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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 694
21 Απριλίου 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 290398
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 261611/7.3.2007 απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυ−
ξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «περί καθο−
ρισμού συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή
του καν. (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου της 20.3.2006
«για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και
των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊό−
ντων και των τροφίμων» και του καν. (ΕΚ) 1898/2006
της Επιτροπής της 23.12.2006 «σχετικά με τη θέσπι−
ση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του υπ’ αριθμ.
510/2006 κανονισμού για την προστασία των γεω−
γραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευ−
σης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων»
(ΦΕΚ 406/2007/Β).

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 261611/7.3.2007 απόφα−
σης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικο−
νομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, «περί καθορισμού συμπληρωματικών
μέτρων για την εφαρμογή του καν. (ΕΚ) 510/2006
του Συμβουλίου της 20.3.2006 «για την προστα−
σία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομα−
σιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και
των τροφίμων» και του καν. (ΕΚ) 1898/2006 της
Επιτροπής της 23.12.2006 «σχετικά με τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του υπ’ αριθμ.
510/2006 κανονισμού για την προστασία των γεω−
γραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευ−
σης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων»
(ΦΕΚ 406/2007/Β). ..........................................................................
Καθορισμός του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ−
ρες των υπαλλήλων που εργάζονται στις ελεγκτι−
κές υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Ανατολικής Αττικής για το έτος 2008. .......................
Έγκριση για απασχόληση προσωπικού με σύμβαση
μίσθωσης έργου στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Άνω
Πωγωνίου. .............................................................................................
Έκδοση απόφασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης
έργου από τo Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, με φυσι−
κό πρόσωπο διάρκειας ενός (1) έτους. ........................
Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών
του Δήμου Λουτρακίου − Περαχώρας για το έτος
2008. ..........................................................................................................
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της
Δ/νσης Εμπορίου και Απασχόλησης του Νομ/κού
Διαμερίσματος Δράμας. ..........................................................
Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 64711/27.3.1961 από−
φασης Νομάρχη Θεσσαλονίκης που αφορά το
συν/σμό Πέντε Βρύσεων. .........................................................
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI OIKONOMIKΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 (Α΄ 280) «περί
οργάνωσης των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρ−
μογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδας στις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμισης συναφών θεσμι−
κών και οργανωτικών θεμάτων»
β) του άρθρου 1 παρ. 1,2 και 3 του ν. 1338/1983 (Α
΄34) «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου», όπως η παρ. 1
τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70)
«Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθε−
ματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού
της EURATOM» και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για
τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 101).

8556

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2) Τους κανονισμούς:
α) υπ’ αριθμ. 510/2006 του Συμβουλίου της 20.3.2006
(L 93/31.3.2006), για την προστασία των γεωγραφικών
ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωρ−
γικών προϊόντων και των τροφίμων,
β) υπ’ αριθμ. 1898/2006 της Επιτροπής της 23.12.2006
(L 369/2006) περί λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) 510/2006 του Συμβουλίου για την προ−
στασία των γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασιών προ−
έλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων,
γ) υπ’ αριθμ. 1107/1996 της Επιτροπής της 12.6.1996
(L 148/21.6.1996) σχετικά με την καταχώρηση των γεω−
γραφικών ενδείξεων και ονομασιών προέλευσης, σύμ−
φωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17
του κανονισμού (ΕΟΚ) 2081/1992, όπως αυτός έχει τρο−
ποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει,
δ) υπ’ αριθμ. 2400/1996 της Επιτροπής της 17.12.1996
(L 327/18.12.1996) για την εγγραφή ορισμένων ονομασιών
στο «μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης
και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων» που
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) 2081/1992 του Συμ−
βουλίου για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων
και ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων
και των τροφίμων, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
3) Την υπ’ αριθμ. Υ265/11.10.2007 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κων/νο Κιλτίδη»
(ΦΕΚ 2016 Β).
4) Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ 19/19955/8.10.2007 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης
Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο» (ΦΕΚ 1982 Β).
5) Την υπ’ αριθμ. 2617/20.2.2008 σύμφωνη γνώμη του
ΟΠΕΓΕΠ.
6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η υπ’ αριθμ. 261611/7.3.2007 (ΦΕΚ Β΄ 406) κοινή υπουρ−
γική απόφαση τροποποιείται και συμπληρώνεται ως
ακολούθως:
1. Μετά το τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 προστίθεται
περίπτ. ι, που έχει ως ακολούθως:
«ι) διαβιβάζει στον ΟΠΕΓΕΠ καταγγελίες που περιέρ−
χονται σ’ αυτήν και αφορούν στην παραγωγή και εμπο−
ρία προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, προκειμένου ο τελευταίος
να διεξάγει ελέγχους και να την ενημερώσει σχετικά
για τα αποτελέσματά τους».
2. Η περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 2, αντικαθι−
στάται ως ακολούθως:
«β) ελέγχει την τήρηση και διασφάλιση των προδια−
γραφών, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του «βασικού
κανονισμού» σε οποιαδήποτε επιχείρηση παράγει ή και
συσκευάζει γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα που πρόκει−
ται να φέρουν την καταχωρισμένη ονομασία και στα
πλαίσια της ιχνηλασιμότητας, πραγματοποιεί δειγμα−

τοληπτικούς ελέγχους της τήρησης των προδιαγραφών
στο στάδιο του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, σε
συνεργασία με τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης
των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων».
3. Η περίπτωση ζ της παρ. 2 του άρθρου 2, αντικαθί−
σταται ως ακολούθως:
«εκπονεί και εκδίδει κανονισμό ελέγχου και πιστοποί−
ησης προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ, σύμφωνα με το άρθρο
40 του ν. 2637/1998».
4. Μετά το τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 προστίθεται
περιπτ. ιβ, που έχει ως ακολούθως:
«ιβ) προβαίνει σε ελέγχους σε περιπτώσεις καταγγε−
λιών που περιέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σ’ αυτόν
προκειμένου να εξακριβωθεί η βασιμότητά τους».
Άρθρο 2
Το άρθρο 3, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 3
Καταχώριση ονομασίας στο κοινοτικό μητρώο
ΠΟΠ και ΠΓΕ
1. Δικαιούχοι υποβολής αιτήματος καταχώρησης.
Αίτημα καταχώρησης στο μητρώο που προβλέπεται
στο «βασικό κανονισμό» μιας προστατευόμενης ονομα−
σίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωργικής ένδει−
ξης μπορεί να υποβάλει:
− μια ομάδα, όπως ορίζεται στην παρ. 1 και 2 του
άρθρου 5 του «βασικού κανονισμού»
− ένα μεμονωμένο Νομικό ή φυσικό Πρόσωπο, εφόσον
πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο
2 του «εφαρμοστικού κανονισμού».
2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά.
α) Αίτηση καταχώρησης (συνημμένο παράρτημα Ι),
β) Ενιαίο έγγραφο (συνημμένο παράρτημα ΙΙ),
γ) Φάκελος προδιαγραφών του προϊόντος όπου περι−
λαμβάνονται τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται
στο άρθρο 4 του «βασικού κανονισμού»,
δ) Δήλωση ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 2 του
«εφαρμοστικού κανονισμού», στην περίπτωση που πρό−
κειται για ένα μόνο φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο.
3. Αξιολόγηση του αιτήματος.
Πρώτο στάδιο
α) Οι ενδιαφερόμενοι για την καταχώρηση μιας ονομα−
σίας ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ στο κοινοτικό μητρώο υποβάλλουν
στο τμήμα ΠΟΠ – ΠΓΕ και Ιδιότυπων Παραδοσιακών
Προϊόντων της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αίτηση
συμπληρωμένη σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα Ι,
με συνημμένα τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 δικαιολο−
γητικά, σε δύο (2) αντίγραφα καθώς και σε ηλεκτρονική
μορφή.
β) Η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αφού αξιολογήσει
το αίτημα που υποβλήθηκε και ζητήσει ενδεχομένως
και συμπληρωματικά στοιχεία και διαπιστώσει ότι πλη−
ρούνται οι προϋποθέσεις του «βασικού» και του «εφαρ−
μοστικού κανονισμού» δημοσιοποιεί κάθε αίτημα που
υποβάλλεται σ’ αυτήν καθώς και τις προδιαγραφές του
προϊόντος.
Κατά το στάδιο της αξιολόγησης των αιτημάτων, η
Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας δύναται να ζητεί τη
συνδρομή φορέων, εμπειρογνωμόνων ή υπηρεσιών που
κρίνει απαραίτητο.
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γ) Η ως άνω δημοσιοποίηση συντελείται με την ανάρ−
τηση στο κεντρικό κατάστημα του Υπουργείου Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσης του σχετικού
αιτήματος που υποβλήθηκε σε περίληψη με αναφορά
σ’ αυτήν και της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας και ταυτό−
χρονη αποστολή της στην ΠΑΣΕΓΕΣ προς ενημέρωση
τυχόν ενδιαφερομένων, στη σχετική Διεπαγγελματική
Οργάνωση, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας και όπου κατά
περίπτωση κρίνεται απαραίτητο.
δ) Κάθε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που έχει έννομο
συμφέρον και είναι εγκατεστημένο ή διαμένει εντός
των ορίων της χώρας, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει
στη Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας πλήρη και τεκμη−
ριωμένη ένσταση (συνημμένο παράρτημα V) για αίτημα
που υποβλήθηκε στη Διεύθυνση αυτή, εντός δύο (2)
μηνών από την ημερομηνία που δημοσιοποιήθηκε το
εν λόγω αίτημα.
ε) Η παραπάνω Διεύθυνση εξετάζει το βάσιμο των
ενστάσεων που υποβάλλονται σ’ αυτήν και εντός χρο−
νικού διαστήματος πέντε (5) μηνών από τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είτε κάνει δεκτή
την ένσταση, αν οι αναφερόμενοι σ’ αυτήν λόγοι κριθούν
βάσιμοι, είτε απορρίπτει αυτήν, αν οι αναφερόμενοι σ’
αυτήν λόγοι κριθούν αβάσιμοι.
στ) Κατά την εξέταση των ενστάσεων, δύνανται να
ζητούνται από τους αιτούντες και ενιστάμενους οποια−
δήποτε συμπληρωματικά στοιχεία ή έγγραφα κρίνονται
απαραίτητα και απαιτούνται προκειμένου να κριθεί το
βάσιμο ή μη της ένστασης που υποβλήθηκε καθώς επί−
σης δύναται να ζητείται η συνδρομή φορέων, εμπειρο−
γνωμόνων ή υπηρεσιών όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο
για την αξιολόγηση των ενστάσεων.
ζ) Οι αιτούντες και οι ενιστάμενοι, δύνανται να έχουν
πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν τον σχετικό
φάκελο και ενημερώνονται εγγράφως για το αποτέλε−
σμα της εξέτασης των ενστάσεων.
η) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης
Βιολογικής Γεωργίας, το αίτημα γίνεται αποδεκτό ή
απορρίπτεται είτε ως μη πληρούν τις προϋποθέσεις
είτε κατόπιν αποδοχής σχετικής ένστασης. Η ως άνω
απόφαση δημοσιοποιείται κατά τα οριζόμενα στην πε−
ρίπτ. γ) της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και επιδίδεται
στον αιτούντα με συστημένη επιστολή.
θ) Για τα αιτήματα καταχώρησης που γίνονται απο−
δεκτά, διαβιβάζονται στην Επιτροπή της Ε.Ε. τα στοι−
χεία και τα έγγραφα που αναφέρονται στην παρ. 7 του
άρθρου 5 του «βασικού κανονισμού» και οι σχετικές
αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
ι) Στις περιπτώσεις β) και στ) της παρ. 3 του παρό−
ντος άρθρου, εφόσον ζητηθούν για οποιονδήποτε λόγο
συμπληρωματικά στοιχεία είτε από τον αιτούντα είτε
από τους ενιστάμενους, αυτά κατατίθενται εντός προ−
θεσμίας που ορίζει η αρμόδια υπηρεσία.
Δεύτερο στάδιο
α. Εφόσον, η αρμόδια Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επι−
τροπής ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινή−
σεις για ένα αίτημα, η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας
επικοινωνεί με τους αιτούντες για τη συμπλήρωση των
ζητούμενων στοιχείων ή τις διευκρινίσεις που απαι−
τούνται προκειμένου να τα διαβιβάσει στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
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β. Σε περίπτωση ένστασης κράτους – μέλους ή τρίτης
χώρας ή φυσικού ή Νομικού Προσώπου τρίτης χώρας,
η ως άνω Διεύθυνση, σε συνεργασία με τον αιτούντα
και με σχετικούς φορείς, επιστημονικά ιδρύματα και
υπηρεσίες που κρίνει αναγκαίο, εξετάζει τους προβαλ−
λόμενους στην ένσταση λόγους και απαντά σχετικά
στην Επιτροπή.
γ. Στην περίπτωση που στο στάδιο αυτό ένα αίτημα δε
γίνει αποδεκτό για οποιονδήποτε λόγο από την Ευρω−
παϊκή Επιτροπή, με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακαλείται η απόφαση που
έχει εκδοθεί στο πρώτο στάδιο.
δ. Μια ονομασία θεωρείται προστατευόμενη, κατά την
έννοια του «βασικού κανονισμού», εφόσον γίνει αποδε−
κτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιευθεί η κα−
ταχώρισή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οπότε και συμπεριλαμβάνεται στο κοινοτικό
μητρώο των ΠΟΠ και ΠΓΕ.».
Άρθρο 3
Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 4
Διαδικασία τροποποίησης προδιαγραφών ΠΟΠ ή ΠΓΕ
1. Μία ομάδα, ή ένα φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που
πληρούν αντίστοιχα τις προϋποθέσεις του άρθρου 5,
παρ. 1 και 2 του «Βασικού Κανονισμού» ή του άρθρου 2
του «Εφαρμοστικού Κανονισμού» και έχουν έννομο συμ−
φέρον μπορούν να υποβάλλουν αίτημα τροποποίησης
των προδιαγραφών μιας ΠΟΠ ή ΠΓΕ.
2. Στην περίπτωση που το αίτημα τροποποίησης συ−
νεπάγεται μία ή περισσότερες μεταβολές του Ενιαίου
Εγγράφου, τότε συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαι−
ολογητικά:
α) Αίτηση τροποποίησης (συνημμένο παράρτημα ΙΙΙ),
β) Επικαιροποιημένο Ενιαίο Έγγραφο (συνημμένο πα−
ράρτημα ΙΙ),
γ) Φάκελος με τις επικαιροποιημένες προδιαγραφές
του προϊόντος ή τροφίμου, που περιλαμβάνει όλα τα
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 2 του
«βασικού κανονισμού»,
δ) Δήλωση ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 2 του
«εφαρμοστικού κανονισμού» στην περίπτωση που η αίτη−
ση υποβάλλεται από ένα φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο.
3. Στην περίπτωση, που το αίτημα τροποποίησης δεν
συνεπάγεται μία ή περισσότερες μεταβολές του Ενι−
αίου εγγράφου, τότε συνοδεύεται από τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α) Αίτηση τροποποίησης (συνημμένο παράρτημα ΙΙΙ),
β) Δήλωση ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 2 του
«εφαρμοστικού κανονισμού», στην περίπτωση που η
αίτηση υποβάλλεται από ένα φυσικό ή Νομικό Πρό−
σωπο.
4. Στην περίπτωση, που το αίτημα τροποποίησης
αφορά προσωρινή αλλαγή των προδιαγραφών λόγω
επιβολής από τις αρμόδιες αρχές υποχρεωτικών υγειο−
νομικών ή φυτοϋγειονομικών μέτρων, τότε συνοδεύεται
από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση τροποποίησης (συνημμένο παράρτημα ΙΙΙ),
β) Επικαιροποιημένο Ενιαίο έγγραφο (συνημμένο πα−
ράρτημα ΙΙ),
γ) Δήλωση ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 2 του
«εφαρμοστικού κανονισμού» στην περίπτωση που η αί−
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τηση υποβάλλεται από ένα φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο.
Η αίτηση και τα δικαιολογικά υποβάλλονται σε δύο (2)
αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή.
5. Το αίτημα τροποποίησης κατατίθεται στο τμήμα
ΠΟΠ – ΠΓΕ και Ιδιότυπων Παραδοσιακών Προϊόντων
της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για την εξέταση
του αιτήματος της περίπτωσης της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται
στο πρώτο και δεύτερο στάδιο του άρθρου 3 της πα−
ρούσας.
Για την εξέταση του αιτήματος της παρ. 3 του παρό−
ντος άρθρου, ακολουθείται η διαδικασία που περιγρά−
φεται στο πρώτο στάδιο του άρθρου 3 της παρούσας,
εξαιρουμένου του σταδίου της διαδικασίας που αναφέ−
ρεται στην περίπτωση θ) του εν λόγω άρθρου.
Το αίτημα της τροποποίησης που αναφέρεται στην
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, εξετάζεται κατά
προτεραιότητα από το τμήμα ΠΟΠ – ΠΓΕ – Ιδιότυπων
Παραδοσιακών Προϊόντων της Διεύθυνσης Βιολογικής
Γεωργίας και στην περίπτωση που γίνεται αποδεκτό, η
προαναφερθείσα Διεύθυνση εισηγείται στον Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την έκδοση της
σχετικής απόφασης.
6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του
παρόντος άρθρου και εφόσον το αίτημα τροποποίη−
σης γίνει αποδεκτό, ενημερώνεται σχετικά η Επιτροπή
σύμφωνα με την παρ. 3i του άρθρου 9 του «βασικού
κανονισμού».»
Άρθρο 4
Η παρ. 5 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Οι παραπάνω επιχειρήσεις καθώς και οι επιχειρή−
σεις που δραστηριοποιούνται στην αποθήκευση ή/και
διακίνηση πρώτων υλών, που έχουν προδιαγραφές για
παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ΠΟΠ
και ΠΓΕ, υποχρεούνται να επιτρέπουν στα εντεταλμένα
ελεγκτικά όργανα, την απρόσκοπη είσοδο στις εγκα−
ταστάσεις τους και να παρέχουν σ’ αυτά οποιαδήποτε
λογιστικά στοιχεία τους ζητηθούν σχετικά με το αντι−
κείμενο των εργασιών τους, που αφορούν τον τομέα
ΠΟΠ και ΠΓΕ»
Άρθρο 5
Η πρώτη παύλα της περίπτ. α) της παρ. 2 του άρθρου
8, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«− στην ορθή τήρηση των προδιαγραφών, σύμφωνα με
τις οποίες το γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο έχει καταχωρι−
στεί ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ, τόσο στο στάδιο του πρωτογενούς
τομέα παραγωγής, με διενέργεια επιτόπιων δειγματολη−
πτικών ελέγχων σε γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλ−
λεύσεις, όσο και στην παραγωγή, μεταποίηση, επεξεργα−
σία, αποθήκευση, διακίνηση και στην εμπορία των εν λόγω
γεωργικών προϊόντων ή τροφίμων καθώς και».
Άρθρο 6
Α. Οι περιπτ. γ και δ της παρ. 1 του άρθρου 11, αντι−
καθίσταται ως ακολούθως:
«γ. Οι κωδικοί αριθμοί συσκευασίας, που χορηγούνται
από τον ΟΠΕΓΕΠ όπως προβλέπονται κατά περίπτωση στις
προδιαγραφές του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου.
δ. Τα στοιχεία του παραγωγού ή και συσκευαστή
(επωνυμία παραγωγού ή και συσκευαστή) καθώς και
διεύθυνση των εγκαταστάσεων όπου παρήχθη ή και
συσκευάστηκε το προϊόν.

Β. Η παρ. 2 του άρθρου 11, αντικαθίσταται ως ακο−
λούθως:
«2. Σε περίπτωση υποσυσκευασίας γεωργικών προ−
ϊόντων ή τροφίμων ΠΟΠ ή ΠΓΕ, αναγράφονται σ’ αυ−
τήν, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, τα
στοιχεία που αναφέρονται στη συσκευασία από την
οποία αυτή προέρχεται. Ο υποσυσκευαστής δύναται να
αντικαθιστά τον αύξοντα αριθμό συσκευασίας με τον
αύξοντα αριθμό υποσυσκευασίας. Επιπλέον στην υποσυ−
σκευασία αναγράφονται η ημερομηνία αυτής καθώς και
τα στοιχειά της επιχείρησης που την πραγματοποιεί.».
Γ. Μετά το τέλος της παρ. 2 του άρθρου 11 προστίθε−
ται παρ. 3, που έχει ως εξής:
«3. Οι διατάξεις της περίπτ. δ της παρ. 1 και της παρ.
2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περί−
πτωση παραγωγής ή και υποσυσκευασίας προϊόντων
με υπεργολαβία (φασόν).».
Άρθρο 7
1. Η παρ. 6 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως ακο−
λούθως:
«6. Στην πρωτοβάθμια Επιτροπή παραπέμπονται οι
περιπτώσεις παρατυπιών εκτός των περιπτώσεων των
παρ. 1 περ. α και β του άρθρου 12 και παραβάσεων που
διαπιστώνονται και καταγράφονται κατά τους ελέγχους
που διενεργούνται από τα εντεταλμένα ελεγκτικά όρ−
γανα σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας και την
παρ. 10 του παρόντος άρθρου.
Κατά την παραπομπή στην πρωτοβάθμια Επιτροπή
των ανωτέρω περιπτώσεων συνυποβάλλονται σ’ αυτήν
όλα τα σχετικά στοιχεία βάσει των οποίων εκτιμάται η
φύση, το μέγεθος, η σοβαρότητα και η διάρκεια των εν
λόγω παρατυπιών ή παραβάσεων καθώς και το θέμα
της υποτροπής».
2. Η παρ. 10 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως ακο−
λούθως:
«10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται
και σε περιπτώσεις παρατυπιών ή παραβάσεων που
διαπιστώνονται από ελέγχους που διενεργούν άλλες
υπηρεσίες του Δημοσίου, στο πλαίσιο των αρμοδιο−
τήτων τους και αφορούν τον τομέα των γεωργικών
προϊόντων ή τροφίμων ΠΟΠ ή ΠΓΕ».
Άρθρο 8
Τελικές Διατάξεις
Όπου στην υπ’ αριθμ. 261611/7.3.2007 κοινή υπουργι−
κή απόφαση αναφέρεται «Τμήμα ΠΟΠ−ΠΓΕ και ΕΠΠΕ»
νοείται: «Τμήμα ΠΟΠ−ΠΓΕ και Ιδιότυπων Παραδοσιακών
Προϊόντων».
Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
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