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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1414

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

25 Σεπτεμβρίου 2006

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για υπάλληλο του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης που έχει διατεθεί για
την προσωπική ασφάλεια του Δημάρχου Ηρακλείου.
Καθορισμός του Περιεχομένου Σπουδών Τμημάτων
των Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Μεσολογγίου και Χαλκίδας. ...
Μέτρα για τον έλεγχο της παραγωγής, αξιοποίησης,
μεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης και εμπο−
ρίας για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊό−
ντα. .............................................................................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 320679/9.11.2005 από−
φασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι−
κών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ
Β΄ 1613) για την εφαρμογή του άρθρου 69 του
Καν(ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου υπέρ των γε−
ωργών που εκτρέφουν προβατίνες και αίγες ......
Τροποποίηση συστατικής πράξης της Δημοτικής Επι−
χείρησης του Δήμου Παναγίας..........................................
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προ−
σώπου με την επωνυμία «Πολιτιστικό Κέντρο Ευ−
ρωπού». ...................................................................................................
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4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
προκαλείται δαπάνη ύψους 2000 ΕΥΡΩ περίπου σε βά−
ρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου στον
οποίο υπάρχει πίστωση στον Κ.Α. 10−6022.
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/24.3.2004 (ΦΕΚ 527/Β΄/
24.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από 1.7.2006 έως
31.10.2006 την καθιέρωση
− Απογευματινής υπερωριακής εργασίας εξήντα (60)
ώρες μηνιαίως
− Εργασίας τις Κυριακές − εξαιρέσιμες ημέρες δεκαέξι
(16) ώρες μηνιαίως
− Νυχτερινής εργασίας καθημερινών ημερών δεκαέξι
(16) ώρες μηνιαίως
για τον Ανθυπαστυνόμο Πετρογιάννη Βασίλειο.
Η απόφαση αυτή, που ισχύει ένα μήνα πριν τη δημο−
σίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 39657
(1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για υπάλληλο του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης που έχει διατεθεί για την
προσωπική ασφάλεια του Δημάρχου Ηρακλείου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/23.12.2003
(ΦΕΚ Α΄ 297).
2. Το υπ’ αριθμ. 25486/21.7.2006 έγγραφο του Δήμου
Ηρακλείου Κρήτης, σχετικά με την καθιέρωση υπερω−
ριακής εργασίας στον Ανθυπαστυνόμο Πετρογιάννη
Βασίλειο.
3. Την υπ’ αριθμ. 6740/5−177200/17.7.2006 διαταγή της
ΑΕΑ/ΚΑΑΤ/ΔΚΑ/2οΤΠΠ/Β΄ με την οποία διατέθηκε ο ανω−
τέρω μέχρι 31.10.2006, για την προσωπική ασφάλεια του
Δημάρχου Ηρακλείου Κρήτης.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

F
Αριθμ. 87487/Ε5
(2)
Καθορισμός του Περιεχομένου Σπουδών Τμημάτων
των Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Μεσολογγίου και Χαλκίδας.
O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρ.1 του ν. 2916/2001 (Α´ 114) «Διάρθρωση της
ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση των θεμάτων του
τεχνολογικού τομέα αυτής».
β. Του άρθρ.8 παρ.5 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) όπως
συμπληρώθηκε από το άρθρ.1 παρ. 4 του ν. 2621/1998
(Α΄ 136).
γ. Του άρθρ.25 παρ.1 του ν. 1404/1983 (Α´ 173) και του
άρθρ.5 παρ.12 του ν. 2916/2001 (Α´ 114), σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3404/2005 (Α´ 260)
«Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολο−
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γικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις».
δ. Του άρθρ.90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού.
3. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5/26.4.2004 (Β´ 608) από−
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων».
4. Τις εισηγήσεις των Συμβουλίων για τον καθορισμό
του περιεχομένου σπουδών των παρακάτω Τμημάτων:
α. Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά (αριθμ. πρακτ.
40/26.3.2003 της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος).
β. Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά (αριθμ.
πρακτ. 12/8.11.2005).
γ. Τουριστικών Επιχειρήσεων του Παραρτήματος
Σπετσών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά (αριθμ. πρακτ. 22/16.6.2006
Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι.).
δ. Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά (αριθμ. πρακτ.
18/8.3.2006).
ε. Ιχθυοκομίας−Αλιείας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου (αριθμ.
πρακτ. 2/23.2.2006).
στ. Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και
την Οικονομία του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου (αριθμ. πρακτ.
1/16.1.2006).
ζ. Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου (αριθμ. πρακτ.
7/4.5.2006).
η. Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας (αριθμ.
πρακτ. 42/7.12.2005).
θ. Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας (αριθμ. πρακτ.
97/1.12.2005).
5. Τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Ανώτατης
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με τις από 3/16.3.2006 και
4/20.6.2006 συνεδριάσεις του, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε:
Το Περιεχόμενο Σπουδών των παρακάτω τμημάτων
των Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Μεσολογγίου και Χαλκίδας:
1. Τμήμα Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει τα
γνωστικά αντικείμενα της εφαρμογής της επιστήμης
και τεχνολογίας της Ηλεκτρολογίας, με έμφαση στα
ηλεκτρικά ενεργειακά συστήματα και εγκαταστάσεις,
τους αυτοματισμούς, τα ηλεκτρονικά και πληροφοριακά
συστήματα και τα συστήματα επικοινωνιών.
Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανά−
πτυξη και τη μετάδοση γνώσεων στη τεχνολογία και
την επιστήμη που περιλαμβάνει το παραπάνω γνωστικό
αντικείμενο, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη
έρευνα, και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτη−
τα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και
κατάρτισή τους στην επιστημονική και επαγγελματική
τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν τις απαραίτητες
επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότη−
τες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε
όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του
Τμήματος.
Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές
περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, σεμινάρια και

εκπόνηση μελετών καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις
σε χώρους παραγωγής και εφαρμογής. Έμφαση δίνεται
στις μελέτες περιπτώσεων, στη συμμετοχική εργασία
και στην ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων και κλί−
σεων του σπουδαστή, περιλαμβανομένης της ανάπτυ−
ξης πρωτοβουλιών και της ικανότητας αντιμετώπισης
προβλημάτων εφαρμογής, ολοκλήρωσης υπαρχουσών
τεχνολογιών και σχεδίασης και ανάπτυξης προϊόντων,
συστημάτων και υπηρεσιών, την εφαρμογή προτύπων
και κανονισμών τη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών
και τη διαχείριση τεχνικών έργων.
Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβά−
νονται:
– Μαθήματα γενικής υποδομής (όπως Μαθηματικά,
Φυσική, Ηλεκτροτεχνία, Προγραμματισμός Η/Υ) κατά
τα πρώτα εξάμηνα σπουδών.
– Μαθήματα ειδικής υποδομής−κορμού (όπως Ηλε−
κτρονικά, Ψηφιακά, Ηλεκτρικές Μηχανές) τα αμέσως
επόμενα εξάμηνα.
– Μαθήματα ειδικότητας (όπως Ηλεκτρική Κίνηση, Ηλε−
κτρικές Εγκαταστάσεις, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ψηφιακή
Σχεδίαση, Μικροϋπολογιστές, Τηλεπικοινωνίες, Δίκτυα
Η/Υ), τα οποία καλύπτουν τα ειδικότερα γνωστικά πεδία
του κλάδου στα προχωρημένα εξάμηνα σπουδών.
– Ειδικά μαθήματα σχετικά με τον ποιοτικό έλεγχο, τη
διασφάλιση ποιότητας, τη σύνταξη οικονομοτεχνικών
μελετών, την ασφάλεια στην εργασία και τη διαχείριση
τεχνικών έργων.
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει επίσης την
εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας και την πραγματοποί−
ηση της Πρακτικής Άσκησης στο επάγγελμα που εξα−
σφαλίζουν την εμβάθυνση σε θέματα τεχνολογικής
εφαρμογής, εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης,
ολοκλήρωσης τεχνολογιών και γενικότερα σε αντι−
κείμενα που έχουν άμεση σχέση με την ειδικότητα
των σπουδών.
2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά
Οι σπουδές στο Τμήμα καλύπτουν το ευρύτερο γνω−
στικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης με εξειδί−
κευση εφαρμογής στις επιχειρήσεις γενικά τόσο στον
ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.
Βασικός στόχος του Τμήματος είναι η εκπαίδευση
και κατάρτιση ειδικευμένων στελεχών, που θα έχουν
τις κατάλληλες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώ−
σεις, που απαιτεί το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον,
για τη στελέχωση των υπηρεσιών του δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα.
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει Διοικητικά μα−
θήματα και ένα φάσμα Νομικών, Οικονομικών και Κοι−
νωνιολογικών μαθημάτων, τα οποία είναι απαραίτητα
για την πληρέστερη συγκρότηση ικανών διοικητικών
στελεχών στη σύγχρονη οικονομία.
Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας γίνεται στο τε−
λευταίο εξάμηνο σπουδών και εξασφαλίζει την εμβά−
θυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα σοβαρό
επίκαιρο και θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντι−
κείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των
σπουδών του.
Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδη−
γούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε
επιχειρήσεις, υπηρεσίες και άλλους συνεργαζόμενους
φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
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3. Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Παραρτήμα−
τος Σπετσών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το
γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης με
εξειδίκευση εφαρμογής στις τουριστικές επιχειρήσεις,
τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.
Το Τμήμα έχει ως αποστολή την εκπαίδευση πτυχι−
ούχων με εμπεριστατωμένη γνώση και κατάρτιση στον
τομέα του τουρισμού. Ταυτόχρονα σκοπεύει στην καλλι−
έργεια ατόμων με υψηλό επίπεδο γενικότερων γνώσεων
και δημιουργικής προσωπικότητας.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος
του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές
και τεχνικές γνώσεις καθώς και τις πρακτικές δεξιό−
τητες εφαρμογής των γνώσεων αυτών, σε όλους τους
τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τουρισμού, είτε
ως στέλεχος τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και
υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως
αυτοαπασχολούμενος.
Τα πρώτα εξάμηνα των σπουδών περιλαμβάνουν πα−
ρακολούθηση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημά−
των και σεμιναρίων καθώς και την εκπόνηση εργασιών
και μελετών.
Μετά την εκπαίδευση σε βασικά μαθήματα υποδο−
μής ειδική βαρύτητα δίνεται στην απόκτηση σε βάθος
γνώσης σε θέματα του τουρισμού και ειδικότερα στη
Διοίκηση Τουριστικού−Ναυτιλιακού Γραφείου, Ξενοδο−
χειακής Επιχείρησης, Επισιτιστικής Επιχείρησης, στη
Δημόσια Διοίκηση Τουρισμού και στην Τουριστική Προ−
βολή και Διαφήμιση.
Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας γίνεται στο τε−
λευταίο εξάμηνο σπουδών και εξασφαλίζει την εμβά−
θυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα σοβαρό
επίκαιρο και θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε αντι−
κείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των
σπουδών του.
Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδη−
γούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε
επιχειρήσεις, υπηρεσίες και άλλους συνεργαζόμενους
φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
4. Τμήμα Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Πειραιά
Το περιεχόμενο των σπουδών του Τμήματος καλύπτει
το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των Οικονο−
μικών Επιστημών και ειδικότερα της Λογιστικής και τις
εφαρμογές της στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη
και τη μετάδοση των γνώσεων της χρηματοοικονομικής
επιστήμης και της ελεγκτικής, να διεξάγει εφαρμοσμένη
έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραί−
τητα εφόδια που εξασφαλίζουν την κατάρτιση τους
για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδι−
οδρομία.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι
του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές
και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες
ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε όλους τους
τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.
Στα πρώτα εξάμηνα οι σπουδές περιλαμβάνουν θεω−
ρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια,
επισκέψεις σε χώρους παραγωγής.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα:
– Γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α(Διοίκησης−Οικονομίας−
Νομοθεσίας−Ανθρωπιστικών Σπουδών), όπως: Μαθημα−
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τικά για Οικονομολόγους, Χρηματοοικονομική Λογιστι−
κή, Μικροοικονομική και Μακροοικονομική, Οργάνωση
και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Πληροφορική,
Στατιστική, Αστικό Δίκαιο, Δεοντολογία Επαγγέλματος,
Δημόσια Οικονομική, Εισαγωγή στο Κοινοτικό Δίκαιο,
Εργατικό Δίκαιο.
– Ειδικής υποδομής, όπως: Διεθνές Εμπόριο, Χρημα−
τοδότηση Επιχειρήσεων, Εμπορικό Δίκαιο, Οικονομικο−
τεχνικές Μελέτες, Ποσοτικές Μέθοδοι για Επιχειρήσεις,
Χρηματιστήριο Αξιών και Χρηματιστήριο Παραγώγων,
Επιχειρησιακή Στρατηγική και Πολιτική.
– Ειδικότητας, όπως: Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο,
Λογιστική Εταιριών, Λογιστική Κόστους, Λογιστική ΦΠΑ,
Μηχανογραφημένη Λογιστική, Ανάλυση Χρηματοοικονο−
μικών Καταστάσεων, Φορολογική Λογιστική, Λογιστική
Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ., Ελεγκτική Λογιστική, Ναυτιλιακή
Λογιστική, Ευρωπαϊκή και Διεθνής Λογιστική Πρακτική,
Ξενοδοχειακή Λογιστική, Τραπεζική Λογιστική, Οργάνω−
ση Λογιστηρίου, Λογιστική Αμοιβών Προσωπικού.
Στο τελευταίο εξάμηνο πραγματοποιείται η Πρακτική
Άσκηση στο επάγγελμα και η εκπόνηση της Πτυχιακής
Εργασίας.
Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε χώρους
παραγωγής(Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Τράπεζες, Δη−
μόσιο) και γενικά σε χώρους συναφείς προς την ειδικό−
τητα με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων, την παροχή
δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών, τη δυνατότητα
ανάπτυξης ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και ομα−
δική εργασία.
Η Πτυχιακή Εργασία είναι καθοδηγούμενη και αξιολο−
γούμενη και σκοπό έχει να αποκτήσει ο σπουδαστής την
εμπειρία μελέτης σε βάθος ενός θέματος στο γνωστικό
αντικείμενο του Τμήματος.
5. Τμήμα Ιχθυοκομίας−Αλιείας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου
Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το
γνωστικό και τεχνολογικό πεδίο εφαρμογής των βιολο−
γικών, χημικών και φυσικών επιστημών που αναφέρονται
στην αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και μεταποίηση−επεξερ−
γασία αλιευμάτων και άλλων υδρόβιων οργανισμών,
καθώς επίσης και στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνο−
λογιών και μεθόδων παραγωγικής διαχείρισης, εκτίμη−
σης και αξιολόγησης του περιβάλλοντος των υδάτινων
οικοσυστημάτων.
Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανά−
πτυξη και τη μετάδοση γνώσεων στη τεχνολογία και
την επιστήμη που περιλαμβάνει το παραπάνω γνωστικό
αντικείμενο, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη
έρευνα, και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτη−
τα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και
κατάρτιση τους στην επιστημονική και επαγγελματική
τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο πτυχιούχος
του Τμήματος αποκτά τις απαραίτητες επιστημονικές
και τεχνολογικές καθώς επίσης και τις οικονομοτεχνικές
γνώσεις, ώστε να μπορεί να απασχολείται σε όλους
τους τομείς που αντιστοιχούν στα γνωστικά αντικείμενα
του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως
στέλεχος σχετικών μονάδων, επιχειρήσεων, υπηρεσιών,
οργανισμών και συνεταιρισμών.
Στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβά−
νονται:
– Μαθήματα γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α. (Διοίκησης−
Οικονομίας−Νομοθεσίας−Ανθρωπιστικών Σπουδών)τα
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οποία καλύπτουν μεταξύ των άλλων την υποδομή σε
βασικές γνώσεις, στα γνωστικά αντικείμενα της Χημείας,
της Βιολογίας, της Στατιστικής, της Πληροφορικής όπως
επίσης και του οικονομικοκοινωνικού και νομοθετικού
περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο θα κληθεί ο σπουδα−
στής να συμμετάσχει ως μετέπειτα επαγγελματίας.
– Μαθήματα ειδικής υποδομής, τα οποία καλύπτουν
μεταξύ των άλλων την υποδομή σε ειδικές γνώσεις,
που θα πρέπει να έχουν οι σπουδαστές στα γνωστικά
αντικείμενα της Υδροβιολογίας και Θαλάσσιας Βιο−
λογίας, της Βιολογίας και Φυσιολογίας των Υδρόβιων
Οργανισμών, της Ιχθυολογίας, της Γενετικής, της Ιχθυ−
οπαθολογίας.
– Μαθήματα ειδικότητας, στα οποία περιλαμβάνονται
εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα που διαμορφώνουν
το χαρακτήρα του Τμήματος και σχετίζονται με τις
τεχνολογικές εφαρμογές σε βιοτεχνική−βιομηχανική
κλίμακα, όπως είναι οι τεχνικές εκτροφής υδρόβιων
οργανισμών, οι σύγχρονες μέθοδοι και η τεχνολογία
διαχείρισης των αλιευτικών πόρων και υγροτόπων, οι
μέθοδοι και τεχνικές Επεξεργασίας Αλιευτικών προϊ−
όντων.
Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει την
Πτυχιακή Εργασία και την Πρακτική Άσκηση.
Η Πτυχιακή Εργασία αποσκοπεί στην απόκτηση εμπει−
ρίας στην οργάνωση μιας μελέτης, στην αναζήτηση
και χρήση της βιβλιογραφίας, στη σύνθεση, συγγραφή
και παρουσίαση ενός επιστημονικού κειμένου για ένα
θέμα που στηρίζεται είτε σε πειραματική συλλογή δε−
δομένων, είτε σε βιβλιογραφική σύνθεση ερευνητικών
δεδομένων.
Η Πρακτική Άσκηση, πραγματοποιείται σε χώρους συ−
ναφείς προς την ειδικότητα με σκοπό την εμπέδωση
των γνώσεων των προηγούμενων εξαμήνων ενώ ταυ−
τόχρονα δίνει στο σπουδαστή την πρώτη ευκαιρία για
επαφή με το επαγγελματικό του περιβάλλον.
6. Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και
την Οικονομία του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου
Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το
γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής, της Διοικη−
τικής Επιστήμης και των Οικονομικών, με εξειδίκευση
στις Εφαρμογές της Πληροφορικής στη Διοίκηση και
Οικονομία, στα πλαίσια επιχειρήσεων και οργανισμών,
τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο πτυχιούχος
του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές
και τεχνολογικές γνώσεις, ώστε να μπορεί να δραστηρι−
οποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνω−
στικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στέλεχος
επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού
και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος.
Το πρόγραμμα των πρώτων εξαμήνων περιλαμβάνει:
θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, φρο−
ντιστήρια, σεμινάρια, επισκέψεις σε φορείς, που δρα−
στηριοποιούνται σε τομείς συναφείς προς τα γνωστικά
αντικείμενα του Τμήματος, καθώς επίσης και εκπόνηση
εργασιών με έμφαση στη μελέτη περιπτώσεων (case
studies). Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται, επίσης, στην ανά−
πτυξη των προσωπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των
σπουδαστών με την ενθάρρυνση τους για ανάληψη πρω−
τοβουλιών και την εξάσκησή τους στην αντιμετώπιση
και επίλυση πιθανών προβλημάτων στον επαγγελματικό
τους χώρο.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβά−
νει:
– Μαθήματα γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α. (Διοίκησης−
Οικονομίας−Νομοθεσίας−Ανθρωπιστικών Σπουδών) τα
οποία έχουν σαν στόχο να εξοικειώσουν το σπουδαστή
με τις θεμελιώδεις έννοιες της επιστήμης του και τα
δεδομένα της γενικότερης εξέλιξης και πραγματικότη−
τας στις σύγχρονες κοινωνίες.
– Μαθήματα ειδικής υποδομής που αποτελούν ένα
βασικό πλαίσιο παροχής γνώσεων για τους κυριότε−
ρους τομείς των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος,
δηλαδή της Πληροφορικής, της Διοικητικής Επιστήμης
και των Οικονομικών.
– Μαθήματα Ειδικότητας που οδηγούν στην απόκτηση
εξειδικευμένων γνώσεων, που αφορούν την εφαρμογή
σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων στην ανάλυση, στο
σχεδιασμό, την υλοποίηση, την επέκταση και τη συντή−
ρηση Πληροφοριακών Συστημάτων στη Διοίκηση και
στην Οικονομία.
Το τελευταίο εξάμηνο σπουδών είναι αφιερωμένο
στην Πρακτική Άσκηση, που δίνει στο σπουδαστή την
πρώτη ευκαιρία για επαφή με το επαγγελματικό του
περιβάλλον και την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας,
που εξασφαλίζει την εμβάθυνση του τελειοφοίτου του
Τμήματος σε ένα σοβαρό και επίκαιρο θέμα ή αντικεί−
μενο εφαρμοσμένης έρευνας, άμεσα σχετιζόμενο με το
αντικείμενο των σπουδών του.
7. Τμήμα Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το
γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Λογιστικής
καθώς επίσης και τις ιδιαίτερες τεχνικές εφαρμογής της
με σύγχρονα μέσα πληροφορικής τόσο στον ιδιωτικό
όσο και στο δημόσιο τομέα.
Το πρόγραμμα του Τμήματος στοχεύει στην εκπαί−
δευση και εξειδίκευση των υποψηφίων στελεχών επιχει−
ρήσεων, οργανώσεων και οργανισμών οι δραστηριότη−
τες των οποίων εκτείνονται στον ιδιωτικό και δημόσιο
τομέα.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο απόφοιτος
του Τμήματος, διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονι−
κές, τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, για να μπορεί
να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους
τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε
ως στέλεχος επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών
του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπα−
σχολούμενος.
Κατά τη διάρκεια των πρώτων εξαμήνων οι σπουδές
περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές
ασκήσεις, σεμινάρια, εκπόνηση εργασιών και επισκέψεις
σε χώρους παραγωγής.
Στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περιλαμ−
βάνονται:
– Μαθήματα γενικής υποδομής και Δ.Ο.Ν.Α. (Διοίκη−
σης−Οικονομίας−Νομοθεσίας−Ανθρωπιστικών Σπουδών)
όπως, Μαθήματα Η/Υ, Στατιστικής Γενικών Μαθημάτων,
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πολιτική Επιστή−
μη, Δίκαιο, Δεοντολογία Επαγγέλματος.
– Μαθήματα ειδικής υποδομής όπως, Χρηματοοικονο−
μική Λογιστική, Μαθηματικά, Εμπορικό Δίκαιο.
– Μαθήματα ειδικότητας όπως, Λογιστική Εταιρειών,
Φορολογική Λογιστική, Λογιστικές Εφαρμογές.
Η Πρακτική Άσκηση στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών
πραγματοποιείται σε χώρους παραγωγής (Επιχειρήσεις,
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Οργανισμούς, Τράπεζες, Δημόσιο) και γενικά σε χώρους
συναφείς προς την ειδικότητα με σκοπό την εμπέδω−
ση των γνώσεων, την παροχή δυνατότητας ανάπτυξης
πρωτοβουλιών, τη δυνατότητα ανάπτυξης ικανότητας
επίλυσης προβλημάτων και ομαδικής εργασίας.
Η Πτυχιακή Εργασία είναι καθοδηγούμενη και αξιολο−
γούμενη και σκοπό έχει να αποκτήσει ο σπουδαστής την
εμπειρία μελέτης σε βάθος ενός θέματος στο γνωστικό
αντικείμενο του Τμήματος.
8. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Χαλκί−
δας
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το
γνωστικό αντικείμενο της Οργάνωσης Διοίκησης και
Διαχείρισης Επιχειρήσεων, καθώς και τις εφαρμογές
τους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Το Τμήμα έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη
και τη μετάδοση των γνώσεων Οργάνωσης Διοίκησης
και Διαχείρισης των διαφόρων οικονομικών μονάδων
και οργανισμών, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη
έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτη−
τα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους
για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιο−
δρομία και εξέλιξη.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι
του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές
γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορούν να
δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά ως στελέχη επιχει−
ρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και
δημόσιου τομέα.
Σε όλα τα εξάμηνα πλην του τελευταίου οι σπουδές
περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές
και φροντιστηριακές ασκήσεις, και εφαρμογές σε πραγ−
ματικές ή εικονικές καταστάσεις, συμμετοχικά σεμινάρια,
εκπόνηση διαφόρων μελετών, ατομικά ή ομαδικά εκπαι−
δευτικές επισκέψεις σε χώρους παραγωγής και παροχής
υπηρεσιών, γραφεία μελετών και εργαστήρια, έρευνα, βι−
ντεοπροβολές. Έμφαση δίνεται στη μελέτη περιπτώσεων
(case studies), και στη συμμετοχική εργασία.
Στα βασικά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος περι−
λαμβάνονται μαθήματα γενικής υποδομής θετικών και
θεωρητικών επιστημών όπως, Μαθηματικά, Στατιστική,
Πληροφορική, Νομικά καθώς και εισαγωγικά μαθήματα
Οικονομικών Επιστημών.
Στα αντικείμενα ειδικότητας περιλαμβάνονται όλα
εκείνα τα μαθήματα που συνθέτουν την Επιστήμη της
Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Στα τελευταία εξάμηνα το Τμήμα δημιουργεί Ομάδες
μαθημάτων Επιλογής από μαθήματα ειδικής υποδομής
και μαθήματα ειδικότητας που παρέχουν στο σπουδα−
στή τη δυνατότητα να διαμορφώσει σύμφωνα με τις
προτιμήσεις ή τις κλίσεις του το πρόγραμμά του.
Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας εξασφαλίζει την
εμβάθυνση του τελειόφοιτου του Τμήματος σε ένα σο−
βαρό επίκαιρο και θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε
αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα
των σπουδών του.
Η Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα είναι καθοδη−
γούμενη και αξιολογούμενη και πραγματοποιείται σε
επιχειρήσεις, υπηρεσίες και άλλους συνεργαζόμενους
φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.
9. Τμήμα Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το
γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Λογιστικής
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καθώς επίσης και τις εφαρμογές της στον ιδιωτικό και
στο δημόσιο τομέα.
Το πρόγραμμα του Τμήματος στοχεύει στην εκπαί−
δευση και εξειδίκευση των υποψηφίων στελεχών επιχει−
ρήσεων, οργανώσεων και οργανισμών οι δραστηριότη−
τες των οποίων εκτείνονται στον ιδιωτικό και δημόσιο
τομέα.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο πτυχιούχος
του Τμήματος έχει αποκτήσει όλες τις απαραίτητες
γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορεί να δραστη−
ριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του
γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.
Για την επίτευξη των γνωστικών στόχων του Τμήματος
διδάσκονται μαθήματα τα οποία κατανέμονται σε:
– Υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά.
– Γενικής υποδομής, ειδικής υποδομής και ειδικότη−
τας.
Στο τελευταίο εξάμηνο πραγματοποιείται η Πρακτική
Άσκηση στο επάγγελμα και η εκπόνηση της Πτυχιακής
Εργασίας.
Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε χώρους πα−
ραγωγής (Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Τράπεζες, Δημό−
σιο) και γενικά σε χώρους συναφείς προς την ειδικότητα
με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων, την παροχή
δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών, τη δυνατότη−
τα ανάπτυξης ικανότητας επίλυσης προβλημάτων και
ομαδική εργασία.
Η Πτυχιακή Εργασία είναι καθοδηγούμενη και αξιολο−
γούμενη και σκοπό έχει να αποκτήσει ο σπουδαστής την
εμπειρία μελέτης σε βάθος ενός θέματος στο γνωστικό
αντικείμενο του Τμήματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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Μέτρα για τον έλεγχο της παραγωγής, αξιοποίησης,
μεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας
για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις
1. 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.
2. Του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 (Α΄ 48) περί «Εναρ−
μόνιση προς το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού κα−
θεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης,
αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρ−
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θρο 3 του ν. 2332/1995 (Α΄ 181) και το άρθρο 30 του
ν. 3147/2003 (Α΄ 135).
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 1, παράγραφος 1,2, και 3 του ν. 1338/1983
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως η πα−
ράγραφος 1 τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου
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»
και του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
5. Του άρθρου 22, παράγραφος 3 του ν. 992/1979 «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).
6. Του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων,
άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργεί−
ου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει.
7. Της υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 Απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 1432), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733 /ΔΙΟΕ 179/13.2.2006
(Β΄ 209) όμοια απόφαση.
8. Προς αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Οικ.
4889/24.3.2004 απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουρ−
γού Ανάπτυξης (σημείο 7 του σχεδίου κοινής υπουργικής
απόφασης), η υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/24.2.2006 από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυ−
ξης «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράτζη και Ιωάννη Παπαθανα−
σίου» (ΦΕΚ 249/Β).
9. Αριθμ. Υ132/2004 του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 1533) για
την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό.
10. Της υπ’ αριθμ. 15523/30.8.2006 κοινής υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 1187 Β) «αναγκαία συμπληρωματικά μέ−
τρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002,
852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση
της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου»
11. Της υπ’ αριθμ. 088/2006 κοινής υπουργικής από−
φασης «Ορισμός κεντρικών αρμοδίων αρχών για την
οργάνωση επισήμων ελέγχων κατ’ εφαρμογή των δια−
τάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου
2004, καθώς και των κανονισμών 852/2004, 853/2004
και 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου.
12. Της υπ’ αριθμ. Β3.32/2003 κοινής υπουργικής από−
φασης «Ρύθμιση θεμάτων που αναφέρονται στην έννοια
της φάσης της πρώτης μεταποίησης και στην οργάνω−
ση και συντονισμό του συστήματος ελέγχου από τις
Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και του Ενιαίου
Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)».

Β) Τους κανονισμούς:
1. (ΕΚ) αριθμ. 1255/1999 του Συμβουλίου (L160) «Περί
κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα του γάλακτος
και των γαλακτοκομικών προϊόντων» όπως τροποποιή−
θηκε από τον ΚΑΝ (ΕΚ) 1787/03 του Συμβουλίου (L270)
και ισχύει.
2. (ΕΚ) αριθμ. 1898/1987 του Συμβουλίου (L182) «σχετικά
με την προστασία της ονομασίας του γάλακτος και των
γαλακτοκομικών προϊόντων κατά τη διάθεσή τους στο
εμπόριο», όπως τροποποιείται και ισχύει.
3. (ΕΚ) αριθμ. 2597/1997 του Συμβουλίου (L351) «περί
συμπληρωματικών κανόνων της κοινής οργάνωσης αγο−
ράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών
προϊόντων όσον αφορά το γάλα κατανάλωσης».
Γ) Την ανάγκη εξυγίανσης της αγοράς γάλακτος και
γαλακτοκομικών προϊόντων και προστασίας τόσο του
παραγωγού όσο και του καταναλωτή.
Δ) Την από 15.9.2006 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης
Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων.
Ε) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
ΣΚΟΠΟΣ
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται αναγκαία, συ−
μπληρωματικά μέτρα ελέγχου παρασκευής ή και εμπορί−
ας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.
Άρθρο 2
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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.
Άρθρο 3
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο 2 της παρούσας,
είναι υποχρεωμένοι να αποστέλλουν στον ΕΛ.Ο.Γ. κάθε
μήνα το αργότερο έως το τέλος του επόμενου μηνός
συμπληρωμένη τη «Μηνιαία Δήλωση Ισοζυγίου Γάλα−
κτος», σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα δημιουργηθεί
από τον ΕΛ.Ο.Γ. Στην εν λόγω «Δήλωση», η οποία απο−
στέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή και μόνο σε περίπτω−
ση αδυναμίας σε έντυπη μορφή, καταχωρούνται:
Ι. 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 γά−
λακτος, του μηνός, αναλυτικά κατά κατηγορία και ποσό−
τητα όπως προκύπτουν από την επίσημη αποθήκη ή το
βιβλίο παραγωγής προϊόντων, το οποίο πρέπει να τηρεί−
ται υποχρεωτικά. Στις περιπτώσεις που στην επισήμανση,
παρουσίαση και διαφήμιση των τελικών προϊόντων έχουν
χρησιμοποιηθεί ισχυρισμοί για τη γεωγραφική προέλευ−
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ση της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε, θα πρέπει
υποχρεωτικά να τηρείται σχετική τεκμηρίωση από τη
οποία να είναι δυνατή η συσχέτιση της εν λόγω 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 διατίθενται σε τρίτους.
Άρθρο 4
ΜΕΤΡΑ
Οι παραπάνω μονάδες ελέγχονται για τα ακόλουθα:
1. Τη νόμιμη χρήση όλων των ειδών γάλακτος ως πρώ−
τη ύλη στα διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα, στα πλαί−
σια εφαρμογής των Κοινοτικών Διατάξεων της Κοινής
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 εγκαταστά−
σεις μεταποίησης που έχουν επιδοτηθεί από εθνικά ή κοινο−
τικά 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
τη γεωγραφική προέλευση της πρώτης ύλης που χρη−
σιμοποιήθηκε στην παραγωγή συγκεκριμένων γαλακτο−
κομικών προϊόντων.
Άρθρο 5
ΕΛΕΓΧΟΙ
1. Οι έλεγχοι του άρθρου 4 της παρούσας ανατίθενται
στον ΕΛ.Ο.Γ. ο οποίος με τις υπηρεσίες των εποπτειών,
εργαστηρίων και Κεντρικής Υπηρεσίας του, διενεργεί
τακτικούς ελέγχους και ελέγχους «ισοζυγίων γάλακτος»
με επί τόπου ελέγχους των αρχείων σε όλους τους αγο−
ραστές και μεταποιητές γάλακτος. Τα αποτελέσματα
των τακτικών ελέγχων του ΕΛ.Ο.Γ. κοινοποιούνται στη
Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Το έργο του ΕΛ.Ο.Γ. δύνανται να συνδράμουν αρμό−
διοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού και Κτηνι−
ατρικού των τοπικών Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Διευθύνσεων Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων της Χώρας, υπάλληλοι του Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π.
και υπάλληλος της τοπικής κατά περίπτωση Υπηρεσίας
Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.).
3. Οι ελεγκτές προβαίνουν σε επιτόπιο διοικητικό έλεγ−
χο των αρχείων των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής της παρούσας και ιδίως των στοιχείων
αγοράς γάλακτος ως πρώτη ύλη σε διάφορες μορφές κα−
θώς και των παραγόμενων προϊόντων και πωλήσεων.
4. Για κάθε διενεργούμενο έλεγχο και ανά ελεγχόμενη
επιχείρηση, συντάσσεται έκθεση ελέγχου εις διπλούν,
που υπογράφεται από τους ελεγκτές και το νόμιμο
εκπρόσωπο της ελεγχόμενης επιχείρησης. Πρωτότυπα
της έκθεσης ελέγχου παραδίδονται στην ελεγχόμενη
επιχείρηση, και στην κεντρική υπηρεσία του ΕΛΟΓ.
Άρθρο 6
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Στις περιπτώσεις που από τις εκθέσεις ελέγχου
διαπιστώνονται παραβάσεις των μέτρων του άρθρου 4
της παρούσας μετά από πρόταση του ΕΛ.Ο.Γ., η Δ/νση
Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ εισηγείται στον αρμόδιο
Γενικό Γραμματέα την επιβολή κυρώσεων. Για κάθε
παράβαση της παρούσας επιβάλλεται κύρωση μέχρι

100.000 € και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται
η ποινή. Για την επιβολή των κυρώσεων συνεκτιμώνται
η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης, η διακι−
νούμενη ποσότητα, ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης,
το μέγεθος αυτής σε τοπική ή πανελλήνια κλίμακα, ο
αριθμός των απασχολούμενων κ.λπ. Σε κάθε περίπτω−
ση το επιβαλλόμενο πρόστιμο για κάθε παράβαση δεν
μπορεί να υπερβεί το 10% του κύκλου εργασιών της
επιχείρησης του προηγούμενου οικονομικού έτους.
2. Σε περίπτωση που οι αναφερόμενες επιχειρήσεις
του άρθρου 2 της παρούσας, δεν ανταποκριθούν στην
υποχρέωση αποστολής της «Μηνιαίας Δήλωσης Ισο−
ζυγίου Γάλακτος» όπως αυτό αναφέρεται στο άρθρο
3 της παρούσας, επιβάλλονται κυρώσεις με απόφαση
του Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.Γ, οι οποίες συνίστανται στην επιβολή
χρηματικού προστίμου μέχρι 3% του κύκλου εργασιών
της επιχείρησης του προηγούμενου οικονομικού έτους.
Σε κάθε περίπτωση το παραπάνω πρόστιμο δεν μπορεί
να είναι μικρότερο των 500€, κατατίθεται υπέρ ΕΛ.Ο.Γ.
στην ΑΤΕ και στον αριθμό λογαριασμού 2150400405674
και αποτελεί έσοδο του ΕΛ.Ο.Γ.
Πέραν της εισήγησης για την επιβολή των παραπάνω
κυρώσεων, στις περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων
του άρθρου 4 της παρούσας, αντίγραφο της έκθεσης
ελέγχου διαβιβάζεται από τη Διεύθυνση Ζωικής Παρα−
γωγής και ΑΠΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων προς άλλες αρμόδιες Αρχές για την επι−
βολή ενδεχόμενων επιπλέον κυρώσεων σύμφωνα με τα
κατά περίπτωση ισχύοντα.
Άρθρο 7
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας ορίζονται
από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων.
Άρθρο 8
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2006
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

I. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α. ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. 296104
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 320679/9.11.2005 απόφα−
σης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄ 1613) για
την εφαρμογή του άρθρου 69 του Καν(ΕΚ) 1782/2003
του Συμβουλίου υπέρ των γεωργών που εκτρέφουν
προβατίνες και αίγες.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 1, παράγραφος 1, 2, 3 και 4 του
ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34),
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όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6, του ν. 1440/1984
«Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθε−
ματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπε−
ζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοι−
νότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού
Εφοδιασμού EUΡΑTOM» (Α΄ 70) και το άρθρο 65 του
ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
β) Του άρθρου 22, παράγραφος 3 του ν. 992/1979 «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).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το
άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο−
θεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(Α΄ 98).
δ) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (Α΄
200/1998), «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» και το άρθρο 29 παρ. 1−8
του ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επί−
λυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθιστα−
μένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 135).
ε) Του ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». (Α΄ 247).
στ) Του π.δ. 402/1988 «Περί Οργανισμού του Υπουργεί−
ου Γεωργίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 187)
και την υπ’ αριθμ. Υ1/04 (Β΄ 513) απόφαση του Πρωθυ−
πουργού για μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας σε
Υπουργείο «Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
ζ) Της υπ’ αριθμ. 394555/2000 κοινής υπουργικής από−
φασης (Β΄ 1324) των Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας περί «Ανάθεσης
άσκησης αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στις Ν.Α. της
χώρας» όπως ισχύει κάθε φορά.
η) Της υπ’ αριθμ. 50637/29.8.2000 κοινής υπουργικής
απόφασης των Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Γεωργίας (Β΄ 1104) περί «Έγκρισης
κανονισμού οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας
των υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ – ΝΠΙΔ)» όπως ισχύει
κάθε φορά.
θ) Της υπ’ αριθμ. 422/408583/6914/29.11.2000 κοινής
υπουργικής απόφασης των Υπ. Εθνικής Οικονομίας,
Οικονομικών και Γεωργίας (Β΄ 1523) περί «Πρόωρης συ−
νταξιοδότησης αγροτών στα πλαίσια εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΚ) 1257/99 του Συμβουλίου» όπως ισχύει
κάθε φορά.
ι) Της υπ’ αριθμ. 217838/27.1.2004 κοινής υπουργικής
απόφασης περί «Συγκρότησης επιτροπής για την εξέ−
ταση των υποβαλλομένων ενστάσεων κατά των αποτε−
λεσμάτων των δευτεροβαθμίων ελέγχων που διενεργεί
ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στα διάφορα καθεστώτα κοινοτικών ενι−
σχύσεων» (B΄ 200), όπως ισχύει κάθε φορά.
ια) Του άρθρου 18 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ Α΄ 255) με
το οποίο κυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 324032/24.12.2004 κοινή
υπουργική απόφαση περί «Εφαρμογής του καθεστώτος
της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωμα−
τικά μέτρα σε εκτέλεση του κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003
του Συμβουλίου» (Β΄ 1921), όπως ισχύει κάθε φορά.
*02014142509060012*

ιβ) Της υπ’ αριθμ. 252015/16.2.2005 απόφασης περί συ−
γκρότησης 5μελούς επιτροπής για την έγκριση των ερ−
γαστηρίων Αυτοελέγχου γάλακτος με το π.δ. 56/1995.
ιγ) Της υπ’ αριθμ. 387867/22.10.1999 απόφασης του Υπ.
Γεωργίας περί παραχώρησης κατά χρήση στον ΕΛΟΓ
Εργαστηρίων του Υπουργείου Γεωργίας. (Β 1985) όπως
έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 338952/23.2.2001
απόφαση (Β΄ 5231), και ισχύει κάθε φορά.
ιδ) Tου άρθρου 94 του ν. 2127/1993 «Εναρμόνιση προς
το Κοινοτικό Δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των
πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων
ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες δια−
τάξεις (Α΄ 48) όπως ισχύει κάθε φορά.
ιε) Της υπ’ αριθμ. 292464/27.7.2005 κοινής υπουργικής
απόφασης, σχετικά με τα συμπληρωματικά διοικητικά
μέτρα εφαρμογής και υπολογισμού του αριθμού και της
αξίας των δικαιωμάτων στους δικαιούχους της ενιαίας
ενίσχυσης σε εφαρμογή των Κανονισμών 1782/2003 του
Συμβουλίου και 795/2004 της Επιτροπής (Β΄ 1122) και
ιδίως το άρθρο 16, όπως ισχύει κάθε φορά.
ιστ) Της υπ’ αριθμ. 20381/7.11.1997 υπουργικής απόφα−
σης περί «Καθορισμού και τρόπου είσπραξης υπέρ ΕΛΟΓ
του ανταποδοτικού τέλους 1% από τις γαλακτοβιομηχα−
νίες/βιοτεχνίες (Β΄ 986), όπως ισχύει κάθε φορά.
ιζ) Την υπ’ αριθμ. 263493/27.7.2004 κοινή υπουργι−
κή απόφαση, σχετικά με τα «Συμπληρωματικά μέτρα
για την εφαρμογή του συστήματος αναγνώρισης και
καταγραφής των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και
του ζωικού τους κεφαλαίου σε εφαρμογή του Καν. (ΕΚ)
21/2004 του Συμβουλίου».
ιη) Της υπ’ αριθμ. 320679/9.11.2005 κοινής υπουργικής
απόφασης, σχετικά με την «εφαρμογή του άρθρου 69
του Καν(ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου υπέρ των γεωρ−
γών που εκτρέφουν προβατίνες και αίγες» (Β΄ 1613).
ιθ) Του άρθρου 30 του ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων
αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων
και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 135).
κ) Του π.δ. 56/1995 περί «συμμόρφωσης της Ελληνικής
νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ
του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που
διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προ−
ϊόντων με βάση το γάλα» (Α΄ 45).
2) Τους Κανονισμούς
α) (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου (L 270) «για τη θέ−
σπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στή−
ριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και
για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για
τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονι−
σμών (ΕΟΚ) 2019/1993, (ΕΚ) 1452/2001, (ΕΚ) 1453/2001, (ΕΚ)
1454/2001, (ΕΚ) 1868/1994, (ΕΚ) 1251/1999, (ΕΚ) 1254/1999,
(ΕΚ) 1673/2000, (ΕΟΚ) 2358/1971 και (ΕΚ) 2529/2001 (L
270/1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία με Καν(ΕΚ)
118/2005 της Επιτροπής (L 24) και γενικά όπως ισχύει
κάθε φορά.
β) (ΕΚ) 795/2004 της Επιτροπής (L 141) «σχετικά με τη
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώ−
τος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον Κανονισμό
(ΕΚ) αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση
κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης
στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για
τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους
γεωργούς» όπως τροποποιείται και ισχύει.
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γ) (ΕΚ) 796/2004 της Επιτροπής (L 141) «σχετικά με
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή
της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και
του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγ−
χου που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1782/2003
του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα
καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής
γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων κα−
θεστώτων στήριξης για τους γεωργούς», όπως τροπο−
ποιείται και ισχύει κάθε φορά.
δ) (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου (L 5) «για τη θέσπιση
συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγο−
προβάτων».
ε) (ΕΚ) 853/2004 (L 139) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και Συμβουλίου «για τον καθορισμό ειδικών κανόνων
υγιεινής και για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης», όπως
ισχύει κάθε φορά.
στ) (ΕΚ)1698/2005 του Συμβουλίου (L 277) «για τη στή−
ριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γε−
ωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)», όπως
ισχύει κάθε φορά.
ζ) (ΕΚ)1290/2005 του Συμβουλίου (L 209) «για τη χρη−
ματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής», όπως
ισχύει κάθε φορά.
3) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.
4) Την από 1.6.2006 εισήγηση της Δ/νσης Ζωικής Πα−
ραγωγής και ΑΠΑ, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 320679/9.11.2005 κοινή
υπουργική απόφαση (Β΄ 1613) με θέμα «Εφαρμογή του
άρθρου 69 του Καν(ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου υπέρ
των γεωργών που εκτρέφουν προβατίνες και αίγες»
ως εξής:
1. Όπου στο κείμενο της ανωτέρω απόφασης αναφέρε−
ται «μονάδες επεξεργασίας γάλακτος» αντικαθίσταται
με «μονάδες μεταποίησης γάλακτος».
2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Παράγουν και παραδίδουν σε εγκεκριμένες μονάδες
μεταποίησης γάλακτος τουλάχιστον 10 τόνους πρό−
βειο ή/και αίγειο γάλα στη διάρκεια του ημερολογιακού
έτους για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση ενίσχυσης.
Στην περίπτωση των γεωργών των ορεινών και νησιω−
τικών περιοχών, η ανωτέρω ποσότητα ορίζεται στους
6 τόνους. Τα παραπάνω όρια μπορεί να αυξομειώνονται
με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.»
3. Το άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ύψος ενίσχυσης με δυνατότητα διαφοροποίησης
ανά είδος παραγόμενου γάλακτος (πρόβειο ή αίγειο)
ή/και κλιμάκωσης κατά τάξη μεγέθους παραδιδόμενης
επιλέξιμης ποσότητας γάλακτος, καθορίζεται κατ’ έτος
με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων με βάση:
α) Το συνολικό ποσό ενίσχυσης που καθορίζεται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του Καν(ΕΚ)1782/2003
του Συμβουλίου.
β) Τη συνολική επιλέξιμη προς ενίσχυση ποσότητα
παραγόμενου γάλακτος που εμπορεύονται οι γεωργοί,
όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τη διενέργεια όλων

των προβλεπόμενων ελέγχων και την εκδίκαση των
ενστάσεων μετά την ανάρτηση των προσωρινών κα−
ταστάσεων με τις κατ’ αρχάς επιλέξιμες ποσότητες
γάλακτος.
γ) Την πιθανή κλιμάκωση της ΟΜΧ σε διάφορα επί−
πεδα.
Η επιλέξιμη ποσότητα γάλακτος και η ΟΜΧ για κάθε
γεωργό διαπιστώνεται από τα στοιχεία των καταστά−
σεων ετήσιων εισκομίσεων γάλακτος που υποβάλλουν
οι αγοραστές στον ΕΛΟΓ και τα αποτελέσματα των
σχετικών αναλύσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νο−
μοθεσία.»
Άρθρο 2
Ισχύς − Δημοσίευση
Η παρούσα απόφαση ισχύει από 1.1.2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

F
Αριθμ. 8345
(5)
Τροποποίηση συστατικής πράξης της Δημοτικής Επι−
χείρησης του Δήμου Παναγίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 277 του π.δ. 410/1995.
2. Την υπ’ αριθμ. 16/2006 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου
Παναγίας, που αναφέρεται στην τροποποίηση του κατα−
στατικού της Δημ. Επιχείρησης Ανάπτυξης Παναγίας και
συγκεκριμένα στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου
της Επιχείρησης.
3. Την υπ’ αριθμ. 6157 /18.6.1999 απόφασή μας, με την
οποία συστήθηκε η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης
Παναγίας.
4. Την με ημερομηνία 21.7.2006 έκθεση αξιολόγησης
της Οικονομοτεχνικής Μελέτης της Επιχείρησης από
την επιτροπή αξιολόγησης, που συγκροτήθηκε με την
υπ’ αριθμ. 4893/18.5.2006 απόφασή μας, αποφασίζουμε:
Τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 6157/18.6.1999 απόφασή
μας, με την οποία συστήνεται η Δημοτική Επιχείρηση
Ανάπτυξης Παναγίας, ως προς την αύξηση του Μετο−
χικού Κεφαλαίου κατά 312.437,11 ευρώ, με σκοπό την
υλοποίηση επένδυσης «Αγρόκτημα Λόγγος» για τη δη−
μιουργία ενός πρότυπου αγροκτήματος με δυνατότητα
διανυκτέρευσης των επισκεπτών.
Με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη 312.437,11
ευρώ εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Πα−
ναγίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πολύγυρος, 24 Ιουλίου 2006
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΤΡΑΣ

18806

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 4576
(6)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προσώ−
που με την επωνυμία «Πολιτιστικό Κέντρο Ευρω−
πού».
Ο ΓENIKOΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 203 του π.δ. 410/1995 (Δη−
μοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
2. Την υπ’ αριθμ. Ε. 4936/28.5.1993 απόφαση του Νο−
μάρχη Κιλκίς που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 435/16.6.1993,
τεύχος Β΄ και αφορά στη σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία «Πολιτιστικό Κέντρο Ευρωπού» και την τρο−
ποποιητική − συμπληρωματική απόφασή μας υπ’ αριθμ.
Ε. 1726/26.3.1997 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 298/11.4.1997,
τεύχος Β΄.
3. Την υπ’ αριθμ. 81/2006 απόφαση του Δ.Σ. Ευρωπού
με την οποία αποφασίζεται η αύξηση της ετήσιας οικο−
νομικής επιχορήγησης του Δήμου προς το Πολιτιστικό
Κέντρο Ευρωπού.
4. Την υπ’ αριθμ. 5631/2000 απόφαση του Γεν. Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί: «Ορι−
σμού εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής με
εντολή Γενικού Γραμματέα, αποφάσεων εγγράφων και

άλλων πράξεων στον Γενικό Δ/ντή, στους Προϊσταμέ−
νους Δ/σεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφεί−
ων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας», αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του Πολιτιστικού
Κέντρου Ευρωπού, στο μέρος που αναφέρεται στην
ετήσια επιχορήγηση του Δήμου προς το Ν.Π.Δ.Δ., ώστε
να γίνει από 800.000 δρχ. (2347,76 €) που ήταν, σε
130.000,00 €, δηλαδή αυξάνεται κατά 127.652,24 €.
5. Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν η υπ’ αριθμ.
Ε. 4936/28.5.1993 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς και η
υπ’ αριθμ. Ε. 1726/26.3.1997 τροποποιητική − συμπληρω−
ματική απόφασή μας.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκληθεί
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ευ−
ρωπού, η οποία ανέρχεται στο ύψος των 127.652,24 € και
η οποία είναι γραμμένη στον Κ.Α. 00−6731 των εξόδων
έτους 2006.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κιλκίς, 21 Αυγούστου 2006
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής
ΣΤΑΜΑΤΗΣ Μ. ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

18807

18808

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.
ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327

(2310) 423 956
(210) 413 5228
(2610) 638 109
(2610) 638 110
(26510) 87215
(25310) 22 858

ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13

(2410) 597449
(26610) 89 122
(26610) 89 105
(2810) 300 781
(22510) 46 654
(22510) 47 533

ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:
Ôåý÷ïò
A~
Á
Á´
Â’
B~
Â´
Ã´
Ä´
Ä~

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï
Ìçíéáßï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
3ìçíéáßï

ÅURO
150
40
15
300
80
30
50
220
60

Ôåý÷ïò
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí
Í.Ð.Ä.Ä.
ÐáñÜñôçìá
ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí
Á.Å. & Å.Ð.Å

Ðåñßïäïò
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
ÅôÞóéï
Åâäïìáäéáßï
Ìçíéáßï

ÅURO
50
50
50
100
5
200
5
100

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.
• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.

ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010, fax : 210 - 4071010 internet : http://www.et.gr.

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
Óå Ýíôõðç ìïñöÞ
Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.)
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.)
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí)
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.)
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.)
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.)
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.)
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.)
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.)
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å.
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.)
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´)

Áðü ôï Internet

225 6
320 6
65 6
320 6
160 6
65 6
33 6
65 6
10 6
2.250 6
225 6
_

190 6
225 6
ÄÙÑÅÁÍ
160 6
95 6
ÄÙÑÅÁÍ
ÄÙÑÅÁÍ
33 6
ÄÙÑÅÁÍ
645 6
95 6
450 6

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &
ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.
* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.
* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ
ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.
Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: 210 527 9000
Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924
ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá
ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~
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