
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   1401/272759 
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)». 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 

«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμο-
γή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας 
των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32), όπως η 
παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 
4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής 
οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α΄78).

β) Των περ. α’ και β΄ της παρ. 4 του άρθρου 19 του 
ν. 4530/60 «Περί μέτρων επεκτάσεως και βελτιώσεως 
των δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και άλλων τινών 
διατάξεων» (Α΄15).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 543/2011 
της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, «για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
υπ’ αρ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους 
τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών» (EE L 157, 15-6-2011, σ. 1).

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 
2013, «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών 
γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονι-
σμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 922/1972. (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 234/1979, (ΕΚ) 
υπ’ αρ. 1037/2001 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 1234/2007 του Συμβου-
λίου» (ΕΕ L 347, 20-12-2013, σ. 671).

4. Την υπ’ αρ. 257543/31-7-2003 κοινή υπουργική 
απόφαση «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 νωπών οπωροκηπευτι-
κών» (Β΄ 1122).

5. Την υπ’ αρ. 2069/54616/2-5-2013 (Β΄ 1132) υπουρ-
γική απόφαση «Καθορισμός τεχνικών λεπτομερειών 
εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης 257543/
31-7-2003 (Β΄ 1122) και υιοθέτηση ελεγκτικού συστή-
ματος βάσει ανάλυσης κινδύνου για τα νωπά οπωρο-
κηπευτικά».

6. Την υπ’ αρ. 5359/10-8-2020 απόφαση «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή» (Β΄ 3374).

7. Το γεγονός ότι η εφαρμογή των ελέγχων συμμόρ-
φωσης για την τήρηση των ποιοτικών προδιαγραφών 
στα νωπά οπωροκηπευτικά, μεταξύ των οποίων και τα 
ακτινίδια, πρέπει να είναι σύμφωνη με το Παράρτημα V 
του Καν. ΕΕ 543/2011.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 9475/
136897/10-10-2018 απόφασης

Η παρ. 1 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 9475/136897/
10-10-2018 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Όταν από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου εντοπίζονται:
α) στις εγκαταστάσεις τυποποιητηρίων - συσκευαστή-

ριων ή
β) κατά το στάδιο της εξαγωγής τους σε τρίτες χώρες 

ή της αποστολής τους στην Ε.Ε. ή
γ) κατά το στάδιο της εμπορίας τους στην εγχώρια αγο-

ρά ποσότητες ακτινιδίων με βαθμό ωρίμανσης μικρότε-
ρο από 6,2ο Brix, οι αρμόδιες αρχές ελέγχου εξετάζουν 
εάν για τις ως άνω ποσότητες τηρείται η απαίτηση για 
μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστού 15%. Για 
τον σκοπό αυτό οι εν λόγω ποσότητες δεσμεύονται άμε-
σα κατ’ εφαρμογή της περ. α΄ του άρθρου 4 σε συνδυα-
σμό με την περ. θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4235/
2014 (Α΄32) και πραγματοποιείται δειγματοληψία για 
ανάλυση ξηράς ουσίας. Τα δείγματα αναλύονται στα 
εργαστήρια των Περιφερειακών Κέντρων Προστασίας 
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Φυτών, Ποιοτικού και Φυτ/κού Ελέγχου (ΠΚΠΦΠ ΚΑΙ ΦΕ) 
και οι ποσότητες ακτινιδίων παραμένουν δεσμευμένες 
μέχρι την έκδοση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

Εάν από τα εργαστηριακά αποτελέσματα του παρόντος 
άρθρου προκύπτει ότι δεν πληρούται η απαίτηση για μέση 
περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστού 15%, διατάσσε-
ται η καταστροφή ή η αλλαγή χρήσης των δεσμευμένων 
ποσοτήτων ακτινιδίων, εντός της ελληνικής επικράτειας, 
υπό την εποπτεία των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών, κατ’ 
εφαρμογή της περ. α΄ του άρθρου 4 σε συνδυασμό με 
την παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 4235/2014 (Α΄32) και επι-
βάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις, της υποπερ. 1 περ. β΄ 
της παρ. 2 του άρθρου 23 του ίδιου νόμου.

Αντίθετα, εφόσον από τα ανωτέρω εργαστηριακά απο-
τελέσματα προκύπτει ότι πληρούται η απαίτηση για μέση 
περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστού 15%, οι δεσμευ-
μένες ποσότητες ακτινιδίων, στις εγκαταστάσεις τυποποιη-
τηρίων - συσκευαστήριων και κατά το στάδιο της εξαγωγής 
τους σε τρίτες χώρες ή της αποστολής τους στην Ε.Ε., απο-
δεσμεύονται και επιτρέπεται η διακίνηση τους.

Ειδικά στην περίπτωση ελέγχου κατά το στάδιο της 
εμπορίας των ακτινιδίων στην εγχώρια αγορά, εάν 
από τα εργαστηριακά αποτελέσματα του παρόντος 
άρθρου προκύπτει ότι πληρούται η απαίτηση για 
μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία ποσοστού 15%, 
οι δεσμευμένες ποσότητες ακτινιδίων παραμένουν 

δεσμευμένες και απαιτείται η διορθωτική ενέργεια της 
«φυσιολογικής ωρίμανσης σε αποθηκευτικούς χώρους 
συντήρησης», για την οποία τάσσεται εύλογος χρόνος 
συμμόρφωσης κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 3
του ν. 4235/2014, προκειμένου να επιτευχθεί βαθμός 
ωρίμανσης τουλάχιστον 9,5 ο Brix. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης σύμφωνα με τη διάταξη της περ. ββ΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4235/2014, διατάσσεται 
η καταστροφή ή η αλλαγή χρήσης των δεσμευμένων 
ποσοτήτων ακτινιδίων, εντός της ελληνικής επικράτειας, 
υπό την εποπτεία των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών, κατ’ 
εφαρμογή της περ. α΄ του άρθρου 4 σε συνδυασμό με 
την παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 4235/2014 (Α΄32) και 
επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις, της υποπερ. 1 της 
περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ίδιου νόμου».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2020

Η Υφυπουργός
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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