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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  194/17196ΓΓΕΑ (1)
Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» 

στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυ−
ξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας .

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 41, 52 παρ. 2, 54 και 90 του «Κώδικα Νομο−

θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α΄98/22−4−2005).

2. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή 
Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α΄ 267/3.12.2007).

3. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α) «Καθορισμός και ανα−
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Της απόφασης του Πρωθυπουργού με αριθμό 
2876/7.10.2009 (ΦΕΚ 2234/Β) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων»

5. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009) για την Ανα−
σύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία 
Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιω−
τικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οι−
κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» κ.λπ.

6. Το Π.Δ. 96/10 (ΦΕΚ 170/Α΄/2010) «Σύσταση Υπουργείου 
Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός 

των αρμοδιοτήτων και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων»

7. Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ 154/Α΄/7.9.2010) περί διορισμού 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

8. Την υπ’ αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914/13−10−2010 (ΦΕΚ 
1642/Β/14−10−2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
Παναγιώτη Ρήγα.

9. Την υπ’ αριθμ. 6319/711/8−2−2−10 (ΦΕΚ 46/ΥΟΔΔ/9−2−
2010) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουρ−
γού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με 
την οποία διορίζεται ο Γεώργιος Πετράκος στη θέση 
του μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμ−
ματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

10. Την ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθμη και αποδο−
τική λειτουργία των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, επί των οποίων 
ασκούμε αρμοδιότητες καθώς και η ταχεία διεκπεραίω−
ση των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί σ’ αυτές.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού.

Άρθρο 1

Στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης 
μεταβιβάζεται η εξουσία να υπογράφει «Με εντολή Υφυ−
πουργού» τις κατωτέρω πράξεις που αφορούν στις εξής 
Διευθύνσεις:

α) τις Διευθύνσεις και Ειδικές Υπηρεσίες της Γενικής 
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφε−
ρειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων.

β) την Ειδική Υπηρεσία «Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των 
Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής».

γ) την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Μονάδα 
Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.)

1. Την παροχή οδηγιών στις ανωτέρω Υπηρεσιακές 
Μονάδες, συμπεριλαμβανομένης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., για τη 
μεθόδευση και το συντονισμό της κοινής δραστηριό−
τητας τους, με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή 
της Κυβερνητικής Πολιτικής και την εύρυθμη λειτουργία 
τους.
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2. Την έκδοση αποφάσεων, πράξεων, οδηγιών, εγκυκλί−
ων και εγγράφων αρμοδιότητας των ανωτέρω υπηρεσι−
ών, που αποσκοπούν στην αποτελεσματική υλοποίηση 
και διαχείριση εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων 
Προγραμμάτων και Έργων και αφορούν στην άσκηση 
των αρμοδιοτήτων των ανωτέρω Διευθύνσεων και Ει−
δικών Υπηρεσιών.

3. Τις αποφάσεις μετάβασης στο εσωτερικό και 
εξωτερικό των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, 
προϊσταμένων και στελεχών Διευθύνσεων και Ειδικών 
Υπηρεσιών αρμοδιότητας του καθώς και του προ−
σωπικού που συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία 
Επενδύσεων και Ανάπτυξης με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας.

4. Τα ερωτήματα και αποφάσεις για τη χορήγηση 
αδειών χωρίς αποδοχές, καθώς και τη χορήγηση κα−
νονικών και λοιπών αδειών στους Προϊσταμένους Γε−
νικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων των υπηρεσιών 
αρμοδιότητάς του.

5. Τα ερωτήματα και αποφάσεις για χορήγηση άδειας 
στους υπαλλήλους των υπηρεσιών αρμοδιότητας του 
για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση στο εσωτερικό και 
εξωτερικό.

6. Τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών μη αμει−
βομένων επιτροπών ή ομάδων εργασίας, επιτροπών δι−
ενέργειας διαγωνισμών, επιτροπών παρακολούθησης 
και παραλαβής.

Άρθρο 2

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1 
εξαιρούνται και παραμένουν στον Υφυπουργό:

1. Η έκδοση αποφάσεων και πράξεων αρμοδιότητας 
των κατωτέρω υπηρεσιών:

α) της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής 
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφε−
ρειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων.

β) των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών 
Επενδύσεων.

γ) της Ειδικής Υπηρεσίας «Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, 
των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνο−
χής».

δ) της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής 
των Επιχειρησιακών προγραμμάτων.

ε) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Επιχειρησι−
ακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 
Συνεργασία».

2. Η άσκηση εποπτείας της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία «Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.).

3. Η υποβολή ερωτημάτων στο Νομικό Συμβούλιο του 
Κράτους και η αποδοχή των σχετικών γνωμοδοτήσε−
ων.

4. Η σύσταση και συγκρότηση αμειβόμενων Επιτροπών 
και Ομάδων Εργασίας.

Άρθρο 3

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ 

   Αριθμ. 312745 (2)
 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 479/2010 της Επιτροπής σχετικά με τις 
κοινοποιήσεις μεταξύ των Κρατών Μελών και της 
Επιτροπής, στον τομέα του γάλακτος και των γα−
λακτοκομικών προϊόντων. 

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 22, παράγραφος 3 του ν. 992/79 «Περί 

οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρ−
μογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδας στις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών θεσμικών 
και οργανωτικών θεμάτων (Α 280). 

β) Του άρθρου 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως αυτό προστέθηκε με 
το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και αντικαταστάθη−
κε με το άρθρο 1, παράγραφος 2α του Ν. 2469/97 (Α/38) 
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις». 

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε 
ισχύ με το πρώτο άρθρο του υπ’ αριθμ. 63/2005 Προεδρι−
κού Διατάγματος περί «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98) 
δ) Του Π.Δ. 402/88 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου 
Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/98 «Σύσταση 
Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ−
σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων» (Α΄200), όπως 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του 
Ν. 2732/99 (Α154) και το άρθρο 24 του Ν. 2945/01 (ΦΕΚ 
Α223/01 «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της Αγροτικής 
Δραστηριότητας» και το άρθρο 29 παρ. 1 έως 8 του Ν. 
3147/2003 (Α135). ζ) Του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης −Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιούνται και ισχύουν 
κάθε φορά:

α) 1234/07 (ΕΚ) του Συμβουλίου (L 299) για τη θέσπιση 
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών 
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος 
κανονισμός ΚΟΑ»), όπως ισχύει κάθε φορά

(β) 479/2010 (ΕΕ) της Επιτροπής (L135) για τη θέσπιση 
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/07 
του Συμβουλίου όσον αφορά τις κοινοποιήσεις των κρα−
τών μελών προς την Επιτροπή στον τομέα του γάλα−
κτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως ισχύει 
κάθε φορά

3. Την υπ’αριθ. 271752/2010 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(ΦΕΚ 1673 Β/21−10−2010) με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Ελένη−Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο

4. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής 
και Α.Π.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.
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5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
ΣΚΟΠΟΣ

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται συμπληρω−
ματικά μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
479/2010 της Επιτροπής, όπως ισχύει κάθε φορά, σχε−
τικά με τις κοινοποιήσεις μεταξύ των Κρατών Μελών 
και της Επιτροπής στον τομέα του γάλακτος και των 
γαλακτοκομικών προϊόντων.

Άρθρο 2
ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΚΟ−
ΡΥΦΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 

ΣΕ ΣΚΟΝΗ

Η Διεύθυνση ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΓΟΡΑΣ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε 
ανακοινώνει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στοι−
χεία σχετικά με τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν για το 
αποκορυφωμένο γάλα και το αποκορυφωμένο γάλα σε 
σκόνη που προβλέπονται στο άρθρο 1 του κανονισμού 
στις περιπτώσεις που τα αντίστοιχα μέτρα εφαρμόζο−
νται στην Ελλάδα.

Άρθρο 3 
ΤΙΜΕΣ

Η Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής και Αξιοποίησης Προ−
ϊόντων Αυτής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων ορίζεται αρμόδια για τις κοινοποιήσεις των 
τιμών και των ετήσιων εκθέσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 2 και άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 479/2010 και 
δύναται να προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους στα πλαί−
σια της εποπτείας του συστήματος συλλογής και κοινο−
ποίησης των τιμών σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Τα στοιχεία που ανακοινώνονται από τις επιχειρή−
σεις σύμφωνα με την διαδικασία του παρόντος άρθρου 
είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για τις 
ανάγκες της παρούσας απόφασης και τον υπολογισμό 
των σταθμισμένων μέσων όρων, οι οποίοι δύναται να 
δημοσιοποιηθούν.

Α. Τιμή νωπού γάλακτος
Κάθε επιχείρηση, που εισκομίζει περισσότερο από 

3.000 τόνους αγελαδινό γάλα ετησίως από παραγωγούς, 
ανακοινώνει την τιμή παραγωγού ανά μονάδα βάρους 
σε μηνιαία βάση. Για το σκοπό αυτό με τη λήξη κάθε 
ημερολογιακού έτους ο ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ, βάσει των στοιχείων 
των εισκομίσεων που διαθέτει, ενημερώνει τις επιχειρή−
σεις, οι οποίες υποχρεούνται να ανακοινώνουν την τιμή 
παραγωγού αγελαδινού γάλακτος για το επόμενο έτος. 
Οι υπόχρεες επιχειρήσεις το αργότερο 25 ημέρες μετά 
το πέρας του κάθε μήνα ανακοινώνουν εγγράφως στον 
ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ τον μέσο όρο της τιμής που πλήρωσαν στον 
παραγωγό, σταθμισμένο ως προς την ποσότητα, για 
τον μήνα που προηγήθηκε καθώς και την πραγματική 
λιποπεριεκτικότητά για την ποσότητα αυτή, σύμφωνα με 
το Υπόδειγμα Ι. Επιπλέον υπολογίζεται αναλογικά και η 
τιμή του γάλακτος για λιποπεριεκτικότητά 3,7%. Για τον 
υπολογισμό της τιμής του γάλακτος σε λιποπεριεκτικό−
τητά 3,7% χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος: 

Τ3,7=Τ/[1 +0,18(Λ−3,7)], όπου

Τ3,7= H τιμή του γάλακτος σε λιποπεριεκτικότητά 3,7% 
(σε €/κιλό) 

Τ= Η τιμή του γάλακτος σε φυσική λιποπεριεκτικότητά 
(σε €/κιλό) 

Λ= Η φυσική λιποπεριεκτικότητα (%)
Ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος (ΕΛ.

Ο.ΓΑ.Κ) διαβιβάζει τα παραπάνω στοιχεία στη Διεύ−
θυνση Ζωικής Παραγωγής και Α.Π.Α. του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το αργότερο 28 
ημέρες μετά το πέρας του κάθε μήνα, σύμφωνα με 
το Υπόδειγμα II της παρούσας απόφασης. Η Διεύθυν−
ση Ζωικής Παραγωγής και Α.Π.Α. με βάση τα στοιχεία 
που έχει λάβει υπολογίζει κάθε μήνα το σταθμισμένο 
μέσο όρο της τιμής του νωπού αγελαδινού γάλακτος, 
για όλη τη χώρα και προβαίνει στις ανακοινώσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του 
κανονισμού (ΕΕ) 479/2010 της Επιτροπής.

Β. Τιμές γαλακτοκομικών προϊόντων:
1. Για το τυρί ΦΕΤΑ
Κάθε επιχείρηση που παράγει περισσότερο από 500 

τόνους τυρί ΦΕΤΑ ετησίως ανακοινώνει κάθε εβδομάδα 
την τιμή χονδρικής πώλησης της ΦΕΤΑΣ ανά είδος συ−
σκευασίας (βαρέλι, λευκοσιδηρά δοχείο κλπ) στη Δ/νση 
Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ το αργότερο κάθε Τρίτη, 
ώρα 12:00 για την εβδομάδα που προηγήθηκε. Η τιμή 
είναι εκφρασμένη σε € ανά κιλό τυριού φέτας, χωρίς 
Φ.Π.Α., και συνοδεύεται από την ποσότητα στην οποία 
αντιστοιχεί η συγκεκριμένη τιμή πώλησης.

2. Για τα λοιπά τυριά τυριά
Κάθε επιχείρηση που παράγει πάνω από 60 τόνους 

Γραβιέρα Κρήτης ΠΟΠ, ή/και πάνω από 70 τόνους Μα−
νούρι ΠΟΠ, ή/και πάνω από 80 τόνους Γραβιέρα Νάξου 
ΠΟΠ, ή/και πάνω από 100 τόνους Κασέρι ΠΟΠ, ή/και πάνω 
από 150 τόνους Κεφαλογραβιέρα ΠΟΠ, ή/και πάνω από 60 
τόνους Κεφαλοτύρι, ή/και πάνω από 100 τόνους Γραβιέρα, 
ετησίως ανακοινώνει κάθε εβδομάδα την τιμή χονδρικής 
πώλησης ανά είδος συσκευασίας στη Δ/νση Ζωικής Πα−
ραγωγής και ΑΠΑ το αργότερο κάθε Τρίτη, ώρα 12:00 για 
την εβδομάδα που προηγήθηκε. Η τιμή είναι εκφρασμένη 
σε € ανά κιλό τυριού, χωρίς Φ.Π.Α., και συνοδεύεται από 
την ποσότητα στην οποία αντιστοιχεί η συγκεκριμένη 
τιμή πώλησης. Για τα τυριά Κεφαλοτύρι και Γραβιέρα 
προσδιορίζεται το είδος του γάλακτος που χρησιμοποι−
είται ως πρώτη ύλη για την παρασκευή του.

3. Η Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής και Α.Π.Α. με βάση 
τα στοιχεία που λαμβάνει υπολογίζει κάθε εβδομάδα 
το σταθμισμένο μέσο όρο της τιμής της ΦΕΤΑΣ και 
των υπολοίπων τυριών για όλη τη χώρα και προβαίνει 
στις ανακοινώσεις που προβλέπονται στην παράγρα−
φο 2 του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) 479/2010 της 
Επιτροπής.

4. Για την εφαρμογή των παραπάνω η Διεύθυνση 
Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ ενημερώνει τις επιχειρή−
σεις παραγωγής των ανωτέρω τυριών, μέχρι το τέλος 
Ιανουαρίου εκάστου έτους, με βάση τα στοιχεία πα−
ραγωγής του προηγούμενου έτους, για την αποστο−
λή των τιμών που υποχρεούνται να αποστέλλουν σε 
εβδομαδιαία βάση. Η Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής 
και Α.Π.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων δύναται να αναπροσαρμόσει τα ανωτέρω 
όρια παραγωγής ανά είδος τυριού προκειμένου να επι−
τυγχάνεται κάθε έτος η αντιπροσωπευτικότητα των 
πηγών λήψης τιμών.
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Άρθρο 4 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ− ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

1. Η Διεύθυνση ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΓΟΡΑΣ του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε κοινοποιεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτρο−
πή, τα στοιχεία που προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 
και 7 του κανονισμού (ΕΕ) 479/2010, ενημερώνοντας 
ταυτόχρονα την Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής και 
Α.Π.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων.

Άρθρο 5 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Με την παρούσα καταργείται η υπ’ αριθ. 287427/2005 
(Β΄ 1088) υπουργική απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2010
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΕΝΗ − ΜΑΡΙΑ Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
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 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι

( Διαβιβάζεται το αργότερο 25 μέρες μετά το πέρας κάθε μήνα) 
  ......................................................................................................ΠΡΟΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:…………………….. ..........................ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ 
  ....................................................................................ΚΡΕΑΤΟΣ
 Ταχ. Διεύθυνση:…………………………………… ...............................Κηφισίας 33, 540 14 Θεσσαλονίκη
………………………………………………………. .............................................Fax: 2319991199
……………………………………………………….
Πληροφορίες:……………………………………… ..................................E−mail:………………………………………
Τηλέφωνο:…………………………………………. .....................................Υπόψη κ.:…………………………………..
Fax:………………………………………………….
E−mail:………………………………………………

Σας διαβιβάζουμε τις τιμές του νωπού αγελαδινού γάλακτος, σύμφωνα με την αριθ………….. Υ.Α. για τον 
μήνα…………………………… 

ΤΙΜΗ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ 
ΦΥΣΙΚΗ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

(€/Κιλό)

ΤΙΜΗ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ 
ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 3,7%

(€/Κιλό)

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ

(κιλά)

 Ημερομηνία:
 Εκ μέρους της εταιρίας:
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ
( Διαβιβάζεται το αργότερο 28 μέρες μετά το πέρας κάθε μήνα)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ
ΚΡΕΑΤΟΣ
Πληροφορίες:………………………………
Τηλέφωνο:………………………………….
Fax:………………………………………….
E−mail:………………………………………

Σας διαβιβάζουμε τις τιμές του νωπού αγελαδινού γάλακτος, σύμφωνα με την αριθ………….. Υ.Α. για τον 
μήνα…………………………… 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ 
ΦΥΣΙΚΗ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

(€/Κιλό)

ΤΙΜΗ ΝΩΠΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ 
ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 3,7%

(€/Κιλό)

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ 
ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ

(κιλά)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……………………………
Ο /Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
FAX: 210 2125693
E−MAIL:ve46u059@minagric.gr
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ 
(Διαβιβάζεται το αργότερο κάθε Τρίτη, ώρα 12:00 για την εβδομάδα που προηγήθηκε)

……………………………………………………….
(Επωνυμία Επιχείρησης)
Ταχ. Δ/νση:…………………………………………
Πληροφορίες:………………………………………
Τηλέφωνο:………………………………………….
Fax:………………………………………………….
E−mail:………………………………………………

Σας διαβιβάζουμε τις τιμές τυριών, σύμφωνα με την αριθ……………... ΥΑ για την εβδομάδα 
Από …./…../……
Έως…../…../…….

Είδος τυριού Είδος συσκευασίας ΤΙΜΗ ΤΥΡΙΟΥ (€/Κιλό) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ……/…/……..

(Σφραγίδα και υπογραφή υπευθύνου)

ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
FAX: 210 2125693
E−MAIL: ve46u059@minagric.gr
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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*02000091101110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

. . .

 - .  227  23104 23956  -  1 25310 22858
 -  63 210 4135228 -  2410 597449

 -  327 2610 638109  -  2 2810 300781
 -  26510 87215 - .  1 22510 46654

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα..

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό 
Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επι−
στρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών 
και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγ−
γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογί−
ζεται πριν την έκπτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρίζονται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00
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