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Θέμα:  Θϋςεισ Σ.Π.Ε.Λ ςτην εφαρμογό του νόμου 4321/2015, Ϊρθρο 21 και 
εφαρμόςτηκεσ διατϊξεισ. 
 
Κυρύα Υπουργϋ,  
 
Ο Σύνδεςμοσ Παραγωγών και Εμπόρων Λιπαςμϊτων (Σ.Π.Ε.Λ) ορμώμενοσ από 

την πρόςκληςη για την υποβολό προτϊςεων για τη βελτύωςη των διατϊξεων 

του ςχεδύου τησ Υπουργικόσ Απόφαςησ με την οπούα ρυθμύζονται οι διαδικαςύεσ 

για την εφαρμογό του ϊρθρου 21 του Ν. 4321/2015, με βϊςη τα ςτοιχεύα του 

Κλϊδου των Λιπαςμϊτων θα όθελε να επιςημϊνει τα εξόσ: 

O Σ.Π.Ε.Λ εκπροςωπεύ 46 εταιρεύεσ παραγωγόσ και εμπορύασ Λιπαςμϊτων και τα 

μϋλη του καλύπτουν το 98% τησ κατανϊλωςησ των λιπαςμϊτων - προώόντων 

θρϋψησ φυτών ςτον Ελλαδικό χώρο. Τα προώόντα του κλϊδου των λιπαςμϊτων, 

εξαιτύασ τησ εξαιρετικόσ ποιότητασ, διατύθενται πϋρα τησ ελληνικόσ αγορϊσ και 

ςτο εξωτερικό. Ϋτςι, ςυνειςφϋρουν ςημαντικϊ ςτην εθνικό οικονομύα, ςτην 

ανϊπτυξη των τοπικών κοινωνιών και του αγροτικού τομϋα.  

Η ετόςια κατανϊλωςη λιπαςμϊτων ςτην Ελλϊδα, ςύμφωνα με ςτοιχεύα του 

Συνδϋςμου, ανϋρχεται ςε 800 χιλιϊδεσ τόνουσ, υποςτηρύζοντασ το πλόθοσ των 

ποικιλιών των ελληνικών καλλιεργειών (δενδρώδεισ, αροτραύεσ, κηπευτικϋσ και 

ανθοκομικϋσ, καλλιϋργειεσ). Για να ανταποκριθούν οι εταιρεύεσ του κλϊδου των 

λιπαςμϊτων ςτισ ανϊγκεσ αυτϋσ, ειςϊγουν μεγϊλο μϋροσ των διακινούμενων  
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λιπαςμϊτων (ςυςκευαςμϋνα ό χύδην) και βαςικών πρώτων υλών. Στη ςυνϋχεια 

διοχετεύονται ςτην αγορϊ εύτε απευθεύασ, εύτε ςτην περύπτωςη που εύναι χύδην 

αφού πρώτα ςυςκευαςτούν, εύτε ωσ νϋα προώόντα λιπαςμϊτων ακολουθώντασ 

ςύγχρονεσ τεχνολογύεσ ςτην ανϊμειξη και τον εμπλουτιςμό των πρώτων υλών. 

Με βϊςη τουσ κανόνεσ τησ διεθνούσ αγορϊσ και προςφορϊσ λιπαςμϊτων οι 

μεγϊλοι παραγωγού λιπαςμϊτων και πρώτων υλών του εξωτερικού προπωλούν 

τα προώόντα τουσ ςε μεγϊλουσ ενδιϊμεςουσ εμπορικούσ ούκουσ (traders). 

Συνεπώσ οι Traders προμηθεύονται από τα εργοςτϊςια παραγωγόσ μεγϊλεσ 

ποςότητεσ πρώτων υλών και τισ διακινούν ςε μικρότερεσ ποςότητεσ ςε 

εταιρεύεσ λιπαςμϊτων ανϊλογα με την εποχιακό ζότηςη. Επιπρόςθετα πολλϋσ 

φορϋσ αυτϋσ οι νομικϋσ μορφϋσ ϋχουν ϋδρα ςε διαφορετικό χώρα από την χώρα 

παραγωγόσ του λιπϊςματοσ. 

Κατ’ επϋκταςη, λόγω τησ μικρόσ δυναμικότητασ των τοπικών ελληνικών 

μονϊδων παραγωγόσ αλλϊ και του μικρού μεγϋθουσ τησ Ελληνικόσ αγορϊσ, οι 

Ϋλληνεσ παραγωγού, ειςαγωγεύσ και διακινητϋσ των λιπαςμϊτων εύναι 

υποχρεωμϋνοι ςε μεγϊλο βαθμό να προμηθεύονται τισ βαςικϋσ πρώτεσ ύλεσ, όχι 

απευθεύασ από τα εργοςτϊςια παραγωγόσ, αλλϊ μϋςω των ενδιϊμεςων αυτών 

εμπορικών ούκων (traders). Ωσ εκ τούτου οι ελληνικϋσ επιχειρόςεισ ςτον κλϊδο 

των λιπαςμϊτων καλούνται να ςυμμορφωθούν με τισ προώποθϋςεισ τησ 

περύπτωςησ (Β) του ςχεδύου τησ Υπουργικόσ απόφαςησ. 

Η εφαρμογό του ςχεδύου Υπουργικόσ Απόφαςησ με τον τρόπο που ϋχει 

προταθεύ, δηλαδό χωρύσ τη μεταβολό των προώποθϋςεων τησ περύπτωςησ (Β), 

που περιλαμβϊνει την αθροιςτικό υποβολό ςυγκεκριμϋνων τεκμηρύων-

δικαιολογητικών θα προκαλϋςει δυςμενεύσ επιπτώςεισ και θα δημιουργόςει 

ςοβαρϊ προβλόματα ςτην ομαλό ςυνϋχιςη τησ απρόςκοπτησ παραγωγικόσ 

διαδικαςύασ ςτον κλϊδο των Λιπαςμϊτων.  
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Πιο ςυγκεκριμϋνα, τα περιςςότερα δικαιολογητικϊ που απαιτούνται για τη 

λόψη τησ προϋγκριςησ, όπωσ α) Ιςολογιςμού των 3 τελευταύων ετών, β) Δόλωςη 

Πελατών /Προμηθευτών γ) Πιςτοποιητικϊ Φορολογικόσ κατοικύασ του  

προμηθευτό και μια ςειρϊ ϊλλων αποδεικτικών, αποτελούν ϋγγραφα 

εμπιςτευτικού χαρακτόρα και πολλϋσ φορϋσ δεν καθύςταται  δυνατό να 

διατεθούν από τουσ προμηθευτϋσ ςτισ επιχειρόςεισ. Η διαδικαςύα εύναι 

γραφειοκρατικό και χρονοβόρα, επιβαρύνει τισ επιχειρόςεισ με επιπρόςθετο 

κόςτοσ και εν τϋλη επηρεϊζει αρνητικϊ την όδη επιβαρυμϋνη ρευςτότητϊ τουσ.  

Παρϊλληλα, ο επιπλϋον φόροσ που καλούνται οι εταιρεύεσ να καλύψουν 

προκαταβολικϊ, θα επιδεινώςει ακόμη περιςςότερο τη ρευςτότητα των 

επιχειρόςεων, που υπό τισ ςυνθόκεσ πιςτωτικόσ αςφυξύασ που επικρατούν ςτην 

ελληνικό αγορϊ θα όταν ϋνα επιπρόςθετο δυςβϊςτακτο βϊροσ.  

Πϋραν όμωσ τησ αρνητικόσ επύπτωςησ ςτην ρευςτότητα και ςτη λειτουργύα των 

επιχειρόςεων, εύναι πιθανό να υπϊρξει ςημαντικό επύπτωςη ςτην προμόθεια 

πρώτων υλών και κατ’ επϋκταςη ςτην διαθεςιμότητα επαρκών ποςοτότων 

λιπαςμϊτων. Το γεγονόσ αυτό θα ϋχει ωσ αποτϋλεςμα να περιοριςτεύ η επιλογό 

των προμηθευτών και επομϋνωσ ο ανταγωνιςμόσ. Τυχόν περιοριςμόσ του 

ανταγωνιςμού μπορεύ να οδηγόςει ςε δημιουργύα ολιγοπωλύων, αύξηςη των 

τιμών και τελικϊ ςτην επιβϊρυνςη του κόςτουσ του τελικού καταναλωτό, 

γεγονόσ που θα όταν καταςτροφικό την ςτιγμό που οι αγρότεσ προςπαθούν 

μϋςα ςτην κρύςη να περιορύςουν τα ϋξοδϊ τουσ. Εναλλακτικϊ, ο τελικόσ 

καταναλωτόσ θα αποφύγει την εφαρμογό τησ λύπανςησ τησ καλλιϋργειϊσ του 

δημιουργώντασ τισ προώποθϋςεισ για μειωμϋνη παραγωγό και υπολύπανςη με 

βραχυχρόνιεσ και μακροχρόνιεσ ςυνϋπειεσ για το ϋδαφοσ του χωραφιού του και 

το ειςόδημϊ του.   

Ο Σ.Π.Ε.Λ προτεύνει τροποπούηςη ό αναθεώρηςη του ςχεδύου τησ Υπουργικόσ 

Απόφαςησ κυρύωσ ςτα ςημεύα που αφορούν ςτην προκαταβολικό φορολόγηςη  
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τησ ςυναλλαγόσ, καθώσ και ςτη διαδικαςύα πιςτοπούηςησ τησ πραγματικόσ 

υπόςταςησ τησ ςυναλλαγόσ. 

Με βϊςη τα παραπϊνω και με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργύα τησ αγορϊσ 

μϋςα ςε πλαύςια δικαύου και υγιούσ ανταγωνιςμού, αλλϊ και την απρόςκοπτη 

τροφοδοςύα των αγροτών και τη διατόρηςη τησ αειφορύασ, ο Σ.Π.Ε.Λ. διατηρεύ 

ςοβαρϋσ επιφυλϊξεισ για τισ επιπτώςεισ τησ εφαρμογόσ του παραπϊνω νόμου 

ςτην αγορϊ και ςτουσ καταναλωτϋσ.  

 

Για πληροφορύεσ όμαςτε ςτη διϊθεςό ςασ 

 
Με εκτύμηςη 

  

Ο Πρόεδρος  ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ  
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