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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Π.Ε. Φθιώτιδας στο πλαίσιο
εφαρμογής της αριθ. 9475/136897/10-10-2018 (ΦΕΚ 4728 Β΄) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ρυθμίσεις θεμάτων εμπορίας και διακίνησης των ακτινιδίων», ενημερώνει
τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς, τυποποιητές/συσκευαστές, εμπόρους και διακινητές ως προς τα
παρακάτω:

 Οι αποφάσεις έναρξης συγκομιδής των ακτινιδίων των ΔΑΟΚ των Π.Ε. έχουν καταργηθεί.

 Ορίζεται, από το έτος 2019 και μετά, ως ημερομηνία έναρξης συγκομιδής της ποικιλίας
Hayward για όλη τη χώρα η 15η Οκτωβρίου κάθε έτους και ως ημερομηνία έναρξης της
περιόδου εμπορίας για την εγχώρια αγορά η 1η Νοεμβρίου κάθε έτους.

 Οι τυποποιητές - συσκευαστές οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι ποσότητες ακτινιδίων όλων
των ποικιλιών που εισέρχονται σε εγκαταστάσεις τυποποιητηρίων/συσκευαστηρίων προκειμένου
να τυποποιηθούν/συσκευαστούν, έχουν αποκτήσει βαθμό ωρίμασης τουλάχιστον 6,2οBrix ή μέση
περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστού 15% και επιπλέον για τα ακτινίδια ποικιλίας Hayward ότι
έχει τηρηθεί η ημερομηνία έναρξης συγκομιδής (15η Οκτωβρίου κάθε έτους).

 Οι έμποροι - εξαγωγείς/αποστολείς που εξάγουν προς τρίτες χώρες ή αποστέλλουν προς την
Ε.Ε., οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα κατά την εξαγωγή/αποστολή έχουν αποκτήσει
βαθμό ωρίμασης τουλάχιστον 6,2ο Brix ή περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστού 15% και
επιπλέον για τα ακτινίδια ποικιλίας Hayward ότι έχει τηρηθεί η ημερομηνία έναρξης συγκομιδής
(15η Οκτωβρίου κάθε έτους).

 Οι έμποροι - εισαγωγείς/παραλήπτες που εισάγουν από τρίτες χώρες ή παραλαμβάνουν από
την Ε.Ε. οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα κατά την εισαγωγή/παραλαβή έχουν
αποκτήσει βαθμό ωρίμασης τουλάχιστον 6,2ο Brix ή περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστού
15%.

 Οι έμποροι που διαθέτουν ακτινίδια στην εγχώρια αγορά, οφείλουν να διασφαλίζουν ότι κατά
τον χρόνο διάθεσης τα ακτινίδια έχουν αποκτήσει βαθμό ωρίμασης τουλάχιστον 9,5οBrix .
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 Τα ακτινίδια μεταφέρονται από τους τόπους παραγωγής τους προς εγκαταστάσεις
τυποποιητηρίων - συσκευαστηρίων που βρίσκονται αποκλειστικά και μόνο εντός της χώρας.

 Η κάθε «παρτίδα» ακτινιδίων που προορίζεται για διακίνηση και εμπορία στην εγχώρια αγορά
ή αποστολή σε κράτη μέλη της Ε.Ε. ή εξαγωγή σε τρίτες χώρες, αποτελείται υποχρεωτικά από
συσκευασίες καθαρού βάρους μέχρι 20 κιλά.

 Οι τυποποιητές/συσκευαστές υποχρεούνται να καταχωρούν συγκεκριμένα στοιχεία που
αφορούν κάθε εισερχόμενη ποσότητα ακτινιδίων από τους παραγωγούς στις εγκαταστάσεις τους,
το αργότερο μέχρι το τέλος της επόμενης ημερολογιακής ημέρας από την ημέρα παραλαβής της,
στην Ψηφιακή Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ «Δηλώσεις Ακτινιδίου προς τυποποίηση/συσκευασία».

Επισημαίνεται ότι η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας, θα
διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια τυποποίησης – συσκευασίας, εμπορίας και
διακίνησης των ακτινιδίων, προκειμένου να διασφαλιστεί 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 εντοπίζονται παρτίδες ακτινιδίων να διατίθενται κατά το
στάδιο της διακίνησης και εμπορίας τους στην εγχώρια αγορά 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. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 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

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ
Βιολόγος – Ιχθυολόγος Msc
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