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ΘΕΜΑ : «Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών  
           και  Βεβαιώσεις Πιστοποιητικών 

Οργανισμών»  
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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

μετά από το με Α.Π. 190/27-5-2014 έγγραφό μας με το οποίο είχαμε 
ενημερώσει την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου σχετικά με τα  προβλήματα 
που είχαν ανακύψει με τα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών που εκδίδουν οι Γεωπόνοι 
μελετητές για την «παροχή υπηρεσίας» σχετικά με την υποστήριξη των 
Αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων (Βιολογική Γεωργία και Νιτρορύπανση του 
μέτρου 2.1), 

Επανερχόμαστε στο θέμα θέλοντας  να  ενημερώσουμε και εσάς σχετικά,  
επισημαίνοντας ότι  έχει δημιουργηθεί έντονο πρόβλημα στην αγορά , για τα 
αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα τα οποία τόσο πολύ έχουν ταλανίσει  κατά τη 
διαδικασία  της ένταξης.  

Η διαδικασία των δηλώσεων εφαρμογής ήταν πρωτόγνωρη για όλους, η 
πληροφόρηση και οι διευκρινίσεις πολλές φορές, έπονταν των προθεσμιών. 

Επιπλέον καθώς έχει παγιωθεί  ο άτυπος νόμος της αγοράς, να πληρώνουν  οι 
παραγωγοί μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας ,επιβάλλεται για τα τιμολόγια 
παροχής υπηρεσιών, να είναι επιλέξιμα ακόμα και όταν έχουν εκδοθεί  μετά  από την 
ημερομηνία οριστικοποίησης (σε εύλογο χρονικό διάστημα διμήνου), καθώς η παροχή 
υπηρεσίας ολοκληρώνεται με την οριστικοποίηση και μόνο μετά από αυτή  οι 
μελετητές έχουν απαίτηση πληρωμής  της υπηρεσίας.  

Αντίστοιχα υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις Βεβαιώσεων  Πιστοποιητικών 
Οργανισμών πέραν της ημερομηνίας οριστικοποίησης. 

Εκτιμώντας ότι η επίλυση των παραπάνω θεμάτων είναι απαραίτητη 
προυπόθεση για την ομαλή λειτουργία της αγοράς, ευελπιστούμε στην  άμεση και 
θετική από πλευράς σας αντιμετώπιση  με έκδοση σχετικής εγκυκλίου. 



Επιπλέον : 

 η δυνατότητα που δίνεται στα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα ο 
παραγωγός να μην έχει μελετητή - σύμβουλο , θα οδηγήσει τον κλάδο 
σε φοροδιαφυγή  

 το κράτος  θα  υποστεί απώλειες  , από φόρους και ΦΠΑ. 

 η χώρα θα απολέσει την επιδότηση κατά 95 %  από την ΕΕ ,  για την 
αμοιβή συμβούλου  15 euro /HA . 

 Μικρές επιχειρήσεις μελετητών κινδυνεύουν με αφανισμό. 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία.   
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