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«Υποχρεώσεις εμπόρων κατά την διακίνηση νωπών οπωροκηπευτικών»

Σας ενημερώνουμε για ορισμένες μη συμμορφώσεις και παρατυπίες, που έχουν διαπιστωθεί κατά την
υποβολή των αναγγελιών διακίνησης Νωπών Οπωροκηπευτικών από τους εμπόρους. Αυτά αφορούν κυρίως τη
διαδικασία αποστολής προϊόντων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξαγωγής σε τρίτες χώρες.
Κατ’ αρχήν, θεωρείται αυτονόητο, ότι η ψηφιακή αναγγελία διακίνησης για κάθε προϊόν που εισάγεται ή
εξάγεται από την χώρα είναι υποχρεωτική. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι ο συναλλασσόμενος δεν έχει
υποβάλλει αναγγελία, τότε θα παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή επιβολής κυρώσεων.
-

Η “Αρχή Ελέγχου” που ορίζεται στις αναγγελίες εξαγωγών/αποστολών είναι η ΔΑΟΚ, στην περιοχή
αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται το σημείο φόρτωσης του προϊόντος στο μέσο μεταφοράς (το
τυποποιητήριο/συσκευαστήριο ή ο αποθηκευτικός χώρος έτοιμων προς εξαγωγή/αποστολή προϊόντων).
Η “Αρχή Ελέγχου” που ορίζεται στις αναγγελίες εισαγωγών από τρίτες χώρες είναι το ΠΚΠΦΠΕ-ΠΕΙΡΑΙΑ
(όσον αφορά το λιμάνι του Πειραιά).
Η “Αρχή Ελέγχου” που ορίζεται στις αναγγελίες παραλαβής προϊόντων από χώρες της Ε.Ε. είναι η ΔΑΟΚ
στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται το σημείο εκφόρτωσης του προϊόντος.
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Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΑΔΑ : Ψ9ΦΠ4653ΠΓ-ΝΝΩ), οι έμποροι
φροντίζουν για την έγκαιρη και πλήρη υποβολή των αναγγελιών τους.
-

Αναγγελίες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο σύστημα 5 ημερολογιακές ημέρες πριν την φυσική
αναχώρηση ή άφιξη του προϊόντος της ημέρας της φυσικής αναχώρησης ή άφιξης του προϊόντος (έως και τις
11.00 π.μ.), θεωρούνται εμπρόθεσμες.
Αναγγελίες που υποβάλλονται μετά τις 11.00 π.μ. της ημέρας της φυσικής αναχώρησης ή άφιξης του
προϊόντος θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιβαρύνουν την μέση ετήσια ανάλυση επικινδυνότητας του
εμπόρου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων ελέγχου στα φορτία του.

Υπενθυμίζεται ότι, ελλιπείς, εκπρόθεσμες αναγγελίες (5 συνεχόμενες ή 30% επί του συνόλου των
ψηφιακών αναγγελιών του εμπόρου από την αρχή του έτους και οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά) ή μη υποβολή
αναγγελιών, θεωρούνται παραβάσεις και υπάγονται στον κυρωτικό Νόμο 4235/2014.
Στις αναγγελίες εξαγωγών/αποστολών είναι υποχρεωτικό να ορίζεται το συσκευαστήριο στο οποίο
τυποποιούνται/ συσκευάζονται τα προϊόντα (5ψήφιος αριθμητικός κωδικός). Αν ο έμπορος αγοράζει προϊόντα από
παραγωγό ο οποίος δεν έχει συσκευαστήριο, πρέπει κατόπιν συνεννόησης, ένας από τους δύο να «καταχωρήσει»
οπωσδήποτε κάποιο συσκευαστήριο για τα διακινούμενα προϊόντα έτσι ώστε, ο κωδικός του συσκευαστηρίου να
αναγράφεται πάνω στις συσκευασίες των προϊόντων και να αναφέρεται στις ψηφιακές αναγγελίες. Αν τα προϊόντα
προέρχονται από εισαγωγή από τρίτες χώρες ή χώρες της Ε.Ε. χωρίς ανασυσκευασία (χωρίς να αλλάξουν οι
συσκευασίες εισαγωγής) τότε βάζουμε σαν κωδικό συσκευαστηρίου την χώρα που αναγράφεται στις συσκευασίες (πχ
NL999, AR999 κτλ).
Ειδικά για τους εμπόρους της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών του Αγ. Ι. Ρέντη, η χρησιμοποίηση του κωδικού
συσκευαστηρίου ΛΑΧΡΕ αφορά αποκλειστικά και μόνο συναλλαγές που γίνονται με πελάτες από Βουλγαρία και
Ρουμανία (όχι άλλες χώρες), οι οποίοι αγοράζουν τα οπωρολαχανικά και επιστρέφουν στις χώρες τους με τα φορτία
και με τα δικά τους φορτηγά. Λόγω του στιγμιαίου της συναλλαγής έχει δοθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιείται
προσωρινά ο κωδικός ΛΑΧΡΕ (ο οποίος πιθανότατα να καταργηθεί με την νέα ΚΥΑ). Επαναλαμβάνουμε, ότι αυτό
δεν αφορά προγραμματισμένες πωλήσεις σε αυτές τις χώρες, στις οποίες καταχωρούμε κανονικά τον
πραγματικό κωδικό συσκευαστηρίου.
Τέλος, υπενθυμίζουμε, ότι οι έλεγχοι καταλληλότητας των αναγγελθέντων φορτίων επιβαρύνονται με το
αντίστοιχο τέλος διεξαγωγής ελέγχου (ΦΕΚ 1883 Β 2009) το οποίο έχει καθοριστεί σε 1 € / τόνο για κάθε φορτίο
(δηλ. για τα προϊόντα που συνοδεύονται με το ίδιο τιμολόγιο και όχι για όλα τα προϊόντα που μπορεί να δει ο
ελεγκτής την ίδια ημέρα σε έναν έμπορο) με ελάχιστο τα 10 € και μέγιστο τα 1000 €. Η πληρωμή γίνεται με το eπαράβολο και κωδικό πληρωμής 1770. Παρακαλούμε, κατά την καταβολή του παραβόλου, οι έμποροι να
αναγράφουν το πρωτόκολλο του εντύπου ελέγχου στις σημειώσεις.
Στις περιπτώσεις
αποστολών/εξαγωγών και εισαγωγών προϊόντων από τρίτες χώρες τα τέλη
προκαταβάλλονται, ενώ στην περίπτωση παραλαβών από χώρες της Ε.Ε. τα τέλη πρέπει να καταβάλλονται σε
εύλογο χρονικό διάστημα 2-3 ημερών. Μη καταβολή των τελών στην πρώτη περίπτωση συνεπάγεται την μη
διεξαγωγή του ελέγχου, ενώ στην δεύτερη περίπτωση αποτελεί μη συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία και
επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με τον Ν.4235/2014.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Ανδρουλιδάκη Αναστασία
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