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ΘΕΜΑ: «Γηεπθξηληζηηθέο νδεγίεο γηα ηνλ έιεγρν παξαγσγήο θαη απνζεκάησλ ζηνλ
ηνκέα ηεο δάραξεο»
Σρεηηθά κε ην ζέκα ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:
Με ηελ ΚΥΑ 38819/1-04-08 θαζνξίδνληαη νη δηαδηθαζίεο θαη νη έιεγρνη παξαγσγήο
θαη απνζεκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο δάραξεο ζε εθαξκνγή ηνπ ΚΑΝ (ΔΚ) 318/2006 ηνπ
Σπκβνπιίνπ θαη 952/2006 ηεο Δπηηξνπήο.
Τν Μάξηην 2009 θαη ην Μάην 2009 αληίζηνηρα, ειεγθηηθά θιηκάθηα ηνπ Δπξσπατθνύ
Διεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ θαη ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Γεσξγίαο ηεο Δ. Δπηηξνπήο επηζθέθηεθαλ
ηε ρώξα καο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζνπλ ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ
πξνβιέπνληαη από ην Κνηλνηηθό θαλνληζηηθό πιαίζην ζε ζπλδπαζκό κε ηα εζληθά κέηξα
πνπ ζεζπίζηεθαλ κε ηελ ΚΥΑ 38819/1-04-08.
Με βάζε θαη ηηο δηαπηζηώζεηο ησλ παξαπάλσ δύν θιηκαθίσλ θαη ιακβάλνληαο ππ’
όςε ην γεγνλόο όηη πιένλ ε παξαγσγή ηζνγιπθόδεο ζηε ρώξα καο ζηακάηεζε ηνλ
Οθηώβξην ηνπ 2008 θαη ην εξγνζηάζην ηεο TATE and LYLE ζηε Θεζ/λίθε είλαη ππό
θαηεδάθηζε, απνζηέιινπκε ηηο παξαθάησ δηεπθξηληζηηθέο νδεγίεο όζνλ αθνξά ηελ
εθαξκνγή ηεο ΚΥΑ 38819/1-04-08:
1. Τα ζπλεκκέλα ζηελ ΚΥΑ ππνδείγκαηα δελ ζα ζπκπιεξώλνληαη πιένλ από
ηνπο ειεγθηέο θαηά ηνπο επηηόπηνπο ειέγρνπο θαη ζηε ζέζε ηνπο ζα ζπκπιεξώλνληαη ηα
ππνδείγκαηα ηεο παξνύζεο εγθπθιίνπ, ιακβαλνκέλσλ ππ’ όςε ησλ νδεγηώλ πνπ
επηζπλάπηνληαη γηα ηε ζπκπιήξσζε θαζεκηάο από ηηο ζηήιεο ηνπο.
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2. Σύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο ΚΥΑ 38819/1-04-08 νη έιεγρνη πξαγκαηνπνηνύληαη
θαηά εκπνξηθή πεξίνδν ζηα ιεηηνπξγνύληα εξγνζηάζηα ηεο ΔΒΕ, δύν ηνπιάρηζηνλ
θνξέο θαηά ηελ πεξίνδν παξαγσγήο ηεο δάραξεο θαη δύν ηνπιάρηζηνλ εθηόο ηεο
πεξηόδνπ παξαγσγήο.
Σπληζηάηαη λα γίλεηαη έλαο έιεγρνο πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο θάζε εξγνζηαζίνπ.
Με ηνλ έιεγρν απηό ζα θαηαγξάθνληαη ηα ππάξρνληα θπζηθά απνζέκαηα πξηλ ηε λέα
παξαγσγή ώζηε λα κελ ππάξρεη επηθάιπςε ηεο παξαγσγήο ηεο θαη ησλ απνζεκάησλ
δύν εκπνξηθώλ πεξηόδσλ θαη λα είλαη ζαθέζηεξε ε θαηαγξαθή ηνπο.
3. Σύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο ΚΥΑ 38819/1-04-08 νη έιεγρνη ζηα απνζεθεπηηθά
θέληξα δάραξεο, ζηα νπνία θαηαηάζζνληαη πιένλ θαη νη απνζεθεπηηθνί ρώξνη ησλ δύν
ππό κεηαηξνπή εξγνζηαζίσλ ηεο ΔΒΕ ζε Λάξηζα θαη Ξάλζε, πξαγκαηνπνηνύληαη κία
ηνπιάρηζηνλ θνξά αλά εμάκελν θάζε πεξηόδνπ εκπνξίαο. Σπληζηάηαη γηα ηελ
πιεξέζηεξε εηθόλα ησλ ειέγρσλ λα δηεμάγεηαη επηηόπηνο έιεγρνο ηνπιάρηζηνλ αλά
ηεηξάκελν.
4. Ζ θαηαγξαθή ηνπ θπζηθνύ απνζέκαηνο γίλεηαη κε ηνπο αθόινπζνπο ηξόπνπο:
α) Σηελ πεξίπησζε ύπαξμεο ζηιό, αθνινπζείηαη ε επηζπλαπηόκελε κέζνδνο
νγθνκέηξεζεο θαη ππνινγίδεηαη ην βάξνο βάζεη εηδηθνύ βάξνπο.
β) Σε πεξίπησζε ύπαξμεο νξηδόληηαο απνζήθεο, εθηηκάηαη ν όγθνο θαη
ππνινγίδεηαη ην βάξνο ηεο δάραξεο βάζεη εηδηθνύ βάξνπο.
γ) Σηελ πεξίπησζε ελζαθηζκέλνπ-ζπζθεπαζκέλνπ πξντόληνο γίλεηαη θαηακέηξεζε
ησλ ζπζθεπαζηώλ. Γεηγκαηνιεπηηθά γίλνληαη δπγίζεηο γηα ηε δηαπίζησζε ηεο
αθξίβεηαο ηνπ βάξνπο ησλ ζπζθεπαζηώλ.
δ) Σηελ πεξίπησζε ύπαξμεο κεγάισλ αλνηθηώλ ζάθσλ ζπζθεπαζίαο γίλεηαη
δεηγκαηνιεπηηθά δύγηζή ηνπο θαη ζύγθξηζε ηνπ δηαπηζηνύκελνπ βάξνπο κε ην
αλαγξαθόκελν.
Οη πνζόηεηεο θαη ν αξηζκόο ησλ ζπζθεπαζηώλ πνπ δηαπηζηώλνληαη θαηά ην
θπζηθό έιεγρν θαηαγξάθνληαη θαηά θαηεγνξία ζηα ππνδείγκαηα πνπ ζπλνδεύνπλ ην
πξαθηηθό ειέγρνπ θαη ζύκθσλα κε ηηο επηζπλαπηόκελεο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ
ππνδείγκαηνο 1. Σην πξαθηηθό ειέγρνπ ζεκεηώλνληαη επίζεο νη ηπρόλ ηδηαίηεξεο
παξαηεξήζεηο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηνλ έιεγρν.
5. Ο ινγηζηηθόο έιεγρνο ηεο παξαγσγήο θαη ησλ απνζεκάησλ γίλεηαη σο εμήο:
α) Εεηείηαη ην βηβιίν απνζήθεο ζην νπνίν έρεη θαηαγξαθεί ην ζύλνιν
πνζνηήησλ δάραξεο πνπ εηζήιζαλ ζηελ απνζήθε, αλά είδνο ζπζθεπαζίαο,
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ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε επαιήζεπζε θαη ν δηαρσξηζκόο ηνπο αλάινγα κε
ηελ πξνέιεπζή ηνπο (παξαγσγή ηνπ ειεγρνκέλνπ εξγνζηαζίνπ ηεο ΔΒΕ –
εηζξνέο από άιια εξγνζηάζηα ηεο ΔΒΕ – από άιια θξάηε θ.α.) θαη ηνλ ηξόπν
απνζήθεπζεο (ζε ζηιό – ζε ζπζθεπαζίεο 1 kg, 25 kg, 50 kg – ρύκα θ.α.).
Αληίζηνηρε δηαζηαύξσζε γίλεηαη θαη γηα ηηο πνζόηεηεο πνπ εμάγνληαη από ηελ
απνζήθε.
Κάζε ζπζθεπαζία δάραξεο είλαη θαηαγεγξακκέλε ζην βηβιίν απνζήθεο ζε
εηδηθό θσδηθό, όπνπ θαηαδεηθλύεηαη ε πξνέιεπζή ηεο θαη ε ζπγθεθξηκέλε κνξθή
πνπ επξίζθεηαη ζηελ απνζήθε (π.ρ. ν θσδηθόο 21.00.08.000001 δειώλεη
δάραξε ειιεληθήο παξαγσγήο (21), έηνπο 2008 (08), ζε ζπζθεπαζία ηνπ ελόο
θηινύ (000001) θ.ν.θ).
β) Γίλεηαη έιεγρνο νξζόηεηαο ησλ εγγξαθώλ πνπ έγηλαλ ζηα βηβιία ηεο
επηρείξεζεο

θαη

δεηνύληαη

αληίζηνηρα

πξσηνγελή

παξαζηαηηθά

(δειηία

απνζηνιήο ή δειηία εηζαγσγήο-εμαγσγήο) γηα ηελ επαιήζεπζε. Λακβαλνκέλνπ
ππόςε ηνπ όγθνπ ησλ παξαζηαηηθώλ πνπ εθδόζεθαλ, ν έιεγρνο ζηα
παξαζηαηηθά πνπ δείρλνπλ ηελ θίλεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηόδνπ
(εκέξαο ή εβδνκάδαο ή κελόο) γίλεηαη δεηγκαηνιεπηηθά θαηά ηελ θξίζε ησλ
ειεγθηώλ. Τα παξαζηαηηθά πνπ ειέγρνληαη αλαθέξνληαη επί ηνπ πξαθηηθνύ.
Δπί ησλ εγγξαθώλ (ηεο εκέξαο) πνπ ειέγρζεθαλ πξνζππνγξάθνπλ νη ειεγθηέο
πνπ δηελήξγεζαλ ηνλ έιεγρν αλαγξάθνληαο θαη ηελ εκεξνκελία ηνπ ειέγρνπ.
Φσηναληίγξαθα ησλ θηλήζεσλ εκέξαο θξαηνύληαη ζην αξρείν ησλ ειεγθηώλ.
Γεηγκαηνιεπηηθά από ηα Γειηία Δηζαγσγήο θαη Δμαγσγήο νη ειεγθηέο
ιακβάλνπλ ζε θσηναληίγξαθα ην 5% ηεο δηαθηλεζείζαο πνζόηεηαο ηνπ κήλα
ηνπ ειέγρνπ.
γ) Γηα ηε δηεπθόιπλζε ηνπ ειεγθηηθνύ έξγνπ νη ειεγθηέο κπνξνύλ λα δεηήζνπλ
από ην ινγηζηήξην ηεο επηρείξεζεο ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε όισλ ησλ
πνζνηήησλ δάραξεο ηεο απνζήθεο θαηά είδνο ζπζθεπαζίαο από ηελ εκέξα ηνπ
πξνεγνύκελνπ ειέγρνπ κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία ηνπ δηεμαγόκελνπ ειέγρνπ.
6. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ κέζσλ κεληαίσλ ηηκώλ πώιεζεο ηεο δάραξεο
ζύκθσλα κε ην άξζξν 9 παξ. 2γ ηεο ΚΥΑ 38819/1-04-08 εμεηάδνληαη δεηγκαηνιεπηηθά
παξαζηαηηθά πώιεζεο ηεο δάραξεο γηα θάζε κήλα πνπ παξήιζε από ηελ εκεξνκελία
ηνπ πξνεγνύκελνπ ειέγρνπ. Ο έιεγρνο αθνξά δηαζηαύξσζε ησλ εγγξαθώλ ηνπ
ινγηζηεξίνπ κε ηηκνιόγηα πώιεζεο ή θαη άιια εκπνξηθά έγγξαθα ηεο εηαηξείαο κε ηνπο
πειάηεο ηεο.
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Τα επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ αλαγξάθνληαη ππό κνξθή παξαηεξήζεσλ ζηα
πξαθηηθά ησλ επηηξνπώλ.
7. Όζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηήξεζεο ηεο θαηαβνιήο ηεο ειάρηζηεο ηηκήο ησλ
ηεύηισλ ζηνπο παξαγσγνύο, ζπγθξίλεηαη δεηγκαηνιεπηηθά ε ζπκθσλεζείζα ηηκή πνπ
αλαγξάθεηαη ζηα ζπκθσλεηηθά θαιιηέξγεηαο, πώιεζεο θαη παξάδνζεο ηεύηισλ κε ηηο
ηηκέο πνπ αλαγξάθνληαη ζηα αληίζηνηρα ηηκνιόγηα αγνξάο ησλ ηεύηισλ ζε ζπλδπαζκό
κε ηα δπγνιόγηα θαη ην δαραξηθό ηίηιν απηώλ (POL).
Γηα λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθόο ν έιεγρνο είλαη ζθόπηκν λα πεξηιακβάλεη έλα
ειάρηζην αξηζκό ζπκθσλεηηθώλ (50 ηνπιάρηζηνλ) κε δείγκα ηηκνινγίσλ θαη δπγνινγίσλ
αλά ζπκθσλεηηθό. Τα ειεγρζέληα ζπκθσλεηηθά θαη ηα ηηκνιόγηα αλαγξάθνληαη
αλαιπηηθά επί ηνπ πξαθηηθνύ ειέγρνπ.
Φσηναληίγξαθα ησλ ειεγρζέλησλ ζπκθσλεηηθώλ θαη ησλ ηηκνινγίσλ ησλ
παξαγσγώλ πνπ ειέρζεζαλ, ιακβάλνληαη ζε πνζνζηό 10% ηνπιάρηζηνλ θαη
δηαηεξνύληαη ζην αξρείν ησλ ειεγθηώλ.
Παξαθαινύκε γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ παξαπάλσ νδεγηώλ θαζώο επίζεο θαη
ησλ πξνζεζκηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ΚΥΑ 38819/1-4-2008, όζνλ αθνξά ηελ
απνζηνιή πξνο ηελ Υπεξεζία καο ησλ εθζέζεσλ – πξαθηηθώλ θάζε δηεμαγόκελνπ
ειέγρνπ δεδνκέλνπ όηη παξαιείςεηο ειέγρσλ ή πιεκειιείο έιεγρνη έρνπλ δπζκελείο
επηπηώζεηο γηα ηε ρώξα καο (θαηαινγηζκνί, πξόζηηκα θιπ.) βάζεη ησλ ππνρξεώζεώλ
καο πξνο ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ
κ.α.α.

Θ. ΚΟΤΛΟΤΛΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Αποδέκτες προς ενέργεια:
1. Γραφεία κ. κ. Νομαρχών:
Ημαθίας

Ξάνθης

Σερρών

Θεσσαλονίκης

Έβρου

Χανίων

Λάρισας

Δωδεκανήσου

2. Δ/νσεις Γεωργίας – Αγροτικής Ανάπτυξης (στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις):
Ημαθίας

Ξάνθης

Σερρών

Θεσσαλονίκης

Ορεστιάδας

Χανίων

Λάρισας

Δωδεκανήσου

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφεία Γενικών Γραμματέων κ.κ. Γ. Σκιαδά και Χρ. Αυγουλά
- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Φυτικής Παραγωγής
2. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.-Κεντρική Υπηρεσία
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