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ΑΓΡΟΣΘΚΗ
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Θέκα: Καζνξηζκόο δηαδηθαζηώλ θαη ειέγρωλ ζε εθαξκνγή ηωλ Καλ. (ΕΚ) 318/06
ηνπ πκβνπιίνπ θαη 952/06 ηεο Επηηξνπήο, ηνπ ηνκέα ηεο δάραξεο

Έρνληαο ππφςε:
1.Σηο δηαηάμεηο :
α) ηνπ άξζξνπ 22 παξ. 3 ηνπ Ν. 992/1979 «Πεξί νξγαλψζεσο ησλ δηνηθεηηθψλ
ππεξεζηψλ δηά ηελ Δθαξκνγή ηεο πλζήθεο Πξνζρσξήζεσο ηεο Διιάδνο εηο ηαο
Δπξσπατθάο Κνηλφηεηαο θαη ξπζκίζεσο ζπλαθψλ ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ
ζεκάησλ» (Φ.Δ.Κ. 280/Α/1979).
β) ηνπ άξζξνπ 1, παξ. 1, 2 θαη 3, ηνπ Ν. 1338/1983 «Δθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ
Γηθαίνπ» (Φ.Δ.Κ. 34/Α/1983), φπσο ε παξάγξαθνο 1 ηξνπνπνηήζεθε κε ηε
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 6, παξ. 1 ηνπ Ν. 1440/1984 «πκκεηνρή ηεο Διιάδνο ζην
θεθάιαην, ζηα απνζεκαηηθά θαη ζηηο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο
Δπελδχζεσλ, ζην θεθάιαην ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο Άλζξαθνο θαη Υάιπβνο
θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Δθνδηαζκνχ EURATOM» (Φ.Δ.Κ. 70/Α/84), ηνπ άξζξνπ 65
ηνπ Ν. 1892/1990 (Φ.Δ.Κ. 101/Α/90).
γ) ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά
Όξγαλα» φπσο ε λνκνζεζία απηή θσδηθνπνηήζεθε θαη ηέζεθε ζε ηζρχ κε ην Π.Γ.
63/2005 (98/Α/2005).
δ) ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λφκνπ 2520/97 (173/Α/97), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε
ην άξζξν 2, παξ. 5 ηνπ λφκνπ 2732/99 (154/Α/99) θαη ην άξζξν 23 ηνπ λφκνπ
2945/01 (223/Α/01).
ε) ηνπ Ν.4328/10-8-29 (Φ.Δ.Κ. 272/Α/1929) «πεξί ζπζηάζεσο Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ
Κξάηνπο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
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2. ηνπο Καλνληζκνχο (Δ.Κ.):
α) 1290/2005 ηνπ πκβνπιίνπ, «γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο θνηλήο γεσξγηθήο
πνιηηηθήο» (L. 209/2005).
β) 318/2006 ηνπ πκβνπιίνπ (L 58/2006) «γηα ηελ θνηλή νξγάλσζε ησλ αγνξψλ
ζηνλ ηνκέα ηεο δάραξεο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
γ) 952/2006 ηεο Δπηηξνπήο (L 178/2006) ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο
ηνπ θαλ. (ΔΚ) αξηζ. 318/2006 ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο
εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ηνπ θαζεζηψηνο πνζνζηψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο δάραξεο.
3. Σελ αξηζκ. 394555/23-10-2000 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Γεσξγίαο «Αλάζεζε άζθεζεο
αξκνδηνηήησλ ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. ζηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ηεο
Υψξαο» (ΦΔΚ 1324/Β/2000).
4. Σελ αξηζκ. 49142/8-8-2006 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή
ησλ πνζνζηψζεσλ παξαγσγήο δάραξεο θαη ηζνγιπθφδεο.
5. Σελ εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Παξαγσγήο & Αμηνπνίεζεο Πξντφλησλ Φπηψλ
Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ.
6. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζεο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε
βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΜΕ
Άξζξν 1
θνπόο
Με ηελ παξνχζα απφθαζε ιακβάλνληαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη εθαξκνζηηθά
κέηξα θαη επηβάιινληαη θπξψζεηο, ζε εθηέιεζε ησλ Kαλ. (ΔΚ) 318/2006 ηνπ
πκβνπιίνπ θαη 952/2006 ηεο Δπηηξνπήο.

Άξζξν 2
Υνξήγεζε έγθξηζεο ζε επηρεηξήζεηο παξαγωγήο δάραξεο θαη ηζνγιπθόδεο
Ζ Γηεχζπλζε Παξαγσγήο & Αμηνπνίεζεο Πξντφλησλ Φπηψλ Μεγάιεο
Καιιηέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ ρνξεγεί έγθξηζε
ζε επηρεηξήζεηο παξαγσγήο δάραξεο θαη ηζνγιπθφδεο, θαηφπηλ ζρεηηθήο αηηήζεσο
απηψλ, πνπ πεξηιακβάλεη:
α) ηελ επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζή ηνπο,
β) ηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο δάραξεο θαη ηζνγιπθφδεο ηεο επηρείξεζεο θαη
γ) ηνλ αξηζκφ ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ηνπο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα, κε
αλαγξαθή ηεο δηεχζπλζεο ηνπο θαζψο θαη ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο θάζε κνλάδαο
ζε δάραξε θαη ηζνγιπθφδε.
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Άξζξν 3
Δεζκεύζεηο εγθεθξηκέλωλ επηρεηξήζεωλ παξαγωγήο δάραξεο θαη ηζνγιπθόδεο
1. Οη εγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο δάραξεο θαη ηζνγιπθφδεο δεζκεχνληαη
εγγξάθσο, θαηά ηελ αίηεζή ηνπο:
α) λα γλσζηνπνηνχλ ζηε Γηεχζπλζε Παξαγσγήο & Αμηνπνίεζεο Πξντφλησλ Φπηψλ
Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θάζε
κεηαβνιή ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνβιέπνληαη θαη πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε
έγθξηζήο ηνπο,
β) λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ηεο Γηεχζπλζεο Παξαγσγήο & Αμηνπνίεζεο Πξντφλησλ
Φπηψλ Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ
ηα βηβιία πνπ ηεξνχλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο παξνχζαο απφθαζεο, θαζψο θαη
ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ πψιεζεο, ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζην Άξζξν 13, παξ.1, ηνπ Kαλ. (ΔΚ) 952/2006 ηεο Δπηηξνπήο θαη
γ) λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ειέγρνπ, θάζε επηπιένλ πιεξνθνξία ή
δηθαηνινγεηηθφ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαρείξηζεο θαη ηνπ ειέγρνπ.
2. Κάζε εξγνζηάζην παξαγσγήο δάραξεο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο,
ηνπιάρηζηνλ έλα δεθαήκεξν πξηλ ηελ έλαξμε επεμεξγαζίαο ησλ ηεχηισλ, ηελ νηθεία
Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο.
Άξζξν 4
Αλαθνηλώζεηο εγθεθξηκέλωλ επηρεηξήζεωλ ζρεηηθά κε ηελ παξαγωγή θαη ηα
απνζέκαηα
1. Οη εγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο δάραξεο, θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο
ησλ εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο δάραξεο θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο επεμεξγαζίαο
ησλ ηεχηισλ, αλαθνηλψλνπλ, πξηλ απφ ηελ 20ε θάζε κήλα, γηα ηνλ πξνεγνχκελν κήλα,
ζηηο νηθείεο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ,
ζηε Γηεχζπλζε Παξαγσγήο & Αμηνπνίεζεο Πξντφλησλ Φπηψλ Μεγάιεο
Καιιηέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη ζηηο νηθείεο
πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ., ηηο πνζφηεηεο δάραξεο θαη ζηξνπηψλ,
πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 2, παξ. 1, ζηνηρεία α) έσο δ) ηνπ Καλ. (ΔΚ) 952/06 ηεο
Δπηηξνπήο, πνπ θαηέρνπλ είηε ειεχζεξα είηε δεζκεπκέλα, ηηο εηζαγφκελεο θαη
εμαγφκελεο πνζφηεηεο θαη ηηο δηαηεζείζεο πνζφηεηεο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά,
ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 1 ηεο παξνχζαο απφθαζεο.
2. Οη εγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ηζνγιπθφδεο αλαθνηλψλνπλ ζηηο νηθείεο
Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, ζηε
Γηεχζπλζε Παξαγσγήο & Αμηνπνίεζεο Πξντφλησλ Φπηψλ Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο
ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη ζηηο νηθείεο πεξηθεξεηαθέο
Γηεπζχλζεηο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.:
(α) πξηλ ηελ 15ε θάζε κήλα γηα ηνλ πξνεγνχκελν κήλα, ηηο πνζφηεηεο ηζνγιπθφδεο,
εθθξαζκέλεο ζε μεξά νπζία, πνπ έρνπλ πξαγκαηηθά παξαρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πξνεγνχκελνπ κήλα θαη ηηο πνζφηεηεο ηζνγιπθφδεο, εθθξαζκέλεο ζε μεξά νπζία πνπ
θαηέρνπλ θαη έρνπλ απνζεθεπκέλεο ζε ειεχζεξε θπθινθνξία ζην ηέινο ηεο
πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα 2 ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη
(β) πξηλ ηελ 30ε Ννεκβξίνπ θάζε έηνπο, ηηο πνζφηεηεο ηζνγιπθφδεο, φπσο
πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 21, παξ.3, ηνπ Kαλ. (ΔΚ) 952/2006 ηεο Δπηηξνπήο.
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Άξζξν 5
Σήξεζε βηβιίωλ
1. Οη εγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο δάραξεο θαη ηζνγιπθφδεο ππνρξενχληαη
λα ηεξνχλ βηβιία ζηα νπνία αλαγξάθνληαη, ζε κεληαία βάζε:
α) νη πνζφηεηεο πξψηεο χιεο πνπ παξειήθζεζαλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε δάραξε
πνπ πξνζδηνξίζηεθε θαηά ηελ παξάδνζε ζηελ επηρείξεζε,
β) θαηά πεξίπησζε, ηα έηνηκα ή εκηηειή πξντφληα πνπ παξειήθζεζαλ,
γ) νη πνζφηεηεο ηειηθψλ πξντφλησλ πνπ παξήρζεζαλ θαζψο θαη νη πνζφηεηεο ησλ
ππνπξντφλησλ,
δ) νη απψιεηεο θαηά ηε κεηαπνίεζε,
ε) νη πνζφηεηεο πνπ θαηαζηξάθεθαλ θαη ε αηηηνινγία ηεο θαηαζηξνθήο ηνπο θαη
ζη) νη πνζφηεηεο ηειηθψλ πξντφλησλ πνπ απέζηεηιε ε επηρείξεζε.
2. Σα βηβιία δηαηεξνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε ηνπιάρηζηνλ γηα ηξία έηε κεηά ην έηνο
ρξήζεο.
Άξζξν 6
Αξκόδηνη θνξείο
1. Ζ Γηεχζπλζε Παξαγσγήο & Αμηνπνίεζεο Πξντφλησλ Φπηψλ Μεγάιεο
Καιιηέξγεηαο, ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ:
α) είλαη ε αξκφδηα Τπεξεζία γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ αλαθνίλσζε ζηελ Δ.
Δπηηξνπή, ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 21, παξ. 2, 3 θαη 4, ηνπ Καλ.
(ΔΚ) 952/2006 ηεο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη ησλ ηζνδπγίσλ εθνδηαζκνχ, ηνπ Άξζξνπ
22, ηνπ Καλ. (ΔΚ) 952/2006 ηεο Δπηηξνπήο.
β) αζθεί ηελ επνπηεία ησλ ειέγρσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη πξαγκαηνπνηεί
δεπηεξνβάζκηνπο ειέγρνπο, φπνπ θαη φπνηε απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν.
2. Οη νηθείεο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο δηελεξγνχλ θπζηθνχο θαη
δηνηθεηηθνχο-ινγηζηηθνχο ειέγρνπο ζηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο, θαζψο θαη ζηα
απνζεθεπηηθά θέληξα δάραξεο θαη ηζνγιπθφδεο.
3. Οη Τπεξεζίεο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο είλαη αξκφδηεο γηα ηελ εθηέιεζε
ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ ησλ δεηγκάησλ πνπ απνζηέιιεη ε επηηξνπή ηνπ
άξζξνπ 7 §2 κεηά απφ δηαηχπσζε ζρεηηθνχ εξσηήκαηνο.
Άξζξν 7
Έιεγρνη ζηα εξγνζηάζηα παξαγωγήο δάραξεο θαη ηζνγιπθόδεο
1. Οη νηθείεο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ζηελ πεξηνρή ησλ νπνίσλ
βξίζθνληαη ηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο δάραξεο θαη ηζνγιπθφδεο, πξαγκαηνπνηνχλ,
αλά εκπνξηθή πεξίνδν, θπζηθνχο θαη δηνηθεηηθνχο-ινγηζηηθνχο ειέγρνπο σο
αθνινχζσο:
α) δχν θνξέο ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ πεξίνδν παξαγσγήο ηεο δάραξεο ηεο ζρεηηθήο
πεξηφδνπ εκπνξίαο
β) δχν θνξέο ηνπιάρηζηνλ εθηφο ηεο πεξηφδνπ ηεο παξαγσγήο δάραξεο, θαη
γ) ηξεηο θνξέο ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ πνζφηεηα ηεο ηζνγιπθφδεο ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ
εκπνξίαο.
2. Οη έιεγρνη δηελεξγνχληαη απφ ηξηκειή επηηξνπή, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ
ηνπιάρηζηνλ έλαο ππάιιεινο ΠΔ Γεσπνληθνχ θαη έλαο ηνπιάρηζηνλ ππάιιειν ΠΔ
Οηθνλνκηθνχ θαη αθνξνχλ:
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α) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο ηεο δάραξεο, ζηελ θαηακέηξεζε ηεο πνζφηεηαο
δάραξεο πνπ παξάγεηαη θαηά κήλα, ζε ζπζρεηηζκφ κε ηελ πνζφηεηα ηεχηισλ εθ ηεο
νπνίαο πξνήιζε απηή θαη ην κέζν φξν πεξηεθηηθφηεηαο ησλ ηεχηισλ ζε δάραξε.
β) πξηλ ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγήο δάραξεο, ζηελ θαηάζηαζε ησλ απνζεθεπηηθψλ
ρψξσλ ησλ εξγνζηαζίσλ θαη ηελ θαηακέηξεζε ησλ ηπρφλ ππαξρφλησλ εληφο απηψλ
απνζεκάησλ δάραξεο πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ.
Σα ζηνηρεία απηά πξνθχπηνπλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ πνζνηήησλ ηεο παξαγφκελεο
δάραξεο πνπ βξίζθνληαη ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο, ησλ ηπρφλ απνζεθεπκέλσλ
πνζνηήησλ εληφο ή εθηφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ, ηα ινγηζηηθά βηβιία
ηεο επηρείξεζεο, ηηο ρεκηθέο αλαιχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην εξγνζηάζην,
ζχκθσλα κε ηελ αξ. 65400/5-1-2000 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο
Οηθνλνκίαο θαη Γεσξγίαο θαη ηηο ρεκηθέο αλαιχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην
Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, ζε δείγκαηα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ πξψηε χιε θαη ην
παξαγφκελν πξντφλ θαηά ηνλ έιεγρν θαη απνζηέιινληαη ζε απηφ γηα αλάιπζε.
γ) ηε δηαπίζησζε θαηά κήλα, ηεο πνζφηεηαο ηζνγιπθφδεο πνπ παξήρζε ακέζσο κεηά
ηελ έμνδν απφ ην ζηάδην ηεο ηζνκεξίσζεο θαη πξηλ απφ νπνηαδήπνηε ελέξγεηα
δηαρσξηζκνχ ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο γιπθφδεο θαη ηεο θξνπθηφδεο ή νπνηαδήπνηε
ελέξγεηα κείμεσο, κε θπζηθή κέηξεζε ηνπ φγθνπ ηνπ πξντφληνο σο έρεη θαη
πξνζδηνξηζκφ ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε μεξά νπζία, ζχκθσλα κε ηε δηαζιαζηηθή
κέζνδν, ζε ζπζρεηηζκφ κε ηελ πνζφηεηα πξψηεο χιεο εθ ηεο νπνίαο πξνήιζε απηή
θαη ην κέζν φξν απφδνζεο απηήο ζε ηειηθφ πξντφλ, ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα
ινγηζηηθά βηβιία ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο ρεκηθέο αλαιχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη
απφ ην Γεληθφ Υεκείν ηνπ Κξάηνπο, ζε δείγκαηα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ πξψηε
χιε θαη ην παξαγφκελν πξντφλ θαηά ηνλ έιεγρν θαη απνζηέιινληαη ζε απηφ γηα
αλάιπζε.
3. Οη νηθείεο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ζπληάζζνπλ θαη απνζηέιινπλ εληφο
20 εκεξψλ, κεηά απφ θάζε έιεγρν, ζρεηηθφ πξαθηηθφ ζηε Γηεχζπλζε Παξαγσγήο &
Αμηνπνίεζεο Πξντφλησλ Φπηψλ Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ κε θνηλνπνίεζε πξνο ηελ ελδηαθεξφκελε επηρείξεζε.
4. Μεηά ην πέξαο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ειέγρσλ ζηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο
δάραξεο, ζπληάζζεηαη απφ ηελ νηθεία Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζρεηηθή
έθζεζε πνπ αθνξά ην ζχλνιν απηψλ. Ζ έθζεζε απνζηέιιεηαη, πξηλ ην ηέινο
Οθησβξίνπ ηεο επφκελεο πεξηφδνπ εκπνξίαο, ζηε Γηεχζπλζε Παξαγσγήο &
Αμηνπνίεζεο Πξντφλησλ Φπηψλ Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ.
5. Ζ Γηεχζπλζε Παξαγσγήο & Αμηνπνίεζεο Πξντφλησλ Φπηψλ Μεγάιεο
Καιιηέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαζνξίδεη, βάζεη
ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξαθηηθψλ ειέγρνπ, ηελ πξνζσξηλή παξαγσγή δάραξεο γηα ηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν εκπνξίαο. Δάλ ππάξμνπλ δηνξζψζεηο, ζηα ζηνηρεία ηεο
πξνζσξηλήο παξαγσγήο δάραξεο ηεο πεξηφδνπ, ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηελ
έθζεζε ειέγρνπ ησλ αξκφδησλ γηα ηνλ έιεγρν Γηεπζχλζεσλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο,
ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο νξηζηηθήο παξαγσγήο δάραξεο γηα ηελ ελ
ιφγσ πεξίνδν εκπνξίαο.
6. Μεηά ην πέξαο ησλ ειέγρσλ ζηα εξγνζηάζηα παξαγσγήο ηζνγιπθφδεο,
ζπληάζζεηαη απφ ηελ νηθεία Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζρεηηθή έθζεζε πνπ
αθνξά ην ζχλνιν απηψλ. Ζ έθζεζε απνζηέιιεηαη, πξηλ ην ηέινο Οθησβξίνπ ηεο
επφκελεο πεξηφδνπ εκπνξίαο, ζηε Γηεχζπλζε Παξαγσγήο & Αμηνπνίεζεο Πξντφλησλ
Φπηψλ Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ.
Ζ Γηεχζπλζε Παξαγσγήο & Αμηνπνίεζεο Πξντφλησλ Φπηψλ Μεγάιεο
Καιιηέξγεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαζνξίδεη, βάζεη
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ησλ ζηνηρείσλ ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ, ηελ νξηζηηθή παξαγσγή ηζνγιπθφδεο, ηεο
ζρεηηθήο πεξηφδνπ εκπνξίαο.
Άξζξν 8
Έιεγρνο απνζεκάηωλ δάραξεο θαη ηζνγιπθόδεο
1. Οη νηθείεο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο δηελεξγνχλ ειέγρνπο θαη
ηνπιάρηζηνλ κία θνξά αλά εμάκελν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ εκπνξίαο ζηα
απνζεθεπηηθά θέληξα δάραξεο θαη ηζνγιπθφδεο ησλ εγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ
(ππνδείγκαηα 3α, 3β θαη 4). Οη έιεγρνη απηνί αθνξνχλ ζηελ θαηακέηξεζε ησλ
θπζηθψλ απνζεκάησλ δάραξεο θαη ηζνγιπθφδεο θαη ηελ επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο κεληαίεο αλαθνηλψζεηο απνζεκάησλ ησλ εγθεθξηκέλσλ
επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο δάραξεο θαη ηζνγιπθφδεο, ζε ζπζρεηηζκφ κε ηελ θίλεζε ηεο
δάραξεο θαη ηεο ηζνγιπθφδεο ζην ειεγρφκελν απνζεθεπηηθφ θέληξν, βάζεη ησλ
ινγηζηηθψλ βηβιίσλ πνπ ηεξεί ε θάζε εγθεθξηκέλε επηρείξεζε. Οη έιεγρνη
απνβιέπνπλ ζηελ επαιήζεπζε ηεο αθξίβεηαο θαη πιεξφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ησλ
βηβιίσλ ησλ εγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ κεληαίσλ θνηλνπνηήζεσλ, θπξίσο κε
δηαζηαχξσζε κεηαμχ ησλ πνζνηήησλ πξψησλ πιψλ πνπ παξαδφζεθαλ θαη ησλ
πνζνηήησλ ηειηθψλ πξντφλησλ πνπ παξήρζεζαλ, θαζψο θαη κε αληηπαξαβνιή κε ηα
εκπνξηθά ή άιια ζπλαθή έγγξαθα.
2. Μεηά ην πέξαο θάζε ειέγρνπ ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ην νπνίν
απνζηέιιεηαη εληφο 20 εκεξψλ ζηε Γηεχζπλζε Παξαγσγήο & Αμηνπνίεζεο
Πξντφλησλ Φπηψλ Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο, ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
θαη Σξνθίκσλ θαη έλα αληίγξαθφ ηνπ θνηλνπνηείηαη πξνο ηελ επηρείξεζε πνπ
ειέγρζεθε. Σα ζηνηρεία ησλ εθζέζεσλ ειέγρνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζηηο ζρεηηθέο
αλαθνηλψζεηο πξνο ηελ Δ. Δπηηξνπή.

Άξζξν 9
Λνηπνί Έιεγρνη
1. Οη Γηεπζχλζεηο Μέηξσλ θαη ηαζκψλ ησλ νηθείσλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ
πξνβαίλνπλ ζε ειέγρνπο επαιήζεπζεο ηεο αθξίβεηαο ησλ νξγάλσλ δχγηζεο. Ζ
αμηνπηζηία ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ παξαδφζεσλ πξψησλ πιψλ θαη ηεο εηζφδνπ ησλ ηειεπηαίσλ ζηελ
παξαγσγή, ησλ ιακβαλφκελσλ πξντφλησλ θαη ηεο θίλεζεο ησλ απνζεκάησλ,
ειέγρεηαη απφ ηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλαιχζεσλ πνπ έγηλαλ ζην
εξγνζηάζην κε ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκάησλ πνπ αλαιχζεθαλ ζηα
εξγαζηήξηα ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο.
2. Οη νηθείεο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο πξνβαίλνπλ ζε ειέγρνπο:
α) ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο πιεξφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ κέζσλ κεληαίσλ ηηκψλ πψιεζεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο
δάραξεο θαη ηζνγιπθφδεο θαη αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13 παξ. 2 ηνπ Καλ. 952/06 ηεο
Δπηηξνπήο θαη
β) ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο πιεξφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ησλ βηβιίσλ, ηνπ άξζξνπ 6 ηεο
παξνχζαο απφθαζεο.
γ) φζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε θαηαβνιήο ηεο ειάρηζηεο ηηκήο ζηνπο ηεπηινπαξαγσγνχο.
3. Γηα θαζέλα απφ ηνπο παξαπάλσ ειέγρνπο ζπληάζζεηαη έθζεζε ειέγρνπ ζε 3
αληίγξαθα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10, παξ. 5, ηνπ Καλ. 952/06 ηεο
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Δπηηξνπήο, απφ ηα νπνία έλα παξακέλεη ζην θνξέα ειέγρνπ, έλα απνζηέιιεηαη ζηε
Γηεχζπλζε Παξαγσγήο & Αμηνπνίεζεο Πξντφλησλ Φπηψλ Μεγάιεο Καιιηέξγεηαο,
ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ θαη έλα απνζηέιιεηαη ζηελ
ειεγρζείζα επηρείξεζε.

Άξζξν 10
Κπξώζεηο
1. Γηα θάζε πνζφηεηα, γηα ηελ νπνία ππνβιήζεθε αλαθξηβήο δήισζε απφ ηηο
εγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο δάραξεο θαη ηζνγιπθφδεο κε απνηέιεζκα
αζέκηην νηθνλνκηθφ φθεινο, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 500 επξψ αλά ηφλν ηεο ελ ιφγσ
πνζφηεηαο.
2. Αλ δηαπηζησζεί φηη κηα επηρείξεζε δελ ηήξεζε ηηο δεζκεχζεηο πνπ είρε αλαιάβεη,
θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην Άξζξν 8, ηνπ Καλ. (ΔΚ) 952/2006 ηεο Δπηηξνπήο θαη δελ
ππάξρνπλ επαξθή δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ειέγρνπ πνπ
αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 10, παξ. 2, ηνπ Καλ. (ΔΚ) 952/2006 ηεο Δπηηξνπήο,
επηβάιιεηαη θχξσζε, κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, χςνπο 500 επξψ αλά ηφλν, εθαξκνζηέα ζε θαη’
απνθνπή πνζφηεηα ηειηθνχ πξντφληνο, ε νπνία θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηε βαξχηεηα
ηεο παξάβαζεο.
3. Οη θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1, 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ
εθαξκφδνληαη:
α) ζε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο θαη
β) εάλ νη δηαπηζησζείζεο αζπκθσλίεο θαη αζπλέπεηεο αληηπξνζσπεχνπλ θαηά βάξνο
πνζνζηφ θάησ ηνπ 5% ηεο πνζφηεηαο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ πνπ είραλ δεισζεί ή
θαηαρσξεζεί θαη απεηέιεζαλ αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ ή αλ νθείινληαη ζε
παξαιήςεηο ή απιά δηνηθεηηθά ζθάικαηα, ππφ ηνλ φξν φηη ιακβάλνληαη δηνξζσηηθά
κέηξα γηα λα απνηξαπεί ε επαλεκθάληζε ησλ αδπλακηψλ απηψλ ζην κέιινλ.

Άξζξν 11
Τπνινγηζκόο θαη είζπξαμε ηωλ ηειώλ ζπλεηζθνξάο ζηελ παξαγωγή δάραξεο
θαη ηζνγιπθόδεο
1. Ωο αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ είζπξαμε ησλ ηειψλ ζπλεηζθνξάο ζηελ παξαγσγή
δάραξεο θαη ηζνγιπθφδεο νξίδεηαη ν Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. Σν ηέινο παξαγσγήο αλέξρεηαη,
απφ ηελ πεξίνδν εκπνξίαο 2007-2008, ζε 12 € αλά ηφλν πνζφζησζεο δάραξεο θαη 6 €
αλά ηφλν πνζφζησζεο ηζνγιπθφδεο.
2. Σα ηέιε ζπλεηζθνξάο ζηελ παξαγσγή θαηαβάιινληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο, ην
αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ εκπνξίαο.
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Άξζξν 12
Σα ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο
απφθαζεο.
Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη κε ηελ παξνχζα απφθαζε ηζρχνπλ απφ ηελ
εκπνξηθή πεξίνδν 2006-2007.
Ζ παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπζεί ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΕΘΝΘΚΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ
ΚΑΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΚΑΘ ΣΡΟΦΘΜΩΝ

ΓΕΩΡΓΘΟ ΑΛΟΓΟΚΟΤΦΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΟΝΣΟ
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ΤΠΟΔΕΘΓΜΑ 1
ΜΗΝΘΑΘΑ ΑΝΑΚΟΘΝΩΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΥΑΡΗ
(Άξζξν 4, ηεο ππ’ αξηζ. 38819/1-04-08 Κ.Τ.Α.)
ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
ΔΓΡΑ
Εξγνζηάζην

Έηνο:
Μήλαο:
Παξαγωγή
(ηνλ)

Πνζόηεηα
Μέζε
θαηεξγαζκέλωλ πεξηεθηηθόηεηα ζε
Σεύηιωλ (ηνλ)
δάραξε (pol)%

Έμνδνη
δάραξεο
(ηνλ)

θνπόο
εμόδνπ

Σόπνο επαλαπνζήθεπζεο
ή
δηεύζπλζε παξαιήπηε

ύλνιν
Ζκεξνκελία
Ο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο
(ζθξαγίδα–ππνγξαθή)
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ΤΠΟΔΕΘΓΜΑ 2
ΜΗΝΘΑΘΑ ΑΝΑΚΟΘΝΩΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΟΓΛΤΚΟΖΗ
(Άξζξν 4, ηεο ππ’ αξηζ. 38819/1-04-08 Κ.Τ.Α.)
ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
ΔΓΡΑ

Έηνο:
Μήλαο:

ΞΗΡΑ ΟΤΘΑ Ε ΣΟΝΟΤ
Απόζεκα ζηελ έλαξμε ζε ηόλνπο

Παξαγωγή

Δηαζέζεηο-Πξννξηζκνί

Απόζεκα ζην ηέινο

Ζκεξνκελία
Ο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο
(ζθξαγίδα–ππνγξαθή)
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ΤΠΟΔΕΘΓΜΑ 3α
ΠΡΑΚΣΘΚΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΖΑΥΑΡΗ ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΚΡΑΣΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.
(Άξζξν 8, ηεο ππ’ αξηζ. 38819/1-04-08 Κ.Τ.Α.)
ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
ΔΓΡΑ

Έηνο:
Μήλαο:

ΠΟΟΣΗΣΑ Ε ΣΟΝΟΤ
Απνζεθεπηηθό
θέληξν

Απόζεκα
ζηελ
έλαξμε

Παξαγωγή
Ζάραξεο

1

2

Αγνξέο από άιια
Κ-Μ
Πνζόηεηα
3

Κωδ.1

Δηαζέζεηο
Εμαγωγέοζε
ηξίηεο ρώξεο
4

Υώξα
πξννξηζκνύ

Εζωηεξηθή θαηαλάιωζε
Κ-Μ
Εγρώξηα
Κωδ.
Ε.Ε.
5
Κ-Μ
6

Απόζεκα ζην
ηέινο
(1+2+3-4-5-6)

ύλνιν
Ζκεξνκελία
Ο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο
Ζκεξνκελία
Οη ειεγθηέο ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο……………

(ππνγξαθή)

(ζθξαγίδα–ππνγξαθέο)
1

Αξρηθά θξάηνπο κέινπο π.ρ GR-GB θιπ
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ΤΠΟΔΕΘΓΜΑ 3β
ΠΡΑΚΣΘΚΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΖΑΥΑΡΗ ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΣΡΘΣΩΝ ΥΩΡΩΝ
(Άξζξν 8, ηεο ππ’ αξηζ. 38819/1-04-08 Κ.Τ.Α.)
ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
ΔΓΡΑ
ΠΟΟΣΗΣΑ Ε ΣΟΝΟΤ
Απόζεκα ζηελ
Απνζεθεπηηθό
έλαξμε
θέληξν
1

Έηνο:
Μήλαο:

Εηζαγωγή
Υώξα
πξνέιεπζεο
2

Σειεπηαία
ρώξα
απνζηνιήο
πξνϊόληνο

Δηαζέζεηο
ζηελ εζωηεξηθή
θαηαλάιωζε
3

Λνηπέο
Δηαζέζεηο

Απόζεκα ζην
ηέινο

4

(1+2-3-4)

ύλνιν
Ζκεξνκελία
Ο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο
Ζκεξνκελία
Οη ειεγθηέο ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο……………

(ππνγξαθή)

(ζθξαγίδα–ππνγξαθέο)
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ΤΠΟΔΕΘΓΜΑ 4
ΠΡΑΚΣΘΚΟ ΕΛΕΓΥΟΤ ΑΠΟΘΕΜΑΣΩΝ ΘΟΓΛΤΚΟΖΗ
(Άξζξν 4, ηεο ππ’ αξηζ. 38819/1-04-08 Κ.Τ.Α.)
ΔΠΩΝΤΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
ΔΓΡΑ

Έηνο:
Μήλαο:

ΞΗΡΑ ΟΤΘΑ Ε ΣΟΝΟΤ
Απόζεκα ζηελ έλαξμε ζε ηόλνπο

Παξαγωγή

Δηαζέζεηο-Πξννξηζκνί

Απόζεκα ζην ηέινο

Ζκεξνκελία
Ο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο
Ζκεξνκελία
Οη ειεγθηέο ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο……………

(ππνγξαθή)

(ζθξαγίδα–ππνγξαθέο)
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