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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Αθήνα  17/10/2017     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ          Αριθ. Πρωτ.:72/109346                                                             
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 
 

 

Θέµα: «Τροποποίηση της αριθ. 290524/03-09-2010 Απόφασης του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Καθορισµός τεχνικών 

λεπτοµερειών εφαρµογής των εµπορικών προδιαγραφών για τις ελάχιστες 

απαιτήσεις ωρίµανσης των ακτινιδίων» (Β΄1521)» 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις: 

α) Tης παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «∆ιοικητικά µέτρα, 

διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής 

νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και 

προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου 

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) Του άρθρου 19 παράγραφος 4 σηµείο α) του ν. 4035/1960 (ΦΕΚ 15 Α) 

"Περί µέτρων επεκτάσεως και βελτιώσεως των δενδροκηπευτικών 

καλλιεργειών και άλλων τινών διατάξεων". 

γ)Της παρ. 4 του άρθρου 35α του ν.2147/52(Α 155) όπως προστέθηκε µε 

το άρθρο 3 παρ.3 του ν.2538/97(Α 242) "Τροποποίηση της κείµενης 

νοµοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρµακα, ρύθµιση χρεών 

συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις". 

δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 
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63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α). 

2. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 

2011 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συµβουλίου όσον αφορά τους τοµείς των 

οπωροκηπευτικών και των µεταποιηµένων οπωροκηπευτικών. 

3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 257543/2003 (ΦΕΚ 1122/Β/8-8-2003) 

"Συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής του Καν (ΕΚ) 1148/2001 της 

Επιτροπής των ΕΚ σχετικά µε τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών 

εµπορίας που εφαρµόζονται στον τοµέα των νωπών οπωροκηπευτικών". 

4. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή της παρούσας απόφασης δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. 

 

Αποφασίζουµε 

Άρθρο 1 

α. Το άρθρο 2 της αριθ. 290524/03-09-2010 απόφασης αντικαθίσταται ως 

εξής: 

«Άρθρο 2 

Ηµεροµηνίες Έναρξης Συγκοµιδής και Εµπορίας της ποικιλίας 

Hayward 

 

1. Η συγκοµιδή ακτινιδίων της πoικιλίας Hayward αρχίζει για όλη την 

επικράτεια την 10η Οκτωβρίου κάθε έτους. 

2. Η εµπορία ακτινιδίων της ποικιλίας Hayward στην εγχώρια αγορά 

(χονδρική και λιανική πώληση) αρχίζει την 1η Νοεµβρίου κάθε έτους. 

3. Η ισχύς της παρ. 2 αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2018.» 

 

β. Η παρ. 1 του άρθρου 3 της αριθ. 290524/03-09-2010 απόφασης 

καταργείται. 

 

Άρθρο 2  

Έναρξη ισχύος  

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει, µε την επιφύλαξη της παρ. 3 του 

άρθρου 2, από τη δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

                                                                               

                                                                      Αθήνα,  17/10/ 2017 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

                                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
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