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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΗΠ/430 (1)
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθα−

ριότητας για την Π.Υ.Τ. Ηπείρου.

   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ.», 

όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010.
2. Το Π.Δ. 151/98 «Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης 

και εντολής πληρωμών των δαπανών του Δημοσίου».
3. Το άρθρο 2 της αρ. 2/5091/0026/25.05.2012 απόφασης 

του Υπ. Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας κ.λπ.» 
(ΦΕΚ 1741/Β/2012).

4. Την 22526/04.11.2014 (ΦΕΚ 2969/Β/2014) απόφαση 
Υπουργού Τουρισμού «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο−
γραφής».

5. Την 22656/17.11.2014 (ΦΕΚ 3089/Β/2014) απόφαση 
Υπουργού Τουρισμού «Ορισμός δευτερευόντων διατα−
κτών», αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα, 
για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2015 με δυνατότητα 
δίμηνης παράτασης στο 2016, των γραφείων που στε−
γάζεται η Π.Υ.Τ. Ηπείρου, στην οδό Δωδώνης 39 στα 
Ιωάννινα, σε 2.400,00€. Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την 
πίστωση του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού φο−
ρέα 45−110 και Κωδικού Αριθμού Εξόδων 1232 του οικο−
νομικού έτους 2015. Η παραπάνω πίστωση θα εισπράτ−
τεται τμηματικά από τον Διευθυντή, μέσω χρηματικού 
εντάλματος, για την πληρωμή δαπανών καθαρισμού των 
γραφείων που στεγάζεται η Π.Υ.Τ. Ηπείρου. Μετά τη 
λήξη του τρέχοντος έτους, ο Διευθυντής της ανωτέρω 
Υπηρεσίας, ως υπεύθυνος διαχειριστής της πίστωσης 
αυτής, υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό σωστής 
διαχείρισης της, υποβάλλοντας πλήρη δικαιολογητικά 
στην Υπηρεσία του.

Καταχωρίστηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής με α/α 36014 της ΥΔΕ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 29 Απριλίου 2015

Ο Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΩΚΑΣ

F

    Αριθμ. 67747/Γ1 (2)
Εξαίρεση Ειδικών Συμβούλων, δικηγόρων στο Πολιτικό 

Γραφείο του τέως Υφυπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Γεωργίου Γεωργαντά από τον περιορι−
σμό του άρθρου 31 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικη−
γόρων» (Φ.Ε.Κ. 208/τ.Α΄/27.11.2013).

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 55, 56 και της παρ. 8 γ΄ του άρθρου 

57 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/
τ.Α΄/22.04.2005).

β) Του άρθρου 31 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγό−
ρων» (Φ.Ε.Κ. 208/τ.Α΄/27.11.2013).
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γ) Του Π.Δ. 114/29.08.2014 (ΦΕΚ 181/τ.Α΄) «Οργανισμός 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Του Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/τ.Α΄/27.01.2015).

ε) Του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/27.01.2015).

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 211413/Γ1/24.12.2014 (Α.Δ.Α.:ΩΣΩ09−
ΞΒΒ) απόφαση διορισμού σε θέσεις Ειδικών Συμβούλων, 
δικηγόρων στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Γεωργίου Γεωργαντά (Φ.Ε.Κ. 
850/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/31.12.2014).

3. Τη με αριθμ. πρωτ. 211413/Γ1/24.12.2014 (ΑΔΑ: 6Ν3Ψ465ΦΘ3−
1ΡΨ) διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης λήξης υπηρεσίας 
μετακλητών διοικητικών υπάλληλων και Ειδικών Συμβού−
λων−Συνεργατών στο Γραφείο του τέως Υφυπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεωργίου Γεωργαντά (ΦΕΚ 
89/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/02.03.2015).

4. Την αριθμ. Υ95/20.02.2015 ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Γεώργιο Κατρούγκαλο (ΦΕΚ 299/τ.
Β΄/27.02.2015), αποφασίζουμε:

Εξαιρούμε τους: α) ΑΝΑΤΟΛΗ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ του 
Γεωργίου, με Α.Δ.Τ: AB 690676, δικηγόρο (Α.Μ: 10283 
Δ.Σ Θεσσαλονίκης), η οποία διορίστηκε από 12.11.2014 
σε θέση Ειδικού Συμβούλου στο Πολιτικό Γραφείο του 
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεωργίου 
Γεωργαντά και β) ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΑΛΙΟΥ του Ηλία, με Α.Δ.Τ.: 
AB 666090, δικηγόρο (Α.Μ: 27399 Δ.Σ Αθηνών), η οποία 
διορίστηκε από 01.12.2014 σε θέση Ειδικού Συμβούλου 
στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Γεωργίου Γεωργαντά, από τον περιο−
ρισμό του άρθρου 31 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικη−
γόρων» (Φ.Ε.Κ. 208/τ.Α΄/27.11.2013) και τους επιτρέπουμε 
από το διορισμό τους στη παραπάνω θέση να ασκούν 
παράλληλα με τα καθήκοντα του Ειδικού Συμβούλου 
στο Πολιτικό Γραφείο του τέως Υφυπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Γεωργίου Γεωργαντά, το επάγγελμα 
του δικηγόρου, μέχρι την ημερομηνία αυτοδίκαιης λήξης 
της Υπηρεσίας τους, ήτοι την 27.01.2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 30 Απριλίου 2015 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

F
    Αριθμ. 743/46237 (3)
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 479/2010 της Επιτροπής σχετικά με τις κοινοποι−
ήσεις μεταξύ των Κρατών Μελών και της Επιτροπής, 
στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών 
προϊόντων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 του Ν. 4235/2014 περί «Διοικητικά 

μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της 
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα−
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 
Α΄ 32) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 33 
του νόμου 2538/1997 (Α 242) περί «Τροποποίηση της 
κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνοτροφικά 
φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων 
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με το άρθρο 33 παρ. 2 και 3. του Ν. 3147/2003 
(Α 135) περί «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση 
ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων 
κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις».

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ 
με το πρώτο άρθρο του υπ’ αριθ. 63/2005 Προεδρικού 
Διατάγματος περί «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98) και 
το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

γ) Του Π.Δ. 107/2014 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», (Α΄ 174).

δ) Του Π.Δ. 24/2015 περί «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων».

 ε) Της αριθ. 50637/29−08−2000 κοινής υπουργικής 
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας περί «έγκρισης 
Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας 
των Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσε−
ων (ΟΠΕΚΕΠΕ) – ΝΠΙΔ» (Β΄1104), όπως ισχύει κάθε φορά,

στ) Αριθ. 271562/01−08−2002 του Υπουργού Γεωργίας περί 
«έγκρισης του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών» (Β΄1042).

2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιούνται και ισχύ−
ουν κάθε φορά:

α) 1308/13 (ΕΚ) και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων 
και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/1972, 
(ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007 του Συμβουλίου, όπως ισχύει κάθε φορά.

β) 479/2010 (EE) της Επιτροπής για τη θέσπιση κανό−
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/07 του 
Συμβουλίου όσων αφορά τις κοινοποιήσεις των κρατών 
μελών προς την Επιτροπή στον τομέα του γάλακτος και 
των γαλακτοκομικών προϊόντων όπως ισχύει κάθε φορά.

γ) 1097/2010 (ΕΕ) της Επιτροπής για την τροποποί−
ηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 479/2010 όσων αφορά 
τις κοινοποιήσεις των κρατών μελών στον τομέα του 
γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. 

 3. Την υπ’ αριθ. Υ103/2015 περί «Ανάθεση αρμοδιο−
τήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο 
Αποστόλου του Δημητρίου». (Β΄ 309)

 4. Την υπ’ αριθ. 312745/2011 απόφαση περί «Συμπλη−
ρωματικά 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 γαλακτοκομικών προϊό−
ντων» (Β΄ 9).

5. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Κτηνοτροφικών Υπο−
δομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων, αποφασίζει:



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9241

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 ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ 

ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ

Η Διεύθυνση Αμέσων Ενισχύσεων και Αγοράς του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ανακοινώνει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
τα στοιχεία 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 
εφαρμόζονται στην Ελλάδα. 

Άρθρο 3
ΤΙΜΕΣ ΝΩΠΟΥ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

1. Το Τμήμα Αξιοποίησης, Μεταποίησης και Τυποποί−
ησης Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης 
Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών 
Προϊόντων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρό−
τησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται αρμόδια 
για τις κοινοποιήσεις των τιμών και των ετήσιων εκ−
θέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 2 και άρθρο 3 
του κανονισμού (ΕΕ) 479/2010 και δύναται να προβαίνει 
σε επιτόπιους ελέγχους στα πλαίσια της εποπτείας 
του συστήματος συλλογής και κοινοποίησης 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. 

2. Μηνιαίες Ποσότητες εισκομίσεων νωπού αγελαδινού 
γάλακτος

Κάθε επιχείρηση που εισκομίζει νωπό αγελαδινό γάλα 
απ΄ ευθείας από παραγωγό/κτηνοτρόφο (πρώτος αγο−
ραστής) υποχρεούται στην έγγραφη ανακοίνωση της 
συνολικά παραδοθείσας ποσότητας νωπού γάλακτος 
(σε κιλά), με την πραγματική λιποπεριεκτικότητα, στον 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του 
επόμενου μήνα της εισκόμισης (Υπόδειγμα Ι). 

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

3.000 τόνους αγελαδινό γάλα ετησίως από παραγω−
γούς, ανακοινώνει την τιμή παραγωγού ανά μονάδα βά−
ρους σε μηνιαία βάση. Για το σκοπό αυτό με τη λήξη 
κάθε ημερολογιακού έτους ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, βάσει 
των στοιχείων των εισκομίσεων που διαθέτει, ενημε−
ρώνει τις επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεούνται να ανα−
κοινώνουν την τιμή παραγωγού αγελαδινού γάλακτος 
για το επόμενο έτος και ενημερώνει σχετικά το Τμήμα 
Αξιοποίησης, Μεταποίησης και Τυποποίησης Προϊόντων 
Ζωικής Παραγωγής. Οι υπόχρεες επιχειρήσεις το αρ−
γότερο 15 ημέρες μετά το πέρας του κάθε μήνα ανα−
κοινώνουν εγγράφως στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ τον μέσο 

όρο της τιμής παραγωγού, σταθμισμένο ως προς την 
ποσότητα, για τον μήνα που προηγήθηκε καθώς και 
την πραγματική λιποπεριεκτικότητα για την ποσότητα 
αυτή (Yπόδειγμα Ι). 

4. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ διαβιβάζει τα παραπάνω στοι−
χεία των παρ. 2 και 3 στο Τμήμα Αξιοποίησης, Μεταποί−
ησης και Τυποποίησης Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής 
της Δ/νσης Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίη−
σης Ζωικών Προϊόντων του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας το 
αργότερο 20 ημέρες μετά το πέρας του κάθε μήνα, 
σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ της παρούσας απόφασης. 
Το Τμήμα Αξιοποίησης, Μεταποίησης και Τυποποίησης 
Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής 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 στο άρθρο 2 παρ. 3 του κανονισμού (ΕΕ) 
479/2010 της Επιτροπής. 

Άρθρο 4
ΤΙΜΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. Για το τυρί ΦΕΤΑ 
Κάθε επιχείρηση που παράγει περισσότερο από 500 

τόνους τυρί ΦΕΤΑ ετησίως ανακοινώνει κάθε εβδομά−
δα την τιμή χονδρικής πώλησης του τυριού Φέτα ανά 
είδος συσκευασίας (βαρέλι, λευκοσιδηρό δοχείο, τάπερ, 
συσκευασία εν κενό) στο Τμήμα Αξιοποίησης, Μεταποί−
ησης και Τυποποίησης Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής 
της Δ/νσης Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης 
Ζωικών Προϊόντων το αργότερο κάθε Τρίτη, ώρα 12:00 
για την εβδομάδα που προηγήθηκε. Η τιμή είναι εκ−
φρασμένη σε € ανά κιλό τυριού Φέτα, χωρίς Φ.Π.Α., και 
συνοδεύεται από την ποσότητα στην οποία αντιστοιχεί 
η συγκεκριμένη τιμή πώλησης. 

2. Για τα λοιπά 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 
Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών 
Προϊόντων 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. Το Τμήμα Αξιοποίησης, Μεταποίησης και Τυποποίη−
σης Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής με βάση τα στοιχεία 
που λαμβάνει υπολογίζει κάθε εβδομάδα το σταθμι−
σμένο μέσο όρο της τιμής του τυριού Φέτα και των 
υπολοίπων τυριών για όλη τη χώρα και προβαίνει στις 
ανακοινώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) 479/2010 της Επιτροπής. 

4. Για την εφαρμογή των παραπάνω Τμήμα Αξιοποίη−
σης, Μεταποίησης και Τυποποίησης Προϊόντων Ζωικής 
Παραγωγής της Διεύθυνσης Κτηνοτροφικών Υποδομών 
και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων ενημερώνει τις επι−
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χειρήσεις παραγωγής των ανωτέρω τυριών, μέχρι το 
τέλος Ιανουαρίου εκάστου έτους, με βάση τα στοιχεία 
παραγωγής του προηγούμενου έτους, για την αποστολή 
των τιμών που υποχρεούνται να αποστέλλουν σε εβδο−
μαδιαία βάση. Η Διεύθυνση Κτηνοτροφικών Υποδομών 
και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων του Υπουργείου 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας δύναται να αναπροσαρμόσει τα ανωτέρω 
όρια παραγωγής ανά είδος τυριού προκειμένου να επι−
τυγχάνεται κάθε έτος η αντιπροσωπευτικότητα των 
πηγών λήψης τιμών.

5. Παράλληλα με την εβδομαδιαία αποστολή τιμών οι 
εν λόγω επιχειρήσεις υποχρεούνται στη δήλωση των 
προβλεπόμενων σταθμισμένων τιμών γαλακτοκομι−
κών προϊόντων στην ειδική διαδικτυακή εφαρμογή του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας. Λεπτομέρειες για τη λειτουρ−
γία της εδικής εφαρμογής καθορίζονται από τη Δ/νση 
Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών 
Προϊόντων. 

Με την πλήρη λειτουργία της εν λόγω εφαρμογής 
οι επιχειρήσεις θα απεμπλακούν από την αποστολή 

εβδομαδιαίων τιμών και θα υποχρεούνται μόνο στην 
ηλεκτρονική δήλωση σταθμισμένων τιμών σε μηνιαία 
βάση. Για την πλήρη λειτουργία της εφαρμογής οι επι−
χειρήσεις θα ειδοποιηθούν εγγράφως από τη Δ/νση 
Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών 
Προϊόντων. 

Άρθρο 5
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ− ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Η Διεύθυνση Αμέσων Ενισχύσεων και Αγοράς 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 Κτηνοτροφικών Υποδομών 
και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων του Υπουργείου 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. 

Άρθρο 6 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με την παρούσα καταργείται η υπ’ αριθ. 312745/2011 
(Β΄ 9) Υπουργική Απόφαση.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 28 Απριλίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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    Αριθμ. 16476/977 (4)
 Καθορισμός αριθμού θέσεων για την Υπηρεσία Πολι−

τικής Αεροπορίας, που πληρούνται από άτομα που 
προστατεύονται από το Ν. 2643/1998 και κατανομή 
των θέσεων αυτών.

   Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του 

Ν. 2643/1998 (220/Α΄) «Μέριμνα για την απασχόληση προ−
σώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με τις διατά−
ξεις του άρθρου 11 του Ν.3051/2002 (220/Α΄) «Συνταγματικά 
κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, ρυθμίσεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.3051/2002.
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α' και γ' της παρ. 

4, του άρθρου 1 του Ν. 3454/2006 (75/Α΄) «Ενίσχυση της 
οικογένειας και λοιπές διατάξεις».

4. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.17/205/23957/
05−12−2015 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουρ−
γικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) «Έγκριση για 
τη κίνηση διαδικασιών πλήρωσης τριάντα δύο (32) κενών 
οργανικών θέσεων ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφο−
ρίας στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υπουργείο 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων)».

5. Το αριθ. Δ9/Α/10354/3925/16−04−2015 έγγραφο της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, για την επικείμενη έκ−
δοση προκήρυξης πλήρωσης τριάντα δύο (32) συνολικά 
θέσεων εργασίας ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας 
στην Υ.Π.Α.

6. Την με αριθμ. πρωτ. Υ 56/16−02−2015 (ΦΕΚ Β΄ 253) 
Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Θεανώς Φωτίου».

7. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων ερ−
γασίας για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, που 
πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύ−
ονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998, σε τρεις (3).

Β. Κατανέμουμε τον ανωτέρω αριθμό θέσεων κατά 
κατηγορία προστατευομένων προσώπων, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ 
Ν. 2643/1998

α) Πολύτεκνοι (περίπτωση α' της παρ. 1, 
άρθρου 1 Ν. 2643/1998)

1

β) Εθνική Αντίσταση 
(περίπτωση γ', της παρ. 1, άρθρου 1 
Ν. 2643/1998)

1

γ) Τρίτεκνοι (περίπτωση ε', της παρ. 1 
του άρθρου 1 Ν. 2643/1998)

1

Γ. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:

Α/Α ΝΟΜΟΣ 
(ΠΕΡΙΦ. ΕΝ.)

ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ 
Ν. 

2643/1998
1 ΑΤΤΙΚΗΣ 

(Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ.)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΠΕ2 
ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
ΕΝΑΕΡΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Πολυτέκνων 1

2 ΑΤΤΙΚΗΣ 
(Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ.)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΠΕ2 
ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
ΕΝΑΕΡΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 Εθνικής 
Αντίστασης

1

3 ΑΤΤΙΚΗΣ 
(Κ.Ε.Π.ΑΘ.Μ.)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΠΕ2 
ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
ΕΝΑΕΡΙΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Τριτέκνων 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 30 Απριλίου 2015 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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