
 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005. 
 

1. Γενικά. 

Η Έκθεση αυτή υποβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 3(5) των περί Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Έλεγχος Λογαριασµών) Νόµων του 1983 και 1984 
στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 

2. Αρµοδιότητες και εξουσίες του Συµβουλίου από την 1η Μαΐου 2004. 

Με βάση τον περί Εµπορίας Κυπριακών Πατατών (Τροποποιητικό) (Αρ.2) Νόµο 
αρ. 142(Ι)/2004, καταργήθηκε το µονοπωλιακό καθεστώς του Συµβουλίου και η 
εµπορία των πατατών από την 1η Μαΐου 2004 φιλελευθεροποιήθηκε.  Παράλληλα 
έχουν γίνει τροποποιήσεις ως προς τις γενικές αρµοδιότητες και ειδικές εξουσίες 
του Συµβουλίου.   

Σύµφωνα µε το άρθρο 26, όπως τροποποιήθηκε από τον πιο πάνω Νόµο και 
ίσχυε µέχρι 29.7.2005, οπότε τροποποιήθηκε ξανά, όπως αναφέρεται πιο κάτω, 
το Συµβούλιο είχε καθήκον και αρµοδιότητα όπως: 

(α) Για την εµπορική περίοδο 2004-2005, που λήγει στις 31.8.2005, εξασφαλίσει 
προς όφελος των παραγωγών τις πιο επωφελείς και οικονοµικές διευθετήσεις για 
την εξασφάλιση πατατόσπορου, τη διαβάθµιση, συσκευασία, φόρτωση, εµπορία 
και πώληση των πατατών, 

(β) παρέχει υπηρεσίες σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασχολούνται µε την 
παραγωγή, εξαγωγή, εµπορία, µεταφορά, συσκευασία, αποθήκευση πατατών και 
άλλες συναφείς υπηρεσίες, έναντι του πραγµατικού κόστους των εργασιών αυτών, 
και 

(γ) εκτελεί εργασίες που δύναται να του ανατεθούν, ως αναδόχου,  από τον 
Οργανισµό Αγροτικών Πληρωµών. 

Το Συµβούλιο, ύστερα από γνωµατεύσεις του Νοµικού του Συµβούλου, 
αποφάσισε και για την εµπορική περίοδο που, σύµφωνα µε το Νόµο, έληγε στις 
31.8.2005, εφάρµοσε µόνο την παράγραφο (α) του άρθρου 26 του Νόµου για τους 
πατατοπαραγωγούς που επιθυµούσαν  να συµβληθούν µαζί του.   Επίσης, όπως 
µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος του Συµβουλίου, το Συµβούλιο κατέβαλε 
προσπάθειες εφαρµογής της παραγράφου (γ) του άρθρου 26, χωρίς αυτό να γίνει 
κατορθωτό. 
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Το Συµβούλιο, αξιολογώντας ότι ο χρόνος που δόθηκε για τη δηµιουργία 
διάδοχων σχηµάτων υπό συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισµού δεν ήταν αρκετός, 
εισηγήθηκε την τροποποίηση του άρθρου 26 του πιο πάνω Νόµου, ώστε να του 
δοθεί η δυνατότητα συνέχισης του σταθεροποιητικού του ρόλου και µετά τις 
31.8.2005, χωρίς καταληκτική ηµεροµηνία,  και την κατάργηση του άρθρου 26(β). 

Σύµφωνα µε τον  τροποποιητικό Νόµο  αρ. 107(Ι)/2005, που δηµοσιεύτηκε στις 
29.7.2005, η περίοδος κατά την οποία το Συµβούλιο έχει καθήκον  να εµπορεύεται 
πατάτες παρατάθηκε για έναν ακόµη χρόνο, µε λήξη την 31η Αυγούστου 2006, και 
το άρθρο 26(β)  τροποποιήθηκε, έτσι που η  παροχή υπηρεσιών από το 
Συµβούλιο,  αναφορικά µε εργασίες συσκευασίας, να είναι δυνητική, ενώ το άρθρο 
26(γ) τροποποιήθηκε µε τρόπο που το Συµβούλιο να έχει τώρα αρµοδιότητα  να 
εκτελεί και  εργασίες που δυνατόν να του ανατεθούν από το Τµήµα Γεωργίας του 
Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.  

Όπως µε πληροφόρησε ο Πρόεδρος,  το Συµβούλιο ετοίµασε και υπέβαλε προς 
το Υπουργείο Γεωργίας πενταετές σχέδιο δράσης, µε βάση το οποίο το ΣΕΚΠ θα 
συνεχίσει τη λειτουργία του ως εµπορικός οργανισµός, σταδιακά όµως θα 
µεταβιβάζει αρµοδιότητες σε διάδοχο σχήµα που θα αναλάβει πλήρως την 
εµπορία περί το τέλος της πενταετίας. 

3. Οικονοµική κατάσταση. 

(α) Αποτελέσµατα έτους.  Από 1η Μαΐου 2004 το µονοπωλιακό καθεστώς που 
είχε το Συµβούλιο στην εµπορία των πατατών και του πατατόσπορου 
τερµατίστηκε µε βάση τον περί Εµπορίας Κυπριακών Πατατών (Τροποποιητικό) 
(Αρ.2) Νόµο αρ. 142(Ι)/2004 και η εµπορία πατατών φιλελευθεροποιήθηκε.   Ως 
επακόλουθο, ο προγραµµατισµός και η εµπορία των πατατών από το Συµβούλιο 
για το οικονοµικό έτος 2004-2005 έγινε, για πρώτη φορά, µέσα σε συνθήκες 
ελεύθερης αγοράς και ανταγωνισµού.   Κατά το υπό έλεγχο έτος  το Συµβούλιο  
συνεργάστηκε περίπου µε το 60% των πατατοπαραγωγών, µε αποτέλεσµα η 
παραγωγή,  σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια, και  κατ’ επέκταση, οι εξαγωγές 
να είναι  µειωµένες. 

Οι πωλήσεις πατατών ανήλθαν σε £9,82 εκ., σε σύγκριση µε £23,89 εκ. κατά το 
προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση £14,07 εκ. ή ποσοστό 58,89 %.  
Οι τιµές πώλησης, κατά µέσο όρο, ήταν £212/τόνο, σε σύγκριση µε £283/τόνο 
κατά το προηγούµενο έτος, δηλαδή σηµειώθηκε µείωση  £71/τόνο ή  ποσοστό 
25,09%.  Η µείωση  οφείλεται κυρίως στη µείωση των τόνων συσκευασίας, αλλά 
και στις πολύ κακές συνθήκες εµπορίας, της εαρινής κυρίως εσοδείας, και 
ιδιαίτερα  στη ραγδαία πτώση των τιµών  που επικράτησαν στην αγορά κατά τα  
µέσα του Απριλίου και µεταγενέστερα.  Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του 
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Συµβουλίου, στα πολύ άσχηµα αποτελέσµατα της εµπορίας της εαρινής εσοδείας 
συνέβαλαν µια σειρά από  εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες . Οι 
κυριότεροι αφορούν στην έλλειψη ενιαίου συντονισµού και  προγραµµατισµού, 
λόγω της φιλελευθεροποίησης του κλάδου, και στην ανεξέλεγκτη εισαγωγή 
πατατόσπορου από ιδιώτες,  στον ανταγωνισµό µεταξύ των Κύπριων εξαγωγέων, 
στην υπερβολική  παραγωγή καλής ποιότητας πατατών στην Ευρώπη και 
υπερβολική ποσότητα  πρώιµων πατατών που εξήχθησαν από άλλες 
ανταγωνιστικές  µεσογειακές χώρες σε πολύ χαµηλές τιµές.   

Οι τόνοι συσκευασίας ήταν 46394, σε σύγκριση µε 85241 το 2004.  Τα έξοδα 
πωλήσεων ανήλθαν σε £5,80 εκ. (δεν λήφθηκαν υπόψη τα έξοδα για το 
πρόγραµµα  Eurepgap, τα οποία καλύπτονται από αντίστοιχα έσοδα), σε 
σύγκριση µε £10,48 εκ. το προηγούµενο έτος (£125 κατά τόνο, σε σύγκριση µε 
£123  κατά τόνο το προηγούµενο έτος).  Αυτά αποτελούν το 59% των πωλήσεων, 
σε σύγκριση µε 44% του προηγούµενου έτους. 

Το έλλειµµα ανήλθε σε £215.812, σε σύγκριση µε πλεόνασµα £269.844 το 
προηγούµενο έτος. Το έλλειµµα προέκυψε  κυρίως από το έλλειµµα στην εµπορία 
του ντόπιου πατατόσπορου του προηγούµενου έτους (£107.455), τη µη κάλυψη  
αποσβέσεων από την κρατική χορηγία (£65.785), τη  συναλλαγµατική διαφορά 
(£43.720), καθώς και από ποσά που εισπράχθηκαν ή δαπανήθηκαν κατά τη 
διάρκεια του έτους και δεν αφορούσαν στην εµπορία πατατών του υπό 
επισκόπηση έτους (£29.691).  Το υπόλοιπο ποσό, ύψους £28.543, εκτιµάται ότι 
προέκυψε από την εµπορία των πατατών. 

Συνοπτικά οι πωλήσεις πατατών κατά τα έτη 2005 και 2004 παρουσιάζονται ως 
ακολούθως: 

(β) Λογιστικές Αναλογίες.  Οι πιο κάτω λογιστικές αναλογίες δίνουν µια γενική 
εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του Συµβουλίου: 

 2005  2004 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Τρέχουσες 
Υποχρεώσεις  

 
0,25 

  
0,33 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό (εκτός των 
Αποθεµάτων) προς Τρέχουσες Υποχρεώσεις 

 
0,19 

  
0,25 

Έξοδα Πωλήσεων (πλην των εξόδων  
Eurepgap)  προς Πωλήσεις 

 
0,59 

  
0,44 

  2005  2004 
 

Εσοδεία 
  

Τόνοι 
 Έσοδα 

£εκ. 
  

£/τόνο 
  

Τόνοι 
 Έσοδα 

£εκ. 
  

£/τόνο 
Χειµερινή  6109    1,98  324  10759    3,63  337 
Ανοιξιάτικη  40158    7,84  195  73504  20,26  276 
  46267    9,82  212  84263  23,89  283 
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Πληρωµές Παραγωγών (εκτός ασφαλίστρων 
ΟΓΑ) προς Πωλήσεις 

 
0,39 

  
0,49 

Οι τρέχουσες υποχρεώσεις στις 30.9.2005 ανέρχονταν σε £7,96 εκ. και 
περιλαµβάνουν πιστωτικό όριο ύψους £6,99 εκ., το οποίο ήταν αποπληρωτέο στις 
31.12.2002 και θα πληρωθεί από την Κυβέρνηση. Η αναλογία του 
κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τις τρέχουσες υποχρεώσεις, µη 
συµπεριλαµβανοµένου  του πιστωτικού ορίου, είναι 2. 

(γ) Ταµειακά υπόλοιπα.  Τα ταµειακά υπόλοιπα στις 30.9.2005 και 30.9.2004 
παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

 2005  2004 
 £  £ 
Υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών 197.118  390.407 
Μετρητά 6.656  2.101 
 203.774  392.508 

(δ) Σύναψη δανείων και άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις.    Με βάση τον 
περί Εµπορίας Κυπριακών Πατατών (Τροποποιητικό) (Αρ.2) Νόµο αρ.       
142(Ι)/2004,  από την 1η Μαΐου 2004, ηµεροµηνία φιλελευθεροποίησης της 
εµπορίας των πατατών, έχουν διαµορφωθεί  νέες συνθήκες και δεδοµένα  
αναφορικά µε  τις δυνατότητες του Συµβουλίου για δανειοδότηση και εξασφάλιση 
πιστωτικών  διευκολύνσεων. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα  µε το άρθρο 8 του  πιο πάνω Νόµου καταργείται το 
άρθρο 35 του βασικού Νόµου, που αφορούσε στη δυνατότητα παροχής εγγύησης 
από την Κυβέρνηση για την αποπληρωµή των δανείων που συνάπτει το 
Συµβούλιο,  µε αποτέλεσµα η  Συνεργατική  Κεντρική Τράπεζα, για την έγκριση 
πιστωτικού ορίου, να θέσει ως όρο την υποθήκευση της ακίνητης ιδιοκτησίας του 
Συµβουλίου.  Το Συµβούλιο, κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών 
Πόρων και Περιβάλλοντος,  έχει  υποθηκεύσει  το Συσκευαστήριο Λάρνακας για το 
ποσό των £500.000. 

4. Προσωπικό. 

(α) Κατά το οικονοµικό έτος που έληξε 30.9.2005, το Συµβούλιο εργοδοτούσε 18 
µόνιµους υπαλλήλους και έναν υπάλληλο µε συµβόλαιο  µέχρι και τις 13.7.2005, 
οπότε οι υπηρεσίες του τερµατίστηκαν, µε σύνολο αποδοχών £513.684 και  
£16.912, αντίστοιχα, περιλαµβανοµένων και των εργοδοτικών εισφορών στα 
διάφορα ταµεία, όπως το Ταµείο Προνοίας και Ταµείο Συντάξεων, Ταµείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ταµείο Υγείας, µε  µέσο όρο κόστους ανά υπάλληλο 
£28.538.   Επιπρόσθετα, το Συµβούλιο κατέβαλε το ποσό των £19.173 για 
υπερωρίες. 
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Εργοδοτούσε επίσης δύο άτοµα ως επιτόπιο προσωπικό στο Γραφείο του 
Λονδίνου, µε σύνολο αποδοχών £44.773 και µε κατ΄ αποκοπή επίδοµα για 
υπερωρίες £5.016. 

Για συσκευασία των πατατών έχει εργοδοτήσει επίσης περίπου 227 εποχιακούς 
εργάτες, µε σύνολο αποδοχών  £570.110, περιλαµβανοµένων των υπερωριών και 
των εργοδοτικών εισφορών στα διάφορα ταµεία, ενώ  ποσό ύψους £20.064 
πληρώθηκε στη ΣΕ∆ΙΓΕΠ για εργατικά και για τη χρήση συσκευαστηρίου στην  
Πάφο. 

(β) Υπάλληλος του Συµβουλίου έχει προσφύγει στο δικαστήριο εναντίον της 
απόφασης του Πειθαρχικού Συµβουλίου όπως επιβληθεί σ’ αυτόν εκ νέου, από τις 
12.5.2004, η ποινή της αναγκαστικής αφυπηρέτησης. 

5. Προϋπολογισµός  

Έχει ήδη προωθηθεί  η εισήγησή µου για συµπερίληψη στο Νόµο σχετικής 
πρόνοιας, ώστε να καλύπτεται νοµικά το θέµα της ετοιµασίας, έγκρισης και 
εκτέλεσης ετήσιου Προϋπολογισµού του Συµβουλίου.  Το σχετικό νοµοσχέδιο 
αναµένεται να κατατεθεί από το οικείο Υπουργείο στη Βουλή των Αντιπροσώπων 
για ψήφιση. 

Ο Προϋπολογισµός που ετοιµάστηκε περιλαµβάνει µόνο τα διοικητικά έξοδα και 
τους µισθούς  του Συµβουλίου για το έτος που έληγε  στις 30.9.2005.  Εγκρίθηκε 
από το Συµβούλιο την 1.6.2004 και στη συνέχεια υποβλήθηκε στο Υπουργείο   
Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και  στις 16.11.2004 διαβιβάστηκε 
στο  Υπουργείο Οικονοµικών. 

Συναφώς αναφέρεται ότι, για πρώτη φορά, έχουν  περιληφθεί στον Κρατικό 
Προϋπολογισµό του 2005 πιστώσεις  για κάλυψη  του προϋπολογισµού των 
λειτουργικών εξόδων (µισθών και διοικητικών εξόδων)  του Συµβουλίου για την  
περίοδο 1.10.2004 – 30.9.2005.  Σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό µισθών και 
διοικητικών εξόδων που το Συµβούλιο υπέβαλε για την πιο πάνω περίοδο στο 
Υπουργείο Οικονοµικών, οι δαπάνες που προϋπολογίστηκαν, περιλαµβανοµένης 
της επιστροφής στους υπαλλήλους µέρους των εισφορών τους στο Ταµείο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λόγω εφαρµογής Ταµείου Συντάξεων (£140.924), 
ανέρχονται σε £1.288.844. 

Το  Φεβρουάριο και τον Αύγουστο του 2005, εµβάστηκε  στο Συµβούλιο  από την 
Κυβέρνηση χορηγία ύψους £500.000 και £270.000, αντίστοιχα. Aπό το  συνολικό   
ποσό  των £770.000, ποσό ύψους £409.890 µόνο αποτελεί χορηγία προς το 
Συµβούλιο για την  περίοδο  1.10.2004 – 30.9.2005, αφού οι δαπάνες για µισθούς 
και διοικητικά έξοδα  του Συµβουλίου (µη περιλαµβανοµένων των δαπανών 
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Eurepgap) για την περίοδο αυτή ανήλθαν  σε £833.790,  από  τις οποίες ποσό 
ύψους £423.900 καλύφθηκε από το τίµηµα που το Συµβούλιο αποφάσισε να 
χρεώνει τους παραγωγούς, µέσω του λογαριασµού εµπορίας των πατατών,   
έναντι των υπηρεσιών  που  τους παρέχει. 

Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του Συµβουλίου, το επιπρόσθετο κόστος µισθών και 
διοικητικών εξόδων που καλύφθηκε από την Κυβέρνηση αποτελεί το κόστος για 
παραχώρηση υπηρεσιών στον Οργανισµό Πληρωµών και στο Τµήµα Γεωργίας, 
ως Ανάδοχος Οργανισµός, σύµφωνα µε το άρθρο 268(γ) του Νόµου, οι οποίες 
όµως δεν αξιοποιήθηκαν όχι εξ υπαιτιότητας του Συµβουλίου. 

6. Κάλυψη λειτουργικών εξόδων από την Κυβέρνηση/Κόστος χρέωσης 
 παραγωγών. 
Με τη φιλελευθεροποίηση της εµπορίας των πατατών και πριν την έναρξη της 

χειµερινής και εαρινής εσοδείας 2004/2005, το Συµβούλιο αποφάσισε όπως,  κατά 

την εκκαθάριση των τιµών εµπορίας των εσοδειών των πατατών,   οι 

συµβαλλόµενοι  µε το Συµβούλιο παραγωγοί χρεώνονται για τις  παρεχόµενες  από 

το Συµβούλιο υπηρεσίες, εκτός από τα άµεσα  έξοδα εµπορίας, και µε διοικητικά 

έξοδα κατά τόνο, µε δείκτη παραγωγής την ποσότητα των 111000 τόνων, που είναι 

ο µέσος όρος της ποσότητας  παραλαβής πατατών τα τελευταία δέκα χρόνια. 

Έχοντας υπόψη ότι το  προϊόν που θα προέρχεται από τις χρεώσεις  των 

παραγωγών θα χρησιµοποιείται από το Συµβούλιο για κάλυψη των δαπανών του 

για µισθούς και διοικητικά έξοδα  και τυχόν έλλειµµα που θα παρουσιάζεται στον 

Προϋπολογισµό θα καλύπτεται µε κρατική χορηγία, το ύψος της κρατικής χορηγίας 

θα αυξάνεται ανάλογα µε το ύψος των λειτουργικών εξόδων που δεν έχουν 

κατανεµηθεί στους παραγωγούς.  Επισηµαίνεται ότι κατά τα προηγούµενα χρόνια η 

κατά κιλό εισφορά των πατατοπαραγωγών στα διοικητικά και υπηρεσιακά έξοδα, 

στα πλαίσια του άρθρου 44 του σχετικού Νόµου, υπολογιζόταν πάνω στην  

ποσότητα των πατατών  που  παραλαµβανόταν, γι’ αυτό και κάλυπτε το σύνολο 

των µισθών, διοικητικών και υπηρεσιακών εξόδων.  Για το υπό έλεγχο έτος, µε τον 

καθορισµό του πιο πάνω τιµήµατος, µε δείκτη παραγωγής την ποσότητα των 

111000, που είναι κατά πολύ µεγαλύτερη από την ποσότητα που παραλήφθηκε 

από  το Συµβούλιο κατά το οικονοµικό έτος στο οποίο αφορούν οι λογαριασµοί, το 

κόστος χρέωσης των συµβληθέντων µε το Συµβούλιο παραγωγών δεν καλύπτει 

πλέον το σύνολο των πιο πάνω εξόδων. 
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Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του Συµβουλίου, σε συνθήκες µονοπωλιακού 

καθεστώτος, όπου το ΣΕΚΠ ήταν ο ρυθµιστής της πατατοκαλλιέργειας και ο 

µοναδικός εξαγωγέας, η κατά κιλό χρέωση των πατατοπαραγωγών στα διοικητικά 

και υπηρεσιακά έξοδα, στα πλαίσια του άρθρου 44 του σχετικού Νόµου, 

υπολογιζόταν πάνω στην ποσότητα των πατατών που παραλαµβανόταν, γι’ αυτό 

και κάλυπτε το σύνολο των µισθών, διοικητικών και υπηρεσιακών εξόδων. 

7. Πωλήσεις και απώλειες πατατών. 

Οι τόνοι έκδοσης πατατών της χειµερινής και της ανοιξιάτικης εσοδείας 2005 ήταν 
46394, σε σύγκριση µε 85241 το 2004.  Ποσότητα 9016 τόνων ή ποσοστό 19,4% 
των παραλαβών πωλήθηκαν στο Ηνωµένο Βασίλειο, σε σύγκριση µε ποσότητα 
18262 τόνων ή ποσοστό 21% το προηγούµενο έτος  και ποσότητα 37211 τόνων ή 
ποσοστό 80,2% των παραλαβών πωλήθηκαν στην Ευρώπη, σε σύγκριση µε 
65554 τόνους ή ποσοστό 77% το 2004.  Ποσότητα 40 τόνων ή ποσοστό 0,1% των 
παραλαβών πωλήθηκαν στην επιτόπια αγορά, σε σύγκριση µε 447 τόνους ή 
ποσοστό 1% το 2004, ενώ ποσότητα 127 τόνων ή ποσοστό 0,3% των 
παραλαβών αποτελούν απώλειες εµπορίας, σε σύγκριση µε 978 τόνους ή 
ποσοστό 1% το προηγούµενο έτος. 

(α) Πωλήσεις και απώλειες πατατών στο Ηνωµένο Βασίλειο.  

(i) Εκπτώσεις λόγω ποιοτικών προβληµάτων και µειώσεις τιµών.  Οι 
εκπτώσεις λόγω ποιοτικών προβληµάτων και οι µειώσεις τιµών στο Ηνωµένο 
Βασίλειο ανήλθαν σε £163.691 (9,31% των πωλήσεων) το 2005, σε 
σύγκριση µε £239.361 (4,67%) το 2004. Παρατηρήθηκε ότι  οι απαιτήσεις 
ορισµένων αγοραστών, ως ποσοστό  επί της αξίας των πωλήσεών τους,  
είναι αρκετά ψηλές.  Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιο κάτω αγοραστές: 

 Αξία 
πωλήσεων

Σύνολο 
απαιτήσεων 

  
Ποσοστό 

 ΛΚ ΛΚ  % 
ARRUNDEL KERR PRODUCE LTD 113.259 4.949 4,37 
ERNST GEISER(LONDON)LTD 101.061 4.645 4,60 
J & J PARSONS (LONDON) LTD 218.359 11.309 5,18 
NORTH DOWN FRUIT& VEG.CO 204.984 11.739 5,73 
J & J PARSONS (NORTHERN) LTD 222.472 21.673 9,74 
RUSH  POTATOES LTD 126.648 83.679 66,07 

Το ποσό των £83.679 που παραχωρήθηκε στη  RUSH  POTATOES LTD 
αφορούσε σε πώληση κυρίως  πατατών µικρού µεγέθους (Babies), ποικιλίας 
Νίκολα και Μαρίς Ππίαρς.  Οι απαιτήσεις  της εταιρείας αφορούσαν σε 
προβλήµατα ποιότητας, προβλήµατα µεγέθους και επιδερµίδας των 
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πατατών  (δεν ήταν set skin) και αποτέλεσαν αντικείµενο επί τόπου  
συζητήσεων και διαβουλεύσεων  µεταξύ της εταιρείας και  µελών αποστολών 
από την Κύπρο στο Λονδίνο. 

Συναφώς αναφέρεται ότι για το δεύτερο  αγοραστή πατατών του σχεδίου 
Βabies,  ARRUNDEL KERR PRODUCE LTD,  ο οποίος είχε παρόµοιες  
απαιτήσεις για πατάτες του σχεδίου ποικιλίας σιαρλότ, συµφωνήθηκε τελικά  
τιµολόγηση σε πολύ καλύτερη τιµή  και συγκεκριµένα  στην τιµή των 
Stg£320/τόνο για όλα τα φορτία, εκτός από τρία φορτία που τιµολογήθηκαν 
χαµηλότερα λόγω µεγαλύτερων προβληµάτων (Stg£100/τόνο (Νίκολα) και 
Stg£165/τόνο).  

Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του Συµβουλίου, οι απώλειες και οι εκπτώσεις 
που ζητούν οι αγοραστές για ποιοτικά προβλήµατα ή για άλλους λόγους είναι 
γνωστές στους αρµόδιους Λειτουργούς (Εµπορικό Λειτουργό, Λογιστήριο, 
Γενικό ∆ιευθυντή) και ενηµερώνεται έγκαιρα ο Πρόεδρος και τα Μέλη της 
Επιτροπής Τιµών.  Ο κατ’ αρχήν διακανονισµός, που προκύπτει µετά από 
διαβουλεύσεις µε τους εµπόρους, τίθεται για έγκριση στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο.  Πρακτικά είναι αδύνατον να γίνεται επί τόπου επίσκεψη για 
έλεγχο κάθε φορτίου.  Υπάρχουν περιπτώσεις που το κόστος της επίσκεψης 
είναι µεγαλύτερο από την απαίτηση του αγοραστή.  Εξάλλου είναι πιο εύκολο 
και προς όφελος συνήθως του ΣΕΚΠ όπως ο διακανονισµός γίνει στο τέλος 
της περιόδου για τα συνολικά ποσά απαιτήσεων.  Στις περιπτώσεις αυτές 
λαµβάνεται σοβαρά υπόψη το ιστορικό της συνεργασίας και το 
µακροπρόθεσµο συµφέρον του ΣΕΚΠ. 

(ii) Απώλειες πατατών.   Οι απώλειες πατατών στο Ηνωµένο Βασίλειο 
ανέρχονται σε 22 τόνους, ποσοστό 0,24% των τόνων έκδοσης (9016) στο 
Ηνωµένο Βασίλειο, οι οποίες αφορούσαν κυρίως σε πατάτες της ανοιξιάτικης 
εσοδείας 2005.  

(iii) Πωλήσεις πατατών σε χαµηλές τιµές.  Λόγω των ποιοτικών προβληµάτων 
των πατατών της ανοιξιάτικης εσοδείας 2005, ορισµένες ποσότητες 
πωλήθηκαν σε πολύ χαµηλές τιµές, µε σκοπό την αποµάκρυνσή  τους από 
τις αποθήκες, για αποφυγή περαιτέρω εξόδων αποθήκευσης και 
καταστροφής τους. 

(iv) Καθυστέρηση στην τιµολόγηση των πωλήσεων της ανοιξιάτικης 
εσοδείας.  Η συνολική ποσότητα των πωλήσεων ανοιξιάτικης εσοδείας στο 
Ηνωµένο Βασίλειο ανέρχεται σε 6920 τόνους ή ποσοστό 17% των 
συνολικών πωλήσεων στο εξωτερικό.   
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Για ποσότητα 1035 τόνων ή ποσοστό 15% των πωλήσεων στο Ηνωµένο 
Βασίλειο η έκδοση των τιµολογίων έγινε µε καθυστέρηση από 11 µέρες µέχρι 
3 µήνες από την παράδοσή τους.  Η καθορισµένη τακτική είναι όπως η 
έκδοση των τιµολογίων γίνεται την εποµένη της ηµέρας παράδοσης ή εντός 
της επόµενης εβδοµάδας και η εξόφληση εντός 4-6 εβδοµάδων από την 
ηµεροµηνία τιµολόγησης. 

Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του Συµβουλίου, η καθυστέρηση στην έκδοση 
τιµολογίου γίνεται για πρακτικούς λόγους κυρίως στις περιπτώσεις που 
γίνεται επανασυσκευασία, όπως: 

- Όταν το φορτίο προορίζεται για υπεραγορές και θα γίνει επανασυσκευασία 
µε µικρότερα βάρη και διαφορετικά µεγέθη και οι συσκευαστές δεν 
αποδέχονται τιµολόγηση πριν από το αποτέλεσµα της συσκευασίας 
(packout). 

- Όταν υπάρχουν σοβαρά ποιοτικά προβλήµατα και αναµένονται σηµαντικές 
απώλειες κατά την επανασυσκευασία.  Εξάλλου το προϊόν που 
επανασυσκευάζεται για σοβαρά ποιοτικά προβλήµατα δεν µπορεί συνήθως 
να πετύχει την κανονική τιµή. 

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, σε όλες τις περιπτώσεις, τόσο η ποσότητα 
που αποστέλλεται στον πελάτη, όσο και η κανονική τιµή είναι γνωστά τόσο 
στον πελάτη όσο και στο Συµβούλιο.  Η ποσότητα αναγράφεται στο δελτίο 
αποστολής, το οποίο υπογράφουν ο αποθηκάριος, ο µεταφορέας και ο 
παραλήπτης. 

Η κανονική τιµή είναι δηµοσιευµένη στο ενηµερωτικό δελτίο που 
δηµοσιεύεται και µε επιστολή φαξ γνωστοποιείται στους εµπόρους 
συνεργάτες.  ∆εν γίνεται αλλαγή τιµής, χωρίς απόφαση της Ειδικής 
Επιτροπής που είναι εξουσιοδοτηµένη από το Συµβούλιο. 

(β) Πωλήσεις και απώλειες πατατών στην Ηπειρωτική Ευρώπη. 

(i) Εκπτώσεις λόγω ποιοτικών προβληµάτων και µειώσεις τιµών.  Οι 
εκπτώσεις λόγω ποιοτικών προβληµάτων και οι µειώσεις τιµών στην 
Ηπειρωτική Ευρώπη ανήλθαν σε £166.249 (2,06% των πωλήσεων), σε 
σύγκριση µε £260.991 (1,40%) το 2004.  Ποσό £107.353 αφορά στις 
απαιτήσεις των δύο αντιπροσώπων του Συµβουλίου στη Γερµανία και 
αποτελεί το 3,19% των συνολικών πωλήσεών τους.  Ποσό £38.855 αφορά 
στις απαιτήσεις της ∆ΑΜΑ ΕΠΕ στην Ελλάδα, για την εαρινή εσοδεία,  και 
αποτελεί το 6,99% των πωλήσεων της.  
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Τα ποιοτικά προβλήµατα των πατατών αναφέρονται κυρίως σε εκθέσεις των 
προσυσκευαστών  των υπεραγορών ή/και σε επιστολές των αντιπροσώπων 
του Συµβουλίου, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά µηχανισµός επιβεβαίωσης 
της ορθότητάς τους.  Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται   καθυστέρηση  
στη διευθέτηση  απαιτήσεων  που υποβάλλονται από  αγοραστές  ή 
αντιπροσώπους κατά  τη διάρκεια του έτους.  Σε µερικές περιπτώσεις οι 
απαιτήσεις διευθετούνται συνολικά µε τη λήξη ή µετά τη λήξη της εµπορικής 
περιόδου,  όπως στην  περίπτωση αντιπροσώπου του Συµβουλίου στη 
Γερµανία, όπου έγινε τελικός  διακανονισµός των πωλήσεών του το 
Φεβρουάριο του 2006. 

Συναφώς αναφέρεται ότι, από τις απαιτήσεις του µεγαλύτερου 
αντιπροσώπου στη Γερµανία για το έτος 2003, ύψους £396.565 (ποσοστό 
4,36% των πωλήσεών του), οι οποίες δεν είχαν γίνει αρχικά  δεκτές από το 
Συµβούλιο, δεν κατέστη δυνατόν να εισπραχθεί οποιοδήποτε ποσό, παρά τις 
πρόσθετες προσπάθειες που ζήτησε  το Συµβούλιο όπως καταβληθούν, στα 
πλαίσια αποστολής από την Κύπρο στη Γερµανία. 

(ii) Πωλήσεις πατατών σε χαµηλές τιµές.  Λόγω των ποιοτικών προβληµάτων 
των πατατών της ανοιξιάτικης εσοδείας 2005, ορισµένες ποσότητες 
πωλήθηκαν σε πολύ χαµηλές τιµές, µε σκοπό την αποµάκρυνσή  τους από 
τις αποθήκες, για αποφυγή περαιτέρω εξόδων αποθήκευσης και 
καταστροφής τους. 

(iii) Απώλειες πατατών.  Οι απώλειες πατατών στην Ευρώπη ανέρχονται σε 21 
τόνους και αφορούν  σε απώλειες πατατών κατά την εκφόρτωση των πλοίων 
στα λιµάνια.  

(γ) Πωλήσεις και απώλειες πατατών στην Κύπρο. 

(i) Πωλήσεις πατατών.  Οι πωλήσεις πατατών στην κυπριακή αγορά 
ανήλθαν  σε £8.013, σε  σύγκριση  £79.642 κατά το προηγούµενο έτος, 
δηλαδή σηµειώθηκε  µείωση   £71.629 ή ποσοστό 89,94%. Η µείωση 
οφείλεται κυρίως στη µη διάθεση πατατών επιτοπίως  για τις ανάγκες της 
Εθνικής Φρουράς,  αφού δεν κατέστη δυνατή η ανάθεση στο Συµβούλιο της 
προσφοράς που προκήρυξε το Υπουργείο Άµυνας. 

(ii) Απώλειες.  Οι απώλειες πατατών στην Κύπρο ανέρχονται σε 32 τόνους, 
ποσοστό 44,4% των τόνων έκδοσης (72) στην Κύπρο. 

(iii) Απώλειες πατατών ανοιξιάτικης εσοδείας 2004 στην Κύπρο.  Το 
Συµβούλιο διεκδικούσε για ποσότητα 318 τόνων της ανοιξιάτικης εσοδείας 
2004 την καταβολή αποζηµιώσεων ύψους £15.466 από τους ιδιοκτήτες των 
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ψυγείων, για ζηµιές που υπέστησαν οι πατάτες κατά την αποθήκευσή τους, 
λόγω µη αποδοτικής λειτουργίας των µηχανηµάτων  ψύξης, ενώ είχε 
αποφασίσει και τη µη καταβολή των ψυκτικών φύλαξής τους, ύψους 
£21.000.  Οι ιδιοκτήτες των ψυγείων κίνησαν αγωγή εναντίον του 
Συµβουλίου  και πέτυχαν έκδοση δικαστικής απόφασης  για καταβολή από 
το Συµβούλιο  του ποσού των ψυκτικών, πλέον τόκους και έξοδα. Το 
Συµβούλιο, µετά και από συναντήσεις εκπροσώπων του µε τους ιδιοκτήτες 
των ψυγείων, αποφάσισε  στη συνεδρία του ηµερ. 29.11.2005 να αποδεχθεί 
την πρόταση των ιδιοκτητών ψυγείων, οι  οποίοι,  λαµβάνοντας υπόψη την 
πολύχρονη συνεργασία τους µε το Συµβούλιο, πρότειναν µείωση της 
απαίτησης τους για τα ψυκτικά  σε £12.000, πλέον ΦΠΑ,  για πλήρη 
διευθέτηση του θέµατος. 

8. Συνέχιση του σχεδίου παραγωγής µικρών πατατών. 

Το Συµβούλιο έκρινε αναγκαία τη συνέχιση του σχεδίου παραγωγής µικρών 
πατατών  και, σε αντίθεση µε την εσοδεία του 2004, για την οποία προνοείτο 
καθορισµένη εξασφαλισµένη για τον παραγωγό  τιµή £300 κατά τόνο (πλέον ποσά 
για τον ΟΓΑ και συσκευασία στο χωράφι), για την ανοιξιάτικη εσοδεία του 2005 
δεν είχε  καθοριστεί  οποιαδήποτε  εγγυηµένη από το Συµβούλιο τιµή. 

Τα αποτελέσµατα της εµπορίας των πατατών του πιο πάνω σχεδίου δεν ήταν τα 
αναµενόµενα. Τα άσχηµα αποτελέσµατα προέκυψαν, όπως φαίνεται, και από τα 
ψηλά ποσοστά απαιτήσεων, των δύο κύριων  αγοραστών  πατατών του σχεδίου, 
για εκπτώσεις λόγω ποιοτικών προβληµάτων, καθώς και  τις µειώσεις τιµών. 

9. Ζηµιές πατατοπαραγωγών από την καλλιέργεια προβληµατικού 
 πατατόσπορου. 

Για κάλυψη της ζηµιάς των επηρεαζόµενων παραγωγών για προβλήµατα 
ποιότητας που παρουσίασε ο εισαγόµενος πατατόσπορος για την  εσοδεία 2005, 
το Συµβούλιο ζήτησε από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, η οποία είχε την  
ευθύνη εισαγωγής του πατατόσπορου, να παραχωρήσει δωρεάν ποσότητα 1217 
σάκων πατατόσπορου.  Μέχρι την ηµεροµηνία ελέγχου δεν είχε παραχωρηθεί η 
πιο πάνω ποσότητα. 

Εκκρεµεί επίσης η καταβολή ποσού ύψους  £16.825 που το Συµβούλιο διεκδικεί    
από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, το οποίο   αφορά σε  µέρος των 
αποζηµιώσεων  που  το Συµβούλιο κατέβαλε στους πατατοπαραγωγούς που 
υπέστησαν ζηµιά από την καλλιέργεια προβληµατικού εισαγόµενου 
πατατόσπορου για την ανοιξιάτικη εσοδεία του 2002 και 2003.  
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Συναφώς αναφέρεται ότι το Συµβούλιο σε συνεδρία του στις 18.10.2005 
αποφάσισε οριστικά να αναλάβει όλες τις διαδικασίες εισαγωγής και διαχείρισης 
του εισαγόµενου πατατόσπορου.   

10. Οικονοµική βοήθεια  από την Κυβέρνηση στους παραγωγούς  - 
  Πιστωτικό όριο £6 εκ. για την πληρωµή πατατοπαραγωγών της 
 ανοιξιάτικης εσοδείας 2002. 

 Όπως ανέφερα και στην προηγούµενη έκθεσή µου, για να καταστεί δυνατή η 
πληρωµή των πατατοπαραγωγών που παρέδωσαν πατάτες µετά το Πάσχα του 
2002, το Υπουργικό Συµβούλιο ενέκρινε πιστωτικό όριο ύψους £6 εκ. προς το 
Συµβούλιο, από τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, και εξουσιοδότησε τον 
Υπουργό Οικονοµικών να εγγυηθεί εκ µέρους της Κυβέρνησης το Συµβούλιο για 
την εξασφάλιση του δανείου.  Η σύµβαση πίστωσης έληξε στις 31.12.2002 και το 
Συµβούλιο δεν είχε καταβάλει οποιοδήποτε ποσό για την αποπληρωµή του, γιατί 
αυτό αφορούσε σε µέρος της κυβερνητικής βοήθειας προς τους παραγωγούς, η 
οποία δόθηκε υπό τη µορφή ορίου πίστωσης για συντόµευση των διαδικασιών 
παραχώρησής της, ώστε το ποσό να ήταν αµέσως διαθέσιµο για καταβολή του 
στους γεωργούς. 

Για τη ρύθµιση του πιο πάνω θέµατος το Υπουργικό Συµβούλιο, µε την απόφασή 
του αρ. 60.083, ηµερ. 29.4.2004, εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονοµικών να 
προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για αποπληρωµή από την Κυβέρνηση του ποσού 
των £6 εκ. και των τόκων του.  Στα πλαίσια της απόφασης αυτής και  σύµφωνα µε  
ενηµέρωση που είχε το Συµβούλιο, είχε γίνει πρόνοια στον Τακτικό 
Προϋπολογισµό του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
για το έτος 2005 για αποπληρωµή µιας µόνο δόσης, χωρίς ωστόσο αυτή να 
µπορεί να καταβληθεί, αφού  δεν υπήρχε τότε οποιαδήποτε  συµφωνία για 
αποπληρωµή του οφειλόµενου ποσού µε δόσεις. Το Φεβρουάριο του 2005, το  
Υπουργείο  Οικονοµικών µε επιστολή του ζήτησε από  το Συµβούλιο να προβεί 
στις αναγκαίες ενέργειες για  µετατροπή της σύµβασης πίστωσης σε συµφωνία  
µακροπρόθεσµου δανείου, µε κυβερνητική εγγύηση και µε πρόνοια αποπληρωµής 
του δανείου  από τον Κρατικό Προϋπολογισµό σε πέντε ή περισσότερες ετήσιες 
δόσεις.  Η συµφωνία υπογράφηκε τελικά  το Νοέµβριο του 2005, µε  ύψος δανείου 
£7.389.109 (περιλαµβανοµένων τόκων, εξόδων και τελών χαρτοσήµων), 
πληρωτέο σε πέντε ετήσιες δόσεις, µε  ετήσια  δόση £1.718.510  και ηµεροµηνία 
πληρωµής της πρώτης δόσης στις 10.11.2006.  

11. Εσωτερικός έλεγχος. 

Όπως ανέφερα και στην προηγούµενη έκθεσή µου, λόγω της µείωσης του 
προσωπικού τα τελευταία χρόνια, ορισµένες διαδικασίες δεν ακολουθούνται και ο 
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εσωτερικός έλεγχος έχει αποδυναµωθεί σε κάποιους τοµείς.  Κατά τη διάρκεια του 
υπό έλεγχο έτους σηµειώθηκε περαιτέρω µείωση του προσωπικού του 
Λογιστηρίου,   αφού, ύστερα από απόφαση του Συµβουλίου τον Οκτώβριο του 
2004, αποσπάστηκε  Γραφέας του Λογιστηρίου για  κάλυψη αναγκών σε 
προσωπικό της Γραµµατείας, ενώ από τις 13.7.2005, όταν πάρθηκε η απόφαση 
για µη ανανέωση του  συµβολαίου  απασχόλησης  στη θέση Λογιστή, η θέση  
παραµένει µέχρι σήµερα κενή. 

Παρατηρήθηκε και φέτος καθυστέρηση στην ετοιµασία των οικονοµικών 
καταστάσεων.  Όπως ανέφερα, οι οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να ετοιµάζονται 
το ταχύτερο δυνατόν µετά τη λήξη του οικονοµικού έτους που, στην περίπτωση 
του Συµβουλίου, είναι η 30ή Σεπτεµβρίου και συνεπώς αναµένεται ότι θα 
ετοιµάζονται πριν από το τέλος του έτους.   

(α) Ελλείψεις, παραλείψεις, αδυναµίες. Οι ελλείψεις, παραλείψεις και 
αδυναµίες στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου,   όπως καταγράφηκαν στην 
προηγούµενη µου έκθεση, υπήρχαν και κατά το µεγαλύτερο µέρος  του  υπό 
έλεγχο έτους, αφού οι  ενέργειες και οι  νέες διαδικασίες που υιοθετήθηκαν από το 
Συµβούλιο, µε βάση  τις παρατηρήσεις και υποδείξεις της Υπηρεσίας µου, για 
ενδυνάµωση του εσωτερικού ελέγχου, άρχισαν να εφαρµόζονται   σταδιακά λίγο 
πριν από τη λήξη του έτους. 

Κατά την περίοδο του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι, παρόλο που είχε σηµειωθεί  
βελτίωση στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που αφορούσαν κυρίως σε 
µισθούς και εργατικά,  εξακολουθούσε  να µη γίνεται  δεύτερος έλεγχος του 
υπολογισµού  και των καταχωρίσεων των ωρών των ωροµισθίων  στο σύστηµα  
πληρωµής,  να µη  γίνεται συµφιλίωση του µισθολογίου, να µην εξουσιοδοτούνται 
εκ των προτέρων  οι υπερωρίες και να µην καταγράφεται επαρκώς, για σκοπούς 
ελέγχου και παρακολούθησης, η συγκεκριµένη εργασία που εκτελέστηκε κατά το 
χρόνο της υπερωριακής  απασχόλησης. Υποδείχθηκε επίσης η αναγκαιότητα της 
ύπαρξης υπογραφής στα σχετικά  λογιστικά έγγραφα και καταστάσεις που 
ετοιµάζονται, πέρα από την υπογραφή του λειτουργού που τα  ετοιµάζει, και  η 
υπογραφή του λειτουργού που ασκεί δεύτερο  έλεγχο. Κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου, µετά την υπόδειξη των αδυναµιών, το Συµβούλιο έχει ήδη  προβεί σε 
κάποιες άµεσες ενέργειες για διόρθωσή τους,  όπως η έκδοση σχετικής εγκυκλίου 
για ρύθµιση του θέµατος των υπερωριών και  η έναρξη ετοιµασίας συµφιλιωτικής 
κατάστασης  του µισθολογίου.  

Επιπρόσθετα το Συµβούλιο θα πρέπει να µελετήσει την αναγκαιότητα ύπαρξης   
δεύτερου  ελέγχου και  σε  τοµείς που αφορούν στην εµπορία και συγκεκριµένα 
στην τιµολόγηση των αγοραστών µε βάση τα ενηµερωτικά δελτία, στην 
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εκκαθάριση των λογαριασµών πελατών, στον υπολογισµό των ποσών που 
λαµβάνονται υπόψη για την  ετοιµασία προκαταρκτικών λογαριασµών 
εκκαθάρισης των εσοδειών πατατών, στις καταχωρίσεις στο µηχανογραφηµένο 
σύστηµα κ.λπ.  Εξακολουθούν επίσης  να παραµένουν σε εκκρεµότητα υπόλοιπα 
σε ενδιάµεσους λογαριασµούς που αφορούν σε πληρωµές εργατών και 
συνεισφορές στα διάφορα ταµεία, τα οποία, µε την πληρωµή των εργατικών και 
των εισφορών, έπρεπε να είχαν ήδη µηδενιστεί. 

(β) Οργάνωση και λειτουργία του Αρχείου.   Παρατηρήθηκαν αδυναµίες στην 
ταξινόµηση και καταχώριση σε κατάλληλους φακέλους της  εισερχόµενης και  
εξερχόµενης αλληλογραφίας.  Για σκοπούς ελέγχου και παρακολούθησης, αλλά 
και  διασφάλισης της ορθής ροής και πληρότητας των πληροφοριών και 
δεδοµένων για κάθε επιµέρους θέµα,  επιβάλλεται όπως τα εισερχόµενα και 
εξερχόµενα έγγραφα καταχωρίζονται στο σχετικό µε το θέµα φάκελο, αριθµούνται 
και γίνεται σχετική αναφορά και σύνδεσή τους µε προηγούµενη σχετική 
αλληλογραφία. 

12. Προσφορές. 

Από δειγµατοληπτικό  έλεγχο των προσφορών, παρατηρήθηκε ότι οι διαδικασίες 
που ακολουθούνται δεν συνάδουν πάντοτε µε τους Κανονισµούς Προσφορών του 
Συµβουλίου ή/και τους όρους προκήρυξής τους. 

(α) Ο διορισµός της τριµελούς επιτροπής από το Γενικό ∆ιευθυντή δεν γίνεται µε 
γραπτή εντολή, ενώ στην περίπτωση της αξιολόγησης των προσφορών για 
κράτηση χώρου σε πλοία  δεν διορίζεται  τέτοια επιτροπή, αλλά υποβάλλεται 
προς το Συµβούλιο  σχετικό σηµείωµα από το Γενικό ∆ιευθυντή ή/και τον αρµόδιο 
για τις προσφορές λειτουργό.  Οι εκθέσεις αξιολόγησης δεν υπογράφονται από τα 
µέλη της επιτροπής. 

(β) Γίνονται δεκτές προσφορές που δεν συνοδεύονται από εγγύηση συµµετοχής 
(σε αντίθεση µε τους όρους των προσφορών), καθώς και προσφορές που 
στέλνονται µε τηλεµοιότυπο ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο.  Υπήρξαν 
περιπτώσεις προκήρυξης διαγωνισµών µε προθεσµία υποβολής προσφορών 
µικρότερη από την προβλεπόµενη από τους Κανονισµούς Προσφορών.(π.χ. αρ. 
17(α)/2005, 17(β)/2005,17(γ)/2005). 

(γ) Οι επιταγές ή οι εγγυητικές  που υποβάλλονται από τους προσφοροδότες ως 
εγγύηση συµµετοχής επιστρέφονται, τόσο στους αποτυχόντες όσο και στους 
επιτυχόντες προσφοροδότες πολύ αργότερα και συγκεκριµένα µε την εκτέλεση 
της προσφοράς, σε αντίθεση µε τους όρους προκήρυξης που προβλέπουν 
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επιστροφή µετά την κατακύρωση ή ακύρωση του διαγωνισµού ή µετά την 
κατάθεση εγγύησης πιστής εκτέλεσης. 

(δ) Η παραλαβή των προσφορών, η αξιολόγηση, η κατακύρωση, καθώς και η 
εκτέλεσή τους θα πρέπει να γίνονται πάντοτε σύµφωνα µε τους όρους 
προκήρυξης των διαγωνισµών ή/και τις πρόνοιες του συµβολαίου που 
υπογράφεται. 

Στις περιπτώσεις  προκήρυξης διαγωνισµών για τη µεταφορά των πατατών στο 
εξωτερικό ή την προµήθεια ειδών συσκευασίας,  όπου το Συµβούλιο κρίνει  ότι, 
λόγω της φύσης του προϊόντος ή ιδιαζουσών συνθηκών, οι προσφορές θα πρέπει 
να αξιολογηθούν µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια ή να κατακυρωθούν κατά τρόπο 
που να διασφαλίζεται η οµαλή µεταφορά και συσκευασία των πατατών, θα πρέπει 
αυτά  να γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόµενους προσφοροδότες  µε την 
προκήρυξη των διαγωνισµών.  Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ότι τα κριτήρια 
που τίθενται θα  είναι µετρήσιµα και,  όπου κρίνεται αναγκαίο,  να ζητείται η 
προσκόµιση στοιχείων για τεκµηρίωσή τους. 

Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο του Συµβουλίου υπάρχουν περιπτώσεις προσφορών, 
όπως µεταφορά πατατών µε αυτοκίνητα-ψυγεία ή εµπορευµατοκιβώτια, που, 
παρόλο που υπάρχει απόλυτη ανάγκη, δεν µπορούν ή δεν θέλουν οι 
προσφοροδότες να δεσµευτούν µε εγγυητικές ή άλλως πως για ποσότητες και 
τιµές, αλλά ούτε και το Συµβούλιο, γιατί η διαθεσιµότητα και οι ανάγκες είναι 
περιστασιακές. 

Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις, π.χ. παλέτα, στις οποίες δεν µπορεί ή δεν πρέπει 
να βασιστεί το Συµβούλιο σε έναν προσφοροδότη, έστω και αν είναι χαµηλότερος 
στην τιµή, γιατί σε περίπτωση αδυναµίας του να προµηθεύσει έγκαιρα τις 
ποσότητες που απαιτούνται θα παραλύσει όλο το σύστηµα της εµπορίας των 
πατατών.  Όπως έδειξαν εµπειρίες του παρελθόντος, δεν µπορεί να βασιστεί σε 
µετρήσιµα κριτήρια.  Προσφοροδότες που κατά τεκµήριο (εργοστάσια µεγάλης 
δυναµικότητας) ήταν οι καλύτεροι, αποδείχθηκε να µην µπορούν να 
αντεπεξέλθουν λόγω έλλειψης ξυλείας που δεν εισήχθη έγκαιρα, λόγω καιρικών 
συνθηκών ή άλλων λόγων, ενώ αρκετοί µικρότεροι προσφοροδότες είχαν 
αποθέµατα. 

Η απαίτηση παράδοσης συµπληρωµατικής ποσότητας αποτελεί επιλογή του 
Συµβουλίου και η ανάγκη διαπιστώνεται σε κάποιο µεταγενέστερο στάδιο.  Αν 
κάποιες από τις ποσότητες δεν είναι απολύτως αναγκαίες και η παράδοσή τους 
απλώς αυξάνει τα αποθέµατα που θα χρησιµοποιηθούν µετά από 5-8 µήνες, 
συµφωνείται η παράδοσή της να γίνει µεταγενέστερα, όταν το ΣΕΚΠ θα τα 
χρειάζεται.  Με αυτή τη διευθέτηση το Συµβούλιο ωφελείται επειδή δεν απαιτείται 
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άµεσα πληρωµή, δεν γεµίζουν οι αποθήκες του Συµβουλίου και αποφεύγεται ο 
κίνδυνος υποβάθµισης της ποιότητας ή καταστροφής τους. 

(ε) Στις περιπτώσεις όπου, σύµφωνα µε τους όρους προκήρυξης του 
διαγωνισµού, το Συµβούλιο έχει δικαίωµα για απαίτηση παράδοσης 
συµπληρωµατικής ποσότητας,  θα πρέπει να καθορίζεται µε σαφήνεια κατά πόσο  
η συµπληρωµατική ποσότητα (που σε µερικές περιπτώσεις φτάνει το 25%)  θα 
πρέπει να παραδίνεται στα πλαίσια της χρονικής περιόδου παράδοσης της 
αρχικής ποσότητας ή µετά τη λήξη της, οπότε και θα πρέπει να απαιτείται 
ανάλογη ανανέωση της εγγυητικής εκτέλεσης της προσφοράς.  Εξυπακούεται ότι 
ο επιτυχών προσφοροδότης θα πρέπει να  ειδοποιείται έγκαιρα σχετικά µε την 
άσκηση του δικαιώµατος αυτού από το Συµβούλιο. 

13. ∆ηµιουργία Οργανώσεων Πατατοπαραγωγών και συνεργασία 
 µε το Συµβούλιο. 

Το Συµβούλιο, αξιολογώντας τα δεδοµένα όπως διαµορφώθηκαν µε την 
τροποποίηση του Νόµου και τη φιλελευθεροποίηση της πατατοκαλλιέργειας, και 
µε βασικό στόχο την ενότητα των πατατοπαραγωγών και τη διαφύλαξη   των 
συµφερόντων τους  προώθησε τη δηµιουργία µιας ενιαίας και ισχυρής  οµάδας 
πατατοπαραγωγών. Έτσι, συστάθηκε η Παγκύπρια Οργάνωση 
Πατατοπαραγωγών (ΠΟΠ), η οποία συγκεντρώνει περίπου το 60%  των 
πατατοπαραγωγών και της παραγωγής πατατών. 

Παράλληλα  όµως συγκροτήθηκαν  άλλες τέσσερεις τοπικές οµάδες, στις οποίες 
υπολογίζεται ότι  έχει ενταχθεί  ποσοστό περίπου 30% των πατατοπαραγωγών. 
Ποσοστό περίπου 10% δεν έχει ενταχθεί σε οµάδες και συνεργάζεται µε  ιδιώτες 
εµπόρους. 

Το Συµβούλιο µε ανακοίνωση του κάλεσε τις οµάδες πατατοπαραγωγών και 
παραγωγούς  µη ενταγµένους σε οµάδες, αν το επιθυµούν να υποβάλουν αίτηση 
για συµµετοχή τους στον προγραµµατισµό παραγωγής και εµπορίας των πατατών 
για την εµπορική περίοδο 2004/2005.  Από τις οµάδες παραγωγών 
ανταποκρίθηκε µόνο  η  ΠΟΠ  που υπέβαλε τη σχετική αίτηση και έχει συµβληθεί  
µε το Συµβούλιο.  Ανταποκρίθηκε επίσης και συµβλήθηκε µε το Συµβούλιο και 
ένας µικρός αριθµός ανεξάρτητων πατατοπαραγωγών. 

Συναφώς αναφέρεται ότι, για την εµπορική περίοδο 2005-2006,  ανταποκρίθηκαν 
και συµβλήθηκαν µε το Συµβούλιο, εκτός από την ΠΟΠ, και άλλες δύο 
οργανώσεις παραγωγών και αρκετοί ανεξάρτητοι παραγωγοί. 

Παρόλο που η δηµιουργία  των πιο πάνω οµάδων  και ειδικότερα της ΠΟΠ   
εκτιµάται ότι αποτελεί σηµαντικό βήµα στον τοµέα της οργάνωσης των 
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απαραίτητων θεσµικών οργάνων που θα αναλάβουν το ρόλο του Συµβουλίου, τον 
οποίο ασκούσε µονοπωλιακά τα τελευταία 40 χρόνια, εντούτοις, σύµφωνα µε 
εκτιµήσεις του Συµβουλίου, αλλά και της ΠΟΠ,  ένας χρόνος δεν ήταν αρκετός     
για να δηµιουργήσει  υποκατάστατες µορφές οργάνωσης της εγχώριας αγοράς 
πατατών, µε τις αναγκαίες οργανωτικές δοµές, για να αναλάβουν από µόνες τους 
τον προγραµµατισµό της παραγωγής, τη συσκευασία και εµπορία του προϊόντος 
στις αγορές του εξωτερικού. 

14. Απαιτήσεις από ενδεχόµενη παράβαση των περί Ελέγχου των 
 Κρατικών Ενισχύσεων Νόµων. 

Με διάφορες επιστολές τους προς το Συµβούλιο και άλλους αρµόδιους φορείς, 
ιδιώτες και τοπικές οµάδες πατατοπαραγωγών θέτουν συνεχώς θέµα άνισης 
µεταχείρισης ή θεωρούν ότι τίθενται σε δυσµενή θέση, σε σχέση µε τους 
παραγωγούς που  έχουν συµβληθεί µε το Συµβούλιο, οι οποίοι, κατά την άποψή 
τους,  βρίσκονται σε πιο πλεονεκτική θέση ως προς τις οικονοµικές διευκολύνσεις 
των εργασιών συσκευασίας και εµπορίας των πατατών για την εµπορική περίοδο 
2004/2005.  Οι απαιτήσεις τους αφορούν βασικά στη χρήση των αποθεµάτων των 
υλικών συσκευασίας από τα προηγούµενα χρόνια, την υποθήκευση του 
συσκευαστηρίου Λάρνακας για εξασφάλιση τραπεζικών διευκολύνσεων, τη χρήση 
του συσκευαστηρίου, των µηχανηµάτων, οχηµάτων, γραφείων  και εξοπλισµού 
του συσκευαστηρίου Λάρνακας για τη συσκευασία των πατατών τους, καθώς και 
την κάλυψη των µισθών των υπαλλήλων και των διοικητικών εξόδων του 
Συµβουλίου από την Κυβέρνηση. 

Το Συµβούλιο, µε βάση τις σχετικές γνωµατεύσεις και συµβουλές που  εξασφάλισε 
από το Νοµικό του Σύµβουλο, έχει  απαντήσει σε όλες τις πιο πάνω  επιστολές,  
σε συνεργασία µε το αρµόδιο Υπουργείο, το οποίο έχει ενηµερωθεί πλήρως για 
τις θέσεις του Συµβουλίου στα εγειρόµενα θέµατα. 

Σύµφωνα µε τις γνωµατεύσεις που πήρε και τις συµβουλές που εξασφάλιζε από 
το Νοµικό του Σύµβουλο για τα εγειρόµενα ζητήµατα, το Συµβούλιο εκτιµά ότι 
εργάζεται και εκτελεί τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές του  µέσα στα πλαίσια του  
Νόµου που διέπει τη λειτουργία του και δεν τίθεται οποιοδήποτε θέµα άνισης 
µεταχείρισης και εκµετάλλευσης της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει, ούτε και η 
κρατική χορηγία προς το Συµβούλιο συνιστά κρατική ενίσχυση για τους 
παραγωγούς, αφού δεν καταλήγει σ’ αυτούς. 

Οι παραγωγοί χρεώνονται, κατά την εκκαθάριση της εµπορίας των πατατών, µε το  
κόστος χρήσης των υλικών συσκευασίας, το κόστος για τις πιστωτικές 
διευκολύνσεις που το Συµβούλιο  εξασφαλίζει, ενώ για τη χρήση της 
κεφαλαιουχικής υποδοµής τους χρεώνει µε βάση καθορισµένο τίµηµα κατά τόνο, 
το ύψος του οποίου, κατ’ εκτίµηση του Συµβουλίου, βρίσκεται στα πλαίσια των 
ισχυουσών στην ελεύθερη αγορά τιµών. 
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Βασικός σκοπός της χορηγίας µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού  είναι  η  
κάλυψη της µισθοδοσίας και των διοικητικών δαπανών, µε σκοπό την  
κατοχύρωση των υπαλλήλων του Συµβουλίου  ως υπαλλήλων  ηµικρατικού  
οργανισµού, αλλά και  για την απρόσκοπτη λειτουργία του Συµβουλίου, ώστε  να 
διατηρηθεί η υφιστάµενη δοµή και τεχνογνωσία του Συµβουλίου και να µπορεί 
τούτο να προσφέρει διοικητικές υπηρεσίες   προς άλλα Κυβερνητικά Τµήµατα και 
Υπηρεσίες. 

Επιπρόσθετα αναφέρεται  ότι,  για την κρατική ενίσχυση που δόθηκε στο 
Συµβούλιο το 2005, έγινε  στις  27.5.2005 επίσηµη καταγγελία  στη Γενική 
∆ιεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Η  Κύπρος έδωσε σχετική 
απάντηση για το θέµα µέσω της Μόνιµης Αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες και, 
σύµφωνα µε την πληροφόρηση που είχε το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος, το όλο θέµα πρέπει να θεωρείται λήξαν.  Εξάλλου,  το θέµα 
της  ενδεχόµενης παράβασης των περί Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Νόµων  
αποτελεί αντικείµενο διερεύνησης από τον  Έφορο Ελέγχου Κρατικών 
Ενισχύσεων, ο οποίος, µε επιστολή του προς το Συµβούλιο ηµερ. 13.4.2006, ζητά  
πληροφόρηση  σε σειρά ερωτηµάτων που θέτει  στο Συµβούλιο, στα πλαίσια της 
εξέτασης καταγγελίας που έγινε σ’ αυτόν. 

15. Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγηµάτων των Υπαλλήλων του Συµβουλίου. 

(α) Όπως ανέφερα και στην προηγούµενη µου έκθεση, το πιο πάνω Σχέδιο 
ιδρύθηκε µε βάση τους  περί του Συµβουλίου  Εµπορίας Κυπριακών Πατατών 
(Συντάξεις και Χορηγήµατα Υπαλλήλων) Κανονισµούς του 2004 (Κ.∆.Π. 
524/2004).  Η ισχύς του Σχεδίου άρχισε αναδροµικά από 1.1.2001. Για την  
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Σχεδίου που απορρέουν από τους 
Κανονισµούς αυτούς, τηρείται από το Συµβούλιο, σύµφωνα µε το άρθρο 8,  
Ταµείο, το οποίο βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο και τη διαχείρισή του. 

(β) Η  προβλεπόµενη από τους Κανονισµούς χρηµατοδότηση του Ταµείου από 
την Κυβέρνηση,  η οποία αφορά στην καταβολή στο Ταµείο  της ελλειµµατικής 
υποχρέωσης ύψους £1.779.000, καθώς και της  συµπληρωµατικής ετήσιας 
εισφοράς σε ποσοστό 5,1% των απολαβών, όπως έχουν  προκύψει  από την 
αναλογιστική µελέτη  µε ηµεροµηνία εκτίµησης τις 30.6.2004, βρίσκεται ακόµη σε 
εκκρεµότητα. 

(γ) Λόγω της εφαρµογής του Σχεδίου Σύνταξης, προέκυψε επιστροφή µέρους 
των εισφορών στο Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων στους υπαλλήλους,  από τις 
6.10.1980 µέχρι τις 30.6.2004, συνολικού ύψους £146.060.  Το ποσό αυτό, µαζί 
µε τους τόκους ύψους  £33.815, από 1.1.2001  µέχρι τις 30.11.2005, πληρώθηκε 
στους δικαιούχους στις 20.12.2005.  Σηµειώνεται ότι αίτηµα των υπαλλήλων  για 
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υπολογισµό και καταβολή τόκων και για την περίοδο πριν από την 1.1.2001 δεν 
ικανοποιήθηκε, παρά τη θετική γνωµάτευση που λήφθηκε από το Νοµικό 
Σύµβουλο του Συµβουλίου, αφού, σύµφωνα µε γνωµάτευση που εξασφάλισε το 
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος από τη Νοµική 
Υπηρεσία,  δεν υπήρχε υποχρέωση καταβολής τόκων για την πιο πάνω περίοδο. 
Όπως πληροφορούµαι, οι Συντεχνίες έθεσαν το θέµα στην Υπηρεσία 
Μεσολάβησης. 

(δ) ∆εν έχουν ακόµη  ετοιµαστεί και υποβληθεί για έλεγχο λογαριασµοί για το 
Ταµείο Συντάξεων και Χορηγηµάτων.  Σηµειώνεται ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η 
νοµοτεχνική επεξεργασία νοµοσχεδίου, το οποίο προνοεί για την προσθήκη στους 
Κανονισµούς που διέπουν τη λειτουργία του Ταµείου σχετικού  άρθρου για την 
τήρηση λογαριασµών για το Ταµείο και την υποβολή του για έλεγχο  από το Γενικό 
Ελεγκτή της ∆ηµοκρατίας. 

16. Συσκευαστήριο Λάρνακας. 

Το Συσκευαστήριο λειτουργεί µε προσωρινή πολεοδοµική άδεια που εξασφάλισε  
κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λάρνακας,  διάρκειας πέντε 
χρόνων, και η οποία λήγει τον Αύγουστο του 2007. 

Αίτηση του Συµβουλίου για εγγραφή του στο Μητρώο Παρασκευής Τροφίµων ως 
παρασκευαστή τροφίµων, καθώς και του υποστατικού του στη Λάρνακα που 
χρησιµοποιείται ως συσκευαστήριο πατατών, µε βάση τις πρόνοιες των περί της 
Υγιεινής και του Επισήµου Ελέγχου των Τροφίµων Κανονισµών, έχει απορριφθεί 
γιατί δεν τηρούνται στο υποστατικό όλες οι διατάξεις των πιο πάνω Κανονισµών. 

Όπως πληροφορούµαι, στα πλαίσια του Κανονισµού (ΕΚ) 852/2004, από 
1.1.2006 δεν απαιτείται πλέον εγγραφή στο πιο πάνω µητρώο, αλλά καταχώριση 
των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων τροφίµων σε σχετικό µητρώο.  Το 
Συµβούλιο αναµένεται να υποβάλει νέα αίτηση. 

Για την ικανοποίηση της απαίτησης  υπεραγορών  στη Γερµανία για υποβολή 
αναγνωρισµένου πιστοποιητικού συσκευαστηρίου για τις πατάτες που τους 
αποστέλλονται, το Συµβούλιο χρησιµοποιεί ιδιωτικό συσκευαστήριο, το οποίο έχει 
εξασφαλίσει τέτοιο πιστοποιητικό (BRC/IFS), ενόψει του γεγονότος ότι δεν έχει 
εξασφαλιστεί τέτοιο πιστοποιητικό από το ιδιόκτητο συσκευαστήριο στη Λάρνακα. 

17. Χρεώστες και οφειλές προς το Συµβούλιο. 

(α) Πτώχευση της εταιρείας L & L Potatoes (Dublin) Ltd.  Η εταιρεία L & L 
Potatoes (Dublin) Ltd, ο κυριότερος αγοραστής πατατών του Συµβουλίου στην 
Ιρλανδία, κήρυξε πτώχευση στις 10.12.2004, ηµεροµηνία κατά την οποία όφειλε 
στο Συµβούλιο το ποσό των €152.290 (£87.933).  Στις 28.2.2005 διορίστηκε 
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εκκαθαριστής της εταιρείας.  Η τελευταία είσπραξη από την εταιρεία έγινε στις 
23.9.2004.  Σύµφωνα µε επιστολή του εκκαθαριστή ηµεροµηνίας 5.9.2005, 
υπάρχει προνοµιούχος πιστωτής (preferential creditor) και δεν υπάρχει εκτίµηση 
ως προς το µέρος της οφειλής που θα εισπραχθεί. 

Σηµειώνεται ότι δεν έγινε πρόνοια για διαγραφή του ποσού στις οικονοµικές 
καταστάσεις. 

(β) Επισφαλή χρέη εταιρείας H & J. M. Bennett (Import Export) Ltd.  Το 
Συµβούλιο στις 22.1.2004 αποφάσισε να εγκρίνει την εισήγηση του εκκαθαριστή 
στην υπόθεση πτώχευσης της εταιρείας, για απόσυρση της αγωγής εναντίον του 
οµίλου εταιρειών BENNETT  και άλλων προσώπων ή εταιρειών, στους οποίους 
έγιναν προτιµησιακά πληρωµές λίγες µέρες προτού η µητρική εταιρεία του οµίλου 
κηρύξει πτώχευση, καθώς και εναντίον των διευθυντών που εξουσιοδότησαν τις 
πληρωµές αυτές, αφού προηγουµένως υποβληθεί από τον ίδιο σχετική έκθεση 
των γεγονότων.  ∆εν υποβλήθηκε έκθεση από τον εκκαθαριστή και δεν φαίνεται να 
υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη στην υπόθεση. 

(γ) Οφειλές παραγωγών για προσωπικά δάνεια του 1992.  Στις 30.9.2004, 
έξι πατατοπαραγωγοί χρωστούσαν στο Συµβούλιο το συνολικό ποσό των 
£20.545, το οποίο αντιπροσωπεύει προσωπικά δάνεια που τους παραχωρήθηκαν 
από το Συµβούλιο κατά το έτος 1992. 

Παρόλο που είχαν ληφθεί νοµικά µέτρα για την είσπραξη των δανείων και είχαν  
εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις το 1997 και 1998, εντούτοις αυτά δεν εξοφλήθηκαν. 

(δ) Χρέος από αγοραστή πατατών στην Κύπρο.  Από αγοραστή πατατών 
στην Κύπρο οφείλεται ποσό £11.896, για αξία πατατών που προµηθεύτηκε από 
το Συµβούλιο το 2000.  Λήφθηκαν νοµικά µέτρα και έχει εκδοθεί δικαστική 
απόφαση εναντίον του για καταβολή του ποσού των £11.896, µε τόκο προς 8% το 
χρόνο, µέχρις εξοφλήσεως. Σύµφωνα µε επιστολή του Νοµικού Συµβούλου του 
Συµβουλίου, έχει εκδοθεί διάταγµα παραλαβής (πτώχευσης) για τον πιο πάνω 
αγοραστή. 
 
 

 
 
(Χρυστάλλα Γιωρκάτζη) 
Γενικός Ελεγκτής 
της ∆ηµοκρατίας 
 
Λευκωσία, 13 Ιουνίου 2006 
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