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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Π.Ε. Φθιώτιδας σύμφωνα με την Υ.Α.
αριθ.72/109346/17-10-2017/ (ΦΕΚ 3710 Β΄) “Τροποποίηση της αριθμ. 290524/3-9-2010 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων « Καθορισμός τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής των
προδιαγραφών για τις ελάχιστες απαιτήσεις ωρίμανσης των ακτινιδίων» (1521 Β΄)”, ενημερώνει τους
ενδιαφερόμενους παραγωγούς ακτινιδίων για τα παρακάτω:

 Σύμφωνα με το άρθρο 2 της παραπάνω απόφασης οι Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής δεν προβαίνουν σε εκτιμήσεις του βαθμού ωριμότητας των ακτινιδίων στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις των παραγωγών και δεν εκδίδουν αποφάσεις έναρξης συγκομιδής
για τις ποικιλίες ακτινιδίων που καλλιεργούνται στην περιοχή αρμοδιότητας τους.

 Η συγκομιδή ακτινιδίων της ποικιλίας Hayward σε όλη την επικράτεια ξεκινά στις 10 Οκτωβρίου
κάθε έτους και η εμπορία τους (λιανική-χονδρική) στην εγχώρια αγορά την 1η Νοεμβρίου κάθε
έτους.

 Για τις υπόλοιπες ποικιλίες ακτινιδίων δεν θα εκδίδονται πλέον αποφάσεις έναρξης συγκομιδής
από τις ΔΑΟΚ.

Επομένως, οι υπεύθυνοι για την συγκομιδή των ακτινιδίων συγκομίζουν τα ακτινίδια χωρίς την έκδοση
αποφάσεων έναρξης συγκομιδής λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 της με
αρ. 290524/3-9-2010 Υ.Α. , πλην των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 5 σύμφωνα με τις
οποίες οι υποχρεώσεις των συναλλασσομένων είναι οι παρακάτω:

1. Οι υπεύθυνοι για τη συγκομιδή των ακτινιδίων υποχρεούνται κάθε φορά που προβαίνουν σε
συγκομιδή των καρπών να καταθέτουν στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία αναφέρουν την ημερομηνία
συγκομιδής τους καθώς και τη συγκομισμένη ποσότητα.
2. Οι τυποποιητές – συσκευαστές στην περιοχή παραγωγής προβαίνουν σε τυποποίηση –
συσκευασία των ακτινιδίων εφόσον αυτά έχουν αποκτήσει φυσιολογικά τουλάχιστον 6,2ο Brix
ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15%.
3. Οι έμποροι διαθέτουν τα ακτινίδια σε όλα τα άλλα στάδια που έπονται της
τυποποίησης – συσκευασίας, της εισαγωγής και της εξαγωγής, αφού αυτά έχουν αποκτήσει
τουλάχιστον 9,5ο Brix.
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Επισημαίνεται ότι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας, θα
διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά το στάδιο της τυποποίησης – συσκευασίας των ακτινιδίων
στα τυποποιητήρια – συσκευαστήρια του νομού, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι το προϊόν
έχει αποκτήσει τουλάχιστον 6,2ο Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15%. Σε περίπτωση
διαπίστωσης παραβάσεων, οι αντίστοιχες παρτίδες, είτε καταστρέφονται με ευθύνη του
κατέχοντος φορέα, είτε διασφαλίζεται η μη διάθεσή τους για ανθρώπινη κατανάλωση, ενώ οι
υπεύθυνοι παραπέμπονται στις αρμόδιες επιτροπές επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με τις
διαδικασίες του κυρωτικού Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α΄). Επίσης στην περίπτωση που παρτίδες
ακτινιδίων οι οποίες διατίθενται σε όλα τα στάδια εμπορίας που έπονται της τυποποίησης-
συσκευασίας, της εισαγωγής και της εξαγωγής, βρεθούν να έχουν Brix μεταξύ 6,2ο και 9,5ο
τότε, με ευθύνη του κατέχοντος, αποσύρονται σε αποθήκες, μέχρι οι καρποί να αποκτήσουν
τουλάχιστον 9,5ο Brix, ενώ οι υπεύθυνοι θα παραπέμπονται στις αρμόδιες επιτροπές
επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με τις διαδικασίες του κυρωτικού Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α΄).

Για περισσότερες πληροφορίες , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα
Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Υπηρεσίας μας στα τηλ. 2231-3-53172, 2231-3-53171.

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
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