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Όπωο γλωξίδεηε ζε όιεο ηηο Γ/λζεηο Γεωξγίαο - Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηωλ Ν.Α. θαη ηα
Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Πξνζηαζίαο Φπηώλ θαη Πνηνηηθνύ Διέγρνπ είλαη ζε εμέιημε ε
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξά ζηελ θαηάξηηζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Βάζεο
Γεδνκέλωλ ζηα λωπά νπωξνθεπεπηηθά.
Μεηά από εξωηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Υπεξεζία καο από αξθεηέο Γ/λζεηο
Γεωξγίαο - Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, θξίλεηαη ζθόπηκν λα δηεπθξηληζζνύλ ηα θάηωζη:
Η δηαδηθαζία εγγξαθήο ζηε Βάζε Γεδνκέλωλ δελ έρεη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία. Όζνη
ελδηαθεξόκελνη ππνβάιινπλ Αίηεζε Γήιωζε ζπλνδεπόκελε από ηα απαηηνύκελα
δηθαηνινγεηηθά, απηή ζα παξαιακβάλεηαη θαλνληθά θαη ε εηζαγωγή ηωλ ζηνηρείωλ ζα
γίλεηαη ζύκθωλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο. Θα ζέιακε
λα ζαο επηζεκάλνπκε όηη πξηλ ηελ εηζαγωγή ηεο Αίηεζεο - Γήιωζεο ζην κεραλνγξαθηθό
ζύζηεκα, ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη πξνζερηηθά ηα ζηνηρεία ηεο Αίηεζεο, γηα ηπρόλ ιάζε,
πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα απνδνζεί ζωζηά ζην ζπλαιιαζζόκελν ν αξηζκόο κεηξώνπ
θαη ε βεβαίωζε εγγξαθήο ζην κεηξών. Πξνθεηκέλνπ λα εθδνζνύλ από ηελ Υπεξεζία καο
νη βεβαηώζεηο εγγξαθήο ζην Μεηξών γηα ζπλαιιαζζόκελνπο πνπ ήδε έρνπλ ππνβάιεη
αηηήζεηο, ζα πξέπεη ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δηνξζώζεηο ηωλ
ζηνηρείωλ ηωλ αηηνύληωλ, όπωο ζαο έρνπλ απνζηαιεί από ηε Γ/λζε Πιεξνθνξηθήο.
Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ από ηνλ έιεγρν δηαπηζηωζεί όηη ππάξρνπλ ζπλαιιαζζόκελνη νη
νπνίνη αλ θαη δηαθηλνύλ λωπά νπωξνθεπεπηηθά δελ έρνπλ εγγξαθεί ζηε Βάζε Γεδνκέλωλ,
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ππνρξεώλνληαη γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζηε Βάζε Γεδνκέλωλ.
Όζνλ αθνξά ηηο αλαγγειίεο, κεηά ηελ 15-06-2006 ζα πξέπεη ππνρξεωηηθά λα γίλνληαη
κέζω ηνπ κεραλνγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο θαη λα δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζηηο αλαγγειίεο γηα
εηζαγωγέο - εμαγωγέο, θαζώο θαη γηα απνζηνιέο - παξαιαβέο πξνο θαη από ρώξεο ηεο
Δ.Δ.

Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ δηαπηζηωζεί όηη ν ζπλαιιαζζόκελνο δελ έρεη ππνβάιεη

αλαγγειία, ηόηε ζα παξαπέκπεηαη ζηελ αξκόδηα επηηξνπή επηβνιήο θπξώζεωλ.
Τα πνξίζκαηα ηωλ ειέγρωλ ζα εηζάγνληαη ζην πξόγξακκα πξνθεηκέλνπ λα
ζπληνλίδνληαη θαιύηεξα νη έιεγρνη.
Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ζπλαιιαζζόκελνο δηαθηλεί λωπά νπωξνθεπεπηηθά (εηζάγεη εμάγεη θ.η.ι.) από πεξηνρέο πνπ είλαη εθηόο ηνπ Ννκνύ πνπ είλαη ε έδξα ηεο επηρείξεζήο
ηνπ, ηόηε ε αλαγγειία δύλαηαη λα ππνβάιιεηαη ζηελ αληίζηνηρε Γ/λζε Γεωξγίαο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο από ηελ νπνία ζα δηελεξγείηαη θαη ν πνηνηηθόο έιεγρνο. Ο πνηνηηθόο
έιεγρνο ζα ρξεώλεηαη κεραλνγξαθηθά ζηε Γ/λζε Γεωξγίαο - Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο από
ηελ νπνία δηελεξγείηαη ν πνηνηηθόο έιεγρνο θαζώο θαη ζην αληίζηνηρν Π.Κ.Π.Φθ Π.Δ.
Δπηζεκαίλνπκε όηη ν θωδηθόο ζπζθεπαζηεξίνπ «00000» ζα ρνξεγείηαη κόλν ζηνπο
παξαγωγνύο θαη κόλν γηα ηελ επηζήκαλζε ηωλ πξνϊόληωλ ηα νπνία παξάγνπλ νη ίδηνη.
Ο θωδηθόο ζπζθεπαζηεξίνπ «ΣΥΣΚΔ» ζα εηζάγεηαη ζηε Βάζε Γεδνκέλωλ κόλν γηα ηνπο
εκπόξνπο εγρώξηαο αγνξάο (ρνλδξέκπνξνπο θαη ιηαλέκπνξνπο), πξνθεηκέλνπ λα
θαιπθζνύλ νη αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη δελ ζα αλαγξάθεηαη ζηε ζήκαλζε ηνπ
πξνϊόληνο.
Σε πεξηπηώζεηο πνπ θάπνηνο ζπλαιιαζζόκελνο δηαζέηεη ζπζθεπαζηήξην ρωξίο όκωο
λα αζθεί εκπνξία, ηόηε απηόο ζα θαηαηάζζεηαη ζηνλ θιάδν εκπνξίαο «άιινο
ζπλαιιαζζόκελνο» θαη ζα ηνπ απνδίδεηαη αξηζκόο κεηξώνπ θαη θωδηθόο ζπζθεπαζηεξίνπ
ηα νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη ζηελ θωδηθνπνίεζε ηωλ ζπλαιιαζζόκελωλ πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ ην ελ ιόγω ζπζθεπαζηήξην.
Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηα ρξεζηκνπνηνύκελα κέζα ζπζθεπαζίαο, αιιά
θαη ηα πιηθά πνπ ηπρόλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην εζωηεξηθό ηνπο, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη
ζύκθωλα κε ηελ Κνηλνηηθή θαη Δζληθή Ννκνζεζία. Τα κέζα ζπζθεπαζίαο όηαλ
επαλαρξεζηκνπνηνύληαη ζα πξέπεη λα θαζαξίδνληαη επηκειώο θαη λα απνιπκαίλνληαη.

Ξύιηλα ηειάξα πνπ ηπρόλ ρξεζηκνπνηεζνύλ, απηά ζα είλαη κηαο ρξήζεωο θαη δελ
επηηξέπεηαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο.
Δπίζεο δελ επηηξέπεηαη ζηελ εκπνξία ηωλ πξνϊόληωλ ε «παξαγωγηθή θινύβα», ε
νπνία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηε κεηαθνξά πξνϊόληωλ από ην
ρωξάθη ζην ηππνπνηεηήξην.
Παξαθαινύκε όπωο ελεκεξώζεηε γηα ηα αλωηέξω όινπο ηνπο παξαγωγηθνύο θαη
εκπνξηθνύο θνξείο ηεο πεξηνρήο επζύλεο ζαο.
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