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Θέμα: « Γηαβίβαζε ελεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Σχπνπ γηα ηελ έληαμε ζην Μεηξψν Δκπφξσλ
Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ, Δθνδίσλ θαη Δηζξνψλ»
αο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα

ελεκεξσηηθφ

Γειηίν Σχπνπ

κε

φιεο ηηο

πιεξνθνξίεο γηα ηελ έληαμε ζην Μεηξψν Δκπφξσλ Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ, Δθνδίσλ
θαη Δηζξνψλ απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ΚΔΠΠΤΔΛ εξξψλ θ. ηέθν Κσλ/λν,
γξακκαηέα ηεο Γ.Δ. ηνπ παξαξηήκαηνο καο. αο επηζεκάλνπκε φηη πξφθεηηαη γηα έλα
ζεκαληηθφ ζέκα πνπ αθνξά φιε ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα θαη ελδηαθέξεη άκεζα
πνιινχο ζπκπνιίηεο καο Γεσηερληθνχο θαη κε.

Ο Πρόεδρος ηης Δ.Ε.
ηοσ ΓΕΩΤΕ.Ε.
Αναηολικής Μακεδονίας

Ζαθείρης Μσζηακίδης

Ακολοσθεί ηο Δεληίο Σύποσ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
αο γλσξίδνπκε φηη ζχκθσλα κε:
1. Σν λφκν 3955/20.04.11 (ΦΔΚ 89/Α΄)

«Δληαίν Μεηξψν Δκπφξσλ Αγξνηηθψλ

Πξντφλησλ, Δθνδίσλ θαη Δηζξνψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο»,
2. Σελ κε αξηζκφ 230/20798/21-02-2012 (ΦΔΚ 593/Β΄) Κ.Τ.Α. κε ζέκα «Αληηθαηάζηαζε
δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3955/2011 (Α΄ 89) κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ.
1599/1986 (Α΄ 75). Τπνβνιή αηηήζεσλ

- ππεπζχλσλ δειψζεσλ κεηά ησλ

απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη δηαδηθαζία εγγξαθήο ζην Δληαίν Μεηξψν Δκπφξσλ
Αγξνηηθψλ, Δθνδίσλ θαη Δηζξνψλ ηνπ λ. 3955/2011, θαζψο θαη πεξηερφκελν ηνπ
Μεηξψνπ» θαη
3. Σελ κε αξηζκφ 131/13937/3.2.2012 (ΦΔΚ 471/Β’) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ «Κξηηήξηα θαζνξηζκνχ ηνπ χςνπο ηεο εγγπεηηθήο
επηζηνιήο θαη θξηηήξηα θαζνξηζκνχ ηεο επάξθεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ εκπφξσλ
γηα ηελ απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο εγγπεηηθήο επηζηνιήο γηα ηελ
εγγξαθή ησλ εκπφξσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ

ζην Δληαίν Μεηξψν Δκπφξσλ

Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ, Δθνδίσλ θαη Δηζξνψλ ηνπ λφκνπ 3955/2001 (ΦΔΚ Α΄ 89)»
Σα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Δπηθξάηεηα
σο έκπνξνη Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ, Δθνδίσλ θαη Δηζξνψλ έρνπλ μέτρι ηις 30/07/2012
ππνρξέσζε εγγξαθήο ζην Μεηξψν Δκπφξσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ, Δθνδίσλ θαη
Δηζξνψλ εθφζνλ:
αγνξάδνπλ ή κεζνιαβνύλ ζηελ αγνξά ηωλ πξνϊόληωλ πξωηνγελνύο θπηηθήο θαη δωηθήο
γεωξγηθήο παξαγωγήο, θαζώο θαη ηωλ πξνϊόληωλ πνπ πξνέξρνληαη από ην πξώην
ζηάδην επεμεξγαζίαο θαη κεηαπνίεζεο απηώλ, ηα νπνία παξάγνληαη ζηελ Ειιεληθή
Επηθξάηεηα θαη πξνκεζεύνπλ ηνλ Έιιελα παξαγωγό κε πξνϊόληα θάζε κνξθήο, είηε
παξαγόκελα ζηελ Ειιεληθή Επηθξάηεηα, είηε εηζαγόκελα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε
δηαδηθαζία θαη γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξαγωγήο ηωλ πξνϊόληωλ πξωηνγελνύο θπηηθήο
θαη δωηθήο γεωξγηθήο παξαγωγήο (εθόδηα ή εηζξνέο).
Ζ αίηεζε εγγξαθήο ππνβάιιεηαη ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΤΠΑΑΣ ζηε
δηεχζπλζε:
http://www.minagric.gr/greek/phsifiakes_yphresies/phsifiakes_mhtrwo_emporwn.html

Ζ δεκηνπξγία ηνπ Μηηρώοσ Εμπόρων Γεωργικών Προϊόνηων, Εθοδίων και
Ειζροών απνξξέεη απφ ην λφκν 3955/20-4-2011 (ΦΕΚ Α' 89). Κχξηνο ζθνπφο ηνπ
είλαη ε εκπέδσζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ ζρεηηθψλ κε ηα αγξνηηθά
πξντφληα ζπλαιιαγψλ, γεγνλφο πνπ ελαξκνλίδεηαη απφιπηα κε ηε γεληθή - εζληθή θαη
θνηλνηηθή - ηάζε γηα ηε δηαθάλεηα,

ηελ πηζηνπνίεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ

εκπιεθνκέλσλ ζηε δηαθίλεζε πξντφλησλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα.
Ο ζηφρνο επηδηψθεηαη λα επηηεπρζεί κε ηε ζέζπηζε ζαθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα
ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ εκπφξσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, εθνδίσλ θαη
εηζξνψλ, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ δηθαίσκα εγγξαθήο ζην Μεηξψν, ηελ επηβνιή
απζηεξψλ θπξψζεσλ ζε φζνπο δελ ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ
Νφκν ή/θαη ελεξγνχλ πξάμεηο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ, Δθνδίσλ θαη Δηζξνψλ ρσξίο λα
είλαη θαηαρσξεκέλνη ζην Μεηξψν.
Ζ ζεζκνζέηεζε ηνπ ελ ιφγσ Μεηξψνπ, ην νπνίν θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα ψζηε
λα απνηειεί απιή θαη ιεηηνπξγηθή ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ,
εμππεξεηεί ζεκαληηθνχο ζθνπνχο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ηδηαίηεξα:
Α) ηε κεγαιχηεξε δπλαηή εμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηηο εκπνξηθέο
ζπλαιιαγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, εθνδίσλ θαη εηζξνψλ,
Β) ηελ ελίζρπζε ηεο πγηνχο θαη βηψζηκεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαζψο θαη ηε δηαζθάιηζε
ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ,
Γ) ηε κέγηζηε δπλαηή πηζηνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο αμηνπηζηίαο θαη ηεο βησζηκφηεηαο
ησλ εκπφξσλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, εθνδίσλ θαη εηζξνψλ,
Γ) ηελ πξνζηαζία ησλ Διιήλσλ αγξνηψλ, θαηά ηελ εκπνξηθή δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ
ηνπο,
Δ) ηε ζηαηηζηηθή ηεθκεξίσζε ηεο ελ γέλεη εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ αγξνηηθφ
ηνκέα, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο θαη ηνπ αγξνηηθνχ θφζκνπ.
Ζ αίηεζε εγγξαθήο ζην Δληαίν Μεηξψν Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ, Δθνδίσλ θαη
Δηζξνψλ απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη ππεχζπλε δήισζε θαη δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε
δηθαηνινγεηηθψλ εθηφο απφ ηε βεβαίσζε εγγξαθήο ζαο ζην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ
Δπηκειεηήξην, ηελ νπνία ζα εηζάγεηε ζην ζχζηεκα ζε κνξθή pdf .
Για οποιαδήποηε διεσκρίνιζη, ζημεία επικοινωνίας
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