
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

Γενικά:  Όλες οι  ποσότητες  στα νέα «Αρχεία  Εισροών Εκροών» αφορούν  μόνο ελαιόλαδο 

ΠΟΠ/ΠΓΕ εκτός από τις στήλες που αναφέρεται «αποχαρακτηρισμένο» ελαιόλαδο.

Α. ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ  

1. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ 

Στο Αρχείο Εισροών του ελαιουργείου θα πρέπει να συμπληρώνεται η ποσότητα ελαιοκάρπου 

που παραδίδει ο κάθε παραγωγός, ανά ημέρα, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία όλων των 

αγροτεμαχίων (στήλες 7 έως 11) από τα οποία προέρχεται αυτή. 

Στο Αρχείο  Εισροών  του  ελαιουργείου,  στις  πρώτες  γραμμές  συμπληρώνονται  τα  τυχόν 

αποθέματα ελαιολάδου ΠΟΠ/ΠΓΕ της προηγούμενης ελαιοκομικής περιόδου,  ανά δεξαμενή, 

όπως αυτά προκύπτουν από το Αρχείο Εκροών, που αποστέλλεται πριν από την έναρξη της 

ελαιοκομικής και ακολούθως συμπληρώνεται το Αρχείο Εισροών με τις εισροές της τρέχουσας 

ελαιοκομικής περιόδου. 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ»

Ταυτόχρονα ο  υπεύθυνος  της  επιχείρησης  θα  πρέπει  να  αποστείλει  ηλεκτρονικό αρχείο 

(κατά προτίμηση  excel)  με αναλυτικά στοιχεία όλων των αγροτεμαχίων ΠΟΠ/ΠΓΕ (από τα 

οποία  προσκομίστηκε  ελαιόκαρπος)  ανά  παραγωγό,  σύμφωνα  με  το  αρχείο:  Στοιχεία 

Αγροτεμαχίων Παραγωγών.

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Επιπλέον ο υπεύθυνος του ελαιουργείου υποχρεούται να αποστείλει Υπεύθυνη Δήλωση με 

το παρακάτω κείμενο:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των Υπεύθυνων Δηλώσεων (αριθμός Υπ.  

Δηλ.)  των  παραγωγών  ελαιολάδου  «…………………….»  ΠΟΠ/ΠΓΕ»  που  προσκόμισαν  

ελαιόκαρπο στο ελαιοτριβείο «(ονομασία ελαιοτριβείου)» για την ελαιοκομική περίοδο …….  

φυλάσσονται  στη  μονάδα  επεξεργασίας  και  θα  βρίσκονται  στη  διάθεση  του  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  

ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΔΗΜΗΤΡΑ» οποιαδήποτε στιγμή ζητηθούν.»

Όλα τα  παραπάνω αποστέλλονται  μία  φορά το  χρόνο  μετά  το  τέλος  της  ελαιοκομικής 

περιόδου.
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4. ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΡΟΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ

(αποστέλλεται δύο φορές το χρόνο: αμέσως μετά το τέλος της ελαιοκομικής περιόδου και 

πριν την έναρξη της νέας ελαιοκομικής)

I. Στο Αρχείο Εκροών ελαιουργείου οι κινήσεις θα πρέπει να αναγράφονται ανά ημέρα με 

παράλληλη ενημέρωση όλων υπόλοιπων στηλών του αρχείου.  Πριν από κάθε εκροή 

είναι  απαραίτητο  να  συμπληρώνεται  γραμμή  με  το  τρέχον  απόθεμα  της  ιδίας 

δεξαμενής, όπως αυτό απεικονίζεται στο αρχείο Εισροών («απόθεμα εκ μεταφοράς»). 

II. Tα τυχόν αποθέματα ελαιολάδου ΠΟΠ/ΠΓΕ της προηγούμενης ελαιοκομικής περιόδου, 

ανά δεξαμενή, καταγράφονται στο Αρχείο Εκροών που αποστέλλεται πριν την έναρξη 

της νέας ελαιοκομικής περιόδου. 

III. Στην  περίπτωση  της  πώλησης  ελαιολάδου,  που  έχει  φυλαχθεί  στο  ελαιουργείο  για 

λογαριασμό  παραγωγών,  προς  έμπορο,  τότε  στο  Αρχείο  Εκροών  ελαιουργείου  θα 

πρέπει να τεκμηριώνεται η συσχέτιση του παραστατικού μεταφοράς ελαιολάδου προς 

τον  έμπορο,  με  τα  επιμέρους  τιμολόγια  των  παραγωγών  που  αντιστοιχούν  στη 

συγκεκριμένη ποσότητα. Η απεικόνιση αναλυτικών στοιχείων της συσχέτισης αυτής δεν 

απαιτείται στο συγκεκριμένο  Αρχείο Εκροών.

IV. Σε  περίπτωση  που  ένα  ελαιουργείο  δεν  έχει  προβεί  σε  καμία  πώληση  ελαιολάδου 

ΠΟΠ/ΠΓΕ  (πωλεί  το  παραγόμενο  ελαιόλαδο  ΠΟΠ/ΠΓΕ  ως  συμβατικό  π.χ.  Έξτρα 

Παρθένο  Ελαιόλαδο)  τότε  το  Αρχείο  Εκροών  του  ελαιουργείου  αποστέλλεται 

συμπληρωμένο  κανονικά  σε όλες  τις  στήλες  του,  με  τη  μόνη διαφορά ότι  όλες  οι 

εξερχόμενες  ποσότητες  αφορούν  τη  στήλη  6  «Ποσότητα  αποχαρακτηρισμένου 

ελαιολάδου». Σε αυτή την περίπτωση η στήλη  5 «Ποσότητα εξαγόμενου ελαιολάδου  

ΠΟΠ/ΠΓΕ » στις αντίστοιχες κινήσεις, συμπληρώνεται με μηδενικά.

V. Επισημαίνεται ότι το Αρχείο Εισροών ελαιουργείου στην παραπάνω, αλλά και σε κάθε 

άλλη περίπτωση αποστέλλεται κανονικά.

B. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ

(αποστέλλεται δύο φορές το χρόνο: τις πρώτες 15 ημέρες κάθε ημερολογιακού εξαμήνου) 

1. Στο  Αρχείο  Εισροών-Εκροών  τυποποιητηρίου  στη  στήλη  12  «Κωδικοί  αριθμοί», 

αναγράφονται μόνο οι κωδικοί αριθμοί τυποποίησης (π.χ. ΚΑ από 1 έως 500).
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2. Στο  Αρχείο  Εισροών-Εκροών  για  τυποποίηση  η  στήλη  14  «Αριθμός  συνοδευτικού 

εγγράφου  πώλησης  (Δ.Α.  ή  Τιμολογίου)»  αφορά  και  τις  επιχειρήσεις  εμπορίας,  η 

επωνυμία  των  οποίων  αναγράφεται  στη  στήλη  15  «Υπεργολαβία  προς  τρίτον 

(επωνυμία επιχείρησης)».

3. Στο  Αρχείο  Εισροών-Εκροών  για  τυποποίηση  η  στήλη  2  «Ποσότητα  εισαγόμενου 

ελαιολάδου σε λίτρα»   αφορά μόνο τις ποσότητες ΠΟΠ/ΠΓΕ ελαιολάδου και όχι τις 

αποχαρακτηρισμένες.

4. Στο Αρχείο Εισροών-Εκροών για την τυποποίηση όλα τα προηγούμενα υπόλοιπα σε 

αποθέματα, είτε δεξαμενών, είτε τυποποιημένων προϊόντων, αναγράφονται στη πρώτη 

γραμμή των στηλών 16 «Λογιστικό υπόλοιπο δεξαμενής απόθεμα » και 17 «Απόθεμα 

αποθήκης (τυποποιημένο προϊόν)» αντίστοιχα.

5. Στο Αρχείο Εισροών-Εκροών για την τυποποίηση καταγράφονται όλες οι εισερχόμενες 

ποσότητες  ΠΟΠ/ΠΓΕ  στο  τυποποιητήριο  στη  στήλη  2  «Ποσότητα  εισαγόμενου 

ελαιολάδου  σε  λίτρα»  και  τεκμηριώνεται  η  προέλευσή  τους  συμπληρώνοντας  τις 

αντίστοιχες στήλες κατά περίπτωση.

6. Στο  Αρχείο  Εισροών-Εκροών  για  την  τυποποίηση οι  κινήσεις  θα  πρέπει  να 

αναγράφονται ανά ημέρα με παράλληλη ενημέρωση όλων των στηλών του αρχείου 

κατά περίπτωση.

7. Στην περίπτωση που μία επιχείρηση έχει και ελαιουργείο και τυποποιητήριο ενταγμένο 

στο  σύστημα  ελέγχου  και  πιστοποίησης  προϊόντων  ΠΟΠ/ΠΓΕ,  τα  Αρχεία  Εισροών-

Εκροών  αποστέλλονται  για  κάθε  δραστηριότητα  ξεχωριστά.  Για  παράδειγμα,  το 

δικαίωμα του ελαιουργείου καταγράφεται ως εκροή από το ελαιουργείο, στο Αρχείο 

Εκροών ελαιουργείου (στη στήλη 4 «Αποδέκτης» σημειώνεται το τυποποιητήριο της 

ιδίας  επιχείρησης)  και  εισροή  στο  τυποποιητήριο στο  Αρχείο  Εισροών-Εκροών 

τυποποιητηρίου (στη στήλη 1 «Ημερομηνία  αποθήκευσης»  και  στήλη 2 «Ποσότητα 

εισαγόμενου ελαιολάδου σε λίτρα )  και αναλόγως συμπληρώνονται και οι  υπόλοιπες 

στήλες του Αρχείου.

8. Τα  τυποποιητήρια  ελαιολάδου  που έχουν  αγορά/αποθήκευση  ελαιολάδου ΠΟΠ/ΠΓΕ, 

αλλά τελικά δεν το τυποποίησαν ως ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ, (τυποποιήθηκε ως συμβατικό 

π.χ.  Έξτρα  Παρθένο  Ελαιόλαδο),  αποστέλλουν  το  Αρχείο  Εισροών-Εκροών 

τυποποιητηρίου με συμπληρωμένες τις στήλες 1 έως 5 και 16  «Λογιστικό υπόλοιπο 

δεξαμενής  (απόθεμα)» με  τα  στοιχεία  αγοράς  του  ελαιολάδου  ΠΟΠ/ΠΓΕ  και  μη 

συμπληρωμένες τις στήλες 9 «Ποσότητα τυποποιηθέντος ελαιολάδου σε λίτρα», 11-12-

13  «Α.Α  τυποποιημένου  ελαιολάδου  ανά  συσκευασία»  και  17 «Απόθεμα  αποθήκης 

(τυποποιημένο προϊόν)» για τις συγκεκριμένες κινήσεις.
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9. Τα  τυποποιητήρια  ελαιολάδου  που  δεν  έχουν  προβεί  σε  καμία  αγορά/αποθήκευση 

ελαιολάδου  ΠΟΠ/ΠΓΕ,  για  την  περίοδο  που  οφείλουν  να  αποστείλουν  τα  εν  λόγω 

αρχεία, συμπληρώνουν, την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού εξαμήνου, τα πιθανά 

υπάρχοντα  αποθέματα  ελαιολάδου  ΠΟΠ/ΠΓΕ  στη  στήλη  16«Λογιστικό  υπόλοιπο 

δεξαμενής  (απόθεμα)» ή/και  τυποποιημένου  προϊόντος  στη  στήλη  17  «Απόθεμα 

αποθήκης (τυποποιημένο προϊόν)»

Γ.  ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΟΠ/ΠΓΕ

(αποστέλλεται δύο φορές το χρόνο: τις πρώτες 15 ημέρες κάθε ημερολογιακού εξαμήνου) 

Προκειμένου να διατηρείται η ομοιογένεια των δηλωθέντων στοιχείων, ανά προϊόν ΠΟΠ/ΠΓΕ, 

από όλες τις  εταιρίες εμπορίας,  κρίνεται απαραίτητη η συμπλήρωση του Αρχείου Εισροών-

Εκροών  εμπορίας  ελαιολάδου  ΠΟΠ/ΠΓΕ  στη  μορφή  που  προτείνεται.  Τα  αναγραφόμενα 

στοιχεία οφείλουν οι επιχειρήσεις να τα αναζητούν στις μονάδες τυποποίησης με τις οποίες 

συνεργάζονται. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή /και πληροφορία.
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