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 Αθήνα,01/07 /2014 

 Αριθµ. Πρωτ.: 2800/84904
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΜΕΤ., ΤΥΠ., & ΠΟΙΟΤ. ΕΛ. ΠΡΟΪΟΝΤ. 
ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Β΄ 
Ταχ. ∆/νση: Αχαρνών 2      
Ταχ. Κωδ.:101 76 Αθήνα     
Πληροφορίες: Ελένη Τζαβάρα,  
                       Ιουλία Γεωργιτσανάκου 
Τηλ: 2102124347, 4344   
Email: ax2u340@minagric.gr,  
            ax2u014@minagric.gr  
  

                                
               

Προς: Όπως Π.∆. 
 
 
 

               
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

                                    
ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών σχετικά µε τη λειτουργία των κέντρων συγκέντρωσης 

συµπύρηνου ροδάκινου» 

 

 

Εν όψει της έναρξης της παραγωγικής περιόδου του συµπύρηνου ροδάκινου και 

προκειµένου να διασφαλισθεί η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της πρώτης 

ύλης στις βιοµηχανίες µεταποίησης παρακαλούµε για τα ακόλουθα: 

Οι ενδιαφερόµενοι που προτίθενται  να λειτουργήσουν κέντρα συγκέντρωσης 

συµπύρηνων ροδάκινων προς µεταποίηση, οφείλουν να ενηµερώσουν 

εγγράφως σύµφωνα µε το συνηµµένο Υπόδειγµα,  την αρµόδια  ∆ιεύθυνση 

Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας για την 

έναρξη λειτουργίας των κέντρων αυτών.  

Η ∆.Α.Ο.Κ. υποχρεούται να χορηγήσει για κάθε κέντρο συγκέντρωσης έναν 

µοναδιαίο κωδικό, τον οποίο το κάθε κέντρο υποχρεούται να αναγράφει σε κάθε 

επίσηµο παραστατικό που εκδίδει. Ο κωδικός αριθµός θα εµπεριέχει τα δύο 

πρώτα γράµµατα της Περιφερειακής Ενότητας, τον αύξοντα αριθµό του κέντρου 

και την ηµεροµηνία έκδοσης του, όπως πχ. ΗΜ/01/18-07-14. 

Οι µεταποιητικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να παραλαµβάνουν προϊόν από 

κέντρα συγκέντρωσης στα οποία τους έχει χορηγηθεί  κωδικός από την αρµόδια 

∆.Α.Ο.Κ. 
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Οι ∆.Α.Ο.Κ. υποχρεούνται να τηρούν µητρώο των λειτουργούντων στην οικεία 

Περιφερειακή Ενότητα, κέντρων συγκέντρωσης, το οποίο κοινοποιούν στην 

αρµόδια ∆.Ο.Υ. καθώς και στο ΥπΑΑΤ, ∆/νση Μ.Τ.&Π.Ε..  

Τα λειτουργούντα κέντρα συγκέντρωσης προκειµένου να διασφαλιστεί η εύρυθµη 

διακίνηση των συµπύρηνων ροδάκινων, καθώς και η ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή τους, οφείλουν να πληρούν τουλάχιστον τους κάτωθι όρους 

λειτουργίας: 

• Τα κέντρα πρέπει να λειτουργούν σε σηµεία ώστε να µην παρακωλύεται η 

συγκοινωνία. 

• Σε κάθε κέντρο πρέπει να υπάρχει πινακίδα µε τα στοιχεία του ιδιοκτήτη 

και τον κωδικό του κέντρου συγκέντρωσης που του έχει χορηγηθεί από 

την αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ. 

•  Κάθε κέντρο πρέπει να  διαθέτει υποδοµή ποιοτικού ελέγχου και να 

υπάρχει ορισµένος υπεύθυνος για την παραλαβή της πρώτης ύλης. 

• Κάθε κέντρο πρέπει να  διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό για την ζύγιση 

της παραλαµβανόµενης πρώτης ύλης. 

• Η λειτουργία κάθε κέντρου συγκέντρωσης θα πρέπει να είναι σύννοµη µε 

τη φορολογική νοµοθεσία. 

 

 
                                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 
 
                                                           ΜΟΣΧΟΣ ΚΟΡΑΣΙ∆ΗΣ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ  
 

ΠΡΟΣ: Τη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 

Ενότητας …………………. 

 

ΘΕΜΑ: Αναγγελία έναρξης λειτουργίας κέντρου συγκέντρωσης συµπύρηνου 

ροδάκινου.  

Ο αναγγέλλων συµπληρώνει τα παρακάτω στοιχεία: 
 

 
1. Αριθµ. Πρωτ(1).: 
…….……………… 

 
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

α) Ονοµατεπώνυµο ή Επωνυµία της επιχείρησης ή/και διακριτικός τίτλος 

…………………………………………………………………………………….……………….. 

  

 
β) Έδρα της επιχείρησης/κέντρου συγκέντρωσης (πλήρης ταχυδροµική διεύθυνση): 

……………………………………………………………………………………………………... 

 
 
γ) Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.):……………………….. 
 
 
δ) Τηλ :                                        Fax :                                          e – mail :                                                    
 
ε)  Ονοµατεπώνυµο,  πλήρης ταχυδροµική διεύθυνση και Α.Φ.Μ. του νόµιµου 
εκπροσώπου του  Νοµικού Προσώπου.……………………………………………………… 
 
 
 
 
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………………………..                         Ο ΑΝΑΓΓΕΛΛΩΝ            

 

 

 

                                                 
(1) Συµπληρώνεται από τη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
Α. ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1. ∆/νσεις Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής- Περιφερειακές Ενότητες 
Έδρες τους 
-Ηµαθίας 
-Πέλλας 
-Πιερίας 
-Κοζάνης 
-Καρδίτσας 
-Λάρισας 
-Μαγνησίας 
-Θεσσαλονίκης 
-Φλώρινας 
(µε παράκληση κοινοποίησης της στους ενδιαφερόµενους) 
 

         2.  ΠΑΣΕΓΕΣ (µε παράκληση κοινοποίησης της παρούσας στα µέλη σας) 
              Αρκαδίας 26 & Μεσογείων 
              11526 Αθήνα 
 
        3.  ΕΚΕ 

 
 

 
 

      
Β. ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Γραφείο Υπουργού 
 
2. Γραφείο Αναπληρωτή  Υπουργού  
 
3. ∆ιεύθυνση ΠΑΠ-∆ενροκηπευτικής 
 
4. Περιφερειακές Ενότητες: 
                -Ηµαθίας 
                - Θεσσαλονίκης 
                - Πέλλας 
                - Πιερίας 
                 -Κοζάνης 
                - Φλώρινας 
                 -Καρδίτσας 
                 - Λάρισας 
                  -Μαγνησίας 
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