ΕΛΓΟ-Δήμητρα
Γεν. Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας
Αγρ.Προϊόντων
Δ/νση: Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος &
Κρέατος
Πληροφορίες: Παλιούρας Β., Σουλάκης Π.,
Ορφανίδης Ι., Βλασταρίδης Ι.
Τηλ. 2319991140, 2319991150, 2319991112,
2319991102
Email: vaspal@elog.gr, soulakis@elog.gr,
iakovoso@elog.gr, ivlastar@elog.gr

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Αρ.Πρωτ.:
ΠΡΟΣ:
Κοιν:

4-11-2015
36191

Όλες τις επιχειρήσεις φυσικά & νομικά πρόσωπα
της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 175180/2011
Δ/ΝΣΗ: Κτηνοτροφικών Υποδομών & Μεταποίησης
Ζωικών Προϊόντων
ΤΜΗΜΑ: Αξιοποίησης, Μεταποίησης &
Τυποποίησης Προϊόντων Ζωικής Παραγωγής
E-mail : ve46u094@minagric.gr

Θέμα : «Διαδικτυακή εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ»
Σχετ. : H Υ.Α. 1678/111284/2015 (ΦΕΚ 2257 B΄/20-10-15)
Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε η Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με
αριθμό 1678/111284/2015 (ΦΕΚ 2257 B΄/20-10-15) η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα
www.elogak.gr (στην ενότητα Νομοθεσία) καθώς και στην ιστοσελίδα του εθνικού τυπογραφείου
www.et.gr.
Η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση ορίζει ότι όλοι οι αγοραστές γάλακτος, οι μονάδες μεταποίησης,
ή/και εμπορίας γάλακτος, οι μονάδες τυποποίησης–συσκευασίας γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς
και οι παραγωγοί–κτηνοτρόφοι που μεταποιούν το γάλα της κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης και
η
προκειμένου να μην τους επιβληθούν οι εκάστοτε ισχύουσες κυρώσεις, οφείλουν μέχρι την 31
Δεκεμβρίου 2015:
1. να συνδεθούν στη διαδικτυακή εφαρμογή ΑΡΤΕΜΙΣ, που έχει αναπτύξει ο ΕΛΓΟ ΄ΔΗΜΗΤΡΑ’
και να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη
2. να υποβάλουν εφεξής ηλεκτρονικά και μόνο μέσω της εφαρμογής αυτής :
α. τις μηνιαίες δηλώσεις ισοζυγίου του άρθρου 3 της 175180/2011 ΚΥΑ και
β. τις δηλώσεις εισκομίσεων γάλακτος που προβλέπονται από την ισχύουσα κάθε φορά
νομοθεσία.
Η πρόσβαση στην Εφαρμογή ‘Άρτεμις’ γίνεται μέσα από τον σύνδεσμο :
http://srv-web.elogak.gr/Artemis
Στον εν λόγω σύνδεσμο υπάρχουν οδηγίες για τη δημιουργία λογαριασμού αλλά και αναλυτικές
οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων γάλακτος.
Ο ΕΛΓΟ ΄ΔΗΜΗΤΡΑ΄ δεν δέχεται πλέον κανέναν άλλο τρόπο υποβολής (ταχυδρομείο, φαξ, email)
ισοζυγίων και εισκομίσεων γάλακτος παρά μόνο μέσω της εφαρμογής Άρτεμις.
Κατόπιν των ανωτέρω και λόγω της αναγκαιότητας της άμεσης προσαρμογής στην εν λόγω εφαρμογή
για την υλοποίηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης των αιγοπροβάτων (ΚΥΑ 614/52350/12-5-15, ΦΕΚ
833 Β΄), σας καλούμε για την άμεση και πιστή εφαρμογή της Υ.Α. 1678/111284/2015.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αθανάσιος Καπρέλης

