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Προς: 1)Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών
Ποιοτικού και Φυτ/κού Ελέγχου
Έδρες τους
2)Περιφερειακές Ενότητες
Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Έδρες τους
Κοιν: 1)Γραφείο Υπουργού κου Μ. Βορίδη
2)Γραφείο Υφυπουργού κας Φ. Αραμπατζή
3)Γραφείο Γεν. Γραμματέα κου Γ. Στρατάκου

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση της με αριθ. 1401/272759/30.092020 Υ.Α. σχετικά με την εμπορία και
διακίνηση ακτινιδίων.
Σας διαβιβάζουμε τη με αριθ. 1401/272759/30.092020 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9475/136897/10.10.2018 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ρυθμίσεις Θεμάτων Εμπορίας και διακίνησης των ακτινιδίων (Β΄ 4728)»
(ΦΕΚ 4271/Β/01.10.2020) και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της.
Στο πλαίσιο εφαρμογής της ανωτέρω YA σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
 Στο άρθρο 7 «Περιπτώσεις μη συμμόρφωσης – Διοικητικά μέτρα και διοικητικές
κυρώσεις» στην παρ.1 και για τα στάδια:
α)εγκαταστάσεις τυποποιητηρίων – συσκευαστήριων
β)εξαγωγής σε τρίτες χώρες ή αποστολής στην Ε.Ε.
γ)εμπορίας στην εγχώρια αγορά
στην περίπτωση μη τήρησης της απαίτησης για βαθμούς Brix, προβλέπεται έλεγ χος από τις
αρμόδιες αρχές γ ια τήρηση της απαίτησης που αφορά στη μέση περιεκτικότητα σε ξηρά
ουσία ποσοστού 15%.
Επισημαίνεται ότι για τον έλεγχο αυτό πραγματοποιείται δέσμευση των ελεγχόμενων ποσοτήτων
ακτινιδίων, δειγματοληψία και αποστολή των δειγμάτων μόνο στα εργαστήρια των ΠΚΠΦΠκΦΕ.


Στην περίπτωση που μετά την έκδοση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων προκύπτει ότι
πληρούται το κριτήριο που αφορά στη μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία, οι δεσμευμένες
ποσότητες ακτινιδίων στα στάδια των εγκαταστάσεων τυποποιητηρίων – συσκευαστήριων και
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της εξαγωγής σε τρίτες χώρες ή αποστολής στην Ε.Ε. αποδεσμεύονται και επιτρέπεται η
διακίνηση τους, ενώ στο στάδιο της εμπορίας στην εγχώρια αγορά παραμένουν
δεσμευμένες και απαιτείται η διορθωτική ενέργεια της φυσιολογ ικής ωρίμασης σε
αποθηκευτικούς χώρους συντήρησης.
Εάν από τα εργαστηριακά αποτελέσματα προκύψει ότι δεν πληρούται η απαίτηση για μέση
περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία και σε όλα τα παραπάνω στάδια, διατάσσεται η καταστροφή ή η
αλλαγ ή χρήσης των δεσμευμένων ποσοτήτων ακτινιδίων, εντός της ελληνικής
επικράτειας.

Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε σχετικά με τα ανωτέρω τους φορείς της περιοχής ευθύνης σας που
εμπλέκονται στην εμπορία και διακίνηση ακτινιδίων.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση

Συν.: Η με αριθ. 1401/272759/30.092020 ΥΑ (ΦΕΚ 4271/Β/01.10.2020)

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗΣ
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