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1) ΓΕΝΙΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 

ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΕΕΩΝ 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ & ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ 

Πληρ.: τ. Κοκκίδησ, τ. Αλεξιάδησ 

Σηλ.: 210 212 5522, 210 212 5517 

2) ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ 

Δ/ΝΘ ΝΟΜΟΠΑΡΑΚΕΤΑΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 
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Σηλ.: 210 212 4293 

 

ΘΕΜΑ: «Κριτήρια καθοριςμοφ του φψουσ τησ εγγυητικήσ επιςτολήσ και κριτήρια καθοριςμοφ τησ επάρκειασ των 

εγκαταςτάςεων των εμπόρων για την απαλλαγή από την υποχρζωςη υποβολήσ εγγυητικήσ επιςτολήσ, 

για την εγγραφή των εμπόρων αγροτικϊν προϊόντων ςτο Ενιαίο Μητρϊο Εμπόρων Αγροτικϊν 

Προϊόντων, Εφοδίων και Ειςροϊν του ν. 3955/2011 (ΦΕΚ Α 89)» 

 

ΑΠΟΦΑΘ 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ: 

α) Του άρκρου 4 παρ. 2 περ. η του ν. 3955/2011 «Ενιαίο Μθτρϊο Εμπόρων Αγροτικϊν Προϊόντων, Εφοδίων 

και Ειςροϊν και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’89).  

β) Του άρκρου 90 του «Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Όργανα», που 

κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα 

Κυβερνθτικά Όργανα» (ΦΕΚ Αϋ 98). 

2. Το γεγονόσ ότι από τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ δεν προκαλείται δαπάνθ ςε βάροσ του κρατικοφ 

προχπολογιςμοφ. 

 



ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ 

 

Άρθρο 1 

Κριτήρια καθοριςμοφ του φψουσ τησ εγγυητικήσ επιςτολήσ 

1. Το φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ που υποχρεοφνται να υποβάλλουν οι ζμποροι αγροτικϊν προϊόντων του 

άρκρου 1 του Ν. 3955/2011, για τθν εγγραφι τουσ ςτο Ενιαίο Μθτρϊο Εμπόρων Αγροτικϊν Προϊόντων, Εφοδίων 

και Ειςροϊν (ςτο εξισ Μθτρϊο), ςφμφωνα με τθν περ. η τθσ παρ. 2 του άρκρου 4 του  Ν. 3955/2011, κακορίηεται ωσ 

εξισ : 

α) Σε ποςοςτό 10% του μζςου όρου τθσ αξίασ των αγορϊν αγροτικϊν προϊόντων  τθσ παρ. Α του άρκρου 1 

του ν. 3955/2011 των τελευταίων τριϊν (3) οικονομικϊν ετϊν που προθγοφνται του ζτουσ υποβολισ τθσ 

αίτθςθσ εγγραφισ ι επανυποβολισ. 

β) Αν δεν ζχει ςυμπλθρωκεί τριετία από τθν ζναρξθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ του εμπόρου κατά τθν υποβολι 

τθσ αίτθςθσ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο, ςε ποςοςτό 10%  του μζςου όρου τθσ αξίασ των αγορϊν αγροτικϊν 

προϊόντων των τελευταίων δφο (2) οικονομικϊν ετϊν που προθγοφνται του ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ 

εγγραφισ ι επανυποβολισ. 

γ) Αν δεν ζχει ςυμπλθρωκεί διετία από τθν ζναρξθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ του εμπόρου κατά τθν υποβολι 

τθσ αίτθςθσ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο, ςε ποςοςτό 10%  τθσ αξίασ των  αγορϊν αγροτικϊν προϊόντων του 

οικονομικοφ ζτουσ που προθγείται του ζτουσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ εγγραφισ ι επανυποβολισ. 

δ) Στο ποςό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρϊ, αν κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο, 

δεν ςυμπλθρϊνεται ζνα (1) οικονομικό ζτοσ από τθν ζναρξθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ του εμπόρου. 

 2. Το ποςό τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ που προκφπτει από τα ποςοςτά των περ. α, β και γ τθσ παρ. 1 του 

παρόντοσ άρκρου, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρϊ και μεγαλφτερο των 

εκατόν πενιντα χιλιάδων (150.000) ευρϊ.  

 

Άρθρο 2 

Κριτήρια καθοριςμοφ επάρκειασ εγκαταςτάςεων για την απαλλαγή από την υποχρζωςη υποβολήσ εγγυητικήσ 

επιςτολήσ 

1. Ο ενδιαφερόμενοσ ζμποροσ αγροτικϊν προϊόντων απαλλάςςεται από τθν υποχρζωςθ ζκδοςθσ εγγυθτικισ 

επιςτολισ του άρκρου 1 τθσ παροφςασ, ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:  

α) Οι ζμποροι αγροτικϊν προϊόντων (φυςικά και νομικά πρόςωπα) που ςυντάςςουν ιςολογιςμό, 

απαλλάςςονται, εάν το άκροιςμα τθσ αξίασ των παγίων ιδιόκτθτων εγκαταςτάςεων και των μιςκωμάτων 

του προθγοφμενου οικονομικοφ ζτουσ των εγκαταςτάςεων που χρθςιμοποιοφν για τθν άςκθςθ τθσ ςχετικισ 

δραςτθριότθτασ τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 1 του ν. 3955/2011, υπερβαίνει τισ εκατόν 

πενιντα χιλιάδεσ (150.000) Ευρϊ, όπωσ προκφπτει από τον ιςολογιςμό του προθγοφμενου του ζτουσ 

υποβολισ ι επανυποβολισ, οικονομικοφ ζτουσ. 

β) Οι ζμποροι αγροτικϊν προϊόντων (φυςικά και νομικά πρόςωπα) που δεν ςυντάςςουν ιςολογιςμό, 

απαλλάςςονται, εάν το άκροιςμα τθσ αξίασ των παγίων ιδιόκτθτων εγκαταςτάςεων και των μιςκωμάτων 

του προθγοφμενου οικονομικοφ ζτουσ των εγκαταςτάςεων που χρθςιμοποιοφν για τθν άςκθςθ τθσ ςχετικισ 

δραςτθριότθτασ τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 1 του ν. 3955/2011, υπερβαίνει τισ εκατό 



χιλιάδεσ (100.000) Ευρϊ, όπωσ προκφπτει από τθ φορολογικι διλωςθ του προθγοφμενου του ζτουσ 

υποβολισ ι επανυποβολισ, οικονομικοφ ζτουσ.  

 

Άρθρο 3 

Ζναρξη ιςχφοσ 

Η παροφςα απόφαςθ αρχίηει να ιςχφει από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

Η παροφςα απόφαςθ να δθμοςιευτεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΝΔΑΛΙΔΘ 

 

 

 

 


