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ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις για την εφαρμογή των ‘’Ισοζυγίων
Κρέατος’’ και στα Πουλερικά.
Ως γνωστόν με την υπ’ αρ. 212898/28.7.09 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β
1577/31.7.09) επεκτείνεται η εφαρμογή της ΚΥΑ 282441/3.4.09 που αφορά τα
‘’Ισοζύγια Κρέατος’’ και στο κρέας των Πουλερικών (κοτόπουλο–γαλοπούλα).
Λόγω της ιδιομορφίας της παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας του κρέατος
Πουλερικών διευκρινίζουμε τα εξής:
1. Τα Πτηνοσφαγεία υποχρεούνται να αποστέλλουν στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ
μηνιαίο

και

όχι

ημερήσιο

βιβλίο

σφαγών,

σύμφωνα

με

το

επισυναπτόμενο υπόδειγμα.
2. Εφ’ όσον τα Πτηνοσφαγεία ασκούν και εμπορική δραστηριότητα,
υποχρεούνται στην αποστολή και ‘’μηνιαίου ισοζυγίου κρέατος’’ στον
ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.
3. Οι αποστολές των ‘’Ισοζυγίων Κρέατος’’ και ‘’μηνιαίου βιβλίου σφαγών’’
πρέπει να στέλνονται στον ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ στο τέλος του επόμενου μήνα
κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή.
4. Η ειδική εισφορά 0,2% που πληρώνεται άπαξ στην αξία του τιμολογίου
του κρέατος, καταβάλλεται από τα Πτηνοσφαγεία και θα υπολογίζεται
στο σύνολο των σφαγέντων Πουλερικών είτε προέρχονται από
ιδιοπαραγωγή, ή από συνεργαζόμενους Πτηνοτρόφους.
Όλες οι λοιπές επιχειρήσεις (τεμαχιστήρια, παρασκευαστήρια, έμποροι
εισαγόμενων Πουλερικών και προϊόντων), καταβάλλουν εισφορά εφ’
όσον είναι ‘’πρώτοι αγοραστές’’.

5. Η εισφορά καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα και αφορά
τις σφαγές και αγορές Πουλερικών του προηγούμενου μήνα σε έναν
από τους παρακάτω λογαριασμούς που διατηρεί ο ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ στις
αντίστοιχες τράπεζες: α) Α.Τ.Ε. : 2150400450087
β) ALPHA : 712-002002006273
γ) EUROBANK : 0026020389020.1143487
δ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 5212-0445-72805
6. Σε όλα τα παραστατικά διακίνησης καθώς και στις ετικέτες σήμανσης
των συσκευασιών αναγράφεται υποχρεωτικά μια από τις παρακάτω
ενδείξεις
•

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ( ΕΛΛΗΝ. )

•

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ( ΕΥΡ. ΕΝ )

•

ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ( Τ.Χ. )

Με κριτήριο για την κατάταξη τη χώρα προέλευσης του κρέατος ή την
χώρα τοποθέτησης των νεοσσών προς πάχυνση.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και απορία παρακαλούμε να απευθύνεστε στα
κεντρικά γραφεία του ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ στη Θεσ/νίκη ή στις κατά τόπους εποπτείες
του.
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