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Ηρϊκλειο 03/04/2018
Αριθ. Πρωτ.: 646

ΠΡΟ : 1.Εμπορικϊ Επιμελητόρια Κρότησ
2.Δόμοι Π.Ε. Ηρακλεύου
3. Δόμοι Π.Ε. Λαςιθύου
4. Δόμοι Π.Ε. Φανύων
5. Δόμοι Π.Ε. Ρεθύμνου.
6. Αγροτικούσ υλλόγουσ Κρότησ
KOIN: Δ.Α.Ο.Κ . Π.Ε. Κρότησ

ΘΕΜΑ: Υυτοώγειονομικϊ μϋτρα για την αςφαλό διακύνηςη από τη νόςο Κρότη, εκτόσ Κρότησ κονδύλων
πατϊτασ που δεν προορύζονται για φύτευςη απαλλαγμϋνων από το Clavibacter michiganensis
subsp. sepedonicus .
ΦΕΣ : Απόφαςη Τπουργού και Τφυπουργού Α.Α.&Σ. με αρ.3885/36142/04-04-2017.
Θα ςασ παρακαλούςαμε να ενημερώςετε τουσ παραγωγούσ τησ περιοχόσ ςασ ό τα μϋλη ςασ ότι
ςύμφωνα με την παραπϊνω ςχετικό Απόφαςη επιτρϋπεται πλϋον η διακύνηςη (εμπορύα) πατϊτασ
φαγητού ςε περιοχϋσ εκτόσ Κρότησ αλλϊ με τισ προώποθϋςεισ που αναφϋρονται και ςυνοψύζονται ωσ
εξόσ:
1. Οι κόνδυλοι πατϊτασ φαγητού καταγωγόσ Κρότησ απαγορεύεται να διατύθενται για φύτευςη.
2. Η διακύνηςη εκτόσ Κρότησ πατϊτασ φαγητού επιτρϋπεται μόνο αν οι παραγωγού εύναι εγγεγραμμϋνοι
ςτο Υυτοώγειονομικό Μητρώο που διατηρεύται ςτισ αντύςτοιχεσ ΔΑΟΚ και πληρούνται οι απαιτόςεισ
που καθορύζονται ςτο ϊρθρο 6 τησ παραπϊνω απόφαςησ.
3. Οι πατϊτεσ να φϋρουν επύ τησ ςυςκευαςύασ τουσ την παρακϊτω ετικϋτα, ευανϊγνωςτη και με
ανεξύτηλη γραφό.
1.ΕΙΔΟ : ΠΑΣΑΣΑ ΒΡΩΙΜΗ
2. ΠΕΡΙΟΦΗ ΚΑΣΑΓΩΓΗ :
3. ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΣΙΔΑ :
4. ΑΡΙΘΜΟ ΥΤΣΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ :
5. ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΗ ΔΙΑΚΙΝΗΗ :
ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ Η ΥΤΣΕΤΗ
4. Η αποςτολό κονδύλων πατϊτασ φαγητού εκτόσ Κρότησ πρϋπει να ςυνοδεύεται από το
ςχετικό ϋγγραφο ϋγκριςησ διακύνηςησ το οπούο εκδύδεται από τισ αρμόδιεσ ΔΑΟΚ κατόπιν
επύςημησ δειγματοληψύασ και εργαςτηριακού ελϋγχου από τα αρμόδια εργαςτόρια ύςτερα από
ςχετικό αύτηςη του ενδιαφερόμενου παραγωγού.
5. Όλη η διακινούμενη ποςότητα κονδύλων πατϊτασ πρϋπει να εύναι ςυςκευαςμϋνη ςε εγκεκριμϋνεσ
εγκαταςτϊςεισ.
τουσ παραβϊτεσ τησ παραπϊνω απόφαςησ επιβϊλλονται οι διοικητικϋσ και ποινικϋσ κυρώςεισ που
προβλϋπονται ςτα ϊρθρα 34α και 35 αντύςτοιχα του ν. 2147/1952 (Α΄155),όπωσ αυτϊ ϋχουν
τροποποιηθεύ και ιςχύουν κϊθε φορϊ.
υν: Απόφαςη Τπουργού και Τφυπουργού Α.Α.&Σ. με αρ.3885/36142/04-04-2017.
Η Προώςταμϋνη Σμόματοσ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΓΡΑΥΗ
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