
 

ΙΙΔΔΙΙΩΩΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ   

Σήμερα…..………/……/……….στη……..……………………….…..…μεταξύ  τ……. 
…………………………………………………..Προϊστάμεν….…του Εργαστηρίου Ελέγχου 
Ποιότητας Γάλακτος………………………………… ως εκπροσώπου του ΕΛ.Γ.Ο. 
«ΔΗΜΗΤΡΑ» και του……………………………………..……. ως εκπροσώπου του 
Αγοραστή-Μεταποιητή…..………….……………………….…… 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 μμεε  

φφρροοννττίίδδαα  ττοουυ  να πραγματοποιεί τη δδεειιγγμμααττοολληηψψίίαα.. 

α)   Στο σύνολο των παραγωγών του. 
β)   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», σσττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  ππααρρααγγωωγγώώνν  

ττοουυ των περιπτώσεων α ή β, ααννεελλλλιιππώώςς  γγιιαα  όόλλαα  τταα  εειισσκκοομμιιζζόόμμεενναα  εείίδδηη  γγάάλλαακκττοοςς.  

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 αγοραστή-

μεταποιητή 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 Αγοραστής-

Μεταποιητής θθαα  ααπποολλέέσσεειι  ττοο   δδιικκααίίωωμμαα  κκααττααββοολλήήςς  ττηηςς  ππααρρααππάάννωω  μμεειιωωμμέέννηηςς  εειιδδιικκήήςς  

εειισσφφοορράάςς 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 στη Θεσσαλονίκη άά μμ εε σσ αα  μμ εε   ττ ηη νν   έέ νν αα ρρ ξξ ηη   ττ ωω νν   εε λλ έέ γγ χχ ωω νν . 

Οι συμφωνούντες 

   Για τον ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ»                                  Για τον Αγοραστή-Μεταποιητή 
             (υπογραφή- σφραγίδα)                                                                 (υπογραφή- σφραγίδα)             


