
 1

 
                                                                           
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αθήνα,  12.01.2017 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                  Αριθ. Πρωτ.: 117/3552                                    
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ  
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ  
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
Ταχ. Δ/νση   
Ταχ. Κώδικας  
Τηλέφωνο  
Fax 
Πληροφορίες  
 
E-Mail  
 
 
 

: Αχαρνών 2 
: 10176 
: 210-2124285, 4272, 4345, 4282 
: 210-5238337 
: Κ. Τζήμας, Ε. Σκουρογιάννη,    
  X. Δημάκου, Σ. Ντόλια 
: ktzimas@minagric.gr 
  eskourogianni@minagric.gr 
  chdimakou@minagric.gr,     
   sntolia@minagric.gr 

ΠΡΟΣ: Όπως Π.Δ. 

 
 
 
ΘΕΜA: Οδηγίες Χρήσης Νέας Πλατφόρμας Μητρώου Εμπόρων Νωπών 

Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) 

 

 

            Στα πλαίσια της αναβάθμισης του λειτουργικού συστήματος του Μητρώου 

Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) και της διασύνδεσης με το 

πληροφοριακό σύστημα των τελωνειακών αρχών ICISnet και σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 

2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των 

μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, σας ενημερώνουμε σχετικά για τις νέες οδηγίες 

λειτουργίας του ΜΕΝΟ, όσον αφορά την υποβολή της ψηφιακής αναγγελίας από 

πλευράς των εμπόρων, όσο και της καταχώρησης των στοιχείων ελέγχου από 

πλευράς αρχών ελέγχου. Αναλυτικότερα ισχύουν τα κάτωθι: 
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1. Ορισμός Ψηφιακής Αναγγελίας για τα στάδια εξαγωγών, εισαγωγών και 

ενδοκοινοτικού εμπορίου 

 
Για τις ανάγκες του συστήματος ΜΕΝΟ, η ψηφιακή αναγγελία αφορά φορτίο ενός και 

μόνο προϊόντος νωπών οπωροκηπευτικών, μπανανών ή πατατών, συγκεκριμένης 

συσκευασίας (συγκεκριμένης ποικιλίας και κλάσης, όταν αυτό απαιτείται να 

υποβάλλεται στην αναγγελία αναλόγως του προϊόντος), συσκευασμένο από ένα 

τυποποιητήριο/συσκευαστήριο της αλλοδαπής ή της ημεδαπής, ενός αποστολέα, από 

μία χώρα προέλευσης και μία χώρα καταγωγής, προς μια χώρα προορισμού, διαμέσω 

ενός τελωνείου εξαγωγής ή εισαγωγής (σε περίπτωση εξαγωγών ή εισαγωγών), η  

φυσική άφιξη ή αναχώρηση του οποίου λαμβάνει χώρα συγκεκριμένη ημερομηνία και 

ώρα. Δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό των επί μέρους (ιδίου είδους) 

μέσων μεταφοράς διακίνησης του εν λόγω προϊόντος (δεν απαιτείται ξεχωριστή 

αναγγελία για κάθε μέσο μεταφοράς). 

          
2. Υποβολή Ψηφιακής Αναγγελίας 

 

Η υποβολή της ψηφιακής αναγγελίας από τους εμπόρους -μετά την εγγραφή τους 

στο ΜΕΝΟ- προς τις αρχές ελέγχου γίνεται υποχρεωτικώς με ψηφιακό τρόπο μέσω 

διαδικτύου, διαμέσω της ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ (http://www.minagric.gr) και 

ακολουθώντας την διαδρομή – Ψηφιακές Υπηρεσίες – Αναγγελία Διακίνησης 

Οπωροκηπευτικών.  

 

Αναλόγως του σταδίου διακίνησης οι έμποροι υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές 

ελέγχου τις ψηφιακές αναγγελίες διακίνησης των προϊόντων τους. Η ψηφιακή 

αναγγελία απευθύνεται πάντα ευθύνη του εμπόρου, σε μια και μόνο αρχή ελέγχου 

ως κάτωθι: 

 

α) Στην ΔΑΟΚ (ή ΔΑΟ όπου δεν υφίσταται ΔΑΟΚ) στην περιοχή αρμοδιότητας της 

οποίας, βρίσκεται το σημείο φόρτωσης του προϊόντος στο μέσο μεταφοράς για τα 

στάδια των εξαγωγών προς Τρίτες Χώρες και αποστολών στην Ε.Ε. (το 

τυποποιητήριο/συσκευαστήριο ή ο αποθηκευτικός χώρος έτοιμων προς 

εξαγωγή/αποστολή προϊόντων).  
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β) Στην ΔΑΟΚ (ή ΔΑΟ όπου δεν υφίσταται ΔΑΟΚ) στην περιοχή αρμοδιότητας της 

οποίας, βρίσκεται το τελωνείο εισαγωγής (σημείο εκτελωνισμού) σε περίπτωση 

εισαγωγών.  

 

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις εισαγωγών εκ των λιμένα Πειραιώς και αερολιμένα Ελ. 

Βενιζέλος καθώς και εκ των λιμένα Θεσσαλονίκης και αερολιμένα Μακεδονία, όπου 

η αναγγελία υποβάλλεται στα ΠΚΠΦΠΕ Πειραιώς και ΠΚΠΦΠΕ Θεσσαλονίκης 

αντιστοίχως (για εισαγωγές στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης από σημεία 

εισαγωγής πέραν των προαναφερόμενων 2 λιμένων και των 2 αερολιμένων, οι 

αναγγελίες υποβάλλονται στις οικίες ΔΑΟΚ των τελωνείων εισαγωγής). 

 

γ) Στην ΔΑΟΚ (ή ΔΑΟ όπου δεν υφίσταται ΔΑΟΚ) στην περιοχή αρμοδιότητας της 

οποίας, βρίσκεται το σημείο εκφόρτωσης του προϊόντος από το μέσο μεταφοράς σε 

περίπτωση παραλαβών από την Ε.Ε.  

 

Επισημαίνεται, ότι όταν σε περίπτωση εξαγωγών προς Τρίτες Χώρες ή αποστολών 

προς την Ε.Ε. λαμβάνουν χώρα διαδοχικές συμφορτώσεις ιδίων ή διαφορετικών 

προϊόντων στο ίδιο μέσο μεταφοράς, ο έμπορος δύναται να υποβάλλει αναγγελία είτε 

σε κάθε αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας λαμβάνει χώρα φόρτωση 

προϊόντος, είτε να κάνει αναγγελίες για τα προϊόντα στην αρχή ελέγχου στην 

περιοχή αρμοδιότητας της οποίας λαμβάνει χώρα η τελευταία φόρτωση προϊόντος. Σε 

περίπτωση που επιλέξει την υποβολή αναγγελιών σε κάθε αρχή που γίνεται 

φόρτωση, τότε το αναφέρει στο πεδίο «Παρατηρήσεις» της ψηφιακής αναγγελίας 

(καταγράφει «διαδοχικές συμφορτώσεις στο ίδιο μέσο μεταφοράς, της ίδιας 

αποστολής-προέλεγχος»). 

 

Διαμετακομιζόμενα φορτία τα οποία θα εκτελωνιστούν σε άλλο κράτος-μέλος της 

Ε.Ε. δεν αναγγέλλονται και δεν ελέγχονται ως προς τις προδιαγραφές εμπορίας. 

 

Φορτία νωπών οπωροκηπευτικών που εμπίπτουν σε Ειδική Ενωσιακή Νομοθεσία (π.χ. 

ΚΑΝ. (ΕΚ) 669/2009), αναγγέλλονται αρχικώς και σύμφωνα με τον εκάστοτε 

κανονισμό στα ΚΣΕ (Καθορισμένα Σημεία Εισόδου) με την υποβολή του Μέρους Ι του 
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Κοινού Έντυπου Εισόδου. Ειδικά για τα φορτία τα οποία θα εκτελωνιστούν στην 

Ελλάδα, υποβάλλεται από τον έμπορο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και ψηφιακή 

αναγγελία στην αρχή ελέγχου όπου και το σημείο εκτελωνισμού. 

 

Μη ψηφιακή υποβολή αναγγελίας (με φαξ, e-mail, ιδιοχείρως) δύναται να λάβει 

χώρα μόνο σε περιπτώσεις που συντρέχουν σχετικοί λόγοι (π.χ. πτώση ηλεκτρικού 

ρεύματος, δυσλειτουργία του συστήματος ΜΕΝΟ κ.λ.π.) 

 

3. Υποβολή ψηφιακής αναγγελίας προϊόντων που προορίζονται για 

βιομηχανική χρήση 

 

Αναγγελίες προϊόντων νωπών οπωροκηπευτικών, μπανανών και πατατών που 

προορίζονται για βιομηχανική χρήση, γίνονται και αυτές υποχρεωτικά με τον ίδιο 

ψηφιακό τρόπο. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι έμποροι επισημαίνουν στην φόρμα της 

ψηφιακής αναγγελίας, το ειδικό πεδίο «Προς Βιομηχανική Χρήση». Τέτοιου είδους 

αναγγελίες δεν υπόκεινται σε ανάλυση επικινδυνότητας και ως εκ τούτου σε έλεγχο 

προδιαγραφών εμπορίας. 

 

4. Κανόνες Υποβολής Ψηφιακής Αναγγελίας για τους Εμπόρους – Χρονικοί 

Περιορισμοί 

 

Οι κανόνες υποβολής της ψηφιακής αναγγελίας (συμπλήρωση των Πεδίων Ψηφιακής 

Αναγγελίας & Τροποποιήσεις) για φορτία προϊόντων νωπών οπωροκηπευτικών, 

μπανανών και πατατών κατά τα στάδια της εξαγωγής, εισαγωγής και ενδοκοινοτικής 

διακίνησης, από τους εμπόρους, αναγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσης, 

μαζί με τα νέα στοιχεία που αφορούν την ατομική τους καρτέλα. Στο Παράρτημα ΙΙ 

της παρούσης περιγράφονται οι κανόνες και οι χρονικοί περιορισμοί υποβολής της 

ψηφιακής αναγγελίας. 

 

5. Καρτέλα Επιχειρήσεων  

 

Με την νέα εφαρμογή της πλατφόρμας οι έμποροι λαμβάνουν αυτομάτως γνώση της 

απόφασης του συστήματος για διενέργεια ή απαλλαγή ελέγχου, από την σχετική 
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στήλη «Απόφαση» στην καρτέλα τους, όπου υπάρχει η ένδειξη «ΝΑΙ» σε 

περίπτωση απόφασης ελέγχου ή «ΟΧΙ» σε περίπτωση απαλλαγής ελέγχου για κάποια 

συγκεκριμένη ψηφιακή αναγγελία τους.  

 

Επιπροσθέτως, επιλέγοντας το εικονίδιο «Έντυπο Απαλλαγής» μπορούν να έχουν 

σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf) την Βεβαίωση Απαλλαγής Ελέγχου (ΒΑΕ) 

(υπόδειγμα βρίσκεται στο Παράρτημα IV της παρούσης) για τις ανάγκες των 

ηλεκτρονικών διασαφήσεων εξαγωγής/εισαγωγής ή θέσεων σε ελεύθερη κυκλοφορία 

καθώς και κάθε άλλη χρήση (π.χ. αποστολή με e-mail στους πελάτες τους).  

 

Επισημαίνεται ότι η ΒΑΕ έχει ισχύ μόνο εφόσον έχουν υποβληθεί μέσω της ψηφιακής 

αναγγελίας τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία αυτομάτως μεταφέρονται από το 

σύστημα σε αυτή (Όνομα εμπόρου, προϊόν, κωδικός επισήμανσης GR, είδους μέσου 

μεταφοράς, ταυτότητα μέσου μεταφοράς, χώρα προέλευσης, χώρα προορισμού) και 

εφόσον οι  αρχές ελέγχου έχουν επιλέξει το εικονίδιο «Απαλλαγή». Παρότι η ΒΑΕ 

είναι απαραίτητη προς επίδειξη στις τελωνειακές αρχές μόνο κατά τα στάδια των 

εξαγωγών και εισαγωγών, εντούτοις η νέα πλατφόρμα εκδίδει ΒΑΕ για κάθε στάδιο 

διακίνησης (εξαγωγές, εισαγωγές, και ενδοκοινοτική διακίνηση) εφόσον δεν θα 

υποδειχτεί έλεγχος από το σύστημα. Η νέα ηλεκτρονική φόρμα της ΒΑΕ είναι στην 

ελληνική και στην αγγλική γλώσσα και φέρει υδατογράφημα του Υπ.Α.Α.Τ.-ΜΕΝΟ, 

αλλά δεν φέρει σφραγίδα και υπογραφή ελεγκτή. Οι έμποροι χρησιμοποιούν το pdf 

αρχείο της ΒΑΕ ως έχει για την ηλεκτρονική τους διασάφηση στο ICISnet των 

τελωνειακών αρχών. 

 

Έντυπη ΒΑΕ δύναται να εκδίδεται συμπληρωμένη χειρογράφως με σφραγίδα και 

υπογραφή ελεγκτή, μόνο στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη η ηλεκτρονική 

αποστολή της από το σύστημα (π.χ. υπάρχει πτώση του συστήματος) ή όταν 

συντρέχουν άλλοι εξαιρετικοί λόγοι.  

 

6. Κανόνες Διαχείρισης Ψηφιακής Αναγγελίας για τις Αρχές Ελέγχου 

 

Οι κανόνες υποβολής της ψηφιακής αναγγελίας (συμπλήρωση των Πεδίων Ψηφιακής 

Αναγγελίας & Τροποποιήσεις) για φορτία προϊόντων νωπών οπωροκηπευτικών, 

ΑΔΑ: Ψ9ΦΠ4653ΠΓ-ΝΝΩ



 6

μπανανών και πατατών κατά τα στάδια της εξαγωγής, εισαγωγής και ενδοικοινοτικής 

διακίνησης, από τις αρχές ελέγχου, καθώς και η καταχώρηση των στοιχείων ελέγχου 

από αυτές, αναγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσης. 

 

7. Καρτέλα Στοιχείων Κυρωτικού Νόμου Ν. 4235/2014 

 

Στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσης περιγράφεται ο τρόπος που καταχωρούνται από 

τις αρμόδιες αρχές ελέγχου, τα ευρήματα μη συμμορφώσεων που οι ίδιες 

διαπίστωσαν και που οδήγησαν σε σύσταση ή/και λήψη διοικητικών μέτρων 

συμμόρφωσης ή/και διοικητικών κυρώσεων από την ημερομηνία ισχύος του 

κυρωτικού νόμου Ν.4235/2014, προκειμένου να διευκολυνθεί η αποδοτική και 

αποτελεσματική εφαρμογή του. 

 

Επισημαίνεται, ότι στην εν λόγω καρτέλα καταχωρούνται στοιχεία ελέγχων με 

ευρήματα μη συμμορφώσεων από τους έκτακτους ελέγχους των ΠΚΠΦΠΕ, άλλων 

κρατών-μελών της Ε.Ε./τρίτων χωρών και οποιουδήποτε άλλου κλιμακίου εκτάκτων 

ελέγχων (ακόμα και διυπουργικών). Καλούνται οι αρχές ελέγχου (ΔΑΟΚ/ΔΑΟ, 

ΠΚΠΦΠΕ) όπως καταχωρήσουν άμεσα, όλα τα εν λόγω στοιχεία για ευρήματα μη 

συμμορφώσεων από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Κυρωτικού νόμου 

Ν.4235/2014 και εντεύθεν. 

 

8. Τελωνειακές Αρχές 

 

Καλούνται οι τελωνειακές αρχές ελέγχου, ως κάνουν δεκτές, στις ηλεκτρονικές 

διασαφήσεις εξαγωγής/εισαγωγής-θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, τις ηλεκτρονικές 

ΒΑΕ του ΜΕΝΟ οι οποίες θα είναι πλήρως συμπληρωμένες ως προς τα απαραίτητα 

πεδία τους και δεν θα φέρουν σφραγίδα και υπογραφή ελεγκτή, σύμφωνα με το 

υπόδειγμα του Παραρτήματος IV της παρούσης.  Οι ΒΑΕ φέρουν τον μοναδικό 

κωδικό της ψηφιακής αναγγελίας, όπως αυτός έχει δοθεί αυτομάτως από το ΜΕΝΟ. 

Υπενθυμίζεται ότι σε μια ΒΑΕ μπορεί να υπάρχουν περισσότερες της μίας ταυτότητες 

του ιδίου είδους μεταφορικού μέσου, αναλόγως των υποβληθέντων στοιχείων του 

εμπόρου. Οι βεβαιώσεις απαλλαγής ελέγχου βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή στο 

ΜΕΝΟ και αποστέλλονται αυτομάτως στους εμπόρους, ενώ κατά την διασύνδεση των 
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συστημάτων ΜΕΝΟ και ICISnet θα υπάρχει ηλεκτρονική ανταλλαγή στοιχείων προς 

επικύρωση. Ως εκ τούτου, δεν υπογράφονται και δεν σφραγίζονται από τους 

ελεγκτές, πλην των περιπτώσεων που δεν είναι δυνατή η δημιουργία τους στο ΜΕΝΟ 

(π.χ. πτώση του συστήματος, διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, απογευματινές βάρδιες 

χωρίς δυνατότητα σύνδεσης στο ΜΕΝΟ κ.α.). Σε αυτές τις περιπτώσεις και μόνο ο 

ελεγκτής συμπληρώνει χειρόγραφα την φόρμα της βεβαιώσεως απαλλαγής ελέγχου, 

την υπογράφει, την σφραγίζει και την παραδίδει στον έμπορο.  

 

Επισημαίνεται, ότι η βεβαίωση απαλλαγής ελέγχου σε αντίθεση με το πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης, δεν δύναται να αφορά πολλά προϊόντα παρά μόνο ένα, εφόσον 

υπάρχει πλήρης αντιστοίχιση με την ψηφιακή αναγγελία προϊόντος. Η φόρμα 

βεβαιώσεως απαλλαγής ελέγχου είναι ταυτοχρόνως στην Ελληνική και Αγγλική 

γλώσσα. Οι εξαιρέσεις απαίτησης επίδειξης πιστοποιητικού συμμόρφωσης ή 

βεβαίωσης απαλλαγής ελέγχου στις τελωνειακές αρχές, μένουν ως έχουν. 

 

9. Λοιπά Στοιχεία ΜΕΝΟ 

 

Τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία του ΜΕΝΟ σχετικά με αναγγελίες, ανάλυση 

επικινδυνότητας, απόφαση ελέγχου και καταχώρηση στοιχείων ελέγχου τα οποία δεν 

αναφέρονται, μένουν ως έχουν. 

 
 
 
 
10. Ημερομηνία ενάρξεως της νέας πλατφόρμας ΜΕΝΟ 

 

Η ημερομηνία ενάρξεως της εφαρμογής της νέας πλατφόρμας του ΜΕΝΟ και ως εκ 

τούτου και της παρούσης εγκυκλίου ορίζεται η 17/01/2017. Μέχρι και τις 

16/01/2017  θα είναι σε λειτουργία η παλιά πλατφόρμα του ΜΕΝΟ ως έχει. Ορίζεται 

δε δοκιμαστικό δίμηνο από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσης, προκειμένου 

να εξοικειωθούν έμποροι και αρχές ελέγχου με την νέα πλατφόρμα, διάστημα κατά 

το οποίο δεν θα υπάρχουν σχετικές επιβαρύνσεις στην μέση ετήσια επιβάρυνση των 

εμπόρων, ούτε έκδοση συστάσεων ή λήψης διοικητικών μέτρων συμμόρφωσης και 
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επιβολής προστίμων σε περιπτώσεις σωρείας εκπρόθεσμων ψηφιακών αναγγελιών ή 

σωρείας ψηφιακών αναγγελιών με ελλιπή στοιχεία. 

                               

 

          

 
                                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 
 
 

                                                                                                ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

 

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

   1.   Περιφερειακές Ενότητες 

        Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Διευθύνσεις Αγροτικής     

        Οικονομίας 

      Έδρες τους 

   2.   Δ/νσεις Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών 

        Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου  

        Έδρες τους 

  3.   Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων 

  4.   Γενική Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ - 19η Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών  

        Καρ. Σερβίας 10, 101 84 Αθήνα  

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

   1. Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

       κ. Ε. Αποστόλου 

  2.  Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

       κ. Ν. Αντώνογλου 

  3.  Γραφείο Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 

       κ. Χ. Κασίμη 

  4.  Δ/νσεις Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών - Διευθυντές 

  5.  Γενική Δ/νση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής 

  6.  Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 

  7.  Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής & Γεωγραφικών    

       Ενδείξεων 

  8.  Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας 

  9.  Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 

       Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 

       Πλ. Κάνιγγος, 101 81 Αθήνα 

10.  Σύνδεσμος Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών  
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      Πύργου 1 & Κέννεντυ – 18233 Αγ. Ιωάννης Ρέντη  

11. Σύνδεσμος Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς  Θεσσαλονίκης  

      Κεντρική Αγορά  Θεσσαλονίκης – 56428  Θεσσαλονίκη 

12. Σύνδεσμος Ελλ. Επιχειρήσεων  Εξαγωγής, Διακίνησης  Φρούτων Λαχανικών  

    και Χυμών  

      Αιόλου 104 – 10564 Αθήνα 

13. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης 

      Λ. Δημοκρατίας 20 – 71306 Ηράκλειο Κρήτης 

14. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 

      Μοριχόβου 1 – 56425 Θεσσαλονίκη 

15. Σύνδεσμος Συσκευαστικών Επιχειρήσεων Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών  

      Δημοκρατίας 1Α & Στρ. Παπάγου2, Μελίσσια – 15127 Αθήνα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Νέα στοιχεία καρτέλας εμπόρων - Οδηγίες Υποβολής Αναγγελιών 
Νωπών Οπωροκηπευτικών, Πατατών και Μπανανών κατά τα στάδια 
των Εξαγωγών, Εισαγωγών και Ενδοκοινοτικής διακίνησης   
 
 

1. Νέα στοιχεία καρτέλας εμπόρων 

 

Οι ψηφιακές αναγγελίες υποβάλλονται από τους εμπόρους υποχρεωτικώς με 

ψηφιακό τρόπο μέσω διαδικτύου (www.minagric.gr -ψηφιακές υπηρεσίες -Σύνδεση -

Αναγγελία Διακίνησης Οπωροκηπευτικών-Στοιχεία Επιβεβαίωσης Χρήστη/ΑΦΜ). Μετά 

την σύνδεσή τους και την επιβεβαίωση (όπου απαιτείται), βρίσκεται στην διάθεσή 

τους η ατομική τους καρτέλα οι οποία περιέχει όλα τα στοιχεία που αφορούν τις 

αναγγελίες τους, μαζί με σύντομες και αναλυτικές οδηγίες χρήσης.  

 

Επιλέγοντας το εικονίδιο «Υποβολή Νέας Αναγγελίας» από την ατομική καρτέλα 

τους, οι έμποροι προβαίνουν σε νέα ψηφιακή αναγγελία προϊόντος.   

 

Με την νέα πλατφόρμα οι έμποροι λαμβάνουν αυτομάτως γνώση της απόφασης του 

συστήματος για διενέργεια ή απαλλαγή ελέγχου, από την σχετική στήλη 

«Απόφαση» στην καρτέλα τους, όπου υπάρχει η ένδειξη «ΝΑΙ» σε περίπτωση 

απόφασης ελέγχου ή «ΟΧΙ» σε περίπτωση απαλλαγής ελέγχου για κάποια 

συγκεκριμένη αναγγελία τους. Όταν η αναγγελία τους δεν υπόκειται σε ανάλυση 

επικινδυνότητας το σχετικό πεδίο στην εν λόγω στήλη μένει κενό.  

 

Οι έμποροι δύνανται να συμπληρώνουν και να τροποποιούν κάποια αναγγελία τους 

επιλέγοντας το εικονίδιο «Εμφάνιση/Διόρθωση Αναγγελίας» στο κάτω μέρος της 

καρτέλας τους, αφού πρώτα επιλέξουν την αναγγελία που επιθυμούν (επιλογή με τον 

κέρσορα και μαύρισμα της γραμμής της αναγγελίας). 

 

Ακύρωση μιας αναγγελίας γίνεται με την επιλογή του σχετικού εικονιδίου 

«Ακύρωση» στο κάτω μέρος της καρτέλας και αφού συμπληρώσει ο έμπορος 

χειροκίνητα τον λόγο (π.χ. λάθος στοιχεία). Οι έμποροι δύνανται για λόγους 

συντομίας υποβολής της αναγγελίας, να αναπαράγουν μια αναγγελία επιλέγοντας το 
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εικονίδιο «Αναπαραγωγή», προκειμένου να ξεκινήσουν μια νέα αναγγελία 

τροποποιώντας τα στοιχεία μιας παλαιάς.  

 

Επιλέγοντας το εικονίδιο «Έντυπο Απαλλαγής» μπορούν να έχουν σε ηλεκτρονική 

μορφή (αρχείο pdf)  την Βεβαίωση Απαλλαγής Ελέγχου (ΒΑΕ) για τις ανάγκες των 

ηλεκτρονικών διασαφήσεων εξαγωγής/εισαγωγής ή θέσεων σε ελεύθερη κυκλοφορία 

καθώς και κάθε άλλη χρήση (π.χ. αποστολή με e-mail στους πελάτες τους). 

Επισημαίνεται ότι η ΒΑΕ έχει ισχύ μόνο εφόσον έχουν συμπληρωθεί στην φόρμα της 

ψηφιακής αναγγελίας όλα τα σχετικά πεδία της (Όνομα εμπόρου, προϊόν, κωδικός 

επισήμανσης GR, είδους μέσου μεταφοράς, ταυτότητα μέσου μεταφοράς, χώρα 

προέλευσης, χώρα προορισμού) τα οποία μεταφέρονται αυτομάτως από το σύστημα 

σε αυτή. Παρότι η ΒΑΕ είναι απαραίτητη προς επίδειξη στην τελωνειακές αρχές μόνο 

κατά τα στάδια των εξαγωγών και εισαγωγών, εντούτοις η νέα πλατφόρμα εκδίδει 

ΒΑΕ για κάθε στάδιο διακίνησης (εξαγωγές, εισαγωγές, και ενδοκοινοτική διακίνηση) 

εφόσον δεν θα υποδειχτεί έλεγχος από το σύστημα. Η νέα ηλεκτρονική φόρμα της 

ΒΑΕ είναι στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα και φέρει υδατογράφημα του 

Υπ.Α.Α.Τ.-ΜΕΝΟ, αλλά δεν φέρει σφραγίδα και υπογραφή ελεγκτή. Οι έμποροι 

χρησιμοποιούν το pdf αρχείο της ΒΑΕ ως έχει για την ηλεκτρονική τους διασάφηση 

στο ICISnet των τελωνειακών αρχών. 

 

Επισημαίνεται ότι έντυπη ΒΑΕ δύναται να εκδίδεται συμπληρωμένη χειρογράφως με 

σφραγίδα και υπογραφή ελεγκτή, μόνο στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη η 

ηλεκτρονική αποστολή της από το σύστημα (π.χ. υπάρχει πτώση του συστήματος) ή 

όταν συντρέχουν άλλοι εξαιρετικοί λόγοι.  

 

Οι έμποροι μπορούν επιλέγοντας τα εικονίδια «Έντυπο Ελέγχου» και «Έντυπο 

Αναγγελίας» να έχουν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf) τα αντίστοιχα σχετικά 

έγγραφα. Από την στήλη «Status» της καρτέλας τους μπορούν να βλέπουν εάν η 

αναγγελία τους είναι τροποποιημένη, κλειδωμένη (μετά το πέρας της ημέρας της 

φυσικής αναχώρησης/άφιξης ενός φορτίου) ή ακυρωμένη. Τέλος με την επιλογή του 

εικονιδίου «Αποτελέσματα Ελέγχου Αναγγελίας» θα δύνανται να βλέπουν τα 

στοιχεία ελέγχου τα οποία καταχώρησαν οι αρμόδιες αρχές ελέγχου για αναγγελία 

προϊόντος τους στην οποία έλαβε χώρα φυσικός έλεγχος. 
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2. Κανόνες υποβολής ψηφιακής αναγγελίας 

 

α) Οι ψηφιακές αναγγελίες υποβάλλονται σύμφωνα με τους κανονισμούς ωραρίων 

του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσης προκειμένου να χαρακτηριστούν 

εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες.  

 

β) Αναλόγως της επιλογής του Κλάδου - Τύπου - Προϊόντος – Συσκευαστηρίου 

εμφανίζονται στην φόρμα της ψηφιακής αναγγελίας τα ενεργά πεδία (αυτά τα 

οποία πρέπει ανά περίπτωση να συμπληρωθούν). Κάποια πεδία γίνονται ανενεργά 

με τρόπο ανάλογο (π.χ. όταν η αναγγελία αφορά εξαγωγή, απενεργοποιούνται τα 

πεδία «Τελωνείο Εισαγωγής» και «Ημερομηνία & Ώρα άφιξης», διότι δεν απαιτείται 

ευλόγως η συμπλήρωσή τους). Όλα τα ενεργά πεδία (αναλόγως του είδους της 

αναγγελίας) της φόρμας μίας ψηφιακής αναγγελίας συμπληρώνονται 

υποχρεωτικώς από τους εμπόρους, πλην του προαιρετικού πεδίου «Παρατηρήσεις» 

και των όποιων εξαιρέσεων αναφέρονται ανά περίπτωση. 

 

Μη υποβολή όλων των υποχρεωτικών στοιχείων των αναγγελιών σύμφωνα με 

τους κανόνες, επιβαρύνουν την μέση ετήσια επιβάρυνση του εμπόρου στην 

ανάλυση επικινδυνότητας, με αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων ελέγχου στα 

φορτία του. 

 

γ) Τα πεδία της φόρμας της ψηφιακής αναγγελίας χωρίζονται σε τύπου Α και 

τύπου Β. Τα πεδία τύπου Α πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθούν κατά την 

υποβολή της αναγγελίας προκειμένου να την κάνει δεκτή το σύστημα. Τα πεδία 

τύπου Β δύνανται να συμπληρωθούν και να υποβληθούν από τους εμπόρους και 

σε μετέπειτα χρόνο αλλά το αργότερο μέχρι τις 24:00 μ.μ. της ημέρας της 

φυσικής αναχώρησης ή άφιξης ενός φορτίου προϊόντος. Αναλυτικότερα ισχύουν 

τα κάτωθι: 
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α) Πεδία τύπου Α  

 

Τα Πεδία τύπου Α της ψηφιακής αναγγελίας συμπληρώνονται υποχρεωτικώς ως 

προαπαιτούμενα κατά την υποβολή της ψηφιακής αναγγελίας από τον έμπορο, 

προκειμένου το σύστημα να δεχτεί την αναγγελία, να προβεί σε ανάλυση 

επικινδυνότητας και να μπορεί να προβεί σε ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των 

διασυνδεδεμένων συστημάτων ΜΕΝΟ και ICISnet.  

 

Εάν δεν συμπληρωθούν από τους εμπόρους τα εν λόγω πεδία τύπου Α, τότε το 

σύστημα δεν κάνει δεκτή την ψηφιακή αναγγελία. Οποιοδήποτε λάθος στην 

καταχώρηση των στοιχείων μετά την υποβολή της ψηφιακής αναγγελίας, απαιτεί 

ακύρωση της ψηφιακής αναγγελίας και εκ νέου υποβολή της. Επισημαίνεται ότι 

το πεδίο «Χώρα Καταγωγής» αναλόγως του σταδίου διακίνησης, δύναται να 

είναι τύπου Α ή Β. Πεδία τύπου Α είναι τα κάτωθι: 

 

1) Αρχή Ελέγχου - (Υποχρεωτικό Πεδίο. Είναι η αρχή ελέγχου στην οποία 

υποβάλλεται η ψηφιακή αναγγελία και καταχωρείται από τον έμπορο από 

λίστα). 

2) Αριθμός αναγγελίας - (Δίδεται αυτομάτως από το σύστημα, οπότε ο 

έμπορος δεν προβαίνει σε καμία καταχώρηση). 

3) Ημερομηνία Αναγγελίας - (Δίδεται αυτομάτως από το σύστημα, οπότε ο 

έμπορος δεν προβαίνει σε καμία καταχώρηση. Η ώρα διορθώνεται χειροκίνητα 

με τοποθέτηση του κέρσορα σε αυτήν).  

4) Κλάδος - Τύπος - Προϊόν – Συσκευαστήριο (Υποχρεωτικό Πεδίο. 

Καταχωρείται από τον έμπορο, από λίστα βάσει των συνδυασμών που δήλωσε 

κατά την εγγραφή του στο ΜΕΝΟ και αφορά τον κλάδο εμπορίας, τον τύπο Α ή 

Β του εμπόρου, το προϊόν και τον κωδικό συσκευαστηρίου ημεδαπής ή 

αλλοδαπής). 

5) Είδος Συσκευασίας - (Υποχρεωτικό Πεδίο. Είναι το είδος συσκευασίας που 

αφορά στην αναγγελία φορτίου προϊόντος και καταχωρείται από τον έμπορο 

από λίστα). Η λίστα περιέχει τα κάτωθι είδη (είτε αφορά προσυσκευασίες, είτε 

συσκευασίες που δεν θεωρούνται προσυσκευασίες, είτε δεύτερες συσκευασίες 

που εμπεριέχουν μικρότερες συσκευασίες): 
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-Κιβώτια/Κάδοι/Παλλετοκιβώτια/Εσχαροκιβώτια/Κλούβες πλαστικά, ξύλινα, 

χάρτινα, ή από φελιζόλ 

-Κοφίνια/Καλάθια πλαστικά, ξύλινα, χάρτινα ή από φελιζόλ 

-Σάκοι/Τσουβάλια/Σακούλες από Ιούτη, πλαστικά, χάρτινα, ή από φελιζόλ 

-Δίχτυα/Πλεξάνες από Ιούτη, πλαστικά, χάρτινα, ή από φελιζόλ 

-Άλλο Είδος Συσκευασίας 

-Άνευ Συσκευασίας (αυστηρά και μόνο για Καρπούζια/Πεπόνια και μόνο για 

όποια δεν είναι συσκευασμένα) 

 

6) Αριθμός Συσκευασιών - (Υποχρεωτικό Πεδίο. Είναι ο συνολικός αριθμός 

των επιμέρους συσκευασιών που αφορούν την αναγγελία φορτίου προϊόντος 

και καταχωρείται από τον έμπορο με χειροκίνητο τρόπο. Επισημαίνεται ότι 

καταχωρείται χωρίς τελεία ανάμεσα στους αριθμούς π.χ. 1200 και όχι 1.200). 

7) Συνολικό Καθαρό Βάρος σε Kg - (Υποχρεωτικό Πεδίο. Είναι το συνολικό 

καθαρό βάρος του προϊόντος σε Kg και όχι τόνους, που αναγγέλθηκε και 

καταχωρείται από τον έμπορο με χειροκίνητο τρόπο. Επισημαίνεται ότι 

καταχωρείται χωρίς τελεία ανάμεσα στους αριθμούς π.χ. για ποσότητα 2 τόνων 

καταχωρείται 2000 και όχι 2.000). 

8) Χώρα Καταγωγής (σε περίπτωση εισαγωγών και παραλαβών από 

Ε.Ε.) - (Υποχρεωτικό Πεδίο. Είναι η χώρα καταγωγής του φορτίου προϊόντος 

που αναγγέλθηκε και καταχωρείται από τον έμπορο από λίστα).  

9) Χώρα Προορισμού - (Είναι η χώρα προορισμού του φορτίου προϊόντος που 

αναγγέλθηκε και είναι υποχρεωτικό πεδίο στην περίπτωση εξαγωγών ή 

αποστολών προς την Ε.Ε. Καταχωρείται από τον έμπορο από λίστα). 

10) Χώρα Προέλευσης - (Είναι η χώρα προέλευσης του φορτίου προϊόντος 

που αναγγέλθηκε και είναι υποχρεωτικό πεδίο στην περίπτωση εισαγωγών ή 

παραλαβών από την Ε.Ε.  Καταχωρείται από τον έμπορο από λίστα).   

11) Ημερομηνία & Ώρα Φυσικής Αναχώρησης - (Καταχωρείται από τον 

έμπορο από λίστα και είναι Υποχρεωτικό Πεδίο στα στάδια εξαγωγών και 

αποστολών προς την Ε.Ε. Η ώρα είναι κατά προσέγγιση). 
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12) Ημερομηνία & Ώρα Φυσικής Άφιξης - (Καταχωρείται από τον έμπορο 

από λίστα και είναι Υποχρεωτικό Πεδίο στα στάδια εισαγωγών και παραλαβών 

από την Ε.Ε. Η ώρα είναι κατά προσέγγιση). 

13) Τόπος Φόρτωσης/Εισαγωγής/Εκφόρτωσης (Υποχρεωτικό Πεδίο. Είναι 

ο τόπος φόρτωσης του φορτίου του προϊόντος που αναγγέλθηκε, στην 

περίπτωση εξαγωγών ή αποστολών προς την Ε.Ε. / Είναι το τελωνείο εισαγωγής 

σε περίπτωση εισαγωγής, οπότε και επιλέγεται από την λίστα η επιλογή 

«Τελωνείο» / Είναι ο τόπος εκφόρτωσης του φορτίου του προϊόντος που 

αναγγέλθηκε, στην περίπτωση παραλαβών από την Ε.Ε.) - (καταχωρείται από 

τον έμπορο από λίστα). 

14) Τελωνείο Εισαγωγής (Υποχρεωτικό Πεδίο μόνο σε περίπτωση εισαγωγών 

και αφορά το τελωνείο στο οποίο θα λάβει χώρα εκτελωνισμός του φορτίου 

προϊόντος που αναγγέλθηκε και καταχωρείται από τον έμπορο από λίστα. Στο 

ίδιο σημείο λαμβάνει χώρα και τυχόν φυσικός έλεγχος). 

15) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Υποχρεωτικό Πεδίο μόνο όταν το φορτίο 

προϊόντος συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής και καταχωρείται από τον έμπορο από λίστα). Η επιλογή του 

συγκεκριμένου πεδίου από τον έμπορο κατατάσσει αυτομάτως το φορτίο στην 

χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου Ε. Αφορά φορτία προϊόντων τα οποία 

συνοδεύονται: 

 

 - με πιστοποιητικά συμμόρφωσης του ΚΑΝ (ΕΕ) 543/2011 ή του ΚΑΝ (ΕΕ) 

1333/2011 (για μπανάνες) άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. κατά την παραλαβή 

από την Ε.Ε. 

 - με πιστοποιητικά συμμόρφωσης τρίτων χωρών αμοιβαίως αναγνωριζόμενα 

από την Ε.Ε. για συγκεκριμένες χώρες και προϊόντα, όπως αναφέρονται στο 

Παράρτημα ΙV του ΚΑΝ. (ΕΕ) 543/2011 κατά την εισαγωγή. 

 - Με πιστοποιητικό συμμόρφωσης ελληνικής αρχής ελέγχου. Αφορά φορτία 

προϊόντων άμεσα εξαγόμενα ή αποστελλόμενα προς την Ε.Ε., που δεν 

ανασυσκευάστηκαν και για τα οποία εκδόθηκε πιστοποιητικό συμμόρφωσης από 

Ελληνικές αρχές ελέγχου κατά την εισαγωγή ή παραλαβή τους το οποίο σε αυτή 

την περίπτωση θεωρείται ότι είναι ακόμα σε ισχύ έως και 3 ημέρες από την 

ημερομηνία έκδοσής του. 
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16) Επαναποστολή φορτίου λόγω απόρριψης  (Υποχρεωτικό Πεδίο μόνο για 

φορτίο το οποίο απορρίφθηκε σε Τρίτη χώρα ή κράτος-μέλος της Ε.Ε. και 

επανεισάγεται στην Ελλάδα. Ο έμπορος καταχωρεί χειροκίνητα και τον σχετικό 

αριθμό της προηγούμενης αναγγελίας εξαγωγής/αποστολής). Τέτοιου είδους 

αναγγελίες δεν υπόκεινται σε έλεγχο προδιαγραφών εμπορίας, αλλά οι αρχές 

ελέγχου έχουν εποπτεία της μετέπειτα διαχείρισής τους. 

17) Προς Βιομηχανική Χρήση (Υποχρεωτικό Πεδίο μόνο όταν τα 

διακινούμενα προϊόντα προορίζονται για βιομηχανική χρήση). Τέτοιου είδους 

αναγγελίες δεν υπόκεινται σε έλεγχο προδιαγραφών εμπορίας.  

 

Τα Πεδία τύπου Α, δεν δύνανται να τροποποιηθούν μετά την αρχική υποβολή 

πλην των κάτωθι πεδίων: 

 

- συνολικός αριθμός συσκευασιών,  

- συνολικό καθαρό βάρος (το οποίο δύναται να τροποποιηθεί με απόκλιση +/- 

20% σε σχέση με το αρχικώς δηλωθέν συνολικό βάρος)  

-ημερομηνία & ώρα της φυσικής αναχώρησης/άφιξης του φορτίου προϊόντος  

 

Σε περίπτωση που ο έμπορος θέλει να προβεί σε τροποποίηση πεδίου που δεν 

δύναται να τροποποιηθεί ή θέλει να τροποποιήσει το καθαρός βάρος με απόκλιση 

μεγαλύτερη του 20%, τότε οφείλει να ακυρώσει την ψηφιακή αναγγελία και να 

προβεί σε υποβολή νέας.  

 

Τα προαναφερθέντα πεδία (συνολικός αριθμός συσκευασιών, συνολικό καθαρό 

βάρος, ημερομηνία & ώρα της φυσικής αναχώρησης/άφιξης του φορτίου 

προϊόντος) δύνανται να τροποποιηθούν μέχρι και την ώρα της φυσικής 

αναχώρησης ή άφιξης ενός φορτίου προϊόντος - οπότε και όλα τα σχετικά 

στοιχεία που αφορούν στην αναγγελία, είναι γνωστά στις επιχειρήσεις - αλλά δεν 

υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης μετά τις 24:00 μ.μ. της ημέρας της φυσικής 

αναχώρησης ή άφιξης ενός φορτίου προϊόντος, διότι κλειδώνει η αναγγελία.  
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β) Πεδία τύπου Β 

 

Τα πεδία τύπου Β δύνανται να καταχωρηθούν και να υποβληθούν καθώς και να 

τροποποιηθούν ελευθέρως από τον έμπορο και σε δεύτερο χρόνο, αλλά το 

αργότερο μέχρι και τις 24:00 μ.μ. της ημέρας της φυσικής αναχώρησης/άφιξης 

ενός φορτίου προϊόντος, διότι δεν επηρεάζουν την ανάλυση επικινδυνότητας, 

ούτε την ανταλλαγή στοιχείων διασυνδεδεμένων συστημάτων. Πεδία τύπου Β 

είναι τα κάτωθι: 

 

1) Ποικιλία Προϊόντος (Υποχρεωτικό Πεδίο μόνο για προϊόντα που αφορούν 

σε Μήλα, Αχλάδια, Πορτοκάλια, Επιτραπέζια Σταφύλια, άλλα Μανταρίνια και 

Μπανάνες ή για προϊόντα γενικών προδιαγραφών για τα οποία ο έμπορος έχει 

τεκμηριωμένα υιοθετήσει το αντίστοιχο πρότυπο της UNECE στο οποίο υπάρχει 

απαίτηση για αναγραφή της ποικιλίας και καταχωρείται από τον έμπορο 

χειροκίνητα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα). Για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα 

το πεδίο είναι προαιρετικό. 

2) Κλάση Προϊόντος (Υποχρεωτικό Πεδίο μόνο για προϊόντα με ειδικές 

προδιαγραφές εμπορίας του ΚΑΝ. (ΕΕ) 543/2011 ή για προϊόντα γενικών 

προδιαγραφών για τα οποία ο έμπορος έχει τεκμηριωμένα υιοθετήσει το 

αντίστοιχο πρότυπο της UNECE και καταχωρείται από τον έμπορο από λίστα). 

Για όλα τα υπόλοιπα προϊόντα το πεδίο είναι προαιρετικό. 

3) Χώρα Καταγωγής (σε περίπτωση εξαγωγών και αποστολών προς Ε.Ε.) 

- (Υποχρεωτικό Πεδίο. Είναι η χώρα καταγωγής του φορτίου προϊόντος που 

αναγγέλθηκε και καταχωρείται από τον έμπορο από λίστα).  

4) Μέσο Μεταφοράς (Υποχρεωτικό Πεδίο. Είναι το ένα και μοναδικό είδος του 

συγκοινωνιακού μέσου που χρησιμοποιείται για την διακίνηση του φορτίου 

προϊόντος που αναγγέλθηκε και καταχωρείται από τον έμπορο από λίστα).  

5) Ταυτότητα Μέσου Μεταφοράς (Υποχρεωτικό Πεδίο. Είναι ο κωδικός που 

αφορά την ταυτότητα των περιεκτών/κοντέϊνερ και όχι του μέσου αυτού 

καθαυτού, στα οποία εμπεριέχεται το φορτίο προϊόντος που αναγγέλθηκε, που 

δύνανται να είναι περισσότερα του ενός και καταχωρείται από τον έμπορο με 

χειροκίνητο τρόπο με κεφαλαία ελληνικά ή λατινικά γράμματα με κόμματα 

ανάμεσα στις διαφορετικές ταυτότητες. Επισημαίνεται ότι στην ταυτότητα του 
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μέσου μεταφοράς καταχωρούνται στοιχεία ταυτότητας που δεν ανήκουν σε 

περιέκτες αλλά στο μέσο, μόνο στην περίπτωση που ο περιέκτης είναι 

ενσωματωμένος σε αυτό ή όταν δεν υφίστανται περιέκτες). 

6) Τελωνείο Εξαγωγής (Υποχρεωτικό Πεδίο. Είναι το τελωνείο μέσω του 

οποίου θα εξαχθεί το φορτίο προϊόντος σε περίπτωση εξαγωγών και 

καταχωρείται από τον έμπορο από λίστα). 

7) Παρατηρήσεις (Προαιρετικό πεδίο. Συμπληρώνεται από τον έμπορο με 

χειροκίνητο τρόπο με κεφαλαία Ελληνικά γράμματα όταν συντρέχουν λόγοι 

επιπρόσθετης πληροφόρησης). Σε περίπτωση προελέγχου, ο έμπορος 

καταγράφει στο εν λόγω πεδίο: «διαδοχικές συμφορτώσεις στο ίδιο μέσο 

μεταφοράς, της ίδιας αποστολής-προέλεγχος». 

 

Σε περίπτωση που το προϊόν αλλάζει μέσο μεταφοράς (συνήθως σε προϊόντα 

προερχόμενα από την νησιωτική Ελλάδα)  πριν την τελική έξοδό του από την χώρα ο 

έμπορος υποβάλλει αναγγελία στην αρμοδία αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της 

οποίας έλαβε χώρα η αρχική φόρτωση του προϊόντος.   

 

Σε αυτή την περίπτωση ο ελεγκτής δεν αναγράφει στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης, 

στο σχετικό πεδίο της ταυτότητας του μέσου μεταφοράς την ταυτότητα του αρχικού 

μέσου μεταφοράς, αλλά την καταγράφει στο πεδίο «Παρατηρήσεις». Ο έμπορος με 

δικιά του ευθύνη συμπληρώνει το σχετικό πεδίο της ταυτότητας του τελικού 

μεταφορικού μέσου, το οποίο μπορεί να διασταυρώσει σε μετέπειτα έλεγχο ο αρχικός 

ελεγκτής (διασταύρωση δηλωθείσας ταυτότητας στην ψηφιακή αναγγελία και 

δηλωθείσα ταυτότητα στην φορτωτική ή στο δελτίο αποστολής). Επισημαίνεται ότι ο 

έμπορος καταχωρεί στην ψηφιακή αναγγελία την ταυτότητα του αρχικού μέσου 

μεταφοράς (εάν δεν του είναι διαθέσιμη η ταυτότητα του τελικού μέσου στα 

προβλεπόμενα χρονικά όρια) και κατόπιν με δικιά του ευθύνη δηλώνει στην αρχή 

ελέγχου που πραγματοποίησε τον προέλεγχο την ταυτότητα του τελικού μέσου 

μεταφοράς προκειμένου η τελευταία να προβεί στην απαιτούμενη διόρθωση στο 

ΜΕΝΟ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
Χρονικά πλαίσια Υποβολής Ψηφιακών Αναγγελιών και εξυπηρέτησής 
τους ως προς τυχόν φυσικό έλεγχο και έκδοση πιστοποιητικών 
συμμόρφωσης ή βεβαιώσεων απαλλαγών ελέγχου για φορτία 
προϊόντων νωπών οπωροκηπευτικών, μπανανών και πατατών κατά τα 
στάδια της εξαγωγής, εισαγωγής και ενδοκοινοτικής διακίνησης 
 
1. Οι έμποροι φροντίζουν για την έγκαιρη και πλήρη υποβολή των αναγγελιών τους, 

ώστε να υπάρχει ορθός προγραμματισμός των αρμοδίων αρχών ελέγχου  για 

διενέργεια φυσικών ελέγχων και ακολούθως έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης ή  

βεβαιώσεων απαλλαγών ελέγχου. Ψηφιακές αναγγελίες μπορούν να υποβληθούν στο 

σύστημα 5 ημερολογιακές ημέρες πριν την φυσική αναχώρηση ή άφιξη ενός φορτίου 

προϊόντος και οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο 24ωρο.   

 

2. Αναγγελίες που θα υποβληθούν στο σύστημα 5 ημερολογιακές ημέρες πριν την 

φυσική αναχώρηση ή άφιξη ενός φορτίου προϊόντος έως και τις 11.00 π.μ. της 

ημέρας της φυσικής αναχώρησης ή άφιξης ενός φορτίου προϊόντος θεωρούνται 

Εμπρόθεσμες, ανεξαρτήτως εάν οι ημέρες αφορούν εργάσιμες, σαββατοκύριακα ή 

αργίες.  Το σύστημα επιβραβεύει τον έμπορο που υποβάλλει εμπρόθεσμες αναγγελίες  

στην ανάλυση επικινδυνότητας με αποτέλεσμα τη μείωση των επιπέδων ελέγχου στα 

φορτία του. 

 

3. Αναγγελίες που θα υποβληθούν μετά τις 11.00 π.μ. της ημέρας της φυσικής 

αναχώρησης ή άφιξης ενός φορτίου προϊόντος θεωρούνται Εκπρόθεσμες και 

επιβαρύνουν την μέση ετήσια επιβάρυνση του εμπόρου στην ανάλυση 

επικινδυνότητας με αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων ελέγχου στα φορτία του. 

 

4. Οι αρμόδιες αρχές ελέγχου φροντίζουν ώστε οι ελεγκτές να είναι εφοδιασμένοι με 

μπλοκ πιστοποιητικών συμμόρφωσης, έντυπες βεβαιώσεις απαλλαγής ελέγχου (για 

παν ενδεχόμενο), φορητό υπολογιστή (laptop) ή ταμπλέτα (tablet) ή κινητό 

τηλέφωνο με δυνατότητα πλοήγησης στο διαδίκτυο (τα οποία εξασφαλίζουν 

πρόσβαση στο ΜΕΝΟ για καταχώρηση στοιχείων ελέγχου, έκδοση πιστοποιητικών 

συμμόρφωσης και ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων απαλλαγής ελέγχου).  
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Εναλλακτικώς πρέπει να υφίσταται ένας ορισμένος χρήστης στην έδρα της αρχής 

ελέγχου, ο οποίος ελέγχει το ΜΕΝΟ σε πραγματικό χρόνο καθόλη την διάρκεια του 

κανονικού ωραρίου και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες και καταχωρήσεις των 

στοιχείων ελέγχου άμεσα, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα παρακώλυσης 

του εμπορίου.  

 

5. Είναι επιθυμητό για την απρόσκοπτη και ομαλή ροή του εμπορίου και ειδικά σε 

περιόδους αιχμής-εποχικότητας προϊόντων της περιοχής αρμοδιότητάς τους, να 

ορίζονται από τις αρχές ελέγχου ελεγκτές βάρδιας (για τα απογεύματα, το 

σαββατοκύριακο και τις ημέρες αργίας), εάν και εφόσον υπάρχει αυτή η ευχέρεια από 

μέρους τους. 

 

Σε περιπτώσεις ορισμού ελεγκτών βάρδιας, οι αρχές ελέγχου ενημερώνουν σχετικά 

και την Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπ.Α.Α.Τ., προκειμένου οι ελεγκτές 

να λαμβάνουν σχετικά μηνύματα στο κινητό τους με τις αποφάσεις διενέργειας ή μη 

ελέγχου του συστήματος, αλλά και για να ενημερώνονται οι έμποροι άμα τη  

υποβολή της αναγγελίας τους, για την ύπαρξη ή μη ελεγκτή βάρδιας καθώς και τον 

τρόπο επικοινωνίας μαζί του. 

 

6. Η διαχείριση των ψηφιακών αναγγελιών των εμπόρων αναλόγως του αν είναι 

εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες, των ημερομηνιών και ωρών φυσικής 

αναχώρησης/άφιξης των φορτίων και της ύπαρξης ελεγκτή βάρδιας, λαμβάνει χώρα 

σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα. 
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Απόφαση 

Ελέγχου 

Εμπρόθεσμες Αναγγελίες 

Καθημερινές Εργάσιμες 

μέχρι τις 11.00 της ημέρας της 

φυσικής αναχώρησης/άφιξης 

του φορτίου προϊόντος 

 

Εκπρόθεσμες  Αναγγελίες  

Καθημερινές Εργάσιμες 

μεταξύ 11.00 π.μ. έως 14.50 

μ.μ. της ημέρας της φυσικής 

αναχώρησης/άφιξης του 

φορτίου προϊόντος 

Εκπρόθεσμες  Αναγγελίες  

Καθημερινές Εργάσιμες 

μετά τις 14.50 μ.μ. της ημέρας 

της φυσικής 

αναχώρησης/άφιξης του 

φορτίου προϊόντος 

Με 

απόφαση 

διενέργειας 

ελέγχου 

Εξυπηρετούνται ως προς τυχόν 

φυσικό έλεγχο και έκδοση 

πιστοποιητικών συμμόρφωσης από 

τις αρμόδιες αρχές ελέγχου, υπό 

την προϋπόθεση ότι το φορτίο 

προϊόντος είναι διαθέσιμο προς 

έλεγχο μετά τις 7.00 π.μ έως και 

τις 15.00 μ.μ. της ημέρας της 

φυσικής αναχώρησης/άφιξης του 

φορτίου προϊόντος 

 

 ή  

εάν υπάρχει ελεγκτής 

απογευματινής βάρδιας μέχρι το 

πέρας της εργασίας του. 

Εξυπηρετούνται ως προς τυχόν 

φυσικό έλεγχο και έκδοση 

πιστοποιητικών συμμόρφωσης, 

μόνο άμα τη ευχέρεια των 

αρμοδίων αρχών ελέγχου και 

ύστερα από συνεννόηση του 

εμπόρου με την οικεία αρχή και 

με δικιά του ευθύνη (του 

εμπόρου). 

 

Εξυπηρετούνται ως προς τυχόν 

φυσικό έλεγχο και έκδοση 

πιστοποιητικών συμμόρφωσης, 

μόνο άμα τη ευχέρεια και εφόσον 

υπάρχει ελεγκτής βάρδιας και 

ύστερα από συνεννόηση του 

εμπόρου μαζί του, με δικιά του 

ευθύνη (του εμπόρου). 

 

Αλλαγή Εάν το φορτίο προϊόντος για το Δεν λαμβάνει χώρα σε καμία Δεν λαμβάνει χώρα σε καμία 
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απόφασης 

διενέργειας 

ελέγχου σε 

απαλλαγή 

ελέγχου 

οποίο το σύστημα υποδείξει 

διενέργεια φυσικού ελέγχου δεν 

δύναται να είναι διαθέσιμο από 

πλευράς του εμπόρου στο 

προαναφερθέν χρονικό διάστημα ή 

εάν δεν υπάρχει ελεγκτής βάρδιας 

(σε περίπτωση που ακολουθεί 

Σαββατοκύριακο ή ημέρα αργίας ή 

η φυσική αναχώρηση/άφιξη θα 

λάβει χώρα απογευματινή ώρα) ή 

δεν δύναται δικιά της υπαιτιότητα 

η αρχή ελέγχου να διενεργήσει 

έλεγχο, λαμβάνει χώρα αλλαγή 

της απόφασης ελέγχου του 

συστήματος σε απαλλαγή, προς 

χάριν διευκόλυνσης του εμπορίου 

 

Σαν αιτίες αδυναμίας διεξαγωγής 

ελέγχου, καταχωρούνται από τον 

χρήστη της αρμόδιας αρχής στο 

ΜΕΝΟ οι επιλογές «Μη έλεγχος 

λόγω μη διαθεσιμότητας του προς 

έλεγχο φορτίου από πλευράς του 

περίπτωση. περίπτωση. 
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εμπόρου» ή «Μη έλεγχος λόγω μη 

ύπαρξης βάρδιας», αντιστοίχως ή 

όποια άλλη αιτία. 

Με 

απόφαση 

απαλλαγής 

ελέγχου 

Σε περίπτωση που το σύστημα 

υποδείξει απαλλαγή ελέγχου, οι 

αρχές ελέγχου άμεσα, άμα τη 

απόφαση απαλλαγής του 

συστήματος, επιλέγουν στο ΜΕΝΟ 

την επιλογή «Απαλλαγή», 

προκειμένου το σύστημα να 

εκδώσει και να αποστείλει 

ψηφιακά τη βεβαίωση απαλλαγής 

ελέγχου στον έμπορο.  

 

Σε περίπτωση που το σύστημα 

υποδείξει απαλλαγή ελέγχου, οι 

αρχές ελέγχου άμεσα, άμα τη 

απόφαση απαλλαγής του 

συστήματος, επιλέγουν στο ΜΕΝΟ 

την επιλογή «Απαλλαγή», 

προκειμένου το σύστημα να 

εκδώσει και να αποστείλει 

ψηφιακά τη βεβαίωση απαλλαγής 

ελέγχου στον έμπορο.  

 

 

Σε περίπτωση που το σύστημα 

υποδείξει απαλλαγή ελέγχου, ο 

ελεγκτής βάρδιας εάν και εφόσον 

υπάρχει και έχει πρόσβαση στο 

ΜΕΝΟ, πρέπει  άμεσα, άμα τη 

απόφαση απαλλαγής του 

συστήματος, να επιλέξει στο 

ΜΕΝΟ την επιλογή «Απαλλαγή», 

προκειμένου το σύστημα να 

εκδώσει και να αποστείλει 

ψηφιακά την βεβαίωση 

απαλλαγής ελέγχου στον έμπορο.  

 

Εναλλακτικά, εάν δεν υπάρχει 

πρόσβαση στο ΜΕΝΟ, ο ελεγκτής 

βάρδιας συμπληρώνει χειρόγραφα 

την Βεβαίωση Απαλλαγής 

Ελέγχου την οποία σφραγίζει και 

υπογράφει, η οποία παραδίδεται 

στον έμπορο με ευθύνη του 
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τελευταίου. 

Απόφαση 

Ελέγχου 

Εμπρόθεσμες Αναγγελίες 

Σαββατοκύριακα-Αργίες 

μέχρι τις 11.00 της ημέρας της 

φυσικής αναχώρησης/άφιξης 

του φορτίου προϊόντος 

 

Εκπρόθεσμες  Αναγγελίες  

Καθημερινές Εργάσιμες 

μεταξύ 11.00 π.μ. έως 14.50 

μ.μ. της ημέρας της φυσικής 

αναχώρησης/άφιξης του 

φορτίου προϊόντος 

Εκπρόθεσμες  Αναγγελίες  

Καθημερινές Εργάσιμες 

μετά τις 14.50 μ.μ. της ημέρας 

της φυσικής 

αναχώρησης/άφιξης του 

φορτίου προϊόντος 

Με 

απόφαση 

διενέργειας 

ελέγχου 

Εξυπηρετούνται ως προς τυχόν 

φυσικό έλεγχο και έκδοση 

πιστοποιητικών συμμόρφωσης, 

μόνο άμα τη ευχέρεια και εφόσον 

υπάρχει ελεγκτής βάρδιας ύστερα 

από συνεννόηση του εμπόρου με 

την οικεία αρχή, με δικιά του 

ευθύνη (του εμπόρου). 

Εξυπηρετούνται ως προς τυχόν φυσικό έλεγχο και έκδοση 

πιστοποιητικών συμμόρφωσης, μόνο άμα τη ευχέρεια και εφόσον 

υπάρχει ελεγκτής βάρδιας ύστερα από συνεννόηση του εμπόρου με 

την οικεία αρχή με δικιά του ευθύνη (του εμπόρου). 

Εξυπηρετούνται ως προς τυχόν φυσικό έλεγχο και έκδοση 

πιστοποιητικών συμμόρφωσης, μόνο άμα τη ευχέρεια και εφόσον 

υπάρχει ελεγκτής βάρδιας και ύστερα από συνεννόηση του εμπόρου 

μαζί του με δικιά του ευθύνη (του εμπόρου). 

Αλλαγή 

απόφασης 

διενέργειας 

ελέγχου σε 

απαλλαγή 

ελέγχου 

Εάν δεν υπάρχει ελεγκτής βάρδιας 

ή όταν υπάρχει αλλά δεν δύναται 

δικιά του υπαιτιότητα να 

διενεργήσει έλεγχο, λαμβάνει 

χώρα αλλαγή της απόφασης 

ελέγχου του συστήματος σε 

απαλλαγή, προς χάριν 

διευκόλυνσης του εμπορίου 

Δεν λαμβάνει χώρα σε καμία περίπτωση. 
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(άμεσα ή την επόμενη εργάσιμη) 

 

Σαν αιτίες αδυναμίας διεξαγωγής 

ελέγχου, καταχωρούνται από τον 

χρήστη της αρμόδιας αρχής στο 

ΜΕΝΟ οι επιλογές «Μη έλεγχος 

λόγω μη ύπαρξης βάρδιας» ή 

όποια άλλη αιτία. 

Με 

απόφαση 

απαλλαγής 

ελέγχου 

Σε περίπτωση που το σύστημα 

υποδείξει απαλλαγή ελέγχου, ο 

ελεγκτής βάρδιας εάν και εφόσον 

υπάρχει και έχει πρόσβαση στο 

ΜΕΝΟ, πρέπει  άμεσα, άμα τη 

απόφαση απαλλαγής του 

συστήματος, να επιλέξει στο ΜΕΝΟ 

την επιλογή «Απαλλαγή», 

προκειμένου το σύστημα να 

εκδώσει και να αποστείλει 

ψηφιακά την βεβαίωση απαλλαγής 

ελέγχου στον έμπορο. 

 

Εναλλακτικά, εάν δεν υπάρχει 

πρόσβαση στο ΜΕΝΟ, ο ελεγκτής 

Σε περίπτωση που το σύστημα υποδείξει απαλλαγή ελέγχου, ο 

ελεγκτής βάρδιας εάν και εφόσον υπάρχει και έχει πρόσβαση στο 

ΜΕΝΟ, πρέπει  άμεσα, άμα τη απόφαση απαλλαγής του συστήματος, 

να επιλέξει στο ΜΕΝΟ την επιλογή «Απαλλαγή», προκειμένου το 

σύστημα να εκδώσει και να αποστείλει ψηφιακά την βεβαίωση 

απαλλαγής ελέγχου στον έμπορο. 

 

Εναλλακτικά, εάν δεν υπάρχει πρόσβαση στο ΜΕΝΟ, ο ελεγκτής 

βάρδιας συμπληρώνει χειρόγραφα την Βεβαίωση Απαλλαγής Ελέγχου 

την οποία σφραγίζει και υπογράφει, η οποία παραδίδεται στον έμπορο 

με ευθύνη του τελευταίου. 

 

 

Εάν δεν υπάρχει ελεγκτής βάρδιας, η βεβαίωση απαλλαγής εκδίδεται 

την επόμενη εργάσιμη ή άμα τη ευχέρεια της αρχής ελέγχου. 
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βάρδιας συμπληρώνει χειρόγραφα 

την Βεβαίωση Απαλλαγής Ελέγχου 

την οποία σφραγίζει και 

υπογράφει, η οποία παραδίδεται 

στον έμπορο με ευθύνη του 

τελευταίου. 

 

 

Εάν δεν υπάρχει ελεγκτής 

βάρδιας, η βεβαίωση απαλλαγής 

εκδίδεται την επόμενη εργάσιμη ή 

άμα τη ευχέρεια της αρχής 

ελέγχου. 
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Σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμων αναγγελιών και για κάθε λόγο που δεν υπάρχει 

ευχέρεια εξυπηρέτησης τους από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου,οι εν λόγω αναγγελίες 

εξυπηρετούνται ως προς τυχόν φυσικό έλεγχο, έκδοση πιστοποιητικών 

συμμόρφωσης ή βεβαιώσεων απαλλαγής ελέγχου την επόμενη εργάσιμη ή όταν 

υπάρχει η σχετική ευχέρεια από πλευράς των αρμοδίων αρχών ελέγχου. Για τις 

εκπρόθεσμες αναγγελίες που υποδείχτηκε έλεγχος και τελικά δεν έλαβε χώρα, την 

επόμενη εργάσιμη θα πρέπει να γίνει στο εικονίδιο «Αδυναμία Διεξαγωγής 

Ελέγχου» η σχετική καταχώρηση «λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας», εκτός αν ο 

φυσικός έλεγχος λάβει χώρα την επόμενη εργάσιμη.  

 

Σε περιπτώσεις εκπρόθεσμων αναγγελιών δεν γίνεται από τις αρμόδιες αρχές 

ελέγχου αλλαγή της απόφασης ελέγχου του συστήματος σε απαλλαγή για κανέναν 

λόγο.  

 

Σε περιπτώσεις εμπρόθεσμων αναγγελιών (καθημερινών, σαββατοκύριακων, αργιών) 

που αρχικώς υποδείχτηκε έλεγχος και τελικά έγινε αλλαγή της απόφασης ελέγχου σε 

απαλλαγή ελέγχου, θα πρέπει να γίνει στο εικονίδιο «Αδυναμία Διεξαγωγής 

Ελέγχου» η σχετική καταχώρηση «λόγω μη ύπαρξης βάρδιας» ή «Μη έλεγχος 

λόγω μη διαθεσιμότητας του προς έλεγχο φορτίου από πλευράς του 

εμπόρου» ή κάποια άλλη από τις επιλογές αναλόγως της αιτίας. 

 

Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση εμπρόθεσμων αναγγελιών εξαγωγής ή εισαγωγής το 

σαββατοκύριακο ή μέρα αργίας σε αρχή ελέγχου που δεν έχει ελεγκτή βάρδιας και ο 

έμπορος δεν δύναται με κανέναν τρόπο να έχει στην κατοχή του πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης ή  βεβαίωση απαλλαγής ελέγχου προκειμένου να το χρησιμοποιήσει 

στην διασάφησή του, θα περιμένει να εξυπηρετηθεί την επόμενη εργάσιμη ή άμα τη 

ευχέρεια της αρχής ελέγχου. 

 

7. Αναγγελίες Εγκεκριμένων Έμπορων (για συγκεκριμένα προϊόντα από 

συγκεκριμένα συσκευαστήρια και μόνο για εξαγωγές/αποστολές), εξαιρούνται από 

κάθε προαναφερθέντα χρονικό περιορισμό του παρόντος άρθρου και δεν 

χαρακτηρίζονται εκπρόθεσμες ή εμπρόθεσμες από το σύστημα, υπό τον μοναδικό 
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περιορισμό ότι πρέπει να υποβάλλονται πλήρεις στοιχείων το αργότερο μέχρι τις 

24.00 μ.μ. της ημέρας της φυσικής αναχώρησης ή άφιξης του φορτίου προϊόντος. 

 

8. Για το πρώτο δίμηνο μετά την έκδοση της παρούσης εγκυκλίου το σύστημα δεν θα 

επιβαρύνει την μέση ετήσια επιβάρυνση των εμπόρων σε σχέση με την ορθή 

υποβολή των ψηφιακών αναγγελιών και οι αρμόδιες αρχές δεν θα λαμβάνουν 

υπόψιν τους τυχόν σωρεία ελλειπών αναγγελιών ή σωρεία εκπρόθεσμων αναγγελιών 

ή από πλευράς των εμπόρων.  

 

Μετά την πάροδο διμήνου από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, το σύστημα 

θα επιβαρύνει αυτομάτως την μέση ετήσια επιβάρυνση των εμπόρων, σε περίπτωση 

μη σωστής υποβολής των ψηφιακών αναγγελιών, με αποτέλεσμα την αύξηση των 

επιπέδων ελέγχου στις αναγγελίες τους. Ακολούθως μετά την πάροδο του διμήνου 

από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης καλούνται οι αρμόδιες αρχές όπως 

ακολουθούν τα προβλεπόμενα στον κυρωτικό νόμο Ν. 4235/2014 για τις 

περιπτώσεις σωρείας ελλειπών ψηφιακών αναγγελιών (μη συμπλήρωση όλων των 

υποχρεωτικών πεδίων της φόρμας της ψηφιακής αναγγελίας) ή σωρείας 

εκπρόθεσμων ψηφιακών αναγγελιών (υποβληθέντες μετά τις 11.00 π.μ. της 

ημερομηνίας της φυσικής αναχώρησης/άφιξης ενός φορτίου προϊόντος). 

 

Η αρχή ελέγχου που διαπιστώνει σωρεία ελλειπών ψηφιακών αναγγελιών ή σωρεία 

εκπρόθεσμων ψηφιακών αναγγελιών (και για τις δύο περιπτώσεις σωρεία θεωρείται η 

υποβολή 5 συνεχόμενων ελλειπών ή εκπρόθεσμων ψηφιακών αναγγελιών ή η 

υποβολή ελλειπών ή εκπρόθεσμων ψηφιακών αναγγελιών σε ποσοστό 30% επί του 

συνόλου των ψηφιακών αναγγελιών του εμπόρου από την αρχή του χρόνου και 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά), προβαίνει σε έγγραφη σύσταση στον έμπορο 

(εφόσον δεν έχει προηγηθεί άλλη σύσταση από αρμοδία αρχή για την ίδια κατηγορία 

μη συμμορφώσεως) προκειμένου να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην 

επαναληφθεί η μη συμμόρφωση, σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 1 του 

άρθρου 3 του κυρωτικού νόμου Ν. 4235/2014.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Οδηγίες για Αρχές Ελέγχου (Τροποποιήσεις Αναγγελιών, Καταχώρηση 

Στοιχείων Ελέγχου, Στοιχεία Κυρωτικού Νόμου 4235/2014 & Τελών 

ελέγχου) 

 

1. Ημερήσια Παρακολούθηση Αναγγελιών 

 

Οι αρχές ελέγχου, εποπτεύουν καθημερινώς και υποχρεωτικώς το ΜΕΝΟ, από την 

καρτέλα «Ημερήσια Παρακολούθηση Αναγγελιών», όπου υπάρχουν σε σχετικές 

στήλες συνοπτικά όλες οι πληροφορίες που αφορούν στις αναγγελίες, στην ανάλυση 

επικινδυνότητας και στην διενέργεια ή απαλλαγή ελέγχου επ΄αυτών.  

 

Οι χρήστες επιλέγοντας το φίλτρο που επιθυμούν (π.χ. Α1 εξαγωγές/αποστολές, 

ημερομηνία φόρτωσης/παραλαβής, αρχή ελέγχου) παρακολουθούν τις αναγγελίες 

αρμοδιότητάς τους καθόλη την διάρκεια του ωραρίου τους.  

 

Όλα τα στοιχεία που αφορούν μια αναγγελία, βρίσκονται στις στήλες της Ημερήσιας 

Παρακολούθησης Αναγγελιών. Από την στήλη «Status» μπορούν να βλέπουν εάν 

μία αναγγελία είναι τροποποιημένη, κλειδωμένη (μετά το πέρας της ημέρας της 

φυσικής αναχώρησης/άφιξης ενός φορτίου) ή ακυρωμένη. 

 

Στην στήλη «Απόφαση» υπάρχει η απόφαση διενέργειας ελέγχου με την ένδειξη 

«ΝΑΙ» ή απαλλαγής ελέγχου με την ένδειξη «ΟΧΙ» για κάθε καταχωρημένη 

αναγγελία προϊόντος για την οποία το σύστημα αυτομάτως διενεργεί ανάλυση 

κινδύνου, ενώ στο εικονίδιο «Ανάλυση Risk» στο κάτω μέρος της καρτέλας, 

υπάρχει αναλυτικά η βαθμολογία κάθε κριτηρίου που αφορά την αναγγελία.  

 

Από το εικονίδιο «Έλεγχος» γίνεται η καταχώρηση των στοιχείων ελέγχου από τις 

αρχές ελέγχου, ενώ με την χρήση του εικονιδίου «Αφαίρεση Ελέγχου» 

αφαιρούνται σε περίπτωση λάθους καταχώρησης, τα στοιχεία ελέγχου που αφορούν 

σε κάποια αναγγελία από το εικονίδιο «Έλεγχος».  
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Από το εικονίδιο «Εμφάνιση/Διόρθωση» δύνανται οι αρχές ελέγχου να 

προβαίνουν σε διορθώσεις/συμπληρώσεις αναγγελιών, ενώ από το εικονίδιο 

«Ακύρωση» να ακυρώνουν μια αναγγελία. 

 

Το εικονίδιο «Απαλλαγή» επιλέγεται όταν το σύστημα υποδείξει απαλλαγή ελέγχου 

σε κάποια ψηφιακή αναγγελία και μέσω αυτού λαμβάνει η χώρα η μεταφορά 

στοιχείων από την ψηφιακή αναγγελία στην ψηφιακή ΒΑΕ. 

 

Από το εικονίδιο «Καταβολή Τελών Ελέγχου» λαμβάνει χώρα η καταχώρηση του 

ποσού των τελών και εμφαίνεται το status σχετικά με την καταβολή ή μη αυτών. 

 

Το εικονίδιο «Αδυναμία Διεξαγωγής Ελέγχου» επιλέγεται όταν για διάφορους 

λόγους δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή φυσικού ελέγχου, οπότε και καταχωρείται από 

την αρχή ελέγχου η σχετική αιτία. 

 

Οι χρήστες μπορούν επιλέγοντας τα εικονίδια «Έντυπο Αναγγελίας», «Έντυπο 

Ελέγχου», «Έντυπο Απαλλαγής (ΒΑΕ)» να έχουν διαθέσιμα τα αντίστοιχα 

έγγραφα σε αρχεία pdf. Από το εικονίδιο «Εξαγωγή» μπορούν να έχουν σε μορφή 

excel την καρτέλα της «Ημερήσιας Παρακολούθησης Αναγγελιών». 

 

2. Δυνατότητα καταχωρήσεων/τροποποιήσεων 

 

Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες των αρμοδίων αρχών ελέγχου έχουν την δυνατότητα 

καταχωρήσεων και τροποποιήσεων στις αναγγελίες χωρίς περιορισμό (και αφού 

κλειδώσει μετά τις 24.00 της ημέρας της φυσικής αναχώρησης ή άφιξης του φορτίου 

για τον έμπορο), επιλέγοντας το εικονίδιο «Εμφάνιση/Διόρθωση Αναγγελίας», 

αφού πρώτα επιλέξουν την αναγγελία που επιθυμούν. 

 

Οι χρήστες των αρμοδίων αρχών ελέγχου, δύνανται να καταχωρούν αναγγελίες για 

λογαριασμό εμπόρων όταν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι (π.χ. έντυπη αποστολή 

αναγγελίας από πλευράς επιχειρήσεων λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης ή πτώση του 

συστήματος, ή έμπορος ΑΜΕΑ). 
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Στο εικονίδιο «Έλεγχος» σε περίπτωση λάθους καταχώρησης στοιχείων ελέγχου από 

πλευράς της αρμόδιας αρχής, με την επιλογή του εικονιδίου «Αφαίρεση Ελέγχου» 

και την επιλογή «ΝΑΙ» στην ερώτηση «Θέλετε να αφαιρεθούν τα στοιχεία 

ελέγχου από την αναγγελία;» αφαιρούνται όλα τα στοιχεία που είχαν καταχωρηθεί 

στο εικονίδιο «Έλεγχος» από τον χρήστη της αρμόδιας αρχής ελέγχου. Ακολούθως 

γίνεται εκ νέου καταχώρηση των ορθών στοιχείων. 

 

3. Καταχώρηση στοιχείων ελέγχων στο ΜΕΝΟ 

 

Οι ελεγκτές κατά τον φυσικό έλεγχο, συμπληρώνουν τα στοιχεία ελέγχου στο έντυπο 

«Ελέγχου» που ουσιαστικά είναι μια λίστα επιθεώρησης. Κατόπιν, τα ευρήματα του 

ελέγχου καταχωρούνται άμεσα στο ΜΕΝΟ. 

 

3.1 Μετά από Απόφαση Διενέργειας Ελέγχου 

 

Μετά το πέρας του ΚΑΘΕ ΦΥΣΙΚΟΥ ελέγχου για κάποια αναγγελία προϊόντος, γίνεται 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΑΜΕΣΗ καταχώρηση των ευρημάτων του στο ΜΕΝΟ (Ανεξαρτήτως 

ευρημάτων) με επιλογή του εικονιδίου «Έλεγχος» στο κάτω μέρος της καρτέλας. 

Πιο συγκεκριμένα στο εικονίδιο «Έλεγχος» συμπληρώνονται: 

 

-Αριθμός Πρωτοκόλλου (Καταχωρείται αυτομάτως από το σύστημα ο αριθμός 

αναγγελίας που δίνει το σύστημα σε κάθε αναγγελία. Δεν καταχωρείται 

χειροκίνητα ο αριθμός πρωτοκόλλου που χρησιμοποιεί η εκάστοτε αρχή ελέγχου 

για λόγους ανταλλαγής πληροφοριών στα πλαίσια διασύνδεσης ΜΕΝΟ – ICISnet 

και για λόγους αναζήτησης). 

-Ημερομηνία Πρωτοκόλλου (Καταχωρείται αυτομάτως από το σύστημα). 

-1ος Ελεγκτής,  2ος Ελεγκτής (Καταχωρούνται από τον χρήστη τα ονόματα των 

ποιοτικών ελεγκτών που πραγματοποίησαν τον έλεγχο. Υπάρχουν σε λίστα τα 

ονόματα των ελεγκτών των ΔΑΟΚ/ΔΑΟ, καθώς και των ΠΚΠΦΠΕ Πειραιώς και 

ΠΚΠΦΠΕ Θεσσαλονίκης που δύνανται να ενεργούν τακτικούς ελέγχους).  

-Ημερομηνία Ελέγχου (Καταχωρείται από τον χρήστη, με επιλογή από λίστα, η 

ημερομηνία που έλαβε χώρα ο φυσικός έλεγχος).  
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-Πόρισμα (Αφορά αποκλειστικά προδιαγραφές εμπορίας). Αναλόγως της 

ύπαρξης συμμορφούμενου φορτίου ή της διαχείρισης μη συμμορφούμενου 

φορτίου επιλέγονται κατά περίσταση τα κάτωθι: 

 

 Αρχείο (σε περίπτωση φυσικού ελέγχου χωρίς ευρήματα) 

 Καταστροφή (εφόσον δεν δύνανται να λάβουν χώρα διορθωτικές ενέργειες 

ή έλαβαν και δεν άρθηκε η μη συμμόρφωση) 

 Επαναποστολή σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. (σε περίπτωση παραλαβής ή 

εισαγωγής που θα απορριφθεί εφόσον δεν δύνανται να λάβουν χώρα 

διορθωτικές ενέργειες ή έλαβαν και δεν άρθηκε η μη συμμόρφωση). 

 Επαναποστολή σε Τρίτη χώρα (σε περίπτωση παραλαβής ή εισαγωγής που 

θα απορριφθεί εφόσον δεν δύνανται να λάβουν χώρα διορθωτικές ενέργειες ή 

έλαβαν και δεν άρθηκε η μη συμμόρφωση). 

 Αλλαγή σκοπούμενης χρήσης (σε περίπτωση παραλαβής ή εισαγωγής που 

θα απορριφθεί εφόσον δεν δύνανται να λάβουν χώρα διορθωτικές ενέργειες ή 

έλαβαν και δεν άρθηκε η μη συμμόρφωση π.χ. βιομηχανική χρήση, χρήση ως 

ζωοτροφή κ.α.). 

 Υποβιβασμός (σε περίπτωση που το προϊόν υποβιβαστεί στην κλάση του και 

δύναται να απαιτείται εκ νέου διαλογή ή/και ταξινόμηση ή/και εκ νέου 

συσκευασία ή/και νέα σήμανση σε όλα τα στάδια διακίνησης. Η επιλογή του 

πορίσματος λαμβάνει χώρα αφού επαληθευτεί η ολοκλήρωση της διορθωτικής 

ενέργειας ύστερα από επανέλεγχο). 

 Ανασυσκευασία (σε περίπτωση που το προϊόν δεν είναι συσκευασμένο ή 

έχει προβληματική συσκευασία και απαιτείται εκ νέου συσκευασία σε όλα τα 

στάδια διακίνησης. Η επιλογή του πορίσματος λαμβάνει χώρα αφού επαληθευτεί 

η ολοκλήρωση της διορθωτικής ενέργειας ύστερα από επανέλεγχο). 

 Επαναδιαλογή/Επαναταξινόμηση (σε περίπτωση που υπάρχουν μη 

συμμορφούμενες ποιοτικώς μονάδες προϊόντος στην συσκευασία π.χ. σκάρτα ή 

ανώριμα ή υπάρχει παρουσία ξένων υλών/οργανισμών ή τα προϊόντα είναι 

πέραν των ορίων ανοχής από την εκάστοτε προβλεπόμενη ταξινόμηση οπότε 

απαιτείται εκ νέου διαλογή ή/και επαναταξινόμηση ή/και νέα συσκευασία ή/και 

νέα σήμανση. Η επιλογή του πορίσματος λαμβάνει χώρα αφού επαληθευτεί η 

ολοκλήρωση της διορθωτικής ενέργειας ύστερα από επανέλεγχο). 
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 Νέα Σήμανση (σε περίπτωση ανυπαρξίας ή ελλιπούς ή λαθεμένης σήμανσης, 

οπότε απαιτείται εκ νέου σήμανση). 

 

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες μη συμμορφώσεις που απαιτούν 

συνδυασμό διορθωτικών ενεργειών (π.χ. απαιτείται επαναταξινόμηση και νέα 

σήμανση) τότε επιλέγεται αυτό που προηγείται στην διεργασία άρσης της μη 

συμμόρφωσης (π.χ. όταν απαιτείται επαναταξινόμηση και νέα σήμανση 

επιλέγεται η επαναταξινόμηση που οδηγεί εκ νέου ούτως ή άλλως σε νέα 

συσκευασία και νέα σήμανση). 

 

Επισημαίνεται, ότι οι εν λόγω μη συμμορφώσεις που αφορούν προδιαγραφές 

εμπορίας, καταχωρούνται υποχρεωτικά από την αρχή ελέγχου που τις 

διαπίστωσε και στην Καρτέλα Στοιχείων Κυρωτικού Νόμου Ν. 4235/2014. 

Εφόσον έχει προηγηθεί σύσταση (με διορθωτικές ενέργειες και χρονοδιάγραμμα 

επανελέγχου) ή αν υπάρχει υποτροπή επιβάλλονται διοικητικά μέτρα και 

επιβολή προστίμου. 

 

-Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (Καταχωρείται από τον χρήστη χειροκίνητα, ο 

μοναδικός κωδικός του πιστοποιητικού συμμόρφωσης που εκδόθηκε όπως είναι 

καταχωρημένος στο σχετικό μπλοκ. Σε περίπτωση που το ίδιο προϊόν μιας 

αναγγελίας καταχωρείται σε περισσότερα του ενός πιστοποιητικά για την εν λόγω 

αναγγελία, καταχωρούνται στα σχετικά πεδία οι αντίστοιχοι αριθμοί 

πιστοποιητικών με κόμμα αναμεταξύ τους). 

-Προέλεγχος (Επιλέγεται το σχετικό πεδίο από τον χρήστη, μόνο σε περιπτώσεις 

διαδοχικών συμφορτώσεων στο ίδιο μέσο μεταφοράς και επιλογή από πλευράς 

του εμπόρου να προβαίνει σε αναγγελίες σε κάθε αρχή ελέγχου, στην περιοχή 

αρμοδιότητας της οποίας λαμβάνει χώρα φόρτωση). Σε τέτοιες περιπτώσεις το 

εκάστοτε εκδοθέν Πιστοποιητικό συμμόρφωσης έχει ισχύ για 2 ημέρες μετά από 

την ημερομηνία έκδοσής του. 

-Παρατηρήσεις,  

-Μη Συμμόρφωση (Καταχωρείται από τον χειριστή, όταν υπάρχουν ευρήματα 

μη συμμορφώσεων με την επιλογή «Προσθήκη» και ακολούθως καταχώρηση 

από λίστα της αντίστοιχης μη συμμόρφωσης. Ακολούθως και όταν υφίσταται 
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ανάγκη επιλέγει με χειροκίνητο τρόπο το ποσοστό % μη συμμόρφωσης επί του 

συνόλου του φορτίου προϊόντος και ακολούθως επιλέγει «Προσθήκη»). 

Αναλόγως της ύπαρξης μη συμμορφώσεων επιλέγονται κατά περίσταση (μόνα 

τους ή με συνδυασμό) τα κάτωθι: 

 

 Παντελής Απουσία Επισήμανσης 

 Ελλιπής Επισήμανση (όταν λείπει μέρος των απαραίτητων εκ του 

νομοθετικού πλαισίου υποχρεωτικών πληροφοριών προς τους καταναλωτές) 

 Λάθος Επισήμανση (π.χ. λάθος στοιχεία ή ορθογραφικά λάθη ή μη 

εμφανείς γραμματοσειρές, που δεν λάβανε χώρα με σκοπό την παραπλάνηση 

του καταναλωτή) 

 Παραπλανητική Επισήμανση (όταν δηλώνονται μη ισχύοντα στοιχεία με 

σκοπό την παραπλάνηση του καταναλωτή) 

 Κατεστραμμένη/Προβληματική Συσκευασία (π.χ. ανοιγμένη, 

χτυπημένη, βρώμικη, ακατάλληλη συσκευασία κ.α.) 

 Μη Συσκευασμένο Προϊόν (όταν «ο περιέκτης» του προϊόντος δεν 

θεωρείται η συσκευασία ή όταν το προϊόν είναι παντελώς ασυσκεύαστο) 

 Μη συμμόρφωση Ορισμού Προϊόντος (Μη συμμόρφωση σε σχέση με το 

όνομα του προϊόντος, τις καλλιεργούμενες ποικιλίες και τυχόν υβρίδια που 

αφορούν οι προδιαγραφές, τυχόν εμπορικοί τύποι και οι όποιες εξαιρέσεις). 

 Μη συμμόρφωση ως προς την Ακεραιότητα των Προϊόντων 

 Μη συμμόρφωση ως προς την Καθαρότητα των Προϊόντων 

 Μη συμμόρφωση ελάχιστων Ποιοτικών Απαιτήσεων (ως προς τις 

αλλοιώσεις στα οργανοληπτικά και φυσικά χαρακτηριστικά των προϊόντων από 

οργανισμούς ή από την εξωτερική υγρασία των προϊόντων και την απαιτούμενη 

ανάπτυξη προκειμένου να αντέχουν στην μεταφορά) 

 Μη συμμόρφωση ως προς τον βαθμό Ωριμότητας  

 Μη συμμόρφωση ως προς Ποιοτικές Απαιτήσεις Ταξινόμησης (η 

ταξινόμηση ανά περίπτωση μπορεί να αφορά στο χρώμα, στο σχήμα καθώς και 

στα πιθανά ελαττώματα σχήματος, χρώματος, φλοιού και ανάπτυξης). 

 Μη συμμόρφωση ως προς απαιτήσεις Ταξινόμησης κατά Μέγεθος ανά 

κλάση 

 Μη συμμόρφωση ως προς απαιτήσεις Ομοιογένειας  
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Μετά την καταχώρηση των στοιχείων ο χειριστής επιλέγει «Αποθήκευση» και η 

καταχώρηση λαμβάνει τέλος. Αντιθέτως επιλέγει  «Άκυρο» αν θέλει να ακυρώσει τα 

καταχωρηθέντα στοιχεία.  

 

3.1.1 Αλλαγή Απόφασης Διενέργειας Ελέγχου ή Απαλλαγής Ελέγχου σε 

απαλλαγή ή διενέργεια ελέγχου 

 

Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία διεξαγωγής ελέγχου σε εμπρόθεσμες 

αναγγελίες, η απόφαση του συστήματος για έλεγχο μετατρέπεται αναγκαστικά σε 

απαλλαγή ελέγχου. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν γίνεται μετατροπή της 

απόφασης διενέργειας ελέγχου σε απαλλαγή. 

 

Οι αρχές ελέγχου αλλάζουν την απόφαση ελέγχου του συστήματος σε απαλλαγή, 

επιλέγοντας το εικονίδιο «Απαλλαγή» στο κάτω μέρος της Ημερήσιας 

Παρακολούθησης Αναγγελιών και στην ερώτηση «Θέλετε να σημανθεί η 

αναγγελία με την ένδειξη ΑΠΑΛΛΑΓΗ;», επιλέγουν «ΝΑΙ». Ακολούθως 

επιλέγουν και την αιτία από το εικονίδιο «Αδυναμία Διεξαγωγής Ελέγχου». 

 

Σε περιπτώσεις αναγγελιών για τις οποίες υποδείχθηκε απαλλαγή ελέγχου και 

τελικώς διεξαχθεί έλεγχος, είτε λόγω υπόνοιας μη συμμορφώσεων, είτε λόγω 

αιτήματος του εμπόρου για εμπορικούς σκοπούς και αυστηρά και μόνο για 

αυτούς τους δύο λόγους, ο χρήστης προβαίνει κανονικά σε καταχώρηση των 

στοιχείων ελέγχου για την σχετική ψηφιακή αναγγελία μέσω του εικονιδίου 

«Έλεγχος» και το σύστημα αυτομάτως μετατρέπει την απόφαση απαλλαγής σε 

απόφαση ελέγχου, αμέσως μετά το πέρας της καταχώρησης. 

 

3.1.2 Αδυναμία Διεξαγωγής Ελέγχου 

 

Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις αναγγελιών για τις οποίες υποδείχθηκε έλεγχος 

και τελικώς αυτός δεν δύναται να διεξαχθεί για οποιονδήποτε λόγο 

(συμπεριλαμβανομένης της αρχικώς προγραμματισθείσας ημερομηνίας και 

ανεξαρτήτως αν λάβει χώρα σε ύστερη ημερομηνία π.χ. από Κυριακή την 
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Δευτέρα), ο χρήστης επιλέγει πάντα το εικονίδιο «Αδυναμία Διεξαγωγής 

Ελέγχου» και ακολούθως από την σχετική λίστα επιλέγει την ακριβή αιτία (Μη 

έλεγχος λόγω απεργίας, Μη έλεγχος λόγω θεομηνίας, Μη έλεγχος λόγω άρνησης 

επιχείρησης, Μη έλεγχος λόγω έλλειψης μέσων/καυσίμων, Μη έλεγχος λόγω 

υπέρβασης των ημερών μετακινήσεως, Μη έλεγχος λόγω φόρτου εργασίας 

ημέρας/έλλειψης προσωπικού, Μη έλεγχος λόγω μη ύπαρξης βάρδιας 

(απογευματινής, σαββατοκύριακου, αργιών), Μη έλεγχος λόγω εκπρόθεσμης 

αναγγελίας, Μη έλεγχος λόγω μη διαθεσιμότητας του προς έλεγχο φορτίου από 

πλευράς του εμπόρου, Μη έλεγχος για άλλους λόγους) και ακολούθως το 

«ΝΑΙ».  

 

Κάθε αλλαγή απόφασης ελέγχου σε απαλλαγή ελέγχου, συνεπάγεται αυτομάτως 

και την αναγκαστική καταχώρηση της αιτίας από μέρους της αρχής ελέγχου. Ως 

εκ τούτου πρέπει να επιλεχθεί μετά το εικονίδιο «Απαλλαγή» και το εικονίδιο 

«Αδυναμία Διεξαγωγής Ελέγχου», ώστε να γίνουν οι προαναφερθείσες 

καταχωρήσεις. 

 

3.2 Μετά από Απόφαση Απαλλαγής Ελέγχου 

 

Σε περίπτωση που το σύστημα υπέδειξε απαλλαγή ελέγχου, ο χειριστής επιλέγει 

αναγκαστικά και άμεσα για όλες τις σχετικές αναγγελίες που απαλλάσσονται ελέγχου 

το εικονίδιο «Απαλλαγή» στο κάτω μέρος της Ημερήσιας Παρακολούθησης 

Αναγγελιών και στην ερώτηση «Θέλετε να σημανθεί η αναγγελία με την ένδειξη 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ;» επιλέγει «ΝΑΙ». Με την επιλογή «ΝΑΙ» και εφόσον έχουν υποβληθεί 

στην αναγγελία όλα τα απαραίτητα πεδία της, το σύστημα περνάει αυτομάτως τα 

σχετικά στοιχεία στην νέα φόρμα της ΒΑΕ. Η ΒΑΕ είναι διαθέσιμη τόσο για τους 

εμπόρους στην δικιά τους καρτέλα, όσο και για τις αρχές ελέγχου εφόσον 

συμπληρωθούν όλα τα σχετικά πεδία της, επιλέγοντας το εικονίδιο «Έντυπο 

Απαλλαγής». Επισημαίνεται ότι απαλλαγή ελέγχου, συνεπάγεται έκδοση 

ηλεκτρονικής ΒΑΕ για κάθε στάδιο διακίνησης (και για το ενδοκοινοτικό εμπόριο), 

αλλά είναι απαραίτητη στις διασαφήσεις μόνο για τις εξαγωγές και τις εισαγωγές και 

όχι για το ενδοκοινοτικό εμπόριο. 
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4. Έκδοση Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης ή Βεβαιώσεων Απαλλαγής 

Ελέγχου (ΒΑΕ) 

 

4.1 Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης 

 

Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης εκδίδονται μόνο σε έντυπη μορφή από τα σχετικά 

μπλοκ των αρχών ελέγχου και έχουν ισχύ και την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας 

εκδόσεώς τους, πλην των περιπτώσεων προελέγχου και άμεσης εξαγωγής/αποστολής 

μετά από εισαγωγή/παραλαβή χωρίς ανασυσκευασία, για την οποία εκδόθηκε 

πιστοποιητικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουν ισχύ 2 ημέρες μετά την ημερομηνία 

εκδόσεώς τους. Τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά συμμόρφωσης, δύνανται να εκδίδονται 

από τους ελεγκτές με τους εξής τρόπους: 

 

α) Εκδίδοντας ένα και μοναδικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης για κάθε ένα 

φορτίο προϊόντος (οπότε υπάρχει πλήρης αντιστοιχία πιστοποιητικού και 

ψηφιακής αναγγελίας) που διακινείται με ένα ή περισσότερα ιδίου είδους μέσα 

μεταφοράς. 

 

Σε αυτή την περίπτωση οι αρχές ελέγχου καταχωρούν στο εικονίδιο ελέγχου του 

ΜΕΝΟ, που αφορά στην ψηφιακή αναγγελία, τον έναν και μοναδικό αριθμό του 

πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Το έντυπο πιστοποιητικό συμμόρφωσης δύναται 

να έχει και περισσότερες της μίας ταυτότητες του ιδίου είδους μεταφορικών 

μέσων. 

 

β) Εκδίδοντας ξεχωριστό πιστοποιητικό συμμόρφωσης ανά μέσο μεταφοράς –

ύστερα και από αίτηση του εμπόρου- για το ίδιο φορτίο προϊόντος μίας και 

μοναδικής ψηφιακής αναγγελίας. 

 

Σε αυτή την περίπτωση το προϊόν μίας ψηφιακής αναγγελίας, διακινείται με 

περισσοτέρων του ενός μέσων μεταφοράς, οπότε για κάθε ένα από αυτά  τα μέσα 

(ή και σε άλλο συνδυασμό) εκδίδεται νέο πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Σε αυτήν 

την περίπτωση οι αρχές ελέγχου καταχωρούν στον εικονίδιο ελέγχου που αφορά 

την ψηφιακή αναγγελία τόσους διαφορετικούς αριθμούς πιστοποιητικού 
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συμμόρφωσης όσα και τα εκδοθέντα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να 

καταχωρήσουν σε κάθε ένα από τα έντυπα εκδιδόμενα πιστοποιητικά τον 

αντίστοιχο αριθμό συσκευασιών, το αντίστοιχο καθαρό βάρος που θα φέρει 

έκαστο μεταφορικό μέσο. 

 

γ) Εκδίδοντας ένα πιστοποιητικό συμμόρφωσης για διαφορετικά προϊόντα (οπότε 

και διαφορετικών ψηφιακών αναγγελιών) του ίδιου εμπόρου ανά μέσο 

μεταφοράς υπό την προϋπόθεση ότι αυτά ανήκουν στην ίδια αποστολή/φορτίο 

(υπό το ίδιο τιμολόγιο).  

 

Ο ελεγκτής έχει την δυνατότητα να καταχωρήσει σε ένα πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης, όσα προϊόντα δύνανται να καταχωρηθούν βάσει του ελεύθερου 

χώρου των πεδίων, ειδάλλως εκδίδει επιπρόσθετα πιστοποιητικά συμμόρφωσης. 

Σε αυτή την περίπτωση οι αρχές ελέγχου καταχωρούν τον ίδιο αριθμό 

πιστοποιητικού συμμόρφωσης σε περισσότερα του ενός εικονίδια Ελέγχου του 

ΜΕΝΟ όσες και οι αναγγελίες των προϊόντων. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει 

να καταχωρηθούν με την ίδια σειρά σε κάθε πεδίο του πιστοποιητικού 

συμμόρφωσης τα στοιχεία έκαστου προϊόντος. Επισημαίνεται ότι εάν στο ίδιο 

μέσο μεταφοράς υπάρχουν προϊόντα τα οποία δεν ανήκουν στην ίδια 

αποστολή/φορτίο (υπό το ίδιο τιμολόγιο), τότε δεν καταχωρούνται επ’ ουδενί στο 

ίδιο πιστοποιητικό συμμόρφωσης. 

 

Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης συμπληρώνονται από τους ελεγκτές στην Αγγλική 

γλώσσα με κεφαλαίους χαρακτήρες εάν η αναγγελία αφορά εξαγωγές ή αποστολές 

προς την Ε.Ε. και στην Ελληνική γλώσσα με κεφαλαίους χαρακτήρες εάν η 

αναγγελία αφορά εισαγωγές ή παραλαβές από την Ε.Ε. 

 

Κατά το στάδιο των εξαγωγών ή αποστολών προς την Ε.Ε. και σε περίπτωση που 

κατά την έκδοση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης δεν είναι διαθέσιμη η ταυτότητα 

του μεταφορικού μέσου,  ο έμπορος συμπληρώνει με δικιά του ευθύνη το σχετικό 

πεδίο της ταυτότητας του τελικού μεταφορικού μέσου, το οποίο μπορεί να 

διασταυρώσει σε μετέπειτα έλεγχο ο ελεγκτής (διασταύρωση δηλωθείσας ταυτότητας 
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στην ψηφιακή αναγγελία και δηλωθείσα ταυτότητα στην φορτωτική ή στο δελτίο 

αποστολής).  

 

Υπενθυμίζεται ότι δεν εκδίδεται πιστοποιητικό συμμόρφωσης στις κάτωθι 

περιπτώσεις: 

 

α) για μικροποσότητες προϊόντος (< 500 Kg),  

β) για προϊόντα Ελληνικής προέλευσης, απορριφθέντα στην αλλοδαπή που 

επαναποστέλλονται στην Ελλάδα (τα εν λόγω φορτία είναι υπό την επιτήρηση 

των αρμοδίων αρχών ελέγχου ως προς την μετέπειτα διαχείρισή τους), 

γ) για προϊόντα εγκεκριμένων εμπόρων (εγκεκριμένα προϊόντα από εγκεκριμένα 

συσκευαστήρια. Το μητρώο εγκεκριμένων εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών 

είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ (www.minagric.gr). Επισημαίνεται 

ότι δύνανται οι αρχές να εκδώσουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης για 

εγκεκριμένους εμπόρους εάν οι τελευταίοι το αιτηθούν σε περίπτωση που 

αντιμετωπίζουν προβλήματα στην διακίνηση, από αρχές ελέγχου άλλων χωρών. 

 

Έλεγχοι φορτίων προϊόντων κατηγορίας κινδύνου Ε (<2%) λαμβάνουν χώρα κατά 

την κρίση των αρχών ελέγχου. Για αυτούς τους ελέγχους δεν εκδίδονται 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης εφόσον είναι επιτυχείς, αλλά τα στοιχεία του ελέγχου 

καταγράφονται κανονικά στο ΜΕΝΟ ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή όχι ευρημάτων μη 

συμμόρφωσης.  

 

4.1.1 Προέλεγχος 

 

Σε περίπτωση εξαγωγών ή αποστολών προϊόντων, που μεταφέρονται με 

φορτηγό, δύναται να λαμβάνει χώρα προέλεγχος. Ο προέλεγχος είναι κανονικός 

έλεγχος προδιαγραφών εμπορίας που λαμβάνει χώρα όταν υπάρχουν διαδοχικές 

συμφορτώσεις ιδίων ή διαφορετικών προϊόντων στο ίδιο μέσο μεταφοράς που 

ανήκουν στην ίδια αποστολή/φορτίο (ίδιο τιμολόγιο) και ο έμπορος επιλέξει να 

υποβάλλει αναγγελία σε κάθε αρμοδία αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της 

οποίας λαμβάνει χώρα φόρτωση προϊόντος. Τότε κάθε αρμοδία αρχή εκδίδει, 

εφόσον υπάρχει επιτυχής έλεγχος, πιστοποιητικό συμμόρφωσης και επιλέγει το 
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πεδίο «Προέλεγχος» στο εικονίδιο «Έλεγχος» του ΜΕΝΟ κατά την καταχώρηση 

των στοιχείων ελέγχου. 

 

Η διάρκεια ισχύος των σχετικών πιστοποιητικών συμμορφώσεων σε περίπτωση 

προελέγχου ανέρχεται σε 2 ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία 

εκδόσεώς τους και αναγράφεται στο σχετικό πεδίο του πιστοποιητικού 

συμμορφώσεως.  

 

4.1.2 Αλλαγή μέσου μεταφοράς 

 

Σε περίπτωση που το προϊόν αλλάζει μέσο μεταφοράς (συνήθως σε προϊόντα 

προερχόμενα από την νησιωτική Ελλάδα)  πριν την τελική έξοδό του από την 

χώρα ο έμπορος υποβάλλει αναγγελία στην αρμοδία αρχή στην περιοχή 

αρμοδιότητας της οποίας έλαβε χώρα η αρχική φόρτωση του προϊόντος.   

 

Σε αυτή την περίπτωση ο ελεγκτής δεν αναγράφει στο πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης, στο σχετικό πεδίο της ταυτότητας του μέσου μεταφοράς την 

ταυτότητα του αρχικού μέσου μεταφοράς, αλλά την καταγράφει στο πεδίο 

παρατηρήσεις. Ο έμπορος με δικιά του ευθύνη συμπληρώνει το σχετικό πεδίο της 

ταυτότητας του τελικού μεταφορικού μέσου, το οποίο μπορεί να διασταυρώσει σε 

μετέπειτα έλεγχο ο αρχικός ελεγκτής (διασταύρωση δηλωθείσας ταυτότητας στην 

ψηφιακή αναγγελία και δηλωθείσα ταυτότητα στην φορτωτική ή στο δελτίο 

αποστολής). Επισημαίνεται ότι ο έμπορος καταχωρεί στην ψηφιακή αναγγελία 

την ταυτότητα του αρχικού μέσου μεταφοράς (εάν δεν του είναι διαθέσιμη η 

ταυτότητα του τελικού μέσου στα προβλεπόμενα χρονικά όρια) και κατόπιν με 

δικιά του ευθύνη δηλώνει στην αρχή ελέγχου που πραγματοποίησε τον έλεγχο 

την ταυτότητα του τελικού μέσου προκειμένου η τελευταία να προβεί στην 

απαιτούμενη διόρθωση στο ΜΕΝΟ.  

 

 

 

 

4.2 Βεβαιώσεις Απαλλαγής Ελέγχου 
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Σε περίπτωση που δεν λάβει χώρα φυσικός έλεγχος, διότι το σύστημα υπέδειξε 

απαλλαγή ελέγχου, δημιουργείται αυτομάτως από το σύστημα ένα ηλεκτρονικό 

αρχείο (μορφή pdf) βεβαιώσεως απαλλαγής ελέγχου με υδατογράφημα ανά 

αναγγελία προϊόντος για όλα τα στάδια διακίνησης, το οποίο αποστέλλεται και είναι 

διαθέσιμο στην καρτέλα παρακολούθησης των αναγγελιών των εμπόρων για κάθε 

νόμιμη χρήση (υπό την προϋπόθεση ότι η αναγγελία που υποβλήθηκε ήταν πλήρης 

και οι αρχές ελέγχου προέβησαν στις προαναφερθείσες επιλογές μέσω του εικονιδίου 

«Απαλλαγή» της σχετικής ψηφιακής αναγγελίας).  

 

Οι βεβαιώσεις απαλλαγής ελέγχου βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΜΕΝΟ, δεν 

υπογράφονται και δεν σφραγίζονται από τους ελεγκτές πλην των περιπτώσεων που 

δεν είναι δυνατή η δημιουργία τους στο ΜΕΝΟ (π.χ. πτώση του συστήματος, 

διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, απογευματινές βάρδιες χωρίς δυνατότητα σύνδεσης 

στο ΜΕΝΟ κ.α.). Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ελεγκτής συμπληρώνει χειρόγραφα την 

φόρμα της βεβαιώσεως απαλλαγής ελέγχου, την υπογράφει, τη σφραγίζει και την 

παραδίδει στον έμπορο. Οι βεβαιώσεις απαλλαγής ελέγχου δεν υποκαθιστούν τα 

πιστοποιητικά συμμόρφωσης, ούτε επιδεικνύονται στις αρχές ελέγχου χωρών της 

αλλοδαπής, εφόσον δεν αποτελούν παράγοντες μείωσης της επικινδυνότητας για τα 

συστήματα ελέγχου χωρών της αλλοδαπής. Είναι ουσιαστικά ειδοποιήσεις μόνο προς 

τις Ελληνικές τελωνειακές αρχές ελέγχου και μόνο κατά τα στάδια των εξαγωγών και 

των εισαγωγών, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι σχετικές διασαφήσεις 

εξαγωγής/θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία. 

 

Επισημαίνεται ότι η βεβαίωση απαλλαγής ελέγχου σε αντίθεση με το πιστοποιητικό 

συμμόρφωσης δεν δύναται να αφορά πολλά προϊόντα παρά μόνο ένα, εφόσον 

υπάρχει πλήρης αντιστοίχιση με την ψηφιακή αναγγελία προϊόντος. 

 

Η φόρμα βεβαιώσεως απαλλαγής ελέγχου είναι ταυτοχρόνως στην Ελληνική και 

Αγγλική γλώσσα. 

 

Σε περιπτώσεις ελεγκτών βάρδιας, οι αρχές ελέγχου φροντίζουν να προμηθεύουν 

τους ελεγκτές με μη συμπληρωμένες φόρμες βεβαιώσεως απαλλαγής ελέγχου και 
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την σχετική σφραγίδα, σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση στο ΜΕΝΟ και που 

χρειαστεί να εκδοθούν έντυπες βεβαιώσεις απαλλαγής ελέγχου.  

 

5. Τέλη Ελέγχου 

 

Προστίθεται νέο εικονίδιο και αντίστοιχη στήλη στην καρτέλα «Ημερήσια 

Παρακολούθηση Αναγγελιών», με τον τίτλο «Καταβολή Τελών Ελέγχου».  

 

Σε όλα τα στάδια διακίνησης (εξαγωγές, εισαγωγές, ενδοκοινοτικό εμπόριο) για κάθε 

αναγγελία που έχει λάβει χώρα έλεγχος (μόνο εγγράφων κατά το στάδιο των 

εισαγωγών ή και φυσικός για όλα τα στάδια) ο έμπορος καταβάλλει τέλη μέσω της 

διαδικασίας του e-παράβολου (βασικά και πρόσθετα). 

 

Για κάθε αναγγελία στην όποια έλαβε χώρα έλεγχος οι αρχές ελέγχου επιλέγουν από 

το εικονίδιο «Καταβολή Τελών Ελέγχου» το «Επιλέξτε το status για τα 

παράβολα» και ακολούθως μία εκ των επιλογών «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» 

(όταν έχουν καταβληθεί όλα τα προβλεπόμενα τέλη) ή «ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΤΕΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» (όταν δεν έχουν καταβληθεί όλα τα προβλεπόμενα τέλη μερικώς 

ή ολικώς). 

 

Αναλόγως του ποσού των τελών που έχουν καταβληθεί (ολικώς ή μερικώς) από τον 

έμπορο, ο χρήστης του ΜΕΝΟ καταγράφει χειροκίνητα στην επιλογή «ΤΕΛΗ» με 

ψηφία, το σχετικό ποσό και ακολούθως επιλέγει «Αποθήκευση». 

 

Επισημαίνεται ότι καταχωρούνται μόνο τα τέλη που αφορούν ελέγχους (βασικά και 

πρόσθετα) για προδιαγραφές εμπορίας και όχι φυτοϋγειονομικούς.  

 

 

 

 

 

6. Καρτέλα Στοιχείων Κυρωτικού Νόμου Ν. 4235/2014 
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Στις «Επιλογές Εμπόρου» προστέθηκε η «Καρτέλα Στοιχείων Κυρωτικού 

Νόμου Ν. 4235/2014» προκειμένου να υπάρξει καλύτερη και ομοιόμορφη 

εφαρμογή του νέου κυρωτικού νόμου (Ν. 4235/2014). 

 

Εδώ καταχωρούνται από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου, τα ευρήματα κάθε είδους μη 

συμμορφώσεων (συμπεριλαμβανομένων και μη συμμορφώσεων προδιαγραφών 

εμπορίας κατά τις εξαγωγές, εισαγωγές και ενδοκοινοτικό εμπόριο που ήδη έχουν 

καταχωρηθεί στο ΜΕΝΟ) που οι ίδιες διαπίστωσαν και που οδήγησαν σε σύσταση 

ή/και λήψη διοικητικών μέτρων συμμόρφωσης ή/και διοικητικών κυρώσεων σε κάθε 

στάδιο διακίνησης, εισαγωγές, εξαγωγές, ενδοκοινοτικό εμπόριο, λιανική και 

χονδρική αγορά, μεταφορές, αποθηκεύσεις, εγκαταστάσεις που αφορούν το εμπόριο 

των νωπών οπωροκηπευτικών, μπανανών και πατατών. Επίσης εδώ καταχωρούνται 

ευρήματα μη συμμορφώσεων κατά τους έκτακτους ελέγχους των ΔΑΟΚ/ΔΑΟ, των 

ΠΚΠΦΠΕ, άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών ή μικτών κλιμακίων 

εκτάκτων ελέγχων (ακόμα και διυπουργικών).  

 

Επισημαίνεται ότι για κάθε ξεχωριστή μη συμμόρφωση (ανεξαρτήτως του αν αυτή 

επαναλαμβάνεται από την ίδια επιχείρηση) συμπληρώνεται και ξεχωριστή στήλη. 

 

Στην εν λόγω καρτέλα οι αρμόδιες αρχές ελέγχου καταχωρούν από λίστα ή με 

χειροκίνητο τρόπο όλη την πληροφόρηση σχετικά με διαπιστωμένες μη 

συμμορφώσεις, προκειμένου να υπάρχει άμεσα συνολική εικόνα για το ιστορικό των 

επιχειρήσεων σε όλες τις αρχές ελέγχου. Από το εικονίδιο «Προσθήκη», στο κάτω 

μέρος της καρτέλας, οι αρμόδιες αρχές ελέγχου δύνανται να καταχωρούν στοιχεία 

που αφορούν μια νέα μη συμμόρφωση. Επιλέγεται  «Αποθήκευση» με το πέρας της 

συμπλήρωσης για την επιτυχή καταχώρηση ή «Άκυρο» για την ακύρωση των 

καταχωρηθέντων στοιχείων. Οι χρήστες επιλέγοντας το φίλτρο που επιθυμούν 

δύνανται να λάβουν γνώση για το ιστορικό ή τον υποτροπιασμό κάποιας επιχείρησης. 

Αναλυτικότερα συμπληρώνονται τα κάτωθι πεδία: 

 

1. Αρμόδια Αρχή (Καταχωρείται από λίστα, η αρμόδια αρχή που διαπίστωσε την 

μη συμμόρφωση και εξέδωσε σχετικό έγγραφο) 
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2. Έμπορος (Καταχωρείται από λίστα ο κωδικός του ΜΕΝΟ και επωνυμία του 

εμπόρου) 

3.  Περιγραφή εμπόρου εκτός ΜΕΝΟ (Καταχωρείται χειροκίνητα, για εμπόρους 

που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΝΟ) 

4. Στάδιο διακίνησης (Καταχωρείται από λίστα με τις κάτωθι επιλογές: 

Εξαγωγές, Εισαγωγές, Αποστολές προς Ε.Ε., Παραλαβές από Ε.Ε., Εγκαταστάσεις 

εμπόρου, Λιανική, Χονδρική) 

5. Προϊόν (Καταχωρείται από λίστα και συμπληρώνεται μόνο όταν η μη 

συμμόρφωση αφορά προϊόν) 

6. Τόπος Φόρτωσης/Εκφόρτωσης/Τόπος εγκαταστάσεων (Καταχωρείται 

χειροκίνητα, μόνο στην περίπτωση που η μη συμμόρφωση αφορά διακινούμενο 

φορτίο προϊόντος ή εγκαταστάσεις του εμπόρου) 

7. Προορισμός φορτίου (Καταχωρείται χειροκίνητα,  μόνο στην περίπτωση που 

η μη συμμόρφωση αφορά φορτίο προϊόντος) 

8. Αριθμός Δελτίου Αποστολής/Τιμολογίου/CMR (Καταχωρείται χειροκίνητα,  

μόνο στην περίπτωση που η μη συμμόρφωση αφορά φορτίο προϊόντος) 

9. Ταυτότητα Μέσου (Καταχωρείται χειροκίνητα, μόνο στην περίπτωση που η μη 

συμμόρφωση αφορά φορτίο προϊόντος) 

10. Ελεγκτής 1 & 2 (Καταχωρείται από λίστα το όνομα του ελεγκτή/ων που 

διαπίστωσε/αν την μη συμμόρφωση) 

11. Είδος μη Συμμόρφωσης (Καταχωρείται από λίστα επιλέγονται κάποια εκ των 

κατηγοριών μη συμμορφώσεων, οι οποίες αναφέρονται στους πίνακες του 

Ν.4235/2014). Αναλυτικότερα η λίστα έχει ως κάτωθι: 

 

 Η κατά την άσκηση του επισήμου ελέγχου άρνηση, παρακώλυση ή 

κωλυσιεργία ως και η παροχή ψευδών ή ελλιπών ή ανακριβών πληροφοριών και 

στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων πλαστών εγγράφων στην διακίνηση και 

διάθεση προϊόντων στην εγχώρια αγορά (Άρθρο 23, Ν. 4235/2014, α-γενικά, 

αρ. μη συμμόρφωσης 1). 

 Μη καταβολή προβλεπόμενων τελών ελέγχου (Άρθρο 23, Ν. 4235/2014, α-

γενικά, αρ. μη συμμόρφωσης 2). 

 Μη εγγραφή στο ΜΕΝΟ (Άρθρο 23, Ν. 4235/2014, α-γενικά, αρ. μη 

συμμόρφωσης 3). 
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 Μη υποβολή ψηφιακής αναγγελίας για εξαγωγές, εισαγωγές και 

ενδοκοινοτικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων σωρείας ελλειπών αναγγελιών ή 

σωρείας εκπρόθεσμων αναγγελιών ή αναγγελιών με ανακριβή στοιχεία (Άρθρο 

23, Ν. 4235/2014, β-υποτομέας, αρ. μη συμμόρφωσης 2).  

 Μη επάρκεια και μη πληρότητα συνοδευτικών εγγράφων (οικονομικών και 

εμπορικών) (Άρθρο 23, Ν. 4235/2014, β-υποτομέας, αρ. μη συμμόρφωσης 3).  

 Παραλείψεις και παρατυπίες στα σήματα, πιστοποιητικά και συνοδευτικά 

έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων πλαστών οικονομικών ή 

εμπορικών εγγράφων και πιστοποιητικών συμμόρφωσης ή βεβαιώσεων 

απαλλαγής ελέγχου για τα στάδια εξαγωγών, αποστολών προς Ε.Ε., εισαγωγών 

και παραλαβών από Ε.Ε.) (Άρθρο 23, Ν. 4235/2014, β-τομέας, αρ. μη 

συμμόρφωσης 24). 

 Μη συμμορφώσεις των προϊόντων ως προς τις εκάστοτε προδιαγραφές 

εμπορίας  (συμπεριλαμβανομένων ευρημάτων αρχών ελέγχου της αλλοδαπής) 

(Άρθρο 23, Ν. 4235/2014, β-υποτομέας, αρ. μη συμμόρφωσης 1). 

 Μη συμμορφώσεις ως προς την επισήμανση, την παρουσίαση και διαφήμισή 

των προϊόντων, ιδίως αν προκύπτει παραπλάνηση των καταναλωτών (Άρθρο 

23, Ν. 4235/2014, β-τομέας τροφίμων, αρ. μη συμμόρφωσης 14). 

 Μη συμμορφώσεις προϊόντων που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη 

δημόσια υγεία και οδηγούν στην ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων (Άρθρο 23, Ν. 

4235/2014, α-γενικά, αρ. μη συμμόρφωσης 4). 

 Μη συμμορφώσεις ως προς τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας (Άρθρο 23, Ν. 

4235/2014, β-τομέας τροφίμων, αρ. μη συμμόρφωσης 19). 

 Μη συμμορφώσεις των απαιτήσεων υγιεινής & ασφάλειας εγκαταστάσεων 

(συμπεριλαμβανομένων των αποθηκών, καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής ή 

πάγκους λαϊκών αγορών) (Άρθρο 23, Ν. 4235/2014, β-τομέας τροφίμων ανά 

περίπτωση αρ. μη συμμόρφωσης 1 ή 2 ή 3).   

 Μη συμμορφώσεις των απαιτήσεων υγιεινής & ασφάλειας για τις μεταφορές 

(Άρθρο 23, Ν. 4235/2014, β-τομέας τροφίμων ανά περίπτωση αρ. μη 

συμμόρφωσης 4).  

 Μη συμμόρφωση του εμπόρου με επιβληθέντα μέτρα δέσμευσης ή 

κατάσχεσης (Άρθρο 23, Ν. 4235/2014, β-τομέας τροφίμων, αρ. μη 

συμμόρφωσης 13). 
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 Κάθε άλλη μη συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις του ενωσιακού εθνικού 

νομοθετικού πλαισίου (Άρθρο 23, Ν. 4235/2014, β-τομέας τροφίμων, αρ. μη 

συμμόρφωσης 27). 

 

12. Ακριβής Περιγραφή (Καταχωρείται χειροκίνητα η λεπτομερέστερη περιγραφή 

της μη συμμορφώσεως). 

13. Συστάσεις (Καταχωρείται από λίστα με επιλογή «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» αναλόγως του 

εάν και εφόσον έλαβε χώρα σύσταση) 

14. Αριθμός Πρωτοκόλλου Σύστασης (Καταχωρείται χειροκίνητα το πρωτόκολλο 

του επίσημου εγγράφου καταγραφής της μη συμμόρφωσης/συστάσεως, μαζί με 

την ημερομηνία έκδοσής του εάν δεν υπάρχει ήδη στο πρωτόκολλο. Σε περίπτωση 

που η μη συμμόρφωση δεν αρθεί μετά από τις προτεινόμενες διορθωτικές 

ενέργειες και ακολουθήσει λήψη διοικητικών μέτρων συμμόρφωσης, οι αρχές 

ελέγχου δεν προβαίνουν σε ξεχωριστή καταχώρηση σε άλλη γραμμή, αλλά 

συνεχίζουν στην ίδια συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία).  

15. Ημερομηνία Σύστασης (Καταχωρείται από λίστα με επιλογή «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» 

αναλόγως του εάν και εφόσον έλαβε χώρα σύσταση) 

16. Διορθωτικές Ενέργειες Σύστασης (Καταχωρούνται από λίστα. Επιλέγεται όταν 

υπάρχει σύσταση και αφορά στις προβλεπόμενες διορθωτικές ενέργειες επ’ αυτής. 

Επιλέγεται «ΝΑΙ» όταν καταγράφηκαν στην σύσταση ή «Δεν απαιτούνται» αν 

δεν υπήρξε ανάγκη λήψης διορθωτικών μέτρων λόγω της φύσης της μη 

συμμόρφωσης) 

17. Πορίσματα Επανελέγχου Σύστασης (Καταχωρούνται από λίστα. Επιλέγεται 

«Άρση μη Συμμορφώσεων» όταν μετά τον επανέλεγχο διαπιστωθεί ολικώς 

άρση τους ή «Μη Άρση Μη Συμμόρφωσης» όταν δεν διαπιστωθεί άρση τους. 

Επιλέγεται «Δεν απαιτείται λόγω φύσης της μη συμμόρφωσης» σε περίπτωση 

που στο πεδίο 16 ο χρήστης έχει επιλέξει «Δεν απαιτούνται». Επισημαίνεται ότι 

σε περίπτωση μερικής άρσης των μη συμμορφώσεων δεν γίνεται καμιά 

καταχώρηση. Η καταχώρηση αφορά το τελεσίδικο πόρισμα μετά και τον τελικό 

επανέλεγχο) 

18. Διοικητικά Μέτρα (Καταχωρούνται από λίστα μόνο σε περίπτωση λήψεως, τα 

διοικητικά μέτρα συμμόρφωσης που αναφέρονται στον Ν. 4235/2014 και αφού 
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έχουν λάβει χώρα τελεσιδίκως τυχόν διαδικασίες ενστάσεων επ’ αυτών και όχι 

πρότερα) Αναλυτικότερα η λίστα έχει ως κάτωθι: 

 

 Δέσμευση 

 Κατάσχεση 

 Ανάκληση/Απόσυρση 

 Μερική Αναστολή λειτουργίας εγκατάστασης 

 Ολική Αναστολή λειτουργίας εγκατάστασης 

 Αναστολή καταχώρησης εγγραφής 

 Ανάκληση καταχώρησης εγγραφής 

 Επαναποστολή σε κράτος-μέλος 

 Επαναποστολή σε Τρίτη χώρα 

 Αλλαγή σκοπούμενης χρήσης 

 Αναστολή άδειας λειτουργίας μεταφορικού μέσου 

 Ανάκληση άδειας λειτουργίας μεταφορικού μέσου 

 Επιβολή διορθωτικών ενεργειών σε σχέση με προδιαγραφές εμπορίας 

(περιπτώσεις ανασυσκευασίας, νέας σήμανσης, επαναταξινόμησης κ.λ.π.) 

 Διαδικασίες Εξυγίανσης 

 Καταστροφή 

 Άλλο μέτρο 

 

19. Αριθμός Πρωτοκόλλου Διοικητικών Μέτρων (Καταχωρείται χειροκίνητα το 

πρωτόκολλο του εγγράφου καταγραφής της μη συμμόρφωσης/λήψης διοικητικών 

μέτρων, μαζί με την ημερομηνία έκδοσής του εάν δεν υπάρχει ήδη στο 

πρωτόκολλο) 

20. Πορίσματα Διοικητικών Μέτρων (Καταχωρείται από λίστα, το τελικό 

αποτέλεσμα μετά την λήψη των τελικών διοικητικών μέτρων συμμόρφωσης και 

αφού έχουν λάβει χώρα τελεσιδίκως τυχόν διαδικασίες ενστάσεων επ’ αυτών, 

ανεξαρτήτως της θετικής ή αρνητικής χροιάς που έχει το αποτέλεσμα για τον 

έμπορο. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει ανάγκη αντιστοίχισης μεταξύ των επιλογών 

του πεδίου με αυτές του πεδίου 18, διότι δύνανται να λάβουν χώρα τελικώς 

διαφορετικές ενέργειες. Η έννοια «επιτυχής» αναφέρεται στην ολοκλήρωση του 

επιβληθέντος διοικητικού μέτρου συμμόρφωσης ή στην άρση των μέτρων αυτών 
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εφόσον λάβανε χώρα διορθωτικές ενέργειες από πλευράς του εμπόρου. 

Αναλυτικότερα η λίστα έχει ως κάτωθι: 

 

 Άρση Δέσμευσης 

 Επιτυχής Ανάκληση/Απόσυρση 

 Άρση Μερικής Αναστολής λειτουργίας εγκατάστασης 

 Επιτυχής Ολική Αναστολή λειτουργίας εγκατάστασης 

 Άρση Αναστολής καταχώρησης εγγραφής 

 Επιτυχής Ανάκληση καταχώρησης εγγραφής 

 Επιτυχής Επαναποστολή σε κράτος-μέλος 

 Επιτυχής Επαναποστολή σε Τρίτη χώρα 

 Επιτυχής Αλλαγή σκοπούμενης χρήσης 

 Άρση Αναστολής άδειας λειτουργίας μεταφορικού μέσου 

 Επιτυχής Ανάκληση άδειας λειτουργίας μεταφορικού μέσου 

 Επιτυχείς διορθωτικές ενέργειες σε σχέση με προδιαγραφές εμπορίας 

(περιπτώσεις ανασυσκευασίας, νέας σήμανσης, επαναταξινόμησης κ.λ.π.) 

 Επιτυχείς Διαδικασίες Εξυγίανσης 

 Επιτυχής Καταστροφή 

 Επιτυχές Άλλο μέτρο 

 

21. Επιβολή προστίμων (Καταχωρείται χειροκίνητα το ύψος του προστίμου μόνο 

σε περίπτωση που επιβληθεί τελεσιδίκως και ύστερα από τυχόν διαδικασίες 

ενστάσεως του εμπόρου) 

22. Αριθμός Πρωτοκόλλου Προστίμου (Καταχωρείται χειροκίνητα το πρωτόκολλο 

του εγγράφου απόδοσης προστίμου, μαζί με την ημερομηνία έκδοσής του εάν δεν 

υπάρχει ήδη στο πρωτόκολλο) 

23. Παρατηρήσεις (καταγράφονται τυχόν απορριφθείσες ενστάσεις από πλευράς 

των εμπόρων, τυχόν παραπομπές για επιβολή ποινικών κυρώσεων, καθώς και ότι 

άλλο χρειάζεται να αναφερθεί κατά την κρίση των αρχών ελέγχου χειροκίνητα) 

 

Σε περίπτωση που κατά τον ίδιο έλεγχο διαπιστωθούν περισσότερες της μίας μη 

συμμορφώσεις, η διαδικασία καταχώρησης επαναλαμβάνεται εκ νέου για κάθε μία 

από αυτές. 
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Όταν ο έμπορος είναι υπότροπος (τεκμηριωμένη επιβολή προστίμου) ή όταν η μη 

συμμόρφωση αποτελεί ή θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, τότε λαμβάνονται άμεσα 

διοικητικά μέτρα συμμόρφωσης και επιβολή προστίμων χωρίς να προηγηθεί σύσταση. 

 

Για κάθε είδους μη συμμόρφωση, όπως αυτές περιγράφονται στο πεδίο 11 της 

παρούσης παραγράφου και εφόσον διαπιστωθεί εκ νέου μη συμμόρφωση (από 

οποιαδήποτε αρχή ελέγχου) που εμπίπτει στην ίδια κατηγορία μη συμμορφώσεως για 

την οποία έχει λάβει ήδη σύσταση ο έμπορος (από οποιαδήποτε αρχή ελέγχου και 

ανεξαρτήτως του αν οι διορθωτικές ενέργειες του εμπόρου οδήγησαν σε άρση των 

μη συμμορφώσεων της συστάσεως), θεωρείται ότι έχει καλυφθεί η απαίτηση της 

παραγράφου 1 του άρθρου 3 του κυρωτικού νόμου Ν. 4235/2014 περί συστάσεως. 

Ως εκ τούτου οι αρχές ελέγχου προβαίνουν άμεσα στην λήψη των προβλεπόμενων 

ανά περίπτωση διοικητικών μέτρων συμμόρφωσης και σε επιβολή προστίμων χωρίς 

να επανεκδόσουν σύσταση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
 

Υπόδειγμα Βεβαίωσης Απαλλαγής Ελέγχου 
 

 
ΑΡΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ: ---------- 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION EXEMPTION CERTIFICATION) 
- Έχοντας υπόψη: 
1.Tον Καν. (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερειών κανόνων εφαρμογής 
του Καν. (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των 
οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει ή 
1.Τον Καν. (ΕΕ) 1333/2011 της Επιτροπής για τον καθορισμό προτύπων εμπορίας για τις 
μπανάνες, για τις διατάξεις ελέγχου τήρησης των εν λόγω προτύπων εμπορίας και για τις 
απαιτήσεις κοινοποίησης στον τομέα μπανάνας 
2.Την με αριθ. 2069/54616/02-05-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 1132/B/10-05-2013), 
3.Την με αριθ. 4451/116103/27-9-2013 Εγκυκλίου του γ.γ. του Υπ.Α.Α.Τ., 
4.Τα αποτελέσματα της ανάλυσης επικινδυνότητας του κάτωθι φορτίου με αριθμό αναγγελίας 
στο ΜΕΝΟ 
 

9999999 
 
Βεβαιώνει 
 
Την απαλλαγή του φορτίου "-------" με κωδικό επισήμανσης: 
 

GRXXXXXXXXXXXXXXX 
 

της επιχείρησης "----------" το οποίο μεταφέρεται με "----------", με ταυτότητα "----------" 
από την "ΕΛΛΑΔΑ" προς την "----------" από τον τακτικό έλεγχο συμμόρφωσης που 
διενεργούν οι ελληνικές αρμόδιες αρχές σε εφαρμογή των διατάξεων της ενωσιακής 
νομοθεσίας ως προς τις προδιαγραφές εμπορίας για τα νωπά οπωροκηπευτικά και σε 
περίπτωση εισαγωγών ή εξαγωγών της υποχρέωσης προσκόμισης στις αρμόδιες τελωνειακές 
αρχές του πιστοποιητικού συμμόρφωσης του Παραρτήματος ΙΙΙ του Καν. (ΕΕ) 543/2011 ή 
του πιστοποιητικού ελέγχου του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1333/2011 για το εν λόγω 
φορτίο (Σε περίπτωση που το φορτίο αφορά μπανάνες). 
H απαλλαγή ελέγχου του εν λόγω φορτίου, δεν συνεπάγεται ότι το φορτίο πληροί τις 
απαιτούμενες προδιαγραφές εμπορίας νωπών οπωροκηπευτικών του Καν. (ΕΕ) 543/2011 ή 
Καν. (ΕΕ) 1333/2011 (Σε περίπτωση που το φορτίο αφορά μπανάνες). 
 
Having regard to: 
 
1.The Commission Implementing Regulation (EU) No 543 /2011 laying down detailed rules 
for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 in respect of the fruit and 
vegetables and processed fruit and vegetables sectors, or 
1.The Commission Implementing Regulation (EU) No 1333/2011 laying down marketing 
standards for bananas, rules on the verification of compliance with those marketing 
standards and requirements for notifications in the banana sector (in case of bananas). 
2.The Ministerial Decision No 2069/54616/02-05-2013, (FEK 1132/B/10-05-2013), 
3.The Administrative Circular No 4451/116103/27-9-2013 of S.G. of Hellenic Ministry of 
Rural Development and Food, 
4.The results of the risk analysis of the consignment below, with reference number of MENO 
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database Prior Notification number 
 

9999999 
 

Certifies   
 
The exemption of the consignment of "----------" with labeling code: 
 

GRXXXXXXXXXXXXXXX 
 

of the trader "----------" that is transferred by "----------", with id number "----------" from 
"GREECE" to "----------" from the regular conformity checks to the European marketing 
standards for fresh fruit and vegetables, conducted by the Greek competent authorities in 
compliance with the EU legislation. In case of imports or exports, the trader is exempt as 
well from the obligation to present to the customs authorities of Greece the certificate of 
conformity, provided by Annex III of the Regulation (EU) 543/2011 or the inspection 
certificate provided by Annex II of the Reg. (EU) 1333/2011 (in case of bananas), for this 
consignment. 
 
The exemption of the consignment above does not mean that this consignment meet the 
European marketing standards for fresh fruit and vegetables of the Regulation (EU) 
543/2011 (or Reg. (EU) 1333/2011 (in case of bananas). 
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