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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 198
2 Οκτωβρίου 2008

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3698
Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Άρθρο 1
Ζωοτροφές
1. Η Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι αρμόδια
για κάθε θέμα που αφορά τις πρόσθετες ύλες ζωοτρο−
φών.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων καθορίζεται ο τρόπος κυκλοφορίας των πρό−
σθετων υλών ζωοτροφών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Για την παραγωγή ασφαλών ζωοτροφών συνιστώ−
νται σε κάθε Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωο−
τροφών (Αθηνών, Λάρισας, Θεσσαλονίκης), τρεις θέσεις
υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού με ειδικότητα
στη ζωική παραγωγή.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδι−
ότητες των υπαλλήλων αυτών σχετικά με τον έλεγχο
των ζωοτροφών.
3. Η περίπτωση ιε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2
του ν. 1316/1983 (ΦΕΚ 3 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 1965/1991 (ΦΕΚ 146 Α΄), αντικαθίσταται
ως ακολούθως: «ιε) Φαρμακούχες ζωοτροφές».
Άρθρο 2
Επιτροπές σταυλισμού
Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 1579/ 1985
(ΦΕΚ 217 Α΄) προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:
«3. Στις επιτροπές σταυλισμού των παραγράφων 1 και 2
του παρόντος άρθρου όταν γνωμοδοτούν για την έκδοση

αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοπτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων συμμετέχει ένας εκπρόσωπος της αρμό−
διας Εφορείας Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού,
ένας της Δασικής Υπηρεσίας και ένας εκπρόσωπος της
Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.), κατά κύριο
επάγγελμα κτηνοτρόφος, που ορίζεται με απόφαση του
οικείου Νομάρχη, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ε.Α.Σ. Αν οι κτηνοπτηνοτροφικές εγκα−
ταστάσεις εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα φορέων
διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, στις επιτρο−
πές σταυλισμού συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος του
οικείου φορέα διαχείρισης. Στις κτηνοπτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός περιοχών αρμοδι−
ότητας των Οργανισμών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, καθώς
και των οργανισμών του άρθρου 3 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ
124 Α΄), εφόσον αυτοί έχουν συσταθεί, στις επιτροπές
σταυλισμού συμμετέχει ένας εκπρόσωπος του οικείου
οργανισμού.
Οι εκπρόσωποι των υπηρεσιών αυτών μεριμνούν και
για την άμεση έκδοση από τις υπηρεσίες τους των βε−
βαιώσεων, που είναι απαραίτητες για την άσκηση της
γνωμοδοτικής αρμοδιότητας των επιτροπών.
Στα μέλη των ανωτέρω επιτροπών, για τη συμμετοχή
τους στις συνεδριάσεις, καταβάλλεται αποζημίωση, το
ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.»
Άρθρο 3
Τροποποίηση της αριθμ. Η.Π. 15393/2332/5.8.2002
κοινής υπουργικής απόφασης
Η Ομάδα 7η (ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) του Πίνακα 7 του Παραρτήματος Ι,
που προσαρτάται στο άρθρο 5 της αριθμ. 15393/2332/
5.8.2002 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη−
μόσιων Έργων (ΦΕΚ 1022 Β΄), αντικαθίσταται ως ακο−
λούθως:
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3. Το άρθρο 9 του ν.1790/1988, όπως αντικαταστάθηκε
με την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του ν. 2040/1992,
τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 6 του ν. 2945/2001
και την παράγραφο 20 του άρθρου 20 του ν. 3399/2005,
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 9
Λειτουργία του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α.
1. Το Δ.Σ. συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του προ−
έδρου τακτικά δύο φορές το μήνα και έκτακτα όποτε το
κρίνει απαραίτητο ο πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως
πέντε από τα μέλη του.
2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα
τουλάχιστον πέντε από τα μέλη του, στα οποία πρέπει να
συμπεριλαμβάνεται ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος. Όταν
δεν υπάρχει πρόεδρος, απουσιάζει ή κωλύεται, στο Δ.Σ.
προεδρεύει ο αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται
με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε πε−
ρίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμ−
μετέχει και ο νομικός σύμβουλος του ΕΛ.Γ.Α., χωρίς
ψήφο.
3. Χρέη εισηγητή χωρίς ψήφο εκτελεί ο αρμόδιος κατά
περίπτωση για το συζητούμενο θέμα διευθυντής του
ΕΛ.Γ.Α., αναπληρούμενος σε περίπτωση κωλύματός του
από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
4. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον πρόε−
δρο, τα μέλη και τον γραμματέα.
5. Με κανονισμό καθορίζεται η λειτουργία του Δ.Σ.,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που είναι
απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του συμβουλίου
και ορίζονται τα τηρητέα από αυτό βιβλία.»
4. Οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 10 του ν. 1790/
1988, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του
άρθρου 31 του ν. 2040/1992 και αντικαταστάθηκε από
την παράγραφο 9 του άρθρου 6 του ν. 2945/2001, αντι−
καθίστανται ως εξής:
«3. Ο πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α. μπορεί, με απόφασή του, να
μεταβιβάζει στον αντιπρόεδρο και γενικά σε προϊστα−
μένους υπηρεσιακών μονάδων ορισμένες αρμοδιότητές
του ή το δικαίωμα να υπογράφουν, κατά περίπτωση,
«με εντολή προέδρου». Η απόφαση αυτή εξακολουθεί
να ισχύει μέχρι την ανάκλησή της, ακόμη και αν αυτός
που την εξέδωσε παύσει να υπάρχει.
5. Αν δεν υπάρχει πρόεδρος ή κωλύεται ή απουσιάζει,
τις αρμοδιότητές του ασκεί ο αντιπρόεδρος.»
5. Το άρθρο 10α του ν.1790/1988, όπως προστέθηκε
με την παράγραφο 10 του άρθρου 6 του ν. 2945/2001,
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 10α
Αντιπρόεδρος, διορισμός, αρμοδιότητες
1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως, διορίζεται ο αντιπρόεδρος του Οργανισμού
με τριετή θητεία. Ο αντιπρόεδρος πρέπει να διαθέτει τα
προσόντα που απαιτούνται από το νόμο αυτόν για το
διορισμό σε θέση προέδρου του Οργανισμού.
2. Με απόφαση του προέδρου του Οργανισμού ρυθ−
μίζονται θέματα αναπλήρωσης του αντιπροέδρου σε
περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αυτού.
3. Στον αντιπρόεδρο καταβάλλεται: α) μηνιαία αντιμι−
σθία και έξοδα παράστασης, το ύψος των οποίων καθο−
ρίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
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β) οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για
τις εκτός έδρας μετακινήσεις του, που καθορίζονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2685/1999, όπως κάθε
φορά ισχύουν.
4. Η θέση του αντιπροέδρου είναι πλήρους και απο−
κλειστικής απασχόλησης.
5. Ο αντιπρόεδρος για το χρόνο της θητείας του ασφα−
λίζεται στους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και
επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του ΕΛ.Γ.Α.,
εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα
από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.»
6. Μετά την περίπτωση στ΄ του άρθρου 2 του ν. 1790/
1988, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με την
παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 2945/2001 και την πα−
ράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν. 3147/2003, προστίθεται
περίπτωση ζ΄, ως εξής:
«ζ) Την οικονομική ενίσχυση με σκοπό την καταβολή
υποτροφιών σε τέκνα κατά κύριο επάγγελμα γεωργών,
κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων χαμηλού ει−
σοδήματος, τα οποία φοιτούν κατά προτεραιότητα σε
σχολές που έχουν γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το
Γεωργικό Τομέα (ΑΕΙ – ΤΕΙ).»
7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 18 του άρθρου
35 του ν. 2810/2000 (ΦΕΚ 61 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθί−
σταται ως εξής:
«Ομοίως ποσοστό 2% από τα ως άνω έσοδα του ΕΛ.Γ.Α.
και διατίθεται κάθε χρόνο για την καταβολή υποτροφιών
σε τέκνα κατά κύριο επάγγελμα γεωργών, κτηνοτρό−
φων, μελισσοκόμων και αλιέων χαμηλού εισοδήματος,
τα οποία φοιτούν κατά προτεραιότητα σε σχολές που
έχουν γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το Γεωργικό
Τομέα (ΑΕΙ – ΤΕΙ). Το κατατιθέμενο ως ανωτέρω ποσό
διαχειρίζεται ειδική επιτροπή που συγκροτείται από:
α) Τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως Πρό−
εδρο.
β) Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών, ως μέλος.
γ) Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως μέλος.
δ) Τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, ως μέλος.
ε) Τον Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθη−
νών, ως μέλος.
στ) Τον Πρόεδρο της ΠΑΣΕΓΕΣ, ως μέλος.
ζ) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων οριζόμενο από τον Υπουργό, ως μέλος.
Από τα ίδια ως άνω έσοδα ποσοστό επιπλέον 0,5%
καταβάλλεται ισομερώς σε ΓΕΣΑΣΕ− ΣΥΔΑΣΕ σύμφωνα
με τις οικονομικές δυνατότητες του Οργανισμού και
υπό την προϋπόθεση να πραγματοποιούνται οι εκλογι−
κές διαδικασίες σε όλες τις βαθμίδες με την παρουσία
Δικαστικού Αντιπροσώπου.»

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΣ (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.)
Άρθρο 11
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ
48 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπα−
γόμενο στο δημόσιο τομέα, με την επωνυμία «Ελληνικός
Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος» (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.), με έδρα
τη Θεσσαλονίκη, το οποίο έχει διοικητική και οικονομική
αυτοτέλεια και τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.»
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2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993,
όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε αντίστοιχα
με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 2332/1995
(ΦΕΚ 181 Α΄) και την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του ν.
3399/ 2005, τροποποιείται και προστίθεται περίπτωση
η΄, ως εξής:
«η) Η διενέργεια ισοζυγίων κρέατος, προκειμένου να
εξασφαλισθεί η προέλευση και το είδος του παραγόμε−
νου και διακινούμενου κρέατος.»
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση συναρμό−
διου Υπουργού καθορίζονται τα παραστατικά διακίνησης
και πώλησης του κρέατος οποιασδήποτε προέλευσης, οι
υπόχρεοι υποβολής μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος, οι υπο−
χρεώσεις των εμπόρων λιανικής πώλησης κρέατος (κρε−
οπωλεία, σούπερ – μάρκετ), οι διενεργούμενοι έλεγχοι και
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, οι επιβαλλόμενες κυρώσεις
σε βάρος των παραβατών, τα αρμόδια όργανα και η διαδι−
κασία επιβολής αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα
για τη διενέργεια των μηνιαίων ισοζυγίων κρέατος.
4. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 94 του ν. 2127/
1993, όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε αντί−
στοιχα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 2332/
1995 και την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του ν. 3399/
2005, προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:
«2α. Με απόφαση του Δ.Σ. ο ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. μπορεί να επι−
χορηγεί σε περίπτωση ανάγκης ή περιόδους κρίσεων
Έλληνες κτηνοτρόφους για την προμήθεια ζωοτροφών.
Η εκτίμηση των αναγκών των κτηνοτρόφων ενεργείται
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.»

Άρθρο 12
Επιβολή ειδικής εισφοράς στο κρέας
και στα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης
(Π.Ο.Π.) τυροκομικά προϊόντα
1. Υπέρ του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. επιβάλλεται ειδική εισφορά 0,2%
στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών κρέατος, εγχώριου
και εισαγόμενου.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα−
θορίζονται οι υπόχρεοι καταβολής της ειδικής εισφοράς
της παραγράφου 1, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής,
είσπραξης και απόδοσης της εισφοράς στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3. Για την προώθηση, προβολή και διαφήμιση της φέ−
τας και των λοιπών Προστατευόμενης Ονομασίας Προ−
έλευσης (Π.Ο.Π.) τυριών, επιβάλλεται από τον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.
υπέρ αυτού και περιέρχεται σε αυτόν ως ανταποδοτικό
τέλος ειδική εισφορά στην ανά κιλό τιμή των παραγόμε−
νων Π.Ο.Π. τυροκομικών προϊόντων, την οποία καταβάλ−
λουν οι παραγωγικές επιχειρήσεις των συγκεκριμένων
προϊόντων.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
καθορίζεται το ύψος της ειδικής εισφοράς της παρα−
γράφου 3 του παρόντος άρθρου, η χρονική διάρκεια,
η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής, είσπραξης και
απόδοσης της εισφοράς αυτής στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ., καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Άρθρο 13
Καταβολή ειδικής εισφοράς στο γάλα
1. Η ειδική εισφορά 1% επί της τιμής του εισκομιζόμε−
νου στις βιομηχανίες−βιοτεχνίες αγελαδινού και αιγο−

πρόβειου γάλακτος που προβλέπεται από τις διατάξεις
της παραγράφου 7 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993, όπως
ισχύει, μειώνεται σε 0,75% στην ανά κιλό αξία όλων των
ειδών γάλακτος και καταβάλλεται ως εξής:
α) Ο παραγωγός αγελαδινού, πρόβειου και γίδινου γά−
λακτος που παραδίδει το γάλα του σε επιχειρήσεις συ−
γκέντρωσης−μεταποίησης ή σε επιχειρήσεις εμπορίας γά−
λακτος υποχρεούται να καταβάλλει ειδική εισφορά 0,25%
στην ανά κιλό αξία όλων των ειδών του γάλακτος.
β) Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου καταβάλλουν ειδική εισφορά 0,50% στην ανά
κιλό αξία όλων των ειδών γάλακτος, όταν χρησιμοποι−
ούν εξ ολοκλήρου την υποστηρικτική−υλικοτεχνική και
εργαστηριακή υποδομή του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.
Για τις παραπάνω επιχειρήσεις η ειδική εισφορά μειώ−
νεται περαιτέρω:
αα) Στο 0,45% στην ανά κιλό αξία του αγελαδινού
γάλακτος και 0,40% στην ανά κιλό αξία του πρόβειου
και γίδινου γάλακτος, όταν χρησιμοποιούν την εργα−
στηριακή υποδομή του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. για τις αναλύσεις και
πραγματοποιούν με φροντίδα και δαπάνες τους μόνο τη
δειγματοληψία. Η δειγματοληψία τελεί υπό την έγκριση
του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. και γίνεται σύμφωνα με την κοινοτική νο−
μοθεσία και τα διεθνή πρότυπα [Καν. (ΕΚ) 1664/2006].
ββ) Στο 0,35% στην ανά κιλό αξία του αγελαδινού
γάλακτος και 0,20% στην ανά κιλό αξία του πρόβειου
και γίδινου γάλακτος, όταν χρησιμοποιούν την εργαστη−
ριακή υποδομή εργαστηρίου της επιχείρησής τους ή ιδι−
ωτικού εργαστηρίου που έχουν εγκριθεί ή καταχωρηθεί
από την αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή και τον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. Οι
αναλύσεις γίνονται σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία
και τα διεθνή πρότυπα.
2. Για την είσπραξη και καταβολή της ειδικής εισφοράς
της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ευθύνονται απο−
κλειστικά οι επιχειρήσεις συγκέντρωσης−μεταποίησης
ή εμπορίας γάλακτος που εισκομίζουν αγελαδινό, πρό−
βειο και γίδινο γάλα (γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία,
εργαστήρια παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων,
επιχειρήσεις εμπορίας νωπού γάλακτος παραγωγών,
κτηνοτρόφοι που μεταποιούν το γάλα της κτηνοτροφι−
κής τους εκμετάλλευσης).
3. Υπέρ του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. επιβάλλεται ειδική εισφορά
0,50% στην ανά κιλό αξία γάλακτος όλων των ειδών
γάλακτος (αγελαδινό, πρόβειο, γίδινο) που προέρχονται
από τις ευρωπαϊκές ή τις τρίτες χώρες, σε όλες τις
μορφές του διακινούμενου γάλακτος και πρώτης ύλης
(γάλα σε φυσική μορφή, συμπυκνωμένο, κρέμα, τυρό−
πηγμα, σκόνη κ.λπ.).
Υπόχρεοι καταβολής της εισφοράς του προηγούμενου
εδαφίου είναι οι επιχειρήσεις μεταποίησης ή εμπορίας γά−
λακτος οι οποίες αγοράζουν το προϊόν στο όνομά τους.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οι−
κονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθο−
ρίζεται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής, είσπραξης
και απόδοσης στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. της ανωτέρω εισφοράς,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
4. Οι έλεγχοι που διενεργούνται από τον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. για
το ισοζύγιο γάλακτος μπορεί να συνδυάζονται, όπου και
όταν αυτό απαιτείται, με ελέγχους των κριτηρίων του
νωπού γάλακτος.

Άρθρο 14
Στο άρθρο 15 του ν. 3399/2005, προστίθεται παράγρα−
φος 5, ως εξής:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
«5. Οι δειγματολήπτες των Εργαστηρίων Ελέγχου
Ποιότητας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων,
κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών στις μονάδες
παραγωγής γάλακτος (αγελαδοτροφικές και αιγοπρο−
βατοτροφικές) ελέγχουν την υγιεινή του χώρου και των
περιεκτών γάλακτος (παγολεκάνες, γαλακτοδοχεία) και
αν διαπιστώσουν παράβαση των σχετικών με το γάλα δι−
ατάξεων ενημερώνουν τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες
υποχρεούνται στη λήψη των αναγκαίων μέτρων.»

Άρθρο 15
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του ν. 3147/2003,
όπως η περίπτωση β΄ της παραγράφου αυτής αντικα−
ταστάθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 20 του ν.
3399/ 2005, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το Δ.Σ. είναι εννεαμελές και απαρτίζεται από:
α) Ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας
στον τομέα του γάλακτος, με τον αναπληρωτή του.
β) Πέντε εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τους αναπληρωτές τους.
γ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται
από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
δ) Έναν εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων που προτείνεται
από την ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., με τον αναπληρωτή του.
ε) ΄Έναν εκπρόσωπο των κτηνοτρόφων που προτείνε−
ται από το Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας (Σ.Ε.Κ.),
με τον αναπληρωτή του.
Αν οι φορείς των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ δεν προτεί−
νουν τους εκπροσώπους τους εντός δεκαπέντε ημερών,
οι εκπρόσωποι ορίζονται από τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Τα μέλη του Δ.Σ., με τους αναπληρωτές τους, διορίζο−
νται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο πρόε−
δρος και οι δύο αντιπρόεδροι του Δ.Σ. Χρέη γραμματέα
εκτελεί υπάλληλος του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. που ορίζεται, με τον
αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τα
μέλη και ο γραμματέας του Δ.Σ. λαμβάνουν αποζημίω−
ση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η αποζημίωση αυτή κα−
ταβάλλεται και στο Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού,
εφόσον παραστεί στη συνεδρίαση του Δ.Σ. ύστερα από
πρόσκληση του προέδρου. Με απόφαση του Δ.Σ., που
εγκρίνεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, καθορίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη
λειτουργία του Δ.Σ.»
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 30 του ν.3147/2003,
όπως το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής αντι−
καταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν.
3508/2006 (ΦΕΚ 249 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. έχει πλήρη και αποκλειστική
απασχόληση. Για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται
στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής
ασφάλισης του προσωπικού του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ., εφόσον κατά
τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη
κύρια ή επικουρική ασφάλιση. Οι αντιπρόεδροι έχουν
μερική απασχόληση.
Στον πρόεδρο και στους αντιπροέδρους καταβάλλε−
ται:
α) μηνιαία αντιμισθία και έξοδα παράστασης, το ύψος
των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουρ−

γών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων,
β) οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις
εκτός έδρας μετακινήσεις τους, το ύψος των οποίων
καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο−
νομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.»
3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου
30 του ν. 3147/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο Γενικό Διευθυντή καταβάλλεται : α) μηνιαία αντι−
μισθία και έξοδα παράστασης, το ύψος των οποίων κα−
θορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
β) οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις
εκτός έδρας μετακινήσεις του, το ύψος των οποίων κα−
θορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων.»
4. Τα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος και
Γαλακτοκομικών Προϊόντων που προβλέπονται στην
περίπτωση γ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 30 του
ν. 3147/ 2003 αποτελούν Περιφερειακές Υπηρεσίες του
ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.

Άρθρο 16
Σύσταση θέσεων
1. Για τις ανάγκες του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. συνιστώνται οι ακό−
λουθες ογδόντα επτά θέσεις τακτικού προσωπικού που
κατανέμονται κατά κατηγορία και ειδικότητα ως εξής:
Κλάδος

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ειδικότητας Ζωικής
Παραγωγής και Τεχνο−
λογίας Τροφίμων
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
ΔΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ − 6
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

Κεντρική
Υπηρεσία
(θέσεις)

Περιφερειακές
Υπηρεσίες
(θέσεις)

4

10

8

10

3

3

3

3

3

3

3
4

6
−

2

6

−
−
2

6
2
−

32

55

2. Για τις ανάγκες του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ. συνιστάται μια θέση
νομικού συμβούλου. Στη θέση αυτή διορίζεται δικηγόρος
με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθο−
ρίζονται οι αποδοχές του.

