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ΠΡΟΣ: 1) Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Φθιώτιδας
Όθωνος 3 - 351 00 ΛΑΜΙΑ

(Υπόψη Εμπόρων Νωπών Οπωρολαχανικών)
(αποστολή με email)

2) Εμπόρους, Διακινητές και Τυποποιητές
ακτινιδίων
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ (αποστολή με email και Fax)

ΘΕΜΑ : «Απαιτήσεις στη συσκευασία κατά τη διακίνηση και εμπορία των ακτινιδίων»

ΣΧΕΤ.: 1)Το με αρ. πρωτ. 1584/42143/01-03-2019 έγγραφο ΥΠΑΑΤ.

Σε συνέχεια ανωτέρω (1) σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι σε εφαρμογή της αριθ. 9475/136897/ 10-10-
2018 (ΦΕΚ 4728/Β΄) Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις θεμάτων εμπορίας και διακίνησης των
ακτινιδίων» και ειδικότερα του άρθρου 4, κάθε «παρτίδα» ακτινιδίων, όπως αυτή ορίζεται στο
Παράρτημα V του Καν. EE 543/2011, που προορίζεται για διακίνηση και εμπορία στην εγχώρια
αγορά (μετά την τυποποίηση /συσκευασία) ή αποστολή σε κράτη μέλη της Ε.Ε. ή εξαγωγή σε τρίτες
χώρες, αποτελείται υποχρεωτικά από συσκευασίες καθαρού βάρους 20 κιλών κατ’ ανώτατο
όριο,προκειμένου να εξασφαλίζεται επαρκώς η τήρηση των προβλεπόμενων προδιαγραφών εμπορίας
του ακτινιδίου, όπως αυτές θεσπίζονται από τον Εκτελ. Καν. ΕΕ 543/2011.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της ανωτέρω Υ.Α. «Μεταβατικές διατάξεις», η διακίνηση των ακτινιδίων σε
μέσα συσκευασίας που υπερβαίνουν τα 20 κιλά σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 επιτρέπεται
μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2019
.
Ως εκ τούτου από την 1 Απριλίου 2019 η διακίνηση και εμπορία των ακτινιδίων στην εγχώρια αγορά,
καθώς και η αποστολή/εξαγωγή τους σε χώρες της Ε.Ε. και τρίτες χώρες αντίστοιχα, γίνεται
υποχρεωτικά σε συσκευασίες των οποίων το καθαρό βάρος δεν υπερβαίνει τα 20 κιλά.

Στην περίπτωση που κατά τη διενέργεια των ελέγχων διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις ως προς τη
συγκεκριμένη απαίτηση, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 7 της ανωτέρω Υ.Α.
«Περιπτώσεις μη συμμόρφωσης – Διοικητικά μέτρα και διοικητικές κυρώσεις».

Παρακαλείσθε για την εφαρμογή των ανωτέρω κατά την τυποποίηση, εμπορία και διακίνηση των
ακτινιδίων.

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
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