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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 778

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

4 Ιουνίου 2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 263343
(1)
Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 1: Βελτίωση της
ποιότητας ελαιοκομικών προϊόντων του άρθρου 4
της αριθ. 262345/22.3.2010 απόφασης «Συμπληρω−
ματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στή−
ριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονι−
σμού 1120/2009 της Επιτροπής» (ΦΕΚ 323Β΄).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την Εφαρμογή
της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρύθμισης συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων» (Α 280).
2. 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).
3. Του άρθρου 18 της αριθ. 262345/22.03.2010 (Β΄323)
απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέ−
τρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του
Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής».
4. Της 267623/2007 (ΦΕΚ/2007/Β/29−8−2007) ΚΥΑ Καθο−
ρισμός πλαισίου επίβλεψης ιδιωτικών φορέων πιστοποί−
ησης γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων και εγγρα−
φής σε επίσημο μητρώο τηρούμενο από τον ΟΠΕΓΕΠ.
6. Τον Κανονισμό (Ε.Κ.)1122/2009 της Επιτροπής σχε−
τικά με τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμο−
γής του Καν (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά
την πολλαπλή συμμόρφωση, τη διαφοροποίηση και το
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, στο
πλαίσιο των καθεστώτων άμεσης στήριξης για τους
γεωργούς που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό,
καθώς και λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον
αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση στο πλαίσιο του

καθεστώτος στήριξης που προβλέπεται για τον αμπε−
λοοινικό τομέα.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού.
8. Την εισήγηση της Δ/νσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέ−
ρειες εφαρμογής της αριθ. 262345/22.3.2010 απόφασης,
«Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής
στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού
1120/2009 της Επιτροπής» (ΦΕΚ Β΄323) και ειδικότερα
του Μέτρου 1 Βελτίωση της ποιότητας ελαιοκομικών
προϊόντων σε εφαρμογή της παραγράφου 1 περίπτωση
α υποπερίπτωση ii) του άρθρου 68, για τους παραγω−
γούς ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς, τα έτη 2010,
2011 και 2012.
Άρθρο 2
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης είναι οι γεωρ−
γοί οι οποίοι καλλιεργούν και παράγουν ελαιοκομικά
προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης
(Π.Ο.Π.) ή Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης
(Π.Γ.Ε.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης εθνικής
και κοινοτικής νομοθεσίας και τηρούν τις προϋποθέσεις
που ορίζονται στο σημείο 2 του άρθρου 4 της αριθ.
262345/22.3.2010 απόφασης (ΦΕΚ Β΄323) και του άρθρου
3 της παρούσης.
Η πρόσθετη ενίσχυση της παρούσης αφορά τις ελαι−
οκομικές περιόδους 2009/2010, 2010/2011 και 2011/2012.
Άρθρο 3
Υποχρεώσεις Δικαιούχων
Υποχρεώσεις των γεωργών που αιτούνται της πρό−
σθετης ενίσχυσης είναι:
α) Να εφαρμόζουν Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχεί−
ρισης, βάσει των εθνικών προτύπων AGRO 2.1 & AGRO
2.2/3 του ΟΠΕΓΕΠ − AGROCERT και των σχετικών κα−
τευθυντήριων οδηγιών ή τις απαιτήσεις της βιολογικής
γεωργίας, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και κοινοτική
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νομοθεσία και κατά την ημερομηνία υποβολής της αί−
τησης διαθέτουν πιστοποιητικό εν ισχύ.
β) Να παραδίδουν τον ελαιόκαρπο σε πιστοποιημένες
από τον ΟΠΕΓΕΠ − AGROCERT, σύμφωνα με το άρθρο 6
της υπ’ αριθ. 261611/2007 απόφασης, επιχειρήσεις (ελαι−
οτριβεία, μονάδες μεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς). Οι
επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει επιπλέον να τηρούν τις
νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κανονι−
στικές διατάξεις σχετικά με τη τήρηση συστήματος
διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων που βασίζεται
στις αρχές HΑCCP και τεκμηριώνεται με τη λήψη του
πιστοποιητικού συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΛΟΤ ISO 22000:2005.
Η υποχρέωση να παραδίδεται ο ελαιόκαρπος σε επιχει−
ρήσεις (ελαιοτριβεία, μονάδες μεταποίησης επιτραπέζιας
ελιάς) οι οποίες κατέχουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης,
σχετικά με τη τήρηση συστήματος διαχείρισης της ασφά−
λειας των τροφίμων που βασίζεται στις αρχές HΑCCP,
ισχύει από το δεύτερο έτος εφαρμογής το μέτρου δηλ.
για τις ελαιοκομικές περιόδους 2010−2011 και 2011−2012.
Άρθρο 4
Καθορισμός ύψους ενίσχυσης
Το ποσό της ενίσχυσης χορηγείται στους δικαιούχους
του άρθρου 2 της παρούσης ως ενίσχυση/εκτάριο σε
ετήσια βάση.
Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός ανέρχεται στα
10 εκατ. ευρώ. Το ακριβές ύψος, της ανά εκτάριο πρό−
σθετης ενίσχυσης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών
για κάθε έτος, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά την υποβολή
και τον έλεγχο των αιτήσεων των γεωργών.
Άρθρο 5
Υποβολή Αίτησης
Οι γεωργοί οι οποίοι επιθυμούν να είναι δικαιούχοι της
ειδικής στήριξης του άρθρου 4 της αρ. 262345/22−03−
2010 Κ.Υ.Α, δηλώνουν συμμετοχή στο εν λόγω καθεστώς,
σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας αίτησης.
Άρθρο 6
Διαδικασία χορήγησης ενίσχυσης
Για τις ελαιοκομικές περιόδους 2010−2011 (έτος υπο−
βολής της αίτησης ενίσχυσης 2011) & 2011−2012 (έτος
υποβολής της αίτησης ενίσχυσης 2012):
1. Οι ενταγμένοι στο Μητρώο του ΟΠΕΓΕΠ Φορείς
Πιστοποίησης του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχεί−
ρισης, βάσει των εθνικών προτύπων της σειράς AGRO 2
και οι εγκεκριμένοι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίη−
σης προϊόντων βιολογικής γεωργίας, υποχρεούνται να
υποβάλλουν στον ΟΠΕΓΕΠ έως 10 Μαΐου:
1α) ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία των πιστοποι−
ημένων παραγωγών ελαιοκομικών προϊόντων σύμφωνα
με το Υπόδειγμα Α και
1β) να αποστείλουν τα σχετικά Πιστοποιητικά Συμ−
μόρφωσης.
2. Οι πιστοποιημένες από τον ΟΠΕΓΕΠ επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ελαιολάδου
ή επιτραπέζιας ελιάς ΠΟΠ ή ΠΓΕ (ελαιοτριβεία και μο−
νάδες μεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς), υποχρεούνται
να υποβάλλουν στον ΟΠΕΓΕΠ έως 10 Μαΐου.

2α) Ηλεκτρονικό αρχείο των συνεργαζόμενων παρα−
γωγών ελαιοκομικών προϊόντων, σύμφωνα με το Υπό−
δειγμα Β.
2β) Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 22000:2005.
Για την ελαιοκομική περίοδο 2009−2010 (έτος υποβο−
λής της αίτησης ενίσχυσης 2010) η καταληκτική ημε−
ρομηνία υποβολής των αρχείων της παραγράφου 1 και
του σημείου 2α) της παραγράφου 2 ορίζεται ως η 30η
Ιουνίου 2010.
3. Ο ΟΠΕΓΕΠ − AGROCERT διενεργεί τους απαραίτη−
τους διασταυρωτικούς ελέγχους και αποστέλλει στον
ΟΠΕΚΕΠΕ το αρχείο των εν δυνάμει δικαιούχων του
Μέτρου της ειδικής στήριξης.
Άρθρο 7
Έλεγχοι – Κυρώσεις
1. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιεί διασταυρωτικούς δι−
οικητικούς ελέγχους σε ποσοστό 100% των αιτήσεων
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τηρούνται οι προϋ−
ποθέσεις του άρθρου 29 του Καν.1122/09 και διενεργεί
επιτόπιους ελέγχους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 30 του Καν. (ΕΚ) 1122/2009.
Η διαδικασία ενστάσεων των παραγωγών είναι ίδια
με αυτή της ενιαίας αίτησης.
2. Για την επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων
επιλεξιμότητας ορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Υπ.Α.Α.Τ. τριμελής επιτροπή ελέγχου που αποτελείται
από γεωπόνους (ΠΕ) της Δ/νσης Π.Α.Π. Δενδρ/κής, της
Δ/νσης Π.Α.Π.−Φ.Μ.Κ. και του ΟΠΕΓΕΠ, η οποία διενεργεί
ετήσιους ελέγχους σε ποσοστό τουλάχιστον 10%:
2α) στους ενταγμένους στο μητρώο του ΟΠΕΓΕΠ φο−
ρείς πιστοποίησης του συστήματος Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης
2β) στους εγκεκριμένους Οργανισμούς Ελέγχου και
Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας και
2γ) στα πιστοποιημένα, από τον ΟΠΕΓΕΠ ελαιοτριβεία
και μονάδες μεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς.
Ο ΟΠΕΓΕΠ μετά τη διενέργεια των παραπάνω ελέγ−
χων υποχρεούται να συντάσσει και να αποστέλλει στον
ΟΠΕΚΕΠΕ έως 30/10, κάθε έτους εφαρμογής του μέτρου,
σχετικές εκθέσεις ελέγχου.
3. Κυρώσεις
3α) Μειώσεις−κυρώσεις στους δικαιούχους της ενί−
σχυσης, καθορίζονται από τα άρθρα 55−82 του καν.
1122/09.
3β) Οι κυρώσεις στους φορείς πιστοποίησης και στα
πιστοποιημένα από τον ΟΠΕΓΕΠ ελαιοτριβεία και μο−
νάδες μεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς καθορίζονται
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τους κανονισμούς
πιστοποίησης του ΟΠΕΓΕΠ−AGROCERT.
Άρθρο 8
Υποδείγματα
Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται τα υποδείγ−
ματα Α και Β τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ (1)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

α/α

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

4

6
ΟΜΑΔΑ

η Διαχείρηση)

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Α.Φ.Μ.
(αφορά μόνο
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
Ολοκληρωμέν

5
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ/
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

7

ΑΡ. ΔΕΝΔΡΩΝ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

8

ΠΟΙΚΙΛΙΑ
ΕΛΙΑΣ

9

10
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ
(ονομασία Δ.
Διαμερίσματος ή
κωδικός) (2)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ
(κατά Ο.Σ.Δ.Ε. μετά την
ψηφιοποίηση)

11
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

12

13

14

ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΠΟΠ/ΠΓΕ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ/
(ανά αγροτεμάχιο) (4)
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ (3)

Σημειώσεις - Διευκρινίσεις Συμπλήρωσης
Κάθε γραμμή του πίνακα συμπληρώνεται με τα στοιχεία ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ενός αγροτεμαχίου
(1) Αναγράφεται είτε ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ είτε ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ κατά περίπτωση
(2) Αναγράφεται το όνομα του Δημοτικού Διαμερίσματος στο οποίο ανήκει το αντίστοιχο αγροτεμάχιο ή ο κωδικός του Δ.δ.όπως περιγράφεται στα έντυπα της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης
(3) Αναγράφεται είτε ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ είτε ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ κατά περίπτωση
(4) Αναγράφεται ΝΑΙ σε περίπτωση που το αγροτεμάχιο της ίδιας γραμμής με τον αντίστοιχο κωδικό Ο.Σ.Δ.Ε. βρίσκεται σε περιοχή που τα παραγόμενα ελαιοκομικά προϊόντα δύνανται να φέρουν ένδειξη ΠΟΠ/ΠΓΕ

3

2

1

Επωνυμία φορέα
πιστοποίησης

(αφορά Φορείς Πιστοποίησης)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α
ΑΡΧΕΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ (ΑΝΑ ΝΟΜΟ) ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
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ΕΠΩΝΥΜΟ ΓΕΩΡΓΟΥ

α/α

ΟΝΟΜΑ
ΓΕΩΡΓΟΥ

3

5

6

7

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡ.
ΣΤΡΕΜΜΑΤ
ΔΕΝΔΡΩΝ
Α.Φ.Μ. ΓΕΩΡΓΟΥ ΩΝ ΑΝΑ
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΛΙΑΣ
ΑΓΡΟΤΕΜΑ
ΑΓΡΟΤΕΜ
ΧΙΟΥ
ΑΧΙΟ

4

9
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ (κατά
Ο.Σ.Δ.Ε. μετά την
ψηφιοποίηση)

8
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ
(ονομασία Δ.
Διαμερίσματος ή
κωδικός) (1)

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αθήνα, 13 Μαΐου 2010

11

12

13

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ/ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ Kg ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ Kg
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (ΑΝΑ
ΕΛΙΑ (2)
ΓΕΩΡΓΟΥ
(ΑΝΑ ΓΕΩΡΓΟ) (3)
ΓΕΩΡΓΟ) (4)

10

Σημειώσεις - Διευκρινίσεις Συμπλήρωσης
Κάθε γραμμή του πίνακα συμπληρώνεται με τα στοιχεία ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ενός αγροτεμαχίου.
(1) Αναγράφεται το όνομα του Δημοτικού Διαμερίσματος στο οποίο ανήκει το αντίστοιχο αγροτεμάχιο ή ο κωδικός του Δ.δ.όπως περιγράφεται στα έντυπα της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης.
(2) Αναγράφεται είτε ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ είτε ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ κατά περίπτωση
(3) Αναγράφεται η συνολική ποσότητα (σε kg) ελαιοκάρπου ΠΟΠ/ΠΓΕ
την οποία προσκόμισε ο γεωργός και αντιστοιχεί στο σύνολο των αγροτεμαχίων του
(4) Αναγράφεται η συνολική ποσότητα παραγόμενου ελαιολάδου ΠΟΠ/ΠΓΕ ανά γεωργό στο σύνολο των αγροτεμαχίων του.
(5) Αναγράφεται είτε ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ είτε ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ κατά περίπτωση.
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1

Επωνυμία ελαιοτριβείου
/μονάδας μεταποίησης
επιτραπέζιας ελιάς

(αφορά ελαιοτριβεία / μονάδες μεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β
ΑΡΧΕΙΟ ΓΕΩΡΓΩΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ/ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ (5)

14

9728
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

