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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Με αθνξκή ζεκεξηλή αλάξηεζε ηεο ηζηνζειίδαο  «www.agronews.gr» κε ηίηιν: «εληόο 

24ωξνπ ν ΔΛΓΟ πήξε πίζω πξόζηηκα γηα ηα ηζνδύγηα γάιαθηνο», ζηελ νπνία ππάξρεη 

πξναλαγγειία αλαιπηηθόηεξνπ ξεπνξηάδ ζηελ  εβδνκαδηαία εθεκεξίδα “Agrenda” θαη γηα 

ηελ αθξηβή ελεκέξωζε ηωλ θηελνηξόθωλ θαη όιωλ ηωλ εκπιεθνκέλωλ ζηελ παξαγωγή, 

ηππνπνπνίεζε, εκπνξία θαη δηαθίλεζε ηνπ γάιαθηνο θαη ηωλ γαιαθηνθνκηθώλ πξνϊνληωλ 

ηεο ρώξαο καο, ν ΔΛΓΟ – ΓΗΜΗΣΡΑ αλαθνηλώλεη ηα αθόινπζα: 

Σν Γ ηνπ Οξγαληζκνύ θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ζηηο 12 Ινπιίνπ 2018 απνθάζηζε: 

1. Σελ απνζηνιή ζηνλ αξκόδην Δηζαγγειέα γηα ηηο λόκηκεο ελέξγεηεο ηεο έθζεζεο 

ειέγρνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 07.05.2018 από κηθηό θιηκάθην επηζεωξεηώλ 

– ειεγθηώλ ηεο Γηεύζπλζεο Γηαρείξηζεο Διέγρωλ Γάιαθηνο θαη Κξέαηνο ηνπ ΔΛΓΟ - 

ΓΗΜΗΣΡΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Τπνδηεύζπλζε Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο Β. 

Διιάδνο  ζε επηρείξεζε κε δξαζηεξηόηεηα ηε θαγή θαη ηελ Δκπνξία Κξέηνο,  πνπ 

εδξεύεη ζηε Θεζζαιία θαη θέξεηαη όηη ηελ πεξίνδν από 14.03.2018 έωο 7.05.2018 

δηέζεζε ζηελ αγνξά επηαθόζηα ηξηάληα ηέζζεξα (734) αξληά πξνέιεπζεο 

«Ρνπκαλίαο», πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε εκπνξηθά πγεηνλνκηθά έγγξαθα 

(ηηκνιόγηα, δειηία απνζηνιήο, πηζηνπνηεηηθά ελδνθνηλνηηθνύ εκπνξίνπ – TRACES). 

2. Να βεβαηωζνύλ ζηηο αξκόδηεο θαηά ηόπνπο Γ.Ο.Τ. πξνο είζπξαμε, ζύκθωλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΓΔ,  πξόζηηκα πνπ είραλ επηβιεζεί   ζε δεθαελλέα (19) 

επηρεηξήζεηο, γηα θαζπζηεξεκέλε ππνβνιή «Ιζνδπγίωλ Γάιαθηνο» ην έηνο 2016 

3. Γηα ηνλ ίδην ιόγν  λα επηβιεζνύλ πξόζηηκα ζε  ζαξαληακία (41)  επηρεηξήζεηο 

παξαγωγήο, κεηαπνίεζεο, ηππνπνίεζεο, δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο  
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γάιαθηνο θαη γαιαθηνθνκηθώλ πξνϊόληωλ, πνπ δελ ππέβαιαλ έγθαηξα ή θαζόινπ 

ηε «Μεληαία Γήιωζε Ιζνδπγίνπ Γάιαθηνο» ην έηνο 2017.  

4. Σε δηαβίβαζε ζην ΤΠΑΑΣ εηζήγεζεο κε  πίλαθα είθνζη ηεζζάξωλ (24) επηρεηξήζεωλ 

αγνξαζηώλ γάιαθηνο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο επηβιεζνύλ ηα πξνβιεπόκελα 

πξόζηηκα. Οη επηρεηξήζεηο απηέο δελ δήιωζαλ, ωο όθεηιαλ ζηνηρεία εηζθνκίζεωλ 

αγειαδηλνύ, πξόβεηνπ ή/& γίδηλνπ γάιαθηνο θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα Ιαλνπαξίνπ 

- Γεθεκβξίνπ 2017. 

5. Να αξζνύλ ηέζζεξα (4) πξόζηηκα πνπ επηβιήζεθαλ ζε ηζάξηζκεο επηρεηξήζεηο από 

ηηο νπνίεο κηα  δελ ιεηηνύξγεζε πνηέ, δπν ήηαλ αδξαλείο από  01.01.2012 θαη ε 

ηέηαξηε  ήηαλ αδξαλήο από 30.12.2015.    

Από ηα αλωηέξω πξνθύπηεη όηη δελ ππήξμε θακία αλάθιεζε πξνζηίκωλ, παξά κόλν 

άξζε ηεο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ εζθαικέλα είρε επηβιεζεί  κε παιαηόηεξεο 

απνθάζεηο ηνπ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ ζηηο ηέζζεξηο (4) αλωηέξω επηρεηξήζεηο γεγνλόο πνπ 

ζα κπνξνύζε λα είρε δηεπθξηληζηεί κε κηα επηθνηλωλία κε ηε Γηνίθεζε ηνπ ΔΛΓΟ- 

ΓΗΜΗΣΡΑ. 

Φαίλεηαη όηη ε δεκνζηνπνίεζε ηεο επηβνιήο ηωλ πνηλώλ θαη ε ζπλέρηζε ηωλ ειέγρωλ 

πνπ δηελεξγεί ν ΔΛΓΟ- ΓΗΜΗΣΡΑ ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο κε ηελ επνπηεία, 

ηηο νδεγίεο θαη ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ Τπνπξγνύ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκωλ θ. 

Δπάγγεινπ Απνζηόινπ θάπνηνπο ελόριεζε. Ση λα θάλνπκε όκωο; αο κελ αλεζπρνύλ 

θαη ην πόξηζκα ζα ζηαιεί ζηνλ αξκόδην Δηζαγγειέα θαη ζα αθνινπζήζνπλ θαη άιια 

πνξίζκαηα θαη ε πξνζπάζεηα γηα ην ρηύπεκα ηεο παξαβαηηθόηεηαο ζα ζπλερηζηεί ζε 

όια ηα επίπεδα. 

 

 

 


