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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ 6.33/17496/789
(1)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας, μηχανολογικού και κτιρι−
ακού εκσυγχρονισμού στην MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Απλοποίηση της αδει−
οδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών
δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες
διατάξεις»,
β) του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχα−
νικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α΄)
όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 7 του ν. 96/1973 «Περί της εμπορίας εν
γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών
προϊόντων» (ΦΕΚ 172 Α΄),

δ) του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, ορ−
γάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού
Φαρμάκων» (ΦΕΚ 3 Α΄) όπως ισχύει,
ε) του άρθρου 7 του ν. 1943/1991 «Μεταβίβαση εξουσίας
υπογραφής» (ΦΕΚ 50 Α΄),
στ) του άρθρου 9 του ν. 3172/2003 «Οργάνωση και
εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α΄),
ζ) του ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των
υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
176 Α΄),
η) του πδ 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας» (ΦΕΚ 96 Α΄) όπως ισχύει,
θ) του πδ 65/11 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώ−
νευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και
Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των
Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς»
(ΦΕΚ 147 Α΄),
ι) του πδ 110/11 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρ−
νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 243 Α΄),
κ) της απόφασης Υ13/24−11−2011 του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη
Ξυνίδη» (ΦΕΚ 2740 Β΄).
2. Το αρ. 2 παρ. 22 της υπ’ αριθμ. Φ.2/1386/22/9−2−2011
(ΦΕΚ 335 Β΄) απόφασης του Αν. Υπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Μεταβίβαση δικαι−
ώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρωτή
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους
Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊστάμενους Διευθύνσεων
και στους Προϊστάμενους Τμημάτων και Αυτοτελών Γρα−
φείων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουρ−
γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 76 Α΄) και του αρ. 51 του ν.
3918/11 (ΦΕΚ 31Α΄) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα
Υγείας και άλλες διατάξεις».
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4. Το αρ. 9 της υπ’ αριθμ. ΔΥ(3−4)Γ.Π.οικ.139649/9.11.2010
απόφασης του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος
υπογραφής εγγράφων “Με εντολή Υπουργού” στους
Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 1765 Β΄).
5. Την υπ’ αριθμ. Φ 6.33/3260/296/18−2−05 (ΦΕΚ 3260 Β΄)
απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε άδεια διάρκειας
έξι ετών στο εργοστάσιο παραγωγής φαρμακευτικών
και καλλυντικών προϊόντων της MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ που
βρίσκεται στο 30ο χλμ. της οδού Αθηνών – Λαυρίου στο
Μαρκόπουλο Αττικής.
6. Τις από 14/2 και 10/5/11 αιτήσεις της ΑΕ για τη χο−
ρήγηση άδειας λειτουργίας καθώς και άδειας μηχανο−
λογικού και κτιριακού εκσυγχρονισμού του προαναφε−
ρόμενου εργοστάσιου.
7. Την από 4−10−2011 εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης
της ΓΓ Βιομηχανίας και την 61113/1−9−2011 γνωμάτευση
του ΕΟΦ, αποφασίζουμε:
1. Α) Χορηγούμε άδεια λειτουργίας διάρκειας οκτώ
ετών στο εργοστάσιο με τα πιο κάτω στοιχεία:
Φορέας: MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ.
Θέση εγκατάστασης: 30ο χλμ. οδού Αθηνών – Λαυρίου,
Μαρκόπουλο Αττικής.
Είδος δραστηριότητας: συσκευασία φαρμακευτικών
και καλλυντικών προϊόντων.
Παραγωγικός εξοπλισμός ισχύος 10,95 kw (κινητήριας)
και αξίας 15.000 €.
Μη παραγωγικός εξοπλισμός ισχύος 89 kw (κιν.) και
αξίας 50.000 €.
Η άδεια αυτή χορηγείται με την επιφύλαξη της τήρη−
σης των κειμένων διατάξεων και με τους εξής όρους:
α) να υπάρχει και να διατηρείται σε καλή κατάσταση ο
αναγκαίος εξοπλισμός και να λαμβάνονται μέτρα ώστε
να μη δημιουργείται κίνδυνος σε βάρος της υγείας των
εργαζομένων (π.χ. τοποθέτηση προστατευτικών περι−
φραγμάτων στα μέρη των μηχανημάτων που κινούνται
επικίνδυνα, εξασφάλιση επαρκούς φωτισμού και αερι−
σμού στο χώρο εργασίας, χορήγηση και χρήση ΜΑΠ,
πρόχειρο φαρμακείο, χώρος υγιεινής κ.λπ.),
β) να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε
από τη λειτουργία της μονάδας να μην προκαλούνται
δυσμενείς επιδράσεις σε βάρος της υγείας, ησυχίας και
της ασφάλειας των περιοίκων και των εργαζομένων και
να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι που εγκρίθηκαν
με τη Φ.4445/2864/Περιβ.9/11/29−7−11 απόφαση,
γ) ο κάτοχος της μονάδας υποχρεώνεται να ανανεώνει
έγκαιρα το 2662/Φ 701.4/151/19−7−10 πιστοποιητικό πυρο−
προστασίας της ΠΥ Μαρκοπούλου διάρκειας 8 ετών,
δ) να ανανεώνεται έγκαιρα η ENV−01118/11 σύμβαση
διάθεσης των υγρών αποβλήτων.
1. Β) Χορηγούμε στο προαναφερόμενο εργοστάσιο
άδεια κτιριακού και μηχανολογικού και εκσυγχρονισμού
του διάρκειας ενός (1) έτους που αφορά την προσθήκη
εξοπλισμού ισχύος 25,8 kw κιν. & 15 kw θερμικής και
αξίας 28.500 € όπως αυτό εικονίζεται στα σχεδιαγράμ−
ματα που θεωρήσαμε με την παρούσα απόφαση για
την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων. Η θεώρηση
των σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνο θέματα σχετικά με
την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται
με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών
διατάξεων χωρίς παρεκκλίσεις. Κατά τη διάρκεια ισχύ−
ος της παρούσας άδειας και μετά την ολοκλήρωση

του εκσυγχρονισμού, να υποβληθούν με αίτηση στην
υπηρεσία μας τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
στην Φ15/7815/615/14−4−2005 υπ. απόφαση προκειμένου
να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας. Η ενεργειακή κατανά−
λωση μετά την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού, δεν
θα πρέπει να υπερβαίνει το 20% του μέσου όρου της
τριετίας 2008 − 2010 (παρ. 2.β του άρ. 16 του Ν. 3325/05)
όπως αυτός καθορίζεται με την Φ 15/οικ. 8102/625/20−4−
05 (ΦΕΚ 589 Β΄) υπουργική απόφαση.
2. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον φορέα της από
την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια για την
οποία προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες δι−
ατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2011
Με εντολή Αναπληρωτή
Με εντολή Υπουργού
Υπουργού
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ.
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙ− ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗ−
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΛΕΞ. ΦΟΥΡΛΑΣ
ΑΝΤ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 201899
(2)
Κατανομή ποσοτήτων αναφοράς αγελαδινού γάλακτος
από το Εθνικό Απόθεμα από την γαλακτοκομική πε−
ρίοδο 2011−2012.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη,
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 περί «Ορ−
γανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρ−
μογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδας εις
τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών
σχετικών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280)
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 33 του νόμου
2538/97 (Α΄ 242) περί «Τροποποίηση της κείμενης νο−
μοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνοτροφικά φάρμακα,
ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
το άρθρο 33 παρ. 2 και 3. του ν. 3147/03 (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
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε
ισχύ με το πρώτο άρθρο του αριθμ. 63/2005 Προεδρικού
Διατάγματος περί «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98),
γ) του Π.Δ. 402/88 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου
Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ) της αριθμ. 188763/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2284) κοινής υπουργι−
κής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη «Σύσταση Οργανισμού
«Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγ−
χώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων».
2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιούνται και ισχύ−
ουν κάθε φορά:
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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) 595/2004 (ΕΚ) της Επιτροπής για τις λεπτομέρει−
ες εφαρμογής του κανονισμού του Συμβουλίου για τη
θέσπιση εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των
γαλακτοκομικών προϊόντων (L 94), όπως ισχύει κάθε
φορά.
3. Την αριθμ. 196018/2011 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(ΦΕΚ Β΄ 2741) με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ιωάννη
Δριβελέγκα και Αστέριο Ροντούλη».
4. Την αριθμ. 302026/2004 (Β΄ 1688) κοινή υπουργική
απόφαση με θέμα «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής
του καθεστώτος της εισφοράς στον τομέα του γάλα−
κτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων» όπως ισχύει
κάθε φορά.
5. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής
και Α.Π.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
Την κατανομή ποσοτήτων αναφοράς αγελαδινού γά−
λακτος από το Εθνικό Απόθεμα για το γαλακτοκομικό
έτος 2011−2012 και εφεξής, σε κατηγορίες εν δυνάμει
δικαιούχων, όπως παρακάτω:
1) Κατηγορίες εν δυνάμει δικαιούχων
Γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδα φυσι−
κών ή νομικών προσώπων των οποίων η εκμετάλλευση
βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια, που παράγουν και
εμπορεύονται αγελαδινό γάλα ή και γαλακτοκομικά
προϊόντα από αγελαδινό γάλα ή προετοιμάζονται να
το πράξουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και
συγκεκριμένα:
Α) Ενεργοί παραγωγοί γάλακτος, οι οποίοι κατά την
προηγούμενη γαλακτοκομική περίοδο 2010/2011 υπε−
ρέβησαν την ατομική τους ποσόστωση, λαμβανομένων
υπόψη των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή και εξαιρε−
τικών περιστάσεων δεόντως αιτιολογημένων και εφ’
όσον η ατομική τους ποσότητα αναφοράς ή οι παρα−
δόσεις τους για την περίοδο αυτή είναι τουλάχιστον
20 τόνοι.
Κατά τον υπολογισμό και καθορισμό του ανωτέρω
ποσοστού χρησιμοποίησης, οι ατομικές ποσότητες ανα−
φοράς που αποκτήθηκαν από αγορά κατά τη διάρκεια
του γαλακτοκομικού έτους 2010/2011 δεν λαμβάνονται
υπόψη. Η αιτούμενη ποσότητα θα πρέπει να δικαιολο−
γείται από το υπάρχον ζωικό κεφάλαιο. Για τον υπολογι−
σμό της αντιστοιχίας του ζωικού κεφαλαίου λαμβάνεται
υπόψη απόδοση μέχρι 7 τόνοι περίπου ανά αγελάδα
ετησίως, εκτός και εάν βάσει επίσημης βεβαίωσης από
Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης αποδεικνύεται ότι η μέση
απόδοση είναι υψηλότερη των 7 τόνων, οπότε λαμβά−
νεται υπόψη η βεβαιωθείσα απόδοση.
Β) Γεωργοί που υπέβαλαν ή θα υποβάλλουν κατά το
τρέχον ημερολογιακό έτος και μέχρι 31/12/2011 αίτημα
ένταξης στα αντίστοιχα προγράμματα εφαρμογής του
Καν. (ΕΚ) 1698/05 ή του ν. 3299/04 (Α΄ 261) περί «Κίνητρα
Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και
την Περιφερειακή Σύγκλιση», εφόσον καλύπτουν τις λοι−
πές προϋποθέσεις ένταξης στο σχετικό πρόγραμμα.
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Στα σχετικά επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να προ−
βλέπεται δραστηριότητα παραγωγής τουλάχιστον 70
τόνων αγελαδινού γάλακτος ανά γαλακτοκομικό έτος.
Στους παραπάνω δικαιούχους κατανέμεται κατ’ αρχήν
(προσωρινά) ατομική ποσότητα αναφοράς μέχρι 100%
της αιτούμενης από αυτούς ποσότητας που σε κάθε
περίπτωση δεν υπερβαίνει την προβλεπόμενη ποσότη−
τα στο επενδυτικό τους σχέδιο κατά την ολοκλήρωση
του.
Για τον υπολογισμό των προβλεπόμενων στο επενδυ−
τικό σχέδιο ποσοτήτων παραγομένου γάλακτος λαμβά−
νεται υπόψη απόδοση μέχρι 7 τόνοι περίπου ανά αγε−
λάδα ετησίως. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη
τυχόν ποσόστωση που κατέχει ο αιτών. Η οριστικοποίη−
ση της χορηγούμενης από το εθνικό απόθεμα ατομικής
ποσότητας αναφοράς γίνεται από τον Ελληνικό Γεωρ−
γικό Οργανισμό−Δήμητρα (ΕΓΟΔ) με την ολοκλήρωση
της επένδυσης η οποία επιβεβαιώνεται με την υποβολή
στον ΕΓΟΔ εκ μέρους του ενδιαφερομένου της σχετικής
έκθεσης της Αρμόδιας Αρχής, λαμβανομένου υπόψη των
περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστά−
σεων δεόντως αιτιολογημένων. Σε αντίθετη περίπτωση
η ατομική ποσότητα αναφοράς θα αφαιρείται από τον
δικαιούχο και θα επιστρέφει χωρίς αντιστάθμιση στο
Εθνικό Απόθεμα.
Γ) Γεωργοί, νεοεισερχόμενοι στον τομέα της γα−
λακτοπαραγωγής, που δεν υπάγονται στην ανωτέρω
κατηγορία (Β), μετά από πιστοποίηση από τον ΕΓΟΔ
ύπαρξης της εκμετάλλευσής τους και εφ΄όσον αυτή δεν
προέρχεται από διαχωρισμό κοινής εκμετάλλευσης.
Σε περίπτωση μη επάρκειας των διαθέσιμων προς
κατανομή ποσοτήτων του Εθνικού Αποθέματος για την
κάλυψη του συνόλου των αιτήσεων, μπορεί να γίνουν
περικοπές επί τη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που
θα καθοριστούν ή και να αποκλεισθούν ορισμένες κα−
τηγορίες.
2) Αιτήσεις − Δικαιολογητικά
Προκειμένου να χορηγηθεί ατομική ποσότητα ανα−
φοράς στις παραπάνω κατηγορίες εν δυνάμει δικαιού−
χων οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση − δήλωση,
σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι. Οι αιτήσεις συνοδεύονται,
κατά περίπτωση, με βεβαίωση της αρμόδιας για την
αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου αρχής σύμφωνα
με το υπόδειγμα ΙΙ.
Οι αιτήσεις των δικαιούχων υποβάλλονται προς τον
ΕΓΟΔ μέχρι 31/1/2012, είτε κατ’ ευθείαν, είτε μέσω των
περιφερειακών υπηρεσιών εποπτείας γάλακτος του
ΕΓΟΔ, είτε μέσω των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης των Περιφερειών και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλ−
λου από την αρχή στην οποία κατατίθενται. Εφόσον
υπάρξει αντικειμενική δυσκολία για την τήρηση της
παραπάνω προθεσμίας η Δ/νση Ζωικής Παραγωγής &
ΑΠΑ μπορεί με έγγραφό της να την παρατείνει.
3) Όροι – Προϋποθέσεις
3.1) Παραγωγός στον οποίο χορηγήθηκε ατομική πο−
σότητα αναφοράς από το εθνικό απόθεμα δεν επιτρέ−
πεται να προβεί σε μεταβίβαση ατομικής ποσότητας
αναφοράς πριν την παρέλευση τριών (3) γαλακτοκομι−
κών περιόδων, αρχής γενομένης από τη γαλακτοκομική
περίοδο οριστικής χορήγησής της. Σε αντίθετη περί−
πτωση η ατομική ποσότητα αναφοράς που του χο−
ρηγήθηκε από το εθνικό απόθεμα επανέρχεται χωρίς
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αντιστάθμιση στο εθνικό απόθεμα και η σχετική πράξη
μεταβίβασης θεωρείται ως μη γενόμενη.
Εξαιρούνται οι εξής περιπτώσεις του άρθρου 13 παρ.
4 της αριθμ. 302026/2004 (Β΄ 1688) κοινής υπουργικής
απόφασης με θέμα «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμο−
γής του καθεστώτος της εισφοράς στον τομέα του
γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει:
α) Όταν ο μεταβιβάζων υπάγεται στο καθεστώς πρό−
ωρης συνταξιοδότησης και εφόσον η ατομική ποσότη−
τα αναφοράς περιέρχεται σε παραγωγό αγελαδινού
γάλακτος.
β) Στις περιπτώσεις κληρονομιάς, γονικής παροχής
και μεταβίβασης μεταξύ συζύγων εφόσον η ατομική
ποσότητα αναφοράς περιέρχεται σε παραγωγό αγε−
λαδινού γάλακτος.
γ) Όταν πρόκειται για μεταβιβάσεις μεταξύ συγγενών
μέχρι και Β΄ βαθμού και εφόσον πρόκειται για διαχωρι−
σμό εκμετάλλευσης.
δ) Όταν πρόκειται για μεταβιβάσεις από μέλος/οι νο−
μικού/ων προσώπου/ων προς το νομικό πρόσωπο και
εφ’ όσον μεταβιβάζεται ολόκληρη η ατομική ποσότητα
αναφοράς που κατέχει/ουν ο/οι μεταβιβάζων/οντες.
Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου πριν την παρέ−
λευση της εν λόγω τριετίας, το μέρος της ατομικής του
ποσότητας αναφοράς που του έχει χορηγηθεί με βάση
την παρούσα απόφαση, επιστρέφει στο Εθνικό Απόθε−
μα εκτός αν ο (οι) κληρονόμος(οι) είναι παραγωγός(οι)
αγελαδινού γάλακτος ή αυτός(οι) μεταβιβάσουν άμεσα
(σε διάστημα ενός μηνός) το σύνολο της κληρονομη−
θείσας ποσότητας αναφοράς σε παραγωγό γάλακτος.
Σε κάθε περίπτωση οι νέοι κάτοχοι της μεταβιβασθεί−
σας ατομικής ποσότητας αναφοράς δεν επιτρέπεται
να μεταβιβάσουν καμία ποσότητα αναφοράς μέχρι της
συμπλήρωσης της εν λόγω τριετίας.
3.2) Δεν είναι δικαιούχοι της παρούσας κατανομής
οι παραγωγοί οι οποίοι κατά τα γαλακτοκομικά έτη
2009−2010 ή και 2010−2011 ή και στην τρέχουσα περίοδο
προέβησαν σε μεταβίβαση μέρους ή όλης της ατομικής
τους ποσότητας αναφοράς και δεν την έχουν ανακτήσει
μέχρι την υποβολή αίτησης για χορήγηση ποσότητας
αναφοράς βάσει της παρούσας.
3.3) Δεν χορηγείται ποσότητα αναφοράς αγελαδινού
γάλακτος από το Εθνικό απόθεμα στους δηλούντες
ανακριβή στοιχεία στην σχετική αίτηση χορήγησης και
τυχόν χορηγηθείσα ποσότητα σε αυτούς επιστρέφεται
χωρίς αντιστάθμιση στο Εθνικό απόθεμα.
4) Διαδικασία
Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής των αιτήσεων,
ο ΕΓΟΔ προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων

ελέγχοντας την ορθότητα των στοιχείων όσον αφορά
ιδίως την κατοχή ατομικής ποσόστωσης αγελαδινού
γάλακτος, την ύπαρξη μητρώου εκμετάλλευσης, τα
συνοδευτικά δικαιολογητικά κ.λπ. Με την ολοκλήρω−
ση της επεξεργασίας των στοιχείων όπως παραπάνω,
στέλνονται συγκεντρωτικοί πίνακες στη Δ/νση Ζωικής
Παραγωγής και ΑΠΑ η οποία εισηγείται την έκδοση
Υπουργικής Απόφασης Κατανομής.
Στη συνέχεια ο ΕΓΟΔ προβαίνει στην υλοποίηση της
παραπάνω απόφασης σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις
Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειών της χώρας και
συντάσσει καταστάσεις δικαιούχων.
Οι καταστάσεις των δικαιούχων αναρτώνται με τη συ−
νήθη διαδικασία ανάρτησης στα γραφεία του ΕΓΟΔ και
στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειών επί
10 ημέρες, περίοδο κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι
παραγωγοί έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης.
Οι ενστάσεις θα αφορούν μόνο τυχόν λάθη ή παρα−
λείψεις για παραγωγούς που ανήκουν στην κατηγο−
ρία δικαιούχων για την οποία προβλέπεται χορήγηση
ατομικής ποσότητας αναφοράς βάσει της παρούσας
απόφασης.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται στον ΕΓΟΔ μέσω των Δ/
νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειών, εξετάζο−
νται από τον ΕΓΟΔ σε συνεργασία με τη Δ/νση Ζωικής
Παραγωγής και ΑΠΑ και τα αποτελέσματα αναρτώνται
επί 1 εβδομάδα στους παραπάνω τόπους ανάρτησης.
Σε περίπτωση διαπίστωσης αχρεωστήτως χορηγη−
θεισών ποσοτήτων αναφοράς αυτές επιστρέφουν στο
Εθνικό Απόθεμα.
Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και οι εξαιρετικές πε−
ριστάσεις δεόντως αιτιολογημένες υποβάλλονται στον
ΕΓΟΔ μέσω της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης
μαζί με τα σχετικά παραστατικά και ενδεχόμενες παρα−
τηρήσεις και εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΕΓΟΔ.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατανομής ο
ΕΓΟΔ ενημερώνει σχετικά τους δικαιούχους με ταυ−
τόχρονη κοινοποίηση στη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής
και ΑΠΑ.
5) Γενικά
Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειών
και ο ΕΓΟΔ ενημερώνουν τους παραγωγούς με κάθε
πρόσφορο μέσο για τους όρους, τις προϋποθέσεις και
τη διαδικασία εφαρμογής της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ
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(3)
Ολοκλήρωση επένδυσης της ατομικής επιχείρησης «ΚΑΡΑ−
ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» οριστικοποίηση του κόστους αυ−
τής και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας.
Με την απόφαση 59020/1276/ΠΟ4/4/0021/Ε/Ν. 3299/04/23.11.2011
του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και έχοντας υπόψη
την αριθμ. 30726/1461/9−6−2011 έκθεση ελέγχου του Π.O.E., το
Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α΄/23−12−2004, το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/
Α΄/7−6−2010), το Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α΄/1−2−2011) και ειδικότερα
τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 11 και την παρ. 2 του άρθρου 16,
το Π.Δ. 33 (ΦΕΚ 83/Α΄/14−4−2011) και ειδικότερα την παρ. 2 του
άρθρου 6 και την παρ. 3 του άρθρου 9 και τις παραγράφους
5 και 6 του άρθρου 18 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Β΄/15−9−2011),
ολοκληρώθηκε η επένδυση της ατομικής επιχείρησης «ΚΑΡΑ−
ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ», που αναφέρεται στην επέκταση μονά−
δας παραγωγής γουναρικών στη Δ. Κ Σιάτιστας του Δήμου
Βοΐου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Το συνολικό κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται στο
ποσό των εκατό δέκα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα
ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (110.490,18) και το ενισχυόμενο
στο ίδιο ποσό.
Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των σα−
ράντα τεσσάρων χιλιάδων εκατό ενενήντα έξι ευρώ και
επτά λεπτών (44.196,07), που αποτελεί ποσοστό 40% του
ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
Η ιδία συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των εξήντα έξι
χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και έντεκα
λεπτών (66.294,11), που αποτελεί ποσοστό 60% του συνολι−
κού ύψους της πραγματοποιηθείσας επένδυσης.
Δεν έγινε χρήση τραπεζικού δανείου.
Πιστοποιείται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας
της μονάδας.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η 22.7.2011.
Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμοδο−
τικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν.
3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α΄/1−2−2011) και την παρ. 2 του άρθρου 6 και
την παρ. 3 του άρθρου 9 του Π.Δ. 33 (ΦΕΚ 83/Α΄/14−4−2011).
Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του υπολοί−
που της επιχορήγησης ποσού δέκα χιλιάδων εννιακοσίων
σαράντα ένα ευρώ και εξήντα επτά λεπτών 10.941,67.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ

F
(4)
Ολοκλήρωση επένδυσης της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΜΗΤΣΙΑ−
ΚΟΥ O.E.», οριστικοποίηση του κόστους αυτής και έναρ−
ξη της παραγωγικής λειτουργίας.
Με την απόφαση 59073/1288/ΠΟ4/4/00041/Ε/Ν. 3299/04/
23.11.2011 του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και έχοντας
υπόψη την αριθμ. 44236/765/23−9−2011 έκθεση ελέγχου του
Π.O.E., το Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α΄/23−12−2004, το Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010), το Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α΄/1−2−2011) και
ειδικότερα τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 11 και την παρ. 2 του
άρθρου 16, το Π.Δ. 33 (ΦΕΚ 83/Α΄/14−4−2011) και ειδικότερα
την παρ. 2 του άρθρου 6 και την παρ. 3 του άρθρου 9 και τις
παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 18 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ
204/Β΄/15−9−2011), ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης
«ΑΦΟΙ ΜΗΤΣΙΑΚΟΥ O.E.», που αναφέρεται στη δημιουργία
βιοτεχνίας κατασκευής κουφωμάτων και επεξεργασίας τζα−
μιών− κρυστάλλων στην Τ.Κ. Ν. Νικόπολης του Δήμου Κοζάνης
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Το συνολικό κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται στο
ποσό των πεντακοσίων έξι χιλιάδων ευρώ (506.000,00) και
το ενισχυόμενο στο ίδιο ποσό.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των διακοσί−
ων δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (202.400,00), που αποτελεί
ποσοστό 40% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
Η ιδία συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των εκατό είκο−
σι οκτώ χιλιάδων πενήντα πέντε ευρώ και εννιά λεπτών
(128.055,09), που αποτελεί ποσοστό 25,3% του συνολικού
ύψους της πραγματοποιηθείσας επένδυσης.
Έγινε χρήση τραπεζικού δανείου ποσού 175.544,91 €.
Πιστοποιείται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας
της μονάδας. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης
είναι η 24−5−2011.
Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνω−
μοδοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
16 του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α΄/1−2−2011) και την παρ. 2 του
άρθρου 6 και την παρ. 3 του άρθρου 9 του Π.Δ. 33 (ΦΕΚ
83/Α΄/14−4−2011).
Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του υπο−
λοίπου της επιχορήγησης ποσού διακοσίων δύο χιλιάδων
τετρακοσίων ευρώ 202.400,00.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ
F
(5)
Ολοκλήρωση επένδυσης της ατομικής επιχείρησης «ΑΛΕ−
ΞΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ» οριστικοποίηση του κόστους αυτής
και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας.
Με την απόφαση 58977/1261/ΠΟ4/5/00186/Ε/Ν. 3299/04/
23.11.2011 του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και έχο−
ντας υπόψη την αριθμ. 43625/737/21−9−2011 έκθεση ελέγχου
του Π.Ο.Ε., το Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α΄/ 23.12.2004, το Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010), το Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α΄/1−
2−2011) και ειδικότερα τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 11 και
την παρ. 2 του άρθρου 16, το Π.Δ. 33 (ΦΕΚ 83/Α΄/14−4−2011)
και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου 6 και την παρ. 3
του άρθρου 9 και τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου
18 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Β΄/15−9−2011), ολοκληρώθηκε
η επένδυση της ατομικής επιχείρησης «ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕ−
ΑΣ», που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό αιγοπροβατο−
τροφικής μονάδας στον Αλιάκμονα του Δήμου Βοΐου της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Το συνολικό κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται στο
ποσό των εκατό δέκα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ
(114.800,00) και το ενισχυόμενο στο ίδιο ποσό.
Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των πενήντα
μία χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ευρώ (51.660,00), που αποτελεί
ποσοστό 45% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
Η ιδία συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των εξήντα τριών
χιλιάδων εκατό σαράντα ευρώ (63.140,00), που αποτελεί
ποσοστό 55% του συνολικού ύψους της πραγματοποιη−
θείσας επένδυσης.
Δεν έγινε χρήση τραπεζικού δανείου.
Πιστοποιείται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας
της μονάδας.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η 27.1.2011.
Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνω−
μοδοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
16 του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α΄/1−2−2011) και την παρ. 2 του
άρθρου 6 και την παρ. 3 του άρθρου 9 του Π.Δ. 33 (ΦΕΚ
83/Α΄/14−4−2011).
Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του υπο−
λοίπου της επιχορήγησης ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων
οκτακοσίων τριάντα ευρώ 25.830,00.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ
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