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 ΘΕΜΑ: Υποβολή εντύπου χειρόγραφης αναγγελίας στο ΜΕΝΟ. 

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο έκτακτων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τα ΠΚΠΦΠκΦΕ σε 

διακινούμενα φορτία νωπών οπωροκηπευτικών κατά το στάδιο της αποστολής σε χώρες της Ε.Ε. και 

σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων, διαπιστώθηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είχε υποβληθεί από 

τις επιχειρήσεις η υποχρεωτική ψηφιακή αναγγελία στο ΜΕΝΟ και οι εν λόγω επιχειρήσεις επικαλέστηκαν 

τεχνικό πρόβλημα στο πληροφοριακό σύστημα. Στις περιπτώσεις αυτές οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις 

απέστειλαν εκ των υστέρων τα αντίστοιχα χειρόγραφα έντυπα των αναγγελιών στις αρμόδιες ΔΑΟΚ και στις 

υπηρεσίες που διενήργησαν τον έλεγχο. 

Προκειμένου να διασφαλισθεί η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υποβολή των αναγγελιών 

στο ΜΕΝΟ και η ομοιόμορφη εφαρμογή των κυρωτικών διατάξεων στις περιπτώσεις διαπίστωσης μη 

συμμορφώσεων, θα πρέπει στην περίπτωση διακίνησης φορτίων νωπών οπωροκηπευτικών που δεν έχει γίνει 

υποβολή της ψηφιακής αναγγελίας στο ΜΕΝΟ, η οποία σύμφωνα με την ελεγχόμενη επιχείρηση οφείλεται σε 

τεχνικό πρόβλημα, το φορτίο να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το έντυπο της χειρόγραφης αναγγελίας, 

πρωτοκολλημένο από την αρμόδια αρχή ελέγχου στην οποία υποβλήθηκε η αναγγελία.  

Στην αντίθετη περίπτωση η αναγγελία θα θεωρείται ως μη υποβληθείσα και θα επιβάλλονται οι 

προβλεπόμενες διατάξεις του Ν. 4235/2014.  

Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε σχετικά με τα ανωτέρω τους φορείς της περιοχής ευθύνης σας. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

                                                                                 

                                                                           Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ.  Δ/ΝΣΗΣ            
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