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Αθήνα, 4 -10- 2010
Αριθ. πρωη: 52956

ΠΡΟ: Ως Π.Γ.

ΘΕΜΑ: «Γηεπθξηληζηηθέο νδεγίεο γηα ηνλ έιεγρν παξαγσγήο θαη απνζεκάησλ ζηνλ
ηνκέα ηεο δάραξεο»
Σρεηηθά κε ην αλσηέξσ ζέκα ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:
Με ηελ ΚΥΑ 38819/1-4-08 «Καζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρσλ ζε εθαξκνγή
ηνπ Καλ. (ΔΚ) 318/06 ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη 952/06 ηεο Δπηηξνπήο, ηνπ ηνκέα ηεο
δάραξεο» έρνπλ θαζνξηζηεί νη δηαδηθαζίεο θαη νη έιεγρνη παξαγσγήο θαη απνζεκάησλ
ζηνλ ηνκέα ηεο δάραξεο ζην πιαίζην ηνπ ΚΑΝ. (ΔΚ) 952/06, ελψ κε ηελ Δγθχθιην
49474/17-7-2009 δφζεθαλ επηπιένλ δηεπθξηληζηηθέο νδεγίεο.
Οη Κνηλνηηθνί ειεγθηέο, νη νπνίνη ζε ζπλέρεηα πξνεγνχκελσλ ειέγρσλ ηνπο,
επηζθέθηεθαλ ηε ρψξα καο απφ ηηο 25-5-2010 έσο θαη 28-5-2010 παξαθνινχζεζαλ
ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ηφζν απφ ηνλ ΚΑΝ(ΔΚ) 952/2006
φζν θαη απφ ηελ ΚΥΑ 38819/14-4-2008 θαη ηε δηεπθξηληζηηθή εγθχθιην 49474/17-7-2009
θαη δηαηχπσζαλ παξαηεξήζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ φινπ ειεγθηηθνχ πιαηζίνπ πνπ
αθνξά ηελ ΚΟΑ ηνπ δαραξηθνχ ηνκέα.
Καησηέξσ

ζπλνςίδνληαη

νη

παξαηεξήζεηο

απηέο

θαη

πεξηέρνληαη

ζπκπιεξσκαηηθέο νδεγίεο πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη απφ ηνπο ειεγθηέο ησλ
Γ/λζεσλ Γεσξγίαο ησλ Ν. Απηνδηνηθήζεσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ πνπ
δηελεξγνχλ:
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1. Θα πξέπεη λα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηα πξαθηηθά ειέγρνπ γηα ηελ
εχινγε

αληηζηνηρία

κεηαμχ

ησλ

θαηαγεγξακκέλσλ

πνζνηήησλ

ηεχηισλ

πνπ

θαηεξγάζζεθε θάζε εξγνζηάζην θαη ηεο παξαρζείζαο πνζφηεηαο δάραξεο. Ζ απφδνζε
ησλ θαηεξγαζκέλσλ ηεχηισλ ζε δάραξε πνπ θαηαιήγεη ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο
θπκαίλεηαη ζηελ πξάμε απφ 9% έσο 12%. Κχξηνο ζθνπφο ηεο δηαζηαχξσζεο απηψλ
ησλ ζηνηρείσλ είλαη λα κελ ππάξρνπλ απνθιίζεηο «εθηφο πξαγκαηηθφηεηαο» πνπ είλαη
κε εξκελεχζηκεο θαη ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ζα έρξεδαλ πεξαηηέξσ ειέγρνπ.
Ζ ζχγθξηζε απηή έρεη κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηηο ζπλνιηθέο πνζφηεηεο ηεχηισλ
θαη δάραξεο θάζε εξγνζηαζίνπ ζε θάζε εκπνξηθή πεξίνδν, ελ ζρέζε κε ηηο πνζφηεηεο
ζηηο επηκέξνπο πεξηφδνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Σπκπεξαζκαηηθά θαη πξνθεηκέλνπ λα ηεξείηαη ε πξναλαθεξζείζα απαίηεζε ηνπ
άξζξνπ 10 παξ. 2 ηνπ ΚΑΝ. (ΔΚ) 952/2006 ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 2 ηεο
ΚΥΑ 38819/1-4-08, ζα πξέπεη λα γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζε θάζε πξαθηηθφ γηα ην
ζχλνιν ηεο πνζφηεηαο ηεχηισλ πνπ θαηεξγάζηεθε ην εξγνζηάζην, ηελ πνζφηεηα
δάραξεο (ή πηζαλά θαη άιισλ πξντφλησλ) πνπ παξήρζε θαη ζρφιην γηα ην εάλ ε
απφδνζε ζεσξείηαη ή φρη απνδεθηή. Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζην πξαθηηθφ ε
ηπρφλ χπαξμε πνζφηεηαο ηεχηισλ πνπ βξίζθνληαη ζην εξγνζηάζην.
2. Όζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο δηαθφξσλ νξγάλσλ δχγηζεο
(γεθπξνπιάζηηγγεο, δπγνί δαπέδνπ) πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε εξγνζηάζην, δηαδηθαζία
πνπ εθηειείηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Γ/λζεηο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή ηνπ
Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη
απφ ηνπο ειεγθηέο ηεο Γ/λζεο Γεσξγίαο, ζην πξαθηηθφ, ν ρξφλνο πνπ γίλνληαη θαη ηα
παξαζηαηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο εθηέιεζήο ηνπο.
Σπγθεθξηκέλα, γηα λα κελ ππάξρνπλ αζάθεηεο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν, ζα πξέπεη νη
ειεγθηέο λα δηαπηζηψλνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα αλαθέξνπλ ζην πξαθηηθφ ηνπο φηη ε
ξχζκηζε ζηα φξγαλα δχγηζεο έρεη γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Υπεξεζία θαη φηη ππάξρεη
επηθνιιεκέλε ε ζρεηηθή απηνθφιιεηε εηηθέηα. Δπίζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά
ζην έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ παξαβφινπ εθ κέξνπο ηεο
εηαηξείαο θαη ην νπνίν πεξηέρεη θαη ηελ εκεξνκελία πνπ έγηλε ν έιεγρνο ξχζκηζεο ησλ
νξγάλσλ δχγηζεο ηεο εηαηξείαο (θσηνηππία ηνπ εγγξάθνπ ζα πξέπεη λα θξαηείηαη ζην
θάθειν ησλ ειεγθηψλ).
Οη ειεγθηέο ζα πξέπεη, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, λα ζπλεξγάδνληαη κε ηηο θαηά
ηφπνπο αξκφδηεο Γ/λζεηο Δκπνξίνπ, ψζηε ε ξχζκηζε απηή ησλ νξγάλσλ λα γίλεηαη
εγθαίξσο (πξηλ δειαδή ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ θαηεξγαζίαο ησλ ηεχηισλ) γηα θάζε
εκπνξηθή πεξίνδν.
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3. Όζνλ αθνξά ηηο εξγαζηεξηαθέο (ρεκηθέο) αλαιχζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα
ηεχηια θαη ηε δάραξε, γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη αλαθνξά ηφζν ζην άξζξν 10 παξ. 2 ηνπ
ΚΑΝ (ΔΚ) 952/2006 ηεο Δπηηξνπήο φζν θαη ζην άξζξν 7 παξ. 2 ηεο ΚΥΑ 38819/1-42008, δηεπθξηλίδνληαη ηα αθφινπζα:
Ο έιεγρνο ηεο αθξίβεηαο ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ δελ πξνυπνζέηεη θαη΄
αλάγθε ηελ εθηέιεζε παξάιιειεο δεηγκαηνιεςίαο εθ κέξνπο ησλ ειεγθηψλ θαη
αλάιπζεο δεηγκάησλ ζηα εξγαζηήξηα ησλ αξκφδησλ Κξαηηθψλ Χεκηθψλ Υπεξεζηψλ,
αιιά κπνξεί ελαιιαθηηθά λα πινπνηεζεί κε ηελ εμαθξίβσζε, εθ κέξνπο ησλ ηειεπηαίσλ,
ηεο αμηνπηζηίαο ησλ αθνινπζνχκελσλ κεζφδσλ ρεκηθήο αλάιπζεο απφ ηελ Διιεληθή
Βηνκεραλία Εάραξεο.
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ε αξκφδηα Χεκηθή Υπεξεζία ζε ζπλεξγαζία κε
ηνπο ειεγθηέο ηεο Γ/λζεο Γεσξγίαο, δηαπηζηψλεη θαη θαηαγξάθεη ηελ αθνινπζνχκελε
δηαδηθαζία αλάιπζεο θαη ηελ αμηνινγεί ή φρη σο απνδεθηή. Σχληνκε πεξηγξαθή ηεο
αθνινπζνχκελεο κεζφδνπ θαη ζρεηηθά ζρφιηα επηζπλάπηνληαη ζηε ζπλέρεηα ζην
πξαθηηθφ ησλ ειεγθηψλ.
4. Γηα ηελ θαηά ην δπλαηφλ νκνηνκνξθία ησλ ζπληαζζφκελσλ πξαθηηθψλ ειέγρνπ
ζα γίλεηαη πιένλ φρη κφλν ε ζπκπιήξσζε ησλ ππνδεηγκάησλ 1 θαη 2 ηεο εγθπθιίνπ
49474/17-7-2009 φπσο γηλφηαλ κέρξη ηψξα αιιά θαη ηνπ ζπλεκκέλνπ ππνδείγκαηνο
πξαθηηθνχ ειέγρνπ, ην νπνίν απνηειεί ηε ζχλνςε ησλ ειέγρσλ πνπ έγηλαλ θαη ζα
πεξηέρεη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ.
Σε θάζε παξάγξαθν ηνπ ππνδείγκαηνο πξαθηηθνχ ειέγρνπ ζπκπιεξψλνληαη ηα
αληίζηνηρα πεδία γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ. Δπηπιένλ ζηα ζεκεία ησλ
παξαηεξήζεσλ θάζε παξαγξάθνπ ζεκεηψλεηαη εάλ δηαπηζηψζεθαλ ή φρη παξαηππίεο,
ειιείςεηο θαζψο επίζεο θαη νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή παξαηήξεζε θαηά ηελ θξίζε
ησλ ειεγθηψλ.
Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ
κ.α.α.

Π. ΕΩΓΡΑΦΟ
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΤ
Σήμερα στις //201, Επιτροπή Ελέγχου, της Διεύθυνσης Αγροτικής
Ανάπτυξης…………………. αποτελούμενη από τους:
1.
2.
διενήργησε επιτόπιο έλεγχο στο εργοστάσιο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης
Α.Ε. στ …………….
Κατά τον έλεγχο, σύμφωνα με τον καν. 952/06 της Επιτροπής σχετικά με τη
διαχείριση της εσωτερικής αγοράς και του καθεστώτος ποσοστώσεων στον τομέα
της ζάχαρης και την ΚΥΑ 38819/1-4-08 σχετικά με τον καθορισμό διαδικασιών
και ελέγχων του τομέα της ζάχαρης, έγιναν οι παρακάτω ενέργειες:

1.

Έλεγχος

της

αντιστοιχίας

των

κατεργασμένων

ποσοτήτων τεύτλων με την παραχθείσα ζάχαρη
[άρθρο 10 παρ. 2 καν. 952/06 και άρθρο 78 παρ.2 της ΚΤΑ
38819/1-4-08]

Οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στα συνημμένα
υποδείγματα 1 και 2.
Παρατηρήσεις:
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2. Έλεγχος της ακρίβειας των οργάνων ζύγισης
[άρθρο 10 παρ. 2 καν. 952/06 και άρθρο 9 της ΚΤΑ 38819/14-08]

-διαπιστώθηκε η ύπαρξη αυτοκόλλητης ετικέτας
-διαπιστώθηκε η ύπαρξη έγγραφου-απόδειξης του περιοδικού
ελέγχου μέτρων και σταθμών
Ελεγχθείσες ζυγοπλάστιγγες…………
Ζυγοί δαπέδου………….
Παρατηρήσεις:

3. Έλεγχος της αξιοπιστίας των μεθόδων εργαστηριακών
αναλύσεων εκ μέρους της Ε.Β.Ζ.
[άρθρο 7 παρ.2 της ΚΤΑ 38819/1-4-08 και άρθρο 10 παρ.2
καν. 952/06]

1. Διαπιστώθηκε δειγματοληπτικά η διενέργεια
εργαστηριακής ανάλυσης σε ………. Παρτίδες
προσκομισθέντων τεύτλων.
Ελήφθησαν αντίγραφα των αποτελεσμάτων.
2. Ελήφθησαν …………..δείγματα και στάλθηκαν για
ανάλυση.
Παρατηρήσεις:
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4.Έλεγχος φυσικών αποθεμάτων ζάχαρης
[άρθρο 8 ΚΤΑ 38819/1-4-08]

Έγινε έλεγχος σε:
1. σιλό
α. έγινε ογκομέτρηση
β. έγινε καταγραφή μέσω των ηλεκτρονικών ενδείξεων των
πινάκων που εμφανίζουν το περιεχόμενο του σιλό.
γ. ακολουθήθηκε άλλη μέθοδος (περιγράφεται)
2. αποθήκες
Τα αποτελέσματα περιέχονται στα συνημμένα υποδείγματα 1
και 2.
Διενεργήθηκαν δειγματοληπτικές ζυγίσεις για εξακρίβωση
βάρους σε………….δείγματα. Τα αποτελέσματα καταγράφονται
σε συνημμένο πίνακα.
Παρατηρήσεις:

V:\Fytiki\Bambaki\52956 4.10.2010 συνημ4.doc

6

5. Λογιστικός έλεγχος της παραγόμενης ζάχαρης και των
αποθεμάτων ζάχαρης
[άρθρο 10 παρ.2 του καν. 952/2006 και άρθρο 7 παρ. 2 και
άρθρο 8 παρ.1 της ΚΤΑ 38819/ 1-4-08]

1.Έγινε έλεγχος εγγραφών του λογιστηρίου
2.Διασταυρώθηκαν οι εγγραφές του λογιστηρίου με τα
αντίστοιχα πρωτογενή παραστατικά
3.Ελήφθησαν δειγματοληπτικά φωτοτυπίες από
……………εγγραφές λογιστηρίου
…………...συμβάσεις
……………τιμολόγια αγοράς
……………ζυγολόγια
(καταγράφονται σε συνημμένο πίνακα)
Παρατηρήσεις:

6. Έλεγχος μέσων μηνιαίων τιμών πώλησης της ζάχαρης
[άρθρο 10 παρ.2 του καν. 952/2006 και άρθρο 9 παρ. 2γ της
ΚΤΑ 38819/1-4-08]

1.Έγινε έλεγχος εγγραφών του λογιστηρίου
2.Διασταυρώθηκαν οι εγγραφές του λογιστηρίου με τα
αντίστοιχα πρωτογενή παραστατικά
3.Ελήφθησαν δειγματοληπτικά φωτοτυπίες από
……………εγγραφές λογιστηρίου
……………τιμολόγια αγοράς
……………ζυγολόγια
(καταγράφονται σε συνημμένο πίνακα)
Παρατηρήσεις:
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7.Έλεγχος τήρησης της καταβολής της ελάχιστης τιμής
των τεύτλων
[άρθρο 9 της ΚΤΑ 38819/1-4-08 και άρθρο 10 καν 952/06]

1.Έγινε έλεγχος εγγραφών του λογιστηρίου
2.Διασταυρώθηκαν οι εγγραφές του λογιστηρίου με τα
αντίστοιχα πρωτογενή παραστατικά
3.Ελήφθησαν δειγματοληπτικά φωτοτυπίες από
……………εγγραφές λογιστηρίου
…………...συμβάσεις
……………τιμολόγια αγοράς
……………ζυγολόγια
(καταγράφονται σε συνημμένο πίνακα)
Παρατηρήσεις:
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ

Αποδέκτες προς ενέργεια:
α. Δ/νσεις Γεωργίας – Αγροτικής Ανάπτυξης (στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις):
Ημαθίας

Λάρισας

Σερρών

Ξάνθης

Ορεστιάδας
β. Δ/νσεις Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις):
Ημαθίας

Λάρισας

Σερρών

Ξάνθης

Ορεστιάδας

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού κ. Γ. Κουτσούκου
- Γραφεία κ. κ. Γενικών Γραμματέων
- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Φυτικής Παραγωγής
2. Υπουργείο Οικονομικών
- Γενικό Χημείο του Κράτους

3. Γραφεία κ. κ. Νομαρχών:
Ημαθίας

Λάρισας

Σερρών

Ξάνθης

Έβρου

4. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.- Δ/νση Μηχανισμών Αγοράς
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