Μέτρα

ελέγχου

της

αγοράς

του

γάλακτος

-

Εφαρμογή

της

ΚΥΑ

838/51008/2019 (ΦΕΚ 964 Β’/21-03-2019):
Νέες υποχρεώσεις παραγωγών γάλακτος έναντι του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 838/51008, (ΦΕΚ 964 Β’/21-03-2019), άρθρο 6,
παραγωγός

γάλακτος

υποχρεούται

να

https://srv-web.elogak.gr/Artemis/,

υποβάλλει
τριμηνιαίες

στην

εφαρμογή

δηλώσεις

κάθε

ΑΡΤΕΜΙΣ,

παραδόσεων

γάλακτος, υπό τη μορφή μίας συγκεντρωτικής, αναλυτικής κατάστασης των
παραδόσεων που πραγματοποιεί ο παραγωγός ανά μήνα σε διάστημα τριών μηνών, μαζί
με την αξία τους, για κάθε είδος γάλακτος χωριστά και σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του
Παραρτήματος της KYA (Πίνακας 1).
Στη Δήλωση καταχωρούνται ανά μήνα τα εξής στοιχεία:
 της εκμετάλλευσης του παραγωγού
 των επιχειρήσεων στις οποίες πωλήθηκε νωπό γάλα
 Ποσότητα νωπού γάλακτος που πωλήθηκε
 Γάλα που πιθανά μεταποιήθηκε από τον παραγωγό
 Γάλα για οικιακή κατανάλωση
 Γάλα για διατροφή νεαρών ζώων
 Γάλα που καταστράφηκε
 Συνολική ποσότητα γάλακτος που παράχθηκε
 Μέσος Όρος Αρμεγόμενων Ζώων
 Αξία Γάλακτος που πωλήθηκε ανά επιχείρηση
Η δήλωση υποβάλλεται κάθε τρίμηνο και το αργότερο μέχρι το τέλος του
επόμενου μήνα από το τέλος του τριμήνου στο οποίο αφορούν οι παραδόσεις γάλακτος.
Σε περίπτωση που για κάποιο μήνα ή τρίμηνο δεν πραγματοποιήθηκαν
παραδόσεις γάλακτος, οι παραγωγοί γάλακτος καταχωρούν τη σχετική πληροφορία στην
εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ.
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Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 6 αρχίζουν να έχουν ισχύ και να
εφαρμόζονται μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από τον χρόνο δημοσίευσης της
838/51008, και γι’ αυτό το λόγο θεσπίσθηκε μεταβατική περίοδος κατά την οποία οι
παραγωγοί καλούνται να αποστέλλουν ηλεκτρονικά δήλωση παραδόσεων γάλακτος
βάσει του Υποδείγματος 3 του Παραρτήματος της 838/51008 στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση gala@elog.gr ενώ, έως τέλος Ιανουαρίου
2020 οι παραγωγοί θα πρέπει να υποβάλουν το τελευταίο τρίμηνο του 2019
(Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριοο) ηλεκτρονικά μόνο μέσω της εφαρμογής
ΑΡΤΕΜΙΣ. Σημειώνεται ότι οι παραγωγοί θα μπορούν να εισέρχονται στην εφαρμογή
ΑΡΤΕΜΙΣ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης του TaxisNet της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Επιπρόσθετα οι νέοι παραγωγοί, προκειμένου να διαθέτουν το παραγόμενο
γάλα πρέπει να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 της ΚΥΑ 838/510080/2019
(Πίνακας 2).

Οι αιτήσεις αποστέλλονται προς:

ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Διεύθυνση

Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος, Κηφισίας 33,
ΤΚ 54248, Θεσσαλονίκη, Fax: 2310-326450, 2319-991199.
Σας εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή στην τήρηση των ανωτέρω διατάξεων της
ΚΥΑ 838/51008, δεδομένου ότι η μη τήρησή τους έχει ως αποτέλεσμα αυστηρές
διοικητικές κυρώσεις (άρθρο 8, «Διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά μέτρα»):
 Εάν διαπιστωθεί μη έγκαιρη υποβολή της Τριμηνιαίας Δήλωσης Παραδόσεων
γάλακτος από τους παραγωγούς, επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ συν το 2,5%
της αξίας των ετήσιων παραδόσεων γάλακτος.
 Εάν διαπιστωθεί μη ακριβής Τριμηνιαία Δήλωση Παραδόσεων γάλακτος από τους
παραγωγούς, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ συν το 2,5% της αξίας των
ετήσιων παραδόσεων γάλακτος.
 Εάν διαπιστωθεί μη υποβολή της Τριμηνιαίας Δήλωσης Παραδόσεων Γάλακτος για
διάστημα άνω του εξαμήνου, επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ συν το 2,5% της
αξίας των ετήσιων παραδόσεων γάλακτος.
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 Εάν διαπιστωθεί διόρθωση της Τριμηνιαίας Δήλωσης Παραδόσεων Γάλακτος μετά την
προβλεπόμενη καταληκτική προθεσμία υποβολής της, επιβάλλεται το 20% του
αντίστοιχου προστίμου που προβλέπεται στην περίπτωση μη ακριβούς Τριμηνιαίας
Δήλωσης Παραδόσεων

H νέα ΚΥΑ είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο:
https://www.elgo.gr/images/ELOGAK_files/Nomothesia/KYA-838-FEK96421-03-2019-MetraElegxouAgorasGalaktos.pdf
ενώ για επιπρόσθετες διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του ΕΛΓΟ –
ΔΗΜΗΤΡΑ στο τηλέφωνο 2319-991110.
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