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Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :
α) Των παρ. 1, 2 περ. α΄, β΄ και δ΄ και 3 του άρθρου 33 του ν. 2538/1997 «Τροποποίηση
της κείµενης νοµοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρµακα, ρύθµιση χρεών
συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄242), όπως η παρ. 3
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 3147/2003 «Ρύθµιση θεµάτων
αγροτικής γης, επίλυση ζητηµάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταµένων
κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» (Α΄135).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98).
γ) Του Π.Δ. 125/2016 «Διορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 210).
δ) Του Π.Δ. 97/2017 (ΦΕΚ Α’ 138) «Οργανισµός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων».
1

ε) Του Π.Δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α’ 181) «Οργανισµός Υπουργείου Οικονοµικών».
στ) Του Π.Δ. 88/2018 (ΦΕΚ Α’ 160) «Διορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
ζ) Την αριθµ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/15-11-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3696) απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών σχετικά µε την ανάθεση αρµοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Οικονοµικών Αικατερίνη Παπανάτσιου.
η) Της υπ’ αριθ. 2429/119958/6-9-2018 (ΦΕΚ Β’ 3901) απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ολυµπία Τελιγιορίδου».
θ) Την υπ’ αριθµ. 175180/2011 (Β’ 1721) ΚΥΑ µε θέµα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθµ.
296113/2006 (Β΄ 1414) Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε θέµα «Μέτρα για τον έλεγχο
της παραγωγής, αξιοποίησης, µεταποίησης, τυποποίησης, διακίνησης και εµπορίας για το
γάλα και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα».
ι) Την υπ΄ αριθµ. 188763/10-10-2011 (Β΄ 2284) ΚΥΑ µε θέµα «Σύσταση Οργανισµού
"ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ" και συγχώνευση
εποπτευοµένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων νοµικών
προσώπων»
ια) Την υπ’ αριθµ. 2038/133890/2015 (Β΄2711) ΚΥΑ µε θέµα «Διαδικασία είσπραξης
υπέρ ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ της ειδικής εισφοράς 0,75 % κατά µέγιστο επί της ανά κιλό
τιµής του εισκοµιζόµενου γάλακτος».
ιβ) Την υπ’ αριθµ. 1678/111284 (Β’ 2257/2015) ΥΑ µε θέµα «Λεπτοµέρειες εφαρµογής
της υπ’ αριθµ. 175180/2011 (Β΄ 1721) ΚΥΑ και ρυθµίσεις σχετικά µε τη διαδικτυακή
σύνδεση επιχειρήσεων του γαλακτοκοµικού τοµέα στο πληροφοριακό σύστηµα
ΑΡΤΕΜΙΣ».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:
α) τα αναγκαία µέτρα ελέγχου για τη διασφάλιση θεµιτών εµπορικών πρακτικών κατά
την παραγωγή, διακίνηση και εµπορία του γάλακτος, των γαλακτοκοµικών προϊόντων
και των παραγόµενων υποπροϊόντων γάλακτος,
β) η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής, είσπραξης και απόδοσης στον ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ της ειδικής εισφοράς 0,75 % επί της ανά κιλό τιµής του εισκοµιζόµενου
γάλακτος βάσει της παρ. 7 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993, από τους πρώτους
αγοραστές, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας.
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρµογής - Αρµόδιες Αρχές
1. Στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας εµπίπτουν όλοι οι παραγωγοί και αγοραστές
γάλακτος, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 1.
2. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ορίζεται ως η αρµόδια αρχή για τη διενέργεια των ελέγχων σε
εφαρµογή της παρούσας, καθώς και για τη λειτουργία και τη διαχείριση της
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διαδικτυακής εφαρµογής ΑΡΤΕΜΙΣ, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας,
εφεξής «αρµόδια αρχή ελέγχου».
Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίµων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥπΑΑΤ) ορίζεται ως η αρµόδια αρχή για την εποπτεία των
ελέγχων που πραγµατοποιούνται σε εφαρµογή της παρούσας, καθώς και της λειτουργίας
της διαδικτυακής εφαρµογής ΑΡΤΕΜΙΣ, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 5 της
παρούσας, εφεξής «εποπτεύουσα αρχή».
Άρθρο 3
Ορισµοί
1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
(α) «Παραγωγοί γάλακτος» νοούνται οι κτηνοτρόφοι κάτοχοι κτηνοτροφικών
εκµεταλλεύσεων γαλακτοπαραγωγής, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, καθώς και συλλογικοί
φορείς κτηνοτρόφων, όπως αγροτικοί συνεταιρισµοί, οµάδες παραγωγών, οργανώσεις
παραγωγών και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, εφόσον παραδίδουν το γάλα που
παράγουν οι ίδιοι ή τα µέλη τους αντίστοιχα, στους «πρώτους αγοραστές».
(β) «Πρώτος αγοραστής» νοείται η επιχείρηση ή ο συλλογικός φορέας που:
(βα) αγοράζει γάλα από εγχώριους παραγωγούς προκειµένου, διαζευκτικά ή
σωρευτικά, να το συλλέξει, αποθηκεύσει, ψύξει, τυποποιήσει, συσκευάσει,
µεταποιήσει, µεταπωλήσει.
(ββ) αγοράζει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα προϊόντα: γάλα νωπό, γάλα
θερµικά επεξεργασµένο, συµπυκνωµένο γάλα, σκόνη γάλακτος, σκόνη πρωτεϊνών
γάλακτος, κρέµα γάλακτος, βούτυρο, τυρόπηγµα, απευθείας από κράτη – µέλη της
Ε.Ε. ή τρίτες χώρες, για περαιτέρω µεταποίηση σε γαλακτοκοµικά προϊόντα ή και
επιδόρπια µε βάση το γάλα, για τυποποίηση – συσκευασία/ανασυσκευασία ή για
µεταπώληση µέρους ή του συνόλου αυτών, εξαιρουµένων των ποσοτήτων που
διατίθενται απευθείας στη λιανική πώληση.
2. Με τον όρο «δεύτερος», «τρίτος» κ.ο.κ. «αγοραστής» νοείται η επιχείρηση ή
συλλογικός φορέας που αγοράζει γάλα ή γαλακτοκοµικά προϊόντα από τον «πρώτο»,
«δεύτερο» κ.ο.κ. «αγοραστή» για περαιτέρω µεταποίηση σε γαλακτοκοµικά προϊόντα ή
και επιδόρπια µε βάση το γάλα, για τυποποίηση – συσκευασία/ανασυσκευασία ή για
µεταπώληση στην εγχώρια αγορά, εξαιρουµένων των ποσοτήτων που διατίθενται
απευθείας στη λιανική πώληση.
3. «Τριµηνιαία δήλωση παραδόσεων γάλακτος» νοείται η δήλωση του παραγωγού
γάλακτος που αφορά στην παραγωγή και στην παράδοση ποσοτήτων γάλακτος ανά µήνα
και υποβάλλεται κάθε τρεις µήνες, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ.1.14. «Μηνιαία δήλωση
παραλαβών γάλακτος» νοείται η δήλωση από τους πρώτους αγοραστές της περίπτωσης (βα)
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, που αφορά στην ποσότητα γάλακτος που
παρέλαβαν ανά παραγωγό για κάθε είδος γάλακτος με την αντίστοιχη αξία τους μηνιαίως,
σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1.2..

5. «Μηνιαία Δήλωση Ισοζυγίου εισροών/εκροών γάλακτος» νοείται η δήλωση από όλους
τους αγοραστές γάλακτος που αφορά τις ποσότητες γάλακτος και γαλακτοκοµικών
προϊόντων ή/και γαλακτοκοµικών συστατικών και υποπροϊόντων επεξεργασίας γάλακτος
(τυρόγαλα και ορός τυρογάλακτος) που αγοράζονται µηνιαίως από την επιχείρηση τους
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και τις αντίστοιχες ποσότητες προϊόντων που πωλούνται από αυτούς κατά το ίδιο
χρονικό διάστηµα.
Άρθρο 4
Διαδικασία χορηγησης ηλεκτρονικού κωδικού έγκρισης παραγωγών και αγοραστών
γάλακτος
1. Οι παραγωγοί γάλακτος του άρθρου 3, προκειµένου να διαθέτουν το παραγόµενο
γάλα, πρέπει να λάβουν ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης από την αρµόδια αρχή ελέγχου, η
οποία έχει την ευθύνη της τήρησης και της συνεχούς ενηµέρωσης του σχετικού µητρώου
που διασυνδέεται µε την εφαρµογή ΑΡΤΕΜΙΣ.
Ο ηλεκτρονικός κωδικός έγκρισης χορηγείται από την αρµόδια αρχή ελέγχου, µέσω της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος, της Γενικής Διεύθυνσης
Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, ύστερα από αίτηση – υπεύθυνη δήλωση
(Υπόδειγµα 1 του Παραρτήµατος) του ενδιαφεροµένου, που υποβάλλεται σε αυτήν, στην
οποία υποχρεωτικά δηλώνεται ο κωδικός εκµετάλλευσης (EL) του παραγωγού.
Στην περίπτωση που ο παραγωγός γάλακτος είναι συλλογικός φορέας, όπως αυτοί
ενδεικτικά αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 1 α), προσκοµίζει αναλυτική κατάσταση των
µελών του µε τους αντίστοιχους κωδικούς εκµετάλλευσης (EL) που αυτοί φέρουν.
2. Όλοι οι αγοραστές του άρθρου 3 πρέπει να λάβουν ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης από
την αρµόδια αρχή ελέγχου, η οποία έχει την ευθύνη της τήρησης και της συνεχούς
ενηµέρωσης του σχετικού µητρώου που διασυνδέεται µε την εφαρµογή ΑΡΤΕΜΙΣ.
Ο ηλεκτρονικός κωδικός έγκρισης χορηγείται από την αρµόδια αρχή ελέγχου, µέσω της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος, της Γενικής Διεύθυνσης
Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, ύστερα από αίτηση – υπεύθυνη δήλωση
(Υπόδειγµα 2 του Παραρτήµατος) του ενδιαφεροµένου, που υποβάλλεται σε αυτήν και
συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα:
α) πιστοποιητικό καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η ή στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών
Συνεταιρισµών και άλλων συλλογικών φορέων ή κάθε άλλο πιστοποιητικό που από
ειδική νοµοθεσία υποκαθιστά το πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η.
β) απόφαση έγκρισης του ΕΦΕΤ για τις εγκαταστάσεις της µεταποιητικής µονάδας ή
υπεύθυνη δήλωση περί της άσκησης αποκλειστικά και µόνο εµπορικής δραστηριότητας
και όχι µεταποιητικής. Στην περίπτωση χρήσης µισθωµένης µεταποιητικής µονάδας ή
κατά παραγγελία (φασόν) µεταποίησης σε εγκαταστάσεις άλλης επιχείρησης,
προσκοµίζεται η απόφαση έγκρισης του ΕΦΕΤ της τελευταίας µαζί µε αντίγραφο του
µεταξύ τους καταρτισθέντος ιδιωτικού συµφωνητικού.
γ) στην περίπτωση της άσκησης εµπορικής δραστηριότητας του αγοραστή, απαιτείται
και η προσκόµιση άδειας καταλληλότητας των χρησιµοποιούµενων οχηµάτων
µεταφοράς γάλακτος/ γαλακτοκοµικών προϊόντων, ιδιοκτησίας τους ή µη.
δ) βεβαίωση έναρξης εργασιών και µεταβολών δραστηριοτήτων της αρµόδιας Δ.Ο.Υ.
3. Οι παραγωγοί γάλακτος, οι οποίοι µεταποιούν οι ίδιοι το γάλα που παράγουν, πρέπει
να λάβουν ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης από την αρµόδια αρχή ελέγχου, η οποία έχει
την ευθύνη της τήρησης και της συνεχούς ενηµέρωσης του σχετικού µητρώου που
διασυνδέεται µε την εφαρµογή ΑΡΤΕΜΙΣ.
Ο ηλεκτρονικός κωδικός έγκρισης χορηγείται από την αρµόδια αρχή ελέγχου µέσω της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος, της Γενικής Διεύθυνσης
Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, ύστερα από αίτηση – υπεύθυνη δήλωση
(Υπόδειγµα 2 του Παραρτήµατος) του ενδιαφεροµένου που υποβάλλεται σε αυτήν, στην
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οποία υποχρεωτικά δηλώνεται ο κωδικός εκµετάλλευσης (EL) του παραγωγού και η
οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα:
α) βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων,
σύµφωνα µε το Ν. 3874/2010 (Α΄ 151) ή στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Οικοτεχνιτών (ΚΗΜΟ), σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 4912/120862/2015 Υ.Α. (Β’ 2468),
κατά περίπτωση.
β) απόφαση έγκρισης του ΕΦΕΤ για τις εγκαταστάσεις µεταποίησης του γάλακτος. Στην
περίπτωση χρήσης µισθωµένης µεταποιητικής µονάδας ή κατά παραγγελία (φασόν)
µεταποίησης σε εγκαταστάσεις άλλης επιχείρησης, προσκοµίζεται η απόφαση έγκρισης
του ΕΦΕΤ της τελευταίας µαζί µε αντίγραφο του µεταξύ τους καταρτισθέντος ιδιωτικού
συµφωνητικού.
γ) άδεια καταλληλότητας τυχόν χρησιµοποιούµενων οχηµάτων µεταφοράς γάλακτος/
γαλακτοκοµικών προϊόντων, ιδιοκτησίας τους ή µη.
δ) βεβαίωση έναρξης εργασιών και µεταβολών δραστηριοτήτων της αρµόδιας Δ.Ο.Υ..
4. Εάν κατά τη διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 7 στους παραγωγούς και αγοραστές
των παραγράφων 1, 2 και 3 διαπιστωθεί από την αρµόδια αρχή ελέγχου α) η έλλειψη ή
µη ισχύς ενός ή περισσότερων από τα αναγκαία ως άνω δικαιολογητικά ή/και β) η µη
τήρηση του περιεχοµένου της υπεύθυνης δήλωσης, η αρµόδια αρχή ελέγχου προβαίνει σε
απενεργοποίηση του ηλεκτρονικού κωδικού έγκρισης και διαγραφή του ενδιαφεροµένου
από το αντίστοιχο µητρώο, αφού προηγουµένως τηρηθεί η διαδικασία κοινοποίησης της
έκθεσης ελέγχου και υποβολής τυχόν αντιρρήσεων, όπως αναφέρεται στην παρ. 5 του
άρθρου 7, προσκοµίζοντας παράλληλα τυχόν ελλείποντα δικαιολογητικά έγγραφα και
προβάλλοντας τους λόγους για τους οποίους δεν υποβλήθηκαν έγκαιρα τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά ή δεν τηρήθηκε το περιεχόµενο της υπεύθυνης δήλωσης.
5. Εάν η αρµόδια αρχή ελέγχου διαπιστώσει ότι παραγωγός ή αγοραστής των
παραγράφων 1, 2 και 3 δεν έχει υποβάλλει τις δηλώσεις του άρθρου 6 για χρονικό
διάστηµα άνω του ενός (1) έτους, προβαίνει σε απενεργοποίηση του ηλεκτρονικού
κωδικού έγκρισης και διαγραφή του ενδιαφεροµένου από το αντίστοιχο µητρώο, αφού
προηγουµένως τηρηθεί η διαδικασία κοινοποίησης της έκθεσης ελέγχου και υποβολής
τυχόν αντιρρήσεων, όπως αναφέρεται στην παρ. 5 του άρθρου 7.
6. Παραγωγός ή αγοραστής των παραγράφων 1, 2 και 3, του οποίου ο ηλεκτρονικός
κωδικός έγκρισης απενεργοποιήθηκε για τους λόγους των παραγράφων 4 και 5, µπορεί
να υποβάλει εκ νέου αίτηση για χορήγηση κωδικού έγκρισης στην αρµόδια αρχή, ο
οποίος του χορηγείται εφόσον πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρ. 1, 2 και
3 αντίστοιχα.
7. Οι ηλεκτρονικοί κωδικοί έγκρισης που έχουν ήδη χορηγηθεί τόσο σε αγοραστές όσο
και σε παραγωγούς από την αρµόδια αρχή ελέγχου µέχρι την έκδοση της παρούσας,
παραµένουν σε ισχύ.
Άρθρο 5
Διαδικτυακή Εφαρµογή ΑΡΤΕΜΙΣ
1. Η διαδικτυακή εφαρµογή ΑΡΤΕΜΙΣ επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή των
δηλώσεων παραδόσεων και παραλαβών γάλακτος και των µηνιαίων δηλώσεων ισοζυγίου
εισροών/εκροών, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις των παραγωγών και των αγοραστών
αντίστοιχα, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 6 της παρούσας.
2. Η εφαρµογή ΑΡΤΕΜΙΣ επιτρέπει την παρακολούθηση και αξιολόγηση του
συστήµατος ελέγχου, µέσω της καταχώρισης από την αρµόδια αρχή ελέγχου κάθε
σχετικού στοιχείου, όπως το είδος των παραβάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την
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είσπραξη των προστίµων και ο,τι άλλο κριθεί απαραίτητο από την εποπτεύουσα αρχή για
τη συνεχή βελτίωση του συστήµατος ελέγχων στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου.
3. Η αρµόδια αρχή ελέγχου υποχρεούται να παρέχει στην εποπτεύουσα αρχή πλήρη
πρόσβαση στην εφαρµογή ΑΡΤΕΜΙΣ, καθώς και να της χορηγεί πληροφορίες,
στατιστικά δεδοµένα ή ιστορικά αρχεία σχετικά µε τα καταχωρηµένα στοιχεία. Η
πρόσβαση λοιπών φορέων στην εφαρµογή ΑΡΤΕΜΙΣ τελεί υπό την έγκριση της
εποπτεύουσας αρχής.
4. Η εποπτεύουσα αρχή αποφασίζει, συντονίζει και επιβλέπει κάθε τεχνικής φύσης
τροποποίηση της εφαρµογής ΑΡΤΕΜΙΣ, κάθε τυχόν επέκταση των τεχνικών της
δυνατοτήτων, την τυχόν αναβάθµισή της, καθώς και ζητήµατα σχετικά µε την
ηλεκτρονική διασύνδεση της εφαρµογής µε άλλες ψηφιακές βάσεις δεδοµένων που
τηρούνται από το ΥπΑΑΤ, από εποπτευόµενους φορείς του ΥπΑΑΤ ή από άλλες
αρµόδιες αρχές, για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της αγοράς του γάλακτος και
των γαλακτοκοµικών προϊόντων. Ειδικότερα για το ενδοενωσιακό εµπόριο γάλακτος, οι
αρµόδιες υπηρεσίες παρακολούθησης της διακίνησης προϊόντων στα σηµεία εισόδου στη
χώρα, σε περίπτωση διενέργειας δειγµατοληπτικού ελέγχου, δύνανται να σαρώνουν
ηλεκτρονικά τα σχετικά παραστατικά διακίνησης των φορτίων γάλακτος που εισέρχονται
στην επικράτεια και κατόπιν αιτήµατος της αρµόδιας αρχής ελέγχου να αποστέλλουν τα
σχετικά αρχεία σε αυτήν για την αποτελεσµατικότερη διασταύρωση των δηλούµενων
στην εφαρµογή ΑΡΤΕΜΙΣ στοιχείων.
5. Η εποπτεύουσα αρχή µεριµνά για τη συγκέντρωση, επεξεργασία και παρουσίαση στην
ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ στατιστικών στοιχείων της αγοράς, όπως αυτά αντλούνται από
την εφαρµογή ΑΡΤΕΜΙΣ, µε σκοπό την ελεύθερη πρόσβαση και ενηµέρωση όλων των
ενδιαφεροµένων.
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις «αγοραστών» και «παραγωγών» γάλακτος
1. Τριµηνιαία δήλωση παραδόσεων και Μηνιαία δήλωση παραλαβών γάλακτος.
1.1. Κάθε παραγωγός γάλακτος που παραδίδει γάλα σε αγοραστές υποχρεούται να
υποβάλλει στην εφαρµογή ΑΡΤΕΜΙΣ τριµηνιαίες δηλώσεις 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
αυτών, για κάθε είδος γάλακτος χωριστά και σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 3 του
Παραρτήµατος της παρούσας. 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.
1.2. Κάθε πρώτος αγοραστής γάλακτος υποχρεούται να υποβάλει στην εφαρµογή
ΑΡΤΕΜΙΣ τη µηνιαία δήλωση παραλαβών γάλακτος, η οποία συνίσταται σε µια
συγκεντρωτική, αναλυτική κατάσταση των παραλαβών του µηνιαίως, µαζί µε την αξία
αυτών, για κάθε είδος γάλακτος χωριστά, το αργότερο µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα
από το χρόνο της παραλαβής του γάλακτος.
1.3. Οι παραγωγοί που µεταποιούν οι ίδιοι το σύνολο ή/και µέρος του γάλακτος της
κτηνοτροφικής τους εκµετάλλευσης έχουν υποχρέωση καταχώρισης στην εφαρµογή
ΑΡΤΕΜΙΣ των πληροφοριών της παρ. 1.1. και παρ. 1.2. του παρόντος άρθρου.
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1.4. Σε περίπτωση που για κάποιο τρίµηνο ή µήνα δεν έγιναν παραδόσεις ή παραλαβές
αντίστοιχα γάλακτος, οι υπόχρεοι υποβολής της αντίστοιχης τριµηνιαίας/µηνιαίας
δήλωσης, καταχωρούν τη σχετική πληροφορία στην εφαρµογή ΑΡΤΕΜΙΣ µέχρι το τέλος
του επόµενου µήνα, από το µήνα που δεν πραγµατοποιήθηκε καµία παράδοση ή
παραλαβή.
1.5. Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια των ελέγχων µετά την παρέλευση της
προθεσµίας του ενός µηνός των παρ. 1.1. και 1.2., διαπιστωθεί από την αρµόδια αρχή
ελέγχου η εσφαλµένη καταχώριση στοιχείων στο πλαίσιο των τριµηνιαίων/µηνιαίων
δηλώσεων παραδόσεων/παραλαβών γάλακτος, επιβάλλεται το αντίστοιχο πρόστιµο για
µη ακριβή δήλωση στοιχείων του άρθρου 8 παρ. 1.3 και 1.7 αντίστοιχα ενώ, παράλληλα,
η αρµόδια αρχή µεριµνά για τη διόρθωση και ορθή καταχώριση των στοιχείων αυτών
στην εφαρµογή ΑΡΤΕΜΙΣ.
Κατά παρέκκλιση του προηγούµενου εδαφίου, µετά την παρέλευση της προθεσµίας του
ενός µηνός, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1.1. και 1.2. του παρόντος άρθρου,
τυχόν εσφαλµένες για οποιαδήποτε αιτία καταχωρίσεις στο πλαίσιο των
τριµηνιαίων/µηνιαίων δηλώσεων παραδόσεων/παραλαβών γάλακτος, είναι δυνατόν να
διορθωθούν από τους ίδιους τους υπόχρεους, εφόσον δεν έχει προηγουµένως διαπιστωθεί
η παράβαση στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχου, και επιβάλλεται αντίστοιχα το πρόστιµο
των παραγράφων της παραγράφου 1.5 και 1.9 του άρθρου 8 της παρούσας.
1.6. Οι αγοραστές παραλαµβάνουν γάλα µόνο από άλλους αγοραστές που διαθέτουν
ενεργό ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης της παρ. 2 του άρθρου 4 από την αρµόδια αρχή
ελέγχου και µόνο από κτηνοτρόφους που διαθέτουν ενεργό κωδικό εκµετάλλευσης (EL)
µε τον αντίστοιχο αριθµό ζώων από τις αρµόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και
ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης από την αρµόδια αρχή ελέγχου.
1.7. Οι παραγωγοί γάλακτος παραδίδουν γάλα µόνο σε αγοραστές που διαθέτουν ενεργό
ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης της παρ. 2 του άρθρου 4 από την αρµόδια αρχή ελέγχου.
1.8. Οι αγοραστές, καθώς και οι παραγωγοί γάλακτος, είναι υποχρεωµένοι:
(α) Να τηρούν σε φυσικό αρχείο τα παραστατικά όλων των παραδόσεων/παραλαβών,
όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στις αντίστοιχες τριµηνιαίες/µηνιαίες δηλώσεις, για
τουλάχιστον 3 ηµερολογιακά έτη από τον χρόνο έκδοσής τους. Από τα παραστατικά
πρέπει να προκύπτει µε σαφήνεια η χώρα προέλευσης του γάλακτος ή των
γαλακτοκοµικών προϊόντων.
(β) Να θέτουν στη διάθεση των αρµοδίων ελεγκτικών κλιµακίων, που διενεργούν τους
τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, κάθε στοιχείο και πληροφορία που αφορά στην
αγορά, επεξεργασία, παραγωγή και πώληση του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών
συστατικών/προϊόντων.
2. Υπολογισµός και διαδικασία καταβολής της εισφοράς γάλακτος
2.1. Οι «πρώτοι αγοραστές» γάλακτος έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την είσπραξη
και την καταβολή ειδικής εισφοράς στην αρµόδια αρχή ελέγχου. Ο υπολογισµός της
ειδικής αυτής εισφοράς στην περίπτωση του νωπού γάλακτος βασίζεται σε έναν
επιµερισµό του 0,75%, επί της ανά κιλό τιµής της παραληφθείσας ποσότητας γάλακτος,
µεταξύ των «παραγωγών» και των «αγοραστών», σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του
άρθρου 94 του ν. 2127/1993, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.2. Η ειδική εισφορά καταβάλλεται στην αρµόδια αρχή ελέγχου το αργότερο ένα µήνα
µετά την τιµολόγηση της αγοράς του γάλακτος. Σε διαφορετική περίπτωση, η οφειλή θα
τοκίζεται µε το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού
Δηµοσίου, δωδεκάµηνης διάρκειας. Η ειδική εισφορά επιβαρύνεται µε χαρτόσηµο 3,6%.
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2.3. Στην περίπτωση των παραγωγών που αξιοποιούν οι ίδιοι εµπορικά µέρος ή το
σύνολο της παραγωγής τους, είναι οι ίδιοι υπόχρεοι καταβολής του µέρους ή του
συνόλου, αντίστοιχα, της εισφοράς. Σε περίπτωση που δεν γίνεται τιµολόγηση και δεν
υπάρχει το στοιχείο της αξίας του γάλακτος, η ειδική εισφορά υπολογίζεται µε βάση την
ελάχιστη τιµή γάλακτος του τελευταίου έτους, όπως αυτή καταγράφεται από την αρµόδια
αρχή ελέγχου σε εθνικό επίπεδο, µέσα από τη διαδικασία της δήλωσης παραλαβών.
2.4. Στην περίπτωση νοµικών προσώπων που εκπροσωπούν ένα σύνολο παραγωγών, για
την καταβολή της εισφοράς υπόχρεοι παραµένουν οι αγοραστές του γάλακτος, οι οποίοι
για το σκοπό αυτό παρακρατούν από τα εν λόγω νοµικά πρόσωπα το συνολικό ποσοστό
της εισφοράς που αναλογεί στους παραγωγούς-µέλη τους και αποδίδουν το σύνολο της
εκάστοτε οφειλόµενης ειδικής εισφοράς στην αρµόδια αρχή ελέγχου.
2.5. Η αρµόδια αρχή ελέγχου αποστέλλει στην εποπτεύουσα αρχή, ανά τρίµηνο, πλήρη
ανάλυση των δηλωµένων ποσοτήτων ανά είδος γάλακτος, την αντίστοιχη συνολική
παρακράτηση εισφοράς, τη διαµορφούµενη µέση τιµή ανά είδος γάλακτος και τις
εισπραχθείσες ποσότητες εισφοράς. Η αρµόδια αρχή ελέγχου επικαιροποιεί τα ανωτέρω
µε την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης των στοιχείων και ενηµερώνει την εποπτεύουσα
αρχή αµελλητί για οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά µε την ανωτέρω διαδικασία είσπραξης
εισφοράς.
2.6. Κάθε πρώτος αγοραστής γάλακτος, προκειµένου να ενταχθεί στο µειωµένο ποσό της
ειδικής εισφοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 94 του ν. 2127/1993, ως τροποποιηθείς
ισχύει, οφείλει να δηλώσει στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος
της αρµόδιας αρχής ελέγχου, τον τρόπο µε τον οποίο θα πραγµατοποιεί τον έλεγχο
ποιότητας του νωπού γάλακτος που παραλαµβάνει από τους παραγωγούς.
2.7. Σε περίπτωση που οι αγοραστές γάλακτος συνεργάζονται στο πλαίσιο του
αυτοελέγχου µε ιδιωτικά εργαστήρια, υποχρεούνται να συνάπτουν µεταξύ τους
συµφωνητικά συνεργασίας, τα πρωτότυπα των οποίων οφείλουν να αποστέλουν στη
Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος της αρµόδιας αρχής ελέγχου
άµεσα µε την υπογραφή τους, πλήρως συµπληρωµένα, σφραγισµένα και υπογεγραµµένα
από τους δύο συµβαλλοµένους (Υπόδειγµα 4 του Παραρτήµατος). Η ηµεροµηνία
υπογραφής του συµφωνητικού πρέπει να προηγείται της ηµεροµηνίας εµπρόθεσµης
υποβολής των παραλαβών γάλακτος στην εφαρµογή ΑΡΤΕΜΙΣ. Το εν λόγω
συµφωνητικό αποστέλλεται στην αρµόδια αρχή ελέγχου το αργότερο εντός µηνός από
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος τους. Στα συµφωνητικά δηλώνονται τα είδη γάλακτος
για τα οποία ο αγοραστής θεωρείται αυτοελεγχόµενος, σύµφωνα µε τις µηνιαίες
δηλώσεις παραλαβών που υποβάλλει στην εφαρµογή ΑΡΤΕΜΙΣ.
2.8. Με ευθύνη των αυτοελεγχόµενων, τα αποτελέσµατα όλων των αναλύσεων
αυτοελέγχου νωπού γάλακτος, που έχουν διενεργήσει είτε στο δικό τους εργαστήριο
αυτοελέγχου ή στα ιδιωτικά εργαστήρια, υπό την προϋπόθεση ότι τα συναφθέντα
ιδιωτικά συµφωνητικά της ανωτέρω παραγράφου είναι εν ισχύ, υποβάλλονται στην
εφαρµογή ΑΡΤΕΜΙΣ µηνιαίως, και το αργότερο µέχρι το τέλος του επόµενου µήνα. Για
τους µήνες που δεν πραγµατοποιούνται αγορές γάλακτος από παραγωγούς και ως εκ
τούτου ούτε αναλύσεις γάλακτος, µε ευθύνη των αυτοελεγχόµενων υποβάλλεται δήλωση
µη διενέργειας αναλύσεων.
Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης αποστολής συµφωνητικού συνεργασίας στο
πλαίσιο του αυτοελέγχου, είτε µη διενέργειας των αναλύσεων αυτοελέγχου, είτε
εκπρόθεσµης, είτε ανακριβούς ή ελλιπούς υποβολής των αποτελεσµάτων στην εφαρµογή
ΑΡΤΕΜΙΣ, η εισφορά θα υπολογίζεται από την αρµόδια αρχή ελέγχου στο 0.75 % της
ανά κιλό αξίας γάλακτος.
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Οι αυτοελεγχόµενοι µεριµνούν για την έγκαιρη ανανέωση των συµφωνητικών
µεταξύ αυτών και των εργαστηρίων αυτοελέγχου. Όταν παύσει οριστικά η συνεργασία
µε το ιδιωτικό εργαστήριο αυτοελέγχου, το εργαστήριο ή ο αγοραστής γάλακτος
ενηµερώνει άµεσα εγγράφως την αρµόδια αρχή ελέγχου. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται
και στην περίπτωση που διακοπεί η συνεργασία από το εργαστήριο, ενώ είχε υπογραφεί
συµφωνητικό συνεργασίας και η επιχείρηση συνεχίζει να αγοράζει γάλα από
παραγωγούς.
2.9. Σε περίπτωση, που οι αγοραστές γάλακτος, απευθύνονται για τη διενέργεια
αναλύσεων στο πλαίσιο του αυτοελέγχου στα κατά τόπους εργαστήρια της αρµόδιας
αρχής ελέγχου, δύνανται να συνάπτουν µεταξύ τους «ιδιωτικά συµφωνητικά
συνεργασίας» (Υπόδειγµα 5 του Παραρτήµατος), τα πρωτότυπα των οποίων
αποστέλλονται από τα εργαστήρια στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και
Κρέατος της αρµόδιας αρχής ελέγχου άµεσα µε την υπογραφή τους, πλήρως
συµπληρωµένα, σφραγισµένα και υπογεγραµµένα από τους δύο συµβαλλόµενους.
3. Μηνιαία Δήλωση Ισοζυγίου Εισροών/Εκροών Γάλακτος
3.1. Όλοι οι παραγωγοί και οι αγοραστές, εξαιρουµένων των παραγωγών που δεν
µεταποιούν και εµπορεύονται οι ίδιοι το γάλα που παράγουν, είναι υποχρεωµένοι να
υποβάλλουν στην αρµόδια αρχή ελέγχου για κάθε µήνα, το αργότερο έως το τέλος του
επόµενου µήνα, µέσω της εφαρµογής ΑΡΤΕΜΙΣ, τη Μηνιαία Δήλωση Ισοζυγίου
Εισροών/Εκροών Γάλακτος, στην οποία καταχωρούνται:
α) όλες οι ποσότητες όλων των ειδών γάλακτος ή/και γαλακτοκοµικών προϊόντων
που παραλήφθηκαν από παραγωγούς ή αγοραστές είτε από κράτη – µέλη της Ε.Ε. ή
από Τρίτες Χώρες, µε λεπτοµερή περιγραφή της µορφής του διακινούµενου γάλακτος
(νωπό γάλα, παστεριωµένο, συµπυκνωµένο, κρέµα, τυρόπηγµα, σκόνη, κ.λπ.), µε
πλήρη περιγραφή του είδους, της χώρας προέλευσης και την αντίστοιχη αξία τους
ανά κιλό,
β) όλες οι ποσότητες των παραγόµενων προϊόντων από την επεξεργασία των
παραληφθέντων ποσοτήτων γάλακτος ή/και γαλακτοκοµικών προϊόντων, ανά
κατηγορία, όπως προκύπτουν από την επίσηµη αποθήκη ή το βιβλίο ηµερήσιας
παραγωγής προϊόντων που τηρείται υποχρεωτικά (Υπόδειγµα 6 του Παραρτήµατος).
Στις περιπτώσεις που στην επισήµανση, παρουσίαση και διαφήµιση των τελικών
προϊόντων έχει γίνει επίκληση συγκεκριµένης γεωγραφικής προέλευσης, θα πρέπει
υποχρεωτικά να τηρείται η σχετική τεκµηρίωση βάσει των αντίστοιχων
παραστατικών, από την οποία να είναι δυνατή η συσχέτιση της πρώτης ύλης µε τα
συγκεκριµένα τελικά προϊόντα.
γ) όλες οι ποσότητες πρώτων υλών ή ηµιέτοιµων προϊόντων µε την ακριβή ονοµασία
και σύνθεσή τους που διατίθεται σε δεύτερους ή τρίτους, κ.ο.κ. αγοραστές.
δ) όλες οι ποσότητες υποπροϊόντων που παρήχθησαν ή παραλήφθηκαν από άλλους ή
παραδόθηκαν σε τρίτους.
Για όλες τις ανωτέρω ποσότητες προϊόντων δηλώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία
ταυτοποίησης των προµηθευτών ή αγοραστών τους αντίστοιχα (επωνυµία, έδρα,
τηλέφωνο και Α.Φ.Μ.), ανεξάρτητα αν αυτοί βρίσκονται εντός ή εκτός της χώρας. Στην
περίπτωση διάθεσης προϊόντων απευθείας στη λιανική δεν απαιτείται η ανωτέρω δήλωση
στοιχείων ταυτοποίησης αγοραστών.
3.2. Τα υπόχρεα τυποποιητήρια-συσκευαστήρια/ανασυσκευαστήρια καταχωρούν, µέσω
της εφαρµογής ΑΡΤΕΜΙΣ, τις ποσότητες των τελικών προϊόντων που παρελήφθησαν και
τις ποσότητες των προϊόντων που ανασυσκευάστηκαν και παραδόθηκαν σε τρίτους, µε
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πλήρη περιγραφή των προϊόντων (ποσότητα και χώρα προέλευσης ανά είδος) και των
στοιχείων των προµηθευτών/αποδεκτών (επωνυµία, έδρα και Α.Φ.Μ.), ανεξάρτητα αν
αυτοί βρίσκονται εντός ή εκτός της χώρας.
3.3. Σε περίπτωση, που κατά τη διενέργεια των ελέγχων µετά την παρέλευση της
προθεσµίας του ενός µηνός της παραγράφου 3.1., διαπιστωθεί από την αρµόδια αρχή
ελέγχου η εσφαλµένη καταχώριση στοιχείων στο πλαίσιο των µηνιαίων δηλώσεων
Ισοζυγίου Εισροών/Εκροών Γάλακτος, επιβάλλεται το αντίστοιχο πρόστιµο για µη
ακριβή δήλωση στοιχείων του άρθρου 8 παρ. 1.12 ενώ παράλληλα η αρµόδια αρχή
µεριµνά για τη διόρθωση και ορθή καταχώριση των στοιχείων αυτών στην εφαρµογή
ΑΡΤΕΜΙΣ.
Κατά παρέκκλιση του προηγούµενου εδαφίου, µετά την παρέλευση της προθεσµίας του
ενός µηνός, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3.1. του παρόντος άρθρου, τυχόν
εσφαλµένες για οποιαδήποτε αιτία καταχωρίσεις στο πλαίσιο των µηνιαίων δηλώσεων
Ισοζυγίου Εισροών/Εκροών Γάλακτος, είναι δυνατόν να διορθωθούν από τους ίδιους
τους υπόχρεους, εφόσον δεν έχει προηγουµένως διαπιστωθεί η παράβαση στο πλαίσιο
διενέργειας ελέγχου, και επιβάλλεται το πρόστιµο του άρθρου 8 παρ. 1.13 της παρούσας.
Άρθρο 7
Έλεγχοι
1. Για τους σκοπούς της παρούσας, η αρµόδια αρχή ελέγχου διενεργεί διοικητικούς και
επιτόπιους ελέγχους, τακτικούς ή έκτακτους σε όλους τους παραγωγούς και αγοραστές.
Στο πλαίσιο της διευκόλυνσης της διενέργειας των ελέγχων, ο ΕΦΕΤ κοινοποιεί στην
αρµόδια αρχή ελέγχου κάθε πράξη χορήγησης κωδικού έγκρισης για τις εγκαταστάσεις
της παραγωγικής µονάδας, ο οποίος αποτελεί αναγκαίο για τους σκοπούς της παρούσας
δικαιολογητικό,, καθώς και κάθε πράξη ανάκλησης κωδικού έγκρισης .
2. Για την αποτελεσµατικότερη άσκηση του ελεγκτικού της έργου, η αρµόδια αρχή
ελέγχου αποκτά δικαίωµα πρόσβασης στα δεδοµένα των αρµοδίων αρχών και φορέων
της επόµενης παραγράφου µε τη µεσολάβηση της εποπτεύουσας αρχής. Ειδικότερα, µετά
από σχετικό αίτηµα της εποπτεύουσας αρχής, τίθενται στη διάθεσή της από τις αρµόδιες
αρχές και φορείς της επόµενης παραγράφου, τα αναγκαία στοιχεία για τους ελεγχόµενους
(σχετικά µε την ιδιότητά τους ως παραγωγοί ή αγοραστές) που τηρούνται σε αυτές στο
πλαίσιο της δικής τους αρµοδιότητας.
3. Οι διοικητικοί έλεγχοι είναι καθολικοί και διενεργούνται από την αρµόδια αρχή µέσω
της παρακολούθησης του πληροφοριακού συστήµατος ΑΡΤΕΜΙΣ και συνίστανται σε:
α. έλεγχο της τήρησης των υποχρεώσεων του άρθρου 6 περί καταχώρισης στη
διαδικτυακή εφαρµογή ΑΡΤΕΜΙΣ των αναγκαίων πληροφοριών από τους υπόχρεους του
ίδιου άρθρου.
β. διασταυρωτικό έλεγχο, ήτοι έλεγχο των πληροφοριών που εισάγουν οι υπόχρεοι στην
εφαρµογή ΑΡΤΕΜΙΣ σε συνδυασµό µε έλεγχο των πληροφοριών που εισάγουν οι ίδιοι
σε άλλες ψηφιακές βάσεις δεδοµένων του ΥπΑΑΤ, των εποπτευόµενων φορέων του και
του Υπουργείου Οικονοµικών µε σκοπό την επαλήθευση των στοιχείων που δηλώνουν οι
υπόχρεοι. Για το σκοπό αυτό ειδικότερα:
i) η αρµόδια αρχή ελέγχου έχει πρόσβαση στα αρχεία ζωικού κεφαλαίου που
τηρούνται στη Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ καθώς και στα στοιχεία της
Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (Ο.Σ.Δ.Ε.), όπου οι παραγωγοί δηλώνουν εφεξής
υποχρεωτικά τις ποσότητες του γάλακτος που παρέδωσαν συνολικά. Με την έναρξη
ισχύος της παρούσας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ οφείλει να προσαρµόσει τη σχετική Εφαρµογή
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Υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για τα έτη 2019 και εντεύθεν για την υλοποίηση
των διασταυρωτικών ελέγχων.
ii) η αρµόδια αρχή ελέγχου έχει πρόσβαση σε στοιχεία και αρχεία που τηρούνται
στο Υπουργείο Οικονοµικών και ιδίως στην Ειδική Γραµµατεία Σώµατος Δίωξης
Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.), και στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών
Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ).
4. Οι επιτόπιοι έλεγχοι α) συνίστανται σε:
i. έλεγχο των αρχείων (φυσικών ή ηλεκτρονικών), των παραστατικών και των
ηλεκτρονικών βάσεων δεδοµένων και πληροφοριακών συστηµάτων των
αγοραστών και παραγωγών για τη διασταύρωση του ισοζυγίου των
εισροών/εκροών γάλακτος,
ii. έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας µέχρι το στάδιο της ωρίµανσης –
συντήρησης,
iii. έλεγχο της εµπορίας, διακίνησης και µεταφοράς του γάλακτος και των
γαλακτοκοµικών προϊόντων,
iv. έλεγχο της διάθεσης και διαχείρισης του τυρογάλακτος και των αποθεµάτων.
v. έλεγχο στις κτηνοτροφικές µονάδες των παραγωγών γάλακτος, προκειµένου να
διαπιστωθεί κατά πόσο οι παραδιδόµενες ποσότητες γάλακτος του παραγωγού
ανταποκρίνονται στις παραληφθείσες ποσότητες του αγοραστή,
vi. έλεγχο των παραγωγών γάλακτος, κατά τον οποίο εξετάζονται τα στοιχεία
παραγωγής ζωικού κεφαλαίου (όπως γεννήσεις, µεταβολές, µεταβιβάσεις,
αντιστοιχία ζωικού κεφαλαίου µε δυναµικότητα παραγωγής γάλακτος, κινήσεις
τρέχοντος έτους, απογραφή ζωικού κεφαλαίου, αγορά ενωτίων κ.α.) και
αντιπαραβάλλονται τουλάχιστον µε παραστατικά εµπορίας, δηλώσεις στοιχείων
παραδόσεων/παραλαβών γάλακτος και το µητρώο της Κτηνιατρικής Βάσης
Δεδοµένων.
vii. εργαστηριακό έλεγχο των πρώτων υλών, ενδιάµεσων ή/και τελικών προϊόντων, ο
οποίος δεν είναι εφικτό να διενεργηθεί επί τόπου. Ειδικότερα, εφόσον κρίνεται
απαραίτητο, οι ελεγκτές προβαίνουν σε σχετικές δειγµατοληψίες και τα δείγµατα
αποστέλλονται για ανάλυση στα εργαστήρια της αρµόδιας αρχής ή σε άλλα
εργαστήρια επίσηµων ελέγχων.
viii. οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κριθεί αναγκαίος και αποτελεσµατικός για τους
σκοπούς της παρούσας, τηρουµένης της αρχής της αναλογικότητας.
β) διενεργούνται κατ’ αρχήν από .διμελή μικτά κλιμάκια, αποτελούμενα από έναν υπάλληλο
της αρμόδιας αρχής ελέγχου και έναν υπάλληλο των τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και
Ελέγχων των Δ/νσεων Αποκεντρωμένων Δομών. Η συγκρότηση των μικτών κλιμακίων γίνεται με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥπΑΑΤ, μετά από εισήγηση της Εποπτεύουσας Αρχής.

Οι έλεγχοι δύνανται να διενεργούνται και από κοινά κλιµάκια, αποτελούµενα από
υπαλλήλους της αρµόδιας αρχής ελέγχου και υπαλλήλους των τµηµάτων Αγροτικής
Ανάπτυξης και Ελέγχων των Δ/νσεων Αποκεντρωµένων Δοµών του ΥπΑΑΤ ή/και των
οικείων αρµόδιων Διευθύνσεων των Περιφερειών της χώρας ή/και του Ε.Φ.Ε.Τ. ή/και
υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, προκειµένου να συνδυαστεί µε άλλους
ελέγχους στον ίδιο ελεγχόµενο, µετά από συνεννόηση και σε συνεργασία µε την
εποπτεύουσα αρχή.
γ) είναι δειγµατοληπτικοί έλεγχοι και συγκεκριµένα είναι ετήσιοι και καλύπτουν
τουλάχιστον το 5% του συνόλου των ελεγχόµενων του άρθρου 2. Η αρµόδια αρχή
ελέγχου, για κάθε εξάµηνη περίοδο, υποβάλλει προς έγκριση στην εποπτεύουσα αρχή και
µέχρι το τέλος Οκτωβρίου, Ετήσιο Πρόγραµµα Ελέγχου, το οποίο καταρτίζεται βάσει
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µεθοδολογίας ανάλυσης κινδύνου. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η αρµόδια αρχή ελέγχου
δύναται να αναθεωρήσει και να µεταβάλει το αρχικό Πρόγραµµα Ελέγχου, σε
συνεργασία µε την εποπτεύουσα αρχή. Το εν λόγω Πρόγραµµα, περιλαµβάνει αναλυτικά
στοιχεία για τους προβλεπόµενους ελέγχους, και ιδίως ως προς το πλήθος, τη
γεωγραφική κατανοµή, το είδος και το µέγεθος των υπό έλεγχο επιχειρήσεων. Στα
κριτήρια της ανάλυσης κινδύνου, συµπεριλαµβάνονται υποχρεωτικά οι µεγάλες
αυξοµειώσεις παραλαβών του προηγούµενου οικονοµικού έτους του ελεγχόµενου, η
ιστορικότητα της παραβατικής του συµπεριφοράς, ο αριθµός, το είδος και το µέγεθος
επιχειρήσεων/παραγωγών, η γεωγραφική κατανοµή επιχειρήσεων/παραγωγών καθώς και
τυχόν καταγγελίες.
Ο τρόπος υπολογισµού του δείγµατος ελέγχου, βάσει της µεθοδολογίας ανάλυσης
κινδύνου, καθορίζεται µε εγκύκλιο της εποπτεύουσας αρχής, η οποία δύναται να
αναθεωρείται ανάλογα µε τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες και δεδοµένα της αγοράς
καθώς και τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες και δεδοµένα της παραγωγής,
διακίνησης και εµπορίας του γάλακτος και των προϊόντων του.
5. Μετά την ολοκλήρωση της διενέργειας εκάστου ελέγχου, και στην περίπτωση που έχει
διαπιστωθεί παράβαση, συντάσσεται σχετική Έκθεση Ελέγχου ως εξής:
α. εάν πρόκειται για την ολοκλήρωση διοικητικού ελέγχου, συντάσσεται Έκθεση
Ελέγχου, η οποία υπογράφεται από τον προϊστάµενο της Δ/νσης Διαχείρισης Ελέγχου
Γάλακτος και Κρέατος. Κάθε Έκθεση Ελέγχου µπορεί να αφορά έναν ή περισσότερους
ελεγχόµενους. Η έκθεση ελέγχου κοινοποιείται ηλεκτρονικά στον κάθε ελεγχόµενο
ξεχωριστά, περιλαµβάνοντας υποχρεωτικά το είδος της παράβασης, την κύρωση που
προβλέπεται και τη δυνατότητα υποβολής από τον ελεγχόµενο έγγραφων αντιρρήσεων
εντός 5 ηµερολογιακών ηµερών στη Δ/νση Διαχείρισης Ελέγχου Γάλακτος και Κρέατος
της αρµόδιας αρχής ελέγχου.
β. εάν πρόκειται για την ολοκλήρωση επιτόπιου ελέγχου, συντάσσεται ηλεκτρονική
έκθεση ελέγχου, επί τόπου µετά το πέρας του ελέγχου και υπογράφεται από τους
ελεγκτές και από το νόµιµο εκπρόσωπο του ελεγχοµένου. Η Έκθεση Ελέγχου,
κοινοποιείται ηλεκτρονικά σε ψηφιακό αντίγραφο στον ελεγχόµενο καθώς και στη
Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος και Κρέατος της αρµόδιας αρχής ελέγχου,
περιλαµβάνοντας υποχρεωτικά το είδος της παράβασης, την κύρωση που προβλέπεται
και τη δυνατότητα υποβολής από τον ελεγχόµενο αντιρρήσεων εντός 10 ηµερολογιακών
ηµερών, ηλεκτρονικά ή εγγράφως, στη Δ/νση Διαχείρισης Ελέγχου Γάλακτος και
Κρέατος της αρµόδιας αρχής ελέγχου. Σε περίπτωση αδυναµίας ηλεκτρονικής σύνταξης
του πρακτικού ελέγχου κατά τον επιτόπιο έλεγχο για τεχνικούς λόγους, η Έκθεση
Ελέγχου συντάσσεται χειρόγραφα σε δύο (2) πρωτότυπα και το ένα (1) πρωτότυπο
κοινοποιείται µε αποδεικτικό παραλαβής στον ελεγχόµενο, περιλαµβάνοντας
υποχρεωτικά το είδος της παράβασης, την κύρωση που προβλέπεται και τη δυνατότητα
υποβολής από τον ελεγχόµενο έγγραφων αντιρρήσεων εντός 10 ηµερολογιακών ηµερών
στη Δ/νση Διαχείρισης Ελέγχου Γάλακτος και Κρέατος της αρµόδιας αρχής ελέγχου.
6. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, σε περίπτωση που
η προειδοποίηση είναι απαραίτητη και πλήρως δικαιολογηµένη για τη διενέργεια του
επιτόπιου ελέγχου, αυτή περιορίζεται στην ελάχιστη αναγκαία διάρκεια η οποία κατά
κανόνα δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες.
7. Έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους, η αρµόδια αρχή ελέγχου αποστέλλει στην
εποπτεύουσα αρχή πλήρη έκθεση µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων που διεξήχθησαν
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κατά το προηγούµενο έτος, µε περιεχόµενο και µορφή που προσδιορίζεται µε έγγραφο
της εποπτεύουσας αρχής.
8. Τα αποτελέσµατα όλων των ελέγχων της αρµόδιας αρχής ελέγχου, κοινοποιούνται µε
επιµέλεια της τελευταίας στην εποπτεύουσα αρχή µέσω της εφαρµογής ΑΡΤΕΜΙΣ.
Άρθρο 8
«Διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά µέτρα»
1. Λαµβάνοντας υπόψη τα ευρήµατα των εκθέσεων ελέγχου, τις τυχόν έγγραφες
παρατηρήσεις των ελεγχόµενων καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό στοιχείο, η
αρµόδια αρχή ελέγχου προτείνει στην εποπτεύουσα αρχή, η οποία εισηγείται στον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, προκειµένου να επιβληθούν µε τη
διαδικασία του άρθρου 10 της παρούσας, οι προβλεπόµενες διοικητικές κυρώσεις και
διοικητικά µέτρα ως ακολούθως:
1.1. α) Εάν διαπιστώσει, ότι παραγωγοί παραδίδουν γάλα σε αγοραστές που δεν έχουν
ενεργό ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης από την αρµόδια αρχή ελέγχου ή χωρίς οι ίδιοι
προηγουµένως να έχουν λάβει ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης από την αρµόδια αρχή
ελέγχου, επιβάλλεται πρόστιµο ποσού 200 € συν 2,5% επί της αξίας των ετησίων
παραδόσεων γάλακτος.
β) Εάν διαπιστώσει, ότι αγοραστές παραλαµβάνουν γάλα ή/και γαλακτοκοµικά
συστατικά/προϊόντα που προορίζονται για περαιτέρω χονδρική πώληση ή µεταποίηση,
από παραγωγούς ή άλλους αγοραστές που έχουν ενεργό ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης
από την αρµόδια αρχή ελέγχου ή χωρίς προηγουµένως οι ίδιοι να έχουν λάβει
ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης από την αρµόδια αρχή ελέγχου, επιβάλλεται πρόστιµο
ποσού 500 € συν 2,5% επί της αξίας των ετησίων παραλαβών γάλακτος ή/και
γαλακτοκοµικών συστατικών/προϊόντων.
γ) Εάν διαπιστωθούν οι παραβάσεις που περιγράφονται στο άρθρο 4 παρ. 4 και 5 από
τους παραγωγούς ή τους αγοραστές αντίστοιχα, η αρµόδια αρχή ελέγχου προβαίνει σε
απενεργοποίηση του ηλεκτρονικού κωδικού έγκρισης και διαγραφή του παραβάτη από
το µητρώο, κατά τα οριζόµενα στις αντίστοιχες ως άνω διατάξεις.
1.2. 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.
1.3. 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.
1.4. 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.
1.5. Εάν διαπιστωθεί διόρθωση της Τριµηνιαίας Δήλωσης Παραδόσεων Γάλακτος
µετά την προβλεπόµενη στο άρθρο 6 παρ. 1.1. καταληκτική προθεσµία υποβολής της,
επιβάλλεται το 20% του αντίστοιχου προστίµου που προβλέπεται στην ανωτέρω παρ.
1.3. του παρόντος άρθρου.
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1.6. Εάν διαπιστωθεί µη έγκαιρη υποβολή της Μηνιαίας Δήλωσης Παραλαβών
γάλακτος, επιβάλλεται πρόστιµο 500 ευρώ συν 0,5% της αξίας των ετήσιων παραλαβών
γάλακτος.
1.7. Εάν διαπιστωθεί µη ακριβής Μηνιαία Δήλωση Παραλαβών γάλακτος, ως προς τις
ποσότητες, την αξία ή την προέλευση αυτού, επιβάλλεται πρόστιµο 2.000 ευρώ συν το
1% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.
1.8. Εάν διαπιστωθεί µη υποβολή της Μηνιαίας Δήλωσης Παραλαβών Γάλακτος για
διάστηµα άνω του εξαµήνου, επιβάλλεται πρόστιµο 2.500 ευρώ συν το 1,5% της αξίας
των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.
1.9. Εάν διαπιστωθεί διόρθωση της Μηνιαίας Δήλωσης Παραλαβών Γάλακτος µετά
την προβλεπόµενη στο άρθρο 6 παρ. 1.2. καταληκτική προθεσµία υποβολής της,
επιβάλλεται το 20% του αντίστοιχου προστίµου, που προβλέπεται στην ανωτέρω παρ.
1.7. του παρόντος άρθρου.
1.10. Εάν διαπιστωθεί µη έγκαιρη υποβολή της Μηνιαίας Δήλωσης Ισοζυγίου
Εισροών/Εκροών Γάλακτος πέραν της προθεσµίας που ορίζεται στο άρθρο 7
παράγραφος 3, επιβάλλεται πρόστιµο 1000 ευρώ συν το 2,5% της αξίας των ετήσιων
παραλαβών γάλακτος.
1.11. Εάν διαπιστωθεί µη ακριβής Μηνιαία Δήλωση Ισοζυγίου Εισροών/Εκροών
Γάλακτος ή/και του Βιβλίου Ηµερήσιας Παραγωγής βάσει της ποσότητας και του
είδους της πρώτης ύλης που χρησιµοποιείται στα παραγόµενα προϊόντα καθώς και της
ζύγισης των παραγόµενων προϊόντων, µε αποτέλεσµα οι αποδόσεις να εµφανίζονται
εκτός ορίων της επιστηµονικής βιβλιογραφίας για το αντίστοιχο προϊόν, επιβάλλεται
πρόστιµο ύψους 2.500 € συν το 1% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.
1.12. Εάν διαπιστωθεί διόρθωση της Μηνιαίας Δήλωσης Ισοζυγίου Εισροών/Εκροών
Γάλακτος µετά την προβλεπόµενη στο άρθρο 6 παρ. 3.1 καταληκτική προθεσµία
υποβολής της, επιβάλλεται το 20% του αντίστοιχου προστίµου που προβλέπεται στην
ανωτέρω παρ. 1.11. του παρόντος άρθρου.
1.13. Εάν διαπιστωθεί µη υποβολή Μηνιαίας Δήλωσης Ισοζυγίου εισροών/εκροών για
διάστηµα άνω του εξαµήνου, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους 3.000 € συν το 1,5% της αξίας
των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.
1.14. Εάν διαπιστωθεί η µη συµφωνία των δηλωµένων ποσοτήτων και πρώτων υλών,
συγκρίνοντας τη Μηνιαία Δήλωση Ισοζυγίου εισροών/εκροών, το Βιβλίο ηµερήσιας
παραγωγής και τη Τριµηνιαία Δήλωση Παραδόσεων γάλακτος, επιβάλλεται πρόστιµο
ύψους 3.000 € συν το 2% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.
1.15. Εάν διαπιστωθεί, ότι από τα παραστατικά εµπορίας ή από άλλα αποδεικτικά
στοιχεία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η χώρα προέλευσης του γάλακτος ή των
γαλακτοκοµικών συστατικών/προϊόντων ή διαπιστωθεί παραπλανητική αναφορά της
χώρας προέλευσης του γάλακτος ή και των γαλακτοκοµικών συστατικών/προϊόντων,
επιβάλλεται πρόστιµο 2.500 ευρώ συν 3% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.
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1.16. Εάν διαπιστωθεί έλλειψη παραστατικών εµπορίας που αφορούν σε όλα τα είδη
γάλακτος, στις λοιπές πρώτες ύλες, στα ηµιέτοιµα προϊόντα γάλακτος καθώς και στα
παραγόµενα προϊόντα και πωλήσεις, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους 3.500 ευρώ € συν το
3% της αξίας των ετήσιων παραδόσεων/παραλαβών γάλακτος.
1.17. Εάν διαπιστωθεί µη ορθή παρακράτηση της εισφοράς που αναλογεί στους
παραγωγούς από τους πρώτους αγοραστές, επιβάλλεται στους δεύτερους πρόστιµο 2.000
ευρώ συν 2% της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.
1.18. Εάν διαπιστωθεί εκπρόθεσµη ή µη ορθή απόδοση της αναλογούσας εισφοράς
στην αρµόδια αρχή, επιβάλλεται στους πρώτους αγοραστές πρόστιµο 2.000 ευρώ συν 3%
της αξίας των ετήσιων παραλαβών γάλακτος.
1.19. Εάν διαπιστωθεί αδυναµία αντιστοίχισης των δηλωµένων παραλαβών, εισροών
και εκροών µε τη φυσική ροή των προϊόντων κατά το στάδιο της παραγωγής,
αποθήκευσης και εµπορίας, επιβάλλεται πρόστιµο 3.500 ευρώ συν 3,5% της αξίας των
ετήσιων παραλαβών γάλακτος.
1.20. Για τη µη τήρηση αρχείου παραστατικών παραδόσεων/παραλαβών γάλακτος για
τουλάχιστον τρία έτη από τους παραγωγούς και τους αγοραστές, επιβάλλεται πρόστιµο
ύψους 500 € συν 2% της αξίας των ετήσιων παραδόσεων/παραλαβών γάλακτος.
1.21. Εάν διαπιστωθεί µη διευκόλυνση κατά τον έλεγχο, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους
500 € συν το 2% της αξίας των ετήσιων παραδόσεων/παραλαβών γάλακτος.
1.22. Εάν διαπιστωθεί άρνηση ή παρεµπόδιση του ελέγχου, ώστε αυτός να µην
καθίσταται εφικτός, επιβάλλεται πρόστιµο ύψους 4.000 € συν το 5% της αξίας των
ετήσιων παραδόσεων/παραλαβών γάλακτος.
1.23. Ως προς τις κυρώσεις για παραβάσεις της διαχείρισης του τυρογάλακτος, ως
υποπροϊόντος της παραγωγικής διαδικασίας, θα εφαρµόζονται οι ισχύουσες εθνικές
διατάξεις, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις αρµόδιες κατά περίπτωση αρχές, στις
οποίες διαβιβάζονται από την αρµόδια αρχή ελέγχου τα σχετικά ευρήµατα αµελλητί.
1.24. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιµη η αξία των ετήσιων παραδόσεων ή
παραλαβών γάλακτος ή/και γαλακτοκοµικών συστατικών/προϊόντων, για τον
υπολογισµό του ύψους των προστίµων, προστίθεται η προβλεπόµενη για κάθε παράβαση
τιµή βάσης συν το ήµισυ του αντίστοιχου ποσοστού επί του συνολικού ετήσιου τζίρου
του ελεγχόµενου. Σε κάθε περίπτωση, η αξία των ετήσιων παραδόσεων ή παραλαβών,
αναφέρεται στα επαληθευµένα στοιχεία του ολοκληρωµένου οικονοµικού έτους που
προηγείται του χρόνου διαπίστωσης της παράβασης. Στην περίπτωση νέου παραγωγού ή
νέας επιχείρησης, που δεν έχει ακόµη δραστηριότητα ενός ολοκληρωµένου οικονοµικού
έτους ώστε να υπάρχει το στοιχείο της αξίας των ετήσιων παραγωγών ή παραλαβών, η
αξία αυτή δεν συνυπολογίζεται στον καθορισµό του ύψους του προστίµου.
2. Εφόσον σε ορισµένες περιπτώσεις δεν είναι στη διάθεση της αρµόδιας αρχής ελέγχου
η ακριβής αξία των παραδόσεων ή παραλαβών, µπορεί να ληφθεί υπόψη για τον
υπολογισµό της η µέση τιµή της αξίας που έχει διαµορφωθεί στην ελληνική επικράτεια
βάσει επίσηµων στοιχείων, ανά είδος γάλακτος ή κατηγορία προϊόντος.
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3. Το τελικό ποσό της διοικητικής κύρωσης που προκύπτει σε όλες τις περιπτώσεις,
στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία.
4. Εάν διαπιστωθεί υποτροπή για τις παραβάσεις των περιπτώσεων 1.8, 1.13, 1.14, 1.15,
1.16, 1.19 και 1.22 της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η αρµόδια αρχή ελέγχου
απενεργοποιεί τον ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης του παραγωγού ή του αγοραστή του
άρθρου 4 της παρούσας και διαγράφει τον παραβάτη από το µητρώο. Ο ηλεκτρονικός
κωδικός έγκρισης επαναχορηγείται κατόπιν νέας αίτησης του ενδιαφερόµενου, εφόσον
υπάρξει πλήρης συµµόρφωσή του και πλήρης εξόφληση των επιβληθέντων προστίµων.
Εάν διαπιστωθεί δεύτερη υποτροπή για τις παραβάσεις των περιπτώσεων 1.8, 1.13, 1.14,
1.15, 1.16, 1.19 και 1.22 της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η αρµόδια αρχή ελέγχου
απενεργοποιεί τον ηλεκτρονικό κωδικό έγκρισης του παραγωγού ή του αγοραστή του
άρθρου 4 της παρούσας και διαγράφει τον παραβάτη από το µητρώο για χρονικό
διάστηµα 6 µηνών. Ο ηλεκτρονικός κωδικός έγκρισης επαναχορηγείται µετά το πέρας
του εξαµήνου κατόπιν νέας αίτησης του ενδιαφερόµενου, εφόσον υπάρξει πλήρης
συµµόρφωσή του και πλήρης εξόφληση των επιβληθέντων προστίµων.
«Υποτροπή» νοείται η τέλεση των στην παρ. 4 του παρόντος οριζοµένων παραβάσεων
τουλάχιστον δύο (2) φορές, εντός χρονικού διαστήµατος τριών (3) ετών.
5. Η αρµόδια αρχή ελέγχου ενηµερώνει για τα ανωτέρω την εποπτεύουσα αρχή. Στις
περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων αρµοδιότητας άλλων αρµόδιων αρχών, αντίγραφο
της έκθεσης ελέγχου διαβιβάζεται από την αρµόδια αρχή ελέγχου προς αυτές, µε
κοινοποίηση στην εποπτεύουσα αρχή, για την επιβολή ενδεχόµενων επιπλέον κυρώσεων
σύµφωνα µε τα κατά περίπτωση ισχύοντα.
Άρθρο 9
Έλεγχοι της Εποπτεύουσας Αρχής
Η Εποπτεύουσα Αρχή, στο πλαίσιο της άσκησης εποπτείας στο σύστηµα ελέγχου που
προβλέπεται µε τις διατάξεις της παρούσας, δύναται να προβαίνει σε διοικητικούς ή
επιτόπιους ελέγχους σε παραγωγούς ή αγοραστές, οι οποίοι έχουν ήδη υποβληθεί σε
αντίστοιχους ελέγχους της αρµόδιας αρχής ελέγχου, προκειµένου να διαπιστώσει την
τήρηση ή µη των προβλεπόµενων διαδικασιών ελέγχου.
Άρθρο 10
Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων
1. Κατόπιν παρέλευσης των προθεσµιών του άρθρου 7 παρ. 5 περ. α’ και β’ για την
άσκηση του δικαιώµατος ακρόασης του ελεγχόµενου, µέσω της υποβολής αντιρρήσεων
επί της κοινοποιηθείσας Έκθεσης Ελέγχου, και λαµβάνοντας υπόψιν την Έκθεση
Ελέγχου και τις τυχόν υποβληθείσες αντιρρήσεις, το ΔΣ της αρµόδιας αρχής ελέγχου
προτείνει στην εποπτεύουσα αρχή την επιβολή ή µη διοικητικών µέτρων και κυρώσεων
και η τελευταία εισηγείται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
προκειµένου να εκδώσει αιτιολογηµένη απόφαση περί επιβολής ή όχι προστίµου, βάσει
των παραβάσεων του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση περί επιβολής των διοικητικών κυρώσεων, είναι εκτελεστή και
κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο µε κάθε πρόσφορο µέσο, µε αποδεικτικό παραλαβής,
καθώς και στις αρµόδιες υπηρεσίες για την εκτέλεσή της.
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Άρθρο 11
Είσπραξη και απόδοση οφειλών και προστίµων
1. Η διοικητική διαδικασία επιβολής κυρώσεων, η είσπραξη των προστίµων και ό,τι άλλο
σχετικό κριθεί αναγκαίο καταχωρείται από την αρµόδια αρχή ελέγχου στην εφαρµογή
ΑΡΤΕΜΙΣ.
2. Η ειδική εισφορά καταβάλλεται και βεβαιώνεται ως έσοδο «υπέρ
ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ»
3. Τα επιβαλλόµενα διοικητικά πρόστιµα, βεβαιώνονται ως δηµόσια έσοδα,
εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και αποτελούν έσοδα του Ταµείου Γεωργίας
και Κτηνοτροφίας (ΤΓΚ).
4. Σε περίπτωση που οι παραγωγοί και οι αγοραστές δεν αποδίδουν έγκαιρα τις οφειλές
από την επιβολή των προστίµων αυτές βεβαιώνονται στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. σύµφωνα µε
τις προβλεπόµενες διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως
ισχύει.
5. Τυχόν ανάγκη επίδοσης του προστίµου γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
2717/1999 «Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας» (άρθρα 47-57).
6. Η επιχείρηση υποχρεούται εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την εποµένη της
καταβολής του προστίµου στη αρµόδια Δ.O.Y. να καταθέσει στην αρµόδια υπηρεσία του
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ το σχετικό πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης.
Άρθρο 12
Εξουσιοδοτήσεις
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής
της παρούσας και δύναται να παρατείνει τις προθεσµίες του άρθρου 13 παρ. 3 και 4.
Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται παράρτηµα υποδειγµάτων, το οποίο δύναται να
τροποποιείται µε έγγραφο της εποπτεύουσας αρχής.
Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις
1. Παραβάσεις που αφορούν στο άρθρο 8, οι οποίες έχουν διαπιστωθεί πριν την έναρξη
ισχύος της παρούσας και δεν έχουν βεβαιωθεί µέχρι την έναρξη ισχύος της, εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας απόφασης και επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις
που προβλέπονται στο ανωτέρω άρθρο, εφόσον γι’ αυτές δεν προβλέπονταν κατά τον
χρόνο τέλεσης τους ηπιότερες κυρώσεις από αυτές που προβλέπει η παρούσα απόφαση.
2. Ενστάσεις κατά πράξεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων, που έχουν υποβληθεί
εµπρόθεσµα και δεν έχουν κριθεί µέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, εξετάζονται
από τη Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίµων.
2. Η υποχρέωση χορήγησης ηλεκτρονικού κωδικού έγκρισης από την αρµόδια αρχή
ελέγχου, βάσει του άρθρου 4 της παρούσας για παραγωγούς ή αγοραστές που δεν είχαν
την ως άνω υποχρέωση µέχρι τη δηµοσίευση της παρούσας, οφείλουν να υποβάλλουν
σχετική αίτηση χορήγησης ηλεκτρονικού κωδικού έγκρισης το αργότερο εντός τριών (3)
µηνών από τη δηµοσίευση της παρούσας στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
3. Ειδικά για τους παραγωγούς 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 παρούσας, και γι’ αυτό το λόγο θεσπίζεται µεταβατική περίοδος κατά
την οποία οι παραγωγοί καλούνται να αποστέλλουν ηλεκτρονικά δήλωση παραδόσεων
γάλακτος βάσει του Υποδείγµατος 3 του Παραρτήµατος στην αρµόδια αρχή µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω µεταβατικής περιόδου θα
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γίνονται συστάσεις προς τους υπόχρεους για τη συµµόρφωσή τους, ενώ δύνανται να
υποβάλλονται στην αρµόδια αρχή ελέγχου σχετικά ερωτήµατα για τη διευκόλυνση της
προσαρµογής στις νέες απαιτήσεις της παρούσας.
Άρθρο 14
Καταργούµενες Διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται οι υπ’ αριθµ. 175180/2011 (Β΄
1721) και 2038/1333890/2015 (Β΄ 2711) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις καθώς και η υπ’
αριθµ. 1678/111284/2015 (Β΄ 2257) Υπουργική Απόφαση, µε την επιφύλαξη των
οριζόµενων στην παρ. 2 του άρθρου 13 της παρούσας. Σε κάθε αναφορά στις άνω
καταργούµενες Αποφάσεις νοείται η παρούσα.
Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, µε την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 13 παρ. 4.

Η Υφυπουργός
Οικονοµικών

Αικατερίνη Παπανάτσιου

Ο Υπουργός Αγροτικής Η Υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων Ανάπτυξης και Τροφίµων

Σταύρος Αραχωβίτης

Ολυµπία Τελιγιορίδου
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