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Προς: 

 
 

   
  Κοιν.: 

Αριθ. Πρωτ: 512 
 
-Γεωτεχνικούς Μέλη του 
παραρτήµατος µας 
-Μ.Μ.Ε. 
 
-∆.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
-Παραρτήµατα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
-Γεωτεχνικούς φορείς 
-Γεωτεχνικές υπηρεσίες Α.Μ. 

 
Θέµα: « ∆ιαβίβαση ενηµερωτικού ∆ελτίου Τύπου για την ένταξη στο Μητρώο Εµπόρων 

Γεωργικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών»  

 

 Σας αποστέλλουµε συνηµµένα ενηµερωτικό ∆ελτίο Τύπου µε όλες τις 

πληροφορίες για την ένταξη στο Μητρώο Εµπόρων Γεωργικών Προϊόντων, Εφοδίων 

και Εισροών από τον προϊστάµενο του ΚΕΠΠΥΕΛ Σερρών κ. Στέφο Κων/νο, 

γραµµατέα της ∆.Ε. του παραρτήµατος µας. Σας επισηµάνουµε ότι πρόκειται για ένα 

σηµαντικό θέµα που αφορά όλη την Ελληνική Επικράτεια και ενδιαφέρει άµεσα 

πολλούς συµπολίτες µας Γεωτεχνικούς και µη.    

 

 

Ο Πρόεδρος της ∆.Ε. 
του ΓΕΩΤΕ.Ε. 

Ανατολικής Μακεδονίας 
 
 
 

Ζαφείρης Μυστακίδης 
 

 

 

 

 

 

 

Ακολουθεί το ∆ελτίο Τύπου 



   

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε: 

 

1. Το νόµο 3955/20.04.11 (ΦΕΚ 89/Α΄)  «Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών 

Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών και άλλες διατάξεις», 

2. Την µε αριθµό 230/20798/21-02-2012 (ΦΕΚ 593/Β΄) Κ.Υ.Α. µε θέµα «Αντικατάσταση 

δικαιολογητικών του άρθρου 4 του ν. 3955/2011 (Α΄ 89) µε υπεύθυνη δήλωση του ν. 

1599/1986 (Α΄ 75). Υποβολή αιτήσεων - υπευθύνων δηλώσεων µετά των 

απαιτούµενων δικαιολογητικών και διαδικασία εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων 

Αγροτικών, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011, καθώς και περιεχόµενο του 

Μητρώου» και  

3. Την µε αριθµό 131/13937/3.2.2012 (ΦΕΚ 471/Β’) Απόφαση του Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Κριτήρια καθορισµού του ύψους της εγγυητικής 

επιστολής και κριτήρια καθορισµού της επάρκειας των εγκαταστάσεων των εµπόρων 

για την απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής εγγυητικής επιστολής για την 

εγγραφή των εµπόρων αγροτικών προϊόντων  στο Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων 

Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του νόµου 3955/2001 (ΦΕΚ Α΄ 89)» 

Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στην Επικράτεια 

ως έµποροι Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών έχουν µέχρι τις 30/07/2012 

υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και 

Εισροών εφόσον:  

αγοράζουν ή µεσολαβούν στην αγορά των προϊόντων πρωτογενούς φυτικής και ζωικής 

γεωργικής παραγωγής, καθώς και των προϊόντων που προέρχονται από το πρώτο 

στάδιο επεξεργασίας και µεταποίησης αυτών, τα οποία παράγονται στην Ελληνική 

Επικράτεια και προµηθεύουν τον Έλληνα παραγωγό µε προϊόντα κάθε µορφής, είτε 

παραγόµενα στην Ελληνική Επικράτεια, είτε εισαγόµενα που χρησιµοποιούνται κατά τη 

διαδικασία και για τους σκοπούς της παραγωγής των προϊόντων πρωτογενούς φυτικής 

και ζωικής γεωργικής παραγωγής (εφόδια ή εισροές). 

Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στη 

διεύθυνση: 

http://www.minagric.gr/greek/phsifiakes_yphresies/phsifiakes_mhtrwo_emporwn.html   



   

Η δηµιουργία του Μητρώου Εµπόρων Γεωργικών Προϊόντων, Εφοδίων και 

Εισροών απορρέει από το νόµο 3955/20-4-2011 (ΦΕΚ Α' 89). Κύριος σκοπός του 

είναι η εµπέδωση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας των σχετικών µε τα αγροτικά 

προϊόντα συναλλαγών, γεγονός που εναρµονίζεται απόλυτα µε τη γενική - εθνική και 

κοινοτική - τάση για τη διαφάνεια,  την πιστοποίηση και την αξιολόγηση των 

εµπλεκοµένων στη διακίνηση προϊόντων του αγροτικού τοµέα.  

Ο στόχος επιδιώκεται να επιτευχθεί µε τη θέσπιση σαφών προϋποθέσεων για 

την άσκηση του επαγγέλµατος των εµπόρων αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και 

εισροών, προκειµένου να έχουν δικαίωµα εγγραφής στο Μητρώο, την επιβολή 

αυστηρών κυρώσεων σε όσους δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον 

Νόµο ή/και ενεργούν πράξεις Γεωργικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών χωρίς να 

είναι καταχωρηµένοι στο Μητρώο.  

Η θεσµοθέτηση του εν λόγω Μητρώου, το οποίο καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε 

να αποτελεί απλή και λειτουργική ηλεκτρονική βάση δεδοµένων και πληροφοριών, 

εξυπηρετεί σηµαντικούς σκοπούς δηµοσίου συµφέροντος και ιδιαίτερα:  

Α) τη µεγαλύτερη δυνατή εξασφάλιση της διαφάνειας και της ασφάλειας στις εµπορικές 

συναλλαγές αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών, 

Β) την ενίσχυση της υγιούς και βιώσιµης επιχειρηµατικότητας, καθώς και τη διασφάλιση 

των χρηστών συναλλακτικών ηθών, 

Γ) τη µέγιστη δυνατή πιστοποίηση της οικονοµικής αξιοπιστίας και της βιωσιµότητας 

των εµπόρων αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών, 

∆) την προστασία των Ελλήνων αγροτών, κατά την εµπορική διακίνηση των προϊόντων 

τους, 

Ε) τη στατιστική τεκµηρίωση της εν γένει εµπορικής δραστηριότητας στον αγροτικό 

τοµέα, µε σκοπό την προστασία του αγροτικού εισοδήµατος και του αγροτικού κόσµου. 

Η αίτηση εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και 

Εισροών αποτελεί ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση και δεν απαιτείται η προσκόµιση 

δικαιολογητικών εκτός από τη βεβαίωση εγγραφής σας στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό 

Επιµελητήριο, την οποία θα εισάγετε στο σύστηµα σε µορφή pdf .  

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, σηµεία επικοινωνίας  

• Ιωάννα Κορδούλη Τηλ. 210-2125594,            e-mail  ax5u013@minagric.gr 

• Ευαγγελία Κατσάνου Τηλ.210-2125539          e-mail  ax5u045@minagric.gr 

• Νικόλαος Παπαδόπουλος Τηλ. 210-2125507  e-mail  ax5u002@minagric.gr 



   

Για περισσότερες πληροφορίες µόνο για τον Ν. Σερρών παρακαλούµε να 

απευθύνεστε και στο: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΕΠΠΥΕΛ ΣΕΡΡΩΝ 

Ταχ. ∆/νση: 2ο χλµ οδού Σερρών Νιγρίτας 

Ταχ. Κώδ.: 62100 

Πληροφορίες: Κ. Στέφος 

                        Χρ. Παπανικολάου 

                        Κ. Μαυρίδης                                                        Σέρρες, 21/05/2012 

Τηλ.: 23210 59002                                                                       Ο Προϊστάµενος 

Fax : 23210 37856 

e-mail: ypou50@otenet.gr                                                             Στέφος Κων/νος                                                                                                                           

                                                                                                         Γεωπόνος Β΄ 

 


