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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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τον έλεγχο της παραγωγής, αξιοποίησης, μετα−
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Καθορισμός χρόνου υποβολής των αιτήσεων συμμε−
τοχής των φορέων υλοποίησης των προγραμμά−
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χώρας, Πρόγραμμα έτους 2011. .......................................... 3 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 175181 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 136710/2011 (ΦΕΚ Β΄ 57) Κοι−

νής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός λε−
πτομερειών εφαρμογής του μέτρου της δωρεάν δι−
ανομής τυριού Π.Ο.Π. σε απόρους της χώρας βάσει 
προγράμματος της Ε.Ε. έτους 2011».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22, παράγραφος 3 του ν. 992/1979 «Περί 

οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρ−
μογήν της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος 
εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών 
θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων (Α΄ 280)».

β) Του άρθρου 1, παράγραφος 1, 2, και 3 του ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως η παρά−
γραφος 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6, παράγραφος 1 
του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) «Συμμετοχή της Ελλάδας στο 
κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του 
Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» του άρθρου 65 του 
ν. 1892/1990 (Α΄ 101).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας ο οποίος 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποί−
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά όργανα» (Α΄ 98).

δ) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998
(Α΄ 200), «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυή−
σεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με 
το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α΄ 154), το άρθρο 24 του 
ν. 2945/2001 (Α΄ 223) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της 
Αγροτικής Δραστηριότητας», το άρθρο 29 του ν. 3147/ 
2003 (Α΄ 135) και με το άρθρο 19, παρ. 4 του Καν. (ΕΚ) 
του Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Α΄ 191).

ε) του άρθρου 1, παρ. 4 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός 
κρατικών δαπανών» (ΦΕΚ Α΄ 38).

στ) του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247).
ζ) Του Ν. 3852/2010 (87 Α΄), περί της «Νέας Αρχιτε−

κτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης. Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 3, Κεφά−
λαιο Β.

η) Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νο−
μοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί 
συντονισμού των διατάξεων σύναψης δημόσιων συμβά−
σεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροπο−
ποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Α΄ 64).

θ) Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημο−
σίου» (Α΄ 150).

ι) Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών κ.λ.π.» (Α΄ 123).

ι.α) Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).

ι.β)Του Π.Δ. 89/2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 154).

ι.γ) Της υπ’ αριθμ. 416769/23.11.2001 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας 
περί ανάθεσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως εντολοδόχου του 
Δημοσίου του έργου της αγοραστικής παρέμβασης
(Β΄ 1608), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 301854/2005 (Β΄ 1332).
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ι.δ) Της αριθμ. 22830/05−04−2011 (ΦΕΚ Β΄ 660) Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός κριτηρίων επιλεξι−
μότητας δικαιούχων Δωρεάν Διανομής από τα κοινοτικά 
αποθέματα της παρέμβασης» με την οποία καταργή−
θηκε η υπ’ αριθμ. 40946/23−03−2005 (ΦΕΚ Β΄ 448) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμό−
τητας δικαιούχων δωρεάν διανομής τροφίμων από τα 
αποθέματα της παρέμβασης».

ι.ε) Της αριθμ Υ 350/2011 (Β΄ 1603) απόφαση του Πρω−
θυπουργού με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχι−
νίδη και Παντελή Οικονόμου».

2. Tους Κανονισμούς:
α) (ΕΚ) 1234/2007 (L299) του Συμβουλίου για τη θέ−

σπιση της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών 
και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊό−
ντα («Ενιαίος Κανονισμός ΚΟΑ»), όπως τροποποιημένος 
ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 27,

β) (ΕΕ) 807/2010 (L242) της Επιτροπής περί λεπτομε−
ρών κανόνων για την χορήγηση τροφίμων προερχόμε−
νων από τα αποθέματα της παρέμβασης στους απόρους 
της Ένωσης» όπως τροποποιημένος ισχύει,

γ) (ΕΕ) 945/2010 (L 278) της Επιτροπής «σχετικά με την 
έγκριση σχεδίου κατανομής στα κράτη μέλη, των πόρων 
που θα καταλογιστούν στο οικονομικό έτος 2011 για τη 
χορήγηση τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης 
στους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετικά με 
παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθμ. 807/2010».

3. Την υπ’ αριθμ. 23423/2011 απόφαση δέσμευσης 
πίστωσης 1.369.000 € για την πληρωμή ισόποσης δα−
πάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 
εξόδων του ΥΠΑΑΤ (ειδικός φορέας 29−110, ΚΑΕ 5423) 
οικ. έτους 2011 για την υλοποίηση του προγράμματος 
δωρεάν διανομής τυριών ΠΟΠ σε απόρους της χώρας 
για το έτος 2011.

4. Την υπ’ αριθμ. 136710/2011 (ΦΕΚ Β΄ 57) Κοινή Υπουργι−
κή Απόφαση με θέμα «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρ−
μογής του μέτρου της δωρεάν διανομής τυριού Π.Ο.Π. 
σε απόρους της χώρας βάσει προγράμματος της Ε.Ε. 
έτους 2011».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού πέραν αυτής που είχε καθοριστεί στην 
υπ’ αριθμ. 136710/2011 (Β΄ 57) Κοινή Υπουργική Απόφαση, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 
136710/2011 (ΦΕΚ Β ΄57) Κοινή Υπουργική Απόφαση και 
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η συνολική ποσότητα του τυριού, όπως αυτή προσ−
διορίζεται από την προσφορά του αναδόχου, διανέμεται 
σε φορείς εκπροσώπησης των δικαιούχων, όπως αυτοί 
ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 22830/2011 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (Β΄ 660) περί καθορισμού κριτηρίων επιλε−
ξιμότητας δικαιούχων, όπως ισχύει σήμερα, με σκοπό 
να τη διανείμουν στα μέλη τους, που είναι οι τελικοί 
δικαιούχοι.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιουλίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

F

    Αριθμ. 175180 (2)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 296113/2006 (Β΄ 1414) Κοι−

νής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Μέτρα για τον 
έλεγχο της παραγωγής, αξιοποίησης, μεταποίησης, 
τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας για το γάλα 
και τα γαλακτοκομικά προϊόντα».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1. 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).

2. Του άρθρου 1, παράγραφος 1, 2 και 3 του ν. 1338/83 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως η 
παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρ−
θρου 6, παράγραφος 1 του ν. 1440/84 (A´ 70) «Συμμετοχή 
της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων στο 
κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και 
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» 
και του άρθρου 65 του ν. 1892/90 (Α΄ 101).

3. 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).

4. Του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 (Α΄ 48) όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει αναφορικά με τον Ελληνικό Ορ−
γανισμό Γάλακτος και Κρέατος − ΕΛΟΓΑΚ.

5. Του άρθρου 33 του ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της 
κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά 
φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσε−
ων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το 
άρθρο 33 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135) «Ρύθμιση θεμάτων 
αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων 
και αποκαταστημένων κτηνοτρόφων και άλλες διατά−
ξεις» και ισχύει κάθε φορά.

6. Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών κτλ» (Α΄ 213).

7. Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).

Β) Ο Κανονισμός:
(ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοι−

νής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών 
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος 
κανονισμός ΚΟΑ»).
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Γ) Τις αποφάσεις:
1. Την υπ’ αριθμ. Υ350/2011 (Β΄ 1603) απόφαση του 

Πρωθυπουργού με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

2. Την υπ’ αριθμ. 128404/2010 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης Χρήστου Αηδόνη (Β΄ 1647).

Δ) Την ανάγκη τροποποίησης της 296113/2006 (Β΄1414) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση και αντικατάστασής της με 
κωδικοποιημένο κείμενο προκειμένου να είναι πιο ευα−
νάγνωστο και κατανοητό το περιεχόμενό της.

Ε) Την εισήγηση της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής και 
ΑΠΑ του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Στ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. 296113/2006 (Β΄1414) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Μέτρα για τον 
έλεγχο της παραγωγής, αξιοποίησης, μεταποίησης, 
τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας για το γάλα και 
τα γαλακτοκομικά προϊόντα» με την παρούσα απόφαση 
ως εξής:

«Άρθρο 1
ΣΚΟΠΟΣ

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται αναγκαία, συ−
μπληρωματικά μέτρα ελέγχου παρασκευής ή και εμπο−
ρίας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων 
και των παραγόμενων υποπροϊόντων γάλακτος.

Άρθρο 2
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ − ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν όλοι 
οι αγοραστές γάλακτος, οι μονάδες μεταποίησης, ή/
και εμπορίας του γάλακτος, οι μονάδες τυποποίησης −
συσκευασίας γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και οι 
παραγωγοί − κτηνοτρόφοι που μεταποιούν το γάλα της 
κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης.

Αρμόδια Αρχή για την έλεγχο εφαρμογής της πα−
ρούσας είναι ο ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ ενώ εποπτεύουσα αρχή είναι 
το Τμήμα Αξιοποίησης Γάλακτος και Γαλακτοκομικών 
Προϊόντων της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 3
ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο 2 της παρούσας, 
είναι υποχρεωμένοι να αποστέλλουν στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. 
κάθε μήνα το αργότερο έως το τέλος του επόμενου 
μηνός συμπληρωμένη τη «Μηνιαία Δήλωση Ισοζυγίου 
Γάλακτος», σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. 
Στην εν λόγω «Δήλωση», η οποία αποστέλλεται σε ηλε−
κτρονική μορφή και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας σε 
έντυπη μορφή, καταχωρούνται:

I. Όλες οι ποσότητες αγελαδινού, πρόβειου, γίδινου 
γάλακτος που παρελήφθησαν από παραγωγούς, από 
άλλες επιχειρήσεις συγκέντρωσης ή/και μεταποίησης 
γάλακτος ή από Ευρωπαϊκές και Τρίτες Χώρες με λε−
πτομερή περιγραφή της μορφής της διακινούμενης πρώ−
της ύλης (νωπό γάλα, παστεριωμένο, συμπυκνωμένο, 
κρέμα, τυρόπηγμα, σκόνη, κ.λπ.) με πλήρη περιγραφή 
της σύνθεσης, της χώρας προέλευσης κ.λπ.

II. Όλα τα παραγόμενα προϊόντα από επεξεργασία 
γάλακτος του μηνός, αναλυτικά κατά κατηγορία και 
ποσότητα όπως προκύπτουν από την επίσημη αποθήκη 
ή το βιβλίο ημερήσιας παραγωγής προϊόντων, σύμφω−
να με το υπόδειγμα 2 το οποίο τηρείται υποχρεωτικά. 
Στις περιπτώσεις που στην επισήμανση, παρουσίαση και 
διαφήμιση των τελικών προϊόντων έχει γίνει επίκληση 
συγκεκριμένης γεωγραφικής προέλευσης θα πρέπει 
υποχρεωτικά να τηρείται σχετική τεκμηρίωση από την 
οποία να είναι δυνατή η συσχέτιση της πρώτης ύλης 
με τα συγκεκριμένα τελικά προϊόντα.

III. Όλες οι ποσότητες πρώτων υλών ή ημικατεργα−
σμένων προϊόντων με την ακριβή ονομασία και σύνθεσή 
τους που διατίθεται σε τρίτους.

IV. Όλες οι ποσότητες υποπροϊόντων που παρήχθη−
σαν ή παραλήφθηκαν από άλλους ή παραδόθηκαν σε 
τρίτους.

Άρθρο 4
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οι παραπάνω μονάδες ελέγχονται για τα ακόλουθα:
1. Την νόμιμη χρήση όλων των ειδών γάλακτος ως 

πρώτη ύλη στα διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα, στα 
πλαίσια εφαρμογής των Κοινοτικών Διατάξεων της Κοι−
νής Οργάνωσης Αγοράς στον τομέα του γάλακτος και 
των γαλακτοκομικών προϊόντων.

2. Την τήρηση της συμβατικής τους υποχρέωσης για 
μη χρησιμοποίηση πρώτων υλών προέλευσης Τρίτων 
Χωρών για παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων σε 
εγκαταστάσεις μεταποίησης που έχουν επιδοτηθεί από 
εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 262437/234/23.3.2005 κοινή 
υπουργική απόφαση.

3. Την ορθότητα των ισχυρισμών των εταιρειών για 
την γεωγραφική προέλευση της πρώτης ύλης που χρη−
σιμοποιήθηκε στην παραγωγή συγκεκριμένων γαλακτο−
κομικών προϊόντων.

4. Τη διακίνηση, διάθεση και παράδοση υποπροϊόντων 
γάλακτος.

Άρθρο 5
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

1. Οι έλεγχοι της παρούσας ανατίθενται στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. 
ο οποίος με τις υπηρεσίες των εποπτειών, των εργαστηρί−
ων και της Κεντρικής Υπηρεσίας του, διενεργεί τακτικούς 
επιτόπιους ελέγχους «ισοζυγίων γάλακτος» σε όλους τους 
αγοραστές και μεταποιητές γάλακτος. Τα αποτελέσματα 
των τακτικών ελέγχων του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ κοινοποιούνται στη 
Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Ο έλεγχος τήρησης των όσων προβλέπονται στο 
άρθρο 4 συνίσταται α) σε έλεγχο αρχείων για τη δια−
σταύρωση του ισοζυγίου των εισροών (πρώτων υλών) 
και των εκροών (παραγόμενων προϊόντων), β) σε έλεγχο 
της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι το στάδιο της ωρί−
μανσης − συντήρησης και γ) της διάθεσης και διαχείριση 
του τυρογάλακτος.

3. Το έργο του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ δύνανται να συνδράμουν 
υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού και Κτηνιατρικού 
των οικείων αρμόδιων Διευθύνσεων των Περιφερειών της 
Χώρας, του Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π., του Ε.Φ.Ε.Τ και της τοπικής κατά 
περίπτωση υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. και να συνδυαστεί με 
άλλους σχετικούς ελέγχους στην επιχείρηση. Κατά τους 
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επιτόπιους ελέγχους του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. δύναται να χρησιμο−
ποιηθούν και οι υπηρεσίες Ορκωτών Λογιστών.

4. Οι ελεγκτές προβαίνουν σε επιτόπιο διοικητικό 
έλεγχο των αρχείων και των λογιστικών εγγράφων των 
επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας και ιδίως των στοιχείων αγοράς γάλακτος 
ως πρώτη ύλη σε διάφορες μορφές καθώς και των 
παραγόμενων προϊόντων και πωλήσεων.

5. Στους επιτόπιους ελέγχους οι ελεγκτές του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.,
εφόσον κρίνεται απαραίτητο, προβαίνουν σε δειγμα−
τοληψίες των πρώτων υλών, ενδιάμεσων ή/και τελικών 
προϊόντων. Τα εν λόγω δείγματα αποστέλλονται για 
ανάλυση στα εργαστήρια του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. ή στα εργα−
στήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους προκειμένου 
να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με την ισχύουσα εθνι−
κή και ενωσιακή νομοθεσία και τους ισχυρισμούς της 
επιχείρησης.

6. Για κάθε διενεργούμενο έλεγχο και ανά ελεγχόμενη 
επιχείρηση, συντάσσεται έκθεση ελέγχου εις διπλούν, 
που υπογράφεται από τους ελεγκτές και το νόμιμο εκ−
πρόσωπο της ελεγχόμενης επιχείρησης. Πρωτότυπα της 
έκθεσης ελέγχου παραδίδονται στην ελεγχόμενη επιχεί−
ρηση, και στην κεντρική υπηρεσία του ΕΛ.Ο.Γ.Α.Κ.

7. O ΕΛ.Ο.Γ.Α.Κ για κάθε δωδεκάμηνη περίοδο υποβά−
λει προς έγκριση, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, στη Δ/νση 
Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ ένα γενικό σχέδιο ελέγχου 
το οποίο καταρτίζεται βάσει ανάλυσης κινδύνου. Το γε−
νικό αυτό σχέδιο δύναται ο ΕΛ.Ο.Γ.Α.Κ να το ενημερώσει 
με πιο λεπτομερή περιοδικά σχέδια τα οποία κοινοποι−
ούνται στη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ.

8. Στα κριτήρια της ανάλυσης συμπεριλαμβάνονται 
υποχρεωτικά η αξία των εικσκομίσεων του προηγούμε−
νου οικονομικού έτους και η ιστορικότητα προηγούμε−
νων παραβάσεων καθώς και τυχόν καταγγελίες.

9. Οι ετήσιοι επιτόπιοι έλεγχοι καλύπτουν τουλάχιστο 
το 5% των ελεγχόμενων του άρθρου 2.

10. Οι ελεγχόμενοι του άρθρου 2 πρέπει να ελέγχονται 
τουλάχιστον μία φορά ανά τρία έτη.

Άρθρο 6
ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Εφόσον κατά τη διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 
5 της παρούσας διαπιστώνονται παραβάσεις επιβάλλο−
νται οι παρακάτω διοικητικές κυρώσεις με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 342050/2007 (Β΄ 2443) 
απόφαση σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της 
παρούσας.

2. Περιπτώσεις παραβάσεων και ύψος προστίμου:
2.1. Μη τήρηση Μηνιαίας Δήλωσης Ισοζυγίου ή/και Βι−

βλίου Ημερήσιας Παραγωγής για διάστημα άνω του 
εξαμήνου, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 5.000 € συν το 
0,5% της αξίας των εισκομίσεων γάλακτος του προη−
γούμενου οικονομικού έτους.

2.2. Παράτυπη χρήση πρώτων υλών σε γαλακτοκομικά 
προϊόντα, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 5.000 € συν το 
0,5% της αξίας των εισκομίσεων του προηγούμενου 
οικονομικού έτους.

2.3. Έλλειψη παραστατικών εμπορίας που αφορούν 
στοιχεία αγοράς όπου να εμφανίζονται όλα τα είδη 
γάλακτος, άλλων πρώτων υλών, καθώς και των παραγό−
μενων προϊόντων και πωλήσεων, επιβάλλεται πρόστιμο 
ύψους 3.000 € συν το 0,8% της αξίας των εισκομίσεων 
του προηγούμενου οικονομικού έτους.

2.4. Τη μη συμπλήρωση της Μηνιαίας Δήλωσης Ισοζυ−
γίου και του βιβλίου ημερήσιας παραγωγής βάσει της 

ποσότητας και του είδους της πρώτης ύλης που χρη−
σιμοποιείται στα παραγόμενα προϊόντα καθώς και της 
ζύγισης των παραγόμενων προïόντων, με αποτέλεσμα 
την αναγραφή πλασματικών αποδόσεων. Το ύψος του 
προστίμου που επιβάλλεται είναι 2.000 € συν το 0,5% των 
εισκομίσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους.

2.5. Ύπαρξη διαφορών μεταξύ των ποσοτήτων και του 
είδους πρώτων υλών που δηλώνονται στην Μηνιαία δή−
λωση Ισοζυγίου, στο βιβλίο ημερήσιας παραγωγής και 
στις εισκομίσεις επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000 € 
συν το 0,2% της αξίας των εισκομίσεων του προηγού−
μενου οικονομικού έτους.

2.6. Παραπλανητική σήμανση ως προς το είδος ή και 
την γεωγραφική προέλευση του προϊόντος, έλλειψη 
σήμανσης και αρίθμησης των προϊόντων επιβάλλεται 
πρόστιμο ύψους 1.000 € με επιπρόσθετη επιβάρυνση ίση 
με το 0,5% της αξίας των εισκομίσεων του προηγούμε−
νου οικονομικού έτους.

2.7. Μη διευκόλυνση ελέγχου των παραγόμενων προ−
ϊόντων επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 € συν το 0,2% 
της αξίας των εισκομίσεων του προηγούμενου οικονο−
μικού έτους.

2.8. Ως προς τις κυρώσεις για παραβάσεις της διαχείρι−
σης του τυρογάλακτος ως υποπροϊόν της παραγωγικής 
διαδικασίας θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
του ΠΔ 211/2006 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

2.9. Τυχόν άλλη παράβαση που δεν έχει προβλεφθεί 
αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα και 
τη διάρκεια της παράβασης, την ποσότητα γάλακτος 
που τυχόν αφορά και επιβάλλεται πρόστιμο με βάση 
την αρχή της αναλογικότητας.

3. Σε περιπτώσεις άρνησης ή παρεμπόδισης ή/και εξα−
πάτησης των εντεταλμένων οργάνων ελέγχου κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους, πλέον των ανωτέρω 
κυρώσεων, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 6.000 € συν το 
0,5% της αξίας των εισκομίσεων του προηγούμενου 
οικονομικού έτους.

4. Σε περίπτωση που δεν έχουν δηλωθεί οι εισκομίσεις 
του προηγούμενου οικονομικού έτους τα πρόστιμα υπο−
λογίζονται με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα ετήσια 
στοιχεία εισκομίσεων.

5. Το μέγιστο ύψος των ανωτέρω κυρώσεων ανέρχεται 
στα 60.000 €, ενώ σε περίπτωση υποτροπής η ποινή 
διπλασιάζεται.

6. Σε περίπτωση που οι αναφερόμενες επιχειρήσεις 
του άρθρου 2 της παρούσας, καθυστερήσουν στην απο−
στολή της «Μηνιαίας Δήλωσης Ισοζυγίου Γάλακτος» 
πέραν της προθεσμίας που τίθεται στο άρθρο 3 της 
παρούσας, επιβάλλονται κυρώσεις με απόφαση του Δ.Σ. 
του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. και γνωστοποίηση τους στη Δ/νση Ζω−
ικής Παραγωγής και ΑΠΑ, οι οποίες συνίστανται στην 
επιβολή χρηματικού προστίμου 500 € συν το 0,1% της 
αξίας των εισκομίσεων του προηγούμενου οικονομικού 
έτους. Το παραπάνω πρόστιμο κατατίθεται στην ΑΤΕ 
στον αριθμό λογαριασμού 2150400405674 υπέρ ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ 
και αποτελεί έσοδό του.

7. Οι ανωτέρω κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν δια−
πιστωθεί ότι πρόκειται για περίπτωση ανωτέρας βίας 
ή εξαιρετικών περιστάσεων δεόντως αιτιολογημένες 
ή εάν διαπιστώνεται ότι η παράβαση δεν έγινε ούτε 
εσκεμμένα ούτε από σοβαρή αμέλεια. Οι περιπτώσεις 
αυτές αξιολογούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 342050/2007 (Β΄ 2443) από−
φαση, όπως ισχύει κάθε φορά.
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8. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων αρ−
μοδιότητας άλλων αρμόδιων αρχών, αντίγραφο της 
έκθεσης ελέγχου διαβιβάζεται από τη Διεύθυνση Ζω−
ικής Παραγωγής και ΑΠΑ του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων προς αυτές για την επιβολή 
ενδεχόμενων επιπλέον κυρώσεων σύμφωνα με τα κατά 
περίπτωση ισχύοντα.

Άρθρο 7

Έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους ο ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ απο−
στέλλει στο Τμήμα Αξιοποίησης Γάλακτος και Γαλακτο−
κομικών Προϊόντων της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής και 
ΑΠΑ του ΥΠ.Α.Α.Τ. πλήρη έκθεση με τα αποτελέσματα 
των ελέγχων που διεξήχθησαν κατά το προηγούμενο 
έτος με περιεχόμενο και μορφή που θα προσδιοριστεί 
από τη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ.

Άρθρο 8
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας ορίζονται 
από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Προσαρτάται στην παρούσα απόφαση παράρτημα υπο−
δειγμάτων το οποίο δύναται να τροποποιείται με έγγραφο 
της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του ΥΠ.Α.Α.Τ».

Άρθρο 9
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η υπ’ αριθμ. 296113/2006 (Β΄ 1414) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση καταργείται.

Σε κάθε αναφορά στην υπ’ αριθμ. 296113/2006 (Β΄ 1414) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση νοείται η παρούσα.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιουλίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑNΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗΔΟΝΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
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    Αριθμ. 32963 (3)
Καθορισμός χρόνου υποβολής των αιτήσεων συμμετο−

χής των φορέων υλοποίησης των προγραμμάτων 
δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους της χώρας, 
Πρόγραμμα έτους 2011.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 22830/

5−4−2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Καθο−
ρισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχων δωρεάν 
διανομής τροφίμων από τα κοινοτικά αποθέματα της 
παρέμβασης» (ΦΕΚ Β΄ 660).

2. Τον Καν. (ΕΕ) 807/2010 της Επιτροπής της 14ης 
Σεπτεμβρίου 2010 «περί λεπτομερειών κανόνων για τη 
χορήγηση τροφίμων προερχόμενων από τα αποθέματα 
παρέμβασης στους απόρους της Ένωσης» (ΕΕ L 242).

3. Την υπ’ αριθμ. 136710/14−1−2011 απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κα−
θορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της 
δωρεάν διανομής τυριού Π.Ο.Π. σε απόρους της χώρας 
βάσει προγράμματος της Ε.Ε. έτους 2011» (ΦΕΚ Β΄ 57).

4. Την υπ’ αριθμ. 16065/2011 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθο−
ρισμός λεπτομερειών εφαρμογής των προγραμμάτων 

δωρεάν διανομής ζυμαρικών και λευκασμένου μακρύ−
σπερμου ρυζιού, σε άπορους της χώρας βάσει προγράμ−
ματος της Ε.Ε. έτους 2011» (ΦΕΚ Β΄ 402).

5. Την υπ’ αριθμ. 32953/30−6−2011 απόφαση του Γ.Γ. του 
ΥΠΑΑΤ «Καθορισμός χρόνου υποβολής των αιτήσεων 
συμμετοχής των φορέων υλοποίησης των προγραμμά−
των δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους της χώρας, 
έτους 2011».

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση 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» (ΦΕΚ 98 Α΄).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων 
συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων υλοποίησης 
των προγραμμάτων δωρεάν διανομής τροφίμων στους 
απόρους της χώρας στις Περιφερειακές Δ/νσεις Αγρο−
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, παρατείνεται έως 
και την 30η Αυγούστου 2011 αντί της 15ης Ιουλίου 2011 
που ορίζεται με την υπ’ αριθμ. 32953/30−6−2011 απόφαση 
του Γ.Γ. του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Ιουλίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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. − − 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.

. . .

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. 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 επιστρέφονται.

•  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 τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   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.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

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

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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