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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ
Ενθμερώνουμε τουσ παραγωγοφσ ότι ο τακμόσ Παραλαβισ Ελαιοκάρπου ςτα
Λακώνια , κα ανοίξει και κα παραλάβει ελιζσ για πρώτθ φορά τθν Παραςκευι 14-122018 και ώρεσ από 3.00 μμ μζχρι 6.30 μμ
ΩΡΕ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: 3:00 μμ – 6:30 μμ όλεσ τισ θμζρεσ εκτόσ τισ θμζρεσ που βρζχει.
Ο τρόποσ παράδοςθσ και παραλαβισ ςτουσ ςτακμοφσ παραλαβισ κα είναι ο ίδιοσ με
αυτόν που γίνεται ςτο ελαιουργείο του Συνεταιριςμοφ Κριτςάσ.
Τα μζλθ που προζρχονται από τουσ Συνεταιριςμοφσ Λακωνίων και Ρρίνασ μποροφν να
καλοφν ςτο τθλζφωνο 2841051213 για να παίρνουν τουσ νζουσ κωδικοφσ τουσ.
Πςοι παραγωγοί ζχουν ςυμμιςατόρουσ μποροφν να μοιράηουν τον ελαιόκαρπο και να
παραδίδει τον ελαιόκαρπό τουσ ο κακζνασ χωριςτά ςτον δικό του κωδικό οφτωσ ώςτε να
μθν επιβαρφνονται φορολογικά οι παραγωγοί.
Κάνομε γνωςτό ότι ςτο ελαιοτριβείο του Α. Σ. Κριτςάσ μποροφν να αλζκουν και
παραγωγοί που δεν είναι ςυνεταίροι, με μόνθ υποχρζωςθ να παραδίδουν τον ελαιόκαρπο
τθν ίδια θμζρα που τον μαηεφουν και να τον μεταφζρουν με πάνινα ςακκιά ι κλοφβεσ.
Οι μθ ςυνεταίροι για να μπορζςουν να αλζςουν πρζπει να το δθλώςουν ςτο γραφείο του
Συνεταιριςμοφ τουλάχιςτον δφο θμζρεσ πρίν τθν παράδοςθ του ελαιοκάρπου
προςκομίηοντασ το Δελτίο Ταυτότθτασ, το ΑΦΜ και λογαριαςμό Τράπεηασ, για να
μπορζςουν να πάρουν κωδικό ςτον οποίο κα παραδίδουν τον ελαιόκαρπο.
Πςοι παραγωγοί μθ ςυνεταίροι ζχουν ιδθ πάρει κωδικό από πζρυςι, δεν χρειάηεται να
φζρουν τίποτα. Ο παλιόσ κωδικόσ ιςχφει.
Από κάκε παράδοςθ ελαιοκάρπου λαμβάνεται αντιπροςωπευτικό δείγμα ελαιοκάρπου
και με τθ βοικεια τθσ ςυςκευισ μζτρθςθσ ελαιοπεριεκτικότθτασ, γίνεται μζτρθςθ τθσ
ελαιοπεριεκτικότθτασ του δείγματοσ και ζτςι κάκε παραγωγόσ ζχει τον προςωπικό
ςυντελεςτι απόδοςθσ ξεχωριςτά για κάκε ποςότθτα παραδοκζντοσ ελαιοκάρπου.
Ο ςυντελεςτισ απόδοςθσ ανακοινώνεται ςτον πίνακα ανακοινώςεων τθν επόμενθ θμζρα
από τθν παράδοςθ του ελαιοκάρπου. Επίςθσ ανακοινώνεται ςτθν ιςτοςελίδα
ladi.kritsacoop.gr. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτο τθλζφωνο 2841051213.
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