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Α. ΓΔΝΙΚΑ
Τν Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Τξνθίκωλ πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία
ελόο Δληαίνπ Μεηξώνπ Δκπόξωλ Γεωξγηθώλ Πξνϊόληωλ, ζην νπνίν ζα
πξέπεη λα εγγξάθνληαη ππνρξεωηηθά όινη νη έκπνξνη ηωλ εγρώξηα
παξαγνκέλωλ

γεωξγηθώλ

πξνϊόληωλ,

θαηά

θιάδν

πξωηνγελνύο

παξαγωγήο ή/θαη θαηά ην ζηάδην ηεο πξώηεο κεηαπνίεζεο.
Σθνπόο ηνπ Δληαίνπ Μεηξώνπ είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο
βάζεο δεδνκέλωλ, ε νπνία ζα ρξεζηκεύζεη ζηνλ απνηειεζκαηηθό έιεγρν
ηεο αγνξάο γεωξγηθώλ πξνϊόληωλ .
Τν Μεηξών ζα ηεξείηαη ειεθηξνληθά ωο αξρείν κίαο ή πεξηζζνηέξωλ
βάζεωλ δεδνκέλωλ θαη ζε απηό ζα θαηαρωξνύληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα
αηνκηθά ή εηαηξηθά ζηνηρεία ηνπ εκπόξνπ θαη ηελ αζθνύκελε από απηόλ
εκπνξία, ζύκθωλα κε ην είδνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηα πξνϊόληα γηα ηα
νπνία έρεη ιάβεη Κωδηθό Αξηζκό Γξαζηεξηόηεηαο (Κ.Α.Γ.), από ην ζύζηεκα
ΤΑΦΗS ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, θαζώο θαη πιεξνθνξίεο γηα
έγγξαθεο αλαθνξέο - θαηαγγειίεο πνπ ππνβιήζεθαλ ελαληίνλ ηνπ ζην
Μεηξών, από γεωξγνύο εγγεγξακκέλνπο ζην Μεηξών Αγξνηώλ θαη
Αγξνηηθώλ Δθκεηαιιεύζεωλ (Μ.Α.Α.Δ.) ή/θαη από ζπιινγηθά όξγαλά ηνπο.
Σην Μεηξών, ζα κεηαθεξζνύλ, ζα ελνπνηεζνύλ, ζα απνηεινύλ κέξνο ηνπ
θαη εθεμήο ζα ηεξνύληαη όιεο νη πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα πνπ
πεξηιακβάλνπλ, ωο θιαδηθά κεηξώα, ηα ηεξνύκελα από α) ηελ Γηεύζπλζε
Μεηαπνίεζεο Τππνπνίεζεο θαη Πνηνηηθνύ Διέγρνπ, β) ηελ Γηεύζπλζε
Δηζξνώλ Εωηθήο Παξαγωγήο, γ) ηελ Γηεύζπλζε Κηεληαηξηθήο Γεκόζηαο
Υγείαο, δ) ηελ Γηεύζπλζε Δηζξνώλ Φπηηθήο Παξαγωγήο ηνπ Υπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκωλ θαη ε) ηνλ Δ.Φ.Δ.Τ., Μεηξώα,

Δκπόξωλ Νωπώλ Οπωξνθεπεπηηθώλ (ΚΥΑ 257543/2003 , ΦΔΚ Β’
1122/2003), Δγθεθξηκέλωλ Δπηρεηξήζεωλ Εωνηξνθώλ (ΚΥΑ 34668/2008 ,
ΦΔΚ Β’ 2422/2008), Δκπόξωλ Εωηθώλ Πξνϊόληωλ θαη Πξνϊόληωλ Εωηθήο
Πξνέιεπζεο (ΚΥΑ 278701/2005 , ΦΔΚ Β’ 726/2005), Δγθεθξηκέλωλ
Δγθαηαζηάζεωλ Κξέαηνο θαη Πξνϊόληωλ ηνπ (ΚΥΑ 15523/2006, ΦΔΚ Β’
Δπηρεηξήζεωλ

1187/2006),

Δκπνξίαο

Ληπαζκάηωλ

(ΚΥΑ

394199/5224/1999 , ΦΔΚ Β’ 1939/1999), Δπηρεηξήζεωλ Δκπνξίαο
Σπόξωλ (ΥΑ 404186/1986 , ΦΔΚ Β’ 683/1986 θαη Δπηρεηξήζεωλ Δκπνξίαο
Πνιιαπιαζηαζηηθνύ

Υιηθνύ

(ΥΑ

303206/1997

ΦΔΚ

Β’

461/1997)

πθηζηάκελα κεηξώα.
Ζ αξρηθή κεηαθνξά ηωλ πιεξνθνξηώλ θαη ηωλ δεδνκέλωλ πνπ έρνπλ
θαηαρωξεζεί θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα

θιαδηθά

κεηξώα

ζα

γίλεη

ππεξεζηαθά ρωξίο ππνρξέωζε ηωλ θαηαρωξεκέλωλ ζε απηά πξνζώπωλ
λα ππνβάιινπλ

αίηεζε-δήιωζε θαη άλεπ ππνρξεώζεωο

θαηαβνιήο

ηειώλ θαηαρώξεζεο .Γελ ηζρύεη ην ίδην γηα όιεο νη επόκελεο κεηά ηελ
αξρηθή θαηαρωξήζεηο νη νπνίεο ελεξγνύληαη κε θαηαβνιή ηωλ ηειώλ.
Τν Μεηξών δηαθέξεη απνιύηωο κε ηηο πθηζηάκελεο ζήκεξα βάζεηο
δεδνκέλωλ (κεηξώα κειώλ ηωλ Δκπνξηθώλ Δπηκειεηεξίωλ θαη Κ.Α.Γ. ηνπ
ΤΑΦΗS),

νη νπνίεο έρνπλ νξγαλωζεί θαη ιεηηνπξγνύλ κε δηαθνξεηηθή

κεζνδνινγία θαη έρνπλ ηειείωο δηαθνξεηηθό ιόγν ππάξμεωο.
Αλαιπηηθόηεξα,

όζνλ

αθνξά

ηα

κεηξώα

κειώλ

ηωλ

Δκπνξηθώλ

Δπηκειεηεξίωλ, πεξηέρνπλ ζηνηρεία απιήο θαηαγξαθήο ηωλ κειώλ ηνπο
είηε απηά είλαη έκπνξνη είηε επηρεηξήζεηο. Ζ θαηαρώξεζε ηωλ ζηνηρείωλ
ηωλ κειώλ ηνπο ζε απηά δε, δελ έρεη γίλεη κε θξηηήξην ηελ αζθνύκελε
δξαζηεξηόηεηα. Πξόθεηηαη γηα απιά Μεηξώα κειώλ. Έηζη, όινη νη έκπνξνη
αλεμαξηήηωο

ηνπ

αληηθεηκέλνπ

ηεο

δξαζηεξηόηεηάο

ηνπο

είλαη

θαηαγεγξακκέλνη ζε έλα εληαίν θαηάινγν.
Τν ζύζηεκα Κωδηθώλ Αξηζκώλ Γξαζηεξηνηήηωλ (Κ.Α.Γ.) ηνπ ζπζηήκαηνο
ΤΑΦΗS,

απνηειεί βάζε

γεληθήο

θωδηθνπνίεζεο

αλά

ζπγθεθξηκέλε

δξαζηεξηόηεηα θαη όρη βάζε πιεξνθνξηώλ ηωλ αζρνινπκέλωλ ζε θάζε
δξαζηεξηόηεηα πξνζώπωλ. Ζ πνηθηιία όκωο ηεο θωδηθνπνίεζεο ηωλ

δξαζηεξηνηήηωλ πνπ παξνπζηάδεη κπνξεί λα απνηειέζεη αμηνπνηήζηκε
βάζε γηα ηελ θαηαρώξεζε ηωλ πιεξνθνξηώλ ζην πξνηεηλόκελν Μεηξών.
Με ην πξνηεηλόκελν πεξηερόκελν ηα δεδνκέλα ηνπ Μεηξώνπ Δκπόξωλ ζα
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηνλ εκπινπηηζκό ηωλ ζηνηρείωλ ηνπ
Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ αιιά θαη θάζε άιινπ θνξέα ειέγρνπ ηεο αγνξάο
(π.ρ. ΔΦΔΤ).

Β. ΔΙΓΙΚΑ
Με ηε δεκηνπξγία ηνπ Δληαίνπ Μεηξώνπ Δκπόξωλ Γεωξγηθώλ Πξνϊόληωλ,
έκπνξνο γεωξγηθώλ πξνϊόληωλ ζα είλαη θάζε εκεδαπό ή αιινδαπό,
θπζηθό ή λνκηθό πξόζωπν, πνπ αγνξάδεη ή δηακεζνιαβεί ζηελ αγνξά,
εγρωξίωλ

παξαγόκελωλ

γεωξγηθώλ

πξνϊόληωλ,

από

γεωξγνύο

εγγεγξακκέλνπο ζην Μεηξών Αγξνηώλ θαη Αγξνηηθώλ Δθκεηαιιεύζεωλ
(Μ.Α.Α.Δ.) ή/θαη από ζπιινγηθά όξγαλά ηνπο, κε ζθνπό ηελ πώιεζε ή/θαη,
ηελ κεηαπώιεζε, ή/θαη ηελ κεηαπνίεζε, ή/θαη ηελ δηάζεζή ηνπο , ακέζωο ή
εκκέζωο, ζηελ εγρώξηα θαηαλάιωζε ή ζηελ αιινδαπή.
Με ηελ αξρηθή θαηαρώξεζε ηνπ ππόρξενπ ζην Μεηξών, ε

Υπεξεζία

Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΥΠ.Α.Α.Τ. ζα ρνξεγεί απηνκάηωο ζε απηόλ έλαλ Αξηζκό
Μεηξώνπ Δκπόξνπ Γεωξγηθώλ Πξνϊόληωλ.
Ο Αξηζκόο Μεηξώνπ ζα ρνξεγείηαη θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά θαηαρώξεζεο,
ζα είλαη κνλαδηθόο γηα θάζε ππόρξεν θαη ζα παξακέλεη ν ίδηνο θαη κεηά ην
κεηαζρεκαηηζκό ή ηε δηαγξαθή ηνπ ππόρξενπ από ην Μεηξών.
Τα ππνθαηαζηήκαηα θαη ηα πξαθηνξεία ηωλ εκπόξωλ ζα ιακβάλνπλ
ηδηαίηεξν αξηζκό Μεηξώνπ.
Ο αξηζκόο Μεηξώνπ ηωλ ππνθαηαζηεκάηωλ , ζα εκπεξηέρεη θαη ηνλ αξηζκό
Μεηξώνπ ηνπ ππόρξενπ πνπ δηαηεξεί ην ππνθαηάζηεκα.
Ζ θαηαρώξεζε, αξρηθή ή κεηαγελέζηεξε, ζα ζεωξείηαη όηη ζπληειέζζεθε κε
ηελ απνζήθεπζε ηωλ δεδνκέλωλ πνπ δηαβηβάζζεθαλ ζηηο αληίζηνηρεο
βάζεηο ηεο Υπεξεζίαο Πιεξνθνξηθήο ηνπ ΥΠ.Α.Α.Τ. Ζ θεληξηθή ππεξεζία

ηνπ ΥΠ.Α.Α.Τ. ζα εκπεξηέρεη όια ηα δεδνκέλα ηωλ θαηαρωξήζεωλ έηζη
ώζηε λα κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ, λα αλαθιεζνύλ, λα απνηειέζνπλ
αληηθείκελν

επεμεξγαζίαο

κε

ζθνπό

ηελ

κειέηε

θαη

εμαγωγή

ζπκπεξαζκάηωλ γηα ηνλ θιάδν.
Ο αξηζκόο ηνπ Δληαίνπ Μεηξώνπ Δκπόξνπ Γεωξγηθώλ Πξνϊόληωλ
αλαγξάθεηαη ππνρξεωηηθά:
α) ζε θάζε έγγξαθν πνπ ππνβάιιεηαη πξνο θαηαρώξεζε ζην Μεηξών,
β) ζε θάζε έγγξαθν πνπ εθδίδνπλ νη ππεξεζίεο ηνπ ΥΠ.Α.Α.Τ. θαη
γ) ζε θάζε έληππν πνπ αθνξά ηνλ ππόρξεν.
Ζ εκπνξία ηωλ γεωξγηθώλ πξνϊόληωλ ζα κπνξεί λα δηελεξγείηαη
απνθιεηζηηθά από εγγεγξακκέλνπο ζην Μεηξών εκπόξνπο θαη κόλν γηα ηα
γεωξγηθά πξνϊόληα γηα ηα νπνία ζα έρνπλ εγγξαθεί. Με ηελ θαηαρώξεζε
ηνπο, ζα ηνπο ρνξεγείηαη ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζην νπνίν ζα
αλαθέξεηαη όηη δηελεξγνύλ εκπνξία ζπγθεθξηκέλωλ αγξνηηθώλ πξνϊόληωλ.
Σε όζνπο ζα επηρεηξνύλ εκπνξία γεωξγηθώλ πξνϊόληωλ, ρωξίο λα έρνπλ
εγγξαθεί ζην Μεηξών, ζα επηβάιινληαη δηνηθεηηθέο θπξώζεηο.
Έκπνξνο πνπ ζα θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο, γηα ηελ

απνπιεξωκή ηνπ

ζπκθωλεκέλνπ ηηκήκαηνο ζε γεωξγνύο εγγεγξακκέλνπο ζην Μεηξών
Αγξνηώλ θαη Αγξνηηθώλ Δθκεηαιιεύζεωλ (Μ.Α.Α.Δ.) ή/θαη ζε ζπιινγηθά
όξγαλά ηνπο ζα ππέρεη πνηληθή επζύλε έωο θαη θαθνπξγεκαηηθνύ
ραξαθηήξα.
Ζ κε ηήξεζε ηωλ θαλόλωλ εκπνξίαο, ζα ζπλεπάγεηαη ηελ πξόζθαηξε
δηαγξαθή ηνπ εκπόξνπ από ην Μεηξών θαη εάλ επαλαιεθζεί, ηελ νξηζηηθή
δηαγξαθή ηνπ.
Οξηζηηθή δηαγξαθή από ην Μεηξών ζα ζπλεπάγεηαη θαη ε θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο πξόζθαηξεο δηαγξαθήο ηνπ εκπόξνπ, άζθεζε από απηόλ ή,
από παξέλζεην ή, από ζπλδεδεκέλν κε απηόλ έκπνξν ή, από επηρείξεζε
ζπκθεξόληωλ ηνπ, εκπνξίαο γεωξγηθώλ πξνϊόληωλ.

Με ζθνπό ηελ πξνζηαζία ηωλ ζπλαιιαζζνκέλωλ ην ππνπξγείν Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκωλ ζα κπνξεί λα αλαθνηλώλεη δεκόζηα πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηηο επηβιεζείζεο δηνηθεηηθέο θπξώζεηο.
Οη δηαηάμεηο ηνπ λ.703/1977 πεξί Αληαγωληζκνύ όπωο ηζρύεη, ζα
εθαξκόδνληαη

θαη

ζηνπο,

θαηαγεγξακκέλνπο

εκπόξνπο γεωξγηθώλ πξνϊόληωλ.

ζην

Δληαίν

Μεηξών,

