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ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ξάνθη, 15/10/2013
Αριθμ. πρωτ. : 25401

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tην υπ. αριθ 290524 /03-09-2010 και ΦΕΚ 1521/7-9-2010 τ.Β ΥΑ της Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, «καθορισμός τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής των εμπορικών
προδιαγραφών για τις ελάχιστες απαιτήσεις ωρίμανσης των ακτινιδίων»,
2. τον Κανονισμό (ΕΚ) 543/11 της Επιτροπής
3. την υπ’ αριθ. 313312/25-01-1994 ΦΕΚ 52/94 τ.Β ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και
Γεωργίας, «κυρώσεις και διαδικασία επιβολής τους στα πλαίσια άσκησης ποιοτικού ελέγχου επί
των νωπών οπωροκηπευτικών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Την υπ’ αριθ. 257543/31-07-2003 ΦΕΚ 1122/03 τ.Β ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας &
Οικονομικών — Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης - Ανάπτυξης — Γεωργίας
«μέτρα εφαρμογής του καν. (ΕΚ) 1148/2001 της Επιτροπής των ΕΚ σχετικά με τους ελέγχους
τήρησης των προδιαγραφών εμπορίας που εφαρμόζονται στο τομέα των νωπών
οπωροκηπευτικών»
5. Την υπ’αριθμ. 4400/95286/24/9/2012, απάντηση , σχετικά με καθορισμό τεχνικών
λεπτομερειών εφαρμογής των εμπορικών προδιαγραφών για τις ελάχιστες απαιτήσεις
ωρίμανσης των ακτινιδιών (έκδοση αποφάσεων για κάθε ποικιλία ξεχωριστά ).
6. τα αποτελέσματα ελέγχων και δειγματοληψιών που πραγματοποίησε η Υπηρεσία μας στην
καλλιέργεια της ακτινιδίας, για την διαπίστωση της πορείας ωρίμανσης των καρπών Ακτινιδίων.

Αποφασίζουμε
Ορίζουμε την 15/10/2013 ημέρα Τρίτη , ως ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής και της
συσκευασίας των ακτινιδίων για την εμπορική περίοδο 2013-2014.
1. Οι παραγωγοί ακτινιδίων προβαίνουν σε συγκομιδή του προϊόντος μετά την ορισθείσα στην
παρούσα απόφαση ημερομηνία και εφόσον έχει διασφαλισθεί ότι οι συγκομισμένοι καρποί είναι
επαρκώς ανεπτυγμένοι και σε ικανοποιητικό στάδιο ωρίμανσης.

2. Κάθε ενδιαφερόμενος που σκοπεύει να συγκομίσει ακτινίδια , θα υποβάλει άπαξ σχετική
υπεύθυνη δήλωση στην Υπηρεσία μας, ένα εικοσιτετράωρο πριν την έναρξη της συγκομιδής,
στην οποία πέραν των άλλων, υποχρεωτικά θα δηλώνονται
 η ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής
 η αναμενόμενη παραγωγή σε τόνους
 ο τόπος αποθήκευσης (ακριβή στοιχεία αποθήκης)
 ο τόπος συσκευασίας (ακριβή στοιχεία συσκευαστηρίου)

3. Οι τυποποιητές –συσκευαστές στην περιοχή παραγωγής προβαίνουν σε τυποποίηση –
συσκευασία των ακτινιδίων εφόσον αυτά έχουν αποκτήσει φυσιολογικά, τουλάχιστον
6,2o 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 στον 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 Αγροτ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ξάνθης , 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 διάθεση τους για ανθρώπινη κατανάλωση , ενώ οι υπεύθυνοι
παραπέμπονται στις αρμόδιες επιτροπές επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με την αριθ.313312/1994 ΚΥΑ,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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