μήνα ανάπαυσης κατά τη διάρκεια του έτους.  

  Προετοιμασία για τη δημοπρασία 

 Σήμερα η περίοδος της τεχνολογίας παρόλο που έχει βοηθήσει τους 

παραγωγούς για τη συγκομιδή τους, ωστόσο τα ανθρώπινα χέρια εξακολουθούν να 

χρειάζεται να κάνουν όλη τη δουλειά. Υπάρχουν μηχανήματα συγκομιδής π.χ. 

συγκομιδή για τα πράσα, ιμάντες μεταφοράς και μηχανές διαλογής που κάνουν το 

έργο πιο εύκολο αλλά τα κουνουπίδια, οι ντομάτες και το μαρούλι πρέπει να κοπούν 

με το χέρι. 

 Οι καλλιεργητές διεξάγουν αυτές τις δραστηριότητες τις πρώτες πρωινές 

ώρες. Αυτοί μαζεύουν κι αξιολογούν τα λαχανικά τους σύμφωνα με τα πρότυπα 

FLANDRIA CONTRACT DOCUMENTS. Στη συνέχεια τα πλένουν, τα καθαρίζουν 

και τα πακετάρουν στο δικό τους χώρο. Οι παραγωγοί είναι έτοιμοι να οδηγήσουν τη 

συγκομιδή της ημέρας για τη δημοπρασία και να παρουσιαστούν στο τμήμα 

ποιοτικού ελέγχου. 

2. Προσφορά και επίβλεψη:    

  Προσφορά 

 Ο κύριος τομέας προσφοράς λαχανικών του δημοπρατηρίου BelOrta 

βρίσκεται νοτιοδυτικά της επαρχίας της Αμβέρσας και στις γειτονικές περιοχές των 

επαρχιών της φλαμανδικής Βραβάνδης και της ανατολικής Φλάνδρας. Τα λαχανικά 

τα οποία καλλιεργούνται σε περίπου 1500 κήπους ετοιμάζονται στις φάρμες τους απ’ 

όπου προωθούνται και παραδίδονται στα δημοπρατήρια. Ο παραγωγός στέλνει τα 

προϊόντα του το απόγευμα ή νωρίς το πρωί. Ο επιθεωρητής του δημοπρατηρίου 

ελέγχει το προϊόν για την ποιότητα, το βάρος, το μέγεθος και τη συσκευασία. Σε κάθε 
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παλέτα εκτυπώνεται ένα αυτοκόλλητο που φέρει τον κωδικό ποιότητας έτσι ώστε ο 

παραγωγός να εντοπίσει το προϊόν.  

 Οι παραδόσεις των διάφορων παραγωγών ομαδοποιούνται ανάλογα με την 

ποιότητα δημιουργώντας το λεγόμενο σχηματισμό μπλοκ. Τα μεγάλα και ενιαία 

μπλοκ ποιότητας είναι ιδανική απάντηση στις ανάγκες των αγοραστών αφού 

βρίσκουν προϊόντα με σταθερή ποιότητα και σε επαρκείς ποσότητες.  

  Έλεγχος 

 Δεν πραγματοποιείται μόνο ένας εξωτερικός έλεγχος αλλά τα προϊόντα 

ελέγχονται και για την εσωτερική τους ποιότητα. Τα δείγματα συλλέγονται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα τα οποία δοκιμάζονται για χημικά κατάλοιπα και για ουσίες που 

υπάρχουν στο φυτό. Τα δείγματα αναλύονται στο FYTOLAB που συνεργάζεται με το 

κρατικό πανεπιστήμιο του Ghent. Έτσι το δημοπρατήριο δεν εγγυάται μόνο την 

ποιότητα των προϊόντων αλλά και την υγεία του καταναλωτή. 

3. Αποθήκευση και ψύξη    

 Κατά το σύντομο χρονικό διάστημα που τα προϊόντα παραμένουν στο 

δημοπρατήριο αποθηκεύονται κάτω από τις ιδανικές συνθήκες όσον αφορά τη 

θερμοκρασία και την ατμοσφαιρική υγρασία. Τα περισσότερα φυλλώδη λαχανικά 

τοποθετούνται σε ψυκτικούς θαλάμους από 4
ο
C έως 6

ο
C. Από την άλλη πλευρά 

φρούτα και λαχανικά όπως οι ντομάτες, τα αγγούρια, οι πιπεριές  και οι μελιτζάνες 

είναι πολύ ευαίσθητα σε χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτά τα προϊόντα τοποθετούνται σε 

ψυκτικούς θαλάμους σε μία βέλτιστη θερμοκρασία περίπου 11
ο
C. Αξίζει να 

σημειωθεί επίσης ότι η αρχή της ψύξης είναι αναστρέψιμη. Ως εκ τούτου υπάρχει 

περίπτωση να υπάρχει αύξηση της θερμοκρασίας στους 15
ο
C την άνοιξη ή το 

φθινόπωρο. Τέλος τα προϊόντα παραμένουν στους ψυκτικούς θαλάμους το πολύ για 

δύο ημέρες.  

 

 

4. Συσκευασία    

 Με σκοπό την προστασία του προϊόντος, τη βελτίωση της μεταφοράς και 

την ενίσχυση της εικόνας του προϊόντος είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι κάθε 

προϊόν έχει προσαρμοστεί και τυποποιηθεί όσον αφορά τη συσκευασία. Το τμήμα 
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συσκευασίας του δημοπρατηρίου διευρύνθηκε σημαντικά και θεωρείται από τα πιο 

σύγχρονα στην Ευρώπη. Η αποθήκη συσκευασίας (που έχει έκταση 5 εκτάρια) είναι 

εξοπλισμένη με μία περιοχή εργασίας, με μία περιοχή αποθήκευσης για αναλώσιμες 

και επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες, μία αποθήκη για τα υλικά συσκευασίας, 

διάφορα μηχανήματα για την παραγωγή τελάρων και ένα χώρο καθαριότητας. Κάθε 

χρόνο 155 εκατομμύρια μονάδες συσκευασίας αποτελούν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης στο δημοπρατήριο της BelOrta εκ των οποίων το 83% αποτελείται 

από επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες. Οι παραγωγοί θα πρέπει υποχρεωτικά να 

παίρνουν υλικά συσκευασίας από την αποθήκη.  

5. Κεντρική ταξινόμηση      

 Τα λαχανικά ταξινομούνται και συσκευάζονται στο αγρόκτημα του 

παραγωγού. Ωστόσο πολλοί παραγωγοί δεν έχουν αρκετό χώρο ή προσωπικό για τις 

δραστηριότητες της ταξινόμησης και της συσκευασίας. Το δημοπρατήριο ανέπτυξε 

ένα κεντρικό σύστημα προμήθειας για τους καλλιεργητές πιπεριάς το 2002. Οι 

πιπεριές είναι ένα ισχυρό λαχανικό που το καθιστά δυνατό να παραδοθεί στο 

δημοπρατήριο σε μεγάλες παλέτες. Στο κεντρικό τμήμα διαλογής του δημοπρατηρίου 

οι χαλαρές πιπεριές επιθεωρούνται, σκανάρονται αυτόματα και ταξινομούνται 

ανάλογα με την ποιότητα.  

6. Πωλήσεις 

  Χώρος των πωλήσεων 

 Πωλήσεις γίνονται καθημερινά τις κύριες ημέρες (Δευτέρα-Τετάρτη-

Παρασκευή) από τις 07:15 πμ. έως τις 11:00 πμ. ενώ τις άλλες (Τρίτη-Πέμπτη-

Σάββατο) από τις 08:30 πμ. έως τις 11:00 πμ.  

 Το δημοπρατήριο του BelOrta διαθέτει μία σύγχρονη αίθουσα πωλήσεων. 

Σ’ αυτό το δωμάτιο ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης περνάει στην πράξη 

καθημερινά. Η κερκίδα των αγοραστών έχει χωρητικότητα 450 ατόμων. Κάθε θέση 

είναι εξοπλισμένη μ’ ένα ολοκληρωμένο σύνολο εργαλείων όπως κουμπιά, σύστημα 

επικοινωνίας, τηλέφωνο και ενσωματωμένη οθόνη πληροφοριών. Ορισμένες 

αίθουσες διαθέτουν επιπλέον υπολογιστή, εκτυπωτή και φαξ.  

 Έξι ελεγχόμενα από υπολογιστή ρολόγια δημοπρασίας διασφαλίζουν ότι οι 

πωλήσεις κυλούν πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά. Στην οθόνη του ρολογιού 

εμφανίζονται διάφορα δεδομένα όπως :  



53 

  

 Το όνομα του προϊόντος 

 Η ποιότητά του 

 Η ποσότητα 

 Η μοναδιαία τιμή 

 Ο αριθμός των υποψηφίων αγοραστών 

 Η ποσότητα που αγοράζεται με προσαρμοσμένη ένδειξη της αγοράς 

 Η μεγαλύτερη και η μικρότερη ποσότητα που μπορεί να αγοραστεί 

 Ο αριθμός των μονάδων πώλησης ανά συσκευασία 

 Το δημοπρατήριο όπου γίνεται η συναλλαγή  

 

 Μία συναλλαγή πώλησης ολοκληρώνεται ως εξής: η πινακίδα που έχει την 

τιμή του προϊόντος συνεχώς περιστρέφεται σ’ αντίθετη φορά απ’ αυτήν του ρολογιού 

από μια υψηλή τιμή σε μια μικρότερη. Επομένως η συναλλαγή γίνεται με μια 

φθίνουσα τιμή. Ο αγοραστής (ο οποίος είναι παρών σ’ ένα από τα δημοπρατήρια του 

BelOrta ή πιθανόν σε κάποιο άλλο δημοπρατήριο που υποστηρίζεται η ταυτόχρονη 

πώληση) που θα πατήσει πρώτος το κουμπί κερδίζει τη δημοπρασία. Εκείνη τη 

στιγμή η τιμή του προϊόντος και ο αγοραστής εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη. 

Τότε ο αγοραστής έρχεται σ’ επικοινωνία με το δημοπράτη έτσι ώστε να του 

γνωστοποιήσει πόσα τεμάχια επιθυμεί να αποκτήσει. Στην περίπτωση μιας 

ταυτόχρονης δημοπρασίας είναι πιθανόν να ζητηθεί μεταφορά από το ένα 

δημοπρατήριο στο άλλο.  

 Τέλος ο αριθμός κιβωτίων που αγοράστηκαν αφαιρούνται από τη συνολική 

προμήθεια και ξεκινάει μια άλλη δημοπρασία.    

 Σύστημα πωλήσεων 

Υπάρχουν τρία είδη πωλήσεων:  

α) Μεμονωμένες πωλήσεις. Οι ίδιοι  παραγωγοί προσκομίζουν στην αίθουσα 

πωλήσεων ένα δείγμα. Αυτό το είδος δημοπρασίας αποτελεί μόνο το 2 με 3 % του 

ετήσιου συνολικού  κύκλου εργασιών. 

 β) Πωλήσεις ανά κατηγορία. Αυτός ο τύπος πωλήσεων είναι αυτή τη στιγμή 

το κύριο σύστημα πωλήσεων και χρησιμοποιείται για όλα τα σημαντικά προϊόντα. Ο 

έλεγχος του χρόνου της προσφοράς  δίνει στους αγοραστές βεβαιότητα σχετικά με 
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την ποιότητα των προϊόντων. Τα προϊόντα με τον ίδιο κωδικό ποιότητας πωλούνται 

μαζί στην ίδια κατηγορία ανεξάρτητα από ποιον παραγωγό προέρχονται.  Αυτό 

σημαίνει ότι μεγάλες ομοιόμορφες παρτίδες είναι διαθέσιμες στους αγοραστές. Οι 

πωλήσεις ανά κατηγορία περιλαμβάνουν επίσης :  

i.  Ταυτόχρονες πωλήσεις. Δηλαδή τα ίδια προϊόντα πωλούνται ταυτόχρονα σε 

διασυνδεδεμένες δημοπρασίες Αυτό το σύστημα καθιστά δυνατή την προσφορά  από 

τους αγοραστές ανεξάρτητα της απόστασης που βρίσκονται από τις δημοπρασίες σε 

πολλά ρολόγια και σε διάφορες παρτίδες. Για να καταστεί αυτό δυνατό  οι 

πλειστηριασμοί πρέπει να συντονίζονται μεταξύ τους όσον αφορά τα πρότυπα 

ποιότητας, την παρουσίασή τους και τους όρους πληρωμής για τους αγοραστές. 

 ii.   Αγορές από το σπίτι. Σ’ αυτήν την κατηγορία οι αγοραστές μπορούν να 

αγοράσουν τα προϊόντα τους ενώ βρίσκονται στο γραφείο τους. Οι αγοραστές 

συνδέονται με το κεντρικό σύστημα του υπολογιστή του δημοπρατηρίου μέσω ISDN 

τηλεφωνικής γραμμής. Τα κυκλώματα των  ρολογιών των ταυτόχρονων πωλήσεων 

είναι επίσης συνδεδεμένα μ’ αυτόν τον υπολογιστή. Γεγονός που σημαίνει ότι όλες οι 

πωλήσεις ρολογιού είναι διαθέσιμες. 

 γ)  Προώθηση πωλήσεων. Αυτό το είδος είναι μία προσθήκη στις 

παραδοσιακές καθημερινές πωλήσεις ρολογιού. Μερικές φορές με σοβαρές 

διακυμάνσεις τιμών. Μ’ αυτό το σύστημα ο αριθμός των μονάδων συσκευασίας  ενός 

προϊόντος, η τιμή και περίοδος παράδοσης καθορίζονται εκ των προτέρων. 

 7.  Διανομή  

 Οι πωλήσεις γίνονται καθημερινά. Ασύρματοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

έχουν εγκατασταθεί στα οχήματα που εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που 

αγοράζονται είναι διαθέσιμα σχεδόν αμέσως μετά την πώλησή τους. Οι εντολές 

παράδοσης μεταφέρονται στους οδηγούς μέσω των ραδιοσυχνοτήτων και 

εμφανίζονται στην οθόνη που πρέπει να κατευθυνθούν. Μ’ αυτόν τον τρόπο τα 

προϊόντα μπορούν να παραδοθούν στους αγοραστές γρήγορα και με ακρίβεια. 

Οι οδηγίες περιλαμβάνουν τον αριθμό του αγοραστή, τον αριθμό των 

κιβωτίων που αγοράζονται, την τιμή ανά μονάδα, τον κωδικό συσκευασίας και 

φυσικά τον αριθμό της γέφυρας φόρτωσης ή του περιπτέρου του αγοραστή. Το 

δημοπρατήριο διαθέτει εξήντα οχήματα. 
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Αφού παρουσιάσαμε το δημοπρατήριο  BelOrta  και εξηγήσαμε τον τρόπο 

λειτουργίας  του, στη συνέχει θα παρουσιάσουμε κάποια οικονομικά στοιχεία σχετικά 

με άλλα δημοπρατήρια του Βελγίου αφού ο τρόπος λειτουργίας και το είδος 

δημοπρασίας είναι σχεδόν παρόμοιος.  

Πίνακας 7: Κύκλος εργασιών δημοπρατηρίου Reo Veiling 

YEAR TURNOVER MEMBERSHIP SUPPLY 

Absolute (€) Increase 
(%) 

Absolute Increase 
(%) 

Absolute Increase 
(%) (unité d'emballage) 

1960 1.167.348   864       

1970 9.774.444   1.403       

1980 28.396.278   1.934 37,85     

1981 32.567.048 14,69 2.000 3,41     

1982 34.591.887 6,22 1.939 -3,05 12.503.759   

1983 45.046.448 30,22 1.954 0,77 13.265.904 6,1 

1984 48.516.446 7,7 2.069 5,89 13.580.303 2,37 

1985 49.887.588 2,83 2.214 7,01 14.045.626 3,43 

1986 50.381.499 0,99 2.375 7,27 16.537.081 17,74 

1987 66.816.797 32,62 2.577 8,51 17.593.539 6,39 

1988 66.899.234 0,12 2.722 5,63 20.990.696 19,31 

1989 75.183.091 12,38 2.831 4 24.083.445 14,73 

1990 91.938.023 22,29 2.905 2,61 25.405.345 5,49 

1991 98.437.571 7,07 2.988 2,86 27.111.822 6,72 

1992 88.909.533 -9,68 3.040 1,74 30.507.149 12,52 

1993 103.137.720 16 2.875 -5,43 30.753.313 0,81 

1994 106.989.993 3,74 2.938 2,19 30.853.412 0,33 

1995 98.570.702 -7,87 2.965 0,92 30.725.691 -0,41 

1996 112.958.406 14,6 2.982 0,57 28.838.482 -6,14 

1997 106.921.752 -5,34 3.171 6,34 30.954.690 7,34 

1998 111.405.890 4,19 3.177 0,19 32.358.360 4,53 

1999 117.259.791 5,25 3.205 0,88 32.421.051 0,19 

2000 112.723.499 -3,87 3.197 -0,25 32.183.945 -0,73 

2001 138.804.734 23,14 3.180 -0,53 32.110.221 -0,23 

2002 120.669.857 -13,07 3.179 -0,03 31.414.290 -2,17 

2003 142.493.024 18,09 3.188 0,28 34.630.174 10,24 

2004 108.773.579 -23,66 3.153 -1,1 36.063.762 4,14 

2005 133.329.648 22,58 3.123 -0,95 37.194.429 3,14 

2006 159.539.190 46,67 3.071 -2,6 39.612.378 9,84 

2007 142.352.942 -10,77 3.017 -1,76 41.347.446 4,38 

2008 141.019.382 -0,94 2.979 -1,26 42.370.578 2,47 

2009 140.261.251 -0,54 2.953 -0,87 39.899.161 -5.83 

2010 178.652.246 27.37 2.941 -0,41 38.993.819 -2.27 
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Πηγή : www.reo.be 
      

Πίνακας 8: Κύκλος εργασιών Veiling Hoogstraten 

  
Total Turnover 2010-
2012 

2010 157.263.248.18 

2011 148.249.434.49 

2012 164.341.682,68 

Πηγή: www.veilinghoogstraten.be 

 

5.2. Ολλανδία 

Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στον τομέα των φρούτων και των 

λαχανικών της Ολλανδίας υπήρξε η σταδιακή εξαφάνιση του ρολογιού δημοπρασίας. 

Στη δεκαετία του 1990 η συγκεκριμένη αγορά χαρακτηριζόταν από πολλούς 

προμηθευτές ή πολλούς αγοραστές. Δηλαδή σχεδόν τέλειος ανταγωνισμός. Επομένως 

η δημοπρασία ήταν πολύ αποτελεσματικός και διαφανής μηχανισμός τιμολόγησης. 

Ωστόσο το λιανικό εμπόριο άρχισε να συγκεντρώνεται από μία αγορά spot σε μία 

αγορά contract based και απαιτούσε διαφοροποιημένα προϊόντα. Ως απάντηση οι 

συνεταιρισμοί μείωσαν το ρόλο της δημοπρασίας στις δραστηριότητές τους. Απ’ ότι 

φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα το ρολόι δημοπρασιών έχει σχεδόν 

καταργηθεί.  
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Πηγή: Bounte,2009 

Η δημοπρασία είναι μία έκφραση και ένα μέσο για τέλειο ανταγωνισμό. 

Εισήχθηκε σε μία περίοδο που υπήρχαν πολλοί προμηθευτές και πολλοί αγοραστές. 

Επίσης το δημοπρατήριο εγγυόταν εκτός από διαφάνεια μία ανταγωνιστική τιμή 

ισορροπίας σ’ αυτόν τον μεγάλο αριθμό αγοραστών και προμηθευτών.  

Από την άλλη μεριά όμως τα μεγάλα καταστήματα δεν ήταν διατεθειμένα να 

αγοράζουν τις προμήθειές τους σε πλειστηριασμούς για διάφορους λόγους που 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

1) Οι έμποροι λιανικής πώλησης θέλουν να χρησιμοποιούν μία κεντρική 

αγορά και όχι να πάνε σε πολλαπλές δημοπρασίες για να αγοράσουν ό,τι 

χρειάζεται. 

2) Οι δημοπρασίες δεν ενθαρρύνουν τις μακροπρόθεσμες συμφωνίες 

μεταξύ παραγωγών και αγοραστών. Ως εκ τούτου οι λιανοπωλητές 

προτιμούν να συναλλάσσονται απευθείας με τους παραγωγούς-

χονδρέμπορους συμφωνώντας σε σταθερές ποσότητες και σταθερές 

τιμές (ή τουλάχιστον σ’ ένα φάσμα τιμών).  

3) Είναι δύσκολο να εισάγουν μία προσαρμοσμένη συσκευασία για τους 

εμπόρους λιανικής πώλησης μέσω του δημοπρατηρίου. 
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Για την εξυπηρέτηση λοιπόν των μεγάλων πελατών οι συνεταιρισμοί μείωσαν το 

ρόλο της δημοπρασίας για τον καθορισμό των τιμών. Αντ’ αυτού διμερείς συμφωνίες 

εισήχθησαν τόσο για βραχυπρόθεσμες όσο και για μεσοπρόθεσμες συμβάσεις.  

Σύμφωνα με τον Bunte (2009) η αγορά μετρητών των δημοπρατηρίων δεν 

αντικαταστάθηκε από μακροπρόθεσμα συμβόλαια όπως ανέμεναν οι παραγωγοί. Ενώ 

η διαδικασία της δημοπρασίας δεν χρησιμοποιείται πλέον ο ημερήσιος καθορισμός 

τιμών παρέμεινε αλλά μέσω των διαπραγματεύσεων. Οι περισσότερες συμβάσεις 

σχετικά με την παράδοση των φρέσκων προϊόντων σε χονδρεμπόρους και 

λιανοπωλητές είναι βραχυπρόθεσμες (μέρας ή βδομάδας). 

Όμως οι συνθήκες σ’ αυτήν την αγορά έχουν αλλάξει δραματικά. Δεν υπάρχει 

αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τις τρέχουσες τιμές που επικρατούν. Επιπλέον η 

διαπραγμάτευση παρέχει περιθώρια με επαναδιαπραγμάτευση. Ο Milgrom (1989) 

συγκρίνοντας τις δημοπρασίες με τις διμερείς διαπραγματεύσεις εξήγησε το 

παρακάτω πλεονέκτημα μιας δημοπρασίας : «σε σύγκριση με τις διαπραγματεύσεις, 

οι πλειστηριασμοί έχουν το επιπρόσθετο πλεονέκτημα ότι είναι φορείς των οποίων η 

συμπεριφορά μπορεί να ανατεθεί σ’ έναν ανεξέλεγκτο παράγοντα. Οι δημόσιες 

δημοπρασίες προσφέρουν λιγότερες ευκαιρίες για μίζες και παρασκηνιακές 

συμφωνίες μεταξύ του αγοραστή και ενός απλού πωλητή απ’ ότι συμφωνίες κατόπιν 

διαπραγματεύσεων» (Milgrom, 1989:19). 

 

5.2.1. Δημοπρατήρια λουλουδιών 

5.2.1.1. Ο τομέας λουλουδιών στην Ολλανδία 

 

Η βιομηχανία λουλουδιών είναι πολύ σημαντική στην Ολλανδία τόσο σε 

επίπεδο παραγωγής όσο και σε επίπεδο πωλήσεων. Η Ολλανδία είναι το μεγαλύτερο 

κέντρο οπωροκηπευτικών στον κόσμο. Στη χώρα υπάρχουν περίπου 20.000 

καλλιεργητές και περίπου 6.000 εταιρείες χοντρικών πωλήσεων και εξαγωγής. 

Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό δίκτυο εμπόρων που διανέμει τα καλλιεργημένα 

προϊόντα σε διάφορες εγχώριες αλλά και ξένες αγορές.  
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Οι καλλιέργειες είναι συνήθως οικογενειακές επιχειρήσεις που καλλιεργούν 

λουλούδια σε ειδικά θερμαινόμενα θερμοκήπια όπου προμηθεύονται άφθονο φυσικό 

αέριο από το κράτος για να δημιουργήσουν ένα ιδανικό κλίμα για την καλλιέργεια 

των λουλουδιών. 

Τα περισσότερα από τα οπωροκηπευτικά προϊόντα εξάγονται. Στον πίνακα 9 

παρουσιάζονται οι πιο σημαντικοί εξαγωγικοί προορισμοί ολλανδικών λουλουδιών 

και φυτών το 1992. 

Πίνακας 9: Εξαγωγικοί προορισμοί ολλανδικών λουλουδιών 

  Country 1992 1991 
% of 
growth 

Market 
Share in 
% 

1 Germany 1400 1320 6,1 48,1 

2 France 360 397 -9,4 12,4 

3 England 267 280 -4,6 9,2 

4 Italy 200 205 -2,4 6,9 

5 Switzerland 103 106 -2,8 3,5 

6 Austria 92 91 1,1 3,2 

7 Denmark 63 62 1,6 2,2 

8 Belgium 62 67 -7,5 2,1 

9 Sweeden 57,5 58 -0,9 2 

10 USA 54 61 -11,5 1,9 

11 Spain 48,5 49,5 -2 1,7 

12 Japan 37,5 44,5 -15,7 1,3 

13 Norway 15 13,5 -9,1 0,5 

14 Greece 14,5 16,5 7,4 0,5 

15 Other 134 126,5 5,9 4,6 

  Total 2908 2897,5 0,36 100 

Πηγή: Heezen (1996) 
     

Ο κύριος σύνδεσμος μεταξύ παραγωγών και εμπόρων ήταν τα έξι 

δημοπρατήρια που πουλούσαν σχεδόν όλα τα λουλούδια. Μόνο ένα από αυτά έκανε 

εξαγωγές, που ήταν και το μεγαλύτερο, ενώ τα άλλα πέντε στόχευαν στην εγχώρια 

αγορά.  

Στη δεκαετία του 1970 υπήρχαν 20 δημοπρατήρια λουλουδιών, ενώ στη 

δεκαετία του 1990 κατέληξαν να υπάρχουν μόνο 6. Αυτό έγινε γιατί υπήρχε η τάση 
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για στρατηγικές συνεργασίας και συγχωνεύσεις με σκοπό την επέκταση και την 

αύξηση της δύναμης των δημοπρατηρίων.  

Τη δεκαετία του 1980 η βιομηχανία των δημοπρατηρίων λουλουδιών 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μία δυναμική και επεκτατική βιομηχανία. Η ετήσια 

ανάπτυξη ήταν τουλάχιστον 10%. Ωστόσο από το 1992 τα έσοδα των δημοπρατηρίων 

μειώθηκαν κατά 1,5% σε σύγκριση με το 1991 όπως φαίνεται από το παρακάτω 

διάγραμμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Heezen (1996) 
 

Αυτός ήταν ο λόγος που τα δημοπρατήρια άλλαξαν τα προγνωστικά τους 

όσον αφορούσε την αύξηση των εσόδων. Αυτή η μείωση στα έσοδα προκλήθηκε 

ακόμη από μία γρήγορη εναλλακτική αγορά του οπωροκηπευτικού τομέα. 

Μεταμορφώθηκε από μία αγορά ζήτησης σε μία αγορά προσφοράς. Στην περίπτωση 

που ο οπωροκηπευτικός τομέας θέλει να αυξήσει τα έσοδά του θα πρέπει να 

στοχεύσει περισσότερο στη ζήτηση της αγοράς.  

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανάλωση λουλουδιών 

παγκοσμίως. 
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Πηγή: Heezen (1996) 

 

Όλα τα δημοπρατήρια λουλουδιών πρέπει να αντιμετωπίσουν όλα τα 

υποκατάστατά τους, από τη στιγμή που τα λουλούδια είναι κυρίως δώρα και χάνουν 

πιθανά έσοδα. Ένα άλλο σοβαρό υποκατάστατο μπορεί να θεωρηθεί το φαινόμενο 

«προσπέραση της δημοπρασίας». Αυτό σημαίνει ότι οι ανεξάρτητοι καλλιεργητές 

πουλούν τα προϊόντα τους κατευθείαν στους εμπόρους αντί να τα πουλούν μέσω των 

δημοπρασιών. 

Ένα άλλο υποκατάστατο είναι οι ξένες μεγάλες αγορές. Αυτές δεν 

χρησιμοποιούν ρολόι δημοπρασιών για να ορίσουν τιμή αλλά συγκεντρώνονται στην 

εκάστοτε προσφορά και ζήτηση για τον καθορισμό της τιμής. Όμως, είναι σημαντικό 

να επισημάνουμε ότι συχνά χρησιμοποιούν σαν γνώμονα τις τιμές που υπάρχουν στα 

ολλανδικά δημοπρατήρια. Ωστόσο δεν προσφέρουν την ίδια ποιότητα εξυπηρέτησης 

σε σχέση με τα ολλανδικά δημοπρατήρια λουλουδιών.    

Η δημοπρασία με τη χρήση ρολογιού είναι μία παλιά μέθοδος δημοπρασιών 

αλλά λόγω της ευρείας χρήσης της θα την παρουσιάσουμε παρακάτω. Οι 

καλλιεργητές προσκομίζουν τα λουλούδια και τα φυτά στα δημοπρατήρια. Εκεί 

τοποθετούνται σε καρότσια και οδηγούνται μπροστά στα ρολόγια. Ο δημοπράτης 

ξεκινά τη δημοπρασία από μία υψηλή τιμή και σιγά-σιγά ο δείκτης κατεβαίνει σε μία 

χαμηλότερη (το τέλος του ρολογιού). Όσο πιο γρήγορα ένας υποψήφιος αγοραστής 

σταματήσει το ρολόι σε μια συγκεκριμένη τιμή γίνεται ιδιοκτήτης του προϊόντος. Στα 
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ολλανδικά δημοπρατήρια λουλουδιών σχεδόν όλη αυτή η διαδικασία έχει 

αυτοματοποιηθεί. 

Η παραγωγή λουλουδιών και η διανομή τους είναι ένας από τους πιο 

πετυχημένους τομείς της ολλανδικής οικονομίας (Haak, et al, 1992). Το 1993 οι 

Ολλανδοί παραγωγοί καλλιέργησαν πάνω από 7,8 δισεκατομμύρια λουλούδια και τα 

δημοπρατήρια λουλουδιών έκαναν τζίρο γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Την 

περίοδο 1995-2003 η αξία των εισαγωγών των λουλουδιών στις χώρες της δυτικής 

Ευρώπης αυξήθηκε περίπου 40% ενώ πολλές χώρες σχεδόν διπλασίασαν τις 

εισαγωγές τους. Επίσης υπάρχει μεγάλη αύξηση εισαγωγών από αναπτυσσόμενες 

χώρες. Επιπλέον οι ευρωπαίοι παραγωγοί μετακινούνται από το παλιό παραδοσιακό 

αγροτικό μοντέλο σε καλλιέργειες υψηλότερης αξίας λόγω του μικρού κέρδους που 

είχαν με την παραδοσιακή καλλιέργεια. Το 1995 τα έσοδα από τα δημοπρατήρια 

ολλανδικών λουλουδιών υπολογίζονται περίπου στα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 

2003 το νούμερο αυτό έφτασε στα 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα ολλανδικά 

δημοπρατήρια λουλουδιών αποτελούν την κύρια αγορά στην Ευρώπη όσον αφορά το 

παγκόσμιο εμπόριο λουλουδιών. Πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι τιμές που 

επιτυγχάνονται στα δημοπρατήρια αποτελούν σημεία αναφοράς για τις τιμές εκτός 

των δημοπρασιών. Επιπλέον η προσφορά, η ζήτηση, οι ποσότητες και οι τιμές των 

δημοπρατηρίων σχετίζονται με όλους τους ευρωπαίους παραγωγούς, εισαγωγείς και 

εμπόρους λουλουδιών. 

Οι παραγωγοί όσο περισσότερο αναπτύσσονται αρχίζουν να αντιμετωπίζουν 

τον ανταγωνισμό από την Κένυα, την Ισπανία, το Ισραήλ, την Ινδία και την 

Κολομβία.     

Στον πίνακα 10 παρουσιάζεται η αξία των εισαγωγών από τους κυριότερους 

μη Ευρωπαίους παραγωγούς λουλουδιών στην Ολλανδία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

το 2004 και το 2007: 
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Πίνακας 10: Αξία εισαγωγών το 2004 και το 2007 στην Ολλανδία και 

την Ε.Ε. 

Exporting country 
The Netherlands 

 
EU total 

 

  2004 2007 2004 2007 

Africa,Total 288.806 312.365 347.569 447.371 

Kenya 144.226 205.029 235.378 312.703 

Latin America,Total 64.844 105.615 171.934 235.553 

Colombia 18.268 27.274 84.297 115.586 

Ecuador 42.648 72.158 79.167 110.421 

Asia(Middle East excluded) 4.546 5.394 21.490 26.574 

Middle East,Total 65.574 46.961 101.225 91.015 

Israel 60.713 40.942 85.510 73.989 

Total 423.77 470.335 642.218 800.493 

Πηγή: Steen,2010 
     

Οι λόγοι που αυτές οι χώρες είναι οι κύριοι ανταγωνιστές των Ολλανδών 

παραγωγών για τις ευρωπαϊκές αγορές είναι : το φθηνό εργατικό κόστος, οι ελάχιστοι 

περιβαλλοντικοί περιορισμοί, η μετάδοση των αγροτικών τεχνολογιών, οι μικρές 

εμπορικές προμήθειες και το φθηνότερο αεροπορικό κόστος μεταφοράς. Επιπλέον 

στη χώρα τους οι Ολλανδοί παραγωγοί αντιμετωπίζουν και άλλες πιέσεις όσον αφορά 

το κόστος όπως το αναφερόμενο κόστος γης, περισσότερους περιβαλλοντικούς 

περιορισμούς και πολιτικές πιέσεις για να μειώσουν τις επιδοτήσεις στις τιμές του 

αερίου. Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν έτσι ώστε αυτοί που έχουν στην κατοχή τους 

θερμοκήπια να μην αναπτυχθούν πολύ εύκολα.  

Η απάντηση των παραγωγών σ’ αυτές τις συνθήκες ήταν να μετατρέψουν την 

παραγωγή τους σε πολυσύνθετη και να τοποθετήσουν λουλούδια υψηλής αξίας τα 

οποία χρησιμοποιούνται όλο το χρόνο, αντί να εξυπηρετούν συγκεκριμένες 

περιστάσεις (Χριστούγεννα, μέρα του αγίου Βαλεντίνου).               

Έτσι για να αναπτυχθεί η συγκεκριμένη βιομηχανία λουλουδιών πρέπει να 

στραφούν στις περιστασιακές αγορές των ΗΠΑ και της Αγγλίας με τον ίδιο ακριβώς 

τρόπο που έκαναν με τη Γερμανία και τη Γαλλία.  
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5.2.1.2. Ολλανδικά δημοπρατήρια λουλουδιών 

 

Η ιστορία των ολλανδικών δημοπρατηρίων λουλουδιών ξεκινάει το 1911-

1912 όταν οι παραγωγοί λουλουδιών της πόλης του Aalsmeer ίδρυσαν δύο 

δημοπρατήρια λουλουδιών: το «Bloemenlust» στην ανατολική πλευρά και το 

«Central Aalsmeer Auction» στο κέντρο της πόλης. Τα δημοπρατήρια ιδρύθηκαν 

επειδή οι παραγωγοί ένιωθαν ότι ήταν υποχείρια των εμπόρων που διαμόρφωναν τις 

τιμές και ότι οι μεσάζοντες δεν ήταν πάντα αξιόπιστοι πληρωτές. Η έννοια του 

συνεταιρισμού δημοπρατηρίου υιοθετήθηκε από τον τομέα των φρούτων και των 

λαχανικών. Οι παραγωγοί πίστευαν ότι αν συγκεντρώνονταν θα γινόταν ισχυρότεροι 

προσφέροντας τα προϊόντα τους αποκλειστικά στα δημοπρατήρια. Έτσι θα 

ανάγκαζαν τους αγοραστές να εμπορεύονται μέσω του ρολογιού δημοπρασίας. Στην 

αρχή έγινε με το λεγόμενο «one-armed clock» με το οποίο ο δείκτης κινούνταν 

αντίθετα από τη φορά του ρολογιού από μία υψηλή τιμή προς τα κάτω έως ότου 

κάποιος αγοραστής το σταματήσει στην τιμή που επιθυμεί να αγοράσει. Έτσι η 

εισαγωγή των δημοπρατηρίων φαίνεται ότι μετακινούσε τη δύναμη απ’ τους 

μεσάζοντες στους παραγωγούς.  

Ο σκοπός του ρολογιού ήταν να καθορίζει μία δίκαιη τιμή. Αύξησε τον 

ανταγωνισμό από την πλευρά της ζήτησης αφού οι αγοραστές μπορούσαν να 

πληροφορηθούν σχετικά με τις τιμές και τις ποσότητες των ανταγωνιστών τους. Όσον 

αφορά την προσφορά οδήγησε σε υψηλότερη ποιότητα των προσφερομένων 

λουλουδιών μέσω της δημοπρασίας. Το 1972 το Bloemenveiling Aalsmeer 

δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση πολλών μικρότερων δημοπρατηρίων. Πιο 

πρόσφατα, το 2007, το Bloemenveiling Aalsmeer και το FloraHolland, τα δύο 

μεγαλύτερα δημοπρατήρια λουλουδιών στον κόσμο συγχωνεύτηκαν. Η 

συγχωνευμένη εταιρεία κράτησε το όνομα FloraHolland και ξεκίνησε τις 

δραστηριότητές της τον Ιανουάριο του 2008.  

Ο κύριος λόγος αυτής της συγχώνευσης ήταν η απειλή από αναπτυσσόμενες 

εταιρείες στην παγκόσμια αγορά λουλουδιών, ειδικότερα το άνοιγμα μιας αγοράς 

λουλουδιών στο Μουμπάι της Ινδίας και μιας άλλης στο Ντουμπάι. Η Ινδία 

εξελίχθηκε σ’ έναν πολύ μεγάλο παραγωγό λουλουδιών καθώς και σ’ έναν ουσιώδη 

καταναλωτή. Και το ότι το Ντουμπάι βρίσκεται κοντινότερα στους Αφρικανούς 
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παραγωγούς λουλουδιών απ’ ότι η Ολλανδία, υπήρξε φόβος στο Aalsmeer ότι το 

εμπόριο θα στραφεί στο Ντουμπάι. 

Τα ολλανδικά δημοπρατήρια λουλουδιών έχουν καταφέρει εδώ και πολύ 

καιρό να αναπτύξουν και να διατηρήσουν μία ηγετική θέση στο εμπόριο καθώς και 

στην έρευνα, την παραγωγή, το μάρκετινγκ, την τυποποίηση και την πληροφόρηση. 

Το 2008 ο συγχωνευμένος οργανισμός FloraHolland είχε κύκλο εργασιών 4,07 

δισεκατομμύρια ευρώ. Το δημοπρατήριο λουλουδιών του Aalsmeer είναι σήμερα ένα 

από τα έξι δημοπρατήρια της FloraHolland λόγω της ιστορίας και του μεγέθους του. 

Το Aalsmeer απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Το 2008 το Aalsmeer είχε κύκλο εργασιών 

που έφτανε περίπου τα 11 δισεκατομμύρια λουλούδια και 800 εκατομμύρια φυτά. 

Υπολογίζεται ότι τα χρήματα ήταν γύρω στα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ, περισσότερα 

απ’ ότι τα μισά όλων των άλλων ρολογιών μαζί της FloraHolland. Οι δημοπρασίες 

λαμβάνουν χώρα σ’ ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο που είναι περίπου 1 εκατομμύριο 

τετραγωνικά μέτρα. Όσο περίπου 250 γήπεδα ποδοσφαίρου. Σ’ αυτό το εμπορικό 

κέντρο γίνονται δημοπρασίες και πολύ σύνθετες λογιστικές διαδικασίες, οι οποίες 

καθορίζουν την παγκόσμια τιμή για τα λουλούδια. 

Σε μία οποιαδήποτε εβδομάδα περίπου 100 είδη λουλουδιών εμπορεύονται 

στο Aalsmeer και για πολλά απ’ αυτά τα είδη υπάρχει μεγάλη ποικιλία. Εμπορεύονται 

περίπου 30-40 διαφορετικές ποικιλίες τριαντάφυλλων και κάθε ποικιλία μπορεί να 

διαθέτει διάφορα χρώματα και μεγέθη. Επίσης υπάρχουν και διαφορετικές ποιότητες. 

Γι’ αυτό σε αντίθεση με τα πολλά αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα τα φρέσκα 

λουλούδια δε μπορούν να μεταχειριστούν σαν ένα πλήρες ομογενοποιημένο προϊόν. 

Τα λουλούδια είναι πάρα πολύ ευαίσθητα, δεν μπορούν να αποθηκευτούν, η 

προσφορά είναι σχεδόν απρόβλεπτη και διάφορες διακυμάνσεις της τιμής στο χρόνο 

είναι αναμενόμενες.  

Σύμφωνα με τον M. Steen (2010) περίπου 9.000 μεμονωμένοι παραγωγοί 

εμπορεύονται τα προϊόντα τους στο δημοπρατήριο της FloraHolland.  

Από το 2007 οι παραγωγοί από μη ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να γίνουν μέλη 

του συνεταιρισμού. Τα νέα μέλη είναι κυρίως «off-shore» Ολλανδοί παραγωγοί που 

βρίσκονται στην Κένυα, την Ουγκάντα και το Ισραήλ. Κάθε μέλος πρέπει να 

καταθέσει στο συνεταιρισμό ένα ποσό που ισούται με το 1% των πωλήσεών του. Ο 

συνεταιρισμός πληρώνει επιτόκιο στα μέλη του και η κατάθεση επιστρέφεται πλήρως 
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μετά από 9 χρόνια. Τα μέλη επίσης μπορούν να δώσουν έντοκα δάνεια στο 

συνεταιρισμό. Η γενική συνέλευση γίνεται 2 φορές το χρόνο και η δύναμη της ψήφου 

των μελών καθορίζεται από τις πωλήσεις τους (καταθέσεις του καθενός).  

Ένας σημαντικός στόχος του συνεταιρισμού της FloraHolland είναι να 

παραμείνει και να βελτιώσει τη θέση της στην αγορά προσφέροντας ποσότητα, 

ποιότητα και ποικιλία. Ο δηλωμένος στόχος της FloraHolland είναι να προσφέρει στα 

μέλη της τις καλύτερες πιθανότητες πώλησης σε χαμηλό κόστος. 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε το μεγαλύτερο δημοπρατήριο λουλουδιών 

της Ολλανδίας που είναι το FloraHolland. Ένας συνεταιρισμός που μετά τη 

συγχώνευση που έκανε με το δημοπρατήριο Bloemenveiling Aalsmeer, το 2008, έγινε 

ηγέτης στο χώρο της παγκόσμιας ανθοκομίας. Στο ξεκίνημά του ο συγχωνευμένος 

συνεταιρισμός είχε έξι επιμέρους αγορές εκ των οποίων οι τρεις είχαν ως σκοπό τις 

εξαγωγές. Αυτές είναι : η Aalsmeer, η Naaldwijk και η Rijnsburg. Ενώ οι υπόλοιπες 

ασχολούνται με την εγχώρια αγορά. Αυτές είναι : η Bleiswijk, η Ealde και η Veldo. 

Το τελευταίο δημοπρατήριο (Veldo) συγχωνεύτηκε στις 27 Νοεμβρίου του 2010 με 

το Veiling Rhein-maas. Το 2011 ο οργανισμός απασχολούσε πάνω από 4.000 

εργαζόμενους ενώ τα μέλη του ήταν γύρω στις 5.000. Και όπως θα δούμε και στον 

πίνακα που ακολουθεί ο τζίρος του είναι πάνω από 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ.  

Θα παραθέσουμε κάποια οικονομικά στοιχεία, τον τρόπο λειτουργίας των 

δημοπρασιών και κάποια βασικά σημεία της εταιρείας, αφού ο τρόπος λειτουργίας 

του είναι παρόμοιος με το δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων BelOrta που 

παρουσιάσαμε προηγουμένως.  

5.2.2. Το δημοπρατήριο FloraHolland 

 

  Το 2011 ο συνεταιρισμός FloraHolland γιόρτασε τα 100 χρόνια λειτουργίας 

του και έλαβε τον τίτλο «Koninklijk» (Royal).  

Ο αντικειμενικός σκοπός της εταιρείας είναι να επιτύχει ικανοποιητικά έσοδα 

για τα μέλη της (υψηλές πωλήσεις με λίγα έξοδα μέσω οργανωμένου συστήματος).  

Η FloraHolland την ίδια χρονιά επαναπροσδιόρισε τους στρατηγικούς της 

στόχους, σε τρία στοιχεία :  
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1) τη διατήρηση της θέσης της στην Ολλανδία 

2) τη δέσμευση της προσφοράς και της ζήτησης μέσω ενός παγκόσμιου 

δικτύου υπηρεσιών 

3) ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας και των μελλοντικών εσόδων της 

5.2.2.1. Οικονομικά στοιχεία της Floraholland 

 

Στον πίνακα 11 βλέπουμε κάποιους σημαντικούς αριθμούς όσον αφορά το 

δημοπρατήριο. 

Πίνακας 11: Στοιχεία του δημοπρατηρίου της FloraHolland 

 

Στον πίνακα 12 παρουσιάζεται ο συνολικός κύκλος των εργασιών και της 

προσφοράς από το 2010 έως 2012 και το ποσοστό συμμετοχής του κάθε προϊόντος σε 

αυτόν.   

 

 

 

  2011 2012 

Annual Sales 4,158 million 4,398 million 

Number of marketplaces Five in Netherlands, on in Germany Five in Netherlands, on in Germany 

Number of transactions per day 112,297 110,000 

Number of clocks 46 46 

Number of members 4908 4672 

Number of suppliers 7772 7185 

Number of customers 2343 2459 

Number of employees 4060 3974 

Most important import countries 
Kenya,Ethiopia,Israel,Belgium,Ecuador 
and Germany 

Kenya,Ethiopia,Israel,Belgium,Ecuador 
and Germany 

Most important export countries 
for floriculture country 

Germany,United Kingdom,France,Italy 
and Belgium 

Germany,United Kingdom,France,Italy 
and Belgium 

Πηγή : Flora Holland(annual report 2011,2012) 
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Πίνακας 12: Συνολικός κύκλος εργασιών και προσφοράς του 

δημοπρατηρίου από το 2010 ως το 2012 

Turnover and supply (in mln.) 2012 2011 2010 
Change over last 
year (2010-2011) 

Change over 
last year 

(2011-2012) 

Total turnover 4281 4,158 4,13 0.7% 3% 

Cut flowers 2420 2,353 2,33 1.0% 2,80% 

Indoor plants 1496 1,467 1,445 1.5% 2,00% 

Outdoor plants 365 338 355 -4.8% 8,00% 

        

Sold via           

Auction clocks 2352 2,387 2,495 -4.3% -1,50% 

FloraHolland Connect (mediation) 1929 1,771 1,635 8.3% 8,90% 
        

Total in units supplied via the 
clocks 

8400 

8,971 9,212 -2.6% -6,40% 

Cut flowers 7885 8,418 8,616 -2.3% -6,30% 

Indoor plants 345 371 402 -7.7% -7,00% 

Outdoor plants 170 182 194 -6.2% -6,60% 

Πηγή: http://www.floraholland.com/en/ 
     

Όπως παρατηρούμε μετά τη συγχώνευση υπάρχει μία ελάχιστη αλλά εξίσου 

σημαντική αύξηση των εσόδων. Επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι τα έσοδα από τις 

πωλήσεις μέσω δημοπρασιών μειώνονται αισθητά σε αντίθεση με τα έσοδα μέσω 

εμπορίας. Κάτι που φαίνεται και από τη μείωση της συνολικής προσφοράς 

λουλουδιών που προσφέρονται μέσω δημοπρασιών.  

Στον πίνακα 13 παρουσιάζεται ο συνολικός κύκλος εργασιών και ο αριθμός 

των μονάδων που πωλήθηκαν ανά ημέρα με βάση τον αριθμό των ημερών όπου 

διεξήχθησαν δημοπρασίες ανά έτος από το 2010 ως το 2012. 

Πίνακας 13:  Συνολικός κύκλος εργασιών και ο αριθμός 

μονάδων που πωλήθηκαν  

Turnover and number of units via clocks 
per day (in mln.) *2010 excluding Venlo 

2012 2011 2010 

243,8 auction days 
245,8 auction 
days 

245 auction 
days 

Turnover per day (via clocks) 9.6 9.7 9.9 
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Number of flower units per day (via 
clocks) 32.3 34.2 34.5 

Number of plant units per day (via clocks) 2.1 2.2 2.3 

Πηγή: http://www.floraholland.com/en/ 
    

Όπως και παραπάνω έτσι και εδώ αντικατοπτρίζεται η μείωση που υπάρχει 

στην πώληση λουλουδιών μέσω δημοπρασιών. 

Στον πίνακα 14 παρουσιάζονται οι εργασιακές σχέσεις και οι συμμέτοχοι του 

συνεταιρισμού από το 2010 ως το 2012. 

 Πίνακας 14:  Εργασιακές σχέσεις δημοπρατηρίου  

 

Business relations 2012 2011 2010 

Suppliers 7,185 7,772 7,867 

Of which: Cooperative members in NL 4,069 4,3 4,407 

Of which: Cooperative members abroad 603 608 542 

Traders 2,459 2,343 2,553 

Employees 3,878 4,06 4,155 

Employees(in FTE) 3,072 3,218 3,279 

Πηγή: http://www.floraholland.com/en/ 

    

  Στον πίνακα 15 παρουσιάζονται οι τζίροι κάθε δημοπρατηρίου ξεχωριστά, 

καθώς και ο συνολικός τζίρος από το 2010 ως το 2012. 

Πίνακας 15:  Επιμέρους και συνολικός τζίρος  

Turnover per market(in min.) 2012 2011 2010 

Aalsmeer(clocks) 1.165 1.176 1.190 

Naaldwijk(clocks) 761 776 796 

Rijnsburg (clocks) 349 350 359 

Venlo(clocks) - - 63 

Bleiswijk(clocks) 52 58 59 

Eelde(clocks) 25 27 28 

        

FloraHollad total clock turnover 2.352 2,387 2.495 

Connect total 1.929 1,771 1.635 

FloraHollad total 4.281 4.158 4.130 

Πηγή: http://www.floraholland.com/en/ 
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Στη συνέχεια θα παραθέσουμε κάποιους πίνακες όσον αφορά τις 

εγκαταστάσεις, τις συναλλαγές και τους συνεργάτες του δημοπρατηρίου από το 2010 

έως το 2012. Στον πίνακα 16 παρουσιάζονται οι εγκαταστάσεις των επιμέρους 

δημοπρατηρίων του FloraHolland. 

Πίνακας 16 :  Επιμέρους εγκαταστάσεις της FloraHolland    

Facilities Aalsmeer Naaldwijk Rijnsburg Bleiswijk Eelde 

Clocks 14 11 7 3 3 

Auctions rooms 3 4 1 1 1 

Auction buildings surface area 1.287.813 m2 
736.000 
m2 

400.000 
m2 

123.000 
m2 

46.975 
m2 

Owned by traders/customers 239.861 m2 
207.000 
m2 

67.700 
m2 

90.957 
m2 

10.036 
m2 

Number of customers with 
accomodiation on auction site 450 450 180 85 26 

Surface are cold storage 41.561 m2 
43.000 
m2 

37.500 
m2 3.800 m2 

3.440 
m2 

Number of trolleys and Danish containers 
handled 3.801.369 2.693.421 947.034 227.200 90.352 

Number of docks 530 520 296 115 22 

Πηγή: http://www.floraholland.com/en/ 

      

Στον πίνακα 17 παρουσιάζεται ο μέσος όρος του αριθμού συναλλαγών ανά 

δημοπρατήριο και ανά ημέρα για τα έτη 2010 – 2012. 

Πίνακας 17: Μέσος όρος συναλλαγών ανά δημοπρατήριο και 

ανά ημέρα          

Average number of clock transactions per day 2012 2011 2010 

Aalsmeer 43.584 43.086 41.138 

Naaldwijk 35.559 36.332 35.396 

Rijnsburg 20.089 20.038 19.270 

Venlo* 
 

  7.298 

Bleiswijk 7.024 7.521 7.460 

Eelde 5.039 5.330 5.343 

Πηγή: http://www.floraholland.com/en/       

 

Στον πίνακα 18 παρουσιάζεται ο αριθμός αυτών που προσφέρουν τα προϊόντα 

τους στα επιμέρους δημοπρατήρια για τα έτη 2010 – 2012 



71 

  

Πίνακας 18 : Αριθμός προμηθευτών ανά δημοπρατήριο 

Number of active suppliers 2012 2011 2010 

Aalsmeer 4.775 4.863 4.907 

Naaldwijk 4.123 4.335 4.518 

Rijnsburg 3.172 3.301 3.301 

Venlo* 
 

  1.941 

Bleiswijk 2.341 2.444 2.361 

Eelde 1.227 1.223 1.272 

FloraHolland Connect 4.401 4.557 4.671 

Πηγή: http://www.floraholland.com/en/       

 

Στον πίνακα 19 παρουσιάζεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων εμπόρων που 

συναλλάσσονται με τα επιμέρους δημοπρατήρια του συνεταιρισμού FloraHolland για 

τα έτη 2010 – 2012. 

Πίνακας 19 : Αριθμός εμπόρων 

Number of active traders 2012 2011 2010 

Aalsmeer 715 657 643 

Naaldwijk 602 606 644 

Rijnsburg 396 394 411 

Venlo* 
 

  544 

Bleiswijk 543 575 610 

Eelde 273 272 289 

FloraHolland Connect 1.303 1.313 1.463 

Πηγή: http://www.floraholland.com/en/       

 

Στη συνέχεια θα παραθέσουμε κάποιους πίνακες όσον αφορά τα λουλούδια του 

δημοπρατηρίου από το 2010 έως το 2012. Στον πίνακα 20 παρουσιάζονται οι 

πωλήσεις σε μονάδες των ολλανδικών ανθών στα επιμέρους δημοπρατήρια για τα έτη 

2010 – 2012. 
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Πίνακας 20: Πωλήσεις σε μονάδες ολλανδικών ανθών  

Cut flowers sales via clock(Dutch products) in units(in min) 2012 2011 2010 

Aalsmeer 2.376 2.523 2.542 

Naaldwijk 1.618 1.755 1.833 

Rijnsburg 1.161 1.225 1.256 

Venlo     88 

Bleiswijk 102 114 115 

Eelde 55 63 65 

Πηγή: http://www.floraholland.com/en/ 

    

Στον πίνακα 21 παρουσιάζονται οι πωλήσεις σε μονάδες των εισαγόμενων ανθών στα 

επιμέρους δημοπρατήρια για τα έτη 2010 – 2012. 

 

Πίνακας 21: Πωλήσεις σε μονάδες εισαγόμενων ανθών  

Cut flowers sales via clock (import) in units(in min) 2012 2011 2010 

Aalsmeer 1.326 1.401 1.311 

Naaldwijk 656 695 701 

Rijnsburg 479 505 490 

Venlo     79 

Bleiswijk 73 91 91 

Eelde 39 46 45 

Πηγή: http://www.floraholland.com/en/ 

    

Στον πίνακα 22 παρουσιάζονται οι πωλήσεις των ανθών ανά δημοπρατήριο για τα έτη 

2010 – 2012. 

Πίνακας 22: Πωλήσεις των ανθών ανά δημοπρατήριο 

Cut flowers turnover per market place (in min.) 2012 2011 2010 

Aalsmeer 869 880 880 

Naaldwijk 579 583 601 

Rijnsburg 332 334 345 

Venlo     33 

Bleiswijk 29 33 33 

Eelde 16 17 18 

Connect 595 506 420 

Πηγή: http://www.floraholland.com/en/ 
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Στον πίνακα 23 παρουσιάζονται οι πωλήσεις από τα 25 πιο δημοφιλή άνθη με βάση 

τους τζίρους τους το 2011. 

Πίνακας 23: Πωλήσεις των 25 πιο δημοφιλών ανθών 

Top 25 cut flowers sold(in 
min.)(2011) Turnover 

Numver of 
units 

1.Rosa 761 3078 

2.Chrysanthemum(spray) 267 1205 

3.Tulipa 223 1771 

4.Lilium 146 299 

5.Gerbera 124 874 

6.Chrysanthemum(disbudded) 68 180 

7.Cymbidium 59 26 

8.Freesia 47 315 

9.Eustoma russellianum 41 130 

10.Hippeastrum 36 45 

11.Hydrangea 32 31 

12.Anthurium 32 70 

13.Zantedeschia 31 67 

14.Alstroemeria 30 186 

15.Paenoia 27 71 

16.Dianthus 26 197 

17.Gypsophila 26 126 

18.Hypercum 23 139 

19.Helianthus 13 50 

20.Limonium 13 65 

21.Hyacinthus 11 45 

22.Gladiolus 10 64 

23.Ranunculus 10 58 

24.Iris 8 80 

25.Ornithogalum 8 46 

Πηγή: http://www.floraholland.com/en/ 

  

Στη συνέχεια θα παραθέσουμε κάποιους πίνακες όσον αφορά τα λουλούδια 

εσωτερικού χώρου του δημοπρατηρίου από το 2010 έως το 2012. Στον πίνακα 24 

παρουσιάζονται οι πωλήσεις σε μονάδες των φυτών εσωτερικού χώρου που 

παράγονται στην Ολλανδία από το 2010 έως το 2012. 
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Πίνακας 24:Πωλήσεις ολλανδικών φυτών εσωτερικού χώρου 

Indoor plants via clocks (Dutch products) in units(in min) 2012 2011 2010 

Aalsmeer 174 185 197 

Naaldwijk 116 127 129 

Rijnsburg 11 11 11 

Venlo     13 

Bleiswijk 12 13 14 

Eelde 4 5 5 

Πηγή: http://www.floraholland.com/en/ 

    

Στον πίνακα 25 παρουσιάζονται οι πωλήσεις σε μονάδες των εισαγόμενων φυτών 

εσωτερικού χώρου από το 2010 ως το 2012.  

Πίνακας 25: Πωλήσεις εισαγόμενων φυτών  

Indoor plants sales via clocks (import) in units(in 
min) 2012 2011 2010 

Aalsmeer 16 17 19 

Naaldwijk 10 11 10 

Rijnsburg 1 1 0 

Venlo     3 

Bleiswijk 1 1 1 

Eelde 0 0 0 

Πηγή: http://www.floraholland.com/en/ 

    

Στον πίνακα 26 παρουσιάζονται οι πωλήσεις φυτών εσωτερικού χώρου ανά 

δημοπρατήριο από το 2010 ως το 2012. 

Πίνακας 26: Πωλήσεις φυτών εσωτερικού χώρου ανά δημοπρατήριο 

Indoor plants turnover per market place (in min.) 2012 2011 2010 

Aalsmeer 226 230 245 

Naaldwijk 142 153 156 

Rijnsburg 13 13 12 

Venlo     17 

Bleiswijk 14 16 16 

Eelde 6 6 6 

Connect 1.095 1.049 993 

Πηγή: http://www.floraholland.com/en/ 
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Στον πίνακα 27 παρουσιάζονται οι πωλήσεις των 25 πιο δημοφιλών φυτών 

εσωτερικού χώρου με βάση τον τζίρο που πραγματοποίησαν το 2012. 

Πίνακας 27: Πωλήσεις των 25 πιο δημοφιλών φυτών εσωτερικού 

χώρου 

  Top 25 indoor plants sold(in min.)(2012) Turnover 
Numver 
of units 

1 Potted Moth Orchids 448 117 

2 Kalanchoe 55 77 

3 Anthurium 52 17 

4 Potted rose 48 41 

5 Potted Chrysanthemum 33 41 

6 Potted Hyacinth 28 48 

7 Ficus 28 12 

8 Dragon Tree 28 17 

9 Hydrangea 28 11 

10 Mixed plants 27 9 

11 Peace lily 23 20 

12 Cyclamen 21 26 

13 Potted Calla Lily 20 7 

14 Guzmania 19 11 

15 Ivy 19 29 

16 Potted Dendrobium Orchid 17 5 

17 Poinsettia 17 17 

18 Begonia 16 13 

19 Potted Daffodil 16 27 

20 Azalea 15 9 

21 Campanula 14 10 

22 Zamioculcas 14 7 

23 Potted Amaryllis 13 9 

24 Potted african Daisy 13 15 

25 Lilly 12 7 

 

Πηγή: http://www.floraholland.com/en/ 

   

Στη συνέχεια θα παραθέσουμε κάποιους πίνακες όσον αφορά τα λουλούδια των 

κήπων του δημοπρατηρίου από το 2010 έως το 2012. Στον πίνακα 28 παρουσιάζονται 

οι πωλήσεις σε μονάδες φυτών εξωτερικού χώρου που παράγονται στην Ολλανδία για 

τα έτη 2010 – 2012.  
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Πίνακας 28: Πωλήσεις ολλανδικών φυτών εξωτερικού χώρου 

Outdoor plants via clocks (Dutch products) in units(in min) 2012 2011 2010 

Aalsmeer 75 79 75 

Naaldwijk 48 54 50 

Rijnsburg 4 4 3 

Venlo     15 

Bleiswijk 1 15 14 

Eelde 5 6 6 

Πηγή: http://www.floraholland.com/en/ 

    

Στον πίνακα 29 παρουσιάζονται οι πωλήσεις σε μονάδες των εισαγόμενων φυτών 

εξωτερικού χώρου για τα έτη 2010 – 2012.  

Πίνακας 29: Πωλήσεις εισαγόμενων φυτών εξωτερικού χώρου  

Outdoor plants sales via clocks (import) in units(in min) 2012 2011 2010 

Aalsmeer 13 12 11 

Naaldwijk 9 9 7 

Rijnsburg 0 0 0 

Venlo     10 

Bleiswijk 2 2 2 

Eelde 1 1 1 

Πηγή: http://www.floraholland.com/en/ 

    

Στον πίνακα 30 παρουσιάζονται οι πωλήσεις των φυτών εξωτερικού χώρου ανά 

δημοπρατήριο για τα έτη 2010 – 2012. 

Πίνακας 30: Πωλήσεις φυτών εξωτερικού χώρου ανά δημοπρατήριο 

Outdoor plants turnover per market place (in min.) 2012 2011 2010 

Aalsmeer 70 65 66 

Naaldwijk 40 41 39 

Rijnsburg 3 3 2 

Venlo     13 

Bleiswijk 9 9 9 

Eelde 4 4 4 

Connect 239 217 222 

Πηγή: http://www.floraholland.com/en/ 
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Στον πίνακα 31 παρουσιάζονται οι πωλήσεις των 25 πιο δημοφιλών φυτών 

εξωτερικού χώρου βάση του τζίρου που πραγματοποίησαν για το έτος 2012.  

Πίνακας 31: Πωλήσεις των 25 πιο δημοφιλών φυτών εξωτερικού 

χώρου 

  Top 25 outdoor plants sold(in min.)(2012) Turnover 
Numver of 
units 

1 Hydrangea 20 6 

2 Common Box 19 8 

3 Pansy 18 54 

4 Geranium 17 30 

5 Lavender 12 9 

6 Cape Daisy 12 17 

7 Hellebore 9 4 

8 Petunia 9 14 

9 Rose 7 2 

10 Decoration 7 9 

11 Fuchsia 6 5 

12 Clematis 6 3 

13 Mandevilla 6 2 

14 Conifer 6 8 

15 Heather 6 10 

16 Skimmia 6 3 

17 Balloon Flower 5 7 

18 Campanula 5 4 

19 Thuja 5 2 

20 Gaultheria 5 5 

21 Azalea 4 1 

22 Royal Robe 4 2 

23 Diathus 4 5 

24 Vegetable plants 4 2 

25 Hebe 3 3 

 

Πηγή: http://www.floraholland.com/en/ 

   

 

Τέλος παρουσιάζονται κάποια οικονομικά στοιχεία για τις συνολικές εισαγωγές και 

εξαγωγές του δημοπρατηρίου της FloraHolland από το 2010 έως το 2012. Στον 

πίνακα 32 παρουσιάζονται οι πωλήσεις των προϊόντων του συνεταιρισμού 
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FloraHolland ανά περιοχή διαχωρισμένες σε πωλήσεις προϊόντων ολλανδικής 

παραγωγής και προϊόντων εισαγωγής για τα έτη 2011 και 2012. 

Πίνακας 32: Πωλήσεις εγχώριων και εισαγόμενων προϊόντων  

Sold products via clocks 
(Dutch and import)(in min.) Dutch 2012 Import 2012 Total 2012 

Dutch 
2011 

Import 
2011 

Total 
2011 

Aalsmeer 888 277 1.165 903 273 1176 

Naaldwijk 624 137 761 640 136 776 

Rijnsburg 253 96 349 255 95 350 

Bleiswijk 41 12 53 44 14 58 

Eelde 18 6 24 20 7 27 

Πηγή: http://www.floraholland.com/en/ 

 

Στον πίνακα 33 παρουσιάζονται οι 10 πρώτες εισαγωγικές χώρες με βάση τον τζίρο 

των προϊόντων τους για τα έτος  2012. 

Πίνακας 33:Οι 10 πρώτες εισαγωγικές χώρες με βάση τον τζίρο του 

2012 

Top 10 import countries(in min.) 
Turnover 
2012 

Turnover 
2011 

Import 
Share 

Kenya 313 310 41,90% 

Ethiopia 156 124 20,90% 

Israel 72 69 9,60% 

Belgium 39 38 5,20% 

Germany 26 23 3,50% 

Ecuador 22 26 2,90% 

Zimbabwe 20 17 2,70% 

Denmark 20 17 2,70% 

spain 12 12 1,60% 

Italy 10 10 1,30% 

Miscellaneous 57 56 7,60% 

Total 747 702 100% 

Πηγή: http://www.floraholland.com/en/ 

   

Στον πίνακα 34 παρουσιάζονται τα 10 πιο δημοφιλή εισαγωγικά προϊόντα του 

συνεταιρισμού με βάση τον τζίρο που πέτυχαν το 2012. 
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Πίνακας 34: Τα 10 πιο δημοφιλή εισαγόμενα προϊόντα με βάση τον 

τζίρο του 2012 

  Top 10 imported products(turnover in min.) 
Turnover 
2012 

Turnover 
2011 

1 Rosa 425 398 

2 Gypsophila 24 24 

3 St.John's Wort 21 20 

4 Dianthus 19 17 

5 Rhododendron 10 9 

6 Sea Lavender 9 8 

7 Ranunculus 9 8 

8 Chamelacucium 9 7 

9 Solidago 8 6 

10 Veronica 7 7 

 

Πηγή: http://www.floraholland.com/en/ 

   

Στον πίνακα 35 παρουσιάζονται οι πιο σημαντικοί εξαγωγικοί προορισμοί για άνθη 

και φυτά σύμφωνα με την αξία εξαγωγών τα έτη 2011 – 2012. 

Πίνακας 35: Οι πιο σημαντικοί εξαγωγικοί προορισμοί 

  

Most important 
destinations of cut 
flowers and potted 
plants(min.) 

Export value 
2012 

Total Export 
Share 

Export Value 
2011 

Total Export 
Share 

1 Germany 1644 30,50% 1573 30% 

2 United Kingdom 791 14,70% 744 14,20% 

3 France 654 12,10% 682 13,00% 

4 Italy 299 5,60% 322 6,10% 

5 Russia 252 4,70% 199 3,80% 

6 Belgium 222 4,10% 227 4,30% 

7 Switzerland 165 3,10% 154 2,90% 

8 Austria 148 2,80% 146 2,80% 

9 Sweden 145 2,70% 129 2,50% 

10 Poland 129 2,40% 137 2,60% 

11 Denmark 118 2,20% 116 2,20% 

12 Spain 88 1,60% 98 1,90% 

13 Czech Republic 77 1,40% 90 1,70% 

14 Norway 77 1,40% 65 1,20% 

15 United States 68 1,30% 60 1,10% 

16 Finland 52 1% 51 1,00% 

17 Ireland 44 0,80% 47 0,90% 
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18 Romania 42 0,80% 42 0,80% 

19 Hongaria 39 0,70% 43 0,80% 

20 Slovakia 36 0,70% 36 0,70% 

21 Ukrain 34 0,60% 28 0,50% 

22 Portugal 28 0,50% 30 0,60% 

23 Greece 24 0,40% 29 0,60% 

24 Lethuania 20 0,40% 14 0,30% 

25 Slovenia 18 0,30% 19 0,40% 

  Other Countries 178 3,30% 163 3,10% 

  Total Export 5390   5243   

 

Πηγή: http://www.floraholland.com/en/ 

   

Τρόπος διεξαγωγής δημοπρασιών 

 Σε αυτό το σημείο θα περιγράψουμε τον τρόπο διεξαγωγής των 

δημοπρασιών καθώς και το γενικότερο πλαίσιο έτσι ώστε να γίνει η δημοπρασία. Το 

παρακάτω πρόγραμμα το δημοσίευσε η ίδια η εταιρία (Floraholland) πριν όμως από 

την ενοποίηση της με τo δημοπρατήριο Bloemenveiling Aalsmeer (2008). Παρόλα 

αυτά δεν παρουσιάζει μεγάλες διαφορές με τον τωρινό τρόπο λειτουργίας. 

 Η μέρα ξεκινά νωρίς για τα ολλανδικά δημοπρατήρια λουλουδιών. Τη 

νύχτα πριν από κάθε εργάσιμη μέρα , τα  λουλούδια εκφορτώνονται από πολυάριθμα 

φορτηγά στις αποθήκες του δημοπρατηρίου και στη συνέχεια αποθηκεύονται σε 

ψυκτικούς θαλάμους. Στις 4:30 το πρωί, τα λουλούδια μεταφέρονται σε τεράστιες 

αίθουσες όπου γίνεται ο διαλογισμός είδους και ποιότητας.  

Κάθε μονάδα ελέγχεται ποιοτικά και της δίνεται ένας μοναδικός αριθμός. 

Μετά τα καρότσια συνδέονται μεταξύ τους και σύρονται στις αίθουσες δημοπρασίας 

με μικρά τρενάκια. Οι δημοπρασίες ξεκινούν στις 6:30 το πρωί.  

Όπως έχουμε προαναφέρει η μορφή της δημοπρασίας είναι η Dutch auction. 

Σε αντίθεση με την English auction η αρχική τιμή είναι πολύ μεγάλη αντί να είναι 

μικρή. Ο δημοπράτης ανακοινώνει τα λουλούδια που είναι προς πώληση, το μέγεθος 

της παρτίδας, την ελάχιστη ποσότητα αγοράς, το όνομα του παραγωγού και διάφορα 

σχόλια που μπορεί να έχουν γίνει από τον επιθεωρητή ποιότητας. 

Η διαδικασία του χτυπήματος προσφοράς ελέγχεται από ένα τεράστιο ρολόι 

(μία μεγάλη οθόνη που δείχνει την τιμή κάθε μονάδας). Μία φωτεινή ένδειξη στην 

οθόνη δείχνει την αρχική τιμή η οποία μετακινείται στο ρολόι προς τα κάτω. Ο 
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αγοραστής θα πατήσει το κουμπί από το γραφείο του στην αίθουσα δημοπρασίας 

όταν στο ρολόι θα φαίνεται η τιμή που είναι πρόθυμος να πληρώσει.  

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζουμε μία επεξήγηση του ρολογιού που 

χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή στο FloraHolland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή:  http://www.floraholland.com/en/ 

 

Οι αγοραστές των δημοπρασιών κατά κύριο λόγο εκπροσωπούν μεγάλους 

χονδρέμπορους λουλουδιών, εξαγωγείς και μεγάλους λιανοπωλητές. Πάνω από το 

90% των λουλουδιών που πουλιούνται φτάνουν στον τελικό τους προορισμό μέσα σε 

24 ώρες. Οι μεταφορές μέσα στην Ευρώπη συνήθως γίνονται με φορτηγά ψυγεία. 

Στην Αμερική τα λουλούδια στέλνονται αεροπορικώς. Συνήθως φτάνουν στη Νέα 

Υόρκη κατά τη διάρκεια του απογεύματος ή της νύχτας της ημέρας των πωλήσεων 

και οι χονδρέμποροι της Νέας Υόρκης τα παραλαμβάνουν περίπου στις 3:30 τα 

ξημερώματα.  

Τα 38 ρολόγια της FloraHolland του δημοπρατηρίου είναι η καρδιά του 

συστήματος των δημοπρασιών του συνεταιρισμού. Κάθε εργάσιμη μέρα σχεδόν 

1.000 αγοραστές μαζεύονται μπροστά από τα ρολόγια για να δουν τις τιμές των 

λουλουδιών που είναι προς πώληση. Διάφορα προϊόντα προσφέρονται σε 
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διαφορετικά ρολόγια. Κάθε συναλλαγή παίρνει μόνο ελάχιστα δευτερόλεπτα. Γι’ 

αυτόν το λόγο οι δημοπρασίες εξελίσσονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα πράγμα που είναι 

σημαντικό για τα ευπαθή προϊόντα. Η FloraHolland καθημερινά κάνει περίπου 

125.000 συναλλαγές. Αυτό χονδρικά μας δείχνει ότι πουλάει πάνω από 12 

δισεκατομμύρια λουλούδια και πάνω από 800 εκατομμύρια φυτά ετησίως.  

Μετά τη συγχώνευση της FloraHolland και της Bloemenveiling Aalsmeer το 

2008, στις 4 Νοεμβρίου του 2009 το διοικητικό συμβούλιο συμφώνησε σ’ ένα νέο 

πλαίσιο κανόνων το οποίο θα ίσχυε από την 1
η
 Ιανουαρίου του 2010. Αυτό το 

καταστατικό λειτουργίας του νέου οργανισμού παρατίθεται στο παράρτημα Α. 

5.3. Αμερική 

5.3.1. Missouri   Produce  Auction  LLC 

5.3.1.1. Γενικά  

 

 Το δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων του Missouri είναι μία εταιρεία  που 

ανήκει σε τοπικούς μετόχους. Κατασκευάστηκε σε μία εγκατάσταση κοντά στο 

Jamesport  με σκοπό την πώληση προϊόντων προσφέροντας μία αγορά για τους 

ενδιαφερόμενους καλλιεργητές μαζί με μία πηγή των φρέσκων προϊόντων. Τα ευπαθή 

προϊόντα συλλέγονται λίγες ώρες πριν τη δημοπρασία. 

Η δημοπρασία απευθύνεται σε αγοραστές χονδρικής όπως είναι καταστήματα, 

μαγαζιά που βρίσκονται στο δρόμο , μανάβικα κλπ. Επίσης οποιοσδήποτε που μπορεί 

να χρησιμοποιήσει την παραγωγή σε κιβώτια  ή  επίπεδες παρτίδες για 

κονσερβοποίηση είναι ευπρόσδεκτος να αγοράσει προϊόντα. 

Η ιδέα της πώλησης των προϊόντων σε δημοπρασία διαμορφώθηκε από πολλούς 

τοπικούς καλλιεργητές που συνειδητοποίησαν την ανάγκη να υπάρχει ένα κεντρικό 

σημείο έτσι ώστε να μπορούν να συγκεντρωθούν οι αγοραστές και οι πωλητές. ΄Ενας 

άλλος  λόγος που συνέβαλλε στη δημιουργία ήταν η τεράστια επιτυχία παρόμοιων 

δημοπρασιών στις κοινότητες του Mennonite και Amish. 

 Υπάρχουν τέσσερα δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων που υπάγονται στην 

εταιρεία.  Αυτά είναι :  
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 1. Central Missouri Produce auction 

 2. Clark Produce auction  

 3. Windgor Produce auction 

 4. North Missouri Produce auction  

 

                                      

 



84 

  

 Το  Central Missouri Produce auction  βρίσκεται κοντά στις Βερσαλλίες. Είναι 

το πρώτο δημοπρατήριο που δημιουργήθηκε στο Missouri . Το 1984 ξεκίνησε την 

παραγωγή λαχανικών, το 1987 ξεκίνησε την χοντρική πώληση, το 1993 πήρε τη 

μορφή δημοπρατηρίου, το 1994 ανεγέρθηκε το κτίριο δημοπρασιών.  

Σύμφωνα με το δημοπρατήριο υπάρχει μια κλίμακα για τα ευπαθή προϊόντα. 

Το πιο υψηλό δείκτη ευπάθειας έχουν : τα  σπαράγγια, το μπρόκολο, το κουνουπίδι, 

τα πράσινα κρεμμύδια, οι σαλάτες με φύλλα μαρουλιού, τα πεπόνια, τα μπιζέλια, το 

σπανάκι, το γλυκό καλαμπόκι και οι ώριμες ντομάτες.  

Υψηλό δείκτη ευπάθειας έχουν τα μελωμένα πεπόνια, τα πράσινα φασόλια, τα 

λαχανάκια Βρυξελών ,το λάχανο, η μελιτζάνα, το μαρούλι, οι μπάμιες, τα 

καλοκαιρινά κολοκύθια και η εν μέρει ώριμη ντομάτα. 

Τα προϊόντα που έχουν πιο χαμηλό δείκτη ευπάθειας είναι τα χειμερινά 

κολοκύθια και οι συγκομιδές ρίζας. 

Παραθέτουμε τον πίνακα 36  στον οποίο καταγράφονται οι υψηλότερες και οι 

χαμηλότερες τιμές που πέτυχε το δημοπρατήριο North Missouri Produce auction  

LLC   το 2003. 

Πίνακας 36: Τιμές του δημοπρατηρίου του Missouri 

Quantity Lot Size 
Produce 
Description 

Price ($) 

High Low 

77 package Beans, green 3.00 7.50 

950 1/2 bushel(s) Beans, green 4.00 13.00 

144 bushel(s) Beans, green 10.00 17.00 

60 12 pt. flat(s) Blackberries 12.00 32.00 

45 12 pt. flat(s) Blueberries 20.00 37.00 

2617 1/2 bushel(s) Broccoli 1.50 5.00 

240 10 count Cabbage 3.50 7.00 
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51,442   Cantaloupes 0.30 1.50 

10 1/2 bushel(s) Cauliflower 3.50 4.50 

19 bushel(s) Cauliflower 5.00 6.50 

1,429   Cucumbers 2.00 10.50 

171 package Onions 2.00 4.50 

2,275 10 pound(s) Onions 3.00 5.50 

79 1/2 bushel(s) Peppers, bell 1.50 5.50 

578 bushel(s) Peppers, bell 2.50 14.00 

113 package(s) Peppers, hot 2.00 8.00 

29,853   Pumpkins 0.40 2.00 

3,977   Pumpkins, small 0.35 0.70 

256 pound(s) Rhubarb 0.50 1.40 

44 12 pt. flat(s) Strawberries 12.00 20.00 

41 8 qt. flat(s) Strawberries 16.00 24.00 

261 quart(s) Strawberries 2.10 2.80 

48 pint(s) Strawberries 1.40 1.40 

21,022 dozen(s) Sweet Corn 0.50 2.00 

6,991 20-25 pound(s) Tomatoes, field 2.00 17.00 

3,356 20-25 pound(s) Tomatoes, field 2.00 14.00 

135 package(s) Tomatoes, field 1.00 6.50 

742 20-25 pound(s) 
Tomatoes, green 
house 

13.00 38.00 
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117 package(s) 
Tomatoes, green 
house 

7.00 19.00 

63 package(s) Turnips 2.00 5.50 

70 1/2 bushel(s) Turnips 3.50 6.50 

96 bushel(s) Turnips 4.00 13.00 

22,907   Watermelons 0.50 2.75 

688 1/2 bushel(s) Zucchini 2.00 9.00 

Πηγή: 
http://agebb.missouri.edu/hort/auction/nomoauction/summary03.asp 

 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων του Missouri 

έχουν διαφορετικά ωράρια λειτουργίας αλλά και κανονισμούς.  

Παρακάτω στον πίνακα 37 θα παρουσιάσουμε τα ωράρια λειτουργίας και τους 

κανονισμούς που ισχύουν  γενικά σε όλα τα δημοπρατήρια και κυρίως στο North  and 

South Missouri Produce auction . 

Πίνακας 37: Πρόγραμμα δημοπρασιών του North και South Missouri 

2013 Produce Auction Schedule 

March 9, 15, 22, 28 Starts at 10:00 am 
Flowers, vegetable plants 
and early produce 

April 2, 5, 9, 12, 16, 
19, 23, 26, 30 

Tuesday and 
Friday at 10:00 am 

Flowers, vegetable plants 
and early produce 
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May 3, 7, 10, 14, 17, 
21, 24, 28, 31 

Tuesday and 
Friday at 10:00 am 

Flowers, greenhouse 
tomatoes and strawberries 

June 4, 7, 11, 14, 18, 
21 

Tuesday and 
Friday at 10:00 am 

Flowers, greenhouse 
tomatoes and strawberries 

June 24, 26, 28 

Monday at 12:00 
pm, Wednesday 
and Friday at 
10:00 am 

Flowers, greenhouse 
tomatoes and strawberries 

July 1, 3, 5, 8, 10, 12, 
15, 17, 19, 22, 24, 26, 
29, 31 

Monday at 12:00 
pm, Wednesday 
and Friday at 
10:00 am 

Tomatoes, cantaloupe, 
sweet corn and full line of 
summer produce 

August 2, 5, 7, 9, 12, 
14, 16, 19, 21, 23, 26, 
28, 30 

Monday at 12:00 
pm, Wednesday 
and Friday at 
10:00 am 

Tomatoes, cantaloupe, 
sweet corn and full line of 
summer produce 

September 17: Special Pumpkin Day with lots of pumpkins 
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September 2, 4, 6 

Monday at 12:00 
pm, Wednesday 
and Friday at 
10:00 am 

Pumpkins and fall crops 

September 10, 13, 17, 
20, 24, 27 

Tuesday and 
Friday at 10:00 am 

Pumpkins and fall crops 

October 1, 4, 8, 11, 
15, 18, 22, 25, 29 

Tuesday and 
Friday at 10:00 am 

Pumpkins and fall crops 

Πηγή:http://agebb.missouri.edu/hort/auction/nomo.htm 

 

5.3.1.2. Ιστορία και λόγοι που οδήγησαν στην δημιουργία του 

δημοπρατηρίου. 

 

 Στην αρχή  οι τοπικοί παραγωγοί δεν γνώριζαν πολλά πράγματα σχετικά με 

την παραγωγή προϊόντων. Δεν γνώριζαν ούτε τι έπρεπε να φυτεύσουν. 

Χρησιμοποίησαν καταλόγους σπόρων, διάλεξαν και φύτευσαν.  Πολλοί λίγοι 

άνθρωποι καλλιεργούσαν με σκοπό την πώληση γι’ αυτό όσες συμβουλές δίνονταν 

ήταν όλες αρνητικές. Μόνο ένα άτομο είχε κάνει την παρατήρηση ότι το κλίμα της 

περιοχής που ζούσαν δεν βοηθούσε σ’ αυτό το εγχείρημα. Ωστόσο υπήρχε άφθονη 

συγκομιδή των κήπων. Στο τέλος της πρώτης χρονιάς κάποιοι κατευθύνθηκαν να 

πωλήσουν τα προϊόντα τους στην τοπική λαϊκή αγορά των Βερσαλλιών. Αυτή η 

τοπική αγορά ήταν μονόδρομος για τους παραγωγούς και πούλησαν τα προϊόντα 

τους. Ωστόσο συνειδητοποίησαν ότι έπρεπε να ξοδέψουν πάρα πολύ χρόνο για την 

εμπορία των προϊόντων τους με αντίκτυπο το πολύ μικρό κέρδος.  

 ΄Ετσι στα τέλη της δεκαετίας του 1980 πολλοί από αυτούς τους παραγωγούς 

σχημάτισαν μία ένωση που ονομάστηκε  Countryside growers (καλλιεργητές εξοχής).  

Καλλιεργούσαν πιπεριές, ντομάτες και αγγούρια σε μεγάλες κλίμακες. Τα 

προϊόντα τους αποστέλλονταν κυρίως στους χρηματιστές της πόλης του Κάνσας. 
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Όμως παρόλα αυτά μετά από λίγα χρόνια συνειδητοποίησαν ότι το περιθώριο 

κέρδους τους ήταν πολύ μεγαλύτερο και οι χρηματιστές είχαν το πλεονέκτημα των 

συναλλαγών. Τότε κατάλαβαν, ότι ο μόνος λόγος που οι χρηματιστές οι οποίοι 

αγόραζαν από μία μικρή οργάνωση όπως αυτοί, ήταν ότι μπορούσαν να αγοράζουν 

φτηνότερα τα προϊόντα τους σε σχέση με τις εμπορικές αγορές. 

Στη συνέχεια  συνέβη η πλημμύρα του 1993. Πολλές περιοχές 

καταστράφηκαν από τις βροχοπτώσεις και τις πολλές πλημμύρες. Αυτή η 

καταστροφή παρότι προκαλούσε δυσοίωνες και ζοφερές προοπτικές στην 

πραγματικότητα βοήθησε τους τοπικούς παραγωγούς να συνειδητοποιήσουν ένα 

γεγονός. Εγκατέλειψαν την τυποποίηση εκείνου του έτους,  πούλησαν σε τοπικές 

αγορές και  αλλαγή στην αγορά της πόλης του Κάνσας. Δεδομένου ότι η παραγωγή 

ήταν πολύ χαμηλή οι αγοραστές προσπάθησαν να ανεβάσουν τις τιμές. Αυτό ήταν το 

έναυσμα για να αποφασίσουν να μετατρέψουν το μικρό τους συσκευαστήριο σε 

δημοπρατήριο και να αφήσουν τους αγοραστές τους να παλέψουν για την τιμή. 

Το σημερινό κτίριο που βρίσκεται το δημοπρατήριο κτίστηκε το 1891. Οι 

τοπικοί παραγωγοί  το μόνο που λυπούνται είναι ότι έπρεπε να το είχαν δημιουργήσει 

δεκατρία χρόνια νωρίτερα, έτσι ώστε τα χρέη τους να αρχίσουν να εξαφανίζονται 

γρηγορότερα. Ακόμα ακούν παρατηρήσεις στο ότι δεν αυξάνουν την παραγωγή τους 

αλλά όπως φαίνεται οι  άνθρωποι που ισχυρίζονται κάτι τέτοιο είναι οι έμποροι που 

παίρνουν  μέρος σε δημοπρασίες που τα προϊόντα είναι φτηνά ή παραγωγοί που 

παράγουν προϊόντα δευτερεύουσας καλλιέργειας. 

Η αύξηση της παραγωγής είναι μία επιχείρηση. Σε αντίθεση με άλλες 

επιχειρήσεις  οι κρατικοί κανονισμοί εξακολουθούν να επιτρέπουν τη βοήθεια των 

παιδιών σε νεαρή ηλικία, καθιστώντας ιδανικό την αύξηση της οικογένειας τόσο για 

την παροχή βοήθειας για την εξόφληση των χρεών αλλά και για την εκπαίδευση. 

Η αύξηση της παραγωγής για τη δημοπρασία δίνει χρόνο στους παραγωγούς 

έτσι ώστε να περιποιηθούν καλύτερα τα προϊόντα τους αντί να τα στέλνουν βιαστικά 

σε λαϊκές αγορές. Επιπλέον συνειδητοποίησαν ότι τα προϊόντα τους αξίζουν 

περισσότερο σε επίπεδο χονδρικής πώλησης μέσω της δημοπρασίας από όσο 

χρειαζόταν για να αποκτηθούν στο λιανικό εμπόριο. 
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Το δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων είναι επίσης βολικό για τον αγοραστή 

να πάει και να αποκτήσει το προϊόν στην επικρατούσα τιμή. Το δημοπρατήριο 

παρέχει μία επιλογή πολλών διαφορετικών ποιοτήτων και ποικιλιών προϊόντων. 

΄Ενας αφοσιωμένος καλλιεργητής του δημοπρατηρίου ξέρει ότι μπορεί να 

είναι ήσυχος τόσο όταν οι τιμές είναι πολύ υψηλές όσο και όταν οι τιμές είναι πολύ 

χαμηλές. Αυτί συμβαίνει γιατί γνωρίζει ότι υπάρχει ένας μέσος όρος τιμών. 

 

Πλεονεκτήματα των δημοπρασιών αγροτικών προϊόντων. 

 Τα μέλη του δημοπρατηρίου απαριθμούν τα παρακάτω τέσσερα 

πλεονεκτήματα που παρέχει το δημοπρατήριο : 

  Απαιτείται λιγότερος χρόνος για μάρκετινγκ από μεμονωμένους 

παραγωγούς. 

  Χαμηλή αρχική επένδυση κεφαλαίου. 

  Δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός συγκομιδής ( ψυγεία και 

υδροηλεκτρικά ψυγεία ). 

  Συμβατότητα με την απασχόληση εκτός γεωργικής εκμετάλλευσης 
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5.3.2.3. ΄Ωρες λειτουργίας 

 

 ΄Ολες οι δημοπρασίες ξεκινούν στις 10 πμ εκτός της Δευτέρας όπου οι 

δημοπρασίες ξεκινούν στις 12 πμ. Όλα τα προϊόντα ταξινομούνται και συσκευάζονται 

σε τυποποιημένα εμπορευματοκιβώτια. Η πώληση μπορεί να γίνει ανά κουτί  ή ανά 

παλέτα ή ανά μεγάλες παρτίδες. Για το 2013 οι δημοπρασίες ανακοινώθηκε ότι 

ξεκινούν στις 9 Μαρτίου και τελειώνουν στις 29 Οκτωβρίου. 

5.3.2.4. ΄Οροι και προϋποθέσεις 

 

 Το δημοπρατήριο του Missouri περιλαμβάνει τους παρακάτω έξι όρους και 

προϋποθέσεις : 

 Οποιοσδήποτε παράγει μέσα σε ακτίνα εκατό μιλίων του δημοπρατηρίου 

του Missouri είναι ευπρόσδεκτος  στην αποστολή προϊόντων. Σ’ αυτούς 

συγκαταλέγονται και οι μεγαλοκτηματίες και οι κηπουροί με πλεόνασμα 

λαχανικών. ΄Οσοι δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω προϋποθέσεις  πρέπει 

να κάνουν εκ των προτέρων διακανονισμούς. 

 Οι πωλητές που δεν καλλιεργούν δικά τους προϊόντα ή βρίσκονται έξω 

από τη ζώνη των εκατό μιλίων χρειάζονται προγενέστερη έγκριση από το 

διοικητικό συμβούλιο του δημοπρατηρίου. 

 Θα υπάρχουν περιορισμοί συσκευασίας έτσι ώστε το προϊόν να κρατηθεί 

ομοιόμορφο. Υπάρχει συγκεκριμένη συσκευασία και οδηγός βαθμολόγησης 

της κάθε συσκευασίας. Κατά τη δημοπρασία είναι διαθέσιμα καινούργια αλλά 

και μεταχειρισμένα κιβώτια. 

 Υπάρχει 9% προμήθεια για τη στήριξη του δημοπρατηρίου. 

 Οι αποστολείς παίρνουν μόνιμους αριθμούς έτσι ώστε οι αγοραστές να 

αγοράζουν με μεγαλύτερη συνέπεια. 

 Οι αγοραστές οφείλουν να έχουν το φορολογικό αριθμό πωλήσεων στο 

αρχείο της εταιρείας. 
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5.3.2.5.  Πολιτικές και διαδικασίες των παραγωγών 

 

 Στο δημοπρατήριο του  Missouri υπάρχουν δεκατρείς  πολιτικές και 

διαδικασίες των παραγωγών που παρατίθενται παρακάτω: 

 1. Ο παραγωγός πρέπει να εγγραφεί στο γραφείο για να αποκτήσει έναν 

αριθμό καλλιεργητή, έτσι ώστε να αναγνωρίζονται τα προϊόντα του που πουλάει. Ο 

αριθμός που δίνεται είναι μόνιμος και παραμένει όσο ο παραγωγός είναι ενεργός. Για 

την εγγραφή απαιτείται ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλεφωνικός αριθμός. 

 2. Ο αριθμός του παραγωγού τοποθετείται σε ένα εισιτήριο μαζί με την 

ποσότητα των εμπορευμάτων που είναι προς πώληση. Ο παραγωγός πρέπει να 

συνδέσει τα εισιτήρια με τα καροτσάκια που περιέχουν τα αγαθά προς πώληση. 

 3. Ο παραγωγός είναι υπεύθυνος για την εκφόρτωση, το στοίβαγμα, την 

επισήμανση των προϊόντων του και τη διάθεσή τους στους κατάλληλους τομείς. 

 4. Ο παραγωγός είναι υπεύθυνος για την ορθή ταξινόμηση και συσκευασία 

των προϊόντων του σύμφωνα με τα πρότυπα του CENTRAL  MISSOURI  

PRODUCE AUCTION INC Υπάρχει οδηγός ταξινόμησης και συσκευασίας. 

Καινούργια και μεταχειρισμένα κιβώτια είναι διαθέσιμα στη δημοπρασία. 

 5. Η CENTRAL  MISSOURI  PRODUCE AUCTION INC διατηρεί το 

δικαίωμα να αρνηθεί να πουλήσει τα προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα 

συσκευασμένα ή είναι κατώτερης ή κακής ποιότητας. 

 6. Ένα ποσοστό προμήθειας της τάξης του 9% χρεώνεται για να υποστηριχθεί 

το δημοπρατήριο. 

 7. Μεγάλες παρτίδες.  

Τα προϊόντα για να είναι επιλέξιμα για τον τομέα μεγάλων παρτίδων θα 

πρέπει να συσκευάζονται σε συγκεκριμένη συσκευασία αποτελούμενη τουλάχιστον 

από τρία κουτιά και άνω. Επίσης τουλάχιστον 25 πεπόνια ή 15 καρπούζια ή 15 

κολοκύθες. Οποιαδήποτε ποσότητα μικρότερη από τις παραπάνω τοποθετείται στον 

τομέα μικρών παρτίδων. 

8. Αποκλίσεις πληρωμής.  
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Εφόσον ο παραγωγός λάβει την επιταγή θα πρέπει να απευθυνθεί στο ταμείο 

να ελέγξει τυχόν λάθη. 

9. Ευθύνη των ακινήτων.  

Η  CENTRAL  MISSOURI  PRODUCE AUCTION INC δεν φέρει καμία 

ευθύνη για τη φύλαξη των προϊόντων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που 

παρατήθηκαν ή ξεχάστηκαν στο δημοπρατήριο. Η CENTRAL  MISSOURI  

PRODUCE AUCTION INC δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που θα 

προκληθούν στην παραγωγή κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση των προϊόντων. Μετά 

την πώληση των προϊόντων η ευθύνη επέρχεται στον αγοραστή. 

10. Αν και γίνονται δεκτά τα προϊόντα κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, οι 

παραγωγοί παρακαλούνται να προσκομίζουν την παραγωγή τους νωρίτερα έτσι ώστε 

οι υποψήφιοι αγοραστές  να τα δουν αλλά και για  να αποφευχθούν 

ανεβοκατεβάσματα στην τιμή. 

11. Αποστέλλουσα παραγωγή. 

Τα προϊόντα που δεν παράγονται σε απόσταση 100 μιλίων από το δημοπρατήριο 

θεωρούνται ως αποστέλλουσα παραγωγή. Αυτή πωλείται εφόσον προηγουμένως 

επέλθει συμφωνία με τη διοίκηση και πωλείται ξεχωριστά στο τέλος της αντίστοιχης 

κατηγορίας της. Επίσης αυτή η παραγωγή θα πρέπει να αναφέρεται και από πού 

προέρχεται. 

 12. Πληρωμή. 

Η πληρωμή στους παραγωγούς γίνεται την πρώτη μέρα δημοπρασίας της εβδομάδας 

(Δευτέρα ή Τρίτη) για τις πωλήσεις της προηγούμενης εβδομάδας. 

 13. ΄Οροι αγοραστή. 

Οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί πρέπει να πληρωθούν προτού ένας αγοραστής 

υποβάλλει προσφορά για μία νέα δημοπρασία. Νέοι αγοραστές ή αγοραστές με 

ανεξόφλητους λογαριασμούς πρέπει να πληρώσουν με μετρητά ή με επιταγή που έχει 

εγκριθεί πριν από την αφαίρεση των προϊόντων από τη δημοπρασία. Δεν γίνονται 

εξαιρέσεις. 
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5.4. Ανατολική Αφρική 

5.4.1.  Το δημοπρατήριο Afrwood Wakulina Market 

 

 Afrwood Wakulina Market: ηλεκτρονικό δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων 

στην Ανατολική Αφρική. 

 Το συγκεκριμένο δημοπρατήριο προήλθε σαν ιδέα από τον David Amakobe, ο 

οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κένυα. 

Το Afrwood Wakulina Market, είναι μία χονδρική αγορά στο διαδίκτυο που 

έθεσε ως στόχο να ανταποκριθεί σε τρεις παράγοντες πρόκλησης που αντιμετωπίζει 

τη σημερινή εποχή η χονδρική αγορά αγροτικών προϊόντων στην Αφρική. 

Η πρώτη πρόκληση είναι η δυνατότητα να γνωρίζουν την τρέχουσα τιμή της 

αγοράς του προϊόντος. Σήμερα οι αγρότες βασίζονται  σε μεταεμπορικές εκθέσεις για 

την τιμή που ήταν την προηγούμενη μέρα. 

Αλλά αυτές οι τιμές ποικίλουν σημαντικά ανάλογα με την αγορά ενώ το 

κόστος μεταφοράς είναι σχεδόν το ίδιο. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα επιτρέπει στους 

εμπόρους να δημοσιεύσουν το προϊόν, τη θέση, την ποσότητα, την ποιότητα και την 

τιμή που προσφέρεται με τη δυνατότητα να υπάρξουν προσφορές σε πραγματικό 

χρόνο. 

Η δεύτερη πρόκληση αφορά μία δυσάρεστη εμπειρία που αντιμετωπίζουν 

πολλοί Αφρικανοί αγρότες με τη συγκομιδή ευπαθών προϊόντων. Αυτοί οι παραγωγοί 

φέρνουν τα προϊόντα τους σε μία περιοχή που δεν υπάρχει έλεγχος των κλιματικών 

συνθηκών και πρέπει να παζαρεύουν τις τιμές τους. Αλλά οι πελάτες γνωρίζουν ότι 

πρέπει οπωσδήποτε να πουλήσουν τα προϊόντα τους επειδή σε αντίθετη περίπτωση θα 

χαλάσουν. ΄Ετσι μέσω της πλατφόρμας ο πωλητής παίρνει μία καλή τιμή ενώ ο 

αγοραστής παίρνει φρέσκα προϊόντα χωρίς να χρειάζεται να πάει σε μία φυσική 

αγορά. 

Τρίτος στόχος είναι ο επιτυχημένος προγραμματισμός. Το χονδρεμπόριο 

αγροτικών προϊόντων πρέπει να μετακινηθεί από τη φυσική αγορά μετρητών σε 

προθεσμιακές συμβάσεις και προθεσμιακές συναλλαγές. 
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Αυτοί είναι οι στόχοι που θέλει να πετύχει με την Afrwood Wakulina Market 

στην Κένυα, την Ουγκάντα, την Τανζανία, τη Ρουάντα, τη Μοζαμβίκη και το 

Μαλάουι. 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα www.afrwood.com υπάρχουν τρεις λόγοι για τη 

δημιουργία του δημοπρατηρίου. Αυτοί είναι οι παρακάτω: 

 Ο πρώτος λόγος είναι να βρουν οι υποψήφιοι αγοραστές προϊόντα από 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Αμερικής καθώς και αφρικανικά προϊόντα. Κατ’ 

επέκταση αυτού του στόχου η  Afrwood Brands America επιδιώκει να αποκτήσει 

χώρο σε ράφια, σε καταστήματα λιανικής πώλησης στην Αμερική. Η Afrwood 

Brands America  εμπορεύεται στη συνέχεια τα προϊόντα και βοηθάει στη διαδικασία 

της πώλησης. Η διαδικασία της πώλησης περιλαμβάνει την εισαγωγή των προϊόντων 

σε πλειστηριασμό χονδρικής πώλησης μέσω της πλατφόρμας έτσι ώστε να 

διευκολύνει και τον πωλητή και τον αγοραστή. 

 Ο δεύτερος λόγος είναι να διευκολύνει την τοποθέτηση των προϊόντων 

των πελατών της σε υψηλότερες θέσεις αξίας έτσι ώστε να κερδίζουν περισσότερα 

έσοδα, κέρδη και κύρος. 

 Ο τελευταίος λόγος αφορά την  οργάνωση της προμήθειας, της παράδοσης 

και της πώλησης των τελικών προϊόντων από την Αφρική ή των αμερικάνικων με 

ειλικρίνεια, ακεραιότητα και σεβασμό ενώ βοηθά στη δημιουργία δίκαιας και ηθικής 

αξίας τόσο στους καταναλωτές όσο και στους παραγωγούς. 

Ωστόσο από μία εμπειρική διερεύνηση στην ιστοσελίδα δεν υπάρχει μεγάλη πληθώρα 

προϊόντων δείχνοντας έτσι το πρώιμο στάδιο αυτού του εγχειρήματος. 

   

 

 

 

 

 

 

http://www.afrwood.com/
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6. Δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα 
 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε το υπάρχον επίπεδο δραστηριοτήτων 

προς την κατεύθυνση των δημοπρατηρίων. Η Ελλάδα, όπως αναλύσαμε και σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, είναι κατά κύριο λόγο αγροτική χώρα και το γεωγραφικό της 

έδαφος τη βοηθάει  να αναπτυχθεί στον αγροτικό τομέα. Αξιοσημείωτο είναι ότι 

μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ προέρχεται από τον αγροτικό τομέα. 

 Στην Ελλάδα όμως  δεν έχουν γίνει σημαντικά βήματα για τη δημιουργία 

δημοπρατηρίων αγροτικών προϊόντων, επειδή είναι μία καινούργια έννοια για τα 

ελληνικά δεδομένα και οι Έλληνες  παραγωγοί την αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη. 

 Επί πλέον η πολιτεία αποφάσισε να προσανατολιστεί προς τα δημοπρατήρια 

αγροτικών  προϊόντων τα τελευταία χρόνια. Ο νόμος 4015 που ψηφίστηκε το 2011 

αφορά τα δημοπρατήρια.  

Στο παράρτημα παρουσιάζονται τα άρθρα 1 και 11  που αφορούν τα 

δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων. Στο άρθρο 1 ορίζεται η έννοια του 

δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων ενώ στο άρθρο 11 ορίζεται το νομοθετικό 

πλαίσιο της λειτουργίας των δημοπρατηρίων. Ειδικότερα καθορίζει τον τρόπο 

σύστασης της δομής του δημοπρατηρίου ως επιχείρησης καθώς επίσης ορίζει και το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως επιτηρητή της κάθε ενέργειας.  

Όπως προαναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 4 είναι απαραίτητο οι παραγωγοί να 

ενωθούν σε μια μορφή συλλογικής αγροτικής οργάνωσης. Στην Ελλάδα αυτή τη 

στιγμή λειτουργεί κάτω απ’ αυτούς τους κανόνες μόνο μία επιχείρηση. Αυτή η 

επιχείρηση βρίσκεται στην Κρήτη, στην περιοχή Τυμπάκι του Ηρακλείου και έχει 

έκταση περίπου 800 τ.μ.. Το δημοπρατήριο  αγροτικών προϊόντων Τυμπακίου 

λειτουργεί από το 1994. Ο αριθμός των μελών του το 2011 ήταν περίπου 600 και ο 

μέσος κύκλος εργασιών του υπολογίστηκε για εκείνο το έτος στα 230 εκατ. ευρώ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης λειτουργούν άλλα τρία 

δημοπρατήρια. 

 Ωστόσο πρέπει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και άλλες πρώιμες μορφές 

δημοπρατηρίου στην Ελλάδα, καμία όμως από αυτές δεν πληροί τις προϋποθέσεις 

που θέτει  το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 



97 

  

Ο κυριότερος λόγος που εντοπίζεται για τη δημιουργία δημοπρατηρίων 

αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα είναι η μεγάλη διαφορά της τιμής των προϊόντων 

από τη στιγμή που θα πουληθούν απ’ τον παραγωγό μέχρι τη στιγμή που θα φτάσουν 

στον καταναλωτή. Αυτό πολλές φορές  οφείλεται στο κόστος που υπάρχει για τη 

μεταφορά και τη φορτοεκφόρτωση  των αγροτικών προϊόντων. Σ’ αυτό το σημείο 

πρέπει να αναφερθεί ότι στην Ελλάδα λειτουργούν πάνω από 2.500 εμπορικές 

επιχειρήσεις με κύριο αντικείμενο τη διακίνηση των νωπών λαχανικών, οι 

περισσότερες εκ των οποίων όμως διαθέτουν ένα απλό μέσο μεταφοράς. 

Καταλήγοντας έτσι πολλές φορές η διαφορά της τιμής να είναι της τάξης του  1 προς 

5, δηλαδή το αγαθό φτάνει στα χέρια του καταναλωτή σε πενταπλάσια τιμή από την 

τιμή που πουλάει ο παραγωγός το προϊόν του. Συνεπώς το δημοπρατήριο αγροτικών 

προϊόντων θα μπορούσε να συμβάλλει σ’ αυτό το κλείσιμο της ψαλίδας. 

Παρότι έγιναν κάποιες προσπάθειες από συνεταιρισμούς για την 

καταπολέμηση αυτού του προβλήματος, αυτές απέβησαν άκαρπες για δύο βασικούς 

λόγους: 

 Πρώτος λόγος είναι η ασυνεννοησία μεταξύ των μελών. Πολλές φορές όμως ο 

βαθύτερος λόγος ήταν ότι το κάθε μέλος προσπαθούσε να προωθήσει τα δικά του 

συμφέροντα με αποτέλεσμα τη δημιουργία  τριβών μεταξύ τους. 

 Ο δεύτερος λόγος είναι ότι αυτές οι προσπάθειες έγιναν μέσα σε λαχαναγορές, 

οι οποίες έχουν τους δικούς τους άγραφους κανόνες καθιστώντας την επιβίωσή τους 

ανέφικτη.  

Με τη μορφή πλέον του δημοπρατηρίου άρχισαν να ασχολούνται πολλές 

περιοχές της Ελλάδας, με κάποιες απ’ αυτές να χρησιμοποιούν και ιστοσελίδες για 

την προβολή  των τιμών τους, αλλά η μορφή τους είναι πάρα πολύ πρόχειρη.  Ωστόσο 

κανένα απ’ αυτά τα δημοπρατήρια δεν έχει σχέση με τα δημοπρατήρια που 

παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 5 κι αυτό γιατί στηρίζονται σε λάθος βάσεις. Ακόμη 

και τα δημοπρατήρια της Κρήτης που δημιουργήθηκαν από μία ομάδα Γεωπόνων δεν 

έχουν ούτε την οργάνωση, ούτε τον ποιοτικό έλεγχο που παρουσιάζεται στα 

δημοπρατήρια της Ευρώπης.  Παρά το γεγονός ότι η αφετηρία του εγχειρήματος  

στηρίχθηκε στην προϋπόθεση παραγωγής αγροτικών προϊόντων, ο κυριότερος λόγος 

για τη μη ανάπτυξή τους είναι ότι στα χρόνια λειτουργίας τους δεν συνέβαλλαν στη 
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μείωση της ψαλίδας. Η κύρια αιτία γι’ αυτό είναι ότι βρίσκονται σε απομακρυσμένη 

περιοχή και τα κόστη μεταφορών δεν εξαλείφτηκαν.  

Σ’ αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε ότι οι Έλληνες παραγωγοί θα πρέπει να 

αντιγράψουν τη λειτουργία των δημοπρατηρίων της  Πεννσυλβάνιας . Σε έρευνα που 

έγινε από τους Tubene και  Hanson  αποδείχθηκε ότι η ιδέα του δημοπρατηρίου ήταν 

μία πολύ επιτυχημένη εναλλακτική στρατηγική σύμφωνα με τους στόχους που 

έθεσαν. 

Ο  αγροτικός τομέας της Ελλάδας αποτελείται κυρίως από μικροπαραγωγούς, 

ακριβώς όπως και ο αγροτικός τομέας της Πεννσυλβάνιας που έγινε η έρευνα. 

Θεωρώντας ότι αυτό το μοντέλο ταιριάζει στην Ελλάδα, θα παρουσιάσουμε 

κάποια βασικά χαρακτηριστικά του. Το μέγεθος του δημοπρατηρίου κατά μέσο όρο 

είναι 1470 τετραγωνικά  μέτρα ( 21m Χ 70m ) και όπως αναφέρεται και στην έρευνα 

αυτό το μέγεθος αντικατοπτρίζει  μία επένδυση τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίων 

δολαρίων. Κατά κύριο λόγο ο εξοπλισμός διαθέτει σύστημα ψύξης, καταψύκτη, 

καρότσια, παλέτες, περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα, ηλεκτρικές  υποδοχές, κουτιά 

και εξοπλισμό γραφείου. 

Το μητρώο συναλλαγών αποτελείται από τα οικονομικά αποτελέσματα, από 

την καταγραφή πωλήσεων και συνήθως είναι χειρόγραφα. 

Η χρήση ηλεκτρονικών  υπολογιστών  είναι πολύ περιορισμένη ενώ η κύρια 

χρήση τους είναι για την κράτηση του ιστορικού και για τις συναλλαγές της 

δημοπρασίας. 

Ο αριθμός των υπαλλήλων είναι από επτά έως δέκα ανάλογα την περίοδο 

συγκομιδής. Τέλος οι θέσεις που υπάρχουν είναι:  Μάνατζερ, βοηθός μάνατζερ, 

δημοπράτης,  φύλακας, γραμματέας, υπάλληλος γραφείου και εργάτες αποθήκης.  

Στην  έρευνα που πραγματοποιήθηκε υπήρξαν πέντε βασικές κατηγορίες 

ερωτήσεων: Προσωπικά στοιχεία του δημοπρατηρίου, γενικές ερωτήσεις, 

εγκαταστάσεις της αγοράς, λειτουργίες της αγοράς και επιχειρησιακή τους οργάνωση.  

Όπως προαναφέρθηκε σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν ο τρόπος λειτουργίας 

του δημοπρατηρίου ταιριάζει μ’ αυτόν που θα ταίριαζε και στην Ελλάδα. Ένας ακόμα 

λόγος που ενισχύει το παραπάνω επιχείρημα είναι ότι στόχος τους ήταν η 
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εξυπηρέτηση της τοπικής κοινωνίας με την προώθηση προϊόντων υψηλής ποιότητας 

για τους τοπικούς καταναλωτές. Οι εγκαταστάσεις, ο αριθμός προσωπικού και η 

ποικιλία παραγωγής μπορούμε να πούμε ότι ταιριάζει στα ελληνικά πρότυπα. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 Κλείνοντας την παρούσα μελέτη διαπιστώνουμε ότι τα δημοπρατήρια 

αγροτικών προϊόντων είναι διαδεδομένα τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. 

Τα δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων της κεντρικής Ευρώπης αποτελούν τους 

ηγέτες στον τομέα τους. Ο στόχος της δημιουργίας τους είναι οι παραγωγοί να 

ενωθούν σε οργανώσεις με σκοπό τη διάθεση των προϊόντων τους σε ευνοϊκότερες 

τιμές γι’ αυτούς.  

Στο Βέλγιο ο μεγαλύτερος όγκος παραγωγής οπωρολαχανικών διατίθεται 

μέσω των δημοπρατηρίων.  

Στην Ολλανδία τα δημοπρατήρια χρησιμοποιούνται ως κύριος τρόπος 

εμπορίας των ανθοκομικών προϊόντων. Τα δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων 

χρησιμοποιούνταν και για τα οπωρολαχανικά αλλά εγκαταλείφτηκαν λόγω των 

εξελίξεων της αγοράς και υιοθετήθηκαν άλλες μορφές εμπορίας.  

Στο Missouri τα δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων έχουν μεγάλη άνθιση 

όπως και σε άλλες περιοχές της Αμερικής.  

Παράλληλα στην Πεννσυλβάνια αποδεδειγμένα μέσω μελέτης το 

δημοπρατήριο αγροτικών προϊόντων αποτελεί μία επιτυχημένη εναλλακτική 

στρατηγική μάρκετινγκ για μικρές φάρμες.  

Στην Ελλάδα τα δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων βρίσκονται σε πρώιμο 

στάδιο σε όλα τα επίπεδα. Σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη των στόχων των 

Ελλήνων μικροπαραγωγών είναι να συνεταιριστούν κάτω από μία ενιαία διοίκηση 

έτσι ώστε να εμπορεύονται τα προϊόντα τους μέσω δημοπρασιών.  

Επιπλέον η σημασία του δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων άρχισε να 

γίνεται αντιληπτή και από την πολιτεία αφού σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις 

εκπροσώπων της έχει ανατεθεί στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μία 

ολοκληρωμένη μελέτη για τα δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων.  

Τέλος μπορούμε να προτείνουμε για επιπλέον έρευνα κάποιες καινοτόμες 

εφαρμογές της πληροφορικής στον αγροτικό τομέα και το περιβάλλον. Κάποιες από 

αυτές οι οποίες αξίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι : η ρομποτική τεχνολογία για τη 
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συγκομιδή οπωροκηπευτικών θερμοκηπίου, εφαρμογές για γεωργία ακριβείας και 

τέλος ένα διαδικτυακό μοντέλο εκτίμησης της αποτελεσματικότητας του φυσικού 

εξαερισμού θερμοκηπίων με χρήση τρισδιάστατης υπολογιστικής ρευστοδυναμικής.      
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

ΝΟΜΟΣ 4015/ΦΕΚ 210/Α/21.9.2011 

Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές 

οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου - Οργάνωση της 

εποπτείας του Κράτους. 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

  

Άρθρο 1 

Ορισμοί 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

  
Για τους σκοπούς του νόμου αυτού: 

α) Μητρώο είναι η συμβατική ή ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία 

ενημερώνεται και επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

β) Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις (ΣΑΟ) είναι: 

αα) οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), 

ββ) οι Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και 

γγ) οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ). 

 γ) Αγροτικός Συνεταιρισμός (ΑΣ) είναι κάθε πρωτοβάθμιος αγροτικός 

συνεταιρισμός, ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2810/2000 

(Α' 61) και έχει ως μέλη φυσικά πρόσωπα. 

δ) Ομάδα Παραγωγών (ΟΠ) είναι κάθε ένωση που συγκροτούν παραγωγοί 

αγροτικών προϊόντων, η οποία έχει νομική οντότητα ή αποτελεί σαφώς οριζόμενο 

μέρος νομικής οντότητας, όπως για παράδειγμα ΑΣ ή μέρος ΑΣ με αντικείμενο 

δραστηριότητας ένα συγκεκριμένο προϊόν ή μια ομάδα ομοειδών προϊόντων και 

ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου. Η 

ΟΠ: αα) οργανώνει την παραγωγή συγκεκριμένων κατά περίπτωση αγροτικών 

προϊόντων, ιδίως του αγροδιατροφικού τομέα, ββ) αναλαμβάνει την προμήθεια 

εισροών και εφοδίων, γγ) παρέχει υπηρεσίες τυποποίησης, αποθήκευσης και 

διάθεσης αγροτικών προϊόντων. 

ε) Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) είναι οι ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ), οι 

οποίες συγκροτούνται κατά πλειοψηφία από ΑΣ και έχουν διατομεακό και 

διακλαδικό αντικείμενο, στο πλαίσιο του οποίου: αα) αναλαμβάνουν 

επιχειρηματική δραστηριότητα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αναφορικά με 

την παραγωγή, τυποποίηση, αποθήκευση, βιομηχανική επεξεργασία πρώτου και 

δεύτερου βαθμού και εμπορία αγροτικών προϊόντων, ββ) αναλαμβάνουν την 

παραγωγή και προμήθεια εισροών και εφοδίων και γγ) συνάπτουν για τους 

ανωτέρω σκοπούς διεθνικές συνεργασίες και συμπράξεις με φορείς παρόμοιου 

σκοπού. 

στ) Δημοπρατήριο είναι μια συμβατικά ή ψηφιακά οργανωμένη αγορά αγροτικών 

προϊόντων, στο πλαίσιο της οποίας οι παραγωγοί προσφέρουν τα προϊόντα αυτά 

σε ενδιαφερόμενους αγοραστές με ελεύθερα διαπραγματεύσιμες τιμές, ενώ η 

διαπραγμάτευση, η διαμόρφωση της τελικής τιμής ανά προϊόν, οι σχετικές 

πωλήσεις και οι πληρωμές λαμβάνουν χώρα εντός και διά του Δημοπρατηρίου. 
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ζ) "Καλάθι της Περιφέρειας" είναι το επιχειρησιακό πρόγραμμα αγροτικής 

ανάπτυξης κάθε Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο τη 

χρηματοδότηση υπηρεσιών και υποδομών σχετικά με την τυποποίηση, την 

πιστοποίηση, την εμπορία και τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων της 

Περιφέρειας. 

  

Άρθρο 11 

Δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων 
  

1. Τα δημοπρατήρια αγροτικών προϊόντων οργανώνονται και διοικούνται ως 

ανώνυμες εταιρείες, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν οι 

Συλλογικές Αγροτικές Οργανώσεις, οι κατά τόπον αρμόδιες Περιφερειακές 

Αυτοδιοικήσεις και Ο.Τ.Α., ιδιώτες, καθώς και το Δημόσιο, εκπροσωπούμενο 

από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στις ανώνυμες εταιρείες 

δημοπρατηρίων μετέχουν επίσης επιμελητήρια και ενδιαφερόμενοι ιδιώτες. Οι 

φορείς της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι ΣΑΟ πρέπει να 

ελέγχουν τουλάχιστον το 51% του μετοχικού τους κεφαλαίου. Οι ιδιώτες 

παραγωγοί και οι συνεταιρισμοί μπορεί να διαθέτουν τα προϊόντα τους δια των 

δημοπρατηρίων. Οι διαθέτες μπορεί να υπογράφουν πολυετή συμβόλαια 

διάθεσης της παραγωγής τους με το δημοπρατήριο με όρους και εγγυήσεις που 

συμφωνούνται ή το τελευταίο έχει ορίσει από πριν. Τα δημοπρατήρια διαθέτουν 

τα αγροτικά προϊόντα που διακινούνται μέσω αυτών, εφόσον έχει προηγηθεί 

διαλογή και τυποποίηση των προϊόντων αυτών. 

  

2. Στα δημοπρατήρια προσέρχονται πωλητές αγροτικών προϊόντων που κατέχουν 

την προβλεπόμενη κάθε φορά άδεια πώλησης, καθώς και έμποροι, οι οποίοι 

έχουν προηγουμένως εγγραφεί στο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, 

εφοδίων και εισροών, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του ν. 3955/2011 (Α' 89). Η 

εκκαθάριση των διενεργούμενων από τα δημοπρατήρια εμπορικών πράξεων, 

μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η εξόφληση των παραγωγών των 

αγροτικών προϊόντων, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες από τη 

διάθεση των προϊόντων αυτών μέσω των δημοπρατηρίων. Η παραβίαση της 

προθεσμίας εξόφλησης των παραγωγών επιφέρει τις διοικητικές κυρώσεις και 

φορολογικές συνέπειες του άρθρου 6 του ν. 3955/2011. 

  

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να αποφασίζεται η 

ίδρυση δημοπρατηρίων, όχι περισσότερων από δύο σε κάθε Περιφέρεια. Με την 

ίδια απόφαση ορίζεται η αρχική σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου και οι 

διατάξεις του καταστατικού τους. 

  

4. Τα δημοπρατήρια εποπτεύονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων. Η εποπτεία αφορά στην τήρηση των διατάξεων του καταστατικού του 

κάθε δημοπρατηρίου, με σκοπό τη σταθερότητα των τιμών των αγροτικών 

προϊόντων, τη διαφάνεια και την ασφάλεια των σχετικών συναλλαγών και ιδίως 

την προστασία του αγροτικού εισοδήματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων καθορίζονται θέματα σχετικά με την άσκηση της εποπτείας αυτής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Καταστατικό Λειτουργίας FloraHolland 

Section 1 

 

GENERAL PROVISIONS AND RULES OF CONDUCT 

 

Article 1 Applicability 

 

1. The terms and conditions specified in or by virtue of the present regulations shall 

apply to every obligation concluded with FloraHolland unless it has been explicitly 

agreed in Writing to depart from these terms and conditions. By using the 

FloraHolland Facilities the User accepts the terms and conditions from these 

regulations. The User is deemed to be aware of the regulations. 

2. Articles 1-6 and 17-21 of these regulations shall, furthermore, apply to the Auction 

Complex and to everybody who accesses the Auction Complex unless otherwise 

agreed. 

3. FloraHolland shall only be bound by the obligations that have been concluded for 

this in Writing by the officials who have been declared authorised to do so by 

Management and insofar the relevant official acts in the normal execution of his or 

her position whilst observing the rules below. The obligation must have been 

concluded in Writing. 

4. Only FloraHolland officials who have been registered in the Chamber of 

Commerce for this purpose are authorised to commit FloraHolland for a value of 

more than € 50,000. To determine the value, the amounts of interrelated obligations 

shall be added together. 

5. FloraHolland shall make every effort to ensure that Facilities are provided as well 

and efficiently as is reasonably possible provided that the related costs are sound 

commercially. The User may only use the Facilities for the goal for which they are 

intended and may not abuse them. 

6. FloraHolland aims to set up its Website in such a way that all announcements 

and/or messages that are made based on these regulations can be easily found through 

the Website. 

 

Article 2 Access 

 

1. The Auction Complex is only accessible to Access Traffic. 

2. Offices and other corporate rooms to be indicated by Management that are being 

used by FloraHolland itself shall only be accessible to Users and Third Parties with 

the permission and under the supervision of a competent FloraHolland official. 

3. Children below the age of 14 shall only be admitted to the Auction Complex if 

accompanied by an adult. 

4. Domestic animals/pets will not be admitted into the Auction Complex. 

5. The Auction Complex shall be closed from 3.00 p.m. on Saturday until 6.00 p.m. 

on Sunday (except for special events) unless otherwise stated on site or on the 

Website. All persons wishing to gain access to the Auction Complex during these 

times must report to Site Security Personnel. The provisions made above do not affect 

the provisions made in Article 9, paragraph 4, regarding supply times. 
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Article 3 Behaviour when at the Auction Complex 

 

1. FloraHolland shall behave with due care and diligence with regard to everything 

that occurs at the Auction Complex and regarding which it can exert direct influence 

upon. 

2. All persons are required, immediately when so requested by Site Security Personnel 

or by any other persons appointed by Management for such a purpose, to identify 

themselves and to give any information requested. 

3. All persons must behave as defined in the Traffic Rules as defined in Articles 17-21 

of these regulations and must immediately follow any instructions of FloraHolland 

such as fire-limiting, health- and safety-promoting, environmentally-friendly and 

logistics instructions. Instructions shall be given in Writing unless the nature of the 

situation and the circumstances of the case should deem this unrealistic. Instructions 

may arise from these regulations, maintaining law and order or obligations that are 

imposed on FloraHolland set by the authorities. 

4. All persons who are involved in an infringement, accident or loss at the Auction 

Complex as a witness or not must ascertain that Site Security Personnel is informed 

about what has taken place and must remain available at the request of Site Security 

Personnel to provide them with the required information. 

5. No person may at any time: • Hamper the auction and/or logistics process and/or 

any other part of the operational management of FloraHolland; 

• Dispose of items that are no longer wanted including substances and liquids in some 

other way than by following the terms and conditions set by FloraHolland; 

• Bring, have, store or possess items representing a fire hazard or that are detrimental 

to the environment to or in the Auction Complex without permission in Writingfrom 

FloraHolland;  

• Touch any of the Products that have been brought to FloraHolland unless this is 

required in the course of the person’s business. Touching must be done carefully so 

that damage can be avoided; 

• Address FloraHolland personnel in a discourteous manner or offer physical or verbal 

abuse;  

• Give FloraHolland employees tips or gifts that can be deemed to be the same; 

• Hawk or visit the Auction Complex with merchandise in some other way to sell 

these Products on site unless permission in Writing has been obtained from 

FloraHolland. Under the conditions and regulations laid down by FloraHolland, a 

Dealer can be given permission to sell his/her goods at the Auction Complex to 

Dealers by such means as a cash-and-carry system; 

• Place or keep items on cold storage containers. Should any person commit an 

infringement with regard to the above, the offender and/or relevant Lessee in case of 

collapse or fire in that room or in the immediate vicinity of that room shall, regardless 

of the case, be at least liable for the increased excess with regard to the (fire) 

insurance concluded by FloraHolland without damage to further consequences; 

• Hawk Products at or in the Auction Complex should this infringe these regulations, 

a rule from the authorities or a decision of FloraHolland; 

• Take possession of any items that are offered to be Disposed of as Waste and/or to 

be destroyed at the Auction Complex. The infringement of this prohibition shall be 

deemed theft; 

• Install and put into operation sending equipment of whatever nature without 

permission in Writing from FloraHolland; 
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• Smoke within the FloraHolland Auction Building unless it is in the smoking room 

that FloraHolland has specified for this purpose; 

• Be at the Auction Complex while under the apparent influence of alcohol, drugs, 

medication or similar; 

• Infringe any rules contained in or arising as a result of the present regulations. 

 

Article 4 Liability, risk and indemnification 

 

1. All Products bought and sold through FloraHolland are intended exclusively for 

decorative purposes and not for internal consumption unless this is specifically stated 

for the product in question. The Products can, if they are improperly used, consumed 

or touched and/or if they produce allergic reactions, be physically harmful to humans 

and animals. 

2. Every year, products that are known by the Vereniging van Bloemenveilingen in 

Nederland (the Association of Dutch Flower Auctions; VBN) to contain substances 

that may be damaging to health are specified in the VBN Code Book. In addition, 

sellers should indicate any potential risks attached to their individual products. 

3. Buyers are required to pass on the information contained in this Article, under a 

and b, to their own customers and to ensure that these customers in turn pass on the 

information to the end customer so that the consumer is warned against the risks. 

4. Those who access the Auction Complex do so at their own risk. 

5. FloraHolland only accepts liability for damage or loss resulting directly from its 

own gross or wilful negligence, with the exception of non-exclusive liability given by 

law as referred to in Articles 173 and 174 of Book 6 of the Dutch Civil Code. Sellers 

and Buyers undertake to indemnify FloraHolland against all claims brought by 

customers, consumers, employees and visitors, where such claims are caused by 

events other than its own gross or wilful negligence. Solely for the purpose of 

clarification, without detracting in any way from the above stipulation, and thus in a 

non-exhaustive manner, FloraHolland shall not be liable for: 

• Indirect damage, such as, for example, loss of income, but with the exception of 

bodily injury; 

• Accidents occurring at the premises of the Auction Complex; 

• The results of fire, theft, collapse, loss or vandalism; 

• The legal consequences resulting from Product Liability such as due to Product 

Safety, the Dutch Commodities Act and/or the Dutch Pesticides Act or from 

intellectual property rights such as growers’ rights, patent rights, trademark rights or 

the right to use trade names; 

• Advice or information given out by FloraHolland personnel; 

• The results of interruptions in the supply of water, energy or the 

data/telecommunications infrastructure including software or in the conditioning or 

Bidding Equipment; 

• Direct or indirect damage caused by missing or damaged Products. 

6. In the event that the liability of FloraHolland is incurred, this shall be limited in all 

cases to, if and insofar as this liability is covered by FloraHolland’s own insurance, to 

the maximum sum stipulated in the insurance policy or a maximum of € 500,000 per 

event. 

7. Any errors or omissions in electronically exchanged messages shall be at the risk of 

the sender, provided that the receiver has reasonably and in good faith believed that 

the message was correct and that as a result of the later changes, he/she would suffer 

loss. Incorrect use of a password or any other form of identification is regarded as 
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being the message sender’s risk, provided that the receiver has reasonably and in good 

faith believed that the message was correct and that as a result of the later changes, 

he/she has suffered loss. 

 

Article 5 Supervision and penalties 

 

1. Site Security Personnel is authorised to check that the provisions laid down in these 

regulations are being complied with at the Auction Complex with the exception of the 

rooms that have been leased or belong as their property to others than FloraHolland 

itself unless otherwise agreed with these parties and/or it expressly follows otherwise 

from these regulations. Vehicle checks are always allowed. 

2. Persons who:  

• are found in the Auction Complex without good reason for being there; or  

• are acting illegally or in contravention of the present regulations; or 

• have supposedly acted (or have acted) in a way that is regarded as being unfair in the 

sector; or  

• have addressed Users of the Auction Complex in a discourteous manner; can by or 

on behalf of Management: 

• be ordered to pay a penalty of no more than € 2,500 per infringement; and/or 

• be removed from the Auction Complex; and/or 

• be banned from the complete Auction Complex or from any part thereof for a 

specific or for an unlimited period of time. 

3. Pending an investigation into the behaviour of a person that may lead to him or her 

being denied access within the framework of the preceding paragraph, access to the 

Auction Complex may be already temporarily be denied to the relevant person by or 

on behalf of Management. 

4. In addition to or instead of the provisions above, Management can if it deems that 

there are urgent reasons to do so: 

• Block the Customer Number of the Seller, Buyer or Carrier; or 

• Deregister the Seller, Buyer or Carrier. If the Seller is a Member of FloraHolland, 

the Seller’ registration can only be removed by the Cooperative Board. 

5. FloraHolland is entitled to remove and/or execute that which occurs or is not done 

that is contrary to the provisions made in or by virtue of these regulations at the 

expense and risk of the offender without prejudice to its right to impose a fine and/or 

claim damages. 

6. FloraHolland is entitled to report to VBN about an imposed access prohibition. 

VBN is in that case entitled to inform the other associated flower auctions. 

7. Before a decision regarding access denial, Customer Number blocking or 

cancelling a registration is taken by FloraHolland, the involved party shall be heard or 

shall at least be given the opportunity to be heard in advance insofar as this party is 

registered as a Seller, Buyer or Carrier. The decision shall be confirmed in Writing to 

the involved party. 

 

Article 6 Applicable General Conditions and Rules 

 

1. The provisions below apply when the following Facilities are used: 

• FloraHolland Connect: General FloraHolland Connect Terms and Conditions 

• Stacking Carts: General Stacking Carts Terms and Conditions 

• Danish Containers: General Danish Containers Terms and Conditions 

• Packaging: General Packaging Terms and Conditions 
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• Import: General FloraHolland Import Terms and Conditions The aforementioned 

conditions and rules have been published on the FloraHolland Website home page 

(www.floraholland.com) under General Terms and Conditions and shall be supplied 

upon request free of charge. 

2. Provisions shall be issued for each Site with regard to the use of Transport 

Vehicles, the Environment & Safety and/or Industrial Waste.  

3. The above shall not affect the fact that additional or different terms and conditions 

may apply to other Facilities. 

4. Should there be a conflict with the Auction Regulations, the above conditions and 

rules shall prevail. 

 

Section 2 

 

SELLERS  
 

Article 7 Sellers’s registration and supply of Products 

 

1. Producers of floricultural products can sell and settle their Products through 

FloraHolland. They must register as a Seller at FloraHolland. This can be done by 

concluding a membership but also by concluding a contract shipper agreement. 

Depending on the selected legal relationship, different terms and conditions may 

apply. 

2. Those who do not run a production company or deal in floricultural products can 

register as a Seller too and sell and settle Products through FloraHolland provided that 

it can be determined that the Products that they have supplied for selling shall be 

auctioned after the Products that have been supplied for auctioning by producers. 

3. Only persons who are registered as a Seller at FloraHolland are authorised to sell 

and settle Products through FloraHolland. A Customer Number is opened for every 

registered Seller that is used to settle all existing and future payments and debts 

between the Seller, Buyers, other Sellers, Third parties and FloraHolland including 

the ones that arise from FloraHolland services that the Seller has purchased and the 

sale of said party’s Products through FloraHolland whilst observing these regulations. 

The Customer Number represents the current account relationship between the 

parties. FloraHolland is free to select the Customer Number that shall be allocated to 

the Seller and may amend it should it deem this necessary. 

4. The Seller is subject to all the rules made known to the Seller by FloraHolland 

and/or third parties authorised for this purpose including the legislator and sector 

organisations that concern the sales of the Products including at least the rules and 

conditions regarding the supply and supply times, quality requirements, Grading and 

Packaging, minimum prices (only when selling through the Clock) and levies. 

5. In order to realise a balanced range of Products at the FloraHolland Sites, 

FloraHolland is authorised to take decisions and/or issue rules regarding the supply 

for the Clock of Products related to those Sites, one thing and another to optimise 

operational management and/or to promote the interests of the Members of 

FloraHolland in general. Amendments of Sellers with regard to their supply pattern at 

the different Sites can only be implemented in consultation with FloraHolland. If 

consultation has not taken place or if the parties act contrary to the agreements made, 

FloraHolland shall be entitled to impose sanctions where the most extreme measure 

shall be the prohibition to sell through the Clock at the relevant Site. 

6. FloraHolland is entitled to define rules to prevent Supply Excesses. 
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7. FloraHolland retains the right to prohibit the supply of: 

• Products in combination with live animals; 

• Painted Products or Products that have undergone a comparable treatment; 

• Objects and/or (decorative) materials. 

8. The supply and/or delivery of Products can be subjected to a levy. 

9. The direct delivery to order of Products, objects and/or decorative materials to 

Lessees and Owners without having them settled through FloraHolland is allowed 

provided that additional and/or limiting terms and conditions can be set for this 

purpose for each Site and that this shall not lead to conflicts with statutory obligations 

of FloraHolland members. The Site Provisions referred to within this context shall 

only come into effect after prior consultation with the VGB/Trade Committee of the 

relevant Site and after they have been made public in an appropriate manner. The 

above provision shall not affect the provisions made in Article 11 

paragraph 11 of these regulations. 

10. A Dealer who does not sell through FloraHolland can conclude a direct debit 

agreement with FloraHolland after he or she has declared to agree with the applicable 

terms and conditions. The aforementioned direct debit agreement shall be brought 

about in consultation with the VGB/Trade Committee. Any amendments to this 

agreement shall only come into effect after prior consultation with the VGB/Trade 

Committee. 

 

Article 8 Quality inspection and control 

 

1. The Seller is responsible for the availability of the correct and full information 

including photos for Image Auctioning with regard to the Products that he or she may 

supply to FloraHolland. 

2. The Products and the related Consignment Note may be inspected prior to the sale 

randomly or not randomly. The inspection is performed by an Inspector based on 

which he or she may supplement or amend the supply data and/or the quality class. 

3. All objects that are supplied for auctioning that are not Products as referred to in 

these regulations and/or (decorative) materials are, in principle, not inspected with 

regard to quality. FloraHolland is entitled to place remarks with regard to inaccuracies 

between the Consignment 

Note and the supplied objects and/or damage. Complaints as referred to in Article 15 

of these regulations related to the aforementioned objects shall not be processed by 

FloraHolland. FloraHolland shall never be held liable for any form of damage or loss 

unless it is due to its own gross or wilful negligence. 

4. FloraHolland is entitled to destroy Products supplied for auctioning if it is 

established that such products do not satisfy a minimum quality standard or if 

particular loading requirements have not been met. In this case, the costs of 

destroying the products may be chargeable to the Seller. 

5. The mere fact that Products and Consignment Note have been inspected shall not 

have the effect of discharging the Seller of his/her liability. 

6. If the Seller cannot reconcile himself or herself with the decision of the Inspector, 

the Seller shall be entitled to submit a Complaint to the Inspector’s immediate 

manager immediately after becoming aware of the decision. If the Seller cannot 

reconcile himself or herself with the decision of the aforementioned manager either, 

an objection may be lodged with the complaints committee in accordance with Article 

23 of these regulations. 
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Article 9 Sale through FloraHolland 

 

1. By delivering a complete and correct Consignment Note completed truthfully and 

in time to FloraHolland: • The Seller instructs FloraHolland to sell the specified 

Products on behalf of the Seller and, subsequently, to collect the purchase price 

(Clock) and/or to immediately collect a direct debit if the Products had already been 

sold when supply took place and FloraHolland was aware of the price (FloraHolland 

Connect); 

• The Seller must also really supply the specified Products to the relevant Site; 

• The Seller agrees to have the required data passed on including name and address 

and supply data to the Buyer. If the Seller does not use the electronic receipt 

confirmation procedure (correct/incorrect message), the risk shall be borne by the 

Seller with regard to FloraHolland not or not correctly receiving the message. The 

Seller shall ensure that FloraHolland can have as soon as possible the (electronic) 

supply data and, in any case, before the Products are physically delivered to the 

Auction Complex and/or at the Buyer and/or are picked up at the Seller.  It may be 

determined for each Site or business unit whether the EAB (e-delivery form) and/or 

the paper copy shall apply as a sales and collection instruction as well as when this 

form needs to be submitted to be deemed to have been delivered in time. The 

retraction of the aforementioned instruction and/or taking back the supplied Products 

can only take place with the permission from FloraHolland. The Seller is, 

furthermore, obliged to include a copy of the Consignment Note with all Products that 

are supplied. 

2. For the acceptance of the instruction by FloraHolland and the execution of the 

required services, the data supplied by the Seller and included in the FloraHolland 

systems based on this supplied data shall be deemed the guiding principle with regard 

to the Products being actually supplied physically. 

3. The Seller must grade, load and package the Products that the Seller shall supply in 

accordance with the Supply Rules of the Site and the Product Specifications and/or – 

when the transactions shall take place through FloraHolland Connect – that which has 

been agreed with the Buyer. The Seller is, furthermore, obliged to supply the Products 

in time and must follow FloraHolland instructions. 

4. Products that are intended to be sold through the Clock shall be supplied by the 

Seller within the times set by FloraHolland at the location indicated by FloraHolland. 

The supply times and locations shall be announced through the Newsletter and/or the 

Website. Products for FloraHolland Connect shall be supplied by the Seller at the 

location specified by FloraHolland as close to the agreed delivery time as possible. 

FloraHolland Connect can specify for each Site whether a minimum term should be 

adhered to that must be observed by the Seller. When Products are delivered more 

than twelve hours before the delivery time agreed in the Purchase Agreement, 

FloraHolland Connect can refuse to accept these Products and/or may charge the 

Seller for all costs linked to the storing thereof. 

5. FloraHolland is entitled to place Products or not in cold stores due to commercial 

reasons. 

6. Sale of Products through the Clock shall take place at times to be determined by 

FloraHolland. If Products cannot be auctioned at these times due to reasons that can 

be attributed to the Seller, the costs related to the Products staying at the Auction 

Complex shall be at the expense and risk of the Seller. 
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7. Should the supply data be missing completely, FloraHolland shall be entitled to sell 

the Products for its own benefit unless the Seller can demonstrate adequately that 

those Products belong to him/her. 

8. Should there be flaws in the compliance of obligations that the Seller should meet, 

FloraHolland may correct these at the expense and risk of the Seller and/or may omit, 

suspend or refuse further services without prejudice to its right to impose a fine 

should this situation repeat itself. 

9. Products may never be sold based on a Customer Number that has been issued to 

another Seller and/or was not originally issued for the sale of these Products with the 

exception of FloraHolland granting permission. 

 

Article 10 Settlement and payment by FloraHolland to Sellers 

 

1. The Seller who has given instructions to FloraHolland to collect payments by any 

method as referred to in Article 9, issues an Exclusive Mandate that is non-cancellable 

by him or her as referred to in Article 423 of Book 7 of the Dutch Civil Code to 

FloraHolland to collect the revenue of the Products that the Seller has delivered or has 

had delivered on his or her behalf. The Seller recognises that FloraHolland is entitled 

to act in this matter even when there is a contradicting interest or when FloraHolland 

itself is the contract party. The data of all the transactions realised by the Seller on a 

day are processed on the Day Statement that can be viewed by the Seller through 

MyFloraHolland.com or can be sent at his or her request. 

2. FloraHolland will add the revenue of the Products sold and offered for collection 

by the Seller in a calendar week using the Customer Number of the Seller after having 

deducted the commission, levies, any liquidity contribution, any costs related to 

Packaging, Stacking Carts and/or enjoyed services and/or any other claims as well as 

any collections for Third Parties as referred to in paragraph 3 of this Article. In 

principle, the transfer takes place on the day in the subsequent week to be determined 

by FloraHolland. The transfers are processed on the Weekly Statement that the Seller 

can view through MyFloraHolland.com or can be sent at his or her request. After the 

transfer has taken place, FloraHolland shall transfer the balance to be paid out to the 

bank account specified by the Seller. 

3. Permission for collection for Third Parties must have been expressly granted to 

FloraHolland at all times with the proviso that FloraHolland is entitled to refuse. 

Permission for collection of the Product Board for Horticulture levy has been granted 

by the Seller by virtue of these regulations. The Seller may retract this permission if 

he or she has informed the Product Board for Horticulture about this. The retraction 

shall only come into effect if the Product Board for Horticulture has informed 

FloraHolland that collection can be cancelled. Any objections with regard to the sum 

and/or owning the amount with regard to the Product Board for Horticulture levy may 

only be submitted to the Product Board for Horticulture and not to FloraHolland. 

FloraHolland shall not be liable either by virtue of anything whatsoever should it be 

established that the deduction of the Product Board for Horticulture levy took place 

mistakenly. 

4. FloraHolland guarantees with regard to the Seller the transfer to the Seller’s 

Customer Number of the revenue due to the Products delivered by him or her by 

virtue of Article 9. This guarantee shall only apply to Products to be settled through 

FloraHolland Connect if the Seller has ascertained on the day of and preceding the 

delivery that the Buyer had not been excluded from making purchases through 

FloraHolland Connect through the official authorised for this purpose. The Seller can, 
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moreover, assume that the Buyer will be excluded on that day if the Seller receives a 

relevant error message from the FloraHolland EAB (e-delivery form) system. 

5. If the Customer Number of the Seller contains a negative balance at any payment 

moment, FloraHolland shall be authorised to immediately collect the amount due and 

payable from the Seller’s bank based on these regulations. The Seller shall grant 

everybody his or her cooperation with regard to the settlement thereof at the first 

request of FloraHolland. The Seller must provide sufficient security when asked to 

meet his or her obligations towards FloraHolland from the concluded agreements. If a 

security made available should be deemed insufficient, the Seller must supplement 

this security when asked. The Seller shall pay interest over the negative balance to be 

determined by FloraHolland where the statutory interest rate shall be regarded as the 

maximum. 

6. If the balance to be paid out on the Customer Number of the Seller must be 

transferred to a different account number due to garnishment, bankruptcy, pledging 

and/or assignment or at the request or on behalf of the Seller, FloraHolland shall be 

entitled to charge the related administrative costs to the Seller. 

7. FloraHolland shall be entitled to immediately suspend, cancel or transfer to its own 

suspense account the payment to the Seller, for example, by settling the amounts with 

future claims or collections due to a Complaint submitted by the Buyer with regard to 

which FloraHolland can suspect in all reasonableness that the Complaint is plausible. 

FloraHolland will subsequently only pay out if the suspicion has been refuted 

sufficiently in its opinion or after it has been established who should receive this 

amount.  

 

Section 3 

 

BUYERS 
 

Article 11 Buyer registration, collection and payment to FloraHolland 

 

1. Only the person who is registered as a Buyer at FloraHolland is entitled to conclude 

transactions that are settled through FloraHolland. He/she must at least meet the 

registration conditions laid down by FloraHolland. The Buyer must, furthermore, 

submit a Direct Debit Authorisation approved by FloraHolland with an unlimited 

Non-reverse Entry Statement of the Buyer and his/her bank and/or provide another 

type of payment security. The amount of this replacement security shall be 

determined by FloraHolland and must, amongst others, be related to the purchasing 

volume of the Buyer at FloraHolland. If and insofar the Buyer does not meet at any 

given moment the terms and conditions specified here, FloraHolland can determine 

within which period the Buyer must in any case meet these. Depending on the 

operational management of the Buyer, the scope of the authorisation and the content 

of the Non-reverse Entry Statement, it shall be determined by FloraHolland at which 

Sites the Buyer may conclude Clock Transactions and whether he or she may, in 

addition, conclude transactions through FloraHolland Connect including passive 

intermediary services and central balancing. 

2. If the registration concerns a partnership of two or more persons, each of these 

persons shall be jointly and severally liable with regard to compliance with the 

obligations that arise from concluding the transactions. 

3. For every registered Buyer a Customer Number shall be opened that shall be used 

to settle all existing and future claims and debts between the Buyer, Sellers, other 
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Buyers, Third Parties and FloraHolland that arise from, for example, the FloraHolland 

services purchased by the Byers and the Products of Sellers purchased by the Buyer 

that are settled through FloraHolland. The Customer Number represents the current 

account relationship between the parties. FloraHolland is free to select the Customer 

Number that shall be allocated to the Buyer and may amend it 

should it deem this necessary. 

4. If the Buyer wishes to make purchases through the Clock, he or she must make this 

known to the relevant Site. After the terms and conditions for payment of the 

subscribed capital has been met, the Buyer shall receive a card (Red Buyer’s Card) 

that shall allow him to conclude transactions. The card shall only give the Buyer the 

right to conclude transactions at the Site that has issued the card. Conditions may have 

to be met with regard to the issue and use of the card. The Buyer shall, in any case, 

bear the full risk with regard to loss, damage or theft in which case the Buyer shall 

also owe the fee linked to the card. The Buyer can only buy through a Remote Buying 

(KOA) connection if he or she has concluded an agreement with FloraHolland for 

this. 

5. Concluding transactions by using the card of another Buyer is not allowed unless 

when done after having obtained permission for this from the other Buyer and 

provided that FloraHolland does not have any strong objections with regard to this. 

The Buyer shall continue to be liable at all times for the payment of all Products 

bought through his or her card even when he or she has not given permission for this. 

Every transaction concluded by the Buyer through the Clock or FloraHolland Connect 

has been concluded personally and cannot be transferred. 

6. All the Products bought by the Buyer from the Seller and delivered to the Buyer as 

well as the services supplied by FloraHolland, service costs and standard levies shall, 

in principle, be charged to the Buyer and collected through his or her bank on the 

same day in addition to any collections for Third Parties as referred to in paragraph 7 

of this Article. The invoicing for the Products supplied in accordance with these 

regulations shall only be done by FloraHolland. FloraHolland retains the right to 

invoice electronically. Collection by FloraHolland shall take place in accordance with 

the Payment Service Guideline (and/or subsequent Guidelines) and is designated as a 

Business European Collection without reversal right within a Single Euro Payments 

Area (SEPA) context. 

7. Permission for collection for Third Parties must have been expressly granted to 

FloraHolland at all times with the proviso that FloraHolland is entitled to refuse. 

Permission for the collection of the Product Board for Horticulture/Central Industry 

Board for Wholesale Agricultural Trade in Fruit and Vegetables (HBAG) levy has 

been granted by the Buyer by virtue of these regulations. The Buyer may retract this 

permission if he or she has informed the Product Board for Horticulture/HBAG about 

this. The retraction shall only come into effect if the Product Board for 

Horticulture/HBAG has informed FloraHolland that collection can be cancelled. Any 

objections with regard to the sum and/or owning the amount with regard to the 

Product Board for Horticulture/HBAG levy may only be submitted to the relevant 

authority and not to FloraHolland. FloraHolland shall not be liable either by virtue of 

anything whatsoever should it be established that the deduction of the Product Board 

for Horticulture/HBAG levy took place mistakenly. 

8. The Buyer must immediately pay FloraHolland the amount due and payable 

without settlement, termination or suspension and in euros unless otherwise expressly 

agreed with FloraHolland. Should payment not be in time or not be in full, the Buyer 

shall owe an interest payment to be determined by FloraHolland where the statutory 
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interest rate shall be deemed to be the maximum and judicial and extrajudicial costs 

for recovery without prior demand and/or notice of default being required. 

9. FloraHolland shall, in principle, credit the amounts collected from the Buyer on the 

Weekly Statements of the Sellers who have supplied the Products to him or her in 

accordance with the provisions made in Article 9 of these regulations. The Buyer shall 

have provided FloraHolland a non-cancellable authorisation for this by virtue of these 

regulations. 

10. The delivery of Products shall take place under retention of title until payment is 

made. FloraHolland is entitled to invoke this retention of title as well as to take back 

relevant Products independently and to recover the costs for storage or destruction 

from the Buyer based on these regulations. 

11. In addition to Article 5, FloraHolland is entitled to block the Customer Number of 

the Buyer and/or to cancel the registration for a specific or unlimited time: a. If the 

Buyer has purchased Products directly from a FloraHolland Member and the Purchase 

Price is not being settled through FloraHolland without permission in Writing from 

FloraHolland; b. When there are irregularities with regard to payments/collections; c. 

When the Buyer does not meet the payment security demanded by FloraHolland. 

 

Section 4 

 

THE CLOCK 

 
Article 12 Auctioning 
 

1. FloraHolland shall determine the start time of the auctions. 

2. FloraHolland shall determine the sequence in which the products that have been 

supplied are to be auctioned on the basis of type, variety, quality, Grading and similar 

aspects. FloraHolland shall be entitled to declare additional provisions and/or 

amendments before the start of the auctions. 

3. Supplied Products shall be auctioned in accordance with the auctioning methods to 

be determined and announced by FloraHolland such as by bunches, individually, 

through Image Auctioning or otherwise. 

4. Image Auctioning is deemed to mean the method where Products are auctioned 

based on shown digital images and prescribed supply information. Requirements may 

be set for each Product Group with regard to the representativeness degree of the 

images. The images are part of the total supply information in addition to textual and 

figure-related information. The text and figures shall prevail should there be 

contradictions. Although FloraHolland makes every effort to test the images 

preventively with regard to the representativeness requirements of the Seller, neither 

FloraHolland nor the Seller shall be held liable for any contradictions between the 

shown images and the bought Products unless the images can be deemed misleading. 

5. The Auctioneer is authorised to state in advance the maximum and the minimum 

quantities of a specific product that may be bought. 

6. Auctioning shall be conducted in the form of a Dutch auction, in the manner 

announced by the Auctioneer. 

7. FloraHolland shall determine which information shall be made known during 

auctioning. 

8. FloraHolland may establish a minimum price for every Product. 

9. FloraHolland shall only take many of the decisions specified in this section after 

having consulted the VGB/Trade Committee in consideration of the interests of 
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Buyers. Both at a group level and for each Site, a protocol may be drawn up in which 

the decisions that fall under this policy shall be defined as well as other issues. 

 

Article 13 Purchase Agreement, Errors and Re-auctioning 

 

1. A Purchase Agreement shall be realised by the Buyer pressing the Buyer's Button 

for this purpose and the appearance of the Buyer’s Card number in the FloraHolland 

auctioning system. This number shall be displayed on the Clock Face in the Auction 

Room as well as on the display of both the computer of the Auctioneer and the one of 

the Buyers who are connected through a Remote Buying (KOA) connection. 

2. When there is a sudden significant drop in price, an Error of the Auctioneer, a 

misunderstanding and/or an Auction Equipment fault including with regard to the 

Remote Buying (KOA) equipment, the Auctioneer shall be entitled to decide that no 

sale has been effected and Re-auction the Lot in question. The Seller and the Buyer 

shall not have any claim for compensation in this case. 

3. If a Purchase Agreement is realised with specifications (price, quantity, etc.) that 

were not the intention of the Buyer, the Buyer can invoke an Error. 

If this Error is caused by a disruptive factor that, in the opinion of the Auctioneer, 

falls outside the influence sphere of the Buyer, the Purchase Agreement shall be 

terminated and the relevant Lot shall be re-auctioned. The Buyer can again bid in this 

case. If this Error is due to a factor that, in the opinion of the Auctioneer, is within the 

influence sphere of the Buyer, the Auctioneer may decide the Buyer should be given 

another chance. If the Auctioneer should decide that another chance shall not be 

allowed, the Buyer cannot bid when the relevant Lot is re-auctioned. For each Site, 

further terms and conditions may be set with regard to the appeal based on an Error by 

the Buyer. 

4. FloraHolland is entitled to correct an Error in another manner when appropriate. 

5. The auctioning process may never be disrupted when auctioning is taking place, for 

example, by keeping a Buyer’s Button pressed. The Buyer must remove his or her 

card from the relevant tribune location after buying. 

6. Products shall be deemed withdrawn when they have not attained the minimum 

price as referred to in Article 12 paragraph 8. FloraHolland shall be entitled to 

determine a removal fee including any Packaging Tax with regard to a Withdrawn 

Product at the expense of the Seller. FloraHolland shall decide what will happen with 

the Withdrawn Product and the related Packaging. 

7. If the Buyer wishes to Re-auction the Products that he/she has purchased at the 

same Site or another Site, this may never take place using the original Packaging of 

the Seller if it specifies his/her name, brand or other data that can be traced back to the 

Seller unless: a. - It has been made clearly visible on the Packaging that Re-auctioned 

Products are involved; or - The Product has been placed in a separate auctioning block 

for Products to be Reauctioned; and b. FloraHolland and/or the Seller have granted 

permission for this. 

 

Article 14 Pre-reservations 

 

1. The pre-reservation of Products is deemed to mean the following: Buying a part of 

a Product Lot supplied for auctioning before the auction starts.  

2. The price of these pre-reserved Products shall be the same as the highest price that 

has been realised for the other Products from that Lot through the Clock increased by 

10%. 
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3. This Pre-reservations of Products may only take place under terms and conditions 

to be further determined by FloraHolland and for a payment to be determined by 

FloraHolland. More than 30% of a Lot may, however, never be pre-reserved. The 

content of the terms and conditions and the sum of the payment shall be announced 

through the Website. 

 

Article 15 Complaints, re-inspection, reporting 

 

1. If the Buyer is of the opinion that the delivered Products do not conform to the 

Purchase Agreement, he or she may report this to FloraHolland at any time. 

FloraHolland shall make every effort to pass on every justifiable report to the Seller. 

The report shall be dealt with as a Complaint if the Buyer should wish this and the 

terms and conditions specified in this Article have been met. 

2. a. Complaints about the quality and Grading of delivered Products can be submitted 

to the Inspector on duty. The Inspector shall process the Complaint and shall subject 

the relevant Lot to a Re-inspection provided that the Complaint has been submitted: • 

Before 4 p.m. at the latest on the day of buying; and  

• Never when the Products have already been processed; and  

• Never after the Products have left the Site where they were purchased unless a 

Remote Buying (KOA) transaction is involved as referred to under b of this 

paragraph. FloraHolland may demand that the full Lot delivered to the Buyer or a 

representative part thereof is returned in its original condition, in the original 

Packaging and still provided with the data of the Seller as proof.  

b. If and insofar Products have been purchased through the Remote Buying (KOA) 

system and they have left the Site where they were purchased and are at another Site 

of FloraHolland, the Complaint may be submitted to the Inspector of the Site where 

the Products can currently be found. The following additional terms and conditions 

apply for such Complaints to be accepted for processing: 

• The Complaint must be submitted in Writing and must be provided with a fully 

completed reinspection form; 

• The part of the Lot regarding which a Complaint is being made must be positioned 

at the location for this purpose and in accordance with the rules that apply at the 

relevant Site. 

c. If the Inspector should establish during the Re-inspection that there are indeed 

deviations in quality and Grading of the delivered Products and that they could not be 

seen in all reasonableness when they were purchased, the Inspector shall: 

• Determine a lower price where the average price that this Product with the same 

quality has attained that day on the Clock of the Site where it was purchased shall be 

used as a guideline; or 

• Declare the Purchase Agreement terminated, in which case the Buyer shall not be 

entitled to compensation from the Seller. If the Inspector has declared the Purchase 

Agreement terminated, he or she shall give the Seller the choice regarding the relevant 

Products: 

• Re-auction during the next auction day at the Site where the Products can currently 

be found; or 

• Take them back after which the Seller can regrade the Products and can again offer 

them for auction provided that the costs for the return transport shall be borne by the 

Seller; or 

• Destroy them where the costs for destruction may be charged to the Seller. 
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Allocating the Complaint to the Buyer shall, furthermore, result in that FloraHolland 

shall charge the Seller for the related correction costs. Moreover, FloraHolland shall 

process this fact in the Reliability Index of the Seller. 

d. If the Products delivered to the Buyer were a part of a larger Lot supplied by the 

Seller and the Full Lot Re-inspection scheme applies, FloraHolland shall immediately 

inform the other involved Buyers about the identified deviations. These Buyers may 

still offer the Products they have purchased for Re-inspection until 4 p.m. at the latest 

to the Inspector of the Site where the Products can currently be found. 

e. If the Inspector should determine with regard to the Re-inspection that there are no 

deviations in quality and Grading of the delivered Products, he or she shall reject the 

Complaint and FloraHolland shall charge a fee for the processing costs related to this 

to the Buyer. This fee shall be the same as the aforementioned fee for the correction 

costs. 

3. a. If a Product defect could not be discovered in all reasonableness by the Buyer on 

the delivery day, a concealed defect is involved. 

b. A Complaint due to a concealed defect must be reported immediately after the 

defect can be observed to the Inspector of the Site where the Product(s) was (were) 

purchased in Writing and must include arguments. 

c. The Buyer must hand over the Products immediately to the Inspector regarding 

which he or she is making a Complaint in order that they can be investigated. If this is 

not possible in all reasonableness, he or she must ensure that an investigation by an 

expert appointed by FloraHolland is made possible at his or her expense. The 

aforementioned investigation costs shall ultimately be borne by the Party that has 

failed in his or her claim. 

d. If the Buyer should prove the defect and also demonstrates that this defect already 

existed before delivery, the Purchase Agreement shall be (partially) terminated by 

operation of law. The terminated part concerns the defective or the not delivered 

number of Products. That which has already been performed to fulfil the terminated 

part, must be returned by the Seller. The Buyer shall, furthermore, be entitled to 

compensation from the Seller of at most 12% of the purchase price with regard to the 

terminated part. 

e. If in view of the circumstances returning the Products is not a realistic option, 

terminations shall not take place and the Buyer shall only be entitled to compensation 

for at most the purchase price with regard to the part for which the Complaint is 

deemed to be valid. 

4. a. Complaints about distribution and delivery of Products delivered by 

FloraHolland can be submitted to the department indicated by the Site Manager for 

this purpose. The Complaint must be submitted: 

• As soon as possible but no later than within the term announced by the Site where 

they were purchased; and 

• Never when the Products have already been processed; and 

• Never after the Products have left the Site where they were purchased. 

A Complaint submitted afterwards does not necessarily have to be accepted for 

processing. 

b. If the Complaint is related to Products that have not been delivered or regarding 

which the quantity is too low, FloraHolland shall search for the relevant Products. 

With regard to this, every Buyer must give FloraHolland the opportunity to check all 

Products delivered on the day of purchasing insofar they are still at the Site where 

they were purchased. If FloraHolland has not found the Products within two hours 

after the latest time for submitting the Complaint, the Purchase Agreement for this 
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part shall be deemed to be terminated. FloraHolland shall inform the Buyer about this 

as soon as possible. 

c. If FloraHolland has established that Products have been delivered whilst in 

damaged conditions, the Buyer shall have the choice to have the damaged Products 

taken back by FloraHolland and/or to have the price be set to a lower amount by 

FloraHolland. 

5. If this is offered by the Site, the Buyer may use the Post-delivery Service; one thing 

and another under the application of the terms and conditions that apply with regard to 

this. 

6. The Complaint handling specified in this Article shall be the responsibility of 

FloraHolland at the expense and risk of the Seller unless the Seller demonstrates that 

FloraHolland has acted rashly with regard to this or the Complaint is the result of acts 

and omissions of FloraHolland. Should the Seller have acted with deliberate intent or 

willful recklessness, the above provisions shall not prevent the Buyer to call the Seller 

to account directly for full compensation. 

 

Section 5 
 

DELIVERY 
 

Article 16 Delivery 

 

1. FloraHolland shall deliver the Products purchased by the Buyer at or in his or her 

Buyer’s Box or at the Buyer’s Location within the Auction Complex indicated by 

FloraHolland unless: 

• The Buyer and the Seller have otherwise agreed (FloraHolland Connect); 

• Otherwise agreed with FloraHolland; 

• FloraHolland has valid reasons not to deliver. 

2. Only FloraHolland employees are entitled to deliver Products within the Auction 

Building that have been settled through FloraHolland unless otherwise agreed with 

FloraHolland. 

3. The Buyer must keep the Buyer’s Box or Location free for the delivery of Products 

by FloraHolland. If required, FloraHolland shall be entitled but not bound to open the 

Buyer’s Box to place the Products in the Buyer’s Box. 

4. Cash buyers must produce a receipted auction slip if requested to do so. 

5. The Buyer may not take possession of Products that have not yet been delivered to 

him or her by virtue of the provisions in these regulations unless under the supervision 

of employees appointed by FloraHolland for this purpose. FloraHolland employees 

are entitled to supervise this. 

6. Products must be checked immediately after delivery by or on behalf of the Buyer. 

Any Complaints may be submitted within the term(s) that apply by virtue of these 

regulations. 

7. The Buyer to whom more is delivered than he or she has purchased shall report this 

as soon as possible to the department specified by the Site Manager for this purpose. 

The above shall also apply to a Buyer to whom the Products he or she has purchased 

are delivered but does not receive an invoice regarding these Products.  

8. Products shall be at the expense and risk of the Buyer after they have been placed 

in the location(s) as referred to in paragraph 1 on the agreed dates. The shipment from 

this location shall take place at the expense and risk of the Buyer. 
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9. When delivered Products have not been taken away by the Buyer on the delivery 

day, FloraHolland shall be entitled to Re-auction these Products but only after having 

consulted the Buyer or at any rate after giving him or her the opportunity to respond 

in Writing. Should Reauctioning take place, this shall be at the expense and risk of the 

Buyer. 

 

Section 6 
 

TRAFFIC 
 

Article 17 Behaviour on Roads 

 

1. All persons must behave on the Roads in accordance with the rules and regulations 

laid down in the Dutch Road Traffic Act, the Dutch Road Traffic Regulations and the 

Dutch Road Traffic and Traffic Signals Regulations with regard to driving behaviour, 

the requirements related to set-up, loading, lighting and liability of the Vehicle, the 

driving licence and vehicle registration certificate the traffic indications, unless 

otherwise determined in or by virtue of these regulations. 

2. All persons must only use the Roads in accordance with their designated use and 

the related specified instructions. 

 

Article 18 Maximum speed 

 

Without prejudice to the indicated speed restrictions to a lower maximum, it is 

prohibited to drive on the roads at a higher speed than: 

• 30 kilometres per hour outside the Auction Building; 

• 10 kilometres per hour within the Auction Building as well as outside the Auction 

Building on sloping entries and exits and at car parks. 

 

Article 19 Priority 

 

1. Vehicles used for the transport of the sick, (company) fire brigade, the police and 

Site Security Personnel, if and insofar they use optical and/or two- or three-tone audio 

signals, have priority at all times over other traffic where other traffic must take such 

measures in such cases that an unobstructed and fast passageway is guaranteed. They 

are not bound to keep the maximum speed if exceeding it is necessary in order to 

perform the involved task. 

2. Exiting traffic has priority over entering traffic when entering and exiting the 

Auction Buildings. 

 

Article 20 Prohibitory provisions 

 

No person may at any time: 

• take devices and/or Vehicles with a combustion engine and motor-assisted bicycles 

within the Auction Building other than with permission from FloraHolland for the 

immediate loading and unloading of Products; 

• keep the engine running when stationary within the Auction Building; therefore also 

when loading and unloading; 

• park Vehicles within the Auction Building; 
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• park Vehicles at the Auction Complex other than in the indicated places and times 

and without a parking permit there where this is required; 

• offer for sale or leave unused Vehicles at the Auction Complex or at any rate for 

longer than 48 hours on consecutive working days with the exception of when the 

person has obtained permission in Writing from FloraHolland. After a verbal or 

Written demand, the Owner/User must immediately remove the Vehicle; 

• wash or repair Vehicles at the Auction Complex, fill up with or siphon over fuel 

and/or top up oil, etc., except at the location that is indicated for these purposes and/or 

when using the Facilities or with permission in Writing from FloraHolland; 

• have cooling engines in operation at or on Vehicles in the Auction Building or at the 

Auction Site other than at the location indicated for this purpose; 

• dispose of, place, drop or leave behind substances or objects that may be harmful or 

inconvenient for traffic on the Roads; 

• cross the Chain Conveyor unless this takes place under supervision of an official 

authorised for this purpose; 

• be on the Chain Conveyor or on any other strip that is intended to allow Stacking 

Carts, etc., to move forward in an automated or mechanical way. Placing objects on 

the Chain Conveyor or strips is also prohibited; 

• use scooters, roller skates, etc., without permission from Site Security Personnel. 

Additional and/or different provisions may apply per Site. These will be announced in 

an adequate manner, for example, through the Website. 

 

Article 21 Sanctions 

 

1. If someone has acted contrary to the aforementioned Articles, FloraHolland shall be 

entitled to transfer the Vehicle, the object or substances to another location. The 

related costs are at the expense of the offender/Owner. 

2. FloraHolland is entitled to stop incorrectly parked Vehicles from driving away. The 

Vehicle shall only be allowed to leave after payment by the Owner and/or Driver/User 

of a fine or payment of the costs as imposed in accordance with these regulations. 

3. Without prejudice to other penalties, the offender may be prohibited from bringing 

and/or have brought any Vehicle within the Auction Complex. 

 

Section 7 

 

COMPLAINT HANDLING, OBJECTION AND APPEAL 
 

Article 22 Complaint handling 
 

1. Complaints with regard to the services of FloraHolland may be submitted to the 

manager responsible unless otherwise determined in these regulations or in the 

General Terms and Conditions. If the Person Making the Complaint cannot accept his 

or her decision, he or she may approach the department manager responsible. 

2. Complaints with regard to Products to be delivered or delivered may be submitted 

in accordance with Articles 8 and 15 of these regulations. 

3. Complaints with regard to an invoice, Day Statement or Weekly Statement issued 

by FloraHolland may be submitted to Customer Service of the relevant Site. If the 

error or mistake was caused by the Person Making the Complaint, the Complaint may 

be submitted up to four weeks after the date on which the invoice, Day Statement or 

Weekly Statement was issued at the latest. If the error or mistake was caused by 
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FloraHolland, the Complaint may be submitted up to three months after the 

aforementioned date at the latest. 

4. FloraHolland shall be entitled not to process the Complaint if: 

• It has been insufficiently substantiated; 

• If a legitimate interest is not involved in its opinion; 

• A term of more than two weeks has elapsed unless another term is specified in these 

regulations. FloraHolland shall, furthermore, be entitled to merge the processing of 

multiple Complaints 

submitted by the same Person Making the Complaint. 

5.Complaints with regard to the behaviour of Site Security Personnel of FloraHolland 

may be submitted in accordance with the Scheme related to processing submitted 

Complaints regarding the Behaviour of Site Security Personnel of FloraHolland. This 

scheme is published on the Website and can be obtained from Site Security Personnel. 

 

Article 23 Objection 

 

1. If a Person Making the Complaint cannot accept the decision as referred to in 

Article 22 paragraphs 1-3, he or she may submit an objection in Writing at the 

relevant Complaints Committee. The notice of objection must have been received 

within four weeks after the date of the decision with regard to the Complaint by the 

Complaints Committee of the relevant Site or group unit. 

The notice of objection must at least contain the following data: 

• Name and Customer Number of the Person Lodging the Objection; 

• Clear and substantiated description of the issue; 

• Name of the manger/department manager who has taken the decision against which 

an objection is being lodged; 

• The relevant (administrative) documents including a copy of the Complaint and the 

decision with regard to the Complaint. 

2. The Complaints Committee shall confirm receipt of the notice of objection to the 

Person Lodging the Objection and shall inform the involved party and/or the 

manager/department manager about having received the notice of objection and the 

content of the notice of objection. 

3. The Complaints Committee shall request parties to provide additional data and/or 

documents should it deem this necessary. 

4. The Complaints Committee may invite the Person Lodging the Objection to 

verbally explain the objection to the Complaints Committee. The Complaints 

Committee may also hear other involved parties. 

5. The Complaints Committee shall investigate whether the manager/department 

manager against whose decision the objection is directed has arrived at a correct 

decision. If the Complaints Committee should be of the opinion that this is not the 

case, it shall declare that the objection is (partially) valid. 

6. The Complaints Committee shall announce its decision in Writing and whilst 

providing reasons to both the Person Lodging the Objection and the 

manager/department manager against whose decision the objection is directed. 

7. The Complaints Committee aims at processing the objection within a reasonable 

period of time. 

 

Article 24 Appeal 
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1. An appeal may be lodged with Management against the decision of the Complaints 

Committee. 

2. The appeal must be in Writing and must have been submitted to Management 

(FloraHolland, Attn. Management, PO Box 1000, 1430 BA Aalsmeer) within four 

weeks after the date on the decision of the Complaints Committee. 

3. The notice of appeal must be clear and substantiated. The notice of appeal must be 

accompanied by a copy of the notice of objection submitted to the Complaints 

Committee as well as the decision of the Complaints Committee. 

4. Management shall confirm receipt of the notice of appeal to the Person Lodging the 

Objection and shall inform the Complaints Committee that has taken the decision 

about the having received the notice of appeal and the content of the notice of appeal. 

5. If Management should deem this necessary for the assessment of the notice of 

appeal,  Management shall request further data and/or documents from the parties. 

Management may also hear the involved parties. 

6. Management shall investigate whether the Complaints Committee against whose 

decision the appeal is directed has arrived at a correct decision. If it is of the opinion 

that this is not the case, Management shall declare the appeal (partially) valid. 

7. Management shall inform both the Person Lodging the Objection and the 

Complaints Committee against whose decision the appeal is directed about its 

decision in Writing whilst providing reasons. 

8. Every stakeholder who deems that his or her rights have been negatively affected 

by the decision of Management as referred to in this Article can approach the 

competent court in Amsterdam. 

 

Section 8 

 

CONCLUDING PROVISIONS 
 

Article 25 Privacy 

 

1. By making use of FloraHolland facilities, Buyers, Sellers and Carriers authorise 

FloraHolland to disclose their name and address details and their telephone, fax and 

administration numbers to other Sellers, Buyers and Carriers registered with 

FloraHolland and subsidiaries or associated companies of FloraHolland that are active 

in the floricultural chain to promote the trade or transport in floricultural Products. 

Third Parties who are not registered at FloraHolland shall only be informed when this 

is deemed to be required or mandatory under civil or criminal law. 

2. FloraHolland, the Seller, the Buyer and the Carrier shall make every effort not to 

issue individual transaction data to Third Parties unless otherwise agreed or required 

under law. 

3. a. For security reasons, close-circuit cameras are arranged around the Auction 

Complex. The security officer in the lodge and control room can follow live coverage. 

In the event of any suspected unlawful behaviour or any (traffic) accidents within the 

complex, these recordings can be viewed by the authorised safety officers and/or the 

police. 

b. To prove Clock and/or other transactions (for example, with regard to Packaging) 

closecircuit cameras may also be arranged. Appointed employees of FloraHolland can 

follow live coverage in appropriate cases. In the event of a Complaint or a suspected 

irregularity, these recordings can be viewed by the immediately involved parties and 

by FloraHolland managers. 
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c. As evidence of the terms of verbal agreements during auctioning, FloraHolland 

shall be entitled to make recordings of telephone conversations between Buyers and 

the Auctioneer. If and insofar FloraHolland wishes to make use of this right in other 

situations, it shall make this known in advance. The recordings shall only be 

displayed with regard to disputes about the content of the conversation. 

d. In facilities that record consecutive actions of the User unbeknown to the User, 

such recordings shall only be used if there are deviations or any suspicion of irregular 

behaviour and with the Written agreement of the User. 

e. Insofar the above involves FloraHolland employees, FloraHolland shall ensure that 

it obtains the agreement of the Works Council. 

 

Article 26 Rates 

 

1. FloraHolland may introduce or change rates with regard to its Facilities unless 

otherwise agreed in articles of association, rules, General Terms and Conditions or 

agreements of FloraHolland. New rates shall be announced one month before they are 

introduced in the Newsletter or per general circular letter with or without a reference 

to the Website unless substantial FloraHolland corporate interests are reasons for not 

doing so. 

2. Rates or rate changes regarding which the VGB/Trade Committee gives its 

approval are binding. With regard to rates or rate changes regarding which the 

VGB/Trade Committee has not given its approval, stakeholders may lodge a request 

to declare these rates or rate changes void with the competent court in Amsterdam 

within two months after the announcement of the relevant rate. Should this not take 

place, the rate or change shall be irrevocable. 

 

Article 27 Compensation 

 

FloraHolland shall be entitled to compensate all amounts owed to Buyers, Sellers, 

Carriers and/or Third Parties with any sums that are receivable, for any reason, from 

these latter regardless of the exigibility. 

 

Article 28 Voidness, voidability and unforeseen 

 

1. If and insofar it is established at any moment that a provision from these 

regulations is void or voidable, this shall not affect the validity of the other provisions 

of these regulations. Instead of the void or voided provision, the provisions that 

FloraHolland should have laid down if it had been aware of the voidness or 

voidability shall apply. 

2. If and insofar provisions are not made with regard to a specific case by the 

preceding Articles of these regulations or should a different provision be required in a 

special case or in case of a dispute about the applicability of one of these provisions, 

Management shall make provisions and/or decide. 


