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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση νομίμων ορίων υπερωριακής εργασίας υπαλ−
λήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων. .................................................................................................

Αριθμ. 2/42039/0022
(1)
Έγκριση νομίμων ορίων υπερωριακής εργασίας υπαλλή−
λων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
1

Έγκριση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυ−
κτερινές ώρες, 2 μονίμων φυλάκων της Επιτρο−
πής Ολυμπίων Κληροδοτημάτων, για το Β Εξάμη−
νο 2009». ................................................................................................ 2
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Αρχειονομίας − Βιβλιοθηκονομίας
του Ιονίου Πανεπιστημίου με τίτλο «Διαχείριση
Τεκμηρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Νέες
Τεχνολογίες». ................................................................................... 3
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 71769/Β7 (ΦΕΚ 1209 τ.Β΄/
6.8.2004) υπουργικής απόφασης που αφορά στο
ΠΜΣ του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθη−
νών με τίτλο «Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων
& Διατροφή του Ανθρώπου», όπως έχει διορθω−
θεί και ισχύει με νεότερη απόφαση. Παράταση
λειτουργίας του ΠΜΣ. ................................................................ 4
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 35101/Β7 (ΦΕΚ 903,
τ.Β΄/4.7.2003) υπουργικής απόφασης που αφορά
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Kοινωνικής Ανθρωπολογίας
και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με
τίτλο «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και
Ιστορικές Προσεγγίσεις» όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει. .............................................................................................. 5
Καθορισμός της διαδικασίας καταβολής και είσπρα−
ξης της εισφοράς για το γάλα και τα προϊόντα
γάλακτος που προέρχονται από χώρες της ευ−
ρωπαϊκής ένωσης ή τρίτες χώρες βάσει του άρ−
θρου 13 παρ. 3 του ν. 3698/2008....................................... 6

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−
σθολογικές Ρυθμίσεις Λειτουργών και Υπαλλήλων του
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α...» όπως αντικαταστάθηκαν
με την παρ. 1 εδάφ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3408/2005.
2. Τις διατάξεις του δ/τος 515/1970 «περί χρονικών
ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από
το ν.δ. 264/1973.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημόσιου
των Ο.Τ.Α και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».
4. Την υπ’ αριθμ. 2526/4.5.2009 απόφαση έγκρισης υπε−
ρωριακής εργασίας, της Επιθεώρησης Εργασίας.
5. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/
Β/16.1.2009) απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
6. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες.
7. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσης
προκαλείται δαπάνη ύψους 33.300 ευρώ που θα καλυ−
φθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0261 του Προϋπολογι−
σμού του Τ.Π. και Δανείων έτους 2009, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε υπερωριακή εργασία, ήτοι 54 ώρες το εξά−
μηνο και 108 ώρες το χρόνο, σε είκοσι δύο (22) υπαλ−
λήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων και μέσα στα
νόμιμα όρια για το έτος 2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

NIKΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Ιουλίου 2009
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 312900
(6)
Καθορισμός της διαδικασίας καταβολής και είσπραξης
της εισφοράς για το γάλα και τα προϊόντα γάλα−
κτος που προέρχονται από χώρες της ευρωπαϊκής
ένωσης ή τρίτες χώρες βάσει του άρθρου 13 παρ. 3
του ν. 3698/2008.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση 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’).
β) του ν. 3698/2008 με θέμα «Ρυθμίσεις θεμάτων κτη−
νοτροφίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρ−
θρου 13 παρ. 3. (ΦΕΚ 198 Α’).
γ) Των παραγράφων 1, 2, περιπτ. α’ και δ’, και 3 του
άρθρου 33 του ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της κείμενης
νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα,
ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 242 Α’), όπως η παράγραφος 3 αντικα−
ταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του
ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση
ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων
κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 135 Α’).
2. Την υπ’ αριθμ. 147/19.1.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνστα−
ντίνο Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο (ΦΕΚ 67 Β’).
3. Της υπ’ αριθμ. 1002189/66/−25/0016/7.1.2000 απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία
και ο τρόπος καταβολής, είσπραξης και απόδοσης στον
Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και Κρέατος −ΕΛ.Ο.Γ.Α.Κ.
της ειδικής εισφοράς 0,50 % στην ανά κιλό αξία γάλα−
κτος (αγελαδινού, πρόβειου, γίδινου) που προέρχονται
από τις χώρες της Ε.Ε. ή τις τρίτες χώρες σε όλες τις

μορφές του διακινούμενου γάλακτος και συγκεκριμένων
προϊόντων γάλακτος (νωπό και θερμικά επεξεργασμένο
γάλα, συμπυκνωμένο, κρέμα, τυρόπηγμα, σκόνη γάλα−
κτος και σκόνη πρωτεϊνών γάλακτος) βάσει του άρθρου
13 παρ. 3 του ν. 3698/2008 περί «Ρυθμίσεις θεμάτων
κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις».
Άρθρο 2
Υπόχρεοι καταβολής της ειδικής εισφοράς
Υπόχρεοι καταβολής της ειδικής εισφοράς του άρ−
θρου 1 είναι:
όλες οι επιχειρήσεις μεταποίησης ή και εμπορίας γά−
λακτος η γαλακτοκομικών προϊόντων, που αγοράζουν
γάλα ή και συγκεκριμένα γαλακτοκομικά προϊόντα, άμε−
σα (πρώτοι αγοραστές), από χώρες της Ε. Ε. ή τρίτες
χώρες, για περαιτέρω μεταποίηση ή και συσκευασία ή
και χρήση στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων ή
και μεταπώληση, σε όλες τις μορφές του διακινούμενου
γάλακτος ή συγκεκριμένων γαλακτοκομικών προϊόντων
ήτοι, νωπό ή θερμικά επεξεργασμένο γάλα, συμπυκνωμέ−
νο γάλα, κρέμα γάλακτος, τυρόπηγμα, σκόνη γάλακτος
και σκόνη πρωτεϊνών γάλακτος.
Εξαιρείται η καταβολή εισφοράς για τα προϊόντα που
αγοράζονται σε συσκευασίες λιανικής προς άμεση κα−
τανάλωση.
Άρθρο 3
Διαδικασία καταβολής της εισφοράς
1. Οι υπόχρεοι του άρθρου 2 οφείλουν να δηλώνουν
στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ., κάθε μήνα, μαζί το μηνιαίο ισοζύγιο
γάλακτος που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 296113/2006
(Β 1414) κοινή υπουργική απόφαση, τις ποσότητες σε
κιλά, την αξία και την προέλευση (Ε.Ε. ή τρίτων χωρών),
σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα μηνιαίας δήλωσης
προμήθειας ειδών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊό−
ντων από την ευρωπαϊκή ένωση και τις τρίτες χώρες.
2. Η ειδική εισφορά του άρθρου 1 θα καταβάλλεται
στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. το αργότερο ένα μήνα μετά την τιμο−
λόγηση της εισφοράς από τον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ., σε διαφορε−
τική περίπτωση η οφειλή θα τοκίζεται με το επιτόκιο
διάθεσης των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δη−
μοσίου.
3. Τα έσοδα που προκύπτουν από την ειδική εισφο−
ρά του άρθρου 1 κατατίθενται υπέρ του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.
στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας και στον λογαρια−
σμό 2150400450654. Σε περίπτωση μη κατάθεσης της
ειδικής εισφοράς της παραγράφου 1, η οφειλή βεβαιώ−
νεται και εισπράττεται από τις Δημόσιες Οικονομικές
Υπηρεσίες και η παρακράτηση 10% που ενεργούν οι
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, ως δαπάνη είσπρα−
ξης, επιβαρύνει τους υπόχρεους της παραγράφου 1 και
συμπεριλαμβάνεται στους χρηματικούς καταλόγους που
αποστέλλονται, από τον ΕΛΟΓΑΚ, στις ΔΟΥ για βεβαί−
ωση και είσπραξη των οφειλόμενων ποσών.
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Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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