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ΘΕΜΑ: Μερική απασχόληση υπευθύνων επιστηµόνων σε φυτωριακές επιχειρήσεις 

Σχετ.: 794/08-10-2015 έγγραφό σας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

            Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού σας, και όσον αφορά το έγγραφο που σκοπεύετε να 
αποστείλετε στις φυτωριακές επιχειρήσεις (Α΄, Β΄ και Γ΄) µε επισυναπτόµενη την αριθµ. 
2470/83407/27-07-2015 εγκύκλιο, προτείνουµε την παρακάτω διατύπωση:  

 
«Σας κοινοποιούµε συνηµµένα την αριθµ. 2470/83407/27-07-2015 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που αφορά την εφαρµογή του Π.∆. 
159/2014 “Μερική απασχόληση των υπευθύνων επιστηµόνων στις µικρές και πολύ 
µικρές επιχειρήσεις παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού 
καλλιεργούµενων φυτικών ειδών και στις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις εµπορίας 
λιπασµάτων”.  
 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, οι πολύ µικρές και µικρές φυτωριακές επιχειρήσεις ενώ έχουν 
την υποχρέωση απασχόλησης υπεύθυνου επιστήµονα, έχουν τη δυνατότητα πρόσληψης 
υπεύθυνου επιστήµονα µε καθεστώς µερικής απασχόλησης, µε ελάχιστο χρόνο 
απασχόλησης 10 ώρες/εβδοµάδα για τις φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α και Β και 20 
ώρες την εβδοµάδα για τις φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Γ. Επιπλέον, στις 
περιπτώσεις φυτωριακών επιχειρήσεων µε εποχιακή δραστηριότητα είναι δυνατή η 
σύναψη σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου της επιχείρησης µε τον υπεύθυνο 
επιστήµονα. Η διάρκεια της σύµβασης ορισµένου χρόνου προκύπτει από το είδος της 
δραστηριότητας (παραγόµενα φυτικά είδη). 
 
Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε την ανωτέρω υποχρέωση, ανακαλείται η βεβαίωση 
συνδροµής νοµίµων προϋποθέσεων. Είµαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω 
διευκρίνιση».  

  
  
Σύµφωνα µε την παρ. 2 της αριθµ. 2470/83407/27-07-2015 εγκυκλίου, η δυνατότητα απασχόλησης 
υπεύθυνου επιστήµονα µόνο κατά τις περιόδους δραστηριότητας της επιχείρησης, δεν αφορά µόνο 
τις φυτωριακές αλλά όλες τις επιχειρήσεις (παραγωγής και εµπορίας πολ/κού υλικού). Σας 
επισηµαίνουµε ότι για τις φυτωριακές επιχειρήσεις µε τον όρο δραστηριότητα εννοούµε την 
παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού και την εµπορία αυτού.  

 
Σχετικά µε τα ερωτήµατα που θέτετε µέσω του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου, σας 

γνωρίζουµε τα παρακάτω: 



1. Όσον αφορά στον ορισµό ελάχιστου χρονικού διαστήµατος απασχόλησης του υπεύθυνου 
επιστήµονα στις φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Β΄ (συνολική διάρκεια συµβάσεων εργασίας 
κατ’ έτος) οι οποίες έχουν εποχιακή δραστηριότητα, θεωρούµε ότι αυτό δεν είναι εφικτό και 
πιθανώς να δηµιουργήσει περισσότερα προβλήµατα καθώς το εύρος δραστηριότητας των 
επιχειρήσεων αυτών είναι πολύ µεγάλο (γεωργικά φυτά, κηπευτικά, καλλωπιστικά φυτά και 
άνθη, συµπεριλαµβανοµένων και των περιπτώσεων χρήσης τους ως αρωµατικά ή 
φαρµακευτικά φυτά). Ο λόγος είναι ότι ακόµα και αν οριζόταν ελάχιστο χρονικό διάστηµα, τα 
Τ.Α.Α. θα έπρεπε να κάνουν ούτως ή άλλως ελέγχους στις επιχειρήσεις µετά το πέρας του 
ελάχιστου χρονικού αυτού διαστήµατος για να διαπιστώσουν την παύση της δραστηριότητας 
της επιχείρησης (παύση παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού και εµπορίας αυτού).  
Για τις φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α’, οι οποίες έχουν εποχιακή δραστηριότητα, ο ορισµός 
του ελάχιστου χρονικού διαστήµατος απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήµονα δεν είναι 
δυνατός λόγω της διαφορετικότητας των εποχών παραγωγής και εµπορίας του 
πολλαπλασιαστικού υλικού των διαφόρων ειδών στα οποία δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις 
αυτές. 

2. Όσον αφορά για το ποιές από τις Φυτωριακές επιχειρήσεις (Α΄, Β΄ και Γ΄) οφείλουν να 
προχωρήσουν άµεσα σε πρόσληψη µε µερική απασχόληση του υπεύθυνου επιστήµονα, η 
νοµοθεσία δεν εξαιρεί κάποια κατηγορία. Η νοµοθεσία αναφέρεται σε όσες επιχειρήσεις 
δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγµή ανεξαρτήτως του πότε υπέβαλλαν αναγγελία έναρξης 
λειτουργίας. 

3. ∆ιευκρινήσεις επί του άρθρου 7 της ΚΥΑ 1153/16620/11-03-2014: στην περίπτωση της 
επανεξέτασης της συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων λειτουργίας των επιχειρήσεων 
παραγωγής και εµπορίας πολ/κού υλικού καλλιεργούµενων φυτικών ειδών, εφόσον ο 
ενδιαφερόµενος έχει υποβάλει πριν από το πέρας της πενταετίας αίτηση-αναγγελία 
ανανέωσης και έχει καταβάλει το προβλεπόµενο αντίτιµο παραβόλου και τα προβλεπόµενα 
δικαιολογητικά, λειτουργεί νοµίµως έως την έκδοση της Βεβαίωσης Συνδροµής των 
Νοµίµων Προϋποθέσεων ή της τυχόν απαγόρευσης της συνέχισης λειτουργίας της 
επιχείρησης. Στην περίπτωση όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις, ανανεώνεται η εγγραφή της 
επιχείρησης στο Μητρώο Επιχειρήσεων παραγωγής και εµπορίας πολ/κού υλικού 
καλλιεργούµενων φυτικών ειδών και χορηγείται σε αυτήν Βεβαίωση Συνδροµής των 
Νοµίµων Προϋποθέσεων για την συνέχιση της άσκησης της σχετικής δραστηριότητας. Η εν 
λόγω βεβαίωση (η ηµεροµηνία έκδοσης της οποίας θα είναι µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας 
έναρξης ισχύος), ισχύει για πέντε (5) χρόνια και αρχίζει µία µέρα µετά την ηµεροµηνία λήξης 
της προηγούµενης βεβαίωσης.  
Στην περίπτωση όπου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, δεν ανανεώνεται η εγγραφή της 
επιχείρησης στο Μητρώο και δεν µπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της. Εάν ο 
ενδιαφερόµενος επιθυµεί τη συνέχιση της λειτουργίας της θα πρέπει να ακολουθήσει εκ νέου 
την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 της ανωτέρω ΚΥΑ. 

 
Όσον αφορά την παρ. 5 του άρθρου 4 της εν λόγω ΚΥΑ, σας ενηµερώνουµε ότι αφορά µόνο 
τις περιπτώσεις έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων (νέες εγγραφές στο µητρώο). 

4. Στην περίπτωση όπου κάποια επιχείρηση παραγωγής και εµπορίας πολ/κού υλικού έχει 
εποχιακή δραστηριότητα και είναι εγγεγραµµένη στο µητρώο επιχειρήσεων, εφόσον κατά την 
προσωρινή παύση της δραστηριότητας της, αποχωρήσει ο υπεύθυνος επιστήµονας θα πρέπει ο 
νόµιµος εκπρόσωπος της επιχείρησης να ενηµερώσει την υπηρεσία µε την υποβολή του 
εντύπου «αναγγελία έναρξης» και ένδειξη «τροποποίηση» ότι ο υπεύθυνος επιστήµονας 
αποχώρησε (θα δηλώνει ηµεροµηνία αποχώρησης) και ότι µε την έναρξη της δραστηριότητας 
της (θα δηλώνει την ηµεροµηνία που θα ξεκινήσει η επιχείρηση πάλι την δραστηριότητα της) 
θα επαναπροσλάβει υπεύθυνο επιστήµονα. Η υπηρεσία θα ενηµερώνει το µητρώο 
επιχειρήσεων και συγκεκριµένα: α) στο πεδίο «ΣΧΟΛΙΑ» που υπάρχει για τον Υπεύθυνο 
επιστήµονα θα σηµειώνεται «η ηµεροµηνία αποχώρησης» και β) στο πεδίο «ΛΟΙΠΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ» που υπάρχει για τα στοιχεία της επιχείρησης θα σηµειώνεται «εποχιακή 
δραστηριότητα» και η ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης, σύµφωνα µε 
τα όσα δηλώνει η επιχείρηση στο ανωτέρω έντυπο. Όταν θα ξεκινήσει η επιχείρηση πάλι την 
δραστηριότητα της, θα πρέπει να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν τον 
Υπεύθυνο επιστήµονα (τα οποία θα συνοδεύουν το έντυπο αναγγελία έναρξης-τροποποίηση). 



Η Υπηρεσία θα ενηµερώσει εκ νέου το µητρώο. Στην περίπτωση που δεν γίνει η πρόσληψη του 
υπεύθυνου επιστήµονα κατά την ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητας, και εφόσον έχει 
παρέλθει το χρονικό διάστηµα των τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία αποχώρησης του 
υπεύθυνου επιστήµονα, ανακαλείται η «Βεβαίωση συνδροµής νοµίµων προϋποθέσεων 
παραγωγής και εµπορίας Φυτωριακής επιχείρησης» και η επιχείρηση διαγράφεται από το 
µητρώο επιχειρήσεων παραγωγής και εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού. Στην περίπτωση 
αυτή και όταν η επιχείρηση επιθυµεί την συνέχιση της δραστηριότητας της θα πρέπει να 
υποβάλλει εκ νέου αναγγελία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης έχοντας καταβάλει το 
προβλεπόµενο αντίτιµο παραβόλου και τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά. 

 
Στην περίπτωση όπου η επιχείρηση δηλώνει εποχιακή δραστηριότητα, και κατά το διάστηµα 
που πρέπει να γίνει η ανανέωση η επιχείρηση δεν δραστηριοποιείται και δεν απασχολεί 
υπεύθυνο επιστήµονα, τότε θα εφαρµόζονται όσα αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο. 

 
Στην περίπτωση υποβολής αναγγελίας έναρξης λειτουργίας δραστηριότητας ακόµη και 
εποχιακής (νέα εγγραφή στο µητρώο), θα πρέπει η επιχείρηση  να απασχολεί υπεύθυνο 
επιστήµονα.  

5. Σχετικά µε την αναγραφή στο πεδίο της Εφαρµογής του Μητρώου «Σχόλια», της περιόδου 
απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήµονα και για λόγους διευκόλυνσης των ελέγχων, η 
υπηρεσία µας θεωρεί ότι θα ήταν χρήσιµο. 

6. Στην περίπτωση όπου κάποιος απασχολείται µε πλήρη απασχόληση ως υπεύθυνος επιστήµονας 
σε µία επιχείρηση, δεν µπορεί να απασχοληθεί µε πλήρη ή µερική απασχόληση σε κάποια 
άλλη. Εποµένως αν κάποιος απασχολείται ως υπεύθυνος επιστήµονας ήδη σε επιχείρηση 
εµπορίας λιπασµάτων (πλήρη απασχόληση), δεν µπορεί απασχοληθεί σε άλλη επιχείρηση 
παραγωγής και εµπορίας πολ/κού υλικού µε πλήρη ή µερική απασχόληση.  

 
Τέλος, σας επισηµαίνουµε ότι τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που παράγουν και εµπορεύονται ή 

εµπορεύονται µόνο πολ/κό υλικό καλλωπιστικών φυτών απευθείας στους ερασιτέχνες (λιανική 
πώληση) δεν είναι υποχρεωµένοι να εγγραφούν στα µητρώα των επιχειρήσεων παραγωγής και 
εµπορίας πολ/κού υλικού. Την υποχρέωση αυτή την έχουν όσοι παράγουν και εµπορεύονται ή 
εµπορεύονται µόνο πολ/κό υλικό καλλωπιστικών φυτών σε άλλες οµοειδείς επιχειρήσεις ή 
παραγωγούς καλλωπιστικών φυτών ή εισάγουν πολ/κό υλικό καλλωπιστικών φυτών. 

Υπενθυµίζεται ότι ο ορισµός του πολλαπλασιαστικού υλικού των καλλωπιστικών φυτών 
αναφέρεται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 387966/07-12-1999 «Τεχνικός Κανονισµός Εµπορίας 
πολλαπλασιαστικού υλικού καλλωπιστικών φυτών, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 98/56/ΕΚ/ 
του Συµβουλίου» (Β 2246). Πιο συγκεκριµένα: 
 
“Άρθρο 2 (άρθρο 2 της οδηγίας 98/56/ΕΚ) 
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως: 
 
Α) «πολλαπλασιαστικό υλικό» το φυτικό υλικό που προορίζεται για: 

- Τον πολλαπλασιασµό καλλωπιστικών φυτών ή  
- Την παραγωγή καλλωπιστικών φυτών 

Στην περίπτωση παραγωγής καλλωπιστικών φυτών από πλήρη φυτά, αυτός ο ορισµός εφαρµόζεται 
µόνο στο µέτρο που το προκύπτον καλλωπιστικό φυτό προορίζεται για περαιτέρω εµπορία”. 
Για τα πλήρη φυτά καλλωπιστικών φυτών ισχύουν τα παρακάτω, µετά τα συµπεράσµατα που 
εξήχθησαν στην συνεδρίαση της Μόνιµης Επιτροπής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλωπιστικών 
φυτών που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 25-11-1999:  

1. Πλήρη φυτά θα θεωρούνται αυτά που έχουν βλαστούς και ρίζα. 
2. Τα πλήρη φυτά δεν θα θεωρούνται πολ/κό υλικό µόνο στην περίπτωση που εµπορεύονται 

από κάποιον φυτωριούχο ή έµπορο κατ’ ευθείαν στους ερασιτέχνες. Σε τυχόν ενδιάµεσα 
στάδια εµπορίας που µεσολαβούν από τον φυτωριούχο µέχρι τον λιανοπωλητή θεωρούνται 
πολ/κό υλικό. 

3. Πλήρη φυτά που απευθύνονται σε ανθοπαραγωγούς για παραγωγή δρεπτών ανθέων, 
θεωρούνται πολ/κό υλικό διότι ο όρος «παραγωγή καλλωπιστικών φυτών» περιλαµβάνει 
όχι µόνο ολόκληρα φυτά αλλά και τα προϊόντα τους (π.χ. δρεπτό άνθος). 

OIKONOMOTEXNIKI
Highlight



 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είµαστε στην διάθεση σας. 

 
 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ της ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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