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ΘΕΜΑ : «Έναρξη της συγκομιδής, τυποποίησης – συσκευασίας και εμπορίας ακτινιδίων   
                για το έτος 2016»  

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Την  αριθμ.(οικ.)100229/2885/9-9-2014  (ΦΕΚ 2542/Β΄/24-9-2014)  Απόφαση   του    Περιφερειάρχη   
Στερεάς   Ελλάδας  «Ανάθεση  άσκησης  αρμοδιοτήτων   στους  εκλεγμένους  Αντιπεριφερειάρχες  της                     
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 
2. Την   με   αριθ.  Πρωτ.  133799 / 3850 / 27-11-2014  (ΦΕΚ  3254/ Β΄ /4-12-2014)   απόφαση   του 
Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε Φθιώτιδας  περί παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής σε Προϊσταμένους 
υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  
3. Την ΚΥΑ  αρ. 257543/31-7-2003  (ΦΕΚ  1122/ Β΄ /8-8-2003)  «Συμπληρωματικά  μέτρα  εφαρμογής  
του  Καν. (ΕΚ)1148/2001  της  Επιτροπής  των  Ε.Κ.  σχετικά  με  τους  ελέγχους  τήρησης  των  
προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των οπωροκηπευτικών». 
4. Την   αριθμ.  290524 /3-9-2010  (ΦΕΚ 1521/ Β΄/7-9-2010)  απόφαση  του   ΥΠΑΑΤ  «Καθορισμός   
τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής των εμπορικών προδιαγραφών για τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ωρίμανσης των ακτινιδίων». 
5.Τον Καν.(ΕΕ) 543/2011 της  Επιτροπής της 7ης  Ιουνίου 2011 « Θέσπιση  λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του  κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου  όσον αφορά  τους τομείς των 
οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών». 
6.Τον Καν.(ΕΕ) 594/2013 της Επιτροπής της 21ης Ιουνίου 2013 «Τροποποίηση του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 όσον αφορά τις προδιαγραφές εμπορίας στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών και τη διόρθωση του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού». 
7.Την εισήγηση του τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Φθιώτιδας για την εκτίμηση του βαθμού ωριμότητας των ακτινιδίων. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
1. Ορίζουμε  την  20-10-2016  ως  ημερομηνία  έναρξης  συγκομιδής, τυποποίησης – συσκευασίας και 
εμπορίας των ακτινιδίων για την εμπορική περίοδο 2016-2017. 
Σε εφαρμογή του  άρθρου 3 της 290524/3-9-2010  απόφασης, του Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  
και Τροφίμων, καθορίζονται οι υποχρεώσεις των συναλλασσόμενων ως εξής: 
1. Οι   παραγωγοί   ακτινιδίων  προβαίνουν  σε    συγκομιδή  του   προϊόντος  μετά   την  ορισθείσα 
στην  παρούσα  απόφαση  ημερομηνία  και  εφόσον   έχει  διασφαλισθεί  ότι  οι συγκομισμένοι  καρποί    
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είναι επαρκώς  ανεπτυγμένοι  και   έχουν  φτάσει   στο  προβλεπόμενο   στάδιο  ωρίμανσης 
(τουλάχιστον 6,2ο Brix  ή 15%  μέσης περιεκτικότητας σε ξηρά ουσία). 
2. Οι   υπεύθυνοι  για  τη  συγκομιδή  των  ακτινιδίων, κάθε  φορά  που προβαίνουν  σε  συγκομιδή  
των καρπών, καταθέτουν  στην  Δ/νση  Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής  της  Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας  Υπεύθυνη  Δήλωση   στην  οποία  αναφέρουν  την  ημερομηνία  συγκομιδής 
τους καθώς και τη συγκομισμένη ποσότητα.  
3. 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%. 
4. 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. 
5. Όλοι  οι  συναλλασσόμενοι  στο  τομέα  των  ακτινιδίων τηρούν ως προς τις υποχρεώσεις τους, και 
τις λοιπές διατάξεις που προβλέπονται από την κοινή Υπουργική Απόφαση 257543/2003.  
 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.  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. 
                                                                                                                                          
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

1. Δήμοι:  Λαμιέων, Μακρακώμης, Στυλίδας,  
                 Μώλου-Αγ. Κων/νου, Λοκρών  
   (αποστολή με email)   

                                     ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ 
2. Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας: Αταλάντης,  
     Στυλίδας (αποστολή με email)   
                                          ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ 
3. Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Φθιώτιδας 

        Όθωνος 3 -  351 00 ΛΑΜΙΑ 
   (Υπόψη  Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών 

 

 
Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
 

 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ 

Βιολόγος – Ιχθυολόγος Msc 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΚΟΙΝ.:  1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &            
                        Τροφίμων       
           Δ/νση Μεταποίησης και  Ποιοτικού   
           Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής 
           Τμήμα Ποιότητας και  Ασφάλειας Τροφίμων 
            Φυτικής Προέλευσης 
           Αχαρνών 2 – 101 76 ΑΘΗΝΑ 
 
      2. Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας  
          Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας 
          Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου  
          Τορούτζια – Νικολαϊδη 
          Πεδίο Άρεως – 383 34 ΒΟΛΟΣ 
                                     (αποστολή με email)   

             3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας 
                 κ. Ευθ. Καραΐσκο  (αποστολή με email) 
             4. Γενικό Δ/ντή Περιφερειακής Αγροτικής   
                 Οικονομίας &  Κτηνιατρικής  κ.  Στ. Τσελά   
                                (αποστολή με email) 
             5. Δ/ντη Αγροτικής Οικονομίας  Περιφέρειας  
                 Στερεάς Ελλάδας  κ.  Κ. Κούτρα 

                               (αποστολή με email) 
  6. Δ/ντη Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  
      Π.Ε.  Φθιωτιδας κ. Δημ. Ρίζο  

                               (αποστολή με email) 
                                    ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ   
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