
 ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
 
 
 Ο τομέας της πρωτογενούς παραγωγής διαδραματίζει ρόλο κλειδί για την 
οικονομική και κοινωνική  ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών όπου ακόμα και 
σήμερα  ζεί σε αυτές  ο μισός πληθυσμός της ΕΕ .  
 
 Οι αγρότες συμβάλλουν αποφασιστικά  στην προσφορά ποιοτικών και 
ασφαλών προϊόντων διατροφής αλλά και στην προστασία της βιοποικιλότητας 
και του φυσικού περιβάλλοντος.  Ταυτόχρονα,  αντιμετωπίζουν πολλές 
προκλήσεις όπως   τον μικρό  αριθμό των νέων που επιλέγουν το αγροτικό    
επάγγελμα, την  ανάγκη ενός  συνεχούς εκσυγχρονισμού  του  εξοπλισμού τους 
καθώς και την περιορισμένη διαπραγματευτική ισχύ που έχουν  σε σχέση με 
τους άλλους παράγοντες    στη σημερινή αγροδιατροφική  αλυσίδα.  
 
 Από την καθιέρωση της  κοινής αγροτικής  πολιτικής, η ΕΕ , προσπαθεί να 
αντιμετωπίσει αυτήν την έλλειψη ισορροπίας στο πλαίσιο της αλυσίδας  
διατροφής , ενισχύοντας την θέση των γεωργών στην αγορά μέσω διαφόρων 
εργαλείων  πολιτικής ,  όπως Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών  
, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών  ( την οριζόντια συνεργασία)  αλλά και τις 
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις (την κάθετη  συνεργασία)  , καθιερώνοντας 
διάλογο μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της τροφικής αλυσίδας.   
Οι Οργανώσεις Παραγωγών  είναι οικονομικοί οργανισμοί , των οποίων οι 
στόχοι ορίζονται  και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την προσαρμογή της 
παραγόμενης ποσότητας και της ποιότητας  των μελών τους στις ανάγκες της 
αγοράς , τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και τον εξορθολογισμό 
των τιμών παραγωγού. 
 Αντιστρόφως, οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις  είναι παράγοντες που δεν 
συμμετέχουν στον καθορισμό των τιμών ή στις διαπραγματεύσεις τιμών, καθώς 
δεν πωλούν προϊόντα ούτε διαπραγματεύονται συναλλαγές με άλλα μέρη της 
αλυσίδας εφοδιασμού 
 Ο κύριος στόχος τους είναι να εργαστούν σε συλλογικές δράσεις  που θα 
ωφελήσουν όλα τα μέλη  της αγροδιατροφικής αλυσίδας .  
Ιστορικά ο πρώτος νόμος  για  την αναγνώριση Διεπαγγελματικής Οργάνωσης 
ψηφίστηκε  στη Γαλλία το 1975 , σε απάντηση της κρίσης του 1973 χωρίς να 
υπάρχει σχετικό νομοθετικό  Ευρωπαϊκό πλαίσιο. 
Οι διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της ΚΟΑ για τον καπνό (το 1992),  για τα φρούτα 
και τα λαχανικά (το 1996), το κρασί  (το 1999) και του  ελαιόλαδου (το 2004) 
αποτέλεσαν ευκαιρίες για την εισαγωγή των πρώτων διατάξεων αναγνώρισης  
των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων . 
 Ο κανονισμός  1234/2007, ο αποκαλούμενος Ενιαίος Κανονισμός για την κοινή 
αγορά, περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τα γενικά κριτήρια αναγνώρισης και 
επισημοποιεί το ρόλο των διεπαγγελματικών οργανώσεων .  
Ο νέος κανονισμός 1308/2013 για την κοινή οργάνωση της αγοράς δίνει 
κεντρικό ρόλο στις οργανώσεις παραγωγών και στις Διεπαγγελματικές 
Οργανώσεις   σε όλους τους γεωργικούς τομείς που καλύπτονται από την ΚΟΑ  



και αναγνωρίζει  τον βασικό ρόλο που μπορούν  να διαδραματίσουν  στην 
προώθηση του διαλόγου μεταξύ των διαφόρων φορέων της αγροδιατροφικής  
ααλυσίδας.   

 Η αναγνώριση των Δ.Ο.   είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και πρέπει να 
αποφασίζεται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές  κατόπιν αιτήματος . 
 

 
Συγκεντρώνει  τους εκπροσώπους των οικονομικών δραστηριοτήτων που 
συνδέονται με το προϊόν όπως , στην παραγωγή ,  στη μεταποίηση ,την 
εμπορία , συμπεριλαμβανομένων της  διανομής σε έναν ή περισσότερους 
τομείς και είναι  αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας των οργανώσεων ή των 
ενώσεων που τις απαρτίζουν. 
 
ΟΙ κυριότερες δραστηριότητες τις οποίες περιλαμβάνει μία ΔΟ  είναι:  
 
1)η  βελτίωση των γνώσεων και της διαφάνειας όσον αφορά την παραγωγή και 
την αγορά, η δημοσίευση συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για το κόστος 
παραγωγής,  τις τιμές, η παροχή αναλύσεων για δυνητικές μελλοντικές 
εξελίξεις της αγοράς σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο·  
 
2) η πρόβλεψη του δυναμικού παραγωγής και η καταγραφή του 
 
3)η  συμβολή στον καλύτερο συντονισμό του τρόπου διάθεσης των προϊόντων 
στην αγορά, ιδίως με έρευνες και μελέτες αγοράς·  
 
 
3)η  διεξαγωγή ερευνών που είναι αναγκαίες για  τον εξορθολογισμό και την 
ανακατεύθυνση της παραγωγής, προς προϊόντα που ανταποκρίνονται 
περισσότερο στις απαιτήσεις της αγοράς και τις προτιμήσεις των καταναλωτών 
 
4)η  προώθηση , η διαφήμιση  και  η οργάνωση συμμετοχών σε Διεθνείς 
Εκθέσεις τροφίμων .  
 
5)η προώθηση μεθόδων ολοκληρωμένης παραγωγής ή άλλων , φιλικών προς 
το περιβάλλον . 
 
Ειδικότερα, οι Δ.Ο.  οφείλουν να ασκούν τις δραστηριότητές τους σε μία ή 
περισσότερες περιφέρειες  να καλύπτουν   σημαντικό μερίδιο των οικονομικών 
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο προϊόν για το οποίο αναγνωρίζονται   
και να μην απαρτίζονται  αποκλειστικά  την παραγωγή, ή  τη μεταποίηση ή το 
εμπόριο . 
  

 

  

Για το νομικό καθεστώς του Δ.O. , η νομοθεσία της ΕΕ δεν προβλέπει καμία 
ειδική διάταξη και επαφίεται στο εθνικό δίκαιο  να ρυθμίζει  αυτές τις πτυχές 
λεπτομερώς και  μπορεί να λάβει διαφορετικές νομικές μορφές μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα , όπως για παράδειγμα μια αστική  εταιρεία. 
	



Η  αρμοδιότητα αναγνώρισης ανήκει αντίστοιχα στις αρμόδιες αρχές της 
κεντρικής κυβέρνησης και στις αρχές των αυτόνομων κοινοτήτων όπου έχουν 
αναπτύξει νομοθεσία για τις Δ.Ο.  
 
Η Κοινοτική νομοθεσία  δεν προβλέπει  ειδικούς περιορισμούς όσον αφορά τον 
μέγιστο αριθμό Δ.Ο.  που μπορεί να καθοριστεί για  έναν κλάδο ή μιας 
κατηγορίας προϊόντων. 
Θέτει όμως όρια εκεί όπου η  Δ.Ο.   ζητεί  την επέκταση των κανόνων των 
Διεπαγγελματικών συμφωνιών  που έχει  θεσπίσει και   σε μη μέλη της 
Οργάνωσης .Τότε πρέπει να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον τα 2/3 ,  της 
σχετικής παραγωγής της χώρας ,( εκτός από ειδικές περιπτώσεις)   και η 
συμφωνία σε σχέση με την οποία ζητείται η επέκταση των κανόνων 
πρέπει να έχει την συναίνεση  από κάθε επαγγελματικό κλάδο που  
μετέχει στην Δ.Ο.   	

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των Δ.Ο. , ο κανονισμός 1308/2013  δεν 
προβλέπει καμία ειδική διάταξη η ε εθνική νομοθεσία ορίζει  σε ποιες πηγές 
χρηματοδοτήσεων   μπορούν να βασίζονται 
  
Για παράδειγμα στην Ισπανία, οι κεντρικές αρμόδιες αρχές υποστήριξαν με 
Εθνικές χρηματοδοτήσεις την ίδρυση και λειτουργία των Δ.Ο.  μέχρι  το 2014, 
έτος που   διέκοψαν την οικονομική στήριξη διότι  έκριναν ότι είχαν καταβληθεί 
επαρκείς πόροι και είχαν επιτευχθεί  οι προσπάθειες για την ανάπτυξή τους .  

. 
 

  

 

  

 

  

Επίσης υπάρχουν Κράτη μέλη που ενώ  έχουν  ψηφισμένη εθνική νομοθεσία 
σχετικά με τις Δ.Ο.  δεν έχουν αναγνωρισμένη καμία Οργάνωση .   Οι λόγοι για 
τους οποίους  παρά την ύπαρξη  νομοθεσίας  οι οργανισμοί αυτοί δεν έχουν 
ακόμη ιδρυθεί  είναι διαφορετικοί. Ανάλογα με το εθνικό πλαίσιο, οι λόγοι που 
αιτιολογούν την έλλειψη αναγνωρισμένων  Δ.Ο. ,  μπορούν γενικά να 
αποδοθούν: 
 α) στην προτίμηση απλούστερων δομών π.χ.  επικεντρώνονται στις 
Οργανώσεις Παραγωγών  αντί στις  Διεπαγγελματικές Οργανώσεις .   
· β) την προύπαρξη μακροχρόνιων και σημαντικών επαγγελματικών 
φορέων που είναι σε θέση να παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στις 
θυγατρικές τους . 

  

γ) μια γενική δυσπιστία έναντι της κάθετης συνεργασίας στην  αλυσίδα 
εφοδιασμού τροφίμων. 
δ) ο φόβος ότι οι δραστηριότητες ενδέχεται να παραβιάζουν τους 
κανόνες ανταγωνισμού. 
  ε) έλλειψη κατανόησης των ωφελειών που μπορεί να έχει η κάθετη 
συνεργασία που προωθεί η Δ.Ο.  σε ενδιαφερόμενους της αλυσίδας 
εφοδιασμού τροφίμων 
 στ) Η αντίληψη ότι το ισχύον κοινοτικό καθεστώς για τις  Δ.Ο.  είναι 
πολύπλοκο και  γραφειοκρατικό και ότι τα αποτελέσματά της μπορούν 

  

  



τελικά να επιτευχθούν με λιγότερο οργανωμένες μορφές συνεργασίας  
και τέλος  
 ζ) Η έλλειψη δημόσιας στήριξης όσον αφορά τα  οικονομικά κίνητρα. 
 
Σύμφωνα με τα γνωστά μέχρι σήμερα στοιχεία οι Δ.Ο. σε επίπεδο Ε.Ε.  
υπερβαίνουν τις 130 ,  εκ των οποίων οι 85 είναι Εθνικές Διεπαγγελματικές και 
οι υπόλοιπες Περιφερειακού χαρακτήρα . Στην Μεσογειακή ζώνη υπάρχουν 
100 Οργανώσεις εκ των οποίων   63 στην  Γαλλία , 7  στην Ελλάδα , 3 στην 
Ιταλία και 27 στην Ισπανία .    
 Στην Ελλάδα  ο θεσμός των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων λειτουργεί  από 
τις αρχές της δεκαετίας του 2.000 ,  το δε ισχύον  Νομικό πλαίσιο , είναι υπό 
αναδιαμόρφωση και επίκειται  η έκδοση νέας Υπουργικής Απόφασης που θα 
θέτει τις καινούργιες προϋποθέσεις  και όρους . 
 Είναι γεγονός όμως ότι εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις,   οι υφιστάμενες 
Δ.Ο.  δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των φορέων που τις ίδρυσαν  και 
δεν επιτελούν  το έργο   το οποίο προβλέπεται  από τις καταστατικές τους 
αρχές .  
Ο μικρός και κατακερματισμένος αγροτικός κλήρος και  η ύπαρξη μικρών 
παραγωγικών μονάδων εμπορίας και μεταποίησης , καθιστούν απόλυτα 
απαραίτητη την συνεργασία όλου του παραγωγικού μηχανισμού . 
 Διότι αυτός πρέπει  να κατευθύνεται σε στοχευμένες και προγραμματισμένες 
δράσεις,  πετυχαίνοντας το άριστο των αποτελεσμάτων , αποφεύγοντας είτε 
την υπερπροσφορά προιόντων με αποτέλεσμα να πέφτουν οι τιμές είτε την 
απουσία από την αγορά λόγω ελλειμματικής παραγωγής . 
Επομένως η  αναγκαιότητα  αναδιοργάνωσης και δραστηριοποίησής των 
υφιστάμενων Δ.Ο. καθώς και ίδρυση νέων   είναι εξαιρετικά επείγουσα. Ο  
Αγροτικός  τομέας είναι ο μόνος τομέας που μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά 
στην Οικονομική ανάκαμψη  με ταχύτητα , διάρκεια και  σταθερότητα . 
 Τομείς όπως για παράδειγμα ο Τουρισμός,  είναι επισφαλείς , ασταθείς , 
ετεροκαθοριζόμενοι από ξένα κέντρα και δεν μπορούν να θεμελιώσουν διαρκή 
και σταθερή προοπτική ανάπτυξης .  
Και Αγροτικός τομέας χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό και  χωρίς συνεργασία  
όλων  των  εμπλεκομένων  φορέων,  οδηγεί σε κατασπατάληση πόρων  , δεν  
έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα  και αυτό  δεν έχουμε το δικαίωμα να το 
αγνοήσουμε .   
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