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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 296113/2006
(Β΄1414) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα για τον
έλεγχο της παραγωγής, αξιοποίησης, μεταποίη−
σης, τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας για
το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα» ............
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/
104.678/6.11.2007 απόφασης. ................................................
Απαγόρευση προσέγγισης και αλιείας κάθε πλωτού
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Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στην ΝΑΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Φρα−
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΄Έγκριση Υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων Ν.Α.
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Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρύτανη του Πα−
ντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 342050
(1)
Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 296113/2006
(Β΄1414) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα για τον
έλεγχο της παραγωγής, αξιοποίησης, μεταποίησης,
τυποποίησης, διακίνησης και εμπορίας για το γάλα
και τα γαλακτοκομικά προϊόντα»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις
1. 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).

2. 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).
3. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε
ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα (Α΄ 98).
4. 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 αποκατεστημένων κτηνοτρόφων και άλλες διατά−
ξεις» και ισχύει κάθε φορά.
5. 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−
θρο 3 του ν. 2332/1995 (Α 181) και το άρθρο 30 του
ν. 3147/2003 (Α 135).
Β) Τους κανονισμούς:
1. Καν. (ΕΚ) αριθ. 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. Καν. (EK) αριθ. 1898/1987 του Συμβουλίου (L182) «σχε−
τικά με την προστασία της ονομασίας του γάλακτος και
των γαλακτοκομικών προϊόντων κατά τη διάθεσή τους
στο εμπόριο», όπως τροποποιείται και ισχύει.
3. Καν. (ΕΚ) αριθ. 2597/1997 του Συμβουλίου (L351) «περί
συμπληρωματικών κανόνων της κοινής οργάνωσης αγο−
ράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών
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προϊόντων όσον αφορά το γάλα κατανάλωσης».
Γ) Την υπ’ αριθμ. 296113/2006 (Β΄1414) κοινή υπουργική
απόφαση με θέμα «Μέτρα για τον έλεγχο της παρα−
γωγής, αξιοποίησης, μεταποίησης, τυποποίησης, διακί−
νησης και εμπορίας για το γάλα και τα γαλακτοκομικά
προϊόντα».
Δ) Την υπ’ αριθμ. Υ265/2007 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ−
γό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο
Κιλτίδη» (Β΄2016).
Ε) Την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Πα−
ραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
ΣΤ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτο−
μέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 296113/2006 (Β΄1414)
κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Μέτρα για τον έλεγ−
χο της παραγωγής, αξιοποίησης, μεταποίησης, τυπο−
ποίησης, διακίνησης και εμπορίας για το γάλα και τα
γαλακτοκομικά προϊόντα».
Άρθρο 1
1. Το υποόδειγμα του άρθρου 3 της μηνιαίας δήλω−
σης ισοζυγίου και το υπόδειγμα της έκθεσης ελέγ−
χου του άρθρου 5 παρ. 4 της υπ’ αριθμ. 296113/2006
(Β΄1414) κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται από
τον ΕΛ.Ο.Γ. σε συνεργασία με τη Δ/νση Ζωικής Παρα−
γωγής και ΑΠΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
2. Όλα τα στοιχεία των μηνιαίων δηλώσεων ισοζυγίων
που αποστέλλονται στον ΕΛ.Ο.Γ., από τους αναφερό−
μενους στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 296113/2006 (Β΄1414)
κοινή υπουργική απόφαση, τηρούνται με αποκλειστική
ευθύνη του Γενικού Δ/ντη του ΕΛ.Ο.Γ. σε ειδικό χώρο και
δεν επιδεικνύονται ούτε αναπαράγονται. Γίνεται χρήση
αυτών των στοιχείων αυστηρά για υπηρεσιακούς λόγους
και μόνο για τον έλεγχο των όσων προβλέπονται στο
άρθρο 4 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Στη μηνιαία δήλωση των φορέων που ασκούν εμπο−
ρία γάλακτος αναγράφονται οι ποσότητες και το είδος
του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων που
εμπορεύτηκαν, η προέλευση καθώς και η επισήμανση
της διάθεσης αυτών για μεταποιητική ή κτηνοτροφική
χρήση ή διάθεση σε έμπορο. Συγκεκριμένα αναγρά−
φονται το νωπό γάλα, το θερμικά επεξεργασμένο, το
συμπυκνωμένο, το αφυδατωμένο (άπαχο, πλήρες, ορός,
συμπυκνωμένος ορός, πρωτεΐνες, καζεΐνες και καζεϊ−
νικά άλατα), το βούτυρο και η κρέμα γάλακτος καθώς
και οποιοδήποτε μίγμα των ανωτέρω.
Άρθρο 2
1. Κατά τους τακτικούς επιτόπιους ελέγχους του
ΕΛ.Ο.Γ. δύναται να χρησιμοποιηθούν και οι υπηρεσίες
Ορκωτών Λογιστών.
2. Σε κάθε επιτόπιο έλεγχο οι ελεγκτές του ΕΛ.Ο.Γ.,
εφόσον κρίνεται σκόπιμο, προβαίνουν σε δειγματολη−

ψίες τόσο του γάλακτος όσο και των παραγόμενων
προϊόντων. Τα δείγματα αποστέλλονται για ανάλυση
στα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους.
3. Επί των εκθέσεων ελέγχου του άρθρου 5 παρ. 4
ο εκπρόσωπος της ελεγχόμενης επιχείρησης έχει τη
δυνατότητα να σημειώνει τις παρατηρήσεις του επί των
καταγεγραμμένων ευρημάτων των ελεγκτών.
Στις περιπτώσεις αδυναμίας σύνταξης των πρακτικών
ελέγχου τη στιγμή της επιτόπιας επίσκεψης το πρακτικό
συντάσσεται στην έδρα των ελεγκτών και διαβιβάζεται
στη συνέχεια στην ελεγχόμενη επιχείρηση για να λάβει
γνώση και να καταγράψει τυχόν παρατηρήσεις του και
να τις υποβάλει γραπτώς το αργότερο μετά από 15 ημε−
ρολογιακές ημέρες μετά την αποδεδειγμένη διαβίβαση
του εν λόγω πρακτικού ελέγχου.
Τα πρακτικά ελέγχου αξιολογούνται αρμοδίως από
την κεντρική υπηρεσία του ΕΛ.Ο.Γ. όπου και διαβιβάζο−
νται από τους ελεγκτές μαζί με τις ενδεχόμενες παρα−
τηρήσεις της ελεγχόμενης επιχείρησης.
Στη συνέχεια, η ελεγχόμενη επιχείρηση έχει τη δυ−
νατότητα αποστολής λεπτομερέστερων έγγραφων
παρατηρήσεων προς τον ΕΛ.Ο.Γ. με κοινοποίηση στη
Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του Υπ. Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων σε διάστημα 15 ημερολογι−
ακών ημερών μετά την έγγραφη γνωστοποίηση από
τον ΕΛ.Ο.Γ. ότι με βάση τα ευρήματα κατά τον έλεγχο
ενδέχεται η επιβολή κυρώσεως.
4. Ο ΕΛ.Ο.Γ. μπορεί να πραγματοποιεί επιτόπιους δι−
ασταυρωτικούς ελέγχους σε κτηνοτροφικές μονάδες
παραγωγής γάλακτος, προκειμένου να διαπιστωθεί
κατά πόσο οι παραδιδόμενες ποσότητες γάλακτος της
μονάδας ανταποκρίνονται στα στοιχεία εισερχόμενων
της επιχείρησης, στην οποία έχει παραδοθεί το γάλα.
Οι έλεγχοι αυτοί μπορούν να περιλαμβάνουν εξέταση
των σχετικών βιβλίων και παραστατικών της μονάδας
ή και αρχείων όπως η Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων.
Για το σκοπό αυτό ο ΕΛΟΓ έχει πρόσβαση στα αρχεία
ζωικού κεφαλαίου που τηρούνται στις υπηρεσίες της
Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής.
5. Στους ελεγχόμενους φορείς του άρθρου 2 της υπ’
αριθμ. 296113/2006 (Β΄1414) κοινή υπουργική απόφαση
περιλαμβάνονται οι μεταποιητικές μονάδες που συμ−
μετέχουν οι ίδιες ή μέσω τρίτων σε διαγωνισμούς για
την προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων δημοσίων
φορέων, οργανισμών, νοσοκομείων και των Ενόπλων
Δυνάμεων. Για το σκοπό αυτό δύναται να πραγματοποι−
ηθούν από τον ΕΛ.Ο.Γ. όλοι οι ενδεδειγμένοι επιτόπιοι
έλεγχοι για τη διασταύρωση στοιχείων.
6. Οι μικρές επιχειρήσεις που εισκομίζουν έως 80
τόνους γάλα ετησίως δύνανται, αντί της υποχρέωσης
αποστολής στον ΕΛ.Ο.Γ. μηνιαίας δήλωσης ισοζυγίου,
βάσει του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 296113/19.9.2006 κοι−
νή υπουργική απόφαση να τηρούν βιβλίο καταγραφής
εισκομίσεων γάλακτος και παραγωγής προϊόντων στην
επιχείρηση τους σε μηνιαία βάση και να αποστέλλουν
στον ΕΛ.Ο.Γ. ετήσια δήλωση ισοζυγίου γάλακτος δωδε−
κάμηνης χρήσης, το αργότερο ένα μήνα μετά από την
ολοκλήρωση της δωδεκάμηνης χρήσης.
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Άρθρο 3
1. Κατά των επιβαλλόμενων από τον αρμόδιο Γενικό
Γραμματέα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κυρώσεων, βάσει της παράγράφου 1 του άρθρου 6 της
υπ’ αριθμ. 296113/2006 (Β΄1414) κοινή υπουργική απόφαση,
δύνανται να υποβληθούν ενστάσεις στη Γενική Δ/νση
Ζωικής Παραγωγής του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημε−
ρομηνία αποδεδειγμένης παραλαβής της ειδοποίησης
για την επιβολή των κυρώσεων. Οι ενστάσεις εξετά−
ζονται από επιτροπή που ορίζεται για το σκοπό αυτό
με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ζωικής
Παραγωγής και Α.Π.Α.. Κατά την εξέταση των ενστά−
σεων η αρμόδια επιτροπή λαμβάνει υπόψιν, πέραν των
στοιχείων βάσει της οποίας επεβλήθη η κύρωση, όλες
τις παρατηρήσεις των ελεγκτών του ΕΛ.Ο.Γ. αλλά και
τα πορίσματα της υπηρεσίας που εισηγήθηκε την επι−
βολή των κυρώσεων αλλά και οποιαδήποτε πληροφορία
ή στοιχεία περιήλθαν σε γνώση της με οποιοδήποτε
μέσο και μπορεί να εισηγηθεί την αναπροσαρμογή της
κύρωσης με αύξηση ή μείωση αυτής ή την απαλλαγή
αυτής. Κατά την εξέταση της ένστασης ο ενδιαφερόμε−
νος δύναται να παρευρίσκεται προκειμένου να εκθέσει
τις απόψεις του.
Για τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι την έκδο−
ση της παρούσας, οι ενστάσεις δύνανται να υποβληθούν
μέχρι 10 εργάσιμες ημέρες από της δημοσίευσης της
παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων υπο−
βάλλονται δια της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Παραγω−
γής στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με απόφαση του
οποίου γίνονται αποδεκτές ή μη οι εν λόγω ενστάσεις
και επιβάλλονται τυχόν νέες κυρώσεις.
Στην περίπτωση που από την παραπάνω διαδικασία
εξέτασης των ενστάσεων κριθεί αναγκαίος ο επιτόπιος
επανέλεγχος, αυτός ανατίθεται σε μικτό κλιμάκιο, το
οποίο συγκροτείται από:
α. δύο υπαλλήλους ΠΕ της Διεύθυνσης Ζωικής Παρα−
γωγής και ΑΠΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, με τους αναπληρωτές τους
β. έναν υπάλληλο ΠΕ της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής
Δημόσιας Υγείας ή της Διεύθυνσης Επιθεώρησης και
Κτηνιατρικών Ελέγχων του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, με τον αναπληρωτή του
γ. έναν υπάλληλο του Ελληνικού Οργανισμού Γάλα−
κτος με τον αναπληρωτή του
και λειτουργεί με τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο από
τα ανωτέρω μέλη και οπωσδήποτε με τη συμμετοχή
ενός μέλους από τη Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής
και ΑΠΑ.
Το έργο του ανωτέρω κλιμακίου δύναται να συνδράμει
εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.).
Το παραπάνω κλιμάκιο, δύναται να διενεργεί ελέγχους
σε όλη την Επικράτεια.
Επικεφαλής του κλιμακίου ελέγχου ορίζεται υπάλλη−
λος της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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Η ονομαστική σύνθεση του κλιμακίου ελέγχου ορίζε−
ται από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από σχετική
εισήγηση της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ.
Για κάθε διενεργούμενο έλεγχο, τα μέλη του ανωτέ−
ρω κλιμακίου ελέγχου, συντάσσουν έκθεση ελέγχου,
η οποία συνυπογράφεται από εκπρόσωπο της ελεγ−
χόμενης επιχείρησης με τυχόν παρατηρήσεις επί των
καταγραφών στην έκθεση ελέγχου.
Αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου παραδίδεται στον
επιχειρηματία ή στον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, και από
ένα αντίγραφο κρατείται στη Διεύθυνση Ζωικής Παρα−
γωγής και ΑΠΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και στον ΕΛΟΓ.
Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από τον επιχει−
ρηματία ή τον εκπρόσωπο αυτού, σε οποιοδήποτε πρα−
κτικό ή έκθεση ελέγχου, που συντάσσεται σε εφαρμογή
της υπ’ αριθμ. 296113/2006 (Β΄1414) κοινή υπουργική από−
φαση, σημειώνεται η ένδειξη «ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ».
2. Στις περιπτώσεις που από τους ελέγχους διαπιστω−
θεί υποτροπή σοβαρών παραβάσεων για τρίτη φορά,
πέραν του διπλασιασμού του προστίμου που προβλέ−
πεται στο άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 296113/2006 (Β΄1414)
κοινή υπουργική απόφαση, μετά από σχετική γνωστο−
ποίηση των περιπτώσεων από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων:
α) η αντίστοιχη Δ/νση Κτηνιατρικής της οικείας
Νομαρχιακής Αυτοδιοιήκησης, που έχει αρμοδιότητα
αδειοδότησης στην κατηγορία αυτών των εγκαταστά−
σεων, προβαίνει στη διαδικασία ανάκλησης της άδειας
λειτουργίας των εγκαταστάσεων του φορέα που υπο−
τροπίασε και
β) ζητείται από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς,
οργανισμούς, νοσοκομεία και υπηρεσίες των Ενόπλων
Δυνάμεων, ο αποκλεισμός του φορέα από διαγωνισμούς
για την προμήθεια γαλακτοκομικών προϊόντων για τα
επόμενα δύο χρόνια λόγω της διάπραξης σοβαρού πα−
ραπτώματος κατά την άσκηση των επαγγελματικών
καθηκόντων τους.
3. Τα επιβαλλόμενα με απόφαση του αρμόδιου Γε−
νικού Γραμματέα πρόστιμα βάσει της παραγράφου 1
κατατίθενται υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας,
Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/113914

(2)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/
104.678/6.11.2007 απόφασης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 54 παρ. 4 και 58 του ν. 2121/1993 « Πνευ−
ματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά
θέματα» (ΦΕΚ Α΄ 239).

