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ΑΘΗΝΑ        22/08/2014 

Αρ. Πρωτ.:  1965 

      

 

 

 

Όπως Π.∆. 

ΘΕΜΑ: «Ψηφιακή Αναγγελία διακίνησης Νωπών Οπωροκηπευτικών στο 

ΜΕΝΟ (Μητρώο Εµπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών)» 

Σχετ: Εγκύκλιος 4451/116103/27-09-13 (Α∆Α: ΒΛ9ΑΒ-ΜΨ8) 

 

Σε συνέχεια της σχετικής εγκυκλίου 4451/116103/27-09-13 σχετικά µε 

την εφαρµογή συστήµατος ανάλυσης κινδύνου για τον έλεγχο προδιαγραφών 

εµπορίας στα φορτία νωπών οπωροκηπευτικών, σας γνωστοποιούµε τα εξής: 

 

1. Η αναγγελία φορτίου νωπών οπωροκηπευτικών για τα στάδια των 

εξαγωγών προς Τρίτες Χώρες, εισαγωγών από Τρίτες Χώρες, αποστολών προς 

την Ε.Ε. και παραλαβών από την Ε.Ε., καθίσταται για τις επιχειρήσεις 

υποχρεωτικώς ψηφιακή (ηλεκτρονική καταχώρηση στο ΜΕΝΟ µέσω της 

σχετικής φόρµας ψηφιακής αναγγελίας που είναι διαθέσιµη σε web περιβάλλον 

από το site του Υπ.Α.Α.Τ.: www.minagric.gr ) από τις 15-09-2014. 
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2. Η αναγγελία αφορά προϊόν το οποίο θα διακινηθεί από έναν αποστολέα 

προς έναν παραλήπτη σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία. 

 

3. Οι επιχειρήσεις καλούνται να καταχωρούν ηλεκτρονικά στο ΜΕΝΟ τις 

σχετικές τους αναγγελίες πριν την φυσική αναχώρηση ή άφιξη του εκάστοτε 

φορτίου τους. Οι ψηφιακές αναγγελίες καταχωρούνται το αργότερο µέχρι και τις 

12.00 µ.µ. της ιδίας ηµέρας της φυσικής αναχώρησης ή άφιξης του φορτίου, 

προκειµένου να εξυπηρετηθούν ως προς πιθανό έλεγχο και ακολούθως την 

έκδοση Πιστοποιητικού Συµµόρφωσης ή Βεβαίωσης Απαλλαγής Ελέγχου. 

Αναγγελίες οι οποίες θα καταχωρηθούν µετά τις 12.00 µ.µ.  της ιδίας ηµέρας της 

φυσικής αναχώρησης ή άφιξης ενός φορτίου, εξυπηρετούνται µόνο µετά από 

συνεννόηση και άµα τη ευχέρεια των οικείων ∆ΑΟΚ/∆ΑΟ (∆/νσεις Αγροτικής 

Οικονοµίας & Κτηνιατρικής) των ΠΕ (Περιφερειακών Ενοτήτων). Αναγγελίες οι 

οποίες θα καταχωρηθούν σε ώρες εκτός ωραρίου λειτουργίας (τακτικού ή 

έκτακτου) των ∆ΑΟΚ/∆ΑΟ των ΠΕ ή σε ηµέρες αργίας, εξυπηρετούνται µόνο µετά 

από πρότερη συνεννόηση και άµα τη ευχέρεια των οικείων ∆ΑΟΚ/∆ΑΟ των ΠΕ. 

 

4. Οι αναγγελίες απευθύνονται στις ∆ΑΟΚ/∆ΑΟ  των ΠΕ όπου βρίσκεται: 

 -το σηµείο φόρτωσης του προϊόντος στα στάδια των εξαγωγών και 

αποστολών προς Ε.Ε., 

-το σηµείο εκφόρτωσης για το στάδιο των παραλαβών από Ε.Ε., 

-το σηµείο εισαγωγής (τελωνείο εισαγωγής) κατά το στάδιο των 

εισαγωγών. 

 

5. Οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν γνωρίζουν όλα τα στοιχεία ενός φορτίου 

την στιγµή της καταχώρησης της αρχικής ψηφιακής αναγγελίας, καλούνται να 

συµπληρώνουν ψηφιακώς στο ΜΕΝΟ όλα τα σχετικά πεδία της φόρµας της 

αναγγελίας το αργότερο άµα τη φυσική αναχώρηση ή άφιξη του φορτίου, οπότε 

και όλα τα σχετικά στοιχεία τους είναι γνωστά. 

 

6. Μετά τις 15-09-2014 δεν θα γίνονται δεκτές από τις ∆ΑΟΚ/∆ΑΟ των ΠΕ 

µη ψηφιακώς καταχωρηµένες αναγγελίες. Εξαίρεση θα αποτελούν ειδικές 

περιπτώσεις οι οποίες θα πρέπει να τεκµηριώνονται από τις επιχειρήσεις 

αναλόγως. Σύντοµα θα εκδοθεί και σχετική οδηγία εργασίας σχετικά µε την 

ΑΔΑ: 69Ε2Β-ΗΩΕ



συµπλήρωση των πεδίων της φόρµας αναγγελίας για την περαιτέρω διευκόλυνση 

των επιχειρήσεων. 

 

7. Αναγγελίες διακίνησης προϊόντων προς την Ρουµανία και την Βουλγαρία 

από τις λαχαναγορές του Ρέντη και της Θεσσαλονίκης που δεν αποτελούν 

οργανωµένες αποστολές αλλά απευθείας πωλήσεις, καταχωρούνται στο ΜΕΝΟ 

από τους χονδρέµπορους απολογιστικά  εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος. Οι 

έλεγχοι προϊόντων που διακινούνται µε τον ως άνω τρόπο, λαµβάνουν χώρα στον 

χώρο των εν λόγω λαχαναγορών βάσει προγραµµατισµού των οικείων ∆ΑΟΚ/∆ΑΟ 

των ΠΕ.  

  

Καλούνται οι ∆ΑΟΚ/∆ΑΟ των ΠΕ όπως ενηµερώσουν σχετικά τις επιχειρήσεις που 

καταχωρούν αναγγελίες απευθυνόµενες προς αυτές, κοινοποιήσουν την παρούσα 

εγκύκλιο στα εµπορικά επιµελητήρια της περιοχής ευθύνης τους και προβούν 

στην άµεση εφαρµογή της από την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής της 

υποχρεωτικής ψηφιακής αναγγελίας. 

 

                                                                                 

                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   

 

 

 

                                                 ΜΟΣΧΟΣ ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

 

Ι. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

   1.   Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου 

        Έδρες τους  

   2.   Περιφερειακές Ενότητες 

        ∆ιευθύνσεις Αγροτικής  Οικονοµίας  και Κτηνιατρικής/ ∆ιευθύνσεις  

        Αγροτικής   Οικονοµίας   

        Έδρες τους  

  3.   ∆ιεύθυνση Πληροφορικής Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων 

 

ΙΙ. ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

   Γραφεί     1.   Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων  

        κ.  Γ. Καρασµάνη  

2.     Γ      2.   Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

κ.            κ. Π. Κουκουλόπουλου  

     3.   Γραφείο Γεν. Γραµµατέα   

         κ. Μ. Κορασίδη 

  4.    Γραφείο Γεν. Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιεθνών Σχέσεων 

         κ. ∆. Μελά 

  5.    Γενική ∆/νση Τελωνείων και ΕΦΚ - 19η ∆/νση Τελωνειακών ∆ιαδικασιών  

         Καρ. Σερβίας 10, 101 84 Αθήνα 

  6.    ∆/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 

  7.    ∆/νση Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων ∆ενδροκηπευτικής 

  8.    ∆/νση Βιολογικής Γεωργίας 

  9.    ∆/νση Αγροτικής Πολιτικής & Τεκµηρίωσης 

10.    ΕΦΕΤ 

         Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 – 11526 Αµπελόκηποι 

11.   Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

         Γενική Γραµµατεία Εµπορίου 

         Πλ. Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα 

12.    Σύνδεσµος Εµπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών  

         Πύργου 1 & Κέννεντυ – 18233 Αγ. Ιωάννης Ρέντη  
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13.    Σύνδεσµος Εµπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς  Θεσσαλονίκης  

         Κεντρική Αγορά  Θεσσαλονίκης – 56428  Θεσσαλονίκη 

14.    Σύνδεσµος Ελλ. Επιχειρήσεων Εξαγωγής, ∆ιακίνησης Φρούτων 

Λαχανικών και Χυµών 

         Αιόλου 104 – 10564 Αθήνα 

15.    Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 

         Μοριχόβου 1 – 56425 Θεσσαλονίκη 

16.    Σύνδεσµος Εξαγωγέων Κρήτης 

         Λ. ∆ηµοκρατίας 20 & Γ. Παπανδρέου - 713 06 Ηράκλειο  

17.    Σύνδεσµος Συσκευαστικών Επιχειρήσεων φρέσκων φρούτων και  

         Λαχανικών  

         ∆ηµοκρατίας 1Α & Στρ. Παπάγου2, Μελίσσια – 15127 Αθήνα 

18.    Oµοσπονδία Εκτελωνιστών της Ελλάδος (Ο.Ε.Τ.Ε.) 

          Καραϊσκου 82 - 18532 Πειραιάς 

19.    ΠΑΣΕΓΕΣ 

         Αρκαδίας 26 & Μεσογείων – 11526 Αθήνα 
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