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1. ΥΠ.Α.Α.Τ 
2. Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
3. Δ.Ε. Παραρτημάτων ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
4. Γεωπονικοί Σύλλογοι Κρήτης

Κοιν. : Μ.Μ.Ε.

Θέμα: Ασυμβίβαστο και ηλεκτρονική καταγραφή διακίνησης ΦΠΠ

 Η Δ.Ε του ΓΕΩΤΕΕ ΠΚ κατά την διευρυμένη συνεδρίαση της στις 30/7/2013 και την εκτενή συζήτηση
του εν λόγω θέματος κατέληξε στα παρακάτω:

1. Η ασφάλεια των τροφίμων και επομένως η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος
είναι μονόδρομος για την προσαρμογή ολόκληρου του πρωτογενή τομέα και της μεταποίησης
των προϊόντων του στις σύγχρονες απαιτήσεις του καταναλωτή αλλά και της ΕΕ  και εθνικής
νομοθεσίας.

2. Η αριστοποίηση της παραγωγικότητας των εκμεταλλεύσεων του πρωτογενή περνούσε και περνά
μέσα  από  την  ορθολογική  διαχείριση  των  φυσικών  πόρων  και  των  εισροών  για  τις
εκμεταλλεύσεις. Επομένως η διαχείριση τους και ιδιαίτερα των ΦΠΠ  θα πρέπει να γίνεται με  την
ευθύνη των επιστημόνων που είναι γνώστες του αντικειμένου και δεν μπορεί να συνεχίσει να
αποτελεί  αντικείμενο  μικρό  ή  μεγάλο  πολιτικών  σκοπιμοτήτων  και  αυστηρά  εμπορικών
συμφερόντων.

3. Επομένως κοιτάζοντας το δάσος και όχι το δένδρο αλλά και το μέλλον και όχι το παρελθόν θα
πρέπει να μην ασχολούμαστε με απονομή αρμοδιοτήτων αλλά με την απονομή της ευθύνης. Την
ευθύνη για την ορθή χρήση των ΦΠ θα πρέπει να την έχει ο επιστήμονας γνώστης ο οποίος θα
χορηγεί (συνταγογραφεί) το ΦΠΠ.

 Επιπρόσθετα η ΔΕ επισημαίνει ότι:

1. Όλοι οι Γεωπόνοι φυτικής παραγωγής έχουν την επιστημονική επάρκεια  να συνταγογραφήσουν.
2. Κανένας  συνάδελφος δεν  πρέπει  να  χαρακτηρίζεται  τίμιος  ή  λιγότερο  τίμιος,  καλός  ή  κακός

επαγγελματίας κτλ. από την δουλειά που κάνει σήμερα. Το παράρτημα μας διαφωνεί πλήρως με
το  σκεπτικό  που  θέλει  τους  ιδιοκτήτες  καταστημάτων  εμπορίας  ΦΠΠ  «αδίστακτους
κερδοσκόπους» ή αντίστοιχα όσους δεν σχετίζονται με την εμπορία  «όργανα» ή «υπαλλήλους»
των εταιρειών διακίνησης. 

3. Ο νόμος 4036/2012 θα πρέπει να συμπληρωθεί σε πολλά σημεία του για να είναι εφαρμόσιμος. 
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4. Το επίπεδο επιστημονικού ελέγχου στην διακίνηση των ΦΠΠ κρίνεται τουλάχιστον ικανοποιητικό
στην χώρα με εξαίρεση τις περιοχές και τις περιπτώσεις παράνομων εισαγωγών ΦΠΠ από τρίτες
χώρες.

5. Οι αγρότες, και ιδιαίτερα οι επαγγελματίες χρήστες ΦΠΠ, διαλέγουν τους προμηθευτές τους με
βάση  την  ποιότητα  της  παρεχόμενης  υπηρεσίας  από  αυτούς  τόσο  στο  επίπεδο  της
αποτελεσματικότητας των ΦΠΠ που τους προμηθεύουν όσο στο επίπεδο του τελικού κόστους για
την  καλλιέργεια.  Όποιος  συνάδελφος  «φορτώνει  το  κόστος  παραγωγής»  με  ακριβά  ή  μη
αποτελεσματικά ΦΠΠ βγαίνει σταδιακά εκτός αγοράς (χάνει τους πελάτες του). 

6. Αν αύριο επιχειρείτο η εφαρμογή του νόμου με διακίνηση ΦΠΠ μέσω συνταγών όπου δεν θα
συνταγογραφούσε ο πωλητής τότε θα υπήρχε σοβαρότατη αδυναμία να λειτουργήσει το σύστημα
με δεδομένο ότι χρειάζεται χρόνος για δημιουργία μητρώου συναδέλφων που συνταγογραφούν,
εξοικείωση των παραγωγών με το νέο σύστημα, κάλυψη πολλών κενών  σε περιοχές που δεν  θα
έχουν έντονο επαγγελματικό ενδιαφέρον.

Με βάση τα παραπάνω η άποψή μας είναι:

• Για το ασυμβίβαστο:

Τουλάχιστον για ένα μικρό αναγκαίο μεταβατικό στάδιο δεν πρέπει να υπάρξει ασυμβίβαστο ανάμεσα
στην εμπορία και διακίνηση των ΦΠΠ. 

Για  το  ίδιο  μεταβατικό στάδιο  είναι   κεφαλαιώδες  να διασφαλιστεί  η  αμοιβή της συνταγογράφησης
σύμφωνα με τα  όσα θα ορίσει σχετική διάταξη του νόμου, προκειμένου να μην αποκλειστούν από την
συνταγογράφηση  όσοι  δεν  διαθέτουν  καταστήματα  εμπορίας  ΦΠΠ.  Είναι  φυσικό  επόμενο  ότι  στην
περίπτωση που οι ιδιοκτήτες καταστημάτων δεν χρεώνουν την συνταγή θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για
οποιονδήποτε άλλο συνάδελφο να λειτουργήσει ως αμειβόμενος σύμβουλος καλλιεργειών.

Αν παρά την αντίθετη άποψη μας ισχύσει το ασυμβίβαστο, τότε θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί το
υποχρεωτικό της αμοιβής που θα ορίσει ο νόμος για την συνταγογράφηση. Είναι γνωστό ότι οι αγρότες
μας για χρόνια αντιδρούν σε κάθε σκέψη πληρωμής τεχνικής βοήθειας και προς τούτο έχει συνεισφέρει
ο λαϊκισμός των πολιτικών μας. Αν ο συνάδελφος που συνταγογραφεί δεν μπορεί να εξασφαλίσει την
νόμιμη αμοιβή του θα υποχρεωθεί να την αναζητήσει στις εταιρείες διακίνησης και στα καταστήματα
εμπορίας. Ασφαλώς σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο νόμος να προβλέπει τι θα συμβεί σε περιοχές που
δεν καλύπτονται από γεωπόνους συνταγογράφους.

• Για την ηλεκτρονική καταγραφή διακίνησης:

Να δοθεί όλος ο απαραίτητος χρόνος για την εφαρμογή της απόφασης 2519/28169 του 21.3.2013. Η
ημερομηνία  εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής  καταγραφής διακίνησης  είναι  η 5/9 δόθηκε
δηλαδή  ένα  6μηνο  για  προετοιμασία  των  καταστημάτων  εμπορίας  από  την  ημερομηνία  ψήφισης.
Σήμερα, 5 μήνες μετά, τα καταστήματα δεν έχουν κανένα δεδομένο πάνω στο οποίο να προετοιμαστούν
(φόρμα εγγραφών, κατάλογος επαγγελματιών χρηστών) κτλ. και επομένως βρίσκονται  ακόμα στο ίδιο
σημείο με την ημερομηνία ψήφισης της απόφασης. Η θέση μας αυτή δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως
μεθόδευση  για  την  κατάργηση  της  διάταξης  ή  την  αναβολή  της  έναρξης  προετοιμασίας  για  την
εφαρμογή, αντίθετα πιστεύουμε ότι επιβάλλεται η ταχεία έναρξη και ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων
εφαρμογών, η δοκιμαστική λειτουργία τους και ακολούθως η έναρξη και ολοκλήρωση των αντίστοιχων
προετοιμασιών από τα καταστήματα διακίνησης.

• Προϋποθέσεις έναρξης ηλεκτρονική καταγραφή διακίνησης:
o Δημιουργία βάσης δεδομένων με τα ονόματα των επαγγελματιών χρηστών
o Δημιουργία  βάσης  δεδομένων  με  τις  εγκεκριμένες  Δ.Ο  &  τα  εγκεκριμένα  εμπορικά

σκευάσματα για κάθε καλλιέργεια που θα έχει  σύνδεση με το σύστημα ηλεκτρονικών
καταγραφών

o Ολοκλήρωση και δοκιμή λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης. 
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o Νομικό πλαίσιο για την διακίνηση ΦΠΠ σε μη επαγγελματίες χρήστες.
o Μεταβατικό νομικό πλαίσιο για τους εν δυνάμει μελλοντικούς επαγγελματίες χρήστες

• Τα καταστήματα εμπορίας ΦΠΠ θα πρέπει να προετοιμαστούν στα πεδία:
o Προσωπικό:  στο  σύνολο  των  περιπτώσεων  θα  χρειαστεί  αύξηση  προσωπικού  διότι  η

εφαρμογή  της  ηλεκτρονικής  καταγραφής  διακίνησης  θα  απαιτήσει  περισσότερες
εργατοώρες  ακόμη  και  στην  περίπτωση  που  ισχύσει  το  ασυμβίβαστο  στην
συνταγογράφηση. Η ανάγκη αυτή θα είναι σημαντικά αυξημένη στην περίπτωση που δεν
ισχύσει  το  ασυμβίβαστο  και  θα  ενισχύεται  από  την  τυχόν  αργή  λειτουργία  –πολύ
περισσότερο την μη λειτουργία- του συστήματος καταγραφών

o Τρόπος  λειτουργίας  του  καταστήματος:  στην  πλειοψηφία  τους  τα  καταστήματα

εμπορεύονται  εκτός  από  ΦΠΠ,  λιπάσματα,  σπόρους  και  άλλα  γεωργικά  εφόδια  και
εργαλεία.  Η εμπορία των ΦΠΠ θα απαιτήσει  ξεχωριστή γραμμή εμπορίας εξαιτίας του
χρονοβόρου των καταγραφών στην πώληση των ΦΠΠ.

o Λειτουργικό  σύστημα  του  καταστήματος:  πιθανότατα  θα  χρειαστεί  προσαρμογή  στο

ηλεκτρονικό σύστημα που παρακολουθεί τα είδη της αποθήκης στο κατάστημα για την
συνεργασία του με το σύστημα 

Τα δεδομένα στην Περιφέρεια Κρήτης

Η σύνθεση των χρηστών ΦΠΠ στο νησί μας υπολογίζεται κατά προσέγγιση :

• 20% (εν δυνάμει) επαγγελματίες αγρότες
• 80% λοιποί (μικροκαλλιεργητές, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι κτλ.)

Μέγεθος και δυναμικότητα καλλιεργειών:

• Ελαιοκαλλιέργεια: μικρή ως μέτρια δυναμικότητα – από 5 έως 10 αγροτεμάχια ανά
παραγωγό

• Αμπελοκαλλιέργεια: μικρή ως μέτρια δυναμικότητα – από 5 έως 10 αγροτεμάχια ανά
παραγωγό

• Κηπευτικά υπαίθρια: μέτρια ως μεγάλη δυναμικότητα – από 5 έως 10 αγροτεμάχια ανά
παραγωγό

• Κηπευτικά κάλυψης: μεγάλη δυναμικότητα – από 1 έως 3 αγροτεμάχια ανά παραγωγό

Από τα παραπάνω δεδομένα για την Περιφέρεια Κρήτης προκύπτει η δυσκολία για την εφαρμογή της
απόφασης 2519/28169 με εξαίρεση τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες και θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά ο
τρόπος υλοποίησης της. Επισημαίνουμε ότι το παραπάνω συμπέρασμα δεν αποτελεί προτροπή για την μη
εφαρμογή της διάταξης αλλά αντιθέτως την ανάγκη να προετοιμαστούμε για την πλήρη εφαρμογή της.

Επίσης, προκύπτει η ανάγκη,  ο χαρακτηρισμός επαγγελματίας χρήστης να μην αφορά μόνο τους κατά
κύριο επάγγελμα  αγρότες.

Συνοψίζοντας:

Η συνταγογράφηση είναι  το  απαραίτητο  εργαλείο  που θα  οδηγήσει  τελικά σε  ποιοτικά  και  ασφαλή
τρόφιμα στην χώρα μας προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον και δημιουργώντας προστιθέμενη
αξία στα παραγόμενα προϊόντα.

Το θέμα του ποιος συνταγογραφεί και ποιος όχι, είναι σημαντικό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί
αλλά δεν είναι το μόνο θέμα στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε. 

Τα εκκρεμή θέματα του 4036/2012 είναι περισσότερα από αυτά που έχουν νομοθετηθεί και προς τούτο
απαιτείται μια διαρκή ενασχόληση του ΓΕΩΤΕΕ το  οποίο θα πρέπει να δημιουργήσει μια Ομάδα εργασίας
με συμμετοχή από όλα τα παραρτήματα και τους εμπλεκόμενους γεωπονικούς χώρους. 
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Είναι απαραίτητη η υπεύθυνη ενημέρωση των Αγροτών μας κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι την πλήρη
λειτουργία του νέου συστήματος, και για το σκοπό αυτό το ΓΕΩΤΕΕ πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία για
την διοργάνωση όλων των απαραίτητων ενημερωτικών εκδηλώσεων στην ύπαιθρο με σχεδιασμό μέσω
των Παραρτημάτων για κάθε Περιφέρεια ξεχωριστά ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες.

Σε επίπεδο περιφέρειας το Παράρτημα σε συνεργασία με τους Γεωπονικούς Συλλόγους θα προκαλέσει
ανά περιφερειακή ενότητα συνελεύσεις για την ενημέρωση και την αμφίδρομη πληροφόρηση από όλους
τους εμπλεκόμενους (ιδιοκτήτες καταστημάτων εμπορίας ΦΠΠ, συναδέλφους που δραστηριοποιούνται
ήδη  στην  παροχή  υπηρεσιών,  άνεργους  συναδέλφους,  εργαζόμενους  στις  ΔΑΟΚ  ,  Π.Κ.Π.Φ  &  Π.Ε
Ηρακλείου, κ.λ.π)

                                                                         Για την Διοικούσα Επιτροπή 

                                                                                     Ο Πρόεδρος 

                     Δρ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ
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