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ΘΕΜΑ  : Κοινοποίηςη λεπτομερειών για την εφαρμογή ςχετικήσ νομοθεςίασ αναφορικά με το θεςμό του 
εγκεκριμένου εμπόρου ςτον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών 

ΣΧΕΤ. : α. Θ με Α.Ρ. 2533/63997/29-5-2013 ΚΤΑ (ΦΕΚ 1380/Β/06-06-2013)  των Υπουργείων Οικονομικϊν, 
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων, και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & 
Τροφίμων. 
β. Θ με Α.Ρ. 4453/116157/27-09-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΒ-Η32) εγκφκλιοσ του Υπουργείου Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ και Τροφίμων (ΥΡΑΑΤ). 

 
 

Στο πλαίςιο λειτουργίασ του κεςμοφ του εγκεκριμζνου εμπόρου ςτον τομζα των νωπϊν 

οπωροκθπευτικϊν και τθσ απορρζουςασ απαλλαγισ υποχρζωςισ τουσ από κάκε υποβολι Ριςτοποιθτικοφ 

Συμμόρφωςθσ ι Βεβαίωςθσ Απαλλαγισ Ελζγχου κατά τθν εξαγωγι νωπϊν οπωροκθπευτικϊν (Καν. (ΕΕ) 

543/2011), ςασ κοινοποιοφμε ςυνθμμζνα Ρίνακα (Συνημμένο 3) με τισ Αποφάςεισ εγκρίςεων υπαγωγισ 

ςτο Μθτρϊο Εμπόρων Νωπϊν Οπωροκθπευτικϊν (ΜΕΝΟ), ζωσ και τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ 

παροφςασ. 

Σθμειϊνεται ότι, ο αρικμόσ μθτρϊου ΜΕΝΟ των εγκεκριμζνων εμπόρων νωπϊν 

οπωροκθπευτικϊν, δθλϊνεται – αντί Ριςτοποιθτικοφ Συμμόρφωςθσ ι Βεβαίωςθσ Απαλλαγισ Ελζγχου – 

ςτθ κζςθ 44-1 τθσ τελωνειακισ διαςάφθςθσ εξαγωγισ, με τθ χριςθ του κωδικοφ πιςτοποιθτικοφ Ν002, 

ενϊ ωσ ςχετικό υποςτθρικτικό ζγγραφο υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτο ICISnet θ από τθν αρμόδια Δ/νςθ 

του ΥΡΑΑΤ εκδοκείςα Απόφαςθ (ανανζωςθσ) ζγκριςθσ υπαγωγισ ςτο ΜΕΝΟ. Υπενκυμίηουμε δε, ότι θ 

διλωςθ ςτθ κζςθ 44-1 τθσ τελωνειακισ διαςάφθςθσ εξαγωγισ των πιςτοποιθτικϊν / αδειϊν / εγκρίςεων 

που ςχετίηονται με απαγορεφςεισ και περιοριςμοφσ (εν προκειμζνω του Ριςτοποιθτικοφ Συμμόρφωςθσ, 

τθσ Βεβαίωςθσ Απαλλαγισ Ελζγχου ι του αρικμοφ μθτρϊου ΜΕΝΟ), κακϊσ και θ θλεκτρονικι υποβολι 

των εν λόγω υποςτθρικτικϊν εγγράφων, είναι υποχρεωτικι, βάςει τθσ με Α.Ρ. ΔΣΕΠ Γ 5003345 ΕΞ 2015 / 

11-2-2015 ΕΔΤΟ (ΑΔΑ: 7ΦΩΚΗ-9ΛΚ).   

Για διευκόλυνςι ςασ, ςασ υπενκυμίηουμε τισ βαςικζσ αρχζσ του κανονιςτικοφ πλαιςίου που διζπει 

το κεςμό του εγκεκριμζνου εμπόρου ςτον τομζα των νωπϊν οπωροκθπευτικϊν. Ειδικότερα, 

επιςθμαίνονται τα ακόλουκα: 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8aRmGcrk2DybNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXnTa3VcobmMATAWF7JGKcdS7c1eS6u48DUCoSSvnQoV
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(α) Ωσ ζμποροσ νωπϊν οπωροκθπευτικϊν νοείται κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ζχει ςτθν κατοχι 

του νωπά οπωροκθπευτικά που υπόκεινται ςε προδιαγραφζσ εμπορίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 

παραγράφου 2 του άρκρου 10 του Καν. (ΕΕ) 543/2011, όπωσ αυτόσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει. Οι 

ζμποροι νωπϊν οπωροκθπευτικϊν, οι οποίοι τυποποιοφν και ςυςκευάηουν με ςκοπό να εξάγουν προσ 

τρίτεσ χϊρεσ ι/και να αποςτείλουν προσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ νωπά οπωροκθπευτικά, μποροφν 

να υποβάλλουν αίτθςθ για τθν υπαγωγι ςτο κακεςτϊσ του εγκεκριμζνου εμπόρου. 

(β) Ωσ εγκεκριμζνοσ ζμποροσ νωπϊν οπωροκθπευτικϊν νοείται ο ζμποροσ νωπϊν οπωροκθπευτικϊν ο 

οποίοσ πλθροί τισ προχποκζςεισ των διατάξεων του άρκρου 4 τθσ με αρ. πρωτ. 2533/63997/29-5-2013 

ΚΤΑ (ΦΕΚ 1380/Β/06-06-2013), παρζχει εγγυιςεισ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ 

εμπορίασ, διενεργεί αυτοζλεγχο, χρθςιμοποιεί το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 543/2011, 

όπωσ αυτόσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, ςτθ ςιμανςθ τθσ κάκε ςυςκευαςίασ και του ζχει χορθγθκεί θ 

ςχετικι ζγκριςθ από τθν αρμόδια αρχι. 

(γ) Ωσ νωπά οπωροκθπευτικά νοοφνται τα οπωροκθπευτικά για τα οποία ιςχφουν οι γενικζσ ι ειδικζσ 

προδιαγραφζσ εμπορίασ που ορίηονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 3  του Καν. (ΕΕ) 543/2011, ι/και 

αναφζρονται ςτο ζντυπο τθσ αναγγελίασ ςτθ «Βάςθ δεδομζνων των ςυναλλαςςομζνων», εφαρμογι 

Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) ςτθν οποία καταχωροφνται όλοι όςοι 

ςυμμετζχουν ςτθν εμπορία νωπϊν οπωροκθπευτικϊν. 

(δ) Αναγγελία νοείται το ζντυπο αναγγελίασ τθσ προαναφερκείςασ εφαρμογισ ΜΕΝΟ. 

(ε) Ο αρικμόσ μθτρϊου του εγκεκριμζνου εμπόρου αποτελείται από: 

 τα δφο αρχικά γράμματα τθσ χϊρασ (π.χ. GR για τθν Ελλάδα),  

 τον μοναδικό, ςε εκνικό επίπεδο, τετραψιφιο αφξοντα αρικμό του εγκεκριμζνου εμπόρου (π.χ. 0034),  

 τον αρικμό τθσ περιφζρειασ με λατινικοφσ αρικμοφσ (π.χ. Ι) και  

 τα τρία γράμματα τθσ περιφερειακισ ενότθτασ με λατινικοφσ χαρακτιρεσ (π.χ. KOR).  

Για παράδειγμα, ο αρικμόσ μθτρϊου GR0034/I/KOR  αντιςτοιχεί ςτον εγκεκριμζνο ζμπορο με αφξοντα 

αρικμό εγγραφισ ςτο μθτρϊο 0034, ςτθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου και τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ 

Κορινκίασ. 

Θ ζγκριςθ που λαμβάνει ο ζμποροσ οπωροκθπευτικϊν ζχει τριετή διάρκεια και ανανεϊνεται ςτθν 

λιξθ τθσ τριετίασ μετά από αίτθςθ του εμπόρου. Ο εγκεκριμζνοσ ζμποροσ δφναται να κάνει χριςθ του 

Αρικμοφ Μθτρϊου ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Ραραρτιματοσ ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 543/2011, ςτθν ςιμανςθ 

τθσ κάκε ςυςκευαςίασ κατά τα ςτάδια τθσ Εξαγωγισ/Αποςτολισ μόνο για τρία χρόνια από την 

ημερομηνία ζκδοςησ τησ παρούςασ Απόφαςησ και μόνο για τα προϊόντα των γραμμών παραγωγήσ των 

εγκαταςτάςεων για τισ οποίεσ ζχει εγκριθεί. Για τρία χρόνια από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ 

ζγκριςθσ και μόνο για τα προσ εξαγωγι/αποςτολι προϊόντα των γραμμϊν παραγωγισ των εγκαταςτάςεων 

για τισ οποίεσ ζχει εγκρικεί, απαλλάςςεται από κάκε ςυνοδεία Ριςτοποιθτικοφ Συμμόρφωςθσ του Καν. 

(ΕΕ) 543/2011 ι Βεβαίωςθσ Απαλλαγισ Ελζγχου τθσ με αρικ. 4451/116103/27-9-2013 Εγκυκλίου του 

Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. 

Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το κεςμό του εγκεκριμζνου εμπόρου ςτον τομζα των 

νωπϊν οπωροκθπευτικϊν, και ειδικότερα ςτοιχεία αποφάςεων εγκρίςεων, μπορείτε να αναηθτιςετε ςτθν 

επίςθμθ ιςτοςελίδα του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων (ΥΡΑΑΤ) 

http://www.minagric.gr/ ακολουκϊντασ τθ διαδρομι Αγρότθσ-Επιχειρθματίασ > Γεωργία > 

Οπωροκθπευτικά > Νομοθεςία ςτα Νωπά Οπωροκηπευτικά. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0543&rid=1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL8aRmGcrk2DybNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXnTa3VcobmMATAWF7JGKcdS7c1eS6u48DUCoSSvnQoV
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 Τζλοσ και για τθν ορκι εφαρμογι των διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 543/2011, ςασ υπενκυμίηουμε ότι 

θ κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία ι θ εξαγωγι νωπϊν οπωροκθπευτικϊν προχποκζτει τθν ζκδοςθ και 

επίδειξθ (θλεκτρονικι υποβολι) ςτισ αρμόδιεσ Τελωνειακζσ Αρχζσ Ριςτοποιθτικοφ Συμμόρφωςθσ ι 

Βεβαίωςθσ Απαλλαγισ Ελζγχου, εκδοκζντων από τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ Αγροτικισ Οικονομίασ και 

Κτθνιατρικισ (ΔΑΟΚ) των κατά τόπουσ Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων. Θ φπαρξθ φυτοχγειονομικοφ 

πιςτοποιθτικοφ, το οποίο εκδίδεται από τθ Δ/νςθ Βιϊςιμθσ Φυτικισ Ραραγωγισ και αφορά ςε ελζγχουσ 

φυτοχγείασ,  δεν υποκακιςτά / ακυρϊνει τθν υποχρζωςθ διενζργειασ του ποιοτικοφ ελζγχου των ΔΑΟΚ 

και τθν ζκδοςθ από αυτζσ των προαναφερκζντων πιςτοποιθτικϊν / βεβαιϊςεων ςτο πλαίςιο του Καν. (ΕΕ) 

543/2011. Μόνεσ εξαιρζςεισ από τθν εν λόγω υποχρζωςθ αποτελοφν οι εξαγωγζσ νωπϊν 

οπωροκθπευτικϊν που πραγματοποιοφνται από εγκεκριμζνουσ εμπόρουσ νωπϊν οπωροκθπευτικϊν, οι 

ειςαγωγζσ νωπϊν οπωροκθπευτικϊν από τισ τρίτεσ χϊρεσ που παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα IV του Καν. 

(ΕΕ) 543/2011 (και για τα είδθ που αναφζρονται ςε αυτό), κακϊσ και οι ειςαγωγζσ και εξαγωγζσ φορτίων 

νωπϊν οπωροκθπευτικϊν κάτω των 500 κιλϊν.  

 

Συνθμμζνα: -3- 

         Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

         ΕΤΔΟΚΙΑ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

Α. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΓΕΙΑ 

Πλα τα Τελωνεία τθσ χϊρασ (μζςω των Τελωνειακϊν Ρεριφερειϊν τουσ) 

Β. ΑΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘ 

1. ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΑΙ ΤΟΦΙΜΩΝ 
1.1. Δ/νςθ Μεταποίθςθσ & Ροιοτικοφ Ελζγχου Τροφίμων Φυτικισ Ραραγωγισ 

Αχαρνϊν 2, 10176 Ακινα 

1.2. Δ/νςθ Διατροφισ Ηϊων, Ηωοτροφϊν και Βοςκοτόπων 

Βερανηζρου 46, Ακινα 

1.3. Δ/νςθ Ρροςταςίασ Φυτικισ Ραραγωγισ 

Αχαρνϊν 2, 10176 Ακινα 

2. ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
2.1. Αυτοτελζσ Τμιμα Νομικισ Υποςτιριξθσ ΓΓΔΕ 
2.2. Δ/νςθ Εςωτερικϊν Υποκζςεων 
2.3. Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου 
2.4. ΕΛ.Υ.Τ. Αττικισ και Θες/νίκθσ 
2.5. Γενικό Χθμείο του Κράτουσ – Δ/νςθ Αλκοόλθσ & Τροφίμων 
2.6. Γενικό Χθμείο του Κράτουσ – Δ/νςθ Σχεδιαςμοφ και Υποςτιριξθσ Εργαςτθρίων 
2.7. Γενικό Χθμείο του Κράτουσ – Αυτοτελζσ Τμιμα Χθμικοτεχνικισ Δαςμολογίου 

Αν. Τςόχα 16, 11521 Ακινα 

3. ΚΕΝΤΙΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ακαδθμίασ 7, 10671 Ακινα 

4.  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΘΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΩΝ ΤΟΦΙΜΩΝ (ΣΕΒΤ) 

        Αγ. Σοφίασ 21 & Κόδρου 3, 15451 Ν. Ψυχικό 
5. ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΡΟΩΝ ΞΘΩΝ ΚΑΡΩΝ 

Ανδρομάχθσ 56-58, 17671 Καλλικζα 
6. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΡΟΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΞΘΩΝ ΚΑΡΩΝ ΒΟΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ταντάλου 30, 54629 Θεςςαλονίκθ 
7. ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΟΡΩΟΛΑΧΑΝΕΜΡΟΩΝ 

Κζννεντυ 1 & Ρφργου (εντόσ κεντρικισ λαχαναγοράσ Ακθνϊν), 18233 Ακινα 
8. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΡΟΩΝ ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΑΣ ΑΘΘΝΩΝ 

Κζννεντυ 1 & Ρφργου (εντόσ Κεντρικισ Αγοράσ Ακθνϊν), 18233 Ακινα 
9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΜΡΟΩΝ ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 

Μενεμζνθ (εντόσ Κεντρικισ Αγοράσ Θεςςαλονίκθσ), 54628 Θεςςαλονίκθ 
10. ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Καραΐςκου 82, 18532 Ρειραιάσ 
11. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΡΕΙΑΙΩΣ ΑΘΘΝΩΝ 

       Τςαμαδοφ 38, 18531 Ρειραιάσ 
12. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 

       Ν. Κουντουριϊτου 13, 54265 Θεςςαλονίκθ 
13. ΡΑΣΕΓΕΣ 

       Αρκαδίασ 26 & Μεςογείων, 11526 Ακινα 
 

Γ. ΕΣΩΤΕΙΚΘ ΔΙΑΝΟΜΘ 

Δ/νςθ Τελωνειακϊν Διαδικαςιϊν - Τμιμα Γ 
 

ΑΔΑ: 6Θ38Η-4ΗΑ
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