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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Υπόδειγμα 1
ΑΙ ΤΗ ΣΗ
ΕΓΚΡΙ ΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΓΔΔΠΑΠ)
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΚΡΕΑΤΟΣ

Πρ ος :
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Α. Φ . Μ

Δ. Ο . Υ.

Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου
Όνομα

Επώνυμο:

Ονοματεπώνυμο Πατέρα
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Αι τούμαι τη ν εγγ ραφή τη ς α νωτέρω επιχείρησης στο μη τρ ώο των
εγκεκριμένων αγοραστών γάλακτος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για τη ν α γορά
…………………………………………………………………….…….….. ( συ μπ λ η ρώ στ ε τα
ε ί δ η γ άλ α κτ ος ) απ ό κτηνοτρόφους ή κα ι γάλακτος ή γαλα κτοκομικών
προ ϊόντων α πό άλλους α γορ αστές.
Προς τούτο δηλώνω υπεύθυνα ότι :
1.

Έχω γνώση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το άρθρο 54 του Νόμου 4186/2013

και την υπ΄ αριθ. ……………………….KYA
2.

Έχω γνώση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από την υπ΄αριθ. 175180/2011 (ΦΕΚ Β

1721) ΚΥΑ σχετικά με την τήρηση ισοζυγίων γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων και θα
παρακολουθώ τυχόν τροποποίησή της
3.

Η επιχείρησή μου διαθέτει χώρους όπου ο ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» μπορεί να

συμβουλευτεί τη λογιστική αποθήκης, τα μητρώα και τα άλλα έγγραφα σχετικά με την
καταχώρηση του εισκομιζόμενου γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων που
χρησιμοποιούνται για περαιτέρω μεταποίηση σε γαλακτοκομικά προϊόντα και επιδόρπια με βάση
το γάλα και αποδέχομαι τη διεξαγωγή και διευκόλυνση των ελέγχων από τις αρμόδιες προς
τούτο Αρχές.
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4.

Αναλαμβάνω την ενημέρωση της λογιστικής αποθήκης, των μητρώων και των άλλων

εγγράφων σχετικά με την καταχώρηση των εισκομιζομένων/εισαγόμενων ποσοτήτων γάλακτος
και γαλακτοκομικών προϊόντων στην επιχείρηση και την προβλεπόμενη διαβίβασή τους στον
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
5.

Αναλαμβάνω τη δέσμευση να διαβιβάζω στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τα στοιχεία για τις

εισκομιζόμενες/εισαγόμενες

ποσότητες

γάλακτος

και

γαλακτοκομικών

προϊόντων

στην

επιχείρηση
6.

Οποιαδήποτε μεταβολή ή παύση των εργασιών της επιχείρησης θα κοινοποιείται στον

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ
7.

Ο υπογράφων είναι ο νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος.

Με την παρούσα συνυποβάλλονται:
1. □ Άδεια λειτουργίας των κτηνιατρικών υπηρεσιών για τις εγκαταστάσεις της παραγωγικής μονάδας ή
τυχόν ισχύουσες παρεκκλίσεις
□ αντίστοιχη άδεια στην περίπτωση που ασκείται μόνο εμπορική δραστηριότητα συνοδευόμενη από
ισχύουσα άδεια καταλληλότητας των οχημάτων μεταφοράς γάλακτος, ιδιόκτητων ή συνεργαζόμενων
2. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Εμπορικό/Βιοτεχνικό/Βιομηχανικό Επιμελητήριο
3. Βεβαίωση έναρξης εργασιών και μεταβολών της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Ο ΑΙ ΤΩΝ / ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ημερομηνία, ……………………………..

………………………………………………………………………………………..
(Ονοματεπώνυμο)

Σ ΦΡ ΑΓΙΔ Α/ΥΠΟΓΡ ΑΦΗ
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Α/Α

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

(EL)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΚΤΗΝ/ΦΙΚΗΣ
ΕΚΜ/ΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Α.Δ.Τ.

Α.Φ.Μ.

ΑΞΙΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
(€)

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΔΟΔΕΙΣΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(kgr)

αριθμός πρωτ/λου

(Δ.Ο.Ε.)

αριθμός πρωτ/λου

(Δ.Ε.)
ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡΟΜΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡΟΜΗ
ΝΙΑ
ΝΙΑ

Διευκρίνηση: Στην περίπτωση παραγωγού με δύο ή και περισσότερες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, θα πρέπει να δηλώνονται οι εισκομίσεις ανά εκμετάλλευση

ΣΥΝΟΛΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΛ.Γ.Ο.
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ………………………….. ΓΑΛΑΚΤΟΣ περιόδου ………………………………………… ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 201…..

ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΓΟΡΑΣΤΗ»/ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ __________________________

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ «ΑΓΟΡΑΣΤΗ»/ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ____________

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ και ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΑΠΟ Ε.Ε και ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ :______________

ΕΤΟΣ :___________

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ :___________________________________

ΜΗΝΑΣ :_________

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (κιλά)
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ *
(Πρώτος =1 ,
Αλλο=2 )

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΗ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ

Ε.Ε

ΤΡ.ΧΩΡΕΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΞΙΑ (ευρώ)
Ε.Ε

ΤΡ.ΧΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΑ
* Στο πεδίο Αγοραστής συμπληρώνετε με ένα (1) όταν πρόκειται για τον πρώτο Αγοραστή και με δύο (2) όταν
πρόκειται για τον δεύτερο, τρίτο κ.α
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
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Υπόδειγμα 4
Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Υ Μ ΦΩ Ν Η Τ Ι Κ Ο
Σήμερα…..………/……/………. στη……..……………………….…..…μεταξύ τ…….
…………………………………………………..Προϊστάμεν….…του
Εργαστηρίου
Ελέγχου
Ποιότητας Γάλακτος………………………………… ως εκπροσώπου του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ»
και
του……………………………………..…….
ως
εκπροσώπου
του
ΑγοραστήΜεταποιητή…..………….……………………….…… με κωδικό ΕΛ.Γ.Ο.:………. και έδρα
…………………….……συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Για το γαλακτοκομικό έτος …………..… και συγκεκριμένα για το διάστημα από……/……/.…….
έως

……/……/………,

ο

Αγοραστής-Μεταποιητής

αναλαμβάνει

με

φροντίδα του

να

πραγματοποιεί τη δειγματοληψία.
α)
β)

Στο σύνολο των παραγωγών του.
Στους παραγωγούς της συνημμένης κατάστασης.
Η δειγματοληψία θα γίνεται σύμφωνα με τη συνημμένη οδηγία δειγματοληψίας του

ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» και μετά από εκπαίδευση του δειγματολήπτη του αγοραστή-μεταποιητή
από το εργαστήριο του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», στο σύνολο των παραγωγών του των
περιπτώσεων α ή β, ανελλιπώς για όλα τα εισκομιζόμενα είδη γάλακτος.
Τα δείγματα θα παραδίδονται από τον Αγοραστή-Μεταποιητή για ανάλυση είτε στο
Εργαστήριο του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» είτε στις εγκαταστάσεις του αγοραστή-μεταποιητή είτε σε
άλλο σημείο που θα συμφωνηθεί, συνοδευόμενα πάντα με το αντίστοιχο πρωτόκολλο
δειγματοληψίας η οποία τελεί υπό την έγκριση του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» και γίνεται σύμφωνα
με την ενωσιακή νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα.
Επομένως, για το εν λόγω διάστημα, η εισφορά που επιβαρύνει τον αγοραστήμεταποιητή γάλακτος μειώνεται στο 0,45% στην ανά κιλό αξία του αγελαδινού γάλακτος και
0,40% στην ανά κιλό αξία των λοιπών ειδών γάλακτος, αντί της ειδικής εισφοράς 0,50% που
καταβάλλει, όταν χρησιμοποιεί εξ ολοκλήρου την υποστηρικτική - υλικοτεχνική και εργαστηριακή
υποδομή του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ.
(Σημείωση: η συνολική εισφορά που αποδίδεται ανέρχεται κατά μέγιστο στο 0,75% στην ανά κιλό
αξία όλων των ειδών γάλακτος συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς 0,25% που υποχρεούται να
καταβάλει ο παραγωγός ).
Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω όρων, συμφωνείται ότι ο ΑγοραστήςΜεταποιητής θ α α π ο λ έ σ ε ι τ ο δ ι κ α ί ω μ α κ α τ αβ ο λ ή ς τ η ς π α ρ α π ά ν ω μ ε ι ω μ έ ν η ς ε ι δ ι κ ή ς
ε ι σ φ ο ρ ά ς και θα υποχρεούται στην καταβολή της πλήρους.
Το παρόν συντάσσεται σε τρία (3) πρωτότυπα αντίτυπα, από ένα για κάθε
συμβαλλόμενο και ένα αποστελλόμενο στη Δ/νση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος
του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» στη Θεσσαλονίκη ά μ ε σ α μ ε τ η ν έ ν α ρ ξ η τ ω ν ε λ έ γ χ ω ν .
Οι συμφωνούντες
Για τον ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ»
(υπογραφή- σφραγίδα)

Για τον Αγοραστή-Μεταποιητή
(υπογραφή- σφραγίδα)

